
 

WO/CC/80/5 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021 ديسمي   17التاري    خ: 

 لجنة الويبو للتنسيق

 (الثانية والخمسون)الدورة العادية  الثمانونالدورة 
 2021 أكتوبر  8إىل  4جنيف، من 

 التقرير

 اعتمدته لجنة الويبو للتنسيقالذي 

ي تعنيها من جدول األعمال الموّحد )الوثيقة  لجنة الويبو للتنسيقتناولت  
 7و 6و 5و 4و 3و 2و A/62/1 :)1البنود التالية الت 

 . 33و 32و 31و 30و 12و 11" و2"10و

ي 31و 30و 7البنود وترد التقارير الخاصة بالبنود المذكورة، فيما عدا  
 (. A/62/13 التقرير العام )الوثيقة، ف 

ي هذه الوثيقة.  31و 30و 7 بالبنود ويرد التقرير الخاص  
 ف 

خبت 
ُ
ة وانت ي ))السيدة( كادرا أحمد حسان   السفير

 جيبوت 
ً
خب، للجنة الويبو للتنسيق(، رئيسة

ُ
 ألفريدو سويسكوم السفير  وانت

 نائب( بنما))السيد( 
 
 . ةللرئيس ا
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 من جدول األعمال الموّحد 7البند 

 عىل اتفاقاتالموافقة 

 . WO/CC/80/1استندت المناقشات إىل الوثيقة  

ة أحمد حسانوافتتحت الرئيسة المنتخبة الجديدة للجنة الويبو للتنسيق،   كرت الدول من جدول األعمال، وش 7، البند السفير
رت بأن ثمة وثيقة واحدة قيد النظر ضمن هذا

ّ
 للجنة الويبو للتنسيق. وذك

ً
البند من جدول األعمال ودعت  األعضاء عىل انتخابها رئيسة

ي إىل تقديم البند. 
 المستشار القانوت 

 للمادة  
 
ي بأنه، طبقا

ر المستشار القانوت 
ّ
المدير العام أي اتفاق عام يرمي  ، يعقد ( من اتفاقية الويبو 1)13ولدى تقديم البند، ذك

وأشار إىل أن هناك اتفاقير   بإبرامه إىل إقامة عالقات عمل وتعاون مع منظمات حكومية دولية أخرى، بعد موافقة لجنة الويبو للتنسيق. 
ح أن توافق عليهما لجنة الويبو للتنسيق. وأوضح أن االتفاق األ ي وثيقة العمل، من المقي 

 
ول تعاونيير  عامير  من ذلك النوع، كما هو وارد ف

اءاتهو مذكرة تفاهم بير  الوبيبو  ي للير ي هو مذكرة تفاهم بير  الويبو EPO) والمكتب األوروتر
والوكالة الدولية للطاقة ( واالتفاق الثات 

ي مجال الملكية الفكرية. (IRENA) المتجددة
 
 يرمي إىل إقامة عالقات عمل وتعاون عامة ف

 . وأضاف أن كال االتفاقير 

اءات  ي للير ؛ ومذكرة التفاهم (EPO) إن لجنة الويبو للتنسيق وافقت عىل مذكرة التفاهم بير  الويبو والمكتب األوروتر
، من (IRENA) دولية للطاقة المتجددةبير  الويبو والوكالة ال ، عىل التواىلي ي

ي المرفقير  األول والثات 
 
، كما تردان ف

 . WO/CC/80/1 الوثيقة

 للجنة الويبو للتنسيق وقال إن األمانة تتطلع إىل العمل بشكل وثيق معها تحت  
ً
أ المدير العام الرئيسة عىل انتخابها رئيسة

ّ
وهن

ي التفاهم كلتيهما، توجيهما، إذ أن الويبو تدعم عمل هذ
ه اللجنة المهمة. وأعرب عن رسوره لموافقة لجنة الويبو للتنسيق عىل مذكرت 

اءات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وأفاد  ي للير ي زيادة تعزيز التعاون الوثيق الذي تقيمه الويبو مع المكتب األوروتر
بأن  مما سيسهم ف 

اءات سي ي للير امج ذات النفع االتفاق مع المكتب األوروتر اءات وجمع البيانات، إىل تطوير المشاري    ع والير ، من خالل تدعيم طلب الير ي
فض 

ي تعزيز 
ل ف 

ّ
ك المتمث  بالهدف المشي 

 
ي قدما

المتبادل. وأضاف أن العمل مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة سيساعد، بالمثل، عىل المض 
ي مجال مصادر الطاقة المتجددة والتصدي

اءات والمدير  االبتكار ف  ي للير النتشار تغير المناخ. وشكر المدير العام رئيس المكتب األوروتر
العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة عىل دورهما القيادي ودعمهما وقال إنه يتطلع إىل العمل معهما من أجل تحقيق الطموحات 

كة وجلب قيمة لكل الدول األعضاء.   المشي 

حدة باسم المجموعة باء وشكر الرئيسة والدول األعضاء عىل فرصة اإلدالء ببيان مجموعته. وقال إن وتحدث وفد المملكة المت 
اءات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة سيساعد عىل بناء القدرات وتبادل أفضل  ي للير المجموعة باء ترى أن العمل مع المكتب األوروتر

ي هذا الصدد، رسور المجمو 
ي مجال تكنولوجيات التصدي لتغير الممارسات. وأبدى، ف 

ي ف  عة باء للتعاون من أجل دعم االبتكار التكنولوجر
المناخ، وبخاصة الطاقة المتجددة، وتعزيز وتعظيم عمل الويبو. وأعرب عن تطلع مجموعته إىل رؤية نواتج عملية تتمخض عن هذا 

كاء المتع تب عىل ذلك من منافع بالنسبة للويبو والشر  اونير  عىل حد سواء. التعاون وما يي 

 من جدول األعمال الموّحد 30البند 

 تقارير عن شؤون الموظفير  

ية "1"  تقرير عن الموارد البشر

 . WO/CC/80/4و WO/CC/80/2و WO/CC/80/INF/1استندت المناقشات إىل الوثائق  

إىل وجود بندين فرعيير  قيد النظر. فيما يخص البند الفرعي األول، ت األعمال وأشار  من جدول 30البند  ةالرئيس توعرض 
ية، الوثيقة  اتيجية الخاصة بالموارد  WO/CC/80/INF/1 Revثالث وثائق قيد النظر: التقرير السنوي عن الموارد البشر ، واالسي 

ية  ي الويب، الوثيقة  ولجنة المعاشات التقاعدية WO/CC/80/2، الوثيقة 2026-2022البشر
 . WO/CC/70/4لموظف 

ي الدورة الثالثة والثالثير   
ية الذي قدم أيضا كوثيقة إعالمية ف  وأعربت األمانة عن رسورها لعرض التقرير السنوي عن الموارد البشر

ي عشر شهرا ال
ة االثت  . وأضاف أن التقرير السنوي يغطي في  ي سبتمير

ي عقدت ف 
انية، الت  نامج والمير  إىل  2020ممتدة من يوليو للجنة الير

:  " 2021عام  " المسائل المتعلقة 2" لمحة عن االتجاهات الرئيسية للقوى العاملة؛ "1وتم تقسيمه إىل خمسة أجزاء عىل النحو التاىلي
ي يتعير  رفع تقارير عنها إىل لجنة الويبو للتنسيق، مثل إنهاء التعيينات، وتنفيذ سياسة الويبو بشأن الم

ساواة بير  بالموظفير  الت 
، والمكافآت والتقدير، وتمديد التعيينات المؤقتة خارج حدودها الزمنية؛ " ي جائحة 3الجنسير 

ة الحافلة بالتحديات المتمثلة ف  " الفي 
ة؛ "19-كوفيد ي شهدتها الويبو خالل تلك الفي 

ات الت  ؛ 4والتغير ي
ي حدثت خالل العام الماض 

" التقدم اإلجماىلي المحرز والتطورات الت 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=547737
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=548741
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=548453
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=549072


WO/CC/80/5 
3 
 
 

ة السنتير  المقبلة وما بعدها. واستكمل التقرير السنوي بكتيب للموارد " 5"
ية لفي  نظرة مستقبلية فيما يتعلق بأهداف الموارد البشر

نت قدم مجموعة واسعة من اإلحصاءات والمعلومات عن القوى العاملة. ويمكن االطالع عىل التقرير السنوي للموارد  ية عىل اإلني  البشر
ية والكتيب ع نت بجميع لغات األمم المتحدة. البشر وأكدت األمانة أن القوة العاملة ظلت مستقرة من  ىل موقع المنظمة عىل اإلني 

اوح بير  
ي المائة تقريبا بير  الموارد األساسية، أي الموظفير  الثابتير   70و 30حيث العدد، وظلت تتسم بالمرونة مع نسبة تي 

 
ف

، والموارد المرنة، أي ، كانت  والمؤقتير  والدائمير  ي
 
. وفيما يتعلق بالتنوع الجغراف الموظفير  المؤقتير  والموارد غير المتعلقة بالموظفير 

ي الويبو حت   121هناك 
ي صفوف موظف 

 
ي حير  حققت األمانة، فيما يخص المساواة بير   2021يونيو  30دولة عضوا ممثلة ف

 
ف

، نسبة تمثيل إجماىلي نحو 
ي الوقت بالمائ 47بالمائة من النساء و 53الجنسير 

 
ة من الرجال. وعىل المستويات العليا، ذكرت األمانة أنه ف

ي الرتبتير  مد 
 
ي الرتبتير  مد 4-و ف  1-الذي حققت فيه أهدافها ف

 
. وعالوة 5-و ف  2-، فإنها ستسىع إىل تحسير  التوازن بير  الجنسير  ف

عية الهادفة من خالل حمالت توظيف مكرسة، عىل ذلك، دعمت الجهود الرامية إىل تحسير  التوازن بير  الجنسير  عن طريق التو 
ة صعبة بالنسبة  ي كانت في 

ومعارض للمسارات المهنية، وخدمات البحث التنفيذي. وقالت األمانة إن السنة المشمولة بالتقرير الماض 
ثر عىل صحة . وذكرت أن العمل اإللزامي عن بعد والعزل االجتماعي المتصل بالحجر الصحي أ19-للمنظمة بسبب جائحة كوفيد

ي الفكر والوقاية
 
ي عدد من المبادرات بما فيها الدورات المتعلقة بالرفاه واإلمعان ف

 
عت األمانة ف  الموظفير  ورفاههم واستجابة لذلك، رسر

ي أكتوبر 
 
ة العليا ، واختيار وتعيير  فريق جديد للقياد2020من اإلرهاق. كما كان عاما من االنتقال والتغيير بوصول المدير العام الجديد ف

ي يناير 
 
، أو  2021ف ي

ي مارس من هذا العام. وباإلضافة إىل ذلك، ذكرت األمانة أن العام الماض 
 
وإعادة تنظيم الهيكل اإلداري، الذي نفذ ف

ي القوى العاملة، وأجير عىل إعادة تقييم ممارسات 
 
"الوضع الجديد "، قد سلط الضوء عىل الحاجة إىل القدرة عىل التكيف والمرونة ف

ي اضطرت إىل ا
لعمل القائمة. وذكرت األمانة أنها ال تحتاج فقط إىل إدارة قوة عاملة عن بعد، ولكن أيضا القوة العاملة المختلطة والت 

ي ثقافة عمل رسيعة المرونة، مما مكن الموظفير  من التكيف واالستجابة للتحديات عند ظهورها، فضال عن اإلبقاء عليهم منخرطير  
تبت 

ي عملهم بغض ا
 
ي حدود ما سمحت به الظروف، سعت األمانة إىل اجتذاب ف

 
لنظر عن مواقعهم المادية. عىل الرغم من هذه الجائحة وف

ة إىل أن الجهود والتفاعل مع الدول  ي مجال التوعية، مشير
 
موظفير  من ذوي الكفاءات والمؤهالت وتوظيفهم من خالل جهودها ف

بية، ال سيما زيادة عدد الطلبات الواردة من الدول األعضاء غير الممثلة. وعالوة عىل ذلك، األعضاء غير الممثلة ال تزال تظهر نتائج إيجا
 . ية وتشي    ع تنفيذها من خالل عملية التحول الرقمي واصلت األمانة أيضا تنفيذ األدوات والمسارات واإلجراءات الجديدة للموارد البشر

ى العاملة مع مزيد من المرونة للسماح بنقل القوة العاملة عىل أساس أكير ولتحسير  رسعة المنظمة، يجري حاليا تطوير تخطيط القو 
ي حير  أن عملية التوظيف برمتها بدءا من التخطيط 

ات واستيعاب أساليب العمل الجديدة، ف  دينامية من أجل التعامل مع التغيير
األمانة أيضا أنها تواصل تعزيز مبادرات التنوع والشمول. واختيار المواهب إىل التقييم واالختيار والتعيير  قد جرت اآلن تقريبا. وذكرت 

ي جملة أمور، استمر تقديم التدريب عىل القيادة الشاملة للموظفير  عىل جميع المستويات، بينما تم تعيير  مراكز تنسيق الشؤون 
وف 

اء الشباب  ي برنامج مكرس لتكوين الكفاءات. وسوف ينشأ برنامج للخير
إىل أفراد متنوعير  وشباب موهوبير   موجه (YEP)الجنسانية ف 

ي بداية 
ي تحقيق ما ال يقل عن ثالثة من الركائز 2022عير العالم بهدف استقبال الدفعة األوىل من الويبو ف 

نامج ف  . وسوف يسهم هذا الير

اتيجيات المنظمة المتعلقة ب اتيجية المتوسطة األجل، فضال عن مؤسستها وعن اسي  اتيجية للخطة االسي  التنوع واإلدماج من االسي 
اف  نامج أيضا أن ييش تطوير المواهب الفعلية والمحتملة واالعي  . ومن شأن هذا الير ي والعمري واالجتماعي

ي والجغراف 
المنظور الجنسات 

نامج من تعزيز  ي هذا الير حياتهم بها بهدف رئيسي هو بناء القدرات وإضفاء الطابع الديمقراطي عىل الملكية الفكرية حت  يتمكن خريحر
ا، ذكرت األمانة أن شعبة الرقابة الداخلية قد انتهت للتوّ  . وأخير ي

 الدوىلي أو الوطت 
ي السياقير 

من  المهنية داخل الويبو أو خارجها سواء ف 
، ومن المتوقع أن يؤدي هذا االستعراض إىل تبسيط نظام إدارة األداء وتطوير الموظفير    استعراض أدائها وإطار تطوير قدرات الموظفير 

. وأضافت األمانة أنها ستعمل أيضا عىل مواءمة التعلم  ، بحيث يدعم بشكل أفضل أداء المنظمة وتطوير قدرات الموظفير  الحاىلي
ي الوقت نفسه مع اإلطار الشامل لمنظومة األمم المتحدة بشأن 

اتيجية الجديدة إلدارة المواهب، والعمل ف  والتطوير مع األولويات االسي 
 يق والتقارب مع النظام. التعلم لضمان التنس

ي ون ةوهنأ الرئيس ،وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء   أس لجنة الويبو للتنسيق.  ةالرئيس ائتر عىل انتخابهم لي 
ا للوقت، إىل بيانها بشأن التقرير المق ية، وأشارت، توفير ي وشكرت المجموعة األمانة عىل إعداد التقرير السنوي بشأن الموارد البشر

دم ف 
ي ذلك ا

ي التأكيد مجددا عىل الرسالة الواردة ف 
انية وأعرب الوفد عن رغبة المجموعة ف  نامج والمير   لبيان. الدورة الثالثة والثالثير  للجنة الير

ية   اتيجية الموارد البشر ية واسي  ازيل األمانة عىل إعداد التقرير السنوي بشأن الموارد البشر . ورصح 2026-2022وشكر وفد الير

اتيجيا بحيث ال ية تخطيطا اسي  ي إدارة القوى العاملة خالل الجائحة، وتخطيط استخدام الموارد البشر
وفد بأنه يدرك التحدي المتمثل ف 

يمكن أن يكون له مستوى األداء المتوقع من المنظمة. وأضاف الوفد أنه من واجب الدول األعضاء أيضا الحرص عىل أن تكون المبادئ 
ذة، مثل

ّ
فا بها  والقيم منف التنوع والشمولية، ألن هذه القيم ال تعي   بها فقط المنظمات المتعددة األطراف مثل الويبو بل أصبحت معي 

ي 
ي ضوء هذه الخلفية، أعرب الوفد أوال عن رغبته ف 

ية. وف  ي إدارة الموارد البشر
ي القطاع الخاص وف 

ايد بوصفها رئيسية ف  عىل نحو مي  
ي لل

، مضيفا أن البيانات أظهرت أن المنظمة ما زال أمامها شوط طويل يجب أن تقطعه لضمان الحديث عن التوزي    ع الجغراف  موظفير 
ي قوتها العاملة. وقال إن بعض البلدان والمناطق ممثلة تمثيال زائدا، ولفت انتباه الوفد إىل 

أن المزيد من التمثيل والتوازن اإلقليمي ف 
ي السنوات القليلة الماضية ال يزال 

يربط بير  المناطق نفسها عىل حساب المناطق األقل تمثيال. وقال إنه يدرك أن بعض التوظيف ف 
ي السنوات القليلة الماضية من أجل محاولة الحد من أوجه عدم المساواة هذه وأشار بصفة خاصة إىل سياسة 

امج قد نفذت ف  الير
ي األمانة. ومع ذلك، رأى الوفد أن هذه ال

مبادرات ال تزال تقرص فيما يتعلق بالتوظيف وأيضا فيما يتعلق التوظيف للبلدان غير الممثلة ف 
ي هذا الصدد، حث األمانة عىل مواصلة 

. وف  ، ويود أن يرى المنظمة لديها أهداف واضحة لزيادة التنوع بير  الموظفير  ي
بالتقدم الوظيف 

ي المناطق قليلة التمثيل، وأضاف أن المرشحير  من مختلف أنحاء العالم
ي  تكثيف الجهود ف 

قد ال يكونوا عىل دراية بعملية االختيار الت 
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ي كل مرحلة من مراحل العملية. وذكر الوفد أن هناك حاجة إىل معلومات واضحة ويمكن النفاذ 

 
اعتمدتها المنظمة وما هو متوقع منهم ف

شح، وأن العملية بحاجة إىل مزي ي االستعداد للي 
 
ورة إليها، ومن شأن هذه العملية أن تساعد المرشحير  ف د من الشفافية، فضال عن رص 

ي المراحل األوىل من العملية وما إذا كان المنصب الشاغر قد شغل أم ال. وفيما يتعلق بالتدابير 
 
إبالغ المرشحير  عند رفض ترشيحاتهم ف

ي األمانة، أعرب الوفد عن سعادته لوجود سياسات اعتمدت لز 
 
ي المناصب العليا ف

 
يادة توظيف النساء، الرامية إىل زيادة نسبة النساء ف

ي األمانة لم تتحقق. وطلب الوفد من األمانة تقديم توضيح حول هذه 
 
مع اإلشارة إىل أن األهداف الرامية إىل زيادة عدد النساء ف

 المسألة. 

ا التقرير وهنأ وفد الواليات المتحدة األمريكية الرئيسة عىل انتخابها لرئاسة لجنة الويبو للتنسيق. وأعرب الوفد عن تقديره لهذ 
ية للم اتيجية الموارد البشر ي بذلتها لمتابعة اسي 

ية، عىل الجهود الت  نظمة الزاخر بالمعلومات وشكر األمانة، وال سيما إدارة الموارد البشر
ة  ي واجهتها جراء جائحة كوفيد2021-2017خالل الفي 

 . كما أعرب عن تقديره للفرصة19-، عىل الرغم من الصعوبات االستثنائية الت 
ية  اتيجية الموارد البشر ي متابعة المبادرات الرامية 2026-2022المتاحة الستعراض ومناقشة اسي 

 
. وأحاط الوفد علما باستمرار األمانة ف

ي المنظمة، وأعرب عن تقديره للمعلومات المفصلة المقدمة بشأن التواصل 
 
ي والمساواة بير  الجنسير  ف

 
إىل تحسير  التمثيل الجغراف

ألعضاء. كما رحب بتعيير  ثالث نساء مؤهالت للعمل كنواب للمدير العام. وشكر الوفد المنظمة عىل جهودها المتواصلة لتمثيل الدول ا
لتنفيذ سياسة الويبو بشأن المساواة بير  الجنسير  وخطة العمل عىل نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المسائل الجنسانية وتمكير  

ي الرتبتير  (. ورحب بالتقدم الUN-SWAPالمرأة )
 
، وعىل وجه الخصوص، ف ي تحقيق أهداف التكافؤ بير  الجنسير 

 
ذي أحرزته األمانة ف

ي الرتبتير  مد 4-وف 1-مد 
 
ي رأيه، إدخال تنقيحات 5-و ف  2-، لوحظ أن تمثيل المرأة انخفض ف

 
ة سنتير  ثانية، وهو ما يتطلب، ف

، لفي 
ي معرفة ما إذا كانت الويبو تعمل عىل عكس تلك  عىل أهداف التكافؤ بير  الجنسير  فيما يتعلق بتلك الرتب. 

 
وأعرب الوفد عن رغبته ف

امها بمعالجة شواغل الدول األعضاء خال ي أثبتت بها الي  
ا، شكر الوفد األمانة عىل الطريقة الت  ل االتجاهات المحددة وكيفية عملها. وأخير

ي ذلك قرارها بإلغاء جائزة األدا 
 
ة المشمولة بالتقرير، بما ف ، عىل النحو الذي 2020ء المؤسسي من برنامج المكافآت والتقدير لعام الفي 

 طلبته الدول األعضاء. 

ية وعرضها. وأعرب   وهنأ وفد االتحاد الروسي الرئيسة عىل انتخابها وشكر األمانة عىل إعداد التقرير السنوي بشأن الموارد البشر
ي 
ي نجمت عن جائحة كوفيدالوفد عن امتنانه للمعلومات المتعلقة بإدارة الموظفير  ف 

ي 19- سياق األزمة الت 
، وأعرب عن رغبته ف 

ي تكيف بها األمانة نظام تقييم األداء للعمل عن بعد، وكيفية إدارته لتحفير  الموظفير  
الحصول عىل بعض التوضيحات بشأن الكيفية الت 

ي "قوائم احتياطية" من أجل الحفاظ عىل اإلنتاجية عند العمل عن بعد. وطلب أيضا معلومات عن عدد ال
مرشحير  الذين أدرجوا ف 

ي مجال تطوير برنامج 
ي دعم الشباب، وال سيما ف 

ي تبذلها األمانة ف 
ي يمثلونها. كما أعرب عن دعمه للجهود الت 

والمناطق الجغرافية الت 
اء الشباب. وأعرب الوفد عن اقتناعه بأن العمل عىل تعزيز المسارات الم اء الشباب خطوة هامة الزمالة وإطالق برنامج الخير هنية للخير

ي ا
امج والمبادرات الرامية إىل تعزيز التمثيل الجغراف  ية. كما أحاط علما بالير لعادل إىل األمام لضمان التشغيل الفعال لنظام الموارد البشر

زيادة عدد الدول األعضاء الممثلة ودعا األمانة إىل مواصلة هذا العمل. وقال الوفد إنه يعتير أن األمر األساسي هو الحاجة ليس فقط إىل 
داخل القوة العاملة، وأضاف أنه من المحزن أن نالحظ أن مجموعته اإلقليمية ليست ممثلة تمثيال كافيا داخل األمانة. وذكر الوفد أنه 

 سيعمل مع األمانة لضمان تمثيل الدول من منطقته. 

رئيسة عىل انتخابها وشكر األمانة عىل تجميع وعرض التقرير الوهنأ باسم المجموعة األفريقية،  وفد جنوب أفريقيا وتحدث  
انية وشكرت إدارة الويب نامج والمير  ي الدورة الثالثة والثالثير  للجنة الير

ية. وأشارت المجموعة إىل بيانها ف  و عىل السنوي عن الموارد البشر
ية. وبوجه خاص، تلك ال . جهودها لضمان تحقيق األهداف الرئيسية للموارد البشر ي والتوازن بير  الجنسير 

متعلقة بالتوازن الجغراف 
ي الويبو. وإذ ترّحب المجموعة بذلك، إال أنها تشعر  50وأشارت المجموعة إىل أن النساء يمثلن أكير من 

ي المائة من القوى العاملة ف 
ف 

ي المناصب اإلدارية. وعالوة عىل ذلك، أشار الوفد 
دولة عضوا ممثلة اآلن عىل  121إىل أن بالقلق إزاء استمرار نقص تمثيل المرأة ف 

ي حير  كانت 
، ف  . وأعرب عن قلقه أيضا  109جميع المستويات وفئات الموظفير  ي

ي وظائف خاضعة للتوزي    ع الجغراف 
دول أعضاء ممثلة ف 

. وأشارت المجموعة كذلك إىل أن  84ألن  ي
ي جميع الوظائف الخاضعة للتوزي    ع الجغراف 

التمثيل اإلقليمي دولة عضوا ال تزال غير ممثلة ف 
ي 
ي سبل تصحيح ذلك. وأقر الوفد بالخطوات الت 

ة. وناشد الوفد األمانة النظر ف  ا وأن هناك اختالالت كبير للموظفير  يختلف اختالفا كبير
ي وفقا لسياسة الويبو بشأن المساواة بير  الجنسير  وتحسير  معدل امتثال 

المنظمة اتخذتها الويبو لتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنسات 
ية  اتيجية الموارد البشر اتيجية 2026-2022لمقاربة األمم المتحدة. وأحاطت المجموعة علما باسي  ي تتماسر مع الخطة االسي 

، الت 
ي 
ية، ولكن ف  ي تواجه الموارد البشر

ية لم تحدد فقط التحديات الت  اتيجية الموارد البشر المتوسطة األجل، وأعربت عن تقديرها ألن اسي 
ي تطوير ثقافة تنظيمية أكير انفتاحا معظم الحا

ية بالمساهمة بنشاط ف  ام إدارة الموارد البشر حت الحلول أيضا. كما رحب بالي   الت اقي 
ية. وتود المجموعة أن  اتيجية الموارد البشر ي اسي 

وديناميكية وتعاونية، وهو ما من شأنه أن يسهل تنفيذ األهداف األخرى المحددة ف 
ا، طلب الوفد توضيحات بشأن إعارة تؤكد مرة أخرى عىل أن  اتيجية. وأخير

ي صدارة االسي 
ي أن يكون ف 

التوازن بير  الجنسير  ينبىع 
ية.  اتيجية الموارد البشر ي اسي 

 الموظفير  وتبادل الموظفير  وكيفية تنفيذها عىل النحو المبير  ف 

وأيد وفد إسبانيا البيان الذي أدىل به وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر األمانة عىل إعداد التقرير السنوي عن  
انية. وقال الوفد إن وضع سياسة جيدة بشأن الم نامج والمير  ي الدورة الثالثة والثالثير  للجنة الير

ية، الذي دعمه الوفد ف  وارد الموارد البشر
ية ي ء قائمة عىل مهارات الموظفير  وكفاءاتهم، وإن البشر ي

ي هي قبل كل سر
ي منظمة مثل الويبو الت 

ي أي منظمة، وال سيما ف 
مثل أولوية ف 

ي تحليل 
ي لألمانة  برنامج العملذلك يتضح أيضا ف 

ي التقرير، رأى الوفد أنه ينبىع 
انية. وعىل الرغم من التعليقات اإليجابية الواردة ف  والمير 
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ي والتكافؤ بير  الجنسير  عىل مختلف المستويات. وقال الوفد إن هذا وضع  أن تبذل مزيدا 
 
من الجهود لضمان قدر أكير من التنوع الجغراف

دون المستوى األمثل، وأن األمانة بحاجة إىل التأكد من أن لديها الحد األقض من المواهب الداخلية وأنها توظف الحد األقض من 
ي الفقرة المواهب الخارجية وأفضل الموا

 
ي هذا الصدد، أعرب الوفد عن قلقه إزاء ما ورد ف

 
من التقرير السنوي، والذي  64هب أيضا. وف

ي أال يحدث إال عندما 
يتحدث عن زيادة االستعانة بجهات خارجية للخدمات. ورأى الوفد أن االستعانة بجهات خارجية للخدمات ينبىع 

ة ال يمكن تغطية المهارات المطلوبة من قبل الموظفير    الداخليير  وليس كممارسة عامة، وإال فإن ذلك من شأنه أن يخلق مشكلة خطير
ي المنظمة. وأعرب الوفد عن تقديره لإلدارة الشيعة للعمل عن بعد من أجل االستجابة لجائحة كوفيد

 
ي الحفاظ عىل الدراية العملية ف

 
-ف

لهجينة، مما يمكن من العمل بمرونة أكير وبطريقة أكير حداثة. ، وذكر أنه يمكن استخالص دروس قيمة فيما يتعلق بأشكال العمل ا19
ي التوفيق بير  

اءات والعالمات التجارية، ينبىع  ي للير
ي ذلك المكتب اإلسبات 

 
ي المكاتب الوطنية، بما ف

 
وأضاف الوفد أنه كما كان الحال ف

ي أن تتمكن األمانة من
 
ية  المصلحة العامة والحياة الشخصية. وأعرب الوفد عن أمله ف اتيجية الخاصة بالموارد البشر تنفيذ االسي 

ي رؤية ثقافة تنظيمية  2022-2026
 
ي الختام، أضاف الوفد أنه يرغب ف

 
ية. وف ي التقرير السنوي عن الموارد البشر

 
وأن تنعكس ف

ي المنظمة. 
 
 ديناميكية تتيح العمل الجماعي وزيادة المرونة المؤسسية والمرونة ف

وشكر األمانة عىل إعداد التقرير السنوي عن الموارد ، عة بلدان أوروبا الوسط والبلطيقوتحدث وفد جورجيا باسم مجمو  
ية. ورحبت مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق باألهداف المتعلقة بالمساواة بير  الجنسير  للثنائية  ، وأشارت 23-2022البشر

ي المناصب اإلدارية. وأعربت ال
 
ي أيضا إىل تراجع تمثيل المرأة ف

 
ي السنوات المقبلة. وف

 
ي أن األهداف ستتحقق ف

 
مجموعة عن ثقتها ف

ي تسليط الضوء عىل أهمية 
 
الوقت نفسه، أشار الوفد إىل تحسن معدل امتثال األمانة لنظام األمم المتحدة وأعرب الوفد عن رغبته ف

ي المنظمة وذكر أن التمثيل المتوازن للدول األعضاء مهم 
ي بير  موظف 

 
لتطوير نظام عالمي فعال للملكية الفكرية. وأعربت التنوع الجغراف

كة والتعاون الوثيق بير  األمانة وأعضاء مجموعة بلدان أوروبا الوسط 
ي أن األمانة ستتمكن، بفضل الجهود المشي 

 
المجموعة عن ثقتها ف

ي المستقبل القريب جدا. والبلطيق، من جذب مرشحير  مؤهلير  من أجل منطقة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق الممثلة تمثيال 
 
 ناقصا ف

اتيجية الخاصة بالموارد  ي توجيه الشكر إىل األمانة عىل إعداد االسي 
ا، أعرب عن رغبة مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق ف  وأخير

ية  ي الخط2026-2022البشر
ي تحقيق الرؤية الواردة ف 

اتيجية الجديدة ستكون حاسمة ف  اتيجية ، وأعرب عن تفهمه أن االسي  ة االسي 
 لألجل المتوسط. 

وهنأ وفد السودان الرئيسة ونائبيها عىل انتخابهم. وهنأ الوفد أيضا السيد دارين تانغ عىل توليه منصب المدير العام للمنظمة  
ي أن يؤكد لل

جنة أنه تم وشكر األمانة عىل جهودها الرامية إىل تحسير  تمثيل الدول األعضاء غير الممثلة. وأعرب الوفد عن رغبته ف 
ي عمل مع السودان، بالتعاون مع األمانة، لتقديم المزيد من المعلومات عن مسارات التوظيف. وفيما يتعلق بالمعت  

تنظيم حلقت 
ي 
ي أن تكون جميع الجهود ناجحة بما يتيح للسودان فرصا للمساهمة ف 

، شكر الوفد األمانة وأعرب عن أمله ف  ي
الموسع للتمثيل الجغراف 

 ة. عمل المنظم

ية. وذكر   وهنأ وفد الجزائر الرئيسة عىل انتخابها لرئاسة لجنة الويبو للتنسيق وشكر األمانة عىل التقرير السنوي عن الموارد البشر
ي ضمان وجود أنشطة إلذكاء الوعي بير  الدول األعضاء غير الممثلة حت  يتست  

ي األمانة وأعرب عن رغبته ف 
زيادة  الوفد أنه يقدر التنوع ف 

ي المنظمة. وأعرب الوفد أيضا عن اعتقاده بأهمية ضمان المساواة بير  الجنسير  وشجع األمانة عىل ضمان وجودالتمث
النساء ضمن  يل ف 

ي الرتبة مد 
ي اتخذتها األمانة لضمان وجود نساء ف 

ي هذا الصدد، رحب الوفد بالمبادرات الت 
. وف   . 5-و ف  4-ف  و 2-كبار المسؤولير 

ي أي وقت وشكرت األمانة الوفود ع 
ىل تعليقاتها وأسئلتها، وقالت إنها مستعدة لالجتماع مع الوفود وممثىلي الدول األعضاء ف 

ي ع
، ذكرت األمانة أنه لم يتم التوصل إىل اتفاق بير  الدول األعضاء ف  ي

ت خالل الدورة. وعن التوزي    ع الجغراف  ي أثير
ام لمناقشة القضايا الت 

، تعمل المنظمة من 2016لجغرافية أو بشأن جوانب التوزي    ع داخل المناطق، ومنذ عام لتعديل األهداف الخاصة بالمناطق ا 2016
خالل مبادرة نقاط االتصال للتواصل مع الدول األعضاء غير الممثلة والمناطق الممثلة تمثيال ناقصا. وأضافت األمانة أن نجاح هذه 

اكة مع األمانة ي رسر
ازيل، أوضحت األمانة أن مبادرة مركز المبادرات يتوقف عىل مشاركة الدول األعضاء ف  . وردا عىل سؤال وفد الير

التنسيق تتضمن خططا لتوفير المزيد من المعلومات للمرشحير  فيما يتعلق بفرص التوظيف وإجراءات التوظيف. وفيما يتعلق بتمثيل 
ي أشارت إليها وشددت عليها بعض الوفود، أكدت األمانة من جديد أن األهداف 

ي الرتبتير  مد المرأة، الت 
ي تحققت ف 

قد  4-و ف  1-الت 
هي  2-. وأضافت األمانة أن المناصب من الرتبة مد 2-والرتبة مد  5-تحققت، ولكن يتعير  عليها القيام بمزيد من العمل بشأن الرتبة ف

المثال، فإنها تخلق خلال األكير تعقيدا ألنه ال يوجد سوى عدد قليل من هذه الوظائف، وبالتاىلي فبمجرد تقاعد الموظفة عىل سبيل 
ي الرتبة مد 

ا. ومن ناحية أخرى، قالت األمانة إنها حققت نجاحا جيدا ف  وظائف من فئة  10، ونظرا إىل أن سبعة من أصل 1-مبارسر
ي مستوى ف 2017المديرين الجدد منذ عام 

ي حير  تم بلوغ التكافؤ ف 
، فإن كل ذلك عىل الرغم من انخفاض 4-منحت للمرشحات، ف 

ي الرتبة ف نسبة 
وما فوقها. وذكرت األمانة أنه ال يزال هناك مجال للتحسير  وأنها ستواصل العمل عىل  4-المرشحات للمناصب العليا ف 

زيادة عدد كبار المهنيير  من اإلناث من خالل التواصل المستهدف ومن خالل الوكاالت التنفيذية ومؤسسات البحث. وفيما يتعلق 
والعمل عن بعد، ذكرت األمانة أنها قدمت العديد  19-تحاد الروسي بشأن قياس األداء منذ جائحة كوفيدبالسؤال الذي طرحه وفد اال 

من آليات الدعم لمديري  ها وموظفيها للتعامل مع هذا األسلوب الجديد للعمل من أسبوع إىل آخر. وأضاف أن عدد التقييمات اإليجابية 
ي نظام إد

ة ألداء الموظفير  المقدمة ف  ي مارس والمتمير 
ء قد تجاوز التوقعات منذ بداية العمل عن بعد ف  ي

 . 2020ارة األداء يؤكد أن كل سر
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ي  
ي بيانه وقال إنه سيناقش مع األمانة الطريقة الت 

 
ي أدىل بها ف

ي توضيح إحدى التعليقات الت 
 
ازيل عن رغبته ف وأعرب وفد الير

ة أن تتيح للمرشحير  معلومات عن عملية االخ ي كل مرحلة من مراحل العملية. يمكن بها لهذه األخير
 
تيار وما هو متوقع من المرشحير  ف

ي بعض األحيان 
 
ازيل ال يعرفون ف ي أن تقترص عىل البعثات الدائمة فقط، وأن المرشحير  من الير

وذكر الوفد أن هذه المعلومات ال ينبىع 
ي 
ي استخدامها أو ما ينبىع 

ي ينبىع 
ي إتاحة عملية التوظيف، عىل سبيل المثال االستمارات الت 

شيح. ورأى الوفد أنه ينبىع  ي طلب الي 
 
إدراجه ف

ي العام. 
وت  ، ربما عىل موقع المنظمة اإللكي   هذه المعلومات بشأن العملية للمرشحير 

ي الحصول عىل رد عىل سؤاله حول إعارة الموظفير  أعرب و باسم المجموعة األفريقية،  وفد جنوب أفريقيا تحدث و  
 
عن رغبته ف

 .  وتبادل الموظفير 

ازيل، ذكرت األمانة أنها ستكفل إتاحة المعلومات ذات الصلة عن مختلف مراحل عملية ورد  ا عىل التوضيح الذي قدمه وفد الير
ي الموقع العام للمنظمة. وفيما يتعلق بسؤال وفد جنوب أفريقيا عن عمليات االنتداب وتبادل 

 
التوظيف عىل صفحة التوظيف ف

، أوضحت األمانة أن ذلك مدرج  حت استخدام اإلعارات، فضال عن وضع برامج الموظفير  ي اقي 
ية، الت  اتيجية الموارد البشر ي اسي 

 
ف

لتبادل الموظفير  من أجل تبادل أكير تواترا مع شبكة الملكية الفكرية األوسع نطاقا. وأضافت األمانة أن هذا العمل قيد التنفيذ، ومن 
نامج القائم عىل نطاق منظومة أجل توسيع نطاق التنقل وزيادة التنوع، سيكون من المفيد  تطوير برامج اإلعارة والتبادل عىل غرار الير

ي بعض المالمح، عىل 
 
نامج عىل نطاق منظومة األمم المتحدة كان من الممكن المساعدة ف األمم المتحدة. وذكرت األمانة أن هذا الير

ي مجال اإلدارة، ولكنه كان أكير صعوبة بالنسبة للمالمح ال
 
ي مجال الملكية الفكرية. ومن ثم، تسىع سبيل المثال ف

 
مهنية المتخصصة ف

كاتب األمانة إىل توسيع إمكانيات التبادل، ال سيما مع أوساط الملكية الفكرية األوسع نطاقا، عىل غرار برنامج الويبو للزمالة الناجح مع م
ت حقا نقطة انطالق وأنها ستكون قادرة عىل تقديم الملكية الفكرية من أجل التعريف بير  الناس والمنظمة. وذكرت األمانة أنها كان

ي العام المقبل. 
 
 المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع ف

ية  اتيجية الموارد البشر  2026-2022اسي 

ية  WO/CC/80/2عرضت األمانة الوثيقة   اتيجية الموارد البشر ". وذكرت األمانة أن أساس 2026-2022المعنونة "اسي 
اتيجية الموارد  ة ذاتها، وأقرت بأن الموظفير  هم الدعامة الرئيسية لنمو  اسي 

اتيجية الجديدة للويبو للفي  ية هو الخطة االسي  البشر
ي تطوير قواها العاملة لضمان استمرار رسعة الحركة والمرونة. وذكرت األمانة أن إدارة 

المنظمة ونجاحها، وتلزم األمانة باالستثمار ف 
ية ستضطلع بدور  ي تزويد المنظمة بالموارد المناسبة والتدريب عىل العمل بفعالية والتعاون واالبتكار. وأضافت أن الموارد البشر

رئيسي ف 
ي تعمل بها، وأنها ستتطور نحو ثقافة تنظيمية أكير انفتاحا وديناميكية وتعاوني

ة. التغيير األساسي هو تحويل ثقافة األمانة والطريقة الت 
اك الموظفير  وقالت األمانة أيضا إن األولويا ي كش االنغالق من خالل تعزيز التعاون وأساليب العمل الجديدة وإرسر

ت الرئيسية تتمثل ف 
ي هذا الصدد، أطلقت مؤخرا دراسة استقصائية لتحسير  فهم ثقافة الويبو وسوف تتابع استقصاء مشاركة الموظفير  هذا 

وبناء الثقة. وف 
ي وقت الحق من هذا العام، األمر الذي س

ية العام ف  ي قدما. وذكرت األمانة أن برنامج عمل إدارة الموارد البشر
ي المض 

يفيد أعمال األمانة ف 
اتيجية. ورغم أن العمل قد بدأ بالفعل بشأن بعض هذه  ي االسي 

ي عرضت ف 
ابطة الت  للسنوات الخمس القادمة سيعير عن األهداف المي 
ية،  ي التقرير السنوي عن الموارد البشر

: األهداف، كما ورد ف  ية ستعمد إىل ما يىلي
 فإن إدارة الموارد البشر

؛ - ي تطوير ثقافة تنظيمية نابضة بالحياة، وتشجيع الحوار المفتوح والتعاون وتبادل المعارف والعمل الجماعي
 المساهمة ف 

ي تحسير  مرونة المنظمة وإيجاد المرونة الكافية وزيادة القدرة عىل التنقل لتلبية االحتياجات المتنامية من المو  -
ظفير  ف 

 وحدات األعمال؛

كير  عىل التنوع والشمول اللذين يمثالن عنارص تمكير  رئيسية لتحقيق رؤية الويبو. ويمكن التعبير عن هذا  -
زيادة تعزيز الي 

، مع االستفادة إىل أقض حد من أوج ي
كير  من خالل التوازن بير  الجنسير  والتمثيل الجغراف 

ه التقاطع كلما كان ذلك الي 
 ممكنا؛ 

؛ - ي يحققها األداء من خالل تحسير  أداء المنظمة وتطوير مهارات الموظفير 
 ضمان القيمة المضافة الت 

ي كجزء ال يتجزأ من تنمية المواهب؛ -
اتيجية للتعلم والتطوير الوظيف   اتخاذ رؤية أكير اسي 

ي تنمية القيادة واإلدارة؛  -
 االستثمار ف 

 تعزيز مشاركة الموظفير  ورفاههم؛ -

ية يناسب احتياجات وحدات العمل. إعداد نموذج خد -  مة "المحطة الواحدة" إلدارة الموارد البشر

ية   اتيجية الموارد البشر . وقال الوفد إنه يؤيد زخم هذه 2026-2022وشكر وفد االتحاد الروسي األمانة عىل إعداد اسي 

ي أدخلت من أجل الوفاء ببعض 
اتيجية، والصلة الوثيقة بير  سياسة الموظفير  واالحتياجات المحددة للمنظمة، والمرونة الت 

االسي 
، وتوسيع نط اق التنوع والشمولية، فضال عن تعزيز فعالية العمل المنجز. وقال الوفد إنه من الواضح أن األمانة المتطلبات من الموظفير 

. واعتير الوفد ذلك من باب األولوية، ما  ي الواقع تجديد الموظفير 
تركز اآلن عىل مواصلة تحسير  الثقافة الموجودة داخل المنظمة وف 
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ي أن يسي  
شد بالحاجة إىل إيجاد مرشحير  مهنيير  أكفاء يعملون بنية حسنة. ورأى الوفد أنه يجب دام العمل الذي تقوم به األمانة ينبىع 

ي سيضمن 
 
ي العادل داخل المنظمة، ألنه يعتقد أن التنوع الجغراف

 
إيالء االهتمام المناسب للجهود الرامية إىل ضمان التمثيل الجغراف

ي التأكيد عىل
 
ا، أعرب الوفد عن رغبته ف م  العمل الفعال. وأخير ي أن تلي  

مسألة ذات أهمية رئيسية بالنسبة للوفد، وهي أن األمانة ينبىع 
ي اتخذتها لجنة الخدمة المدنية الدولية وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصلة عند ضمان 

بالتوصيات والقرارات الت 
 .  ظروف عمل مناسبة للموظفير 

مانة عىل اإلعداد الدقيق للوثيقة. وذكر الوفد أن الثقافة الصينية تدعو إىل اتباع وهنأ وفد الصير  الرئيسة عىل انتخابها وشكر األ  
ية هي األصل الرئيسي ألي منظمة. وذكر أن الويبو تضطلع بمسؤولية  نهج يركز عىل الناس. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن الموارد البشر

ي تطوير الملكية الفكرية وما ير 
 
تبط بها من تنمية إيكولوجية. وقال الوفد إنه سيتابع التطورات وأحاط علما التحىلي باالبتكار والريادة ف

ية، الذي يحدد توجه المستقبل نحو تلبية متطلبات األعمال التجارية. ورحب  اتيجية الخاصة بالموارد البشر بالتصميم التطلىعي لالسي 
اتيجية وأهدافها السبعة، وأعرب عن رسوره لرؤية التدابير  ي التقرير، مثل العمل مع النطاق األوسع  الوفد باالسي 

 
حة ف الملموسة المقي 

. ورأى الوفد أن تحسير  رسعة المنظمة  ي للموظفير 
للمجتمع وتعزيز القدرة عىل الحركة داخل المنظمة، فضال عن وضع مسار وظيف 

وريا لمست ي وتحسير  البنية العمرية وبناء القدرات ومساعدة الموظفير  عىل النمو سيكون أمرا رص 
قبل المنظمة. وذكر الوفد أيضا أنه ينبىع 
ي الموارد 

 
، بحيث يمكن للمنظمة أن تكون أكير شموال ف ي والتوازن بير  الجنسير 

 
ي التمثيل الجغراف

 
لألمانة أن تسىع إىل تحقيق التوازن ف

ي الختام، ذكر الوفد أنه يتطلع إىل مزيد من المعلومات، خاصة بشأن تنفيذ عنرص المرونة 
 
ية. وف ي المنظمة، وأنه يتطلع إىل البشر

 
ف

اتيجية.  ية المتعلق بتنفيذ هذه االسي   التقرير السنوي عن الموارد البشر

ية كانت قيد التنفيذ وأنها ستقدم تقريرا عن   اتيجية الجديدة للموارد البشر وردت األمانة عىل البيانات بالتأكيد عىل أن االسي 
ي 
 
ي العام المقبل. وأضافت األمانة أنها تقدر التعليقات  التقدم المحرز والمبادرات المختلفة الواردة ف

 
ية ف التقرير السنوي عن الموارد البشر

ي للموظف
ي االتجاه الصحيح بالعمل عىل التنوع والشمول والمهارة والتنقل والتطوير الوظيف 

ي أدلت بها الوفود والتأكيد بأنها تسير ف 
. الت   ير 

ي الويبو
 لجنة المعاشات التقاعدية لموظف 

ي الويبو" وذكرت أن لجنة المعاشات  WO/CC/80/4مت األمانة الوثيقة قد 
المعنونة "لجنة المعاشات التقاعدية لموظف 

، مع عضو وعضو مناوب ينتخبهما لجنة الويبو للتنسيق.  ي الويبو تتألف من ثالثة أعضاء وثالثة أعضاء مناوبير 
التقاعدية لموظف 

حهم المدير  العام لالنتخاب من قبل لجنة الويبو للتنسيق يعملون عادة لمدة أرب  ع سنوات. وذكرت وأضافت أن األعضاء الذين اقي 
ي المرشحير  الذين تقدمهم الدول األعضاء من أجل انتخاب العضو 

األمانة أيضا أنه، ومن أجل الدعوة إىل ترشيح األعضاء والنظر ف 
ي نهاية المطاف من قبل ل

ي لجنة الويبو للتنسيق ف 
ح الوفد تخفيض مدة عضوية هذه والعضو المناوب ف  جنة الويبو للتنسيق، اقي 

. وذكرت األمانة أن العضو الحاىلي المنتخب من قبل لجنة الويبو للتنسيق   عىل التواىلي
، إىل سنة واحدة وسنتير  ي

اللجنة، بشكل استثنات 
ي عام 

اح أن تقوم لجنة . واستلم المدير العام من ال2021هو السيد فالديمير يوسفوف، الذي تنتهي واليته ف  بعثة الدائمة لبلغاريا باقي 
ي الويبو لتمثيل الدول األعضاء إىل حير  انعقاد 

ي لجنة المعاشات التقاعدية لموظف 
الويبو للتنسيق بتجديد السيد يوسفوف كعضو ف 

ي عام 
اوب الحاىلي الذي انتخبته لجنة . وعالوة عىل ذلك، ذكرت األمانة أيضا أن العضو المن2022الدورة العادية للجنة الويبو للتنسيق ف 

ي عام 
امه إنهاء واليته. وكان المدير 2023الويبو للتنسيق هو السيد فيليب فافاتييه الذي تنتهي واليته ف  ، والذي أعرب مؤخرا عن اعي  

اح الداعي إىل أن تنتخب لجنة الويبو للتنسيق السيد  ي لجنة  بديال ن عضوا يير لوك ب-نجاالعام قد تلف  من البعثة الدائمة لفرنسا االقي 
ف 
 المعاشات التقاعدية لالستعاضة عن السيد فافاتييه وتمثيل الدول األعضاء حت  الدورة العادية التالية للجنة الويبو للتنسيق. 

 انتخبت لجنة الويبو للتنسيق:  

ي الويبو حت  نهاية الدورة ا "1"
ي لجنة المعاشات التقاعدية لموظف 

 ف 
 
لعادية للجنة السيد فالديمير يوسفوف عضوا

ي عام 
 ؛ 2022الويبو للتنسيق ف 

ي الويبو حت  نهاية الدورة العادية -والسيد جان "2"
ي لجنة المعاشات التقاعدية لموظف 

 ف 
ً
 بديال

 
ين عضوا لوك بير
ي عام 

 ؛2023للجنة الويبو للتنسيق ف 

 مكتب األخالقياتتقرير  "2"

 . WO/CC/80/INF/2المناقشات إىل الوثيقة استندت  

الذي  بعنوان "التقرير السنوي لمكتب األخالقيات" WO/CC/80/INF/2الوثيقة  المؤقتقدم رئيس مكتب األخالقيات و  
ة من  رئيسة مكتب األخالقيات الحالية قد بدأت أن  المؤقت. وذكر رئيس مكتب األخالقيات 2020ديسمير  31يناير إىل  1يشمل الفي 

ي مارس 
إىل المعلومات الواردة من الزمالء وقراءة استند التقرير . وعىل هذا النحو، 2021العام وهي شاغلة منصبها إال أنها تقاعدت ف 

ي تلقاها مكتب األخالقيات خالل عام المراسالت 
أن مكتب األخالقيات تابع جميع  المؤقترئيس مكتب األخالقيات . وذكر 2020الت 

م المشورة للموظفير  بشأن األنشطة 
َّ
ة المشمولة بالتقرير. وقد األنشطة المعتادة لمكتب األمم المتحدة لألخالقيات خالل الفي 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544433
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ها من حاالت ت  عن إسداء المشورة لإلدارة بشأن مسائل السياسات، وتوىل إدارة برنامج الخارجية والهدايا وغير
ً
ضارب المصالح، فضال

ية، وضمن االتساق مع  ي مجال األخالقيات بالتعاون مع إدارة الموارد البشر
 
م التدريب ف

َّ
إعالن المصالح واإلفصاح الماىلي للمنظمة، وقد

وكما  19-أنه بسبب جائحة كوفيد المؤقتاألخرى. وذكر رئيس مكتب األخالقيات مكاتب األخالقيات التابعة لمنظمات األمم المتحدة 
امج الرئيسية لمكتب األخالقيات بشأن اإلفصاح الماىلي والحماية من االنتقام  كان الحال مع مكاتب األخالقيات األخرى، استمرت الير

. وأضاف أن برنامج اإلعالن واإلفصاح الماىلي بلغ إجماىلي إ ي
اض  ا، وأظهر معدل امتثال بنسبة  111يداعات الموظفير  فيه بشكل افي 

 
إيداع

ي إجازة مرضية. وعالوة عىل ذلك، لم تكن هناك طلبات رسمية للحماية من االنتقام. وكان  100
 
بالمائة باستثناء موظف واحد كان ف

 دورة األخالقيات اإللزامية عير  248البد من إلغاء التدريب الحضوري، ولكن أكمل 
 
ة موظفا ظمت محارص 

ُ
ي حير  ن

 
نت خالل العام، ف اإلني 

ها  ي بداية العام حرص 
 
، ذكر  116عامة حضورية عن األخالقيات ف

 
ا . وأخير

 
أن مكتب الويبو  المؤقترئيس مكتب األخالقيات موظفا

ة مع أن رئيسة مكتب األخالقيات الحالية ربما لم تنجز كل ما كان ي العمل خالل هذه الفي 
 
ي سنة لألخالقيات استمر ف

 
ت تود أن تنجزه ف

 عادية. 

ي حير  كانت عملية تعيير  رئيسة  المؤقتوشكر المدير العام السيد ديفيد ميتشلز عىل عمله  
 
ي مكتب الويبو لألخالقيات ف

 
ف

 ، ي فيلوجير 
إىل مكتب األخالقيات الجديدة بالويبو جارية. وقام المدير العام بتقديم رئيسة مكتب األخالقيات الجديدة، السيدة جوفات 

ع الدول  ة بشأن الدور المنوط بها من منظومة األمم المتحدة والقطاع الخاص. وشجَّ ة كبير لجنة الويبو للتنسيق وذكر أنها اكتسبت خير
ي ظل قيادتها. 

 
األعضاء عىل التواصل والتعامل معها من أجل إبداء آرائها والمساعدة عىل تحسير  إطار المنظمة لألخالقيات وتعزيزها ف

ي المنظمة باإلضافة إىل دعم الزمالء وذكر الم
 
دير العام أن رئيسة مكتب األخالقيات ستعمل عن كثب معه ومع سائر كبار القادة ف

 يرتكز فيه عملها عىل 
 
ي كونها مكانا

 
ي أن تستمر الويبو ف

 
اآلخرين بأساليب مختلفة تتعلق باألخالقيات. وأعرب المدير العام عن أمله ف

ع معايير أخالقية قوية لوض ي منظومة األمم المتحدة وخارجها. وشجَّ
 
 تتعلم فيه من أفضل الممارسات ف

 
ع برامجها األخالقية ومكانا

ي أرسة الويبو. 
 
 المدير العام الدول األعضاء مرة أخرى عىل التواصل مع رئيسة مكتب األخالقيات الجديدة ورحب بها ف

انة عىل إعداد التقرير السنوي لمكتب األخالقيات وعىل العرض وتحدث وفد المملكة المتحدة باسم المجموعة باء، وشكر األم 
 المدير العام عىل تعليقاته الموجزة وذكرت أن مكتب المؤقتالذي قدمه رئيس مكتب األخالقيات 

 
. وشكرت المجموعة أيضا

ام المنظمة بأ عىل معايير المساءلة أمر بالغ األخالقيات جزء ال غت  عنه من هيكل الحوكمة للويبو. وأضافت المجموعة أن ضمان الي  
ت المجموعة مكتب األخالقيات عىل مواصلة تعزيز مشاركته مع  . وشجعَّ ي

األهمية لضمان قدرتها عىل أداء المهام المنوطة بها كما ينبىع 
كة. وفيما يتعلق بالتعاون عىل نطاق منظومة  األمم المتحدة، اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة وتعاونه مع وحدة التفتيش المشي 

ي شبكة أخالقيات المنظمات المتعددة األطراف. ورحبت 
عت المجموعة مكتب الويبو لألخالقيات عىل المشاركة بنشاط ف  شجَّ

المجموعة بتعيير  رئيسة مكتب األخالقيات الجديدة وأعربت عن تطلعها إىل المشاركة معها وعرض خطة عمل جديدة عىل الدورة 
اهة كانت المقبلة للجنة الويبو ل نت بشأن األخالقيات والي   لتنسيق. وكانت المجموعة عىل علم بأن الدورات التدريبية اإللزامية عير اإلني 

ي الويبو الذين يزيد عددهم عن 2017متاحة منذ عام 
ي التأكد من أن الكثير من موظف 

موظف، إن لم يكن  1000، وأعربت عن رغبتها ف 
ي هذا معظمهم، قد أكملوا هذا التدريب بنج

اح. وذكرت المجموعة إىل أنها لجأت إىل مكتب األخالقيات للتشجيع بشدة عىل المشاركة ف 
 إىل مكتب األخالقيات عىل عمله وأعربت عن تطلعها إىل استمرار الدور الرئيسي والفّعال 

 
المجال واختتمت بيانها بتوجيه الشكر مجددا

ي هذه المنظمة. 
 لمكتب األخالقيات ف 

يات المتحدة األمريكية المدير العام عىل تعليقاته. ورحب الوفد بتوىلي رئيسة مكتب األخالقيات منصبها وأعرب وشكر وفد الوال  
ي المنظمات الدولية وأعرب عن 

ي دورها الجديد والمهم. وذكر الوفد أنه يؤيد بشدة مهمة وظيفة األخالقيات ف 
عن تمنياته لها بالتوفيق ف 

ي عام تقديره للتقرير الزاخر بالمعلوما
ي اضطلع بها مكتب الويبو لألخالقيات ف 

. وأعرب الوفد عن رسوره 2020ت عن األنشطة الت 

اهة وأعرب عن تقديره للمعلومات التفصيلية  ي متابعة المبادرات الرامية إىل تعزيز ثقافة األخالقيات والي  
لمالحظة استمرار الويبو ف 

 ممن أكملوا التدريب اإللز  248المقدمة بشأن 
 
نت. وطلب الوفد من األمانة أن توضح موظفا اهة عير اإلني   

امي عىل األخالقيات والي 
ي تتخذها األمانة لتحقيق 

 أنه يقدر الحصول عىل معلومات عن الخطوات الت 
 
ي يمثلها ذلك. وذكر أيضا

النسبة المئوية للموظفير  الت 
 م 100مشاركة بنسبة 

 
ي مثل هذه التدريبات اإللزامية تمشيا

ي المائة ف 
ع رسالة مكتب األخالقيات المتسقة بشأن معايير السلوك ف 

ي تدعم الموظفير  الذين 
 ألنشطة مكتب األخالقيات لتعزيز اآلليات الت 

 
والقيادة األخالقية المتوقعة. وأعرب الوفد عن تقديره أيضا

 أنه يرحب بالحصول عىل معلومات إضافية عن 
 
ي أنشطة الشفافية والرقابة. وذكر أيضا

أنشطة إذكاء الوعي المتعلقة عىل وجه ساهموا ف 
التحديد بسياسة الويبو للحماية من االنتقام أو لإلبالغ عن سوء السلوك وعن الجهود المبذولة لجذب ثقة الموظفير  بهذه السياسات. 

ة االنتقالية ا للفي  ي هذه المرحلة نظر 
ي مزيد من المعلومات، إن أمكن ف 

، أعرب الوفد عن تقديره لتلف 
 
ا ي الوقت الراهن، حول  وأخير

ف 
ة المشمولة  2022و 2021أولويات مكتب األخالقيات لعامي  وحول أي مالحظات قدمها مكتب األخالقيات إىل اإلدارة خالل الفي 

 بالتقرير وحت  اآلن. 

ي مناسبات عديدة، حت  عندما تم تعيينه بصفته 
  وشكر المدير العام الدول األعضاء عىل بياناتها وذكر أنه أوضح ف 

 
 عاما

 
مديرا

، أن األخالقيات والحوكمة جزأ ي
ي كانت مهمة بالنسبة ين أساسيير  العام الماض 

ي بالعديد من العنارص الت 
 من عمل المنظمة. وذكر أنه حط 

ن لهذه المنظمة بل بالنسبة للمنظمات، فقد قام ببناء الثقة بير  الزمالء وعزز الثقة مع دول األعضاء وتمحور األمر حول التثبت من أ
ي طمأنة الدول األعضاء إىل أن هذه اإلدارة تأخذ الحوكمة 

الويبو أنجزت العمل عىل النحو الصحيح. وأعرب المدير العام عن رغبته ف 
واألخالقيات عىل محمل الجد، وأضاف أنه جاء من سنغافورة، وهي دولة معروفة بمستوياتها العالية من الحوكمة واألخالقيات. وأعرب 
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الذي غادر لتوه، وكذلك دعم رئيسة مكتب  المؤقترسوره لسماع دعم الدول األعضاء لرئيس مكتب األخالقيات  المدير العام عن
ي انضمت لتوها إىل المنظمة. وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحه وفد الواليات المتحدة األمريكية، ذكر المدير 

األخالقيات الجديدة الت 
 ألن رئيسة مكتب األخال

 
، فقد كانت بصدد صياغة الخطط العام أنه، نظرا ي منتصف سبتمير

 
قيات الجديدة لم تنضم إىل المنظمة إال ف

ي العمل عن
 
ي من المقرر تقديمها إىل اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة. وذكر أن المشورة المتمثلة ف

 وتقديمها، ومنها خطة العمل الت 
ي عير  كثب مع اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة، ووحدة 

 
كة وشبكة أخالقيات منظومة األمم المتحدة، ُوضعت ف التفتيش المشي 

االعتبار. وأضاف المدير العام أنه تحدث إىل رئيسة مكتب األخالقيات الجديدة ووافق عىل أنهما سيشجعان هذا النوع من المنظورات 
ي 
كة بير  الوكاالت واألرس فيما يتعلق باألخالقيات ألن التحديات الت 

كة بير  المشي 
واجهتها لم تكن خاصة بالويبو، لكنها كانت مشي 

. ثم قام المدير العام، بإذن من الرئيسة، بتمرير الكلمة إىل رئيسة 
 
العديد من وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولية أيضا

 مكتب األخالقيات الجديدة. 

ا بصفتها رئيسة مكتب األخالقيات بالويبو الجديدة وذكرت أن وأعربت رئيسة مكتب األخالقيات الجديدة عن سعادتها بتقديمه 
ي المنظمة وأنها بالتأكيد عىل مستوى التحدي. وشكرت الدول األعضاء والمدير العام والفريق 

 
 بالغ األهمية ف

 
ل دورا

َّ
هذا األمر شك

يات أنها التقت باللجنة االستشارية التنفيذي والزمالء عىل مستوى المنظمة عىل ترحيبهم الحار. وذكرت رئيسة مكتب األخالق
ي عملها. وأعربت رئيسة مكتب

 
ي ستكون لها أولوية بالتأكيد ف

 بالتشجيع عىل تقوية تلك العالقة، الت 
 
 المستقلة للرقابة وأنها أحاطت علما

ي يجب فحصها وأنها بدأت العمل عىل خطة، وسي
 من البنود الت 

 
 عن وجود قائمة طويلة جدا

 
كون من دواعي رسورها األخالقيات أيضا

ي الويبو كانت 
ي طمأنة الدول األعضاء إىل أن المحادثات مع موظف 

 
تقديمها إىل الدول األعضاء بمجرد االنتهاء منها. وأعربت عن رغبتها ف

القيات ذات أولوية، سواء كان ذلك من خالل التدريب اإللزامي وأنشطة إذكاء الوعي واالجتماعات الفردية. وذكرت رئيسة مكتب األخ
 أن الحماية من االنتقام ستظل من أولويات مكتب األخالقيات. وأضافت أنه حت  عندما يعلم الناس أنهم محميون من االنتقام، 

 
أيضا

ي 
 
ي الويبو لضمان شعور الزمالء باألمان ف

 
فإن التقدم كان مهمة شاقة وأن مكتب األخالقيات سيجري مناقشات مفتوحة حوله ف

ا أنه من األفضل حت  اآلن لقاء الزمالء واألشخاص عىل مستوى المنظمة وأنها تتطلع المستقبل. وذكرت رئي
 
سة مكتب األخالقيات أيض

ي أنها تتمتع باالستقاللية والدعم اللذين 
، رصحت رئيسة مكتب األخالقيات بأنها تشعر بالثقة ف 

 
ا إىل العمل الذي ينتظرها. وأخير

اهة. وذكرت امها بهذا الدور.  تحتاجهما ألداء واجباتها بي    وأن الدول األعضاء يمكن أن تعتمد عىل تعاونها والي  
 
 أنها تتطلع إىل العمل معا

، وأضاف أنه   اهة للمنظمة بأكملها أمر إلزامي
وأخذ المدير العام الكلمة ليوضح للدول األعضاء أن التدريب عىل األخالقيات والي  

ي الويبو، والموظفير  الفنيير  المب
ي الوكاالت أن يخضعوا للدورة اإللزامية عىل جميع موظف 

، وموظف  ، والزمالء، والمتدربير  تدئير 
اهة. وأوضح المدير العام أن الرقم  ي أثناء عرض التقرير السنوي لمكتب األخالقيات يشمل  248لألخالقيات والي  

الذي ذكرته األمانة ف 
ة المشم ي عام عدد الموظفير  الذين التحقوا بالدورة اإللزامية خالل الفي 

ي للدول 2020ولة بالتقرير ف 
. وأضاف المدير العام أنه ينبىع 

ة المشمولة بالتقرير كانوا سيأخذون الدورة اإللزامية ح ي اعتبارها أن الموظفير  الذين انضموا إىل المنظمة قبل الفي 
ول األعضاء أن تضع ف 

اهة قبل صياغة التقرير.   األخالقيات والي  

 ىل توضيحاته وأشارت إىل عدم وجود وفود أخرى تطلب الكلمة. وشكرت الرئيسة المدير العام ع 

 من جدول األعمال الموّحد 31البند 

 تعديالت عىل نظام الموظفير  والئحته

 . WO/CC/80/3المناقشات إىل الوثيقة استندت  

المعنونة "تعديالت عىل نظام الموظفير  والئحته" وذكرت أن التعديالت عىل ن ظام  WO/CC/80/3عرضت األمانة الوثيقة و  
ي حير  أقر المدير العام إدخال التعديالت عىل الئحة الموظفير  وقدمت 

الموظفير  عرضت عىل لجنة الويبو للتنسيق للموافقة عليها، ف 
قدم إىل لجنة الويبو  تنسيق ألخذ العلم فقط. إىل لجنة الويبو لل

ُ
وذكرت األمانة أن التعديالت عىل سبع مواد من نظام الموظفير  ست

ي حير  أن 
ي جوهرها وتهدف إىل توضيح حكم ما أو تصحيح خطأ، ف 

للتنسيق للموافقة عليها، وأضافت أن بعض التعديالت تحريرية ف 
ق بجوهر الموضوع. وذكرت

ّ
ا أنه يجري إبالغ لجنة الويبو للتنسيق بالتعديالت المدخلة عىل  بعض التعديالت تتعل

 
من  25األمانة أيض

ي األشهر القليلة المقبلة. 
ذ بالفعل وسيتّم تنفيذ عدد قليل منها ف 

ِّ
ف
ُ
 معظمها قد ن

ّ
ا أن ، علم   قاعدة من الئحة الموظفير 

ي تتضمن WO/CC80/3عىل إعداد الوثيقة ، وشكر المدير العام المملكة المتحدة باسم المجموعة باء  وتحدث وفد   
، الت 

ي أدخلت عىل نظام الموظفير  والئحته. كذلك، شكرت المجموعة األ 
بشأن هذه مانة لعملها مع أعضاء المجموعة باء التعديالت الت 

حة وأعربت عن رسورها بشكل خاص للتعديال  ا بالتعديالت المقي  ت عىل قواعد القضايا قبل انعقاد الدورة. وأخذت المجموعة علم 
ا من المرونة بشأن كيفية استخدام استحقاقات اإلجازة للسماح 

 
ي تمنح الموظفير  مزيد

الالئحة الخاصة بإجازات األبوة واألمومة الت 
ي تسمح بدفع مبلغ مقطوع 

ات الت  ا بالتغيير بمشاركة الوالدين عىل قدم المساواة ودعم هذه المشاركة. كذلك، أخذت المجموعة علم 
ي 
عت إجراء المراجعات الالزمة لضمان المطالبة بالمبلغ المقطوع جديد ف 

ّ
حاالت الشحنات بغرض االنتقال بمساعدة المنظمة، وتوق

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=547738
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ا إلتاحته الفرصة لمراجعة هذه 

 
بغرض االنتقال عىل النحو المناسب. واغتنمت المجموعة الفرصة لتوجيه الشكر إىل المدير العام مجدد

 يالت الواردة فيها. الوثيقة والموافقة عىل التعد

ا إىل نظام الموظفير  والئحته بشأن التعيينات المحددة المدة، ورأى أن هذا الحكم  
 
ا بالحكم المضاف حديث وأخذ وفد الصير  علم 

ي أن تتمكن األمانة من توضيح كل من الوظائف يغطيها هذا
 
ية للمنظمة. وأعرب الوفد عن أمله ف ل من مرونة الموارد البشر

ّ
م الحك قد يقل

 وعدد سنوات المدة المحدودة. 

وشكر وفد االتحاد الروسي األمانة عىل إعداد هذه التعديالت عىل نظام الموظفير  والئحته وعرضها للوثيقة. وقال الوفد إنه  
ي النظام الموحد لألمم المتحدة، وال سيما فيما يتعلق ب

 
حة ال تتعارض مع المعايير المعمول بها ف تحديد يدرك أن التعديالت المقي 

ي 
ي اتخذتها لجنة الخدمة المدنية الدولية، والقرارات المناسبة الت 

 التوصيات والقرارات الت 
ّ
ا إىل أن

 
وظائف الخدمة. وأشار الوفد أيض

 
ّ
ا أن

 
وط خدمة مالئمة ألولئك الذين يعملون داخل المنظمة، مضيف ي أن تضمن رسر

اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة، كلها ينبىع 
ي التأكيد عىل أن العمل عن بعد بالنسبة  هؤالء

 
ي نهاية المطاف، هم أهّم مورد لدى الويبو. لذلك، أعرب الوفد عن رغبته ف

 
هم، ف

ي المستقب
 
ا إىل أنه، ف

 
ي سّببتها الجائحة. وأشار الوفد أيض

ورة نتيجة الظروف الخاصة الت  ل رص 
ّ
ا، ألنه شك

 
ي أن يظل مؤقت

ل، للموظفير  ينبىع 
 لآلثار المالية للتعديالت  عند إعداد مشاري    ع

ً
 مفصًل

ً
التعديالت عىل نظام الموظفير  والئحته، سيكون من المفيد لألمانة أن تقدم تحليًل

حة، ألن من شأن ذلك أن يعطي الدول األعضاء صورة أوضح عن الوضع، مما يسمح لها بإجراء تقييمها الخاص فيما بعد.   المقي 

ي بذلتها األمانة لكي يبف  إطار الويبو التنظيمي  وشكر وفد الواليات المتحدة األمريكية 
المدير العام عىل التقرير وعىل الجهود الت 

كير  األمانة عىل إجراء تعديالت عىل ن
ة للمنظمة. وأعرب الوفد عن تقديره لي  ا عىل االستجابة إىل االحتياجات واألولويات المتغير

ظام قادر 
ة للتوصيا كة التابعة لألمم المتحدة. وأشار الوفد إىل أن هذه الموظفير  والئحته، تستجيب مبارسر ت الرئيسية لوحدة التفتيش المشي 

ي ذلك تلك 17.4التعيينات تشمل الذكر الرصي    ح للتعيينات المحددة المدة بموجب المادة 
ي الشكاوى، بما ف 

 عن تقديم وتلف 
ً
، فضًل

ي شعبة الرقابة الداخلية فيما يخّص 
لة. ومع ذلك، أشار الوفد إىل أن تعويضات  1.4.11 القاعدة المتعلقة بالتميير  والتحرش، ف 

ّ
المعد

حة بموجب المادة  ي  8.9إنهاء الخدمة المقي 
ي نظام موظف 

 علمه، معتمدة لدى هيئة ضمن منظومة األمم المتحدة أو ف 
ّ
ليست، عىل حد

ء تقييم مدى مالءمتها واستخدامها الفعال، مؤسسات منظومة األمم المتحدة األخرى. نتيجة لذلك، كان من الصعب عىل الدول األعضا 
ل 

ّ
ي حال اعتماد هذا التعديل، ذكر الوفد أنه يفض

وبالتاىلي رّحب الوفد بأي تعليق من األمانة بشأن هذه المالحظة. عالوة عىل ذلك، وف 
ي التقارير المقبلة بشأن موارد الويبو أو أي

ي ذلك ف 
 تقرير مناسب آخر.  تسجيل مبلغ التعويضات المدفوعة وآثارها، بما ف 

ها تعتمد بالفعل هذا النوع من العقود المحدودة المدة  
ّ
ا عىل السؤال المتعلق بالتعيينات المحددة المدة، ذكرت األمانة أن

ًّ
ورد

ي المنظمة، مثل مدير شعبة الرقابة الداخلية ورئيس مكتب األخالقيات. وذكرت األمانة أنها رصدت الحاجة إىل المزيد 
من  لمهام معينة ف 

ي تحتاج فيها األمانة إىل توظي
ا عىل الحاالت الت 

 
ي المستقبل. ويشي ذلك أيض

ا إىل أنها لن تستمّر ف  ي عدد من الوظائف، نظر 
ف المرونة ف 

 من األموال 
ً
وع معيرّ  أم ممّوًل ا بمشر

 
ة لعدد محدود من السنوات، عىل أال يكون هذا المنصب متعلق

ّ
د المد

ّ
ي منصب محد

شخص ف 
، أوضحت األمانة أن ذلك ال يتعلق بإمكانية التوصل إىل اتفاق  8.9. وفيما يتعلق بالتعديل عىل المادة االحتياطية من نظام الموظفير 

 التعديل يسمح بدفع تعويض إنهاء الخدمة للموظفير  الذين لم يبلغوا بعد السن اإللزامية إلنهاء الخدمة، أي 
ّ
، سنة 65فصل. بل إن

سنة بحسب تاري    خ تعيينهم. وأضافت األمانة أنها عىل استعداد لتقديم المزيد من  62أو  60لعادية، أي ولكنهم بلغوا سن التقاعد ا
 التفاصيل إن لزم األمر. 

 إن لجنة الويبو للتنسيق:  

ي المرفق األول من  "1"
نة ف  لة عىل نظام الموظفير  بصيغتها الُمبيَّ

َ
وافقت عىل التعديالت الُمدخ

 ؛WO/CC/80/3 الوثيقة

ي والثالث من  "2"
ي المرفقير  الثات 

نة ف  لة عىل الئحة الموظفير  بصيغتها الُمبيَّ
َ
 بالتعديالت الُمدخ

 
وأحاطت علما

 . WO/CC/80/3الوثيقة 

يىلي ذلك المرفق]
]

                                                
  ي الويبو

بمخاطبة أعضاء لجنة الويبو للتنسيق بعد استكمال جدول أعمالها وذلك من جرت العادة عىل أن يسمح الرئيس، بناء عىل الطلب، لممثل عن مجلس موظف 
 بموافقة الدول األعضاء، وذلك ما فعلت. ويرد بيان مم

 
بع تلك الممارسة رهنا

ّ
. وأبلغت الرئيسة أنها ستت ثل مجلس الموظفير  أجل تقديم وجهات نظر الموظفير 

ي 
 
 المرفق.  ف
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ي الويبو أمام لجنة 
ي المنظمة العالمية للملكية الفكريةبيان مجلس موظفز

ز
 التنسيق التابعة للدول األعضاء ف

 ، جنيف2021أكتوبر  7

،  أصحاب السعادة والمعاىلي

 تحية طيبة وبعد،

ة المدير العام،  حرص 

 الموفدون الكرام،

 الزمالء األعزاء،

ي الويبو 
فنا أن نتحدث باسم مجلس موظف  ة ممثىلي أعضاء لجنة الويبو للتنسيق، يشر

ي هذه المنظمة مرة حرص 
وباسم جميع موظف 

 جديدة اليوم. 

خب الممثلون السبعة، وهم ثالث نساء وأربعة رجال، عن فريق مجلس الموظفير  أو أعيد انتخابهم لمدة ثالث 
ُ
، انت ي

ي أبريل الماض 
 
ف

 سنوات. 

 الوالية األساسية لمجلس الموظفير  هي 
ّ
د التأكيد عىل أن

ّ
ي هذه ا جميعتمثيل مصالح ونجد

والدفاع عنهم وخدمتهم لمنظمة موظف 
 أمام مكتب المدير العام وممثليه. 

ام واألدب  ي تعامله مع اإلدارة. ولطالما كان االحي 
 
ى عىل الحفاظ عىل السلوك المثاىلي ف ي الويبو أهمية كير

ويضع فريق مجلس موظف 
ة واألسلوب ا رون النير

ّ
ي الويبو يقد

ة لنهجنا. ويبدو أن موظف  ي تعاملنا مع قادة هذه المنظمة، وال والصدق السمات الممير 
للذين نتبعهما ف 

ي بنيناها مع محاورينا منذ عام 
ي أن هذا النهج يخدم مصالح الجميع وأهدافهم. فعالقة الثقة الثمينة الت 

، تلك العالقة 2017شك ف 
ي تحققت بفضل تعاوننا، تد

ي بعض األحيان، والنتائج الت 
ي خضعت الختبارات صعبة ف 

فعنا بحق إىل االعتقاد بأن بيئة الحّساسة والت 
ن األولوية القصوى لجميع الجهات المعنية. 

ّ
 العمل السليمة ورفاه الموظفير  سيظًل

ي العام األول منذ 
ّ  السيد دارين تانغ، مديرنا العام، عىل مض  ، أن نغتنم هذه الفرصة لنهت  ي الويبو ومجلس الموظفير 

، باسم موظف 
ّ
ونود

يه قيادة الويبو. ونتمت  
ّ
ي سبق أن تول

ا وإىل الحفاظ عىل العالقات الطيبة الت  ي منصبه الجديد ونتطلع إىل العمل مع 
 له كل النجاح ف 

ا كنواب ومساعدين 
 
ين معنا اليوم، الذين يتولون قيادة الويبو أيض ا رؤساء القطاعات الحارص 

 
ّ  أيض بنيناها. ونغتنم هذه الفرصة لنهت 

 للمدير العام. 

عنا   التعاون الذي رسر
ّ
. فحوارنا يتسم بالرصاحة والشفافية والصحة والنوايا الحسنة. ونرّحب  إن  بالخير

ّ فيه مع السيد تانغ وفريقه يبشر
اعة وقدرة عىل  ي إدارة المنظمة: فهو يتسم بير

ي جلبها المدير العام ف 
مع الموظفير   التشاوربالنهج الجديد واللمسة الشخصية الفريدة الت 

 هذا الن
ّ
ي أن

 ف 
ّ
 له منذ زمن بعيد. ككل. فال شك

ً
 هج جديد ولم تشهد الويبو مثيًل

فت جائحة كوفيد
ّ
ا ال رجعة فيه عىل حياتنا المهنية، 19-لقد خل

 
ا عميق ى الناجمة عن الجائحة، مثل العمل   أثر  ات الكير

ّ
تنا التغير كما أجير

ا أن معظم ممثىلي أعضاء لجنة التنسيق 
ي اتخذها قادتنا. ونحن ندرك تمام 

عن بعد، عىل التكّيف بشعة مع التدابير الجذرية الت 
ي يواجهها موظفو الويبو 

ي هذه القاعة يواجهون التحديات نفسها الت 
ين ف  نقل تحديات أعظم. لذا، نطلب بكّل بساطة إن لم  –الحارص 

ي 
من أعضاء اللجنة أن يضمنوا اتخاذ جميع االحتياطات والتدابير الالزمة للحفاظ عىل صحة الجميع وسالمتهم عند تنفيذ العملية الت 

ي الموقع. 
 أقّرتها هذه المنظمة لعودة موظفيها إىل العمل ف 

ي التكّيف مع ظروف العمل الجديدة. وقد حافظوا عىل مستوى عال من جودة  ومنذ البداية، أبدى موظفو الويبو مرونة هائلة
ف 

ة. غير أن مجلس الموظفير  يرى أن المورد  ن الويبو، كالمعتاد، من استحداث أصول وإيرادات مالية كبير
ّ
الخدمات واإلنتاجية، ما مك

ي. ويمكن للموظفير  االفتخار بقّوتهم وج هودهم وتصميمهم عىل الحفاظ عىل مكانة المنظمة الرائدة األهّم للويبو هو رأس مالها البشر
ا.  ي طرأت خالل العامير  الماضيير  تقريب 

ي عالم الملكية الفكرية، عىل الرغم من التحديات المضنية الت 
 ف 

ا بالصحة النفسية ورف ، وبالرغم من ذلك، يحتاج مجلس الموظفير  إىل تسوية الكثير من القضايا العالقة مع اإلدارة، بدء  اه الموظفير 
ا نتيجة أزمة كوفيد ي الويبو يواجهون مشاكل أخرى: مثل كيفية العثور عىل خدمات رعاية 19-الذين عانوا كثير 

. وال يزال بعض موظف 

ي المنطقة الواقعة عىل 
ة جنيف؛ وأسعار اإليجار المفرطة المطبقة ف  ي منطقة بحير

ي دور الحضانة وسداد تكاليفها ف 
األطفال وأماكن ف 

ي  ي الكثير من جانتر
ة ف  ق توقعات كبير

َّ
عل
ُ
، ت  الحدود الفرنسية والسويشية؛ والتكلفة الباهظة للتعليم. وفيما يتعلق بسياسة الموظفير 

ات طويلة  ة المكتسبة؛ والتنقل الداخىلي للموظفير  المعّينير  لفي  اف واسع من جانب الويبو بالخير المجاالت، مثل الحاجة إىل اعي 
قيات وعمليات إعادة التصنيف والموظفير  الجدد؛ وا ي المنظمة منذ سنوات عديدة؛ والي 

ي للموظفير  الذين يعملون ف 
لتطور المهت 

ي التوظيف للموظفير  
ة؛ ومنح األولوية ف  القائمة عىل الجدارة للموظفير  المؤهلير  أو الموظفير  ذوي المستوى الكبير من األقدمية والخير

اء االستشاريير  والعامل ي المؤقتير  والخير
ي الوكاالت الذين لديهم عقود طويلة األجل مع الويبو، وبطبيعة الحال، التمثيل الجغراف 

ير  ف 
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ة  ية للفي  اتيجية الموارد البشر نا  2026-2022والتكافؤ بير  الجنسير  عىل جميع المستويات. وتتناول اسي 
ّ
 من تلك القضايا، ولكن

 
بعضا

اح تدابير  ندعو أعضاء لجنة التنسيق إىل تقديم الدعم الكامل
إىل هذه اإلدارة كي تبذل كل الجهود الممكنة، وبخط حثيثة، من أجل اقي 

ون منهم هذه ي الويبو، الذين يخدم كثير
المنظمة منذ عقود. وال تزال  واقعية وملموسة وعادلة تكون مفيدة ألكير عدد ممكن من موظف 

ا بعض المسائل اإلشكالية األخرى: فمن المالحظ أن عدد 
 
ي انخفاض، وأن معالجتها تستغرق  هناك أيض

 
العقود المستمرة الممنوحة ف

ة، مثل  قية بطيئة للغاية بالنسبة للمديرين؛ وأن األزمة الصحية العالمية قد ترتبت عنها عواقب اجتماعية مبارسر ا أطول؛ وأن الي 
 
وقت

ي الموقع؛ وأن الدر 
 
اسة االستقصائية المقبلة للجنة الخدمة المدنية الوحدة، والخوف من المستقبل، والقلق إزاء العودة إىل العمل ف

د من 
ّ
ي خضم الجائحة. لذلك، نؤك

 
د مرتبات الفئة الفنية والفئات العليا طيلة السنوات الخمس المقبلة، ُستجرى ف

ّ
حد

ُ
ي ست

الدولية، الت 
ي العمل مع أفرقة اإلدارة وإحراز التقدم معها، ونقدم لها كل التشجيع. 

 
 جديد رغبتنا ف

ا، ، واستعادة روح الوحدة بير   وأخير   الكثير
ي إعادة بناء نسيج اجتماعي عات 

 
ل ف

ّ
من الواضح أن التحدي األكير الذي يواجه المجلس يتمث

ة طويلة عىل حياتنا اليومية. وبالتعاون الوثيق مع الزمالء المسؤولير  عن خدمة 
، الذين شهدوا رصاعات وخالفات هيمنت لفي  الموظفير 

ي هذه ال
ي وسعه من أجل بناء مستقبل يسوده الهدوء واالستقرار وضمان مصالح موظف 

 
م مجلس الموظفير  بذل كل ما ف منظمة، يعي  

ي تسوية قضية حّساسة للغاية 
 
ي هذا الصدد، نرّحب بنجاح المدير العام ف

 
ي هذه المنظمة. وف

 
 لظاهرة االستهانة بالعدالة ف

ّ
وضع حد

ة. ونشكر المدير العام عىل رؤيته الواضحة وسعيه الدؤوب لتحقيق العدالة تتعلق بزميل رفيع المستوى تم رصفه ألسباب غامض
 االجتماعية. 

جري بالفعل تنفيذ تحسينات ملحوظة، ومنها ما يتعلق 
ُ
وبشكل عام، نشعر باالطمئنان إزاء االتجاه الذي تسلكه اإلدارة الجديدة. فقد أ

تيبات ي الموقع.  بإدارة ساعات العمل، وإجازة األمومة واألبوة، والي 
 
حة لمواصلة العمل عن بعد والجمع بينه وبير  العمل ف

المقي 
احاته.   أن نعرب عن امتنانا لمراعاة أفرقة المدير العام شواغل مجلس الموظفير  واقي 

 
 خصوصا

ّ
، ونود والموظفون يرّحبون بتلك التدابير

ية عىل االستجابة لتوصيا ا مع تلك اإلدارة، ولكننا ونحن ممتنون بالقدر نفسه إلدارة الموارد البشر
 
تنا. وصحيح أننا قد ال نتفق أحيان

ي االتجاه
ا ف  ي قدم 

ا والمض  ي العمل مع 
ي تتسم بالرغبة ف 

ر بالتاىلي الروح السائدة الت 
ّ
كة، ونقد ي نهاية المطاف إىل أرضية مشي 

 نتوّصل ف 
ا الستقطاب وتوظيف األفراد الموهو    ّ ا متمير  الويبو منير 

وط نفسه. فيجب أن تبف  بير  من ذوي المؤهالت العالية عىل أساس أفضل الشر
 والنهوض بها من جميع الجوانب. 

 
ي يشغلها الموظفون حاليا

 الممكنة، مع الحفاظ عىل الوظائف الت 

ي الختام، اسمحوا لنا بأن نشيد بالراحل ناريش براساد، األمير  السابق لجمعيات الويبو، ورئيس الموظفير  ومساعد المدير العام 
وف 

ي هذه المنظمة وبدون كلل وبطريقة 
ة. وكان ناريش يدعم موظف  ة، وترك رحيله المفاجر  فجوة كبير ة وجير 

ي ناريش منذ في 
. لقد توف 

 
سابقا

، نقف وقفة إجالل عىل روحه لتبف  ذكراه لألبد.  ر مجلس الموظفير  عمله معنا. وبالنيابة عن الموظفير 
ّ
 متبرصة، ويقد

ا لحسن استماعكم.   شكر 

 المرفق والوثيقة[]نهاية 
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