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WO/CC/78/5 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020رب ديسم 15 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 (احلادية واخلمسون العادية الدورة) والسبعون الثامنة الدورة
ىل  21من جنيف،   2020 سبمترب 25اإ

 التقرير
 ته جلنة الويبو للتنس يقدمتع اذلي ا

 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1(: A/61/1 البنود التالية اليت تعنهيا من جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة اللجنةتناولت  .1

 .22و 21و 20و 19و 18و 11" و2"10و 9و

 (.A/61/10 )الوثيقة، يف التقرير العام 20و 19و 18و 9و 7د و وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة، فامي عدا البن .2

 يف هذه الوثيقة. 20و 19و 18و 9و 7ويرد التقرير اخلاص ابلبنود  .3

؛ وانُتخب لك من الوييو للتنس يق للجنة ة  ( رئيسهنغاراي))الس يدة(  سوزاان هورفاث السفرية توانُتخب .4

 .ة( انئبني للرئيسأأوغندا)ماريس كينوبويشو  ة( والس يدبامن) )الس يد( أألفريدو سويسكوم السفري
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شكرت رئيسة جلنة الويبو للتنس يق املنتخبة حديثا ، السفرية سوزاان هورفاث )هنغاراي(، ادلول الأعضاء عىل و  .5

 انتخاهبا.

 من جدول الأعامل املوّحد 7لبند ا

 املوافقة عىل اتفاقات

ىل  .6  .WO/CC/78/3الوثيقة استندت املناقشات اإ

( من اتفاقية الويبو، يعقد املدير العام أأي اتفاق 1)13 طبقا  للامدةاملستشار القانوين بأأنه، ودلى تقدمي البند، ذكّر  .7

قامة عالقات معل وتعاون مع منظامت حكومية دولية أأخرى، بعد موافقة جلنة الويبو للتنس يق، وذكّر بأأن  ىل اإ برامه اإ يريم ابإ

جلنة الويبو للتنس يق. والتفاق الأول هو هناك، عىل النحو الوارد يف وثيقة العمل، اتفاقني من هذا القبيل مقرتحني ملوافقة 

قامة عالقات بني الويبو وامجلاعة الاكريبية )اكريكوم( يف مسائل تعود ىل اإ ابلفائدة عىل الطرفني، وذكل  اتفاق تعاون يريم اإ

فاق الثاين هو أأيضا  مة  ملساعهيام املبذوةل لأجل تطوير مفهوم امللكية الفكرية وتعزيزه يف ادلول الأعضاء يف اكريكوم؛ والتءموا

طار تعاون بني الويبو ومنظمة دول رشق الاكرييب )منظمة ىل توفري اإ ( يف جمالت امللكية OECS اتفاق تعاون يريم اإ

 .OECS الفكرية، من أأجل مواصةل الإسهام يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف منطقة منظمة

أأ الرئيسة وانئيب الرئيسة عىل انتخاهبم، وعرّب عن تطلّع اجملموعة وعة ابء وهنّ وحتدث وفد اململكة املتحدة ابمس اجملم .8

للعمل معهم وبقيادهتم احلكمية خالل مدة تولهيم مناصهبم. ورحب بفرصة التعليق عىل اتفايق التعاون قبل أأن تعمتدهام جلنة 

ضاء اليت تعّد أأداة مثينة لبناء القدرات وتبادل فضىل الويبو للتنس يق. ونّوه ابتفاقات التنس يق بني الويبو ومنظامت ادلول الأع

، لكنه لحظ أأن OECS املامرسات. ومل يبِد أأي اعرتاض عىل اتفايق التعاون بني الويبو واكريكوم وبني الويبو ومنظمة

ىل أأن الأعضاء يف منظمة مه أأيضا  املس تفيدين من اتفاق التعاون  OECS تشكيليت املنظمتني متداخلتان. وأأشار الوفد اإ

أأعضاء يف اكريكوم. وطلب الوفد أأن تُصّمم الأنشطة، عند تنفيذ اتفايق التعاون، لُتالمئ احلاجات الفردية لدلول الأعضاء يف 

طار  الك املنظمتني معا ، تفاداي  لتكرار اجلهود. وطلبت اجملموعة ابء من الويبو أأن تدرس الأهداف اليت ينبغي حتقيقها يف اإ

 ، وأأن حترص كذكل عىل حسن اس تخدام المتويل والوقت املكرسني لتنفيذ التفاقني.التفاقني احلاليني

نه سيتأأكد من املسأأةل مع زمالئه، لكّن منظمة .9 جامل  ادلول اجلزرية الصغرية  OECS ورّد املدير العام قائال  اإ متثل اإ

ير العام الوفود بأأن الويبو تناقش مع مجيع ادلول جدا ، يف حني تضّم اكريكوم بعض البدلان الاكريبية الأكرب مساحة. وأأبلغ املد

قلميي  برام اتفاق براءات اإ قلميية. وتشمل هذه الرتتيبات عىل سبيل املثال اإ جراء ترتيبات اإ ماكنية اإ الاكريبية منذ بضع س نوات اإ

قلميي، وتشمل ابلطبع التنس يق يف مسائل الإدارة املشرتكة. وتراعي هذه الرتت  يبات أأن حاجات اجلزر واتفاق عالمة جتارية اإ

ختتلف أأحياان  عن حاجات ادلول الأكرب مساحة املمثةل يف اكريكوم. وعىل الرمغ من  OECS الصغرية املمثةل يف منظمة

ىل اتفاقني منفصلني. وأأكّد املدير العام، مع ذكل، أأنه  التداخل بني هاتني املنظمتني الإقلمييتني، تربر حاجاهتام برأأيه احلاجة اإ

ن الغرض هو اعامتد المتيزي اأأحاط علام   ذلي اختارته دول املنطقة  ابلنقطة املثارة ومفادها أأنه ل ينبغي تكرار الأنشطة، وقال اإ

 بنفسها.

عىل اتفاق التعاون بني الويبو واكريكوم؛ واتفاق التعاون بني الويبو وافقت ن جلنة الويبو للتنس يق اإ  .10

 .WO/CC/78/3 لثاين، عىل التوايل، من الوثيقة، كام يردان يف املرفقني الأول واOECS ومنظمة



WO/CC/78/5 
3 
 

 من جدول الأعامل املوّحد 9البند 

 2021مشاريع جداول الأعامل لدلورات العادية لعام 

ىل الوثيقة .11  .A/61/4 استندت املناقشات اإ

الثالث؛ اعمتدت جلنة الويبو للتنس يق املرفقني الأول والثاين؛ واعمتدت اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس املرفق  .12

 واعمتدت اللجنة التنفيذية لحتاد برن املرفق الرابع.

 من جدول الأعامل املوّحد 18لبند ا

 تقارير عن شؤون املوظفني

 تقرير عن املوارد البرشية "1"

ىل  .13  .WO/CC/78/INF/1 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

 2019البرشية اذلي تناول الفرتة من يوليو وذكرت الأمانة أأنه من دواعي رسورها تقدمي التقرير الس نوي عن املوارد  .14

ىل جلنة 2020حىت يونيو  بالغها اإ ، وأأن التقرير تناول بندين رئيس يني. أأول ، تناول التقرير شؤون املوظفني اليت اكن يتعني اإ

هناء التعيينات ومتديد التعيينات املؤقتة ملا بعد املهةل الزمنية احملددة وتنفيذ س ي اسة الويبو بشأأن املساواة الويبو للتنس يق مثل اإ

دارة املواهب وتطوير  بني اجلنسني. اثنيا ، تناول التقرير مسائل هممة أأخرى لدلول الأعضاء مثل التنوع اجلغرايف والتعيني واإ

املوظفني وتعلمهم. وأأضافت الأمانة أأن شلك التقرير الس نوي، مثل العام املايض، يتأألف من تقرير دقيق عن املوارد البرشية 

ضايف عن املوارد البرشية بعنوان "اب ىل كتيب اإ "، ويتوفر موظفو الويبو: قدرة عىل املشاركة والابتاكر والتكيفلإضافة اإ

التقرير والكتيب يف نسخة مطبوعة وعرب الإنرتنت وجبميع اللغات. وسلطت الأمانة الضوء عىل أأن القوة العامةل ظلت مس تقرة 

ومل يتغري بشلك كبري مقارنة ابلس نوات السابقة، برمغ زايدة معدلت  1,508عامةل من حيث الأعداد، حيث بلغ عدد القوة ال

د املدة أأو مس مترا  أأو  ضافة برامج وخدمات جديدة. متثل القوة العامةل الأساس ية، أأي املوظفون املُعيَّنون تعيينا  ُمحدَّ الإيداع واإ

ابملئة من القوة العامةل. وأأضافت  27.3يف حني يشلك املكون املرن ابملئة،  72.3دامئا  عىل أأساس متويل من املزيانية العادية، 

طار التنوع اجلغرايف. كام ذكرت الأمانة أأن  122الأمانة أأنه جيري متثيل  دوةل من ادلول الأعضاء حاليا  يف القوة العامةل يف اإ

جيابية، وقد تلقت الأمانة عددا  كبريا  للغاية من طلبات  هجود التوعية واملشاركة مع ادلول الأعضاء غري املمثةل أأظهرت نتاجئ اإ

ىل  2016/17يف الثنائية  7.4التوظيف من ادلول الأعضاء غري املمثةل، حيث زادت النس بة املئوية من  ابملئة يف  13.3اإ

القوة العامةل من من  ابملئة 46من القوة العامةل من النساء و ابملئة 54. وذكرت الأمانة فامي يتعلق ابلتنوع أأن 2018/19الثنائية 

، يف حني 2021مما حيقق هدف عام  4-اكن هناك تاكفؤ بني اجلنسني عند الرتبة ف 2020الرجال، كام أأنه بهناية أأغسطس 

. وعالوة عىل ذكل، مت وضع مجموعة من 2021، وهو ما يقرب من هدف 1-مدة من النساء املُمثةل يف الرتبة ابملئ 35أأن 

الرتب اليت ل حتظى بمتثيل هبا حىت ينجحن يف املنافسة عىل املناصب الشاغرة. وضعت املنظمة التدابري ملساعدة النساء يف 

تدبريا  همام  أ خر حىت تكون هجة معل حمل اختيار مبا يامتىش مع اسرتاتيجية املوارد البرشية اخلاصة هبا عرب تنفيذ  2019يف 

ىل تسجيل مرشوع حضانة ملدة س نتني، وهو ما رحب به املوظفون بشدة، م طفال  من أأبناء املوظفني يف  12ع الإشارة اإ

مشاراك  يف التدريب قد اس تفادوا من برامج التدريب املُقدمة، يف حني جعل  12,385احلضانة. كام ذكرت الأمانة أأن 
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انمج املاكفأ ت اس تخدام التكنولوجيا التدريب أأكرث تنوعا  وفعالية من حيث التاكليف وميرسا . وذكرت الأمانة فامي يتعلق برب

جاميل  دارة الأداء لعام  95والتقدير أأن اإ ىل أأن 2019موظفا  حصلوا عىل ماكفأ ت نظري أأداهئم املمتزي يف دورة اإ ، مع الإشارة اإ

من  19-ابملئة من تاكليف الأجور. كام أأشارت الأمانة أأن املنظمة جتاوبت برسعة مع أأزمة كوفيد 0.2تلكفة الربانمج شلكت 

ىل أأن خالل متكني املو  ىل أأنظمهتا، ابلإضافة اإ ظفني من العمل عن بعد من املزنل عرب الأهجزة املناس بة لضامن النفاذ ال من اإ

ىل مجموعة من تعديالت  ىل احلاجة اإ دارة املوارد البرشية. كام أأشارت اإ معظم اخلدمات تُقدم دون انقطاع مبا يف ذكل خدمات اإ

العامةل خالل فرتة الإغالق والعمل عن بُعد، ل س امي فامي يتعلق بساعات العمل س ياسة املوارد البرشية املؤقتة لإدارة القوة 

جازة زايرة الوطن. حيث مت عكس هذه الإجراءات نتيجة ذلكل. كام ذكرت الأمانة أأنه من  ،والإجازات املرضية ،والإجازات واإ

دارة الوقت يف املنظمة يف  عرص ما بعد فريوس كوروان رشيطة املتوقع أأن يكون العمل عن بُعد جزءا  من س ياسة اإ

الاس تخدام الناحج لهذه الأداة واملرونة والسالسة اليت متنحها. وأأضافت الأمانة أأن املوظفني أأيدوا بأأغلبية ساحقة وهجة النظر 

اتحة العمل عن بُعد يف املس تقبل.  املمتثةل يف وجوب اس مترار اإ

عىل انتخاهبا  ةالرئيسهنأأ و ابمس مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية،  وفد الاحتاد الرويسحتدث و  .15

زاء  عداد التقرير. وأأعربت اجملموعة عن سعادهتا ابلتقدم اذلي أأحرزته الأمانة اإ دارة املوارد البرشية عىل اإ وأأشاد ابلأمانة واإ

موعة أأنه من املهم اس تحداث س ياسة جديدة بشأأن املساواة املساواة بني اجلنسني وفامي يتعلق بتدريب املوظفني. ورأأت اجمل

ىل مس توى العمل اجليد 19-بني اجلنسني، وشكرت الأمانة عىل تقدمي معلومات عن التعامل مع وضع كوفيد ، مع الإشارة اإ

نه من الرضوري تقدمي أأ املُنجز رمغ ظروف العمل عن بُعد. كام أأشاد الوفد بعمل الأمانة فامي يتعلق ابلمتثيل اجلغرايف، وذكر 

ىل عدم متثيل مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب  ىل ادلول الأعضاء يف هذا الصدد، مع الإشارة اإ معلومات أأكرث اإ

ىل أأنه يتعني عىل الأمانة الاس مترار يف تطوير برانمج املتدربني، وأأبدى  الرشقية بشلك اكٍف داخل الأمانة. كام أأشار الوفد اإ

ماكنيات همنية لتكل الفئة من املوظفني. وأأضافت اجملموعة أأن موضوع "مس تقبل العمل" حيظى الوفد اق  تناعه بأأنه جيب خلق اإ

بأأمهية، وأأعربت عن رغبهتا يف احلصول عىل معلومات أأكرث بشأأن كيفية تكيف املوظفني مع تقنيات رمقية جديدة وأأثر ذكل 

 زهيا لفقدان أأحد موظفي الأمانة.عىل العمليات الإدارية. وأأعربت اجملموعة عن تعا

عىل تعييهنم، وشكر الأمانة  ةالرئيس وانئيب ةالرئيسهنأأ و ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،  وفد بامنوحتدث  .16

ىل أأنه حيتوي عىل معلومات هممة للغاية بشأأن موظفي الويبو. واكن ال  تقرير عىل التقرير الس نوي عن املوارد البرشية، مشريا  اإ

أأحد أأمه مصادر املنظمة. وأأعربت اجملموعة عن سعادهتا ابلتقدم امللموس يف جمال التوازن بني اجلنسني بفضل اجلهود اليت 

دارة املوارد البرشية يف ذكل الصدد. وتلزتم اجملموعة بتعزيز هذه املسأأةل. وأأعربت اجملموعة عن دمعها للمبادرات احلالية  بذلهتا اإ

ىل تعز  يز املواهب النسائية، كام جشعت ابتاكر س بل جديدة لتحسني مشاركة النساء يف املنظمة. وأأعربت اليت تسعى اإ

عىل موظفي املنظمة. وترى اجملموعة أأن التدابري  19-اجملموعة كذكل عن تقديرها جتاه املعلومات املُقدمة عن تأأثري جاحئة كوفيد

منا مضنت كذكل اس مترار اخلدمات اليت تقدهما  املُتخذة مل جتعل من املمكن احتواء أ اثر اجلاحئة داخل املنظمة حفسب، واإ

املنظمة حىت يف أأسوأأ فرتات اجلاحئة. كام ذكرت اجملموعة مثال  جيدا  ذلكل ممتثال  يف دمع املكتب الإقلميي لأمرياك الالتينية 

جملموعة عن أأسفها الشديد لفقدان أأحد والاكرييب املُقدم للمنطقة من خالل مواءمة أأنشطته مع املوقف احلايل. كام أأعربت ا

مسؤويل املنظمة وقدمت تعازهيا للعائةل. واختمتت اجملموعة ابلتأأكيد عىل واجب الويبو جتاه املنطقة فامي يتعلق بنقص المتثيل 

تكل املشلكة اجلغرايف القامئ داخل املنظمة فامي يتعلق ابلتعيني، وطلبت اجملموعة أأن تتعامل س ياسة التعيني داخل الويبو مع 

 بشلك فعال.
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 ة، وعرب عن خالص تعازيه لأرس 19-املنظمة بسبب كوفيد يموظفأأحد  اةفعىل و ه حزن معيقفد الصني عن وأأعرب و  .17

املوظف. وأأعرب الوفد عن تقديره للتقرير الس نوي املفيد والزاخر ابملعلومات اذلي صاغته الأمانة، وذكر أأن هذه الوثيقة 

فهم التخطيط الاسرتاتيجي فامي يتعلق ابملوارد البرشية. وأأقر الوفد بنتاجئ الويبو الإجيابية، وتنفيذ ستساعد ادلول الأعضاء عىل 

، وهجودها لتحسني المتثيل اجلغرايف للموارد البرشية. كام أأشاد مبنظمة الويبو نظري 2021-2017اسرتاتيجية املوارد البرشية 

دارة قوهتا العامةل وتفاين موظفهيا. وأأشار الو  ىل ضامن املوظفني لس مترار تقدمي خدمات امللكية الفكرية الأساس ية مبنظمة اإ فد اإ

نتاجية القوة العامةل مل تتأأثر بشلك كبري  19-الويبو خالل جاحئة كوفيد رغام  عن التحدايت غري املس بوقة. وأأضاف الوفد أأن اإ

ىل التدابري الفعاةل الأ  خرى. وهنأأ الوفد الويبو عىل أأداهئا اجليد يف املساواة من خالل تقدمي خيارات العمل عن بعد ابلإضافة اإ

-UNبني اجلنسني، وجشع هجود الأمانة عىل الاس مترار يف تنفيذ منظومة الأمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة )

SWAPلزماةل والتدريب (. كام أأعرب الوفد عن دمعه لسرتاتيجية جذب املواهب الشابة واحلفاظ علهيا من خالل برامج ا

ىل القوة العامةل. ورأأى الوفد أأن الويبو ل تزال تواجه حتدايت يف تلبية الطلب  اليت س تضيف مزيدا  من املواهب الشابة اإ

املزتايد للمس تخدمني العامليني خلدمات امللكية الفكرية، ومن مث يشجع الوفد الويبو عىل التحيل ابلبتاكر والفعالية يف زايدة 

 ارد البرشية داخل املنظمة.تنوع املو 

يران )مجهورية  .18 عىل انتخاهبا وأأعرب عن خالص أأمنياته لها ابلنجاح يف هذا املنصب  ةالإسالمية( الرئيس -هنأأ وفد اإ

عداد التقرير الس نوي عن املوارد البرشية وتقدميه، اذلي تضمن معلومات عن  دارة املوارد البرشية عىل اإ املهم. كام شكر الوفد اإ

ملُحرز جتاه أأهداف توفري املوظفني ونظرة عامة عن الس ياسات املرتبطة ابملوارد البرشية ومبادرات وأأنشطة املنظمة. التقدم ا

ورحب الوفد ابلتحسني املس متر لهذا التقرير، اذلي أأكد عىل دوره ابعتباره مصدرا  رئيس يا  للمعلومات عن املوارد البرشية 

وارد البرشية يف الويبو، مثل أأي منظمة أأخرى، متثل الركن الأسايس للمنظمة حيث لدلول الأعضاء. كام أأضاف الوفد أأن امل

هنا عنرص رئييس لضامن معل املنظمة بشلك فعال. وذكر الوفد أأنه يويل اهامتما  كبريا  ابلإدارة املناس بة للموارد البرشية حيث  اإ

هنا ترتبط مبارشة ابلكفاءة التنظميية والتوجه حنو تقدمي اخلدمات  واملرونة والقدرة عىل مواهجة التطورات اجلديدة برسعة اإ

ىل التعاون 19-وبشلك مناسب. كام رحب الوفد ابملبادرات اليت وضعهتا الويبو خالل جاحئة كوفيد ، وأأشار بشلك خاص اإ

يف العمل.  19-املنتظم والوثيق مع املنظامت ادلولية يف جنيف بشأأن مشاركة املعلومات وادلروس املس تفادة من مواهجة كوفيد

ن مثة جفوة يف المتثيل اجلغرايف داخل الأمانة.  ورأأى الوفد فامي يتعلق ابلمتثيل اجلغرايف للموظفني أأنه برمغ الأعامل املُنجزة، فاإ

وبناء  عليه، رحب وأأقر جبهود الأمانة لتضييق هذه الفجوة، لكنه ذكر أأن هناك حاجة ملزيد من الإجراءات لضامن المتثيل 

ملزتن. واختمت الوفد ابلإشادة ابلزمالء يف الويبو اذلين وافهتم املنية مؤخرا ، كام أأشاد ابلأمانة ملا تقدمه من دمع اجلغرايف ا

 ومساعدة.

ىل دمعه لبيان وفد بامن ابمس  ةش ييل الرئيسوهنأأ وفد  .19 عىل انتخاهبا وشكر الأمانة عىل تقدمي التقرير. وأأشار الوفد اإ

ىل بيانه يف جلنة الربانمج واملزيانية نظرا  لتأأخر مجموعة بدلان أأمرياك الالتيني ة والاكرييب، وأأعرب الوفد عن رغبته يف الإشارة اإ

 الوقت يف املساء.

دارة املوارد البرشية لإعداد  ةالرئيسوهنأأ ، بصفته الوطنية وفد الاحتاد الرويسوحتدث  .20 عىل انتخاهبا. وشكر الوفد اإ

نتاجية رمغ ظروف التقرير عن املوارد البرشية، كام شكر ا عداد املوظفني لضامن اس مترار الإ لويبو عىل هجودها املبذوةل يف اإ

ىل  اجلاحئة. وأأعرب الوفد عن تعازيه لوفاة أأحد موظفي املنظمة. كام ذكر الوفد رغبته يف ضامن المتثيل اجلغرايف العادل، مشريا  اإ

حراز بعض النجاح يف هذا اجلانب. ومع ذكل، فهناك بعض اخلطوات  الإضافية الالزمة ملزيد من التوازن بني مجيع املناطق اإ
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ضافية بشأأن متثيل اجملموعات، كام رحب بفرص العمل  الإقلميية يف ذكل الس ياق. وطلب الوفد من الأمانة تقدمي معلومات اإ

ام مبعايري الأمم للمتدربني واملوظفني الش باب. وأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأنه اكن من الرضوري للويبو الاس مترار يف الالزت 

ضافية  املتحدة ل س امي فامي يتعلق ابملوظفني املدنيني ادلوليني. كام ذكر الوفد أأنه س يكون ممتنا  للغاية للحصول عىل معلومات اإ

ىل سعادته  بشأأن اس تخدام التقنيات الابتاكرية مثل اذلاكء الاصطناعي، وتأأثري ذكل عىل معل املوظفني. مث أأشار الوفد اإ

 ملشاركة يف مناقشة اسرتاتيجيات جديدة يف جمال املوارد البرشية يف الفرتة القادمة.البالغة اب

عىل انتخاهبا وأأعرب عن دمعه للبيان الصادر ابمس اجملموعة ابء عن هذا  ةوهنأأ وفد الولايت املتحدة الأمريكية الرئيس .21

دارة الويبو دلمع موظفهي ا مع الاس مترار يف الهنوض بعمل املنظمة الهام يف ظل البند. وشدد الوفد عىل تقديره للك ما أأجنزته اإ

. كام أأعرب الوفد عن خالص تعاطفه مع عائةل موظف الويبو اذلي 19-الظروف احمليطة غري املس بوقة بسبب جاحئة كوفيد

حراز قىض بسبب الفريوس. وذكر الوفد أأن هذا التقرير اكن مفيدا  ومشجعا ، وأأعرب الوفد عن سعادته ابس مترار الويب و يف اإ

تقدم يف جمالت التاكفؤ بني اجلنسني والمتثيل اجلغرايف والتنوع وتطوير املوظفني وتعلميهم. وأأشار الوفد، فامي خيص جانب 

ىل وجود مجموعة من التغيريات اليت طرأأت عىل برانمج املاكفأ ت والتقدير. وأأعرب الوفد عن تقديره لإزاةل املاكفأأة  املاكفأ ت، اإ

ىل تقليل مبالغ ماكفأ ت "حتقيق المتزي" و"الترصف  املالية للأداء املؤسيس حبسب طلب ادلول الأعضاء ابلإضافة اإ

ىل زايدة العديد من املاكفأ ت عالوة عىل التغيريات اليت خضعت لها معايري الأهلية مما جعل املاكفأ ت  مبسؤولية"، مع الإشارة اإ

م يف اس تغالل هذه الفرصة لتذكري املنظمة بأأن املاكفأ ت تُقدَّ  متوفرة عىل نطاق أأكرب للموظفني. وأأعرب الوفد عن رغبته

تشلك املاكفأ ت خماطرة توقع املوظفني لالس تحقاق الروتيين.  مل بشلك صارم عىل أأساس اس تحقايق أأو مقابل الأداء املمتزي، ما

عمل ال منة" من التحرش اجلنيس عىل كام عرب الوفد عن سعادته برؤية اجلدية اليت اختذت هبا الأمانة نتاجئ "اس تقصاء أأماكن ال

نطاق منظومة الأمم املتحدة، وتنفيذ الأمانة لتدابري شامةل ومنسقة ملاكحفة التحرش اجلنيس يف املنظمة. ويرى الوفد أأن 

التحرش جبميع أأشاكهل يقوض هممة منظامت الأمم املتحدة ويشلك خطرا  عىل رفاهية املوظفني، ومن مث أأعرب الوفد عن 

جراء الويبو تعديالت عىل س ياسات التحرش والتحرش اجلنيس حىت تكون سارية ومتاحة لغري املوظفني. سعادته  البالغة ابإ

ىل مكتب أأمني املظامل من ِقبل غري املوظفني. ورأأى الوفد أأن ذكل يعكس فهام  دقيقا   كام أأعرب عن سعادته بتوافر النفاذ اإ

نه يف هذا املنوال اكن الأمر مشجعا  للغاية العمل يف هذا التقرير بوجود س ياسة خلطر التحرش املنترش يف املنظامت الكبرية، وأأ 

جديدة من الويبو متنع الاس تغالل اجلنيس والإساءة اجلنس ية وتعاجلهام، وتطلع الوفد للتنفيذ الفعال لتكل الس ياسة. وطلب 

دارة الزناع، تقدمي معلومات عن عدد شاكوى املوظفني اليت ابءت بتسوايت وجحم  الوفد يف التقارير املس تقبلية، فامي يتعلق ابإ

 تكل التسوايت.

 أأن مجيع البياانت سرتد يف التقرير عىل النحو الواجب. تالوفود عىل بياانهتا وذكر  ةالرئيست وشكر  .22

 تقرير مكتب الأخالقيات "2"

ىل الوثيقة  .23  .WO/CC/78/INF/2استندت املناقشات اإ

. وأأشارت 2019كتب الأخالقيات، اذلي قدم أأنشطته لعام مل خالقيات التقرير الس نوي قدمت رئيسة مكتب الأ و  .24

ىل التعممي الإداري رمق  توفريه من تقارير س نوية بشأأن أأنشطته  مكتب الويبو للأخالقياتوفقا  ملا يتعني عىل  16/2020اإ

ىل امجلعية العامة للويبو. وتمتتع رئيسة مكتب الأخالقي ات ابلس تقاللية الالزمة لأداء هماهما عىل حنو فعال، للمدير العام ومنه اإ

هنا ليست فردا  يف الإدارة التشغيلية.  هة ابلتعاون ا، قدم مكتب الأخالقيات تدريبا  عىل الأخالقيات والزن 2019يف عام وواإ
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دارة املوارد البرشية  لزامي2012كام اكن احلال منذ عام  -الوثيق مع اإ ة للموظفني املنضمني للمنظمة، ، يف ادلورات المتهيدية الإ

مبا يف ذكل املديرون واملوظفون رفيعو املس توى. وقد شارك أأربعامئة وس بعون موظفا  يف تدريب الأخالقيات والأنشطة 

لزامية عرب الإنرتنت بشأأن الأخالقيات والزناهة اليت انطلقت عام  . ويواصل 2017التوعوية، مبا يف ذكل ادلورة التدريبية الإ

دارة الوسطى، كام لويبو للأخالقياتمكتب ا يالء اهامتم خاص لالإ ، متاش يا  مع املامرسات الفضىل يف القطاعني العام واخلاص، اإ

طلبا   55، تلقى مكتب الأخالقيات 2019قدم ثالثة أأنشطة ملديري الإدارة الوسطى واملوظفني رفيعي املس توى. ويف عام 

عالانت املصاحل ؛وتضارب املصاحل ؛والعالقات مع الإعالمالأنشطة اخلارجية والتواصل  :للمشورة بشأأن والاس تفسارات  ؛واإ

. وأأشارت رئيسة مكتب نياملعني نيوالتوظيف. وُأسديت املشورة مبا يريض املوظف ؛الانتقاماية من امحلبشأأن س ياسة 

ىل  ساءة سلوكامحلس ياسة الأخالقيات اإ وعن التعاون يف معليات التدقيق  اية من الأعامل الانتقامية النامجة عن الإبالغ عن اإ

صول )س ياسة امحلاية من الأعامل الانتقامية(، اليت متثل الإطار العام محلاية مجيع املوظفني  أأو التحقيق املأأذون هبا حسب الأ

ذا ما وقعت قضية انتقام للوهةل ىمن الأعامل الانتقامية. وعىل أأساس الاس تعراض املبديئ للشكو   حيدد مكتب الأخالقيات اإ

الأوىل وامحلاية املناس بة للموظف املعين. ويضطلع مكتب الأخالقيات التابع ملكتب الأمم املتحدة خلدمات املشاريع بدور خبري 

عادة النظر املقدمة من أأحصاب الشاكوى بشأأن الاس تعراضات املبدئية ملكتب  الاس تعراض اخلاريج فامي خيص طلبات اإ

تلقى مكتب الأخالقيات اس تفسارا  واحدا  متعلقا  بس ياسة حامية املبلّغني وأأجرى معليت  ،2019 عام الويبو للأخالقيات. ويف

اس تعراض مبدئيتني يف حالتني اّدعى فهيام موظفون حاليون و/أأو سابقون تعّرضهم لأعامل انتقامية والمتسوا امحلاية من 

ىل أأن هاتني احلالتني ل متثاّلن، من الوهةل ما لأن صاحب الشكوى مل  الانتقام. وخلص املكتب اإ الأوىل، قضييت انتقام، اإ

يشارك يف نشاط مشمول ابمحلاية مبوجب الس ياسة و/أأو لأن النشاط املشمول ابمحلاية مل يكن عامال  مساهام  يف التسبب يف 

حدة خلدمات الانتقام املزعوم. ويف هاتني احلالتني، المتس أأحصاب الشكوى من مكتب الأخالقيات التابع ملكتب الأمم املت

ليه مكتب الويبو للأخالقيات. ويف عام  املشاريع مراجعة معلييت الاس تعراض املبدئيتني. ويف لكتا احلالتني، ُأقر مبا خلص اإ

ليه مكتب الويبو للأخالقيات 2019 احلاةل ل  تكلأأن  مقرا  ، 2018، أأيد مكتب الأمم املتحدة خلدمات املشاريع ما خلص اإ

قضية انتقام. ويتحمل مكتب الويبو للأخالقيات مسؤولية تنفيذ الس ياسة بشأأن الإفصاح املايل  متثل يف الوهةل الأوىل،

عالن املصاحل. وتُعَنى الس ياسة ابلإفصاح عن املصاحل املالية والامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، وكبار  واإ

دارة بياانت الإفصاح املايل املوظفني وفئات معينة أأخرى من املوظفني. يف الوقت اذلي  يلُكَّف فيه مكتب الأخالقيات ابإ

عالن  دارة بياانت الإفصاح املايل واإ عالن املصاحل، جُيري مراجع خاريج حفصا  لإعالانت املصاحل، حيث حتدد س ياسة اإ واإ

يداع املصاحل دور هذا املراجع. ويف هناية هذه العملية، يقدم املراجع اخلاريج تقريرا  للمدير العام.  وقد شارك يف دورة اإ

ابملئة من معدل الامتثال للمعايري احملاسبية  100مئة ومخسة موظفني من موظفي الويبو. وقد حتقق ما نسبته  2019 عام

ادلولية للقطاع العام ومتطلبات الإفصاح املُقدمة من موظفي الويبو عن الفرتة املشموةل يف التقرير. وأأجرى املراجع اخلاريج 

ىل معلية الاس تعراض ادلوري، حيث اختيارا   عشوائيا  ملا نسبته مخسة ابملئة من املودعني من أأجل معلية التحقق، ابلإضافة اإ

ُطلب مهنم تقدمي توثيق من طرف خاريج للبنود املُفصح عهنا. وقدم لك املشاركني اس امترات الإفصاح اخلاصة هبم يف 

فصاحات املوظفني اليت متت  ابملئةريج. وُصنف حنو واحد وتسعني موعدها، قبل موعد التسلمي الهنايئ، للمراجع اخلا من اإ

طار "ليست هناك أأي مالحظات ميكن الإبالغ عهنا"، حيث مل جيد املراجع اخلاريج تضاراب  حممتال  يف املصاحل  مراجعهتا يف اإ

مكتب الويبو للأخالقيات للبت يف  املتبقية من الإفصاحات مع ابملئة 9يف مراجعته لالإعالن. وانقش املراجع اخلاريج نس بة 

جراء تصحيحي رضوري. ويف عام  ، أأجري اس تقصاء حول الوعي مببادئ أأخالقيات الويبو 2019تضارب املصاحل وأأي اإ

والالزتام هبذه املبادئ. وأأبلغ ست وتسعون ابملئة مّمن رّدوا عىل الأس ئةل بأأهّنم عىل وعي هبذه املبادئ الأخالقية، كام أأبلغ 

جراءات الإبالغ ابملئ 96 ة مهنم كذكل ابلزتاهمم هبذه املبادئ. وأأبلغ س تة ومثانون ابملئة مّمن رّدوا عىل الأس ئةل بأأهنم عىل وعي ابإ
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ش بكة أأخالقيات املنظامت املتعددة الأطراف.  يفوواصل مكتب الويبو للأخالقيات مشاركته الفعاةل عن سوء السلوك. 

ىل الرتوجي للتعاون عىل  مس توى املنظومة بشأأن القضااي املتعلقة ابلأخالقيات داخل منظومة الأمم املتحدة وتسعى الش بكة اإ

وتوفري هيلك لتبادل الس ياسات واملامرسات الأخالقية يف املنظامت متعددة الأطراف. ورصحت رئيسة مكتب الأخالقيات 

ات من العمل بدون دمع القيادة. أأن الأخالقيات متثل معل مجيع املوظفني يف املنظمة، وأأنه لن يمتكن مكتب الأخالقي

وشكرت املدير العام عىل دمعه املتواصل لعمل مكتب الأخالقيات كام أأكدت عىل دمع املدير العام للمبادرات اجلديدة من 

ىل ذكل، مثل توس يع الأنشطة التوعوية بسلسةل احملارضات العامة حول الأخالقيات  مكتب الأخالقيات لكام دعت احلاجة اإ

ضافية للبنود الرتوجيية. وأأعربت رئيسة مكتب الأخالقيات عن أأطيب متنياهتا للمدير العام.أأو ختصيص م   بالغ اإ

الشكر ملكتب وقدم ابمس مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية،  وفد الاحتاد الرويسوحتدث  .25

عداد التقرير ورحب جبهوده النشطة لتدريب املوظفني عىل  املسائل الأخالقية. ونصحت اجملموعة مبواصةل الأخالقيات عىل اإ

ىل أأمهية س ياسة الإفصاح  تقدمي املشورة الرسية للموظفني، واملشورة أأيضا  بشأأن حاميهتم من الانتقام. وأأشارت اجملموعة اإ

عالن املصاحل. اكنت اجملموعة تعول عىل املشاركة املس مترة داخل ش بكة مسؤويل الأخالقيات يف املنظام ت متعددة املايل واإ

 الأطراف.

ىل بياانت اجملموعة حول تقرير املوارد البرشية كام مت تسلميه وأأشار ابمس اجملموعة ابء،  وفد اململكة املتحدةوحتدث  .26 ىل اإ اإ

لجنة الربانمج واملزيانية. وشكر الوفد الأمانة العامة لإعداد التقرير الس نوي من خالل مكتب ل ادلورة احلادية والثالثني 

. وذكرت اجملموعة أأن الأخالقيات، بوصفها جزءا  من هيلك حومكة الويبو، اكنت ذات أأمهية لضامن معل الويبو الأخالقيات

بصورة حصيحة. وجشعت اجملموعة مكتب الأخالقيات عىل مواصةل تعزيز مشاركته مع جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة 

ش بكة أأخالقيات املنظامت املتعددة  يفابملشاركة الفعَّاةل ملكتب الأخالقيات ومع وحدة التفتيش املشرتكة. كام رحبت اجملموعة 

ش بكة أأخالقيات املنظامت املتعددة الأطراف، العدد الإجاميل  يفالأطراف. وتساءلت اجملموعة عام يرتتب عىل املشاركة 

ماكنية وجود حوافز  والزناهة، ياتللموظفني اذلين أأمكلوا ادلورات التدريبية عرب الإنرتنت عن الأخالق  ذا ما اكنت هناك اإ واإ

لتشجيع املوظفني عىل املشاركة يف برامج التوعية والتدريب عىل الأخالقيات، وكيف أأدرك مكتب الأخالقيات أأن املشورة 

ن القرار الهنايئ بشأأن قضية انتقام مزعوم ة الرسية للموظفني قُدمت مبا يريض املوظفني. وفضال  عن ذكل، قالت اجملموعة اإ

ذا اكنت هناك خطط ملراجعة س ياسة حامية املبلّغني. 2019لعام   يبدو أأنه مل يمت البت فيه، وسأألت عام اإ

يف  مكتب الويبو للأخالقياتوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للأنشطة اليت اضطلع هبا  .27

عىل الأخالقيات.  يف جمال 2019 يف عام ُطلع هباوالتوعية اليت اض التدريبأأنشطة ب وأأحاط علام  مع الرسور، 2019 عام

ذا ما اكن مكتب اس تفرس عام و  2020وتساءل الوفد عن اسرتاتيجيات تكييف التدريب مع الوقائع اجلديدة يف عام  اإ

طار  ىل الإدارة. واس تفرس الوفد عن الوضع احلايل للتوصيات الصادرة عن مراجعة اإ الأخالقيات قد قدم توصيات اإ

. وطلب الوفد أأن تراجع الأمانة ومكتب الأخالقيات س ياسة 2019يف الويبو وعن حاةل الانتقام املزعومة يف عام  الأخالقيات

حول س ياسات املبلّغني  2018حامية املبلّغني عن اخملالفات وتعززها يف ضوء توصيات تقرير وحدة التفتيش املشرتكة لعام 

 عن اخملالفات.

عداد وتوجه الوطنية،  بصفته الاحتاد الرويسوفد وحتدث  .28 ىل مكتب الأخالقيات عىل معهل املتفاين وعىل اإ ابلشكر اإ

التقرير الس نوي. وذكر الوفد أأنه عىل مكتب الأخالقيات التأأكد من أأن موظفي املنظمة ينهتجون أأعىل مس توى من املعايري 

التأأثري عىل  اليت لهاوظائف يف الويبو لأأمه ا بأأحد يضطلع فهو، ون ابلشفافية واملساءةل، ومن مثالأخالقية واملهنية وأأهنم ملزتم
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دارات الويبو الأخرى.  ىل العمل املمثر اذلي اضطلع به مكتب الأخالقيات يف توس يع نطاق تدريب أأداء اإ وأأشار الوفد اإ

ب الوفد جبهود التعاون مع وحدة التفتيش املشرتكة واللجنة الاستشاري ة املس تقةل املوظفني والتوعية. عالوة عىل ذكل، رحَّ

ش بكة أأخالقيات املنظامت املتعددة الأطراف وطلب املزيد  يفللرقابة. وأأعرب الوفد عن تقديره ملشاركة مكتب الأخالقيات 

 من املعلومات حول مشاركة الويبو يف ش بكة أأخالقيات املنظامت املتعددة الأطراف.

عادة فتح بند جدول الأعاملو  .29 وأأكدت أأن  الطيبة الكامهت مجيع الوفود عىلشكرت رئيسة مكتب الأخالقيات ، عند اإ

ذ متكّن من يات اكن نشطا  للغاية يف التوعيةمكتب الأخالق  " منتجاته: وملكتب الأخالقيات متيزي" خدماته و"تسويق"، اإ

د قو تظهر علهيا قمي الويبو ومبادئه. وضع بنود توعية جديدة، مثل زجاجات الأخالقيات اليت قد أأساليب أأخالقية "خاصة" و 

ت جاحئة كوفيد مكتب الأخالقيات يواجه صعوابت كذكل فامي يتعلق ظّل و  ابلفعل حتداي  ملكتب الأخالقيات. 19-شلكَّ

يطور ال ن اسرتاتيجيات تعمتد عىل ، وهو امل الرمقي اجلديد عرب الإنرتنتابلتدريب والتوعية من أأجل الوفاء مبتطلبات الع

ىل أأن ، أأشارت رئيس2020 املتعلقة بأأرقام عام ردا  عىل الأس ئةلو املشاركة بصورة أأكرب.   موظف 300ة مكتب الأخالقيات اإ

. وقد جشع املديرون بنشاط موظفهيم عىل حضور ادلورة، مما سامه عرب الإنرتنت تدريبا  عىل الأخالقيات أأجرى، حىت ال ن،

يبية لتعديل ادلورات بعني الاعتبار حبيث يف زايدة الأعداد. ويضع مكتب الأخالقيات التعليقات الواردة من الفعاليات التدر 

رئيسة تليب احتياجات املوظفني بشلك أأفضل. وردا  عىل الأس ئةل املتعلقة بقضية اكن يتعامل معها مكتب الأخالقيات، قالت 

ن مكتهب مكتب الأخالقيات تب ملزم ابلرسية، ذلكل ل تس تطيع حتديد حالت معينة أأو مناقشة حالت فردية. ويشري املك ا اإ

حدى الراكئز الثالث ملكتب الأخالقيات. وتُعترب الرسية  ىل الرسية املرتبطة ابلعمل ابعتبارها اإ يف مجيع تقاريره الس نوية اإ

حدى الراكئز اليت ل ميكن لأي من ماكتب الأخالقيات أأن يعمل بدوهنا حيث لن حيظى ابلثقة والتأأييد املطلوب من  اإ

يات، كام حدث يف مناس بات عدة أأيضا  عىل املس توى الثنايئ، بأأن مكتب املوظفني. وأأشارت رئيسة مكتب الأخالق 

الأخالقيات اتبع بدقة الأحاكم والإجراءات املنصوص علهيا يف س ياسة حامية املبلّغني عن اخملالفات يف أأي شكوى بشأأن 

طار س ياسة حامية املبلّغني عن اخملا لفات عند النظر يف شاكوى الانتقام. ويضمن مكتب الأخالقيات بعناية الالزتام ابإ

ليه. وأأكدت رئيسة مكتب الأخالقيات جمددا  عىل أأنه قد بذل وسيبذل لك اجلهود لضامن حل أأي قضااي  الانتقام املُقدمة اإ

طار س ياسة حامية املبلّغني عن  تنشأأ عن الشاكوى املتعلقة ابلنتقام وفقا  للأحاكم والإجراءات واخلطوات املنصوص علهيا يف اإ

ات. وذكّرت بأأنه يف حال عدم رضا املش تيك عن اخلطوة الإجرائية املتخذة وفقا  للس ياسة، فيحق هل أأو لها الطعن عىل اخملالف

داري هنايئ سليب، أأول  من خالل نظام العداةل ادلاخلية للويبو، ويف الهناية من خالل طلب مراجعة قضائية  أأي قرار اإ

يداع الشكوى أأمام احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية. وبعبارة أأخرى، للمش تكني من الانتقام س بل  خارجية، عن طريق اإ

من الس ياسة اليت تنص عىل رضورة مراجعة  39قانونية متاحة أأماهمم للطعن عىل القرارات الإدارية الهنائية. وقرأأت الفقرة 

ىل أأن الس ياسة عىل أأساس دوري حسب احلاجة وذكل فامي يتعلق مبراجعة س ياسة حامية املب لّغني عن اخملالفات. وأأشارت اإ

ىل أأن هذا قد يكون ابلفعل وقتا  مناس با  للتقيمي  هذا يعكس املامرسة الفضىل وأأنه مدعوم من مكتب الأخالقيات. كام أأشارت اإ

جراء تعديالت. وردا  عىل سؤال حول كيفية قياس الرضا عن العمل الاستشاري، ذكرت رئيسة  ىل اإ والتفكري يف احلاجة اإ

ذا اكنت املشورة تليب ا ياتب الأخالق مكت أأنه عندما يكون . وأأحيط علام  كذكل بحتياجاهتم أأم لأأن املوظفني قد س ئلوا عام اإ

حالت من الزمالء اذلين س بق هلم الاس تفادة من  جواب املوظفني اذلين يلمتسون املشورة ابلإجياب يكون ذكل بناء عىل اإ

 ش بكة أأخالقيات املنظامت املتعددة الأطراف، أأوحضت يفخدمات املكتب. وفامي يتعلق مبشاركة مكتب الويبو للأخالقيات 

 رمسية. تبادل بطريقة غريلتقامس و  ش بكة عبارة عن تكل الش بكةأأن  رئيسة املكتب
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 من جدول الأعامل املوّحد 19لبند ا

 تعيني رئيس وانئب رئيس جمللس الويبو للطعون

ىل الوثيق .30  .WO/CC/78/2 ةاستندت املناقشات اإ

دارية هو لطعون الويبو لذكرت الأمانة أأن جملس و  .31 تسدي هل أأنشأأها املدير العام ل و شارك فهيا املوظفون ي هيئة اإ

داري أأو تدبري تأأدييب.  املشورة يف احلالت اليت يطعن فهيا موظف من لحئة  1.5.11القاعدة أأنه مبوجب  توأأضافيف قرار اإ

جلنة الويبو للتنس يق رئيس وانئب رئيس جملس طعون الويبو ملدة مخس س نوات بناء  عىل اقرتاح  جيب أأن تعني ،املوظفني

لطعون الويبو لأأن رئيس وانئب رئيس جملس  ا  اور مع جملس املوظفني. وذكرت الأمانة أأيضاملدير العام بعد التشيتقدم به 

أأل وينبغي أأيضا  ، املنطبقيف قانون اخلدمة املدنية ادلولية أأو خربة معادةل يف القانون الإداري  من ذوي اخلربة جيب أأن يكوان

نه  اذلين معلوا فيه يف الس نوات العرش املاضية.من موظفي املكتب ادلويل أأو من املوظفني السابقني يكوان   ا  اعتبار وقالت اإ

طعون والس يد مايلك ابرتولو الويبو للجمللس  ا  هلر رئيسفو ، عينت جلنة الويبو للتنس يق الس يد نوربرت 2015أأكتوبر  12من 

ىل تعيني رئيس وانئب ُدعيت جلنة الويبو للتن قد ف، 2020أأكتوبر  11س تنهتيي يف وليهتام مبا أأن و  .انئبا  للرئيس س يق ال ن اإ

ىل أأنه بعد معلية اختيار 2020أأكتوبر  12من لتبدأأ وليهتام اعتبارا  طعون الويبو للجمللس  ينرئيس جديد . وأأشارت الأمانة اإ

 ال ن عىل جلنة الويبو للتنس يقويُقرتح ، دة جوان ابورز والس يد بيري ابنشوالس يوهام ، مت حتديد مرحشني اثنني، دقيقة

 هنام.تعيّ  أأن

 :2020أأكتوبر  12ملدة مخس س نوات، اعتبارا  من  ،عينت جلنة الويبو للتنس يق .32

 الس يدة جوان ابورز رئيسة جمللس الويبو للطعون؛ "1"

 والس يد بيري ابنشو انئبا  لرئيس جملس الويبو للطعون. "2"

 من جدول الأعامل املوّحد 20لبند ا

 املدير العام بشلك اس تثنايئجتديد تعيني نواب املدير العام ومساعدي 

ىل الوثيقة .33  .WO/CC/78/4 استندت املناقشات اإ

ىل أأن و  .34 سبمترب  30س تنهتيي يف  اخلارجنياحلاليني  العام رنواب املدير العام ومساعدي املديولية أأشارت الأمانة اإ

ىل أأن 2020 جراءات عام الهدف من . وأأشارت كذكل اإ اليت اعمتدهتا امجلعية وتعيينه، للويبو لرتش يح املدير العام  2019اإ

اتحة الوقت الاكيف للمدير العام يمكن يف اإ ، يعنيهابريس وبرن، لك فامي  يوجلنة الويبو للتنس يق ومجعيات احتادالعامة للويبو 

دارة العليا حىت يكون ذكل الفريق ُمشلّّك  وجاهزا  لبداية و لية املدير املنتخب يك جيري املشاورات الالزمة ويرّّش فريقا  لالإ

ن الوضع الصحي العام الاس تثنايئ2020أأكتوبر  1يف  العام قد خلق  ،19-، اذلي تس ببت به جاحئة كوفيد. ومع ذكل، فاإ

ىل غري متوقع وغري مس بوق  حتداي   ذكرت الأمانة أأنه، و . نواب املدير العام ومساعدي ادلير العام اجلددمعلية اختيار ابلنس بة اإ

سبمترب  21يف دير العام نواب املدير العام ومساعدي املد الهنايئ لرتش يحات املرحشني ملناصب ، انهتيى املوعلهذا السبب

مشاورات خبصوص تكل الرتش يحات حىت يتس َن اقرتاح مرحشني للتعيني يف تكل يف  التارخي كلع بعد ذرُش ، و2020
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 .2021يناير  1تدخل التعيينات حزي النفاذ يف  املناصب عىل جلنة الويبو للتنس يق يف دورة اس تثنائية تعقدها لحقا ، عىل أأن

جتديد تعيني نواب املدير العام  الوثيقة موافقة جلنة الويبو للتنس يق عىلالمتست هذه وذكرت الأمانة أأنه، نتيجة ذلكل، 

دارة ا ملرحةل ومساعدي املدير العام اخلارجني بشلك مؤقت واس تثنايئ لمتكيهنم من مساعدة املدير العام املنتخب عىل اإ

ىل أأن يتوىل نواب املدير العام ومساعدو املدير العام اجلدد همام مناصهبم  .الانتقالية اإ

يران )مجهورية  وقال .35 ىل أأن الظروف الصعبة اليت تسبب فهيا جاحئة قد نه اإ الإسالمية(  -وفد اإ قد  19-كوفيدأأشار اإ

ىل اغري مس بوق يف الوظائف العادية  اضطرااب  أأحدثت  اذلي أأن الاقرتاح ورأأى الوفد لعديد من الهيئات ادلولية. ابلنس بة اإ

أأكرب حزي احلاليني، من أأجل توفري نواب املدير العام ومساعدي املدير العام بشأأن جتديد تعيني املدير العام املنتخب تقدم به 

قع أأن يقوم املدير العام املنتخب نه يتو اإ  قائال   معقول . وأأضاف الوفداقرتاحا  للمشاركة والتشاور مع ادلول الأعضاء، يبدو 

س يعكس مبدأأ المتثيل اجلغرايف، مبا يف ذكل  وهو مابرتش يح فريق الإدارة العليا اخلاص به بعد التشاور مع ادلول الأعضاء، 

 من البدلان النامية.

نواب املدير يد تعيني جتدعىل انتخاهبم، وذكر أأنه يؤيد اقرتاح الأمانة بشأأن  اوانئبهي ةوهنأأ وفد مجهورية كوراي الرئيس .36

ىل أأنه ينبغي بشلك اس تثنايئ نظرا  العام ومساعدي املدير العام  ىل أأن يمتتكون هناك جفوة يف أأداء واجباهتم أأّل اإ تعيني نواب  اإ

عراب عن خالص تقديره مجليع و . املدير العام اجلدداملدير العام ومساعدي  أأعرب الوفد عن رغبته يف اغتنام هذه الفرصة لالإ

 مسامههتم القمية خالل فرتة وليهتم.عىل ب املدير العام ومساعدي املدير العام نوا

عداد الوثيقةالأمانة عىل  وشكرابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،  وفد بامنوحتدث  .37  WO/CC/78/4 اإ

بشلك احلاليني يف الويبو نواب املدير العام ومساعدي املدير العام جتديد تعيني املدير العام املنتخب  فهيااليت اقرتح 

ىلاجملموعة أأنه نظر  وذكرت. اس تثنايئ هنا تتفهم ، أأعامل الأمانةعىل  19-كوفيدتأأثري  ا  اإ جراءات تعيني  ه لن يتس َن تنفيذأأنفاإ اإ

هنيف الوقت املناسب.  العامنواب املدير العام ومساعدي املدير  أأمهية  وذهذا الفريق هو أأمر أأن تعيني ا ترى وقالت اجملموعة اإ

داري جيد سيساعد املدير العام اجلديد املنتخب ويدمع هجوده، وابلتايل، أأيدت اجملموعة  جتديد قصوى لأن وجود فريق اإ

قالت و  .2020ديسمرب  31، حىت شهورفرتة ثالثة لبشلك اس تثنايئ نواب املدير العام ومساعدي املدير العام احلاليني تعيني 

ن  ىل أأنهذا من شأأنه أأن يسمح هلم مبساعدة املدير العام املنتخب خالل الفرتة الانتقالية اإ نواب املدير العام  توىلي  اإ

لوقت الاكيف العام س يحظى ابذكرت اجملموعة أأن املدير ابلتايل، . و2021يناير  1مناصهبم يف اجلدد املدير العام  وومساعد

ىل جلنة الويبو للتنس يق. وأأضافلتقدمي قامئة ابملرحشني املناس   درك أأمهية العمل اذلي يقوم به نواب املدير ت اهنقائةل اإ  تبني اإ

هنا ت والعام ومساعد ىل أأنم جتاه املنظمة اهتأأمل يف أأن حيافظوا عىل الزتاماملدير العام، واإ  يمت تعيني فريق الإدارة اجلديد. اإ

ىل الرئيسموعة الأفريقية، وقدم اجملوحتدث وفد زمبابوي ابمس  .38 مانة  اوانئبهي ةهتانيه اإ عىل انتخاهبم وأأعرب عن تقديره للأ

. وأأعربت جتديد تعيني نواب املدير العام ومساعدي املدير العام بشلك اس تثنايئبشأأن  WO/CC/78/4الوثيقة  هالإعداد

عىل ادلول الأعضاء قد تعني ه أأن وأأشارتالأداء الطبيعي للمنظمة، عىل  19-اليت يفرضها كوفيدلتحدايت فهمها ل اجملموعة عن 

ىل ت قائةل اإ خمتلط. وأأضافبشلك اجامتعات جلنة الربانمج واملزيانية ومجعيات الويبو عقد  ن املندوبني مل يمتكنوا من السفر اإ

ن جنيف نه، وابلتايل، اكن مقيّدا  بشدةحضورمه املادي ، واإ من  من املفهوم واملعقول أأن املدير العام املنتخب مل يمتكن قالت اإ

نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية امتثال  لتفاقيةالإدارة العليا ترش يح فريق  هنا ترى يف هذا الصدد، و. اإ أأن قالت اجملموعة اإ

ىل ديسمرب فرتة ولية بمتديد القائل هذا الاقرتاح  ، هو 2020فريق الإدارة العليا احلايل عىل أأساس اس تثنايئ من أأكتوبر اإ

ىلمفهوم معقول و  اقرتاح ن. ا  الظروف الاس تثنائية السائدة حالي نظرا  اإ انتقال سلس  ه من مصلحة املنظمة تسهيلوقالت أأيضا  اإ



WO/CC/78/5 
12 
 

اتحة الوقت الاكيف للمدير العام املنتخب لختيار وذكل من أأجل فريق الإدارة العليا احلايل لفرتة حمدودة، ولية ومتديد فرتة  اإ

س يكون هذا من أأجل ضامن اختيار الأفراد املناس بني عىل أأساس اجلدارة و ارة العليا. الإداذلين سيتكّون مهنم فريق الأفراد 

بشلك واملساواة بني اجلنسني والمتثيل اجلغرايف. وذكرت اجملموعة أأهنا وافقت عىل المتديد املقرتح رشيطة أأن يمت اعامتده 

 اس تثنايئ.

لهنج اذلي اقرتحته الأمانة واملدير عن فهمه لالوفد وأأعرب  .التوفيقعىل انتخاهبا ومتَن لها لك  ةوهنأأ وفد تونس الرئيس .39

نه ينبغي أأن حيظى  الظروف احلالية. ظلفامي يتعلق بعملية اختيار فريق الإدارة العليا يف ، العام اجلديد املنتخب وقال الوفد اإ

نه س يوافق عىل هذا الاقرتاح املعقول للغاية، اكيفالوقت ابلاملدير العام املنتخب  نه، وابلتايل، فاإ ينبغي أأن  وأأضاف قائال  اإ

المتثيل اجلغرايف  تتسم ابلعدل والتوازن وتراعيوأأن  وهماراتهة الفريق نزاهبعني الاعتبار معلية اختيار فريق الإدارة العليا تأأخذ 

 موعة الأفريقية.اجمله للبيان اذلي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس دمعابلإعراب عن واملساواة بني اجلنسني. واختمت الوفد 

ىل دمعه وذكر  .40 وفد ش ييل أأنه يؤيد البيان اذلي أأدىل به وفد بامن ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأشار اإ

. وأأضاف أأنه يود ببساطة أأن نايئبشلك اس تث احلاليني جتديد تعيني نواب املدير العام ومساعدي املدير العام بشأأن القرتاح ل

 ديسمرب من هذا العام.شهر الاعامتد علهيم حىت أأن يمتكن من مواصةل وأأنه يأأمل يف  ،يشكرمه عىل الزتاهمم ومعلهم اجلاد

جتديد تعيني نواب بشأأن للجنة الويبو للتنس يق، وذكر أأنه يؤيد الاقرتاح  وهنأأ وفد الهند الرئيسة عىل تعييهنا رئيسة   .41

نه يرى الوفد وقال . شهورلفرتة انتقالية مدهتا ثالثة بشلك اس تثنايئ احلاليني العام ومساعدي املدير العام املدير  أأن هذا اإ

الظروف الصعبة  خضم هذه وس يضمن تقدمي ادلمع الاكيف للمدير العام اجلديد للمنظمة يف، الاس متراريةس يكون مفيدا  لصاحل 

 .19-كوفيدجاحئة اليت تفرضها 

ىل أأن جاحئة وأأشار وف .42 ىل حتدايت غري متوقعة قد أأاثرت  19-كوفيدد الصني اإ معلية اختيار نواب املدير العام ابلنس بة اإ

ىل الوفد أأشار ومساعدي املدير العام. و  جتديد تعيني نواب املدير العام ومساعدي املدير تنظر يف س جلنة الويبو للتنس يق  أأناإ

فريق الإدارة العليا. عىل مس توى انتقال سلس هبدف حتقيق  بشلك اس تثنايئا ، اذلين تنهتيي وليهتم قريب، احلالينيالعام 

نهب الوفد هبذا الاقرتاح ورحّ  املدير ختيار نواب املدير العام ومساعدي اخلاصة ابيف املشاورات  بفعالية سيشارك وقال اإ

 .العام اجلدد

ال موعة الأفريقية. وقاجملي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس وهنأأ وفد اجلزائر الرئيسة عىل انتخاهبا وذكر أأنه يؤيد البيان اذل .43

نه يدرك  ىل  هاوالتحدايت اليت أأاثر ابلغ الصعوبة الوضع احلايل  ا  متاماإ قال ذلكل، واختيار فريق الإدارة العليا اجلديد. ابلنس بة اإ

نه يرى العام  املدير العام ومساعدي املدير متديد تعيني نواببشأأن أأن الاقرتاح اذلي تقدم به املدير العام املنتخب  الوفد اإ

دارة هذه  لمدير العاملسامح لمن أأجل ا ، وذكلا  مقبول متاماقرتاح شهور هو ملدة ثالثة احلاليني  الانتقالية بأأكرث الطرق  الفرتةابإ

ىل أأن يمتكفاءة املمكنة  طوال فرتة وليته  املدير العام عىل خدمته فريق الإدارة العليا اجلديد. وشكر الوفد أأيضا  اختيار  اإ

ىل فريق الإدارة اجلديد، من أأجل ضامن سالسة عول علهيم يموظفي املنظمة عىل هجودمه. وأأضاف أأنه  وشكر أأيضا   الانتقال اإ

ىل أأنه  وأأشار ىل اإ  الفريق اجلديد.تعيني الاس تثنائية للمساعدة يف ادلروة املشاركة يف يتوق اإ

ثيوبيا الرئيسة عىل انتخاهبا رئيسة للجنة الويبو للتنس يق وأأعرب عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد  .44 وهنأأ وفد اإ

نه يدرك الوفد وقال موعة الأفريقية. اجملزمبابوي ابمس  من ، واليت جعلت 19-كوفيدجاحئة  أأاثرهتاالتحدايت غري املس بوقة اليت اإ

ابقرتاح الوفد صعبة للغاية. وذلكل، رحب معلية يف الوقت املناسب املدير العام  ديمعلية تعيني نواب املدير العام ومساع
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بشلك اس تثنايئ ملدة املدير العام تعيني نواب املدير العام ومساعدي  جتديد ةاملدير العام املنتخب وأأعرب عن تقديره ملبادر 

 نيالاكملليؤكد للمدير العام املنتخب دمعه وتعاونه  ا  من أأجل حتقيق انتقال سلس. واغتمن الوفد هذه الفرصة أأيض شهورثالثة 

 .ومساعدي املدير العام تسهيل معلية تعيني نواب املدير العاممن أأجل كعضو يف جلنة الويبو للتنس يق 

عداد الوثيقة اوانئبهي ةوهنأأ وفد بوتسواان الرئيس .45 ّ WO/CC/78/4 عىل انتخاهبم وشكر الأمانة عىل اإ د الوفد . وأأي

نه يؤيد، موعة الأفريقية. اجملي أأدىل به وفد زمبابوي ابمس البيان اذل اليت يف ضوء الاضطراابت غري املتوقعة وقال الوفد اإ

ديسمرب  31حىت بشلك اس تثنايئ جتديد تعيني نواب املدير العام ومساعدي املدير العام ، 19-كوفيدجاحئة  تس ببت هبا

اتحة الوقت الاكيف للمدير العام امن أأجل ، 2020  فريق الإدارة العليا. ملنتخب للعمل عىل تعينياإ

وقال . جتديد تعيني نواب املدير العام ومساعدي املدير العامبشأأن وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن دمعه لالقرتاح  .46

نه يتفهم أأنه بسبب جاحئة  يعكس وأأعرب عن أأمهل يف أأن الإدارة العليا، تقدمي مرحشني لفريق  ا  اكن من الصعب جد 19-كوفيداإ

ىل  الوفد بشلك اس تثنايئ. واغتمن ا  كفؤ  بدوره وأأن يكون ا  منصف ا  جغرافي متثيال   ا  الفريق اجلديد أأيض الفرصة لتوجيه الشكر اإ

 .ممتازة للمنظمة العديدة اليت أأدوا فهيا خدمة الس نوات وعىل العالية أأعضاء فريق املدير العام، الس يد غري، عىل همنيهتم

د، بشلك اس تثنايئ، تعيني الس يد ماريو ماتوس والس يد جون نس يق وافقت جلنة الويبو للت  .47 عىل أأن جُيدَّ

لهيا يف الفقرة  من  10ساندجي والس يدة وانغ بنيينغ والس يدة س يلفي فورابن يف مناصب نواب املدير العام للمدة املشار اإ

 .WO/CC/78/4الوثيقة 

د، بشلكجلنة الويبو للتنس يق وأأسدت  .48  اس تثنايئ، تعيني الس يد مينيليك مشورهتا خبصوص أأن جُيدَّ

لهيا يف الفقرة غيتاهون، والس يد يوش يويك اتاكغي، والس يد انريش براساد  من  10للمدة املشار اإ

 .WO/CC/78/4 الوثيقة

[1]ييل ذكل املرفق

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

. ويرد بيان ممثل جملس املوظفني تتكل املامرسة رهنا  مبوافقة ادلول الأعضاء، وذكل ما فعل تّبعا س ت أأهن ةالرئيس تمن أأجل تقدمي وهجات نظر املوظفني. وأأبلغ

 .املرفق يف
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 )الويبو( للمنظمة العاملية للملكية الفكريةالويبو أأمام ادلول الأعضاء يف جلنة التنس يق التابعة  رئيس جملس موظفي بيان

 ، جنيف2020سبمترب  23

 

 ،أأحصاب السعادة

 الس يد الرئيس،

 املدير العام،

 املدير العام املنتخب،

 املندوبون املوقرون،

 الزمالء الأعزاء،

 ابمس مجيع موظفي الويبو. أأخاطبمكيرشفين اليوم أأن  ،الويبو للتنس يقأأهيا املمثلون لدلول الأعضاء يف جلنة 

ادلفاع ومجيع املوظفني  متثيلتمتثل املهمة الرئيس ية جمللس املوظفني املكون من س بعة أأعضاء منتخبني ملدة ثالث س نوات يف 

 أأمام الإدارة العليا وممثلهيا. خدمة مصاحلهمو عهنم

نا . ينوأأسلوب جديد منط، اعامتد ممثلني البالغ عددان س بعةاملوظفني  ولممثحنن ران، ، قرّ 2017منذ عام و  تواصلنا من وقد حس ّ

عادة هتيئة  ، يف مناس بات عديدة قلناكام و  وحوار صادق مع الإدارة. ،وبيئة معل حصية، من الثقةجو ونعتقد أأننا جنحنا يف اإ

. ال راء ووهجات النظرنا يف ات اختالففنحن نعرب ابنفتاح عن مرة أأخرى، ل خنىش الاختالف مع الإدارة العليا،  ونكرر

من أأجل لكننا نسعى جاهدين و بعد، هممتنا مل تتحقق وابلطبع، . وعناية، نفعل ذكل ابحرتام ولباقة وموضوعية ذكل ومع

نني من أأعضائنا بأأن اث  لأبلغمك. وأأود أأن أأغتمن هذه الفرصة ةعزم ومرون ما دلينا من حتقيقها عىل أأفضل وجه ممكن، بلك

بعض اليشء، لكننا  مقلقا  س يكون هذا و فريق جملس املوظفني. س يغادرون البارزين س يغادرون الويبو قريبا ، ونتيجة ذلكل، 

 سنسعى للتأأكد من أأن هممتنا تسري بسالسة.

يعمل المنوذج و هذا العام أأفضل مما كنا نأأمل. يف الوضع و لويبو. يف ايف العام املايض، كنا سعداء للغاية ابلوضع املايل املمتاز و

ىل ماليت اضطر العامل بأأرسه  ةالصعب التحدايتعىل الرمغ من الاكمةل  ابلطاقةالاقتصادي للويبو  الأزمة بسبب واهجهتا اإ

الويبو فرتة  املتجذرة، تقاومالاجامتعية ويقيض عىل عاداتنا  لقتصاد العاملياب 19-فيه كوفيديعصف يف الوقت اذلي والصحية. 

ن ، ترونكام و تفعل ذكل جبرأأة.  اأأهن ،هذا، والأكرث من هذهغري املس بوقة الاضطراب  مذهةل. وقد الويبو يف نتاجئ املالية ال فاإ

عد لعمل عن بُ واكن تنفيذ الويبو الرسيع لأأظهر موظفو الويبو مرة أأخرى مصودمه وسعة حيلهتم وتضامهنم طوال هذه الأزمة. 

نتاجيهتو هذا النجاح. حتقيق يف  عامال   بتحقيق مجيع الأهداف اليت مت  ماملس مترة والزتاهم مميكن ملوظفي الويبو أأن يفخروا ابإ

ىل العديد من التحدايت التقنية والإدارية.  19-كوفيد وضعنا فهياأأدت الظروف الفريدة اليت وقد حتديدها.  الضوء  تسلطو اإ

يه اللحظة املناس بة اللحظة رمبا تكون هذه و الفريوس.  ابهأأساوي لزميل أأصعىل بُعدان الإنساين املتواضع ابملوت امل أأيضا  

دارة و عائلته وأأصدقائه وزمالئه. قلوبنا مع و لتكرمي لويس.  خالل هذه الأزمة غري املس بوقة، مل نشارك يف مشاورات فريق اإ

بالغنا ابنتظام جبميع القرارات املتخذة لك أأن نشكر املدير العام وفريق مكتبه بمع ذكل لكننا نود  ،19-ة كوفيدأأزم صدق عىل اإ
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"، اذلين رضورينياذلين يعتربون "اكمل فريق الزمالء  ، يود جملس املوظفني أأن يثين عىلفضال  عن ذكلو . ابملوظفني املتعلقة

غالقابمعلوا يف املوقع  ، وأأن موظفهيارفاه دارة يه أأن أأولوية الإ  نرىقد اكن من دواعي ارتياحنا الكبري أأن و . املقر لويبو أأثناء اإ

 الصعوابت اليت واهجها بعض زمالئنا خالل فرتة العمل يف املزنل مت حلها عىل الفور.

٪ من املوارد 70يشمل خشص يف الويبو، مبا  1500يوجد حوايل و التقرير الس نوي عن املوارد البرشية.  ،ل شكوقد قرأأمت، 

ىل نظرا  غري مس تقر يف وضع لأن ثلث العامةل يف الويبو نأأسف و "املرنة". من املوارد ٪ 30"ادلامئة" و  ةاملالي السالمة (1)اإ

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد للتسجيل،  احققهتاليت  ةالقياس يوالإيرادات ( 2) يبو،يف الو  ةالرائع

. املوظفني أأيضا  موظفني ولكهنا ترسح تس تقدم عالوة عىل ذكل، نالحظ بقلق أأن الويبو و . الكبرية احتياجات التوظيفو  (3)

التقرير الس نوي عن املوارد البرشية أأن الويبو تعمل عىل تعزيز التاكفؤ بني اجلنسني. وحنن ندمع هذا املسعى يف  ويرد أأيضا  

قط. الإدارة العليا ف دون الاقتصار عىليشمل مجيع مس توايت املوظفني يك ونشجع املدير العام املنتخب بقوة عىل توس يعه 

ىل  –اذلي مت جتاههل لفرتة طويةل  -للتطوير الوظيفي  خاصا   ويف الواقع، نأأمل أأن تويل الإدارة املس تقبلية اهامتما   ابلنس بة اإ

، نعمل أأن ماكحفة التحزي ودمع التنوع وعىل حنو مماثل. عىل السواء العامة والتقنية مموظفي الويبو ادلاخليني، وأأن تعزز هماراهت

بذل هجود كبرية يف هذه اجملالت ت عىل الإدارة ل  من الشواغل الرئيس ية مجليع املوظفني، وحنن نعمتد حقا  ل يزالان والشمول 

يقظني وس نحرص عىل تركزي لك ما زلنا مت بطبيعة احلال، و عنرصية. ال احملددة، مبا يف ذكل فامي يتعلق جبميع أأشاكل المتيزي و 

عد، وحتسني ظروف العمل، واجلنيس، والعمل عن بُ املعنوي قة ابلصحة العقلية، والتحرش اهامتمنا عىل القضااي املس مترة املتعل

دارة املوارد البرشية واملادية، والتطوير الوظيفي حبق والإجراءات التأأديبية  ، وتوظيف املواهب الويبو وظفيملاملوظفني، واإ

ىلوالبالغات اجلديدة، وتعلاميت املكتب اليت ل حرص لها  املوظفني، ومعايري السلوك املس تقبلية فامي يتعلق  املرسةل اإ

 ابلأخالقيات والزناهة.

عىل الرمغ من و اتبع جملس املوظفني ابهامتم منح املاكفأ ت والتقدير من خالل الربانمج اذلي وضعته الإدارة لهذا الغرض. و

دخال  ذا اكن الربانمامياجلزم فتعديالت عىل الربانمج هذا العام، ل ميكننا اإ براز ج قد جنح يف  اإ نعتقد و ثقافة المتزي يف الويبو. اإ

من فكرة منح  ابلقلقعىل سبيل املثال، نشعر و حتسني هذا الربانمج. من أأجل رضورية أأن املشاورات ادلاخلية مع الإدارة ب

يف الواقع، يبدو و. كذكل املوظفنيمتثيل همام و  ،من أأجلها الويبوعينهتم الويبو املعتادة اليت املهام ماكفأ ت للزمالء اذلين يؤدون 

 واس تقالهلم. وجدارهتممجيع املوظفني دلور هؤلء الزمالء من الإدراك اجليد  جس ميلنا أأن ترامك بعض الوظائف هيدد بشلك 

الأمم املتحدة يف نيويورك للهيلك  جتريهحنن ممثيل املوظفني عن كثب الفحص احلايل اذلي نراقب ، ويف س ياق منفصل

ىل توصيات س يفيضالقضايئ للواكلت املتخصصة التابعة ملنظومة الأمم املتحدة، اذلي  خالل امجلعية العامة للأمم  س تصدر اإ

 من املتحدة يف ديسمرب املقبل. ويعين هذا الفحص أأنه، من وهجة نظر ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة، هناك عدد كبري جدا  

( احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية 1)الأمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة. ويه:  املوظفني يفالهيئات القضائية لدلفاع عن 

حممكة الأمم املتحدة و ، (احملمكة الابتدائية يف نظام العدل ادلاخيل يف الأمم املتحدةحممكة الأمم املتحدة للمنازعات )( و 2)

يف رأأينا، من الصعب عدم رؤية صةل بني و(. يف نظام العدل ادلاخيل يف الأمم املتحدةادلرجة الثانية  من )حممكةلالس تئناف 

عن احملمكة الإدارية  2019يوليو  3هذا الإصالح املفاجئ حملامك الأمم املتحدة من انحية، ومن انحية أأخرى، احلمك الصادر يف 

 جنيف.يف مراجعة مضاعف تسوية مقر العمل ادلولية وطلب خلدمة املدنية ملنظمة العمل ادلولية، اذلي أألغى قرار جلنة ا
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وفرة الأشخاص املهرة يف منظمتنا و للمواهب.  حقيقيا  وموظفا  من ادلرجة الأوىل  رب معلمن الواحض أأن الويبو ل تزال و 

 نمثلوامل  أأهيا حنن نعمتد عليمك،و يف مجيع أأحناء العامل. أأثرها نرش من أأجل من المتزي حامس متكهنا من احلفاظ عىل مس توى 

دمع مجيع موظفي هذه املنظمة من أأجل توظيف لك الوسائل املالية املمكنة  يفدلول الأعضاء يف جلنة الويبو للتنس يق، ل

 .سد علهياحت اليت حققهتا و  ملساعدهتا عىل احلفاظ عىل املاكنة

لرئاسة الويبو وأأمتَن هل لك  دارين اتنغ عىل انتخابه مؤخرا   يف اخلتام، ابلنيابة عن موظفي الويبو، يسعدين أأن أأهئن الس يدو

ىل  املناقشات وجودة ورصاحة بمنطجملس املوظفني سعيد ابلفعل و النجاح.  اليت أأجراها مع املدير العام املنتخب ويتطلع اإ

معه اقش وننارين اتنغ. توقعات كبرية من الس يد ديعقدون مجيع املوظفني، اذلين منثل مصاحلهم، و ناقشات معه. امل مواصةل 

ابلفعل قضااي هممة مثل التطوير الوظيفي والتدريب املهين والعدل ادلاخيل، ويف ضوء شائعات الأعامل الانتقامية املتداوةل، 

ننتظر معرفة تكوين فريق الإدارة و نناشده عىل وجه الرسعة أأن يفعل لك ما يف وسعه لتسليط الضوء عىل هذه الادعاءات. 

 مرجعا  ول يزال اكن جملس املوظفني و تعاون قمي وممثر مع الإدارة املس تقبلية. القيام ب تقبيل، ونعرب عن أأملنا يف العليا املس  

 حتت الترصف الاكمل للموظفني والإدارة العليا. حيواي  

ىل ، نغتمن هذه الفرصة اليوم ا  أأخري و  واكن  2008م الس يد فرانسس غري، اذلي ترأأس الويبو منذ عالنتوجه ابلشكر اجلزيل اإ

ومواهبه  املس تقبليةرؤيته و ومسامهته الكبرية يف جناح الويبو  مأأحد موظفهيا لأكرث من ثالثة عقود، عىل معهل املكثف واحلاز 

دارته هل  سوف نذكرو كقائد.   .احلازمةنظرته احلديثة واإ

 .حسن الانتباهعىل  لمك شكرا  و 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


