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 الويبو للتنسيقجلنة 
 

 (ونألربعالسابعة وا العادية)الدورة السبعون و الثالثةالدورة 
 2016 أأكتوبر 11اإىل  3 من جنيف،

 
 

 تقرير بشأن التوزيع اجلغرايف

عدادمن   رئيس جلنة الويبو للتنس يق اإ

ن جلنة التنس يق، يف  .1 ، قد "أأحاطت علامً بأأن املشاورات س ُتعقد حتت اإرشاف 2015أأكتوبر  12يف  ةالس نوي دورهتااإ
هبدف تقدمي اقرتاح اإىل جلنة التنس يق خالل  1975رئيس جلنة الويبو للتنس يق بغية مراجعة مبادئ المتثيل اجلغرايف لعام 

 ".2016مجعيات ادلول الأعضاء لعام 

مع  يةتشاور، اجامتعات ، رئيس جلنة الويبو للتنس يق )رواندا(السفري فرانسوا زافيي انغارميبعقد ، ليهوبناء ع  .2
قلمييةاملنسقني الإقلمييني وغريمه من  . وهذا هو التقرير 2016يونيو  22و مارس  4يناير و 28، يف أأعضاء مجموعات الويبو الإ

للنظر فهيا من قبل جلنة  التقرير توصيات أأولية من الرئيسضمن يتتكل الاجامتعات التشاورية. و  اذلي أأعده الرئيس بشأأن
 الويبو للتنس يق، يف انتظار مزيد من الاجامتعات التشاورية بشأأن مسأأةل التوزيع اجلغرايف.

ىل أأنو  .3 ىل مبادئ  2016التوزيع اجلغرايف، اليت أأعدهتا الأمانة يف يونيو  بياانت بداية، يشري الرئيس اإ التوزيع استنادا اإ
وأ س يا ن )أأورواب الرشقية كل منطقتا، هنا1975 مبادئاطق الس بع احملددة يف  أأن من بني املنتبنّي ، 1975اجلغرايف لس نة 

. كام متثيال انقصامناطق ممثةل وابلتايل فهي  عن النس بة املرغوبة املناصب يف لكتهيام  تقّل نس بة الوسطى والرشق الأوسط(
ذ ينقصها  ة لعدد املناصب،املرغوبالنس بة  احدة )أأمرياك الشاملية( قليال عنو  نطقةتقّل نس بة املناصب مل  . صب واحدمناإ

يرتفع معدل  ، يف حنيمن حيث عدد املناصب رغوبةامل النس بة )أ س يا واحمليط الهادئ، وأأورواب الغربية(ن وحتقق منطقتا
املرغوبة من حيث عدد املناصب، مما جيعلها  النس بة عن البحر الاكرييب(و )أأفريقيا، وأأمرياك الالتينية املناصب يف منطقتني 

اليت  عىل الأقل، حبسب ما تظهره البياانت السابقة العامني املاضيني مناطق ممثةل متثيال زائدا. وهذه يه احلال السائدة، منذ
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خص، مسأأةل نقص التوزيع اجلغرايف )وابلأ مسأأةل تنحرص من الناحية املوضوعية، و . 12015ويونيو  2014يف يونيو أأعدت 
قلميية  .المتثيل( عىل مجموعتني من أأصل س بع مجموعات اإ

 معلومات أأساس ية لالجامتعات التشاورية

وحدة التفتيش املشرتكة  هبااضطلعت  توزيع اجلغرايف، مشلت ادلراسات اليتال  الأمانة معلومات عن مسأأةلوقدمت  .4
ديد التوزيع اجلغرايف املناسب يف معلية املوحد يف حت املتحدة يات واملامرسات اليت تطبقها بعض منظامت نظام الأممواملهنج 

التوزيع  املتعددة اليت أأطلقهتا لتعزيزلتوعية املتّبعة يف معلية التوظيف ومبادرات احت الأمانة اخلطوات التوظيف. ورش
 .يف معلية تعيني املوظفني يف الويبو وحتسينهاجلغرايف 

 :ويظهر البحث اذلي أأجرته الأمانة أأنّ  .5

 101من املادة  3ة من الفقرة يواملتعلقة مبسأأةل التوزيع اجلغرايف يه نسخة حرف ( من اتفاقية الويبو 7)9املادة  ( أأ )
 يف املنظامت الأخرى ااملوظفني ولواحئه ةنظمأأ يف الصكوك التأأسيس ية أأو  وترد أأحاكم مماثةلمن ميثاق الأمم املتحدة. 

ينبغ  عند تعيني املوظفني ويف حتديد رشوط اخلدمة أأن عىل أأنه: "(7)9املادة تنص و نظومة الأمم املتحدة.التابعة مل 
كام جيب أأن يؤخذ بعني الاعتبار  يراعى يف املاكن الأول رضورة تأأمني أأعىل مس توى من املقدرة والكفاءة والزناهة.

 ."أأمهية أأن تمت التعيينات عىل أأساس أأوسع نطاق جغرايف ممكن

ىل  ( ب)  التفتيش املشرتكة، أأن هناكل هنجني تتّبعهام منظامت نظام الأمم املتحدةدة دراسات وحويظهر استنادا اإ
 التوزيع اجلغرايف يف مالك موظفهيا:مسأأةل  ةعاجلملاملوحد 

 الوظائف )أأو ة لعدد رغوباملنس بة ال تعط   حلساب التوزيع اجلغرايف العادل تطبيق مهنجيةعرب  أأّوهلام
( ومنظمة ILOومنظمة العمل ادلولية ) امة للأمم املتحدةالع الأمانةوهذا هو هنج صة( ل ل دوةل عضو. احل

( ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة )اليونسكو( FAO)لأمم املتحدة لالأغذية والزراعة 
(UNESCO ) منظمو( ة الطريان املدين ادلويلICAO) ( ومنظمة الصحة العامليةWHO ومنظمة الأمم )

العنارص التالية أأو يف صياغة هذه املهنجيات بعض  . وتدخل(UNIDOعية )اليونيدو( )املتحدة للتمنية الصنا
ازداد عدد النقاط لكام ارتفع مس توى الوظيفة )فاملنصب  وأأمهيةعدد الساكن عضوية واملساهامت و ال: لكها

 (.اخملصصة لها

  المتثيل اجلغرايف لدلول الأعضاء يف حتديد يتّبع فيه نظام رمس  أأو حصص تعيني  الثاين فالالهنج وأأّما
واملنظمة العاملية  (ITUوالاحتاد ادلويل لالتصالت ) (UPU)عىل سبيل املثال، الاحتاد الربيدي العامل  )

 (IAEAواكةل ادلولية للطاقة اذلرية )وال (IMO)واملنظمة البحرية ادلولية  (WMOللأرصاد اجلوية )
وصندوق طوارئ الأمم املتحدة ( UNDPالأمم املتحدة الإمنايئ ) برانمجو  (WFPبرانمج الأغذية العامل  )و 

 (UNHCR) واملفوضية السامية للأمم املتحدة لشؤون الالجئني (UNICEF) للطفوةل )اليونيسف(
وبرانمج الأمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب 

(UNAIDS )وصندوق الأمم ا( ملتحدة للساكنUNFPA)  ومنظمة الأمم املتحدة للس ياحة العاملية
(UNWTO .)) يف وبرانمج الأغذية بعض هذه املنظامت )برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ واليونيس  وترى

 بدلان الربانمج/الصناعية و املاحنة/التوازن بني البدلان حتقيق  يمكن يف العامل ( أأن التوزيع اجلغرايف العادل

                                                
1
لس نوي عن املوارد البرشية الثاين من التقرير ا املرفق يف 2016ويونيو  2015ويونيو  2014 للمناصب الصادرة يف يونيو ياانت التوزيع اجلغرايفب ترد  
 :، عىل الرابطواثئق ادلورة الس نوية للجنة الويبو للتنس يقمضن  التقارير عىل موقع الويبو وتتاحفرتات ذات الصةل. لل
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املفوضية السامية للأمم املتحدة لشؤون الالجئني وواكةل الأمم املتحدة لإغاثة )الشامل واجلنوب نامية، أأو بني ال 
وتراع  لك من هذه املنظامت مسأأةل التوازن اجلغرايف . (وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق الأدىن

 تطبيق نظام احلصص.دون  ولكن

دخال نظام احلصص وحدة التفتيش املشرتكة أأنه قد يصعب  وأأقّرت )ج( اليت يكون فهيا عدد  يف املنظامت الصغريةاإ
 حمدودا. الوظائف

وظائف ابس تثناء  ئة الفنية والفئات العليا،الف وظائف  أأو ل( نظام رمس  عربالتوزيع اجلغرايف )سواء  ويغط  )د(
 المتيزي.هذا  الويبوومتتثل . معوما ية العاديةمن خارج املزيان  ّوةلموتكل املاخلدمات اللغوية 

مثل معاهدة التعاون بشأأن  ،عاجلةمن الوظائف يف جمالت التشغيل وامل أأنواع أأخرىعىل  ينطوي معل الويبوو  )ه(
نظرا و ملس تخدم. جات اامعاهدة لهاي، تتطلب كفاءات مفّصةل وبش ل أأسايس وفقا لحتيمدريد و معاهدة الرباءات و 

لتسجيل امللكية الفكرية ونتيجة لرتفاع خدمات الويبو  ة بصفة خاصة ملس تخديهذه الوظائف املوجّ دّي ل منحى اخللل 
عب تطبيق مبدأأ التوزيع اجلغرايف عىل هذه املس تخدمني يف بعض البدلان أأكرث من غريها، مفن الطبيع  أأن يصعدد 

 .احملددة القانونية بعض الوظائفو  2الوظائف. ومن أأمثةل هذه الوظائف: الفاحصون

جامل، ابس تثناء  )و( وظيفة يف  400ة باقر ختضع )ه( أأعاله،  5)د( و 5الوظائف املذكورة يف الفقرات السابقة واإ
فتح لتقاعد، وفق احلد الأدىن احلايل لسن ا ،حمدودة. ومن املتوقع يةف وفرص الشواغر الوظي للتوزيع اجلغرايف. الويبو 
ومضن العدد احلايل، تبلغ . يف الس نوات امخلس املقبةل الفئة الفنية وفئة املديرين وظيفة شاغرة جديدة يف 88حنو 

 .نيتمن العدد الإجاميل للوظائف يف هاتني الفئ يف املائة  17حنو نس بة الشواغر املتوقعة 

ية املتعلقة خل التدابري ادلا حتسنيهو  امأأوهلشقني لتحسني التوزيع اجلغرايف. الويبو اسرتاتيجية ذات  وتطّبق )ز(
 رشاكة مع ادلول الأعضاء املهمتة.ابل  مركزةتوعية أأنشطة  وه، بعملية التوظيف واثنهيام

 فهي  لنرشها عىل نطاق أأوسع. الشاغرة الوظائف الإعالن عن الأمانة منصات  ت، ضاعفاً داخليف
ىل اب الإخطارموقع الويبو و و  اتنرش التقليدية )املطبوعال س تخدم أأساليب ت  ادلول الأعضاء من ملعلومات اإ

ويف (. Monster.com وموقع تويرتو ينكدين ل عالم الاجامتعية )وسائل الإ وكذكل  خالل بعثاهتا يف جنيف(
زايدة ية هبدف التدريب اكدلورات تدابري التوعية  ، تس متراملديرين وجمالس التعيني واملوظفني بش ل عامصفوف 

غري دلول الأعضاء عن اتعيني معلومات حمدثة ال جمالس تتلقى و  .اين وفائدتهالتنوع اجلغرايف واجلنسالوع  بقمية 
ىل املدير العام ا يف تقريره وردالويبو وت  فوظماملمثةل يف  مبادئ التوزيع اجلغرايف بشأأن  اعتباراهتا احملددةاإ

 والتوازن بني اجلنسني يف فرز املرحشني.

