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 للتنسيق الويبو جلنة
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 البشرية املوارد عن السنوي التقرير

عدادمن   املدير العام اإ
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 قامئة احملتوايت

 مقدمة أأوًل.

 النقاط البارزةو  الوضع الراهن ياانتب  – القوى العامةل يف الويبو اثنيًا.

 2015-2013لسرتاتيجية املوارد البرشية  الراكئز الأربع اثلثًا.

يهموَك ملا هو م   موظفون متنوعون أأهل   :الأوىل الركزية     اإ

قد    :الثانية الركزية    حنو العمالء والاحتياجات ةوَّج امل  م خدمات امللكية الفكرية العاملية م 

فَضةل ّجة –الويبو  :الثالثة الركزية    معل م 

دارهتا :الرابعة الركزية    تمنية املواهب واإ

 شؤون املوظفني الأخرى رابعًا.

 العداةل ادلاخلية )أأ(  

 العالقات بني املوظفني والإدارة )ب(  

 الس ياساتوضع  )ج(  

 توصيات مراجعي احلساابت )د(  

دارة اخملاطر )ه(    اإ

ىل عام   خامسًا.  2017-2016نظرة استرشافية اإ

 مسائل متعلقة ابملوظفني جيب أأن تويها جلنة الويبو للتنس يق عنايهتا سادسًا.

هناء التعيين )أأ(    اتاإ

 جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو )ب(  

 اخلدمة املدنية ادلوليةتقرير جلنة  )ج(  

 جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة )د(  

 ناملرفقا

 اإحصاءات املوارد البرشية أأوًل.

  1975 مبادئ عام –التوزيع اجلغرايف  اثنيًا.
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 مقدمة أأوًل.

دارة التغيري يف اكنت  .1  طارالإ تغيريات أأساس ية يف مع ملاضية ملوارد البرشية يف الس نوات القليةل اأأعامل ا صدارةاإ
طار تنظميي و ال  دارة املوارد البرشية.  اتس ياساإ . طويةل منذ فرتةرضوراًي ، بل اكن بعضها اكنت هذه الإصالحات رضوريةو اإ

 اليت يشغلها الوظائفتكل ب  مس مترة، بدءاً ثبيت العاملني يف وظائف لت  برانمج  عىل  2010يف عام واتفقت ادلول الأعضاء 
طار تعاقدي سفر عن مما أأ  ،لحئتهنظام موظفي الويبو ول جري اