
 

 

WO/CC/81/4 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 

 2022 بتمي  س 30التاري    خ: 

 لجنة الويبو للتنسيق

 (ونوالخمس الثالثة)الدورة العادية  الثمانونو  الحادية الدورة

 2022يوليو  22إىل  14جنيف، من 

 التقرير

 الذي اعتمدته لجنة الويبو للتنسيق

ي جدول األعمال الموحد )الوثيقة  .1
 7و 6و 5و 4و 3و 2و A/63/1 :)1تناولت لجنة الويبو للتنسيق البنود التالية المدرجة ف 

 . 21و 20و 19و 13و 12و 11" و2"10و 8و

ي 13و 12و 7وترد التقارير الخاصة بالبنود المذكورة، فيما عدا البنود  .2
 (. A/63/10ثيقة التقرير العام )الو ، ف 

ي هذه الوثيقة.  13و 12و 7ويرد التقرير الخاص بالبنود  .3
 ف 

ير  السيد تا ألفريدو سويسكوم ألفارو السيد السفير  وانتخب .4
ُ
هو لي )جمهورية كوريا( ي)بنما( رئيسا للجنة الويبو للتنسيق؛ وع

 . كاتجيونغوا )ناميبيا( نائبير  للرئيس  يانوالسيدة فيف
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 من جدول األعمال الموحد 7البند 

وعات جداول أعمال الدورات العادية لعام   2023مشر

 . A/63/4استندت المناقشات إل الوثيقة  .5

؛ واعتمدت اللجنة التنفيذية التحاد باريس المرفق الثالث؛ و  .6 ي
اعتمدت لجنة الويبو للتنسيق المرفقير  األول والثان 

 واعتمدت اللجنة التنفيذية التحاد برن المرفق الرابع. 

 من جدول األعمال الموحد 12البند 

ز   تقارير عن شؤون الموظفي 

يةال "1"  تقرير عن الموارد البشر

 . WO/CC/81/3و WO/CC/81/INF/1استندت المناقشات إل الوثيقتير   .7

، كانت البند الفرعي األولب يتعلقفيما و من جدول األعمال وأشار إل وجود بندين فرعيير  قيد النظر.   12وعرض الرئيس البند  .8
ي WO/CC/81/INF/1ية، الوثيقة التقرير السنوي بشأن الموارد البشر هناك وثيقتان قيد النظر: 

، ولجنة المعاشات التقاعدية لموظف 
 . WO/CC/81/3الويبو، الوثيقة 

ي الدورة الرابعة  .9
ية الذي قدم أيضا كوثيقة إعالمية ف  وأعربت األمانة عن رسورها لعرض التقرير السنوي عن الموارد البشر
ان مع   ي قراءة التقرير السنوي باالقير

ي يونيو.  وأضافت أنه ينبغ 
ي عقدت ف 

انية التر نامج والمير  يةوالثالثير  للجنة الير  كتيب الموارد البشر
ية  منيمكن تحميله الذي نت و اإلنير  عير المتاح  .  وذكرت األمانة أن التقرير السنوي عن الموارد البشر ي

ون  قد شمل موقع الويبو اإللكير
ة من أي ا ،السنة التقويمية ألول مرة ي التقرير  31يناير إل  1لفير

، وأضاف أن التقرير يتضمن أيضا بعض الموضوعات الواردة ف  ديسمير
ة من السنوي السابق الذي يغطي ا  2021يونيو  30إل  2020يوليو  1لفير

ُ
ي سبتمير ، والذي ق

دم بالفعل إل لجنة الويبو للتنسيق ف 
بلغت نسبة الموارد األساسية  إذوظلت تتسم بالمرونة،  العاملة ظلت مستقرة من حيث العدد،.  وذكرت األمانة أن القوة 2021

ي المائة 67.6 تبلغنسبة نة الموارد المر و 
ي  32.4و ف 

ي الشامل، ونتيجة لمجموعةمن منظور التمثيل الج. و عىل التوالي  المائةف 
من  غراف 

ي عام مهنيا ومدي 34عينت الويبو جهود التوعية، 
واصلت جهودها بشأن . وباإلضافة إل ذلك، فقد 2021را من جميع المناطق ف 

ي تهدف إل جذب مجموعة متنوعة من المرشحير  لملء 
داخل البلد  التوعيةمن خالل  لوظائف الشاغرةامبادرة مراكز التنسيق التر

ي عروض لتكوين الكفاءات إل جهات االتصال 
ي عملية االختيار.  وقدمت ثمان 

وتقديم الدعم للمرشحير  المحتملير  لزيادة فرصهم ف 
اء الشباب 2021خالل عام  طلق قد استحدث.  وذكرت األمانة أيضا أن برنامج الخير

ُ
ي  وأ

تدريب الجيل أجل من  2021عام  نوفمير  ف 
ي بناء أنظمة

نامج واستقطبإيكولوجية لالبتكار حول العالم.  القادم من قادة الملكية الفكرية عىل الصعيد العالمي للمساعدة ف  نحو  الير
، ونحو  400طالب من أفريقيا، و 1 500أكير من  مودع، من بينهم 4 000 ي حيط من بلدان آسيا والم 900من أمريكا الالتينية والكاريتر

قية والوسط وآسيا الوسط، وأكير من  350الهادئ، و ق األوسط.  وأضاف 200طالبا من أوروبا الشر أن إدارة  ت األمانةمرشح من الشر
ية   الموارد البشر

ً
 أساسيا

ً
ي  قد أدت دورا

، إذ إن األخذ بنهج مواصلة تعزيز الدعم لتحقيق التوازن بير  العمل والحياة الخاصة للموظفير  ف 
ي 
ي كون الويبو  بالغ األهميةالعمل أمر مرن ف 

ية جهة توظيف جذابة. وذكرت األمانة بأن ويسهم ف  اتيجية جديدة للموارد البشر قد  اسير
ي أكتوبر  ُوضعت

ي2021وقدمت إل لجنة الويبو للتنسيق ف  ي إلدارة الموارد البشر اتيجر ة للسنوات الخمس ، وحددت توجه العمل االسير
ي نهاية عام المصالح الجامعةنموذج خدمة "أن القادمة.  وأضافت 

ية قد أعلن عنه ف  إل إعادة هيكلة  أدى، و 2021" إلدارة الموارد البشر
اير  ي فير

 
كير  عىل تقديم الخدمات، ودمج المجاالت المواضيعية بدال من 2022اإلدارة ف

ية من الير ، بهدف تمكير  إدارة الموارد البشر
 جزءاآلن مجال التنوع والشمول  أصبحلهيكلة، الوظائف.  وكجزء من عملية إعادة ا

ً
من إدارة المواهب من أجل ضمان زيادة تعميم  ا

ية ونهجه والشمولالتنوع  ي صميم مبادرات الموارد البشر
استعراض نظام إدارة األداء وتطوير وعىل سبيل متابعة  ا وممارساتها. وف 

 ، (PMSDS)الموظفير  
ً
ية أيضا ي العامير  نظاستضع إدارة الموارد البشر

ارتباط إدارة األداء ارتباطا  مما يضمن، المقبلير  ما جديدا لألداء ف 
ي الوقت األخرى عمليات المواهبو التنمية بأوثق 

 2021تقديرات عام لتعديالت عىل النظام الحالي بإدخال المعايرة  جرت، ذاته.  وف 
ام، وما فوقها.   4-للرتب من ف من من أجل  قوتها العاملةاالستماع إل صوت و  ،تغيير ثقافة الويبو  األمانة إن قالتوفيما يتعلق بااللير 
، الموظفير   صوت ، وأن منصةقائمة عىل الثقة وديناميكية ومجزية، يمثل أولوية رئيسيةثقافة أجل خلق  ي

ي الوقت الحقيفر
 
تتيح النفاذ ف

أن الدراسة االستقصائية األول  األمانة وأضافتحسير  الرئيسية لجميع فرق العمل. الموظفير  وفرص التوعند الطلب، إل تعليقات 
ي  بشأن

ي  لتنتهي مايو من هذا العام  9مشاركة الموظفير  قد أطلقت ف 
ي المائة.  وكانت  60بلغ مايو، بمعدل مشاركة إجمالي  29 ف 

ف 
ي المائة عىل  74معدل مشاركة قدره النتيجة 

 
 من المنظمةمستوى ف

 
المنظمات البالغ عددها  المرجغي لمجموعة من المعدل، وهو أدن

االتصاالت عير المنظمة، والتعاون ب فيما يتعلقمنظمة.  وقد حددت الدراسة االستقصائية بعض المجاالت المحتملة للتحسير   1000
ي للموظفير  

لمعلن الوظائف ا بما يتجاوز العملية الحالية للتقديم عىلوالرفاهية، وأبرزت أيضا الحاجة إل تطوير فرص التطوير الوظيف 
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التواصل داخل األفرقة، والمساءلة.  مواطن القوة، السيما الوفاء بالغرض، و عنها خارجيا.  ومن ناحية أخرى، حددت الدراسة أيضا 
 تدقيق توصية 34، كانت هناك 2021ديسمير  31توصيات التدقيق، أبلغت األمانة لجنة الويبو للتنسيق بأنه حتر ب يتعلقوفيما 

ية، منها  .   المدققير  وخمسة من الداخلية  توصية صادرة عن شعبة الرقابة 29مفتوحة تخص إدارة الموارد البشر وبفضل الخارجيير 
ي الخمسة،  المدققجميع توصيات  نفذت اإلدارة وأغلقت، الهادفةلجهود ا ي حير  الخارجر

ي  تنظر ف 
الصادرة  توصياتالتوصية من  12ف 

ي ذلك توصيتان  ،عن شعبة الرقابة الداخلية
ي بما ف 

ثالث توصيات أخرى  غلق.  وأضافت األمانة أنه سوف يطلب 2018عام تلقتهما ف 
ي المستقبل القريب، 

ي الجديدة الصادرة عن م وأنف 
استعراض نظام إدارة األداء  بناء عىل ،شعبة الرقابة الداخليةن بير  التوصيات الثمان 

 ، غلقت. وتطوير الموظفير 
ُ
فذت واحدة وأ

ُ
 قد ن

يةلعن شكره باسم المجموعة باء،  ا، متحدثوأعرب وفد ألمانيا  .10 ، وأشار، ألمانة عىل إعداد التقرير السنوي بشأن الموارد البشر
ا للوقت، إل البيان الذي أدل به انية توفير نامج والمير  ي الدورة الرابعة والثالثير  للجنة الير

ي  ،بشأن التقرير المقدم ف 
وأعرب عن رغبته ف 

ي ذلك البيان. التأكيد 
 مجددا عىل الرسالة الواردة ف 

ي تنفيذ  بشأنوشكر وفد االتحاد الروسي األمانة عىل إعداد التقرير السنوي  .11
ية وتقديمه، ورحب بالتقدم المحرز ف  الموارد البشر

وفد أنه من .  ورأى ال(UN-SWAP) خطة العمل عىل نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بير  الجنسير  وتمكير  المرأة
ي من بير  الدول األعضاء وتفصيل الوظائف الموجودة.  

وري تضمير  التقرير وعىل أساس منتظم البيانات المتعلقة بالتمثيل الجغراف  الض 
ي 
ة ف  ي المرة األخير

ي التقرير ف 
تمكن من إجراء تقييم ، وأن هذه اإلحصاءات س2017عام  وأضاف الوفد أن هذه المعلومات قد وردت ف 

ي المنظمة.  ودعا الوفد األمانة إل مناسب ل
ي للموظفير  ف 

ي فيما يتعلق بمسألة التمثيل الجغراف 
لقرارات ا أن تنفذ بدقةلوضع الحقيفر

ي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة.   (ICSC) والتوصيات الصادرة عن لجنة الخدمة المدنية الدولية
والقرارات ذات الصلة التر

ية لمبير  اوأيد الوفد االتجاه  اتيجية الموارد البشر ي اسير
ة  ف  ية  أن ، وذكر 2026 -2022للفير توثيق الصلة بير  سياسة الموارد البشر

واالحتياجات المحددة للويبو يعزز فعالية المنظمة من خالل إجراء استعراضات منتظمة ألداء الموظفير  وتحسير  اإلدارة.  ورأى أن 
ي زيادة التنوع 

، مع الهدف المعلن المتمثل ف  ، والجودة المهنية للمرشحير  ي أن يتعارض مع المبادئ األساسية لتعيير  الموظفير 
ال ينبغ 

.  وفيما يتعلق  ي العادل بير  الموظفير 
ي الويبو ضمان التمثيل الجغراف 

، ذكر الوفد أنه ليس لديه بلجنة المعاشات التقاعدية لموظف 
اح المقدم إل لجنة الويبو للتنسيق بأن ينتخب السيد  اض عىل االقير ي اعير عتر

ي لجنة المعاشات التقاعدية لمدة  المنصف الشر
عضوا ف 

اتيجية عىل2022سبتمير  1أرب  ع سنوات ابتداء من   .  وذكر الوفد أيضا أنه سيكون من الجيد أن يكون هناك تطبيق موحد لالسير
ي منظومة األمم المتحدة بكاملها. 

ية ف   الموارد البشر

 فد الهند، أعرب و و  .12
ً
بشأن ألمانة عىل التقرير السنوي المفصل ل هشكر عن  ،باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ متحدثا

ية، كما  ي تبذلها األمانة الموارد البشر
ي مجالأعرب عن تقديره للجهود التر

كذلك لتحسير  و كير  المرأة، ساواة بير  الجنسير  وتمالم ف 
ي خطة العمل 

ورة اتباع نهج متسق  . (UN-SWAP)نتائجها ف  فيما لتضييق الفجوات  مماثلومع ذلك، أعرب الوفد عن اعتقاده بض 
ي المنظمة.  وأشار الوفد إل جهود الويبو الرامية إل جذب مجموعة يتعلق ب

ية ف  ي الموارد البشر
ي العادل ف 

من نوعا أكير تالتمثيل الجغراف 
ي تقرير الموارد  ،الشاغرةلملء الوظائف  المرشحير  للتقدم

ي أن يدرج ف 
ي كل قطاع ينبغ 

ية ف  ي للموارد البشر
ورأى أن التمثيل الجغراف 

ية.  ورحب أيضا  اء الشباب الجديدالبشر نامج الخير ي عام  الذي أطلق، بير
، لتدريب الجيل القادم من قادة الملكية الفكرية عىل 2021ف 

ي بناء الصعي
البناءة مع  مشاركتهاإل استمرار  تتطلع وقال إن المجموعةالم، إيكولوجية لالبتكار حول الع أنظمةد العالمي للمساعدة ف 

 . ي تبذلها من أجل قوة عاملة شاملة ومتنوعة وتمثيلية عىل الصعيد العالمي
 األمانة بهدف تعزيز الجهود التر

ي ا األفريقية وهنأ الرئيس عىل انتخابه وأكد دعمه الكاملوتحدث وفد الجزائر باسم المجموعة  .13
الضطالع بمسؤولياته.  له ف 

ي الوثيقة  بشأنعلما بالتقرير السنوي  المجموعة توأحاط
ية الوارد ف  األمانة عىل إعداده  توشكر  WO/CC/81/INF/1الموارد البشر

ي عالم العمل الذي يتغير باستمرار.  وقال ت.  ورحبوعرضه
 
ية ف إن  الوفد بالتقدم الذي أحرزته المنظمة من حيث إدارة الموارد البشر

ي حددتها اإلدارة، 
اتيجية التر مير  قادرين عىل تحقيق األهداف االسير االستجابة بفعالية و المنظمة بحاجة إل موظفير  مؤهلير  وملير 

ها.  ي من خالل مختلف   لتوقعات الدول األعضاء وغير
وأعرب عن امتنان المجموعة لألمانة لما تقوم به من أجل زيادة التنوع الجغراف 

ي ذلك مبادرة 
 
التواصل  منصاتالتنسيق وبرنامج الدورات التدريبية وحضور الويبو عىل  جهاتبرامج إذكاء الوعي والتوعية، بما ف
ها.   نت وغير وري إدخال أنهوأعرب عن اعتقاده باالجتماعي عير اإلنير تحسينات عىل سياسات التوظيف، ال سيما ال مزيد من من الض 

 ناقصا 
ً
عملية  طوالوالمشورة  من خالل تزويدهم بالدعمأو غير ممثلة من زيادة فرصهم لتمكير  المرشحير  من البلدان الممثلة تمثيال

ي  بشكل كافإن التقرير ال يغطي  . وقالالتوظيف
 
ي اتخذتها  بير  مسألة التوازن الجغراف

ي الويبو، وخاصة فيما يتعلق بالتدابير التر
موظف 

ي  الملحوظةاإلدارة لتصحيح أوجه االختالل 
اتيجية، حيث لم تكن بعض المناطق ممثلة، والتر ي العديد من القطاعات االسير

 تتعلقف 
ي التوازن الخللإن هذا  ،المجموعة وذكر الوفد، باسمبصفة خاصة عىل المناصب اإلدارية.  

 واضح نكا  ف 
ً
ي العديد من  للغاية ا

ف 
ي ظلت فيها أفريقيا، عىل سبيل المثال، غير ممثلة أو ممثلة

اتيجية التر   القطاعات االسير
ً
 ناقصا

ً
اءات  عىل وينطبق ذلك.  تمثيال قطاع الير

ي قطاع التنمية اإلقليمي
ي أن .  لذلكةوالوطني ةوالتكنولوجيا، وقطاع الملكية الفكرية واالبتكار، وبدرجة أقل، ف 

، أعرب الوفد عن رغبته ف 
ح عىل لجنة الويبو للتنسيق أن يتضمن التقرير السنوي  ية بصورة منهجية معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة  بشأنيقير الموارد البشر
ي 
 
ي جميع المجاالت، وال سيما ف

ي ف 
ي التأكيد  رغبته أعرب الوفد عن.  كما والمناصب اإلداريةالعليا  المناصبلتحسير  التوازن الجغراف 

 
ف

ي أن يتحملعىل أن
ة، ضمان التنوع بير  الموظفير  الذين يخضعون للرؤساء القطاعات والشعب مسؤولية أكير  ه ينبغ  مسؤوليتهم المبارسر
، الحظت المجموعة بارتيأثناء معيارا  ذلك وأن يكون أنه، اح تقييم األداء الذي يجريه المدير العام.  وفيما يتعلق بالمساواة بير  الجنسير 
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، كانت  ي
ي نهاية العام الماض 

ي المائة 47.9النساء يمثلن ف 
ي المنظمة ف 

الوفد أعرب فقد ومع ذلك، . من جميع كبار المديرين والموظفير  ف 
  المنظمة حيث شهدت، 2-ومد 5-ف عىل مستوى الرتبتير   عن استمرار قلقه إزاء انعدام التوازن بير  الجنسير  

ً
  لألسف تراجعا

ً
 من بدل

ي قدما.  وحثت المجموعة األمانة عىل 
ي مرفق للتقرير السنوي أن تقدم، المض 

ية بشأنف   الموارد البشر
ً
، من  حول ، أرقاما تنوع الموظفير 

.  وقال حيث التوازن بير  الجنسير   ي
اء الشباب إن المجموعة تر  الوفد والتوازن الجغراف  نامج الخير حب بمبادرات الويبو، وال سيما بير

ي  شاب 1500وذكرت أن 
نامج، مما يدل عىل اهتمام أودعوا قد أفريفر وأعرب عن بالملكية الفكرية واالبتكار.   همترشيحاتهم إل الير

ي أن ب اعتقاده
نامج ينبغ  ي المنظمةيكون أيضا بمثابة أن هذا الير

ألن ذلك سيتيح  ،مجمع للتوظيف المستقبىلي للمواهب الجديدة ف 
ي أن لل وظيفة مهنية الحصول عىلإمكانية 

ا، أعرب عن أمل المجموعة ف  متدربير  من البلدان غير الممثلة أو الممثلة تمثيال ناقصا.  وأخير
ي لوحظت 

ي المستقبل، وذلك لتمكير  الويبو من أن تعكس عىل ب فيما يتعلقتكون االتجاهات اإليجابية التر
ي أكير وضوحا ف 

التنوع الجغراف 
 نحو أفضل مختلف خصائص األشخاص الذين تخدمهم. 

ألمانة عىل إعداد التقرير السنوي ل هشكر أعرب عن و  عة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق،وتحدث وفد سلوفاكيا باسم مجمو  .14
ية هي العمود الفقري للويبو، وأن إدارتها الجيدة هي مفتاح   بشأن ية وتقديمه، وذكر أن الموارد البشر حسن المنظمة و  كفاءةالموارد البشر

ت المجموعة بارتياح النسبة الثابتة بير  الموارد األساسية والموارد المرنة وأشادت بالجهود المبذولة لتحقيق بداية، الحظو أدائها.  
، ورحبت عىل وجه الخصوص باألبير   التوازن ي هذا المجال المحددة هدافالجنسير 

وأعربت المجموعة عن . 2023-2022للثنائية  ف 
اجع أسفها  ي بعض المناصب و لير

ي السنوات المقبلة. أعربت عن تطلعها إل تحقيق األهداف تمثيل النساء ف 
ي هذا الصدد ف 

ي الوقت ف 
وف 

وأشارت مجموعة بلدان أوروبا الوسط  . (UN-SWAP) لخطة العملإل تحسن معدل امتثال الويبو  ت المجموعة، أشار ذاته
ي عملية التوظيف 

اهة والذي يوالبلطيق إل أنها، مع عدم إهمال النهج القائم عىل الجدارة ف  كفل أعىل قدر من الكفاءة والمقدرة والي  
 ، ة عىل  تولي للموظفير    للتمثيلأهمية كبير

ً
ي المتوازن، ألنها ليست من بير  المجموعات الممثلة تمثيال زائدا

 فقدومع ذلك، . الجغراف 
كة وتعاونها الوثيق مع أودها المجهوالبلطيق بأن المنظمة، من خالل عن ثقة مجموعة بلدان أوروبا الوسط  الوفد أعرب عضائها، شير

ي هذا الصدد،  جذبستكون قادرة عىل 
ي المستقبل المنظور.  وف 

ي ال تزال غير ممثلة أو ناقصة التمثيل ف 
مرشحير  مؤهلير  من البلدان التر

ي تبذلها الويبو فيما يتعلق بحمالت التوعية  أشاد الوفد
جريت عير بالجهود التر

ُ
ي أ
، وتعزيز مختلف قنوات وسائل الالتر تواصل االجتماعي

اء الشباب. التنسيق، وإطالق  جهاتمبادرة  االضطالع بذلك كان وأقرت مجموعة بلدان أوروبا الوسط والبلطيق بأن برنامج الخير
ي الويبو، وحفز اهتمام المرشحير  ذوي الكفاءات العالية، وجذب مرشحير  متنوعير  من الدول بهدف 

إذكاء الوعي بالفرص المهنية ف 
ي  الوفد وباإلضافة إل ذلك، أشار ممثلة أو الممثلة تمثيال ناقصا. عضاء غير الاأل

ية ستكون حاسمة ف  اتيجية الموارد البشر إل أن اسير
اتيجية  المنصوص عليهاتحقيق الرؤية  ي الخطة االسير

ة ف  ولذلك، حثت مجموعة بلدان أوروبا . 2026-2022متوسطة األجل للفير
ي أن تحدد معايير عمل الموارد  الوسط والبلطيق األمانة

ي ينبغ 
ية، التر اتيجية الموارد البشر عىل اتباع األهداف الرئيسية السبعة السير

ي السنوات القليلة المقبلة. البشر 
ي الختام، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن الويبو ستظل منظمة منفتحة وشفافة  ية ف 

وتتمحور حول وف 
 اإلنسان تماما. 

ي وتحدث وفد الجمهورية ا .15 أسلرؤية الرئيس  وأعرب عن رسوره ،لدومينيكية باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر هذا  يير
ية عىل تقديم التقرير السنوي بشأن المو إل  وأعرب عن شكرهاالجتماع  ية. دارة الموارد البشر فيما يتعلق بمجموعة بلدان أمريكا و  ارد البشر

، فإن التقرير  ي ، قضايا  حول للغايةمعلومات مفيدة  تضمن قدالالتينية والكاريتر موظفير  هم من ألن ال بالغ األهمية،أمر  وهو الموظفير 
ي القضايا الجنسانية  بإحراز وأعربت المجموعة عن سعادتها  أهم موارد المنظمة. 

كير  المزدوج عىل تحقيق وأثنت عىل تقدم محدد ف  الير
، بشأن المساواةاتخذت مبادرات محددة  قد أن الويبو وتعزيز تمكير  المرأة. وذكر الوفد المساواة بير  الجنسير   تنظر هي و  بير  الجنسير 

ي 
 
وط وجود نسبة معينة من النساء  قد أيضا أن الويبو ، وهذه خطوة جيدة. وقال الوفد إضافية تدابير سات و سيااآلن ف استوفت اآلن رسر

ي المناصب العليا وأن المنظمة قد است
 
ط. وفت معظم اف ات فيما يتعلق بهذا الشر ي أن يتست  عكس لمؤرسر

 
وأعرب عن أمله ف

ي شهدته
ي المستقبل القريب.  5-وف 2-ا الوظائف من الرتبتير  مد االنخفاضات التر

مجموعة بلدان أمريكا الالتينية أعرب عن رغبة و ف 
ي تسليط الضوء عىل الوضع،

 
ي ف من حيث التوازن  المنطقةن الذي قطعته المنظمة عىل فيما يتعلق بالديالذي سبق ذكره،  والكاريتر

ي تم 
ي داخل المنظمة والطريقة التر

ي الويبو.  وذكرت  ُيحسب بهاالجغراف 
المستوى الخاص بأعداد الموظفير  من منطقة معينة ف 

ي بأن الطريقة المستخدمة تعود إل وريوبالتالي فهي قدي 1975 عام مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر  هاإصالح مة ومن الض 
 المستويات األعىل. الخاصة بألرقام قة الجغرافية وبشكل أكير تحديدا إل اإل األعداد العامة حسب المنط وأشارتكامل، بال

ية قد عرض عمل  بشأنلتقرير وأشار إل أن التقرير السنوي تقديم األمانة عىل عن شكره ل وفد الصير   وأعرب .16 الموارد البشر
. تقدم الالويبو وال ي

ي تعزيز التمثيل الجغراف 
كير  عىل المساواة بير   محرز ف 

ي للويبو، مع الير
ية، ينبغ  ورأى الوفد أنه فيما يتعلق بالموارد البشر

، أن تولي االهتمام لعوامل 
ي أن تتخذ الويبو مزيدا من التدابير الفعالة  مهمةالجنسير 

 
.  وأعرب عن أمله ف ي

 
أخرى مثل التمثيل الجغراف

ي للمنظمة. حسير  لت
 
ي أن يستفيد نموذج الويبو إلعداد التقارير المتعلقة التمثيل الجغراف

 
وباإلضافة إل ذلك، أعرب الوفد عن أمله ف

ها من وكاالت األمم المتحدة.  ات الجيدة ألمانة األمم المتحدة وغير ية من الممارسات والخير  بالموارد البشر

البيان الذي أدل به وفد ألمانيا باسم المجموعة باء.  للجنة الويبو للتنسيق، وأيدوهنأ وفد إسبانيا الرئيس عىل انتخابه رئيسا  .17
ي حير  أنأن عىل الوفد وشدد

 
ي الويبو هم النواة األساسية ه ف

ي أداء جميع األنشطة، فإن  موظف 
 
أي و توفير الخدمات وال غت  عنهم ف

، وتعيير  الموظفير  المؤهلير   وتكاليفتكنولوجيات متاحة،  ،  الموظفير  ي للموظفير  وفقا التطوير الوظي باإلضافة إلوالمتحمسير 
ف 

واحدة من بير  سياسات المساواة بير  الجنسير  ليست مجرد سياسة  ، فإنلوفدوبالنسبة ل المنظمة، كلها عنارص أساسية.  لمصالح
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م المواهب استخدوالكفاءة، واوكذلك وسيلة لضمان اإلنصاف ، بل هي األساس الذي بنيت عليه العديد من السياسات األخرى، أخرى
ي المنظمة. 

ية ف  ي ب المتعلقةولذلك، حث الوفد األمانة عىل تحقيق أهدافها البشر
، ال سيما ف  تير  الرتبالوظائف من المساواة بير  الجنسير 

ا . 2-ومد 5-ف ة الفكرية، وأعرب عن والملكي للمساواة بير  الجنسير   كونها منارصة  جورجنسير  وأثت  الوفد عىل األمانة لتعيير  السيدة لير 
ي ع عىل نحو ما فعلاستعداده للتعاون معها بشأن أي أنشطة مناسبة لتحقيق تلك األهداف، 

ي عام  2021ام ف 
. 2022وحتر اآلن ف 

ي أن تكون هناك عالقة قائمة عىل التآزر بير  الدول األعضاء والويبو، 
ات والممارسات، ذكر الوفد أنه ينبغ  وفيما يتعلق بتبادل الخير

ي التدريب، والذي و 
ي أكاديمية الويبو.  وأضاف  يشمللذلك أعرب عن تقديره للرأي المتكامل الجديد الذي يؤخذ ف 

التدريب أثناء العمل ف 
. يسعده سالوفد أنه تعاون وما زال يتعاون تعاونا جيدا مع األكاديمية و 

ً
ي اتخذت تنسيق هذه المبادرة أيضا

وذكر أيضا أن الخطوات التر
اتيجية إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقةوضعوأثت  عىل األمانة للها أهمية خاصة،  خاص ذوي اإلعاقاتإلدماج األش  وشدد.  ها أول اسير

ي مسألة أنواع العمل المرنة، 
ي سوق العمل األوسع إل أن عدم إتاحة  إذ تشير الوفد الضوء عىل الحاجة إل مواصلة النظر ف 

االتجاهات ف 
يجعلها أقل جاذبية، وبالتالي أقل قدرة عىل توظيف األشخاص سطلبات لشغل وظيفة من وظائف الويبو عندما يتقدم الناس ب الفرص

ات الالزمة  اإلرصار وحث الوفد األمانة عىل مواصلة  المنظمة.  الذين تحتاجهمالمؤهلير  تأهيال عاليا والموهوبير   من أجل إجراء التغيير
ات الرئيسية المتمواكبة للالويبو  لتبفر  ي العالم. واغتنم الوفدتغيير

إطالق برنامج الفرصة لتهنئة الويبو عىل  علقة بالثقافة والعمل ف 
ي المستقبل. وعالوة عىل ذلك، 

ي أن يعزز ف 
اء الشباب، وأعربت عن أملها ف  ي أن الويبو  أنذكر الوفد الخير

ي من لديها ال شك ف 
ما يكف 

ي الموارد المالية والمادية لضخ 
نامج، ألن المزيد من الطموح ف  ي تضطلع  قابلية ضمنيذلك من شأنه أن  الير

كة التر استمرار المهمة المشير
م  ي المستقبل االضطالعبها المنظمة حاليا وتعير 

 . أيضا بها ف 

يا البيان الذي أدل به وفد الجزائر باسم المجموع .18 التقرير السنوي بشأن تجميع ة األفريقية، وشكر األمانة عىل وأيد وفد نيجير
ية و  ة . وأرسر إل اإلنجازات المفصل هعرضالموارد البشر ي تحققت خالل الفير

ي شملها بالتقرير، وال سيما فيما يتعلق التر
بير   بالتوازنالتر

اء الشباب. الجنسير  وإطالق  ي هذا الصدد، أثت  الوفد عىل األمانة برنامج الخير
ية لتعزيز قدرات لبدء وف  استخدام لوحات الموارد البشر

ف ي المشر
ي للقوى العاملة لديها. ورغم هذه التطورات، ير  عىل إدارة وتحسير  التمثيل الجنسان 

إنه من الواضح أن الوفد قال  والجغراف 
 ،  لأفريقيا ال تزال ممثلة تمثيال ناقصا إل حد كبير

ً
ي لعامي وذلك وفقا

ي تلقتها الدول األعضاء بشأن التوزي    ع الجغراف 
 2021 لبيانات التر

ي أطلقتها الويبو، من قبيلن المبادرات بالرغم م، 2022و
 والتوعية عير التنسيق، وحمالت التوظيف المحددة،  جهاتمبادرة  القليلة التر

ي المنظمة. ، لضمان التمثيل اوسائل التواصل االجتماعي 
من الويبو  تزيدأن  المهم للغايةوقال الوفد إنه أصبح من  لعادل للدول األعضاء ف 

وعالوة عىل المنظمة.  تعكس تنوع األشخاص الذين تخدمهمقوة عاملة متنوعة وشاملة و األفريقية لضمان موظفيها من المنطقة  عدد
، وهو ما من  الماسةالضوء عىل الحاجة  الوفد ذلك، سلط ي

ي التمثيل الجغراف 
لقيام األمانة بوضع نموذج عمل لمعالجة اختالل التوازن ف 

ي الحاجة إل التوزي    ع الجغر  ي شأنه أيضا أن يلتر
ي العادل للموظفير  ف 

أن تلك  وأكد الوفدالوظائف اإلدارية العليا والفئات األخرى. اف 
ي هذ التقدم الملموس المحرز ، وسوف يقيم بعد ذلك قّيمةالمالحظات 

ح الوفد أن تدرج األمانة تحديثات بشأن التقدم ا الصدد. ف  واقير
ي العروض 

ي وآفاق الفئات الدنيا من الموظفير  ف 
واختتم الوفد كلمته باإلعراب عن هذه التدابير اإلدارية المهمة.  بشأن قبليةالمستالوظيف 
ية عىل التقرير السنوي  إلدارةتقديره  ية بشأنالموارد البشر ي معالجة الشواغل العديدة للمجموعة  ،الموارد البشر

وأعرب عن رغبته ف 
ي التقارير المقبلة. 

 األفريقية عىل النحو المناسب ف 

بشأن ا البيان الذي أدل به وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية وشكر األمانة عىل إعداد التقرير السنوي وأيد وفد أوغند .19
ية.  ي الموارد البشر

ي المتناسب والعادل ف 
ورصح بأنه أيد منذ أمد طويل  التوظيف،وأعرب الوفد عن تأييده الشديد لمبدأ التمثيل الجغراف 

،  1975مراجعة اتفاق عام  ي
 
ي الحاجة إل تحقيق التوازن والذي سلط الضوء عىل بشأن التوزي    ع الجغراف

 
ي للقوى  ف

 
التمثيل الجغراف

ي 
 
ي الويبو، ألن البلدان النامية ليست ممثلة تمثيال كافيا، ال سيما ف

 اإلدارة العليا.  مناصبالعاملة ف 

وأيد البيان الذي أدل به وفد  الوثائق وعرضها. ق الرئيس عىل انتخابه وأعرب عن امتنانه لألمانة عىل إعداد وهنأ وفد العرا  .20
ي بير  الدول األعضاء 

الهند، وباسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئ، حث األمانة عىل سد الفجوة من حيث التمثيل الجغراف 
ي المنظمة كانوا من منطقة آسيا والمحيط  اثنير  وذكر الوفد أن قصا. ممثلة أو الممثلة تمثيال ناغير الو الممثلة 

ي المائة فقط من موظف 
 
ف

وري أن تمعن ي هذه المسألة.  الهادئ، ورأى أنه من الض 
 
اء الشبابوأعرب الوفد عن تقديره لتطوير األمانة النظر ف ورأى أنه  برنامج الخير

ي أيضا مواصلة هذا الدعم،
 مثل هذه المبادرات.  اتخاذ وقال إنها مبادرة إيجابية وأيدقبل المنظمة. ألن الشباب هم مست ينبغ 

ية. وشكر وفد المملكة العربية السعودية األمانة عىل تقديم التقرير السنوي   .21 ي  من جديد وأكد الوفدبشأن الموارد البشر
 
رغبته ف

ي العادل 
 
ي الحاجة إل آليات فعالة لو التمثيل الجغراف

 
ي تحسير  التمثيل الجغراف

ي للويبو أن تكون قادرة  لموظف 
المنظمة، وأضاف أنه ينبغ 

 بغض النظر عن منشئهم. عىل توظيف الموهوبير  

وأيد البيان الذي أدل به وفد الهند باسم مجموعة بلدان آسيا  ،اإلسالمية( الرئيس عىل انتخابه-وهنأ وفد إيران )جمهورية .22
ية، الذي تضمن معلومات عن التقدم  بشأناد التقرير السنوي وأعرب عن تقديره لألمانة عىل إعدحيط الهادئ. والم الموارد البشر

ي المنظمة.  
ية ف  ي تحقيق أهداف التوظيف، فضال عن نظرة عامة عن السياسات والمبادرات واألنشطة المتعلقة بالموارد البشر

المحرز ف 
ية ب الخاصةللمعلومات  ورحب الوفد بالتحسير  المستمر للتقرير السنوي، الذي أثبت أنه مصدر رئيسي  المقدمة إل الدول الموارد البشر

ية ألنها يو  األعضاء.  ة عىل اإلدارة السليمة للموارد البشر ة بالكفاءة التنظيمية والتوجه نحو تقديم  ترتبطعلق الوفد أهمية كبير مبارسر
ي  حو مالئم. ديدة، عىل وجه الشعة وعىل نالتطورات الج التعامل معالخدمات، فضال عن القدرة عىل 

وفيما يتعلق بالتوزي    ع الجغراف 
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ي 
ة ف  ي الويبو، ورغم الجهود المبذولة، رأى الوفد أن هناك فجوة كبير

ي داخل األمانة.  لموظف 
وبناء عىل ذلك، ومع اإلقرار  التمثيل الجغراف 

ي بذلتها األمانة لتضييق الفجوة القائمة، ذكر الوفد أن هناك حاجة إل 
ي ذلك تعديل سياسة  إضافيةاتخاذ تدابير بالجهود التر

، بما ف 
ية، ووضع خطة ا ي الموارد البشر

اتيجية أو خارطة طريق لضمان تمثيل جغراف   متوازن. سير

 بشأنوشكر األمانة عىل عرض التقرير السنوي الجزائر باسم المجموعة األفريقية، وأيد وفد غانا البيان الذي أدل به وفد  .23
ية. الموارد ال اء الشباب.  وأعرب عن تقديره بشر نامج الخير ية  لير ي الكتيب الخاص بالموارد البشر

ومع ذلك، واستنادا إل البيانات الواردة ف 
ي 2022لعام 

ي  اإلشارة إل أن، أعرب الوفد عن رغبته ف 
، من بينهم  1618 يبلغ الويبو  إجمالي عدد موظف 

ً
يشكلون القوة  1 067موظفا

انية ضمن  وكبار الموظفير   بير  المهنيير   مواطنا أفريقيا فقط من 64أن  الوفد ، ذكر األخير  بهذا الرقموفيما يتعلق العاملة األساسية.  المير 
ي الويبو. العادية، عىل الرغم من أن أفريقيا تشكل أكير 

وأعرب مجددا عن تأييده للدعوة إل تصحيح اختالل  من رب  ع الدول األعضاء ف 
ي 
ي المنظمة وأعرب ف 

ي ف 
ي التمثيل الجغراف 

ي هذا الصدد.  ذاته الوقت التوازن ف 
 عن تقديره للعمل الذي أنجزته الويبو ف 

ية، الذي  بشأنلرئيس وشكر األمانة عىل عرض التقرير السنوي ه لتحياتعن وفد السودان  وأعرب .24 تضمن العديد الموارد البشر
ألفريقية، فضال عن الحجج المطروحة بشأن وأيد الوفد البيان الذي أدل به وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان ا من التفاصيل المهمة. 

ي وأهمية الشباب. 
، مع مراعاة البعد الجنسان  ي والتوزي    ع بير  الموظفير 

 التمثيل الجغراف 

  ورّصح .25
ً
ي فقرة قرار  ،باسم المجموعة األفريقية وفد الجزائر، متحدثا

ح عىل لجنة الويبو للتنسيق النظر ف  وقال إنه يود أن يقير
ية. من جدول األعمال بشأن التقرير السنوي  "1"12د ول من البنبشأن البند الفرعي األ رار وقرأ الوفد فقرة الق بشأن الموارد البشر

 : حة عىل النحو التالي
ية معلومات مفصلة  أن تدرج بانتظامدعت لجنة التنسيق األمانة إل "المقير تقاريرها السنوية عن الموارد البشر
ي جميع قطاعات الويبو التدابير المتخذة لتحسير  التواز  حول

ي ف 
ي المناصب الخاضعة للتوزي    ع الجغراف 

ي ف 
وعىل جميع  . ن الجغراف 

ي المستويات 
ي ذلك ف 

حأن هذا د الضوء عىل فو الوسلط  "العليا. المستويات، بما ف  ليميير  وعىل مم عىل جميع المنسقير  اإلققد عُ  المقير
ي عىل الشاشة لتمكير   الدول األعضاء، وطلب من األمانة عرضه

حلجنة الويبو للتنسيق من النظر ف   . المقير

ح إل .26  األمانة من أجل التمكن من عرضه عىل وشكر الرئيس وفد الجزائر والمجموعة األفريقية، وطلب إرسال النص المقير
ي غضون ذلك، الشاشة. 

ي أدلي بها.   أعطوف 
 الرئيس الكلمة لألمانة للرد عىل البيانات التر

ي أدلت بها وذكرت أنها أحاطت علما عىل النحو الواجب بجميع التعليقات، وال سيما  وشكرت األمانة الوفود عىل .27
البيانات التر

ي الشاغل الرئيسي المتعلق بالتوزي    ع الج
ي غراف 

ي الويبو.  لموظف 
ي وأقر بأهمية تحسير  التمثيل الجغراف 

ي صفوف موظف 
الويبو. وباإلضافة  ف 

ي تحديد  ااء، عن أملهالدول األعض إل جانب، إل ذلك، أعربت األمانة
النجاح  بشأنتقارير  وإعدادملموسة لتحسير  التمثيل  تدابير ف 

ي المحزر خالل سنة.  
اكة مهمة للنجاح ف  ي مناقشات ملموسة، حيث أن هذه الشر

ي توصلت إل المشاركة ف 
كما شكرت األمانة الوفود التر

. هذا المجال المحدد  ي
امها بزيادة المشاركة مع الدول األعضاء خاللوأكدت األمانة من ج للغاية للتمثيل الجغراف  العام، وال سيما  ديد الير 

االتصال، فضال عن تنظيم مزيد من االجتماعات المنتظمة خالل العام لالتفاق عىل اإلجراءات بمزيد من  من خالل مبادرة جهات
 التفصيل واإلبالغ عن التقدم المحرز.  

 جميع الوفود  بعد ذلك الرئيس وأعط .28
ً
اح  من الوقت متسعا رضلقراءة االقير   الذي عُ

ً
ا حإل أن هذا  عىل الشاشة، مشير قد  المقير

رسل
ُ
ي  أ

 
ي المجموعات، لكنه رغب ف

 الوفود فرصة أخرى لقراءة البيان بصفتهم الشخصية.  منحبالفعل مع منسفر

، وأعر   .29 ي اح المقدم من وتحدث وفد الجمهورية الدومينيكية باسم مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريتر ب عن تأييده لالقير
 وفد الجزائر باسم مجموعة البلدان األفريقية بشأن فقرة القرار. 

 وفد الهند،  وأعرب  .30
ً
ي فقرة  ،باسم مجموعة بلدان آسيا والمحيط الهادئمتحدثا

 
عن تأييده من حيث المبدأ للصياغة الواردة ف

حها وفد الجزائر باسم المجموعة األفري ي اقير
ي إلقاء الضوء عىل وجهات نظرها.   ،قيةالقرار التر

وأضاف أن الدول األعضاء قد ترغب ف 
ي اآلراء بشأن هذه المسألة. 

 
 وأعرب عن استعداد المجموعة للعمل مع جميع المجموعات والدول األعضاء للتوصل إل توافق ف

حها وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية، ألنه  .31 ي اقير
يا الصياغة التر عكس شواغل المجموعة األفريقية ا توأيد وفد نيجير

ي البيان المدل به سابقا، وأعرب عن تذلك  عىل التأكيد ه تموذكر الوفد أناألخرى داخل الويبو.  والمجموعات والدول األعضاء
قديره ف 

 العام المقبل. خالل  بتحسن المسألةأعرب عن تفاؤله نة. كما للرد الذي قدمته األما

ي مهم، ولكن يوفد السويدال وأشار   .32
، وربما يمكن إضافة ير  هي أيضا شاغل رئيسي الجنس بير   التوازنمسألة  أن التمثيل الجغراف 

حة. تحسير  التوازن بعبارة " ي الفقرة المقير
" ف  ي

هذا سيشمل العديد من النقاط المختلفة ورأى الوفد أن ير  الجنسير  والتوازن الجغراف 
 المهمة بالنسبة للدول األعضاء. 

ي  بير  الجنسير   التوازن مسألة أن تدرج األمانةحرص الرئيس عىل  ومن ثم، فقد  .33
حف   عىل الشاشة.  المعروضة المقير
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ي قدمها وفد الجزائر باسم المج .34
حة التر  موعة األفريقية. وأعرب وفد الصير  عن تأييده من حيث المبدأ للفقرة المقير

 التوازنفريقية، وشدد عىل أهمية مسألة وأعرب وفد زمبابوي عن تأييده للبيان الذي أدل به وفد الجزائر باسم المجموعة األ .35
ي هذا الصدد

 . بير  الجنسير  ف 

حوأعرب وفد االتحاد الروسي عن تأييده   .36 القرار، وطلب المجموعة األفريقية بشأن فقرة  باسمالمقدم من وفد الجزائر  للمقير
ي أن ال

ح تعت  ي القرار المقير
 إحصاءات عن أي دولة عضو دول األعضاء ستحصل عىل من األمانة توضيح ما إذا كانت الصياغة الواردة ف 

ي ت تنتمي إليه جغرافيةوعن أي منطقة 
 شغلها. وعن المناصب التر

، وردا ع  .37 ي هذىل استفسار وفد االتحاد الروسي
احها ف  ه المرحلة هو ضمان إجراء مناقشات مع جميع الدول ذكرت األمانة أن اقير

ي من شأنها أن تقدم تطورا، وأن يشمل ذلك كيفية عرض  طريقةاألعضاء واالتفاق عىل أفضل 
للحصول عىل إحصاءات المشاري    ع التر

. وأشارتمختلف اإلحصاء ي
ي المناقشاتالنق إحدىاألمانة بأن  ات المتعلقة بالتوزي    ع الجغراف 

ت ف  ي أثير
ي  اط التر هو   المجموعةمع منسقتر

ي نشر تقريرين منفصلير  
ي ينشر مرتير  ف 

، أحدهما عن التوزي    ع الجغراف  ية. ورأت أن السنة ي الوقت الحالي ، فضال عن كتيب الموارد البشر
ة لتوضيح  ذلك ء عىل نحو أيش قراءة بالنسبة لسيكون فرصة كبير ي

 لجميع. وتجميع كل سر

حوتحدث وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية ووافق عىل   .38  بير   التوازنمسألة الذي تقدم به وفد السويد بإدراج  المقير
ي اآلراء العتماد القرار  ير  الجنس

ي إمكانية التوصل إل توافق ف 
ي فقرة القرار وأعرب عن أمله ف 

 . بعد إدراج تلك المسألةف 

ح إضافة كلمة اإلسالمي-وأيد وفد إيران )جمهورية  .39 اح الذي تقدم به وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية واقير ة( االقير
" ال  بعد"ملموس"  حة. كلمة "تدابير ي فقرة القرار المقير

، قال الوفد إن الهدف قد تحققالجنس بير   التوازنبمسألة وفيما يتعلق واردة ف   ير 
ي بذلتها األمانة

ح  ىل الطريق الصحيح. المنظمة تسير عوأن ، بفضل الجهود التر ي واقير
وأكد الوفد أن المشكلة الرئيسية هي التوازن الجغراف 

" أوال، ثم مسألة المساواة بير  الجنسير  تغيير ترتيب الصياغ ي
 . ة بوضع مسألة "التوازن الجغراف 

40.   
ً
ي أوضحت األمانة أنه من خالل وضع التوازن الجغرااإلسالمية(، -اح وفد إيران )جمهوريةعىل اقير  وردا

بير  الجنسير   والتوازنف 
 
ً
ي ذلك استبعاد  معا

، سيعت  ي
حة فيما يتعلق بالوظائف الخاضعة للتوزي    ع الجغراف  ي فقرة القرار المقير

من منظور  خرىاأل  المهمةوظائف الف 
. ولذلك،  حت األمانة إدراج التوازن بير  الجنسير  بعد التوازن بير  الجنسير  ي  إقرار اقير

ضعة للتوزي    ع لوظائف الخالالتوازن الجغراف 
 . ي
 الجغراف 

الذي فيما يتعلق بالقرار  اح، وشكر جميع الوفود عىل إبداعها وكفاءتهاوشكر الرئيس األمانة عىل هذا التوضيح وعىل االقير  .41
حته  المجموعة األفريقية.  اقير

ية معلومات  .42 ي تقريرها السنوي عن الموارد البشر
ي ف  مفصلة عن  دعت لجنة التنسيق األمانة إل أن تدرج بشكل منهجر

 ، ي
ي المناصب الخاضعة للتوزي    ع الجغراف 

ي ف 
ي كذلك و التدابير الملموسة المتخذة لتحسير  التوازن الجغراف 

، ف   التوازن بير  الجنسير 
ي ذلك المستويات 

 العليا والعالية. جميع قطاعات الويبو وعىل جميع المستويات، بما ف 

ي هذا  .43
ي لجنة  المنصب، واغتنم الفرصة ليشكر الرئيسة السابقة عىلوأعرب المدير العام عن رسوره لرؤية الرئيس ف 

عملها ف 
ي الويبو للتنسيق. 

ي تردد صداها ف 
ي أدلت بها الوفود هو  العديد من وذكر المدير العام أن أحد األمور التر

أن الناس هم أعظم البيانات التر
 أ ةنمطيصورة يبدو قد  األمر وأضاف أنه عىل الرغم من أن موارد المنظمة. 

ً
ي  فإن، حيانا

منظمة وجود أشخاص أكفاء أمر حاسم، خاصة ف 
 بتكوينوشكر المدير العام الوفود عىل اهتمامها بالعمل مع األمانة وعىل اهتمامها  بأرسه.  العالم ويخاطبيكون العمل فيها متخصصا 

ي موظ
 
ي المنظمة، من المنظورين الجغراف

ي توقعات الدول األعضاء. بما يعىل السواء،  ومن حيث التكافؤ بير  الجنسير  ف  وعىل نحو ما لتر
ية،  إليه أشار  ي إدارة الموارد البشر

 
وإنها قد عىل نحو وثيق مع الدول األعضاء،  األمانةعليها أن تعمل  امن شأنه فإن تلك مسألةزمالؤه ف

اكة  المسألة عبارة عن وأكد المدير العام أن هذهقامت بذلك بالفعل وستواصل القيام بذلك.  ي التأكيد عىل  ىوأبدرسر
 
األمانة أن رغبته ف

وشدد المدير العام أيضا عىل أن هذا  تعاون وثيق بير  األمانة والدول األعضاء. دون عىل تلبية توقعات الدول األعضاء لن تكون قادرة 
ي المنظمة بأرسه اجتماعي عليهية، بل هو أمر ال بد من إضفاء طابع ليس مجرد مسألة من مسائل الموارد البشر 

المدير العام  ا. وأضافف 
لتعيير  ا ولجانالزمالء المسؤولون عن التوظيف والمديرين المكلفير  بالتعيير   يعتير ضمان أن لالعمل  ال بد من القيام بالمزيد منأيضا أن 

بالويبو وأكد تمام واختتم المدير العام كلمته باإلعراب مجددا عن شكره للوفود لما أبدته من اهتلك المسألة جزءا من مسؤوليتهم أيضا. 
 موظفير  أكفاء. مع  يسير فيها العملمع الدول األعضاء لضمان بقاء الويبو مكانا بارزا لها أن األمانة ستواصل العمل جاهدة 

  ،وشكر الرئيس المدير العام عىل بيانه .44
 
ر الوفود بأن لجنة الويبو للتنسيق ال تزال بحاجة إل اعتماد قرار بشأن انتخاب عضو وذك

ي لجنة 
 
ي الويبو جديد ف

ي الوثيقة  المعاشات التقاعدية لموظف 
 
 . WO/CC/81/3عىل النحو الوارد ف
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ي الويبو
 لجنة المعاشات التقاعدية لموظف 

  WO/CC/81/3األمانة الوثيقة  عرضت .45
 
ي الويبو وذك

أن لجنة الويبو للتنسيق برت بشأن لجنة المعاشات التقاعدية لموظف 
ي دورتها العادية  ،قررت

ي سنةف 
عىل أن تنتخب لجنة الويبو ، بدالءمن ثالثة أعضاء وثالثة أعضاء  المعاشاتلجنة  تتألفأن ، 1977 ف 

 عضو واحد  للتنسيق
ً
 واحدا

ً
عادة. ومع ذلك، من أجل تحديد مسار  أرب  ع سنواتلمدة  مناصبهم يشغلوناألعضاء المختارين  وأن، وبديال

ي المرشحير  الذين تقدمت بهم الدول األعضاء من أجل انتخاب دعوة من شأنه تيسير ال
شيحات والنظر ف  عىل نطاق أوسع لتقديم الير

ي عام 
ي لجنة المعاشات ف 

،، األعضاء الحاليير   واليةخفضت فقد ، 2021العضو والعضو البديل ف  ي
وسنتير  إل سنة  عىل أساس استثنان 

ي ُعقدت. عىل التوالي 
ي دورتها العادية التر

ي أكتوبر  وأشارت األمانة إل أن لجنة الويبو للتنسيق قد انتخبت، ف 
ي لجنة 2021ف 

، عضوا ف 
ي عام  المعاشات

 وعضوا ، 2022لوالية مدتها سنة واحدة، حتر نهاية الدورة العادية للجنة الويبو للتنسيق ف 
ً
لوالية مدتها سنتان، بديال

ي عام حتر نهاية الدورة العادية للجنة الويبو للت
. وأشارت2023نسيق ف  ح أن تكون، هذه المدير العام إل أن األمانة  ، عىل التوالي قد اقير

ي أن تبدأ المرة، مدة والية العضو الجديد المنتخب أرب  ع سنوات و 
ي أوائل هذا ال2022سبتمير  1ف 

رسلت مذكرة . وأضاف أن ف 
ُ
عام، أ

اح مرشحير  شفوية  ي هم كنتخابالإل الدول األعضاء لدعوتها إل اقير
ة والية مدتها أرب  ع سنوات.  ةلجنعضو ف   وقد تلفر  المعاشات لفير

شيحات، العديدالمدير العام  ي )تونس(السيد  ترشيح، قرر وبعد النظر عىل النحو الواجب فيها من الير عتر
لجنة  لتنتخبه المصنف الشر

ي  كعضو الويبو للتنسيق  
ي لجنة المعاشات لمدة أرب  ع سنوات تبدأ ف 

 . 2022سبتمير  1ف 

ي انتخبت لجنة الويبو للتنسيق السيد  .46 عتر
ي الويبو لمدة أرب  ع  كعضو   المنصف الشر

ي لجنة المعاشات التقاعدية لموظف 
ف 

 . 2022سبتمير  1من  تبدأسنوات 

 تقرير مكتب األخالقيات "2"

 . WO/CC/81/INF/2ت إل الوثيقة استندت المناقشا .47

مكتبا  بصفتهإل أن مكتب األخالقيات،  ت"، وأشار وقدمت رئيسة مكتب األخالقيات "التقرير السنوي لمكتب األخالقيات .48
 
ً
ف، مستقال ي بشر

اهة والمساءلة. مواصلة مساعدة المدير العام عىل تعزيز ثقافة المنظمة بشأن  حط   ةرئيس توأوضحاألخالقيات والي  
ي الويبو،  بإسداءيقدم عمل مكتب األخالقيات فيما يتعلق  2021مكتب األخالقيات أن تقرير عام 

المشورة والتوجيه الشيير  للعاملير  ف 
المشورة والتوجيه ب يتعلقوفيما الموكلة إل المكتب. السياسات  وكذلك إنفاذالسياسات، و الوعي والتدريب، ووضع المعايير  وإذكاء

 ، ي خضم قد استجاب،  بأن مكتب األخالقياترئيسة ال أفادتالشيير 
طلبا للحصول عىل المشورة  53 لما يعادل، 19-جائحة كوفيدف 

ي المقام األول. باستخدام وسائل 
ذات طلبا، هي المشورة المتعلقة باألخالقيات  15 بما يبلغ ،الفئة األكير وكانت  االتصال عن بعد ف 

مكتب األخالقيات أن مكتب األخالقيات قد  ةرئيس تفيما يتعلق بالحماية من االنتقام، أوضحو والتوظيف. باألنشطة الخارجية  الصلة
 
ً
 واحدا

ً
نامج  ولم ينتج عنه طلب رسمي بالحماية. ، تلفر طلبا ة مكتب األخالقيات رئيس تالمالي السنوي، أوضح اإلقرار وفيما يتعلق بير

إل تحقيق امتثال بنسبة  ت، وأشار صالح ومعالجتها لما فيه مصلحة للويبو لمأداة لمساعدة الموظفير  عىل تحديد مصالح تضارب اأنه 
ي المائة  100
ي عام ف 

وطوفيما يتعلق . 2021مرة ف  ي المنظمة بموجب المعايير المحاسبية  بشر
الكشف اإلضافية لمعظم كبار موظف 

ي  100قد بلغ نسبة االمتثال  معدلالدولية للقطاع العام، ذكرت األمانة أن 
مكتب األخالقيات أيضا أن  ةرئيس توأوضحأيضا. ئة الماف 

ي قدم عرضا عاما إلذكاء الوعي بعمله مكتب ال
حظيت بدعم قد  العامة االجتماعاتوواليته، وأشارت إل أن مشاركة مكتب األخالقيات ف 

كة. من العديد م الرؤساء التنفيذيون  ينقلذلك وسيلة قوية وفعالة من حيث التكلفة لكي  ت أنواعتير ن تقارير وحدة التفتيش المشير
امهم الشخضي بوظائفهم. عىل رسالة األخالقيات  ي الوقت ذاته إظهار الير 

ا، ذكر  وف  خالل عام  ة مكتب األخالقيات أنهرئيس توأخير
ي ابة، مع لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرق نشطمكتب األخالقيات بشكل  عمل، 2021

فصلية.  الجتماعات اال  وشارك بانتظام ف 
ي أداء واليتالن إل أاألخالقيات  وبالنظر إل المستقبل، أشارت رئيسية مكتب

ه مع الحفاظ مكتب سيواصل العمل مع المكاتب األخرى ف 
ي الويبو عىل استقالليته، وأنه 

اهة ف  م بتعزيز ثقافة األخالقيات والي      ا "عىل النحو الصحيح". لتمكينها من أداء مهمتهملير 

وشكرت المجموعة باء األمانة عىل التقرير  الرئيس وهنأه أيضا عىل انتخابه.  وتحدث وفد ألمانيا باسم المجموعة باء وشكر  .49
وأشارت المجموعة باء إل أن مكتب األخالقيات جزء  ة مكتب األخالقيات عىل العرض الذي قدمته. مكتب األخالقيات ورئيسلالسنوي 
وقالت المجموعة باء أيضا إن تقديم المشورة الشية لجميع مان بيئة عمل تتسم باألخالقيات. ساعد عىل ضقد  عنه من الويبو و ال غت  
ي 
ي طلبات المشورة والتوجيه الشيير  منذ عام الزيادة الوأشارت المجموعة باء إل  الويبو جزء أساسي من واليتها. موظف 

 
ملحوظة ف

ي هذا الصدد، وأشارت المجموعة باء أيضا أنها، الزيادة بعناية.  قيات عىل رصد تلك، وشجعت مكتب األخال2021
هود تدعم جف 

اتيجيته عىل نحو أفضل  ي داخل الويبو. فعالية واالتساق أكير  وتقديم تقارير مكتب األخالقيات من أجل إثراء اسير
عن النضج األخالفر

تطلع إل استمرار الدور األساسي والنشط الذي يؤديه مكتب ت إنها تم وقالالمجموعة باء مكتب األخالقيات عىل عمله القيّ شكرت و 
ي المنظمة. 

 
 األخالقيات ف

ي االضطالع بمسؤولياته. وانتقل الوفد إل بند جدول وشكر وفد االتحاد الروسي الرئيس وهنأه عىل انتخابه وتمت  له   .50
النجاح ف 

ي يبذلها المدير العام لضمان أعىل  وأعربمكتب األخالقيات شكر األمانة عىل تقديم التقرير السنوي لاألعمال، ف
عن تقديره للجهود التر

ي األمانة عىل ال
 
اهة ف ي االتفاقية، أي مستوى ممكن من األخالقيات والي  

 
الوثيقة التأسيسية للويبو، ومعايير نحو المنصوص عليه ف
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وأعرب الوفد عن اعتقاده السياسات واإلجراءات ذات الصلة. ت، و ، ونظام الموظفير  والئحته، ومدونة الويبو لألخالقياالعامةالخدمة 
ي هذا االتجاه لضمان 

ي مختلف مجاالت نشاط الويبو. واستشهدنتائج العمل المنجأفضل جودة لبأهمية مواصلة العمل ف 
الوفد عىل  ز ف 

ي عام قد أسدىأن مكتب األخالقيات بحقيقة سبيل المثال 
قضية تتعلق أساسا  53بشأن ، مشورة وتوجيهات رسية 2021، ف 

ي  الواردة من تعليقاتالب
ي العمل، بما ف 

غير تطبيق ال، و التنمر أو   ذلك ادعاءات السلوك غير الالئق أو التحرشالتقارير المتعلقة بالسلوك ف 
ي المستقبل ،األمانة تدرجسيكون من المفيد أن العادل للسياسات. ورأى الوفد أنه 

ي تقارير مكتب األخالقيات ف 
ءات مقارنة إحصا، ف 

ي من شأنها أن تمكن الدول األعضاء  عىل سبيل المثال إلبراز  بشأن الطلبات المقدمة،
ي السنوات السابقة والتر

ي قدمت ف 
عدد الطلبات التر

ي تنطوي عىل مشاكل. من رؤية الديناميكية الكامنة وراء ظهور 
مانة أن من المهم أن تواصل األب عن اعتقادهالوفد  وأعربالمجاالت التر

 تطبيق األحكام وفقا لواليتها.  

ي دوره الجديد. وأعربلرئيس وهنل الشكر وفد المكسيك  وقدم .51
امه بدعمه ف  عرض الوفد عن امتنانه ل أه عىل تعيينه وأكد الير 

ي أن  مكتب األخالقيات معربا لرئيسةعن تأييده  التقرير وأحاط علما بمضمونه. وعير 
اهة  ادئأساس مبالعمل عىل  ُينفذعن أمله ف  الي  

ام حقوق اإلنسانل وبالتالي والشية،  كة وعىل احير اهة وحسن السلوك وما إل ذلك.  تعزيز األخالقيات القائمة عىل المبادئ المشير  والي  
ي المكتب ةمكتب األخالقيات الجديد ةرئيس تعيير  وأشار الوفد إل أنه منذ 

ات ف  تعلق ، ال سيما فيما يمرحب به وهو أمر ، حدثت تغيير
ي للمنظمة. 

ي أن تواصلبالسلوك األخالفر
ا،  التواصل والرصد والمساءلة. اتخاذ مبادرات لتحسير   الرئيسة وأعرب الوفد عن أمله ف  وأخير

الالزمة لالضطالع بعمله عىل نحو أشار الوفد إل أن األمانة تعلق أهمية عىل المكتب وبالتالي فإنه يأمل أن يحصل المكتب عىل الموارد 
 . سليم

تقرير السنوي لمكتب وتحدث وفد الجزائر باسم المجموعة األفريقية وشكر الرئيس وأعرب عن امتنانه لألمانة عىل إعداد ال  .52
ي النهوض ببيئة عمل آمنة األخالقيات. 

التنمر أو التحرش خالية من و وأكدت المجموعة أهمية العمل الذي يقوم به مكتب األخالقيات ف 
ي 
ية  ال يملكوأعربت المجموعة عن أسفها ألن مكتب األخالقيات ع األعمال االنتقامية المحتملة. منوف  ي من الموارد البشر

ما يكف 
األمانة عىل تعزيز المكتب من خالل تزويده بالمزيد من الموظفير  لتمكينه من االضطالع بمسؤولياته بشكل أفضل.   ت، وشجعبنظرها

 لذلك نظ وأشار الوفد إل أهمية
ً
ي شهدها لزيادة را

 وطلبات المشورة المقدمة إل المكتب.  القضاياعدد التر

األخالقيات بالشكر أيضا إل مكتب  كما توجه  ر إل الرئيس وهنأه عىل انتخابه. وتوجه وفد الواليات المتحدة األمريكية بالشك  .53
ي سياسة منع وأيد الوفد بيان المجموعة باء، وقال إنه يشعر بعىل إعداد التقرير وعرضه. 

التشجيع إزاء اإلبالغ عن التقدم المحرز ف 
ي اتخذت إلطالق ال

. االنتقام والخطوات القيمة التر ي
ون  ي وحدة األول للتعلم اإللكير

ي ف 
ون  وأعرب الوفد عن تقديره ألن التدريب اإللكير

اهة إلزامي لجميع الموظفير  وأن هناك مبادرات إضافية تستخدم 
افة الويبو الخاصة الموظفير  الجدد بثق مامإللمجال األخالقيات والي  

المعلومات ب للتذكير  إلزامية دورات لتقديمبأي معلومات جديدة عن عمل مكتب األخالقيات  باألخالقيات. وأعرب الوفد عن ترحيبه
كة  ي مايو  الصادر تماشيا مع تقرير وحدة التفتيش المشير

 . 2021ف 

وقال الوفد إنه  تقديم تقرير مكتب األخالقيات. األمانة عىلإل شكر كما توجه بال  لصير  الرئيس وهنأه عىل انتخابه. وشكر وفد ا  .54
ة، و  ي أن يواصل تقدم الكبير الذي أحرزه المكتب. الحظ الأنه يرى أن عمل مكتب األخالقيات له أهمية كبير

وأعرب الوفد عن أمله ف 
ي الويبو. 

 مكتب األخالقيات االضطالع بدوره الرئيسي ف 

امهبلمكتب األخالقيات و  ةالجديد ةندا الرئيس ورحب بالرئيسوشكر وفد ك  .55 ي  االير 
بضمان أن تعزز الويبو ثقافة األخالقيات ف 

ي االستقالل
كة المتمثلة ف  ام حقوق اإل والحيادوالوالء  يةالمنظمة عىل أساس القيم المشير اهة والمساءلة واحير وأشار الوفد إل  نسان. والي  

وهو ما يراه إل الويبو،  ةمكتب األخالقيات الجديد ةللحصول عىل المشورة والتوجيه منذ انضمام رئيس تزايد عدد الطلبات المقدمة
ي المنظمات المتعددة  المكتبقوم به وأشاد الوفد بالعمل النشط الذي ي شهادة عىل قيادتها وفريقها.  الوفد أنه

 
مع شبكة األخالقيات ف

ي إطار 
 
 المتعلقة باألخالقيات.  القضاياز التعاون عىل نطاق المنظومة بشأن الجهود الرامية إل تعزياألطراف، ف

وردا عىل السؤال الذي  تعليقاتها وعىل عبارات التشجيع.  جميع الوفود عىلل عن شكرها مكتب األخالقيات ةرئيس وأعرب  .56
ي قدما، وهذا 

، قالت رئيسة مكتب األخالقيات إنها توافق عىل أن اإلحصاءات المقارنة ستكون مفيدة للمض  طرحه وفد االتحاد الروسي
ي التق

 
ي أثارها و ب ارير المقبلة لمكتب األخالقيات. وفيما يتعلقأمر سوف ينعكس ف

 تأفاد فد الواليات المتحدة األمريكية،المسألة التر
كة قد أوصت مؤخرا  ةرئيس ي مرحلة تحتاج فيها  لكن، بتنظيم دورات إلزاميةمكتب األخالقيات بأن وحدة التفتيش المشير

 
الويبو كانت ف

ي إل 
ي جميع أنحاء الويبو لتحقيق  سينصبومن ثم ، السير بتأن 

ها ف  ي مجال األخالقيات ونشر
كير  أوال عىل مراجعة التدريب اإللزامي ف  الير

ي المائة، ثم  100ال بنسبة امتث
كير   االنتقال نحو ف  ي العام المقبل. الير

األخالقيات  مكتب رئيسية توأحاطعىل الدورات التنشيطية ف 
ية لمكتب األخالقيات وأكد ي أدلت بها بعض الوفود بشأن الموارد البشر

ي هذا استجابت للط قد أن اإلدارة تعلما بالبيانات التر
لبات ف 

ايدة المقدمة إل مكتب األخالقيات. لطلبات لالستجابة ل عدد كاف من الموظفير  لتوفير أنها ستتوصل إل حل ومن المؤكد المجال  المير 
ي المكتب الموظفير  ثقة ل أن هذه الزيادة تمثل بالفعل مكتب األخالقيات إت رئيسة وأشار 

 
ي التطلع إل الحصول  وكذلك نزاهتهم ف

 
ف

ء الصحيح، وأشار  يرغب موظفوهاقيات إل أن الويبو منظمة مكتب األخال ةرئيس توخلصالمشورة. عىل  ي
إل أنه من  تالقيام بالسر

 المهم عدم فقدان الزخم والتمكن من دعم الموظفير  للقيام بذلك. 
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وقال إن جزءا من األشخاص األكفاء. تحدث سابقا عن كون الويبو مكانا بارزا للعمل مع الكثير من  إل أنهالمدير العام  وأشار   .57
ء الصحيح، وأنهم يعرفون كيفية القيام ذ ي

عن المدير العام  وأعرب بذلك. لك هو التأكد من أن الزمالء يعلمون أن عليهم القيام بالسر
ي فالسيدة جو سعادته البالغة النضمام 

،  إل  فيلوجير  ان  ي
ي العام الماض 

وأوضح المدير العام أنها كرئيسة مكتب األخالقيات. الويبو ف 
 
ً
ي والذي غط ثالثة أرباع منذ انضمامها  المنجز  عن العمل قدمت تقريرا

ي أن تتمكن الدول األعضاء، العام الماض 
، وأعرب عن أمله ف 

ي تأخذ بها المنظمة هذه األمور الدول األعضاء مع تعاون البفضل 
احات من والجدية التر ، من إعداد تقرير جيد للغاية يتضمن اقير

بناء الثقة بير  الدول األعضاء وكذلك بير  مفتاح لالويبو تؤمن باألخالقيات، ألنها  العام أن المدير  وأوضحاألعضاء. مختلف الدول 
 . وريوأضاف أنه من  الموظفير  عىل النحو الصحيح"، " عليها القيام به يتعير  التأكد من أن المنظمة قادرة عىل القيام بالعمل الذي  الض 

. حتر تحقق النتائج  ام اإلدارة وجميع زمالئه با عن استمرار األعضاء  للدولد المدير العام وأكبطريقة تدعم تلك المعايير الهتمام بهذه الير 
ية أو ت مسألة تقتض عىل ليس هذهأن كذلك وأوضح  المسألة.  ي األخالقيات، بل  رئيسةالموارد البشر

هي مسألة تتطلب عناية موظف 
ي هذا هو االتجاه الذي تأمأن الويبو، و  جميع أعضاء

أعاد مكتب األخالقيات،  ةرئيس تهذكر  أن تتبناه المنظمة. وعىل نحو ما ل األمانة ف 
وري أن تتأكد المدير العام التأكيد عىل ي رحلة ال نهاية لها.  مناألمانة  أنه من الض 

ي قدما ف 
ي للمض 

لعام عن وأعرب المدير االسير بتأن 
ي هذه ستمرار بالتقدملالمكتب األخالقيات وجميع الدول األعضاء تطلعه إل العمل مع رئيسة 

 لجميع. وأعرب عن شكره لالمسألة  ف 

 من جدول األعمال الموحد 13البند  

ز والئحته   تعديالت عىل نظام الموظفي 

 . WO/CC/81/2استندت المناقشات إل الوثيقة  .58

ي  أن التعديالت وأشارت إل، الت عىل نظام الموظفير  والئحته"" تعدي بعنوان WO/CC/81/2األمانة الوثيقة  وقدمت .59
التر

دخلت
ُ
ي حير  وافق المدير العام عىل قد عىل نظام الموظفير   أ

عرضت عىل لجنة الويبو للتنسيق للحصول عىل موافقتها المسبقة، ف 
دخلت  لجنة الويبو للتنسيق للعلم فقط.  إل الئحة الموظفير  وقدمهاالتعديالت المدخلة عىل 

ُ
ي أ
 هذاوأفادت األمانة أن التعديالت التر

حذف اإلشارات إل  ، مع بعض التعديالت الرامية إللموافقة لجنة الويبو للتنسيق خضعت لموظفير  االئحة مادة من  32العام عىل 
ي تعليمات المكت

إعطاء الويبو المرونة الالزمة الختيار الصك المناسب، والحد من  هو  وكان الهدف من ذلكنظام الموظفير  بأكمله. ب ف 
اتيجيات الرفيعة المستوى، فضال عناستخدام التعليمات  كما تمت مواءمة تبسيط اإلطار التنظيمي للويبو.   المكتبية للسياسات واالسير

ي 
حة مع نظام الموظفير  والئحته للمنظمات األخرى ف  تعديالت الوأضافت األمانة أن  النظام الموحد لألمم المتحدة. التعديالت المقير

ود من الموظفير  كتدبير أنه ال يجوز منح هذه التعيينات إال لعدد محد وتوضيحالتعيينات الدائمة خرى تهدف إل حذف اإلشارات إل األ 
 . حوأبلغت األمانة لجنة الويبو للتنسيق بأن التعديل اانتقالي

عىل وجه الخصوص )كما  ألساسي يتعلق ببدل الوظيفة الخاص، والذي اقيرُ
ي تطبق نظام ا

ي المنظمات األخرى التر
ي الالئحة مبدأ أنه يتوقع من الموظفير  أن يضطلعواهو الحال ف 

 ألمم المتحدة الموحد( لُيدرج ف 
، بال ي

ي السياق العادي لعملهم المعتاد وبدون أجر إضاف 
ة، ف  ات قصير ي الوظائف ب والمهام المرتبطة مسؤولياتلفير

، ف 
ً
ح أيضا العليا. واقير

، الئحة ابعض األحكام الحالية إل قاعدة جديدة من  نقل جملة أمور، هدف منح اإلدارة قدرا أكير من المرونة فيما يتعلق بدفع بلموظفير 
ي ذلك من خالل اإلذن بدل الوظيفة الخاص، 

،  لصالح ،عند االقتضاء ،بعدم التقيدبما ف  ط  والسيما بإلغاءالموظفير  أن تكون رسر
ي الر 

ط يحول دون دفع بدل . األعىل "شاغرة" تبةالوظيفة ف  ي ال يمكن فيها الوظيفة الوأوضحت األمانة أن هذا الشر
ي الحاالت التر

خاص ف 
ير ذلك، عىل سبيل المثال، عندما  ي إجازة  من يشغلهاكان   من الرتبة األعىلالموظف أن يؤدي واجبات ومسؤوليات وظيفة  يضطر تير

 
ف

  خاصالوظيفة الل دفع بدل وباإلضافة إل ذلك، سيجعل الحكم المعدطويلة. مرضية 
ً
شير أيضا

ُ
ي للموظف. كما أ

وطا باألداء المرض   مشر
ط  إل ي  إال خاصالوظيفة الدفع بدل عدم أن رسر

.  بعد ثالثة أشهر متتالية من الخدمة ف  وفيما يتعلق الرتبة األعىل سيظل دون تغيير
، ذكرت األمانة أن بنظام ا دخلت تعديالت اللموظفير 

ُ
ي أ
ي الفصل السابع بشأن  نظاممن قاعدة  24عىل التر

الموظفير  عدا تلك الواردة ف 
وأضافت أن الفصل السابع من نظام الموظفير  والئحته قد تم  "، قد قدمت إل لجنة الويبو للتنسيق. السفر ونقل األمتعة مصاريف"

 استعراضه بالكامل 
ً
ي إطار الجهود األوسع نطاقا

فيما الت المدخلة عىل الئحة الموظفير  لتبسيط اإلطار التنظيمي للويبو وأن التعدي ف 
 بها.  لجنة الويبو للتنسيق عىلأيضا  قد ُعرضتالسفر ونقل األمتعة  بمصارف يتعلق

ً
 لتحيط علما

ي تتضمن التعدي WO/CC/81/2وتحدث وفد ألمانيا باسم المجموعة باء وشكر المدير العام عىل إعداد الوثيقة  .60
الت عىل التر

ي تتيح نظام الموظفير  والئحته. 
حة وأعربت عن رسورها برؤية مزيد من التعديالت التر وأحاطت المجموعة باء علما بالتعديالت المقير

عن  ربت المجموعةلحاالت الطوارئ المتصلة باألرسة. كما أعللموظفير  مزيدا من المرونة، عىل سبيل المثال فيما يتعلق باإلجازة 
المتعلقة بالتحرش إل شعبة الرقابة الداخلية.  كما أحاطت المجموعة باء علما، فيما لحذف المهلة الزمنية لتقديم الشكاوى  اتقديره

اح الداعي إل االستعاضة عن  المدير  بالتعميمات اإلدارية الصادرة عن تعليمات المكتبيتعلق بتفسير نظام الموظفير  والئحته، باالقير
ي المستقبل.  ظل متاحةإنه يفهم أن هذه المعلومات ست الوفد العام، وقال

أن من المهم، بغض النظر عن  الوفد ورأىللموظفير  ف 
. المصطلحات، ضمان شف وشكرت المجموعة باء المدير العام مجددا عىل إتاحة الفرصة لمراجعة افية قنوات المعلومات للموظفير 

 . اهذه الوثيقة والموافقة عىل التعديالت عىل نظام الموظفير  الواردة فيه

 رة لجنة الويبو للتنسيق لمراجعته. ورأىالروسي المدير العام عىل إعداد نظام الموظفير  والئحته وأيد مباد وشكر وفد االتحاد .61
ي ستسمح لالمراجعة المستقبلية لنظام الموظفير  والئحته، تندرج ضمن التعديالت  أن هذتالوفد، 

أساس بالحفاظ عىل لويبو والتر
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ي الوقت ذاته  وأن تسمحالمنظمة وأولوياتها،  احتياجاتمعياري متير  والتكيف بشعة مع تغير 
مع الممارسات الرائدة  بتحقيق توافقف 

ي منظومة األمم المتحدة 
ح إدخالها عىل نظام الموظفير  والئحته ب بشكل عام. وأعرب الوفد عن اعتقادهف  ستعزز أن التعديالت المقير

ي الوقت أيضا فعالية المنظمة ككل. 
ي أن ، أعرب الوفد عن رغبتذاتهوف 

ي ينبغ 
ي التأكيد عىل أن مؤهالت المرشحير  والتمثيل الجغراف 

ه ف 
ي اتخاذ القرارات المتعلقة  ذاتتكون 

ي المنظمة.  بحاالت التعيير  أهمية أساسية ف 
 ف 

ي عن شكرها لاألمانة  وأعربت .62
وفد االتحاد الروسي عىل تعليقاته وأكدت أنها ستواصل بالطبع العمل عىل تبسيط نظام موظف 

 . وتحسير  كفاءتهالئحته الويبو و 

 إن لجنة الويبو للتنسيق:  .63

ي المرفق األول من الوثيقة تعديالت نظام الموظفير  وافقت عىل   " 1" 
 ؛WO/CC/81/2بصيغتها المبّينة ف 

ي والثالث والرابع  بصيغتها المبّينةوأحاطت علما بالتعديالت المدخلة عىل الئحة الموظفير    " 2" 
ي المرفقات الثان 

ف 
 . WO/CC/81/2الوثيقة 

]يىلي ذلك المرفق
1]

                                              
ي الويبو بمخاطبة أعضاء لجنة الويبو للتنسيق بعد استكمال جدول  1

أعمالها وذلك من جرت العادة عىل أن يسمح الرئيس، بناء عىل الطلب، لممثل عن مجلس موظف 
 .  بموافقة الدول األعضاء، وذلك ما فعليوأبلغ الرئيس أنه س أجل تقديم وجهات نظر الموظفير 

ً
بع تلك الممارسة رهنا

ّ
ي المرفق. ويرد . ت

 بيان ممثل مجلس الموظفير  ف 
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ي الويبو أمام لجنة التنسيق 
ي المنظمة العالمية للملكية التابعة لبيان مجلس موظفز

ز
 الفكريةلدول األعضاء ف

 جنيف ،2022يوليو  20 

 السعادة،أصحاب 
 السيد الرئيس،

 العام،المدير 
 ون،المندوب

ي الويبو  األعزاء ءزمال ال
 ، ف 

 

ي الويبو. 
ف عظيم أن أخاطب اليوم لجنة التنسيق بالنيابة عن مجلس موظف  ين غريس أنا إنه لشر جميع أعضاء  وأنطق اليوم بلسانشير

ي الويبو الستة
  .مجلس موظف 

 بالضاحةالذي  وفريقهمع المدير العام تانغ  بعقد الحوار نحن سعداء 
 

  .نةبالنوايا الحسالمفروش  وصحة العمل والشفافية يتحىل

فت بير  األزمة غير المسبوقة  إال أن باعدت بيننا، 2021و 2020عامي رزايا  وقد تكون
 
القيادة العليا وممثىلي مجلس الموظفير  للعمل  أل

 . ي وئام من أجل رفاهية جميع الموظفير 
الدروس  استحضار من المهم  "،مرة أخرى إل "الوضع الطبيغي الجديد نعوداآلن بينما و ف 

 .تطوير طرق أفضل للعمل ومواصلةالمستفادة خالل العامير  الماضيير  

ي التكيف مع ظروف العمل الجديدة فوق العادةأظهر موظفو الويبو مرونة  البداية،منذ و 
ي لم تمنع من الثبات  ف 

مستوى  تقديم عىلالتر
ن  واإلنتاجية،عاٍل من جودة الخدمة 

 
ي  ا،دائمً كما هو الحال   الويبو،مما مك

 حقيقاحقوق الملكية الفكرية وتل اطليعة تعزيز المن البقاء ف 
ةأل   .صول مالية وإيرادات كبير

ة و  ي التعامل بكفاءة وفعالية مع هذه الفير
ي يبذلها فريق إدارة األزمات ف 

ر مجلس الموظفير  الجهود التر
ّ
والحفاظ عىل قناة  العصيبةيقد

ي وجه اتصال مفتوحة 
إطالعنا بانتظام عىل التدابير  إل جانبلموظفير  تساور اأي تعليقات أو مخاوف  مجلس الموظفير  لمشاركةف 
 .الواجب اتخاذها

ي. و  وة الحقيقية للويبو هي رأس مالها البشر ظهر مرونة الموظفير  وقدرتهم عىل التكيف أن الير
ُ
 لصالبتهمنحن فخورون بالموظفير  و ت
ي عالم الملكية حفاظ عىل مكانة المنظمة العىل الوتصميمهم  عزمهمو 

 أنجبتها رحم الجائحة. التحديات الهائلة  رغم الفكرية،بارزة ف 

ي موظفيها ودعمهم لتحقيق هذا النجاح.  مكانتها،وللحفاظ عىل 
النتائج البارزة تحقيق تطلب وييجب عىل الويبو أن تواصل االستثمار ف 

ين.  ي جميع  هموتمكين هم كفاءتهموظفير  وتطور ندعو إدارة الويبو إل مواصلة جهودها لدعم المو أشخاًصا متمير 
 .المنظمة مجاالتف 

ي إطار توفير جميع الدول األعضاء للويبو  الذي تقدمهالدعم  يتعير  مواصلة ولتحقيق ذلك الغرض،
 
ظروف عمل عادلة ومنصفة  ، ف

ي الحفاظ عىل قوة عاملة ديناميكية  الذي يلعب دورا مهما ،لموظفير  لوبيئة عمل أكير مرونة 
 
ي  ومتحفزةف

 
 .أفضل المواهب استقطابوف

ي الويبو باهتمام و 
ي جنيف داخل لجنة الخدمة  - االنشغالوبقدر من  -يتابع مجلس موظف 

 
المناقشات حول مسألة تسوية مقر العمل ف

ي و المدنية الدولية. 
 
ا لمؤرسر  سويشا،بلغ معدل التضخم السنوي ف

ً
وهو أعىل  ،2022بنهاية يونيو  3.4السويشي،  االستهالكوفق

ي االرتفاع.  ،1993منذ عام يسجل معدل 
نناشد الدول  فإننا جنيف وحدها، يمسهذا الوضع ال ل وإدراكا مناومن المتوقع أن يستمر ف 

ي الحفاظ عىل رواتبنا الحالية
 
ي الويبو ف

  تسوية مقر العمل عىل األقل. و  األعضاء دعم موظف 

ي تحتاجهو 
ا ال يزال توظيف المهارات المتخصصة التر

ً
ي  ،وربما أكير بل ا منظمة مثل الويبو يمثل تحدي

 
ي قدًما ف

وظائف إنشاء ونحن نمض 
ي  ونعلم أنسنوات.  5جديدة ذات دور محدود لمدة 

اءات ومنظمة التعاون والتنمية ف  ي للير منظمات مماثلة مثل المكتب األورونر
ي تتنافس عىل

ها من المنظمات التر ي ذلك شأنالعديد من المهارات  الميدان االقتصادي والبنك الدولي وغير
 
تقدم ، الويبو  ذاتها، شأنها ف

 .رواتب أعىل

 االتصال الداخىلي والمشاركة مع  اللجنة،منذ بياننا األخير أمام هذه و 
ي اتخذتها اإلدارة لمواصلة تحسير 

شهدنا العديد من المبادرات التر
مجلس المدينة واجتماعات اإلدارة وكذلك اجتماعات تنسيق عقدت اجتماعات و الموظفير  بما يعود بالنفع عىل المنظمة بأكملها. 

موظفير  من جميع المستويات.  شملتالعمل المواضيعية  أفرقةالعمل و  أفرقةمن  وأنشأت العديد العام؛التنمية بانتظام مع المدير 
 .التماسك المؤسسي مما عزز  تتسع للجميع،وقد أدى ذلك إل خلق بيئة عمل 
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ي و 
اتيجية الجديدة  لقد أحاط مجلس موظف  ي تتبعها االويبو علما باالسير

ية التر ي تحط  بالتقدير لموارد البشر
ي تحدد أهدافا  التر

والتر
ي الويبو. 

ية ف  ي 60 بلغ يعد استطالع مشاركة الموظفير  بمعدل استجابةو لمواجهة التحديات الرئيسية للموارد البشر
٪ الخطوة األول ف 

ي تسود،يجابيأن المشاعر اإل تظهر النتائج و تعزيز مشاركة الجميع داخل المنظمة. 
عام، ال تستطيع حجب ظلل بشكل عن قصد،  ة التر

ي تخيم المشاعر سلبية غمام 
ا و الفرص الوظيفية. عىل بشكل عام التر

ً
فرص يشعر الموظفون باإلحباط بسبب االفتقار إل  للردود،وفق

قية ي المعرفة التقتحقيق وفرص  ةواألفقي الرأسية الير
 .نيةالنمو ف 

ا للموارد 
ً
ية،وفق ي  البشر

ي تحديد مجاالت  جمعتستساعد البيانات التر
ي يجب اتخاذها لتحسير  بيئة العمل  االهتمامف 

ي واإلجراءات التر
ف 

 .وتنشيط فرقنا المنظمة

ي 
 التطوير الوظيفز

ي مجال التطوير 
،ف  ي

الممتاز الذي يحقق نتائج العمل يحط  بأن  التطلعات. وتشمل هذه االموظفير  عالي سلم تطلعاتظل ي الوظيف 
ايدة عىل مستوى أعىلحينما  ناجحة، ن بمسؤوليات مير  اف والمكافأة  ،يقير ي سلممن خالل باالعير

قية االرتقاء ف   .الير

،يدرك مجلس الموظفير  مخاوف الموظفير  من عدم اإلنصاف أو التحير  الضي    ح أو و  ي
وكذلك التمثيل  الجنس،عىل أساس  الضمت 

ي 
ي  والعمر،الجغراف 

 .مما يؤثر عىل أي آفاق للنمو الوظيف 

ا نهًجا طويل األمد يتشارك فيه الجميع المسؤولية.  ُيفسح فيه المجال للجميعيتطلب بناء مكان عمل و 
ً
إجراءات اتخاذ نأمل أن نرى و حق

ي و  وشامل؛ن أن التوظيف عادل و الموظف لكي يشعر  األمر،ملموسة لمعالجة هذا 
ي القوى العاملة  لتصحيح االختالالت الحالية ف 

ف 
ي واالستفادة من المواهب الموجودة داخل  لألرسة؛ مراعية ووضع سياسات المنظمة؛

لتحقيق التوازن بير  الجنسير  والتمثيل الجغراف 
 .المنظمة

ي الويبو  الحظوي
انية بشأن ارتفاع معدل التمجلس موظف  نامج والمير  ي لجنة الير

ي أثارتها بعض الدول األعضاء ف 
وظيف الشواغل التر

. ومع  ي مرتفعة إل حد  نسمع أنير  فإننا  ذلك،الداخىلي ،مخاوف الموظفير  الذين يقولون إن نسبة التوظيف الخارجر مما يحد من  كبير
،فرص ترقية المرشحير   ة طويلةاخاصة  الداخليير   .لموظفير  األكفاء الذين يخدمون لفير

ة من يناير و   ،2022إل أبريل  2021عند مراجعة البيانات وجدنا أنه خالل الفير

ي الرتبة مد -
 خارجيون؛من الوظائف المعلن عنها شغلها مرشحون % 80   2-ومد 1-ف 

ي الرتبة ف -
 خارجيون؛الوظائف المعلن عنها شغلها مرشحون % من 78   5-ف 

ي الرتبة ف  -
 خارجيون؛الوظائف المعلن عنها شغلها مرشحون % من 60   4-ف 

ي الرتبة ف -
 خارجيون؛المعلن عنها شغلها مرشحون من الوظائف % 57   3-وف 2-ف 

ي  -
 من الوظائف المعلن عنها شغلها مرشحون خارجيون. % 43  6-وع 5-الوظائف من الرتبة عف 

ي االعتبار  الوظيفة، رتبةفكلما ارتفعت  -تتحدث البيانات عن نفسها و 
ي  ، مما يسببزاد عدد المرشحير  الخارجيير  ف 

إحباطات ف 
 .خدمة هذه المنظمة ومنظومة األمم المتحدة ككلل من عمرهم سنوات عديدة وهبواللموظفير  الذين 

ا بالطبع  -دون المساس بتوظيف المواهب الجديدة عىل جميع المستويات و 
ً
وري أيض اتخذت العديد من المنظمات  -وهو أمر رص 
الوظائف الشاغرة. وهذا منصوص عليه  غللشالشقيقة خطوات ملموسة لضمان إيالء االعتبار الكامل للموظفير  الداخليير  المؤهلير  

ي نظام الموظفير  والئحته. 
 
ا  ، فيمايقض البعض اآلخر أهلية بعض الوظائف عىل المرشحير  الداخليير  و رصاحة ف

ً
أنشأ آخرون لجان

ي اإلعالن عن ا
لوظائف خارجًيا أم تستعرض جميع الوظائف الشاغرة وتقدم توصيات إل األمير  العام/المدير العام بشأن ما إذا كان ينبغ 

 .ال

تخذ لمعالجة ما ورد أعاله من أجل 
ُ
ي  الرفع من معنوياتويود مجلس الموظفير  أن يرى إجراءات ملموسة مماثلة ت

الموظفير  وتفانيهم ف 
ي خدمة 

ا للدول األعضاء التر
ً
 .نقدم لها خدماتناالمنظمة. وهذا بالطبع مفيد أيض

ا أن و 
ً
عي يود مجلس الموظفير  أيض

ي تؤثر عىل الصحة العقلية ورفاهية انتبا يسير
ه الدول األعضاء إل عدد من القضايا اإلضافية التر

ي الحدود  الراهنة الجائحة الذي يخيم بسببالزمالء. وتشمل هذه المخاوف عدم اليقير   ي المنطقة عىل جانتر
واإليجارات الباهظة ف 

ة جنيفومحدودية توافر أماكن رعاية األطفال وتكلف السويشية،الفرنسية  ي منطقة بحير
 .تها الباهظة ف 

ي يمكن 
ز  معقولة،بأسعار  الحصول عليهااالفتقار إىل رعاية األطفال الت  ز الجنسي  ي عدم المساواة بي 

ز
 مما يساهم ف

إال أن العديد من  واألرسة،خطوة طال انتظارها نحو المساواة بير  الجنسير  شكلت أن سياسة اإلجازة الوالدية المحدثة قد  رغم
امات المهنية المتنافسة ومطالب رعاية كفة ال يزالون يكافحون لتحقيق   -الموظفات بشكل غير متناسب  -فير  الموظ التوازن بير  االلير 
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إل التخىلي عن وظائفهن أو تقليل ساعات العمل بشكل كبير لسد  الذكور،أكير من الموظفير   الموظفات،تميل و األطفال واألرسة. 
ي عدم المساواة بير  الجنسير   التمدرس،والدين وبدء الفجوة بير  نهاية إجازة ال

  .مما يساهم بشكل أكير ف 

ي العالم ،وجدير بالذكر أن دراسة حديثة أجرتها اليونيسف صنفت سويشا كواحدة من أقل البلدان
من حيث  ،ذات الدخل المرتفع ف 

ي  التكاليف،فيما يتعلق بالقدرة عىل تحمل و رعاية األطفال والقدرة عىل تحمل تكاليفها وجودتها.  الحصول عىلإمكانية 
جاءت سويشا ف 

ة  .المرتبة األخير

اتيجيةتوضي و  ي الموقع  ،عىل نطاق المنظومة بشأن التكافؤ بير  الجنسير   ،األمم المتحدة اسير
المنظمات بضمان توافر رعاية األطفال ف 

ي حالة عدم وجود م
يتطلب تحقيق المساواة بير  الجنسير  اتباع نهج شامل و رفق. أو تسديد نسبة مئوية من تكاليف الرعاية النهارية ف 

نطلب منكم دعم و والحصول عىل رعاية وتعليم ما قبل المدرسة بأسعار معقولة.  الكافية،لألرسة مثل عالوة األطفال  مراعيةوسياسات 
 . امها بتعزيز المساواة بير  الجنسير  ي الوفاء بالير 

تستفيد القطاعات  والتنوع،لمساواة والشمولية بينما ترفع الويبو معايير او الويبو ف 
ي نطاقه المبتكرة واإلبداعية ومجتمع الملكية الفكرية
 .األوسع ف 

ي إيالء اهتمام دقيق لشواغل الموظفير  المذكورة أعاله. وقد تم بالفعل تنفيذ و 
لقد شجعنا االتجاه العام الذي اتخذته اإلدارة ونأمل ف 

ي الموقع. ويرحب الموظفون  المرنة،لعمل مثل ترتيبات ا ملحوظة،تحسينات 
ي ذلك إمكانية الجمع بير  العمل عن بعد والعمل ف 

بما ف 
أفضل ما لديهم من قدرات ستفيد أداء سخرون بهذه اإلجراءات وهم مقتنعون تماًما بأن عالقة الثقة الجديدة هذه ستجعل الموظفير  ي

 األعمال اليومية. 

ية عىل مراعاة المدير العام عىل مراع أفرقةونشكر  حاتهم. كما نشكر قسم إدارة الموارد البشر اة اهتمامات مجلس الموظفير  ومقير
 .توصياتنا

ي  الختام،قبل و 
ي الحوار مع الموظفير  وعمله لتحسير  العديد من القضايا التر

نود أن نعرب عن امتناننا للمدير العام عىل رغبته الصادقة ف 
ي ثقافة الويو طال أمدها. 

. إن التغيير ف  ي ام المتبادل من الخصائص الرئيسية و بو ملحوظ وإيجانر ي تحكم يعد التواصل المفتوح واالحير
التر

ي معاملة الموظفير  
كاء وإيجاد حلول مقبولة باعتبارهم عالقتنا الحالية. كما أن نهج اإلدارة ف  . هو رسر تعتير الملكية و موضع ترحيب كبير

ي 
النمو االقتصادي والمنافسة وتحمي المبدعير  عجلة  نتائجنا المالية ألنها تدفع الفكرية أساسية لالقتصاد العالمي كما تنعكس ف 

ي جميع أنحاء العالم
 .والمبتكرين ف 

ات اإليجابية قد حدثت و ي حير  أن العديد من التغيير
ال يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعير  القيام به عىل النحو المذكور  بالفعل،ف 

ي الصعب الخطوة إال أن المبدأ،حيث  قطعت الكثير من الوعود منديد من المبادرات و عىل الع اتفقأعاله. وقد 
ي تكمن ف 

تنفيذها ة، التر
ي جميع أنحاء المنظمة

يعتمد مجلس الموظفير  عىل إدارة الويبو لمعالجة هذه القضايا المهمة و . معلقة تما زال ،بشكل عادل ومتسق ف 
ي المستقبل القريب ب

 .دعمكمفضل ف 

م مجلس الموظفير  بمواصلة عمله لصالح جميع و  ،يلير  ة المنوطة به.  بقدر كبير من التفرغ الموظفير  ام عميق للمسؤولية الكبير واحير
ي سبيل  ممكن ولن نوفر أي جهد

رفاهية الموظفير  عىل رأس أولويات جميع تظل و  ،بيئة عمل عادلة ومنصفةاإلبقاء عىل ضمان ف 
مون و أصحاب المصلحة.  وتوظيف المواهب المؤهلة تأهيال عاليا مع  الستقطابالمنظمة المفضلة باعتبارها برؤية الويبو نحن ملير 

ي للموظفير  الموجودين عىل الحفاظ 
 ه. دعمو  هوتعزيز بالفعل التطوير الوظيف 

.  ملمخاطبتك لي وإتاحة الفرصة حسن إصغائكم  عىل منشكرك  اليوم نيابة عن جميع الموظفير 

 ة[]نهاية المرفق والوثيق