 ىل زايدة تنوعدف أأّما أأنشطة خماطبة امجلاهري، اليت هت  ش ل محالت تأأخذف املرحشني املناس بني، ة ابق اإ
ىل ادلول الأعضاء غري املمثةلمثةل متثيال انقصا، وبعثات امل تس هتدف املناطق   تشمل زايرات للجامعات اإ

قامة رشااكت مع منّسق  التصال )مثل، املاكتب املهنية لأأحدااثو  عالمية واإ لجامعات وغريها من املنظامت  اإ
من خالل القوامئ الربيدية،  ووزعت معلومات عن الوظائف الشاغرةواملاكتب الوطنية للملكية الفكرية(. 

لكن دون نية مثرية لالهامتم خربات م  حيملون اذلينادلول الأعضاء غري املمثةل  وخاصة للمرحشني احملمتلني من
 .جناحا طلباهتم السابقة أأن تاليق

                                                
2
الفئة مضن  كبار الفاحصني ئة اخلدمات العامة )وذلكل فهي  مس تثناة من التوزيع اجلغرايف(، تندرج وظائفتنمت  اإىل ف رمغ أأن معظم وظائف الفاحصني  

 .الفنية
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 ملناقشات واملقرتحاتا

 .يةجامتعات التشاورالاملناقشة مفتوحة وشامةل خالل انطالق  كقاعدةالسابقة املعلومات حزمة  اس تعملت .6

 توافق عام يف ال راء

قلميية ابلإجامع عىل وافقت .7 أأت أأن الوظائف املوجة رجلدارة مكعيار أأسايس للتوظيف. و ابالمتسك  اجملموعات الإ
قاطبة عن مجموعات  مسأأةل التوزيع اجلغرايف. وأأعرب أأن تس تثىن من)ه( أأعاله( ينبغ   5يف الفقرة  املوّّضةللمس تخدمني )

مانة.لمبادرات ها القوي ل دمع  عيار للتوزيع متثيل لك دوةل من ادلول الأعضاء يف الويبو، مك السع  ل  وأأقّر بأأن اجلارية للأ
دراكها  اجلغرايف،  اخلاضعة للتوزيع اجلغرايف.الوظائف  عدد ظرا لقةلنغاية ل ميكن اإ

 ات حمددةتقدمي

مالحظات  تتضمن تقارير بعض اجملموعات الإقلمييةقدمت يف س ياق الاجامتعات وبناء عىل طلب من الرئيس، و .8
أأمرياك بدلان  مجموعةواجملموعة ابء و  ت املقدمة من اجملموعة الأفريقيةبياان. وعرضت ال ن كيفية امليض قدماومقرتحات بشأأ 

أأجرت . و أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية بدلانمجموعة و  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقو  والاكرييب الالتينية
اخملتلفة. وترد  التقدمياتبعض النقاط اليت أأثريت يف ا بشأأن ثن الرئيس، حب منذ ذكل احلني، وبناء عىل طلب مالأمانة 

 . ل تقدميمن البحث يف هذا التقرير، مبارشة بعد موجز ل املعلومات املس تقاة

مبادئ العداةل بشأأن التوزيع اجلغرايف نظام الويبو تُكّرِّس نتاجئ معلية املراجعة احلالية ل أأن  رضورة ورأأت مجموعة .9
الاختيار طريقة  عةواقرتحت هذه اجملمو . متعييهنموظف  الويبو و ختيار واملساءةل والكفاءة يف معليات اوالإنصاف والشفافية 

، مبا يف ذكل 5-رتبة فمن ابتداء نظمة العمل ادلولية( للوظائف رفيعة املس توى قبل املدير العام )أأسوة مب املبارش من 
يف المتثيل أأو عدم توازن د نقص و وجتأأسيس نظام مساءةل يسهل حتديدها يف حال  ات، هبدفعالقامئة عىل املرشو الوظائف
 جغرايف.

 أأساسا للتوظيف يف الويبو.ينبغ  أأن تش ل ملبادئ اليت اندت هبا هذه اجملموعة ا مجع عىل أأنأ   ( أأ )

ادلول الأعضاء ختلّت عن هذه الأمانة أأن  أأفادت تيار املبارش من املدير العام،الاخ وفامي يتعلق ابقرتاح  ( ب)
ىل املوضوع 20053ير وحدة التفتيش املشرتكة الصادر عام املقتطف التايل من تقر يتطّرق . و 2006عام  املامرسة  .اإ

 

                                                
3
 .JIU/REP/2005/1"، الوثيقة املزيانية والرقابة وغريهام :عراض الإدارة والتس يري يف الويبواس ت" 
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 لموظفني ولحئتهالويبو لنظام يف حتديدا ت املادة الوجهية لصيات وحدة التفتيش املشرتكة، عُدّ ش يا مع تو اومت )ج(
جراءات  ت الإشارة اإىلجلنة الويبو للتنس يق يف ذكل الوقت، وحذفعليه فقت او عىل النحو اذلي  ،2006عام  اإ

 .التعيني املبارش

ن رغبت  )د( والوظائف القامئة املس توى  ةرفيعالوظائف  العمل هبذه املامرسة لتشملعيد ادلول الأعضاء أأن ت واإ
جراء مزيد من ادلراسات بشأأن ن الأمانةمفسيتطلب ذكل عىل املشاريع،  رساء  اإ التنفيذ  أ ليةالأساس القانوين و اإ

ىل هذه املامرسةاملرتتبة عىل  كذكل العواقب، و الالزمني ن العودة اإ  .وجدت، اإ

عدد الوظائف،  يةحمدود بسبباملنظامت الصغرية يف غري ممكن العمل بنظام احلصص  ىل أأنعت مجموعة أأخرى وشّدد .10
مسأأةل التوازن اجلغرايف. وأأيّدت اجملموعة توس يع أأنشطة الأمانة يف جمال خماطبة  قد يراع  فهيا نظام التوزيع اجلغرايفحاةل ويه 

ا لإجراء أأنشطة عن تأأييدهاجملموعة  تختيار عىل أأساس اجلدارة والكفاءة. وأأعربيري الامعاوتعزيز  امجلهور بشأأن التوظيف
 لدلول الأعضاء غري املمثةل ابعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق توازن جغرايف أأفضل.موّجة توعية مركزة ومس مترة 

ا لدلول الأعضاء غري خصوصو س يع أأنشطة الأمانة يف جمال خماطبة امجلهور بشأأن التوظيف تو اقرتاح  وحقق ( أأ )
 .اجملموعاتيف ال راء بني مجيع  اوتعزيز معايري التوظيف عىل أأساس اجلدارة، توافق املمثةل

ظمة ومبدأأ الشمولية التنوع يف املن لإدخال نظام ميثّل 1975مبادئ عام رضورة حتديث  رأأتمجموعة أأخرى غري أأن  .11
يف تقرير أأداء  اً أأهدافأأن تضع الأمانة مؤرشاٍت و  اجملموعة تاقرتحو. و ميثاق الأمم املتحدة واتفاقية الويبيف  املنصوص عليه

 أأيضا تاقرتحاملمثةل متثيال انقصا. و ( لتحسني نس بة املوظفني من ادلول الأعضاء غري املمثةل واملناطق PPRالربانمج )
ار "تقرير اس تثنايئ" عند صدالس نوي، واإ عن النتاجئ، وتضمينه كجزء من تقيمي الأداء املديرين امللكّفني ابلتوظيف مسائةل 
يف اس تخدام املوارد ا أ خر مبراعاة التوزيع اجلغرايف اقرتاحوقدمت اجملموعة . ازائد متثيالممثةل مواطنني من مناطق توظيف 
برانمج املهنيني بتنفيذ  احاقرت مكثال(. وأأضافت اجملموعة اللأمم املتحدة ذية والزراعة منظمة الأغورضبت املوظفني )خالف 
ىل السع مثةل متثيال انقصا و امل واملناطق  دلول الأعضاء غري املمثةل( لس هتداف اYPP)الش باب  من  احملددتوظيف فصل ال  اإ

انية، متهيدا للتعيني، من أأي جنس ية. جماملساهامت الطوعية وجتنّب قبول خدمات عن ادلول املاحنة  صفوف مواطين
حداهام مثال عىل ذكل و، صبلقياس أأمهية املنتان اعامتد نظام اقرتحت مجموع و  للأمم  الأغذية والزراعةمنظمة رضبت اإ

 .املتحدة

أأو تعديلها جزئيا أأو استبدالها ابلاكمل، جزءا من القرار  1975س نة مبادئ  حتديث مسأأةلالبّت يف ش ل ي س  ( أأ )
 دلول الأعضاء.الهنايئ ل

جراء الأمانة مل يبو، فيس تدع يف الو  اعامتد نظام لقياس أأمهية املنصباقرتاح وأأّما  ( ب) مجع و  من البحث زيداإ
 اجامتعات تشاورية لحقة.يف  غرض عقد مناقشات هادفةبشأأن هذه ال لية باملعلومات 

التعيني  يف جملسلتوظيف عضو امللكّف ابدير املأأن ب، توحض الأمانة يتعلق مببدأأ املساءةل بشأأن التعيني وفامي )ج(
ىل املدير العام ويوّجه جملس التعيني توصياته. املعلن عنهاملنصب  مبهمة حفص املتقدمني للحصول عىل اذلي يضطلع  اإ

ىل الأمانة  وتشرييف تعيني املوظفني يف الويبو. صاحب السلطة الوحيدة  بشأأن مشاركة  يتنير وجود مدرس تني فكاإ
حداهاملتوظيف يف معلية الاختيار. امللكّفني اب نديريامل لتوظيف من العملية لأس باب امللكّف ابدير املبعاد ابإ  تقول اإ

ا، مثال( مؤقتتعيينا  يتنافس فهيا صاحب املنصب )املعني حالتوهو ما قد حيدث يف تضارب املصاحل. تتعلق ب 
ىل  . فقد ينظر يف هذه احلاةلالأجللشغل وظيفة حمددة  بناء عىل  كطرف متحزّي وغري حمايد امللكّف ابلتوظيفدير املاإ

لتوظيف يف اب شغل املديرون امللكفونهذا الهنج،  وافقا معجتربة العمل السابقة مع أأحد املرحشني. ويف ما مىض، وت
ن طلهبتقدمي معلومات عن ل الويبو صفة مراقب يف جمالس التعيني  منحهم ، ودون اجمللسأأعضاء  امتطلبات املنصب، اإ



WO/CC/73/5 
6 
 

لتوظيف هو امللكّف ابدير املأأن ترى ( ةمنطقيّ ) يةض فر الأخرى من درسة وتنطلق املحق التصويت عىل الإطالق. 
ك مبارشة يف تقيمي احملددة املعلن عهنا ومتطلباهتا، وابلتايل ينبغ  أأن يشرت الوظيفة قدر عىل معرفة احتياجات لأ ا

ىل املدير العام. ال املتقدمني وتقدمي  ن يف الويبواملتّبع هذا هو الإجراء احلايل و توصيات اإ ذ اإ  مدير التوظيف هو واحد، اإ
دارة املوارد البرشية، وممثل ع الثالثة الأخرون فهم ممثل عن املوظفنيأأّما تعيني. من أأربعة أأعضاء يف جملس ال  ن اإ

ن نقلعن التو ومه مسؤولون بش ل جامع  ؛ اجمللس ورئيس ىل املدير العام. واإ ىل  صيات املقدمة اإ عاتق املساءةل اإ
دخال اإصالحات، س يعين ملديراأأداء  امللكّف ابلتوظيف، وتضمينه كجزء من تقيميدير امل  جراءات احلالية.الإ عىل  اإ

ول الأعضاء معلومات حمدثة عن قامئة ادلتتلقى تعيني جمالس ال  وتعقيبا عىل الاقرتاح السابقة، تبلغ الأمانة بأأن )د(
توازن يف تقاريرها نتاجئ النظر يف التوزيع اجلغرايف وال اجملالس، بش ل خاص،  درجوقت معلية الاختيار. وتُ  غري املمثةل

 .واختيارمه ملرحشنيا بني اجلنسني يف فرز

بطريقة فعاةل يف برانمج املوظفني الفنيني  املهنيني الش باب برانمجبتنفيذ قرتاح الاادلافع وراء ميكن أأن يدمج و  )ه(
ميكن لأية دوةل من ادلول و . فيه منظمة مشاركةتعّد الويبو و  مج الأمم املتحدة الإمنايئبراناذلي يديره  القامئ املبتدئني

حدى ادلأأن توافق عىل متويل موظف فين مبتدئ يف الويبو الأعضاء يف الويبو  ول الأعضاء غري املمثةل حيمل جنس ية اإ
رى لغرض يف منظامت أأخمشاهبة ترتيبات نفذت  ة حمددة من الزمن. وقدمنطقة ممثةل متثيال انقصا، لفرت أأو ينحدر من 

ابحلصول عىل تدريب معيل  مج املوظفني الفنيني املبتدئني ملواطين دول أأعضاء حمددةبران بناء القدرات. وس يتيح
عىل اكتساب فهم أأمعق للمنظمة ولية الويبو وبراجمها وأأنشطهتا، مما يساعد املوظفني الفنيني املبتدئني وتكوين معرفة ب

 .حمددة الأجل الوظائف الشاغرة يف املناصب)أأو تطوير( الكفاءات املطلوبة لشغل  وتمنية

ىل أأن البياانتالأمانة تشري  ،املوظفني تعيني غريالتوزيع اجلغرايف يف  وفامي خيص اقرتاح مراعاة )و( بشأأن جنس ية  اإ
ويتطلب . 2015 يناير 1اخلدمات التعاقدية الفردية متوفرة اعتبارا من املوظفني املعينني مبوجب عقد  غريوجنس 

معان النظر يف هذا الاقرتاح، عد اإ ، وال اثر املرتتبة التنفيذ الالزمني أ ليةاد الأمانة دلراسة بشأأن الأساس القانوين و اإ
 املوظفني.  توس يع نطاق التغطية يف حساب التوزيع اجلغرايف ليشمل غريعىل

، فيحال الأموال س تخدام هذهابمن ادلول املاحنة  توظيف مواطننيوابلنس بة لقرتاح الفصل بني املساهامت و  )ز(
جمانية ي ترتيب لقبول خدمات أأن أأ عىل  س امي ادلول الأعضاء املاحنة. وتشدد الأمانة، ول يه ادلول الأعضاءلتنظر ف 
جراءات اختيار موظف  .التوظيف يف الويبو أأبدا يف معليات طين ادلول الأعضاء املاحنة ل يدخلموامن  كام أأن اإ

من قبل  لنظام موظف  الويبو ولحئته وختضع ملراقبة وثيقةفقا و  ةددّ لأي منصب، سواء اكن حمدد الأجل أأو مؤقتا، حم
ن معلية تنافس ية تشملالأمانة.  جراءات الاختيار هذه. ادقيق فرزا واإ  للمرحشني يه مسة أأساس ية من سامت اإ

أأسلوب عىل اتفاق ادلول الأعضاء عىل ، وضع أأهداف ومؤرشات يف تقرير أأداء الربانمجس يعمتد أأخريًا، و  )ح(
 يف مسأأةل التوزيع اجلغرايف. امليض قدما

حدى اجملموعات اإىل حمدودية فرص شواغر الوظائف رهنًا ابلتوزيع اجلغرايف. وحثت عىل الرتكزي عىل تنفيذ  .12 وأأشارت اإ
عداد س ياسة جديدة حيمتل أأن يكون أأثرها حمدودًا عىل النتاجئ املتوخاة، وأأكدت عىل أأمهية تطبيق مبدأأ  الس ياسة القامئة بدل اإ

رشادات المتثيل ا ىل اإ جلغرايف العادل أأثناء التوظيف. واقرتحت مراعاة التوازن اجلغرايف يف مناصب الإدارة العليا وأأشارت اإ
وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن كيفية ترس يخ مبدأأ التوزيع اجلغرايف العادل يف الثقافة التنظميية، والإطار التنظمي  والس يايس، 

 الإبالغ.والأنشطة والربامج، ومعليات الرصد و 

، ستبقى معلية التنفيذ املتواصل 1975يف انتظار اختاذ قرار من جانب ادلول الأعضاء للتخيل عن مبادئ عام  )أأ(
طار مبادئ عام   .1975منصبة عىل مبادرات الأمانة وأأنشطهتا الرامية اإىل حتسني التوزيع اجلغرايف، يف اإ



WO/CC/73/5 
7 
 

تبلغ الأمانة بتنظمي برامج وحلقات معل تدريبية والاس مترار يف الاضطالع هبا للتوعية يف صفوف أأعضاء جلان  )ب(
ضافة  التعيني، واملديرين، واملوظفني عامًة، جبدوى التنوع التنظمي ، ل س امي التنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. اإ

من نظام املوظفني. وجيري  2-4بني اجلنسني مؤكدة رصاحة يف املادة اإىل ذكل، فاإن مبادئ التوزيع اجلغرايف والتوازن 
عىل حنو مس متر حتليل أأثر البعثات الرتوجيية، والتدابري التحسيس ية، ونرش املعلومات عىل نطاق أأوسع، ومحالت 

زاء ادلول الأعضاء غري املمثةل ، كام يمت رصد ادلعاية لالرتقاء ابلوظائف يف الويبو عىل الصعيد العامل ، ل س امي اإ
البياانت املتعلقة ابلمتثيل اجلغرايف يف موظف  الويبو والإبالغ عهنا عىل أأساس منتظم. ومثة بعض الطرق اليت ميكن 

دراج التنوع، ل س امي التنوع اجلغرايف واجلنساين، يف الثقافة التنظميية، والإطار التنظمي  والس يايس، وبرامج  بواسطهتا اإ
 حقق حتسن مطرد يف مسأأةل التوزيع اجلغرايف ملناصب الإدارة الوسطى والعليا.الويبو وأأنشطهتا. ويت

وأأخريًا، أأعربت مجموعة أأخرى عن تأأييدها للنرش الإلكرتوين ملزيد من البياانت عن التوزيع اجلغرايف ودينامياهتا ملزيد  .13
فسة عىل منصب ما وجعلها تقترص عىل من الشفافية. واقرتحت الاضطالع بعملية التوظيف عىل مرحلتني: أأوًل، تنظمي منا

ل يف حال عدم تقدم مرحشني مالمئني من الأقالمي  الأقالمي غري املمثةل ابلقدر الاكيف، وعدم فتح ابب املنافسة أأمام امجلهور عامة اإ
ازن اجلغرايف ليس املس هتدفة. كام اقرتحت موافاة املرحشني غري الناحجني من تكل الأقالمي بردود نقدية فردية، وأأكدت عىل التو 

قلمي معني.  فقط بني الأقالمي بل أأيضًا بني البدلان داخل اإ

ىل جانب الواثئق  )أأ( تبلغ الأمانة بأأن البياانت املتعلقة ابلتوزيع اجلغرايف تقدم لدلول الأعضاء مرتني يف الس نة، اإ
تتاح بدورها لأي دوةل عضو  الصادرة خالل ادلورات الس نوية للجمعيات. كام أأن البياانت واملعلومات ذات الصةل

 بناء عىل طلب من الأمانة.

ر الأمانة كذكل بأأنه مثة، يف املتوسط، أأكرث من  )ب( عالن للشواغر. ويُظهر  100تشعِّ طلب ترش يح عن لك اإ
 2014اجلدول أأدانه مبارشة متوسط عدد الطلبات ابلنس بة للوظائف الشاغرة يف فئيت املهنيني واملديرين يف عاَم  

 العدد الإجاميل لإعالانت الشواغر الصادرة يف تكل الفرتة.و  2015و

 2014 2015 

فئة املديرين  –عدد الطلبات متوسط 

 والفئات العليا
85 110 

 140 152 فئة املهنيني –عدد الطلبات متوسط 

 90 89 العدد الإجاميل لإعالانت الشواغر

 

ىل ارتفاع جحم )ج( . 10 000الطلبات املس تلمة عىل مدى الس نة، اليت يتجاوز عددها  تشري البياانت أأعاله اإ
ن التعليقات ل تقدم سوى للمرتحشني، غري اخملتارين، املدرجني يف القامئة اخملترصة يف  ونظرًا لرتفاع العدد املسجل، فاإ

ضا نه قد منافسة معينة. وللأسف، يتعذر تزويد مجيع املرتحشني غري الناحجني بردود نقدية فردية. اإ فة اإىل ذكل، فاإ
ىل مسأأةل عزل املرتحشني من ادلول الأعضاء غري املمثةل أأو املرتحشني من أأقالمي غري ممثةل ابلقدر  يُنظر عىل حنو سليب اإ

زاء املرتحشني غري  الاكيف لزتيدمه بردود نقدية فرية ابعتبارها متيزيًا يف املعامةل )أأو أأسوأأ من ذكل معامةل متيزيية( اإ
 ن مث قد تطرح خطراً هيدد مسعة املنظمة.الناحجني وم

أأعاله س تكون  13تفيد الأمانة أأيضًا بأأن أأي معلية اختيار تتبع "معلية الفرز عىل مرحلتني" الواردة يف الفقرة  )د(
غري قانونية. وس تكون متيزيية وغري متسقة مع ميثاق الأمم املتحدة، واتفاقية الويبو، ونظام الويبو ولحئته، اليت تنص 
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حراز  الأول يف توظيف املوظفنيالاعتبار مجيعها )مع اختالف ضئيل من حيث الصياغة( عىل ما ييل: " هو رضورة اإ
يالء الاعتبار الواجب لأمهية أأن يكون التوظيف عو أأعىل مس توايت الكفاءة واملقدرة والزناهة.  ىل أأوسع نطاق جيب اإ

دون متيزي جيري توظيف املوظفني وتعييهنم ما ييل: "]...[ من نظام موظف  الويبو  1-4." وتضيف املادة جغرايف ممكن
ضافة التسطري(. ويف هذا الصدد، فاإن الأحاكم التالية   ]...[" ، أأو اجلنسبسبب العرق، أأو الأصل العريق )اإ

 الصادرة عن احملمكة الإدارية التابعة ملنظمة العمل ادلولية ممة )مجيع حالت التسطري والكتابة ابلبنط العريض
 مضافة(:

  25( يف الاعتبار 2016) 3652احلمك رمق: 
جنس ية بدل غري ممثل ابلقدر الاكيف أأو غري ممثل اإطالقًا يف التوزيع اجلغرايف "ينص املبدأأ املؤكد عىل أأن 

ل يف احلالت اليت يتساوى فهيا املرتحشون من حيث الكفاءة. وقد اكن من اخلطأأ منح  للموظفني ل يراعى اإ
 ]...[." الكفاءات واجلنس ية والتوزيع اجلغرايف أأمهية متساوية يف تكل املرحةل املبكرة من العملية

  10( يف الاعتبار 2012) 3103احلمك رمق: 

"يتعني عىل املنظمة أأن تتبع قواعدها اخلاصة توخيًا للمنافسة الرشيفة، وحماابهتا نظرًا لنقضاء فرتة عقدها، أأو 
ىل جن  زاء مجيع املرتحشني ال خرين. وتشري املدعية يف بالغاهتا مرارًا وتكرارًا اإ سها، أأو جنسيهتا، ترصف جمحف اإ

جنسها وجنسيهتا ابعتبارهام اعتبارين خاصني يربران تلقهيا معامةل عىل سبيل الأولوية اكنت تنتظرها من جانب 
م احلصص. فلنئ اكن حصيحًا أأن املنظمة تبذل جودًا املنظمة. ويبدو أأهنا أأساءت فهم الفكرة الاكمنة وراء نظا

خاصة لس تقطاب النساء واملوظفني من بدلان غري ممثةل ابلقدر الاكيف أأو غري ممثةل اإطالقًا لتوظيف واستبقاء 
نه "موظف خمتار عىل أأساس جغرايف واسع، مع الإقرار كذكل برضورة مراعاة اعتبارات اجلنس والسن"،  فاإ

فقط عند البت يف مسأأةل اختيار مرحش من واجلنس ية السن واجلنس  تراع  عوامل من قبيليتعني علهيا أأن 
 ."بني مرحشني متساوين من حيث الكفاءة

  10و 9( يف الاعتبارين 1999) 1871احلمك رمق: 

ىل اختيار  .9" تالحظ احملمكة أأن املدير العام قد أأوىل أأمهية كربى ملبدأأ التوزيع اجلغرايف، مما أأدى به اإ
املرحش ذي الرتبة الثانية يف القامئة اليت أأوصت هبا جلنة الانتقاء لأن هذا املرتحش اكن من بدل "غري ممثل ابلقدر 

 الاكيف"، بيامن اكن املدع ، صاحب الرتبة الأوىل، من بدل "ممثل ابلتساوي".

فسريه لتكل الأحاكم. وينص ويُظهر حتليل الأحاكم أأعاله ووقائع القضية أأن املدير العام اكن خمطئًا يف ت  .10"
دس تور الفاو بوضوح عىل أأن "أأعىل معايري الفعالية والكفاءة التقنية" حتتل أأمهية قصوى يف تعيني املوظفني. 
ىل أأقرب حد ممكن ملتطلبات  ويتعني عىل جلنة الانتقاء أأن تويص ابختيار املرحش اذلي تس تجيب كفاءاته اإ

ن الكفاءات الأساس ية املاملنصب.  ىل املعايري الأخرى، مبا فهياذلا، فاإ  طلوبة يه املعيار ذو الأولوية. اما النظر اإ
ل يف احلالت اليت يتساوى أأقدمية اخلدمة  والتوزيع اجلغرايف، اليت يبدو أأهنا ذات طابع تمكييل، فال يُتَوىخ اإ

رييك تعويضًا عن دولر أأم 100 000." ]ُمنح املدع  يف هذه القضية مبلغ فهيا عدة مرحشني من حيث الكفاءة
 الرضر اذلي حلق به.[
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 العمل املزمع

 2017و 2016سوف ينظم مزيد من املناقشات والاجامتعات التشاورية مع اجملموعات الإقلميية يف الفرتة ما بني  .14
نظام بشأأن التوزيع اجلغرايف أأم ل، ومن مث اقرتاح صياغة س ياسة رمسية أأو  1975للبت يف مسأأةل التوصية ابحليد عن مبادئ 

 جديد بشأأن التوزيع اجلغرايف العادل يف موظف  الويبو.

 املزمعةادلراسات 

 قد جتري الأمانة ادلراسات التالية يف حال اعامتد املبادئ ذات الصةل: .15

  دراسة بشأأن ممارسة الاختيار املبارش لتغطية مناصب املس توى الكبري واملناصب القامئة عىل املشاريع عىل النحو
 )د(؛9رة الوارد يف الفق

  ب(؛11دراسة بشأأن نظام ترجيح املناصب يف الويبو عىل النحو املنصوص عليه يف الفقرة( 

  دراسة بشأأن غري املوظفني املس تقَدمني مبوجب عقد فردي للخدمات التعاقدية عىل النحو الوارد يف الفقرة
 )و(.11

متهيدية  التوصيات ال

يف هذه املرحةل من املشاورات توافق واحض يف ال راء بني اجملموعات الإقلميية يف دمع اس مترار اجلهود احلالية اليت  ظهر .16
 تبذلها الأمانة واملبادرات الرامية اإىل حتسني التوزيع اجلغرايف.

مة من الاقرتاحات وابلإضافة اإىل ذكل، عىل النحو املبني أأدانه، تامتيش خطوات تطبيقية معينة مس متدة أأو مس تلهَ .17
قلميية الس ياس ية مع هذا ادلمع املعرب عنه، ومن مث فهي  مقرتحة لتؤيدها جلنة التنس يق  اليت طرحهتا خمتلف اجملموعات الإ

حدى التوصيات )الفقرة  )أأ( أأدانه( عىل 17التابعة للويبو رشيطة أأن يكون تنفيذها حمايدًا من حيث املزيانية. وتنطوي اإ
حراز التقدم يف غيابه.الالزتام يف املشار  ذ يصعب اإ  كة من جانب ادلول الأعضاء املعنية، اإ

ميكن توس يع نطاق أأنشطة الأمانة ليغط  يف هناية املطاف، عىل سبيل الأولوية، ادلول الأعضاء غري املمثةل.  )أأ(
تلزتم. ولهذا الغرض، وس تعمل الأمانة مع ادلوةل العضو )ادلول الأعضاء( اليت تقدم مجيع املساهامت الرضورية واليت س  

يتعني عىل ادلول العضو أأن تعني منسقًا )يمتتع ابلقدر الاكيف من الأقدمية ليشارك ويلزتم( للتعاون عىل حنو وثيق مع 
" وترتيب أأو تنظمي أأو 2" يف حتديد املنصات ادلعائية الوطنية املالمئة لوظائف الويبو، "1الأمانة، عىل سبيل املثال: "

ىل اس تضافة منتدايت  للحمالت الإعالمية لوظائف الويبو )عىل سبيل املثال، مع اجلامعات واجملموعات املهنية، وما اإ
رشادات خبصوص معلية التوظيف يف 3ذكل(، " نشاء برانمج دلمع املرحشني احملمتلني املناس بني )يف ش ل اإ " واإ

ع بذل ج جراء املقابالت(. ويُشجَّ ود مماثةل وابتاكرية للتوعية، حس  ام قد الويبو، والتدريب عىل كتابة الطلبات، واإ
 ترتئيه الأمانة وادلوةل العضو املعنية.

عالانت الشواغر اخلاصة ابملناصب رهنًا ابلتوزيع اجلغرايف )احملبذ ابلنس بة مجليع املناصب الأخرى يف  )ب( ويف اإ
مانة أأن تدرج بصفة مهنجية جزءًا يتعلق "ابلتنوع" يمتحور حوهل  هدفا املنظمة املمتثالن يف التوازن الويبو(، ينبغ  للأ

عالانت الشواغر ابلويبو  بني اجلنسني والتوزيع اجلغرايف العادل. ويف الوقت احلايل، فاإن الإشارة الوحيدة للتنوع يف اإ
." وقد حان الوقت لتش ل املقاييس الرئيس ية ؤهالت عىل التقّدم لهذه املناصبيشّجع املرحشات امليه امجلةل ال تية: "

ىل املرحشني احملمتلني. وميكن أأن يشمل لل  تنوع التنظمي ، أأي اجلنس واجلنس ية، جزءًا ل يتجزأأ من املعلومات املنقوةل اإ
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"تشجع طلبات الرتش يح املقدمة من النساء املؤهالت ومن املواطنني املؤهلني اجلزء املقرتح بشأأن التنوع امجلةل التالية: 
قالمي اجلغرافية غري املمثةل ابلقدر الاكيف. ولالطالع عىل قامئة بتكل ادلول  لدلول الأعضاء يف الويبو غري املمثةل والأ

قالمي غري املمثةل ابلقدر الاكيف، يرىج  اتحة وصةل ابلصفحة عىل املوقع النقر هناالأعضاء غري املمثةل والأ ." ]ينبغ  اإ
اتحة تكل القوامئ وحتديهثا ابنتظام من جانب  الأمانة.[ الش بيك للويبو، حيث ينبغ  اإ

واقرتح الرئيس أأن تقوم اجملموعات الإقلميية يف الاجامتعات الالحقة بزايدة مناقشة وحبث املالحظات والاقرتاحات  .18
الأخرى اليت طرحهتا اجملموعات الإقلميية يف مساهامهتا، رهنًا مبوافقة جلنة التنس يق التابعة للويبو عىل مواصةل مزيد من 

ن اتفق عىل احليد عن مبادئ اجامتعات املشاورة من أأجل ص  نشاء نظام جديد للتوزيع اجلغرايف اإ ياغة س ياسة جديدة أأو اإ
1975. 

ن جلنة التنس يق التابعة للويبو مدعوة  .19 اإ
ىل:  اإ

" الإحاطة علاًم "ابلتقرير عن التوزيع 1"  
 (؛WO/CC/73/5)الوثيقة  "اجلغرايف

متهيدية املنصوص 2"   " تأأييد التوصيات ال
 من نفس الوثيقة. 18و 17قرتني علهيا يف الف
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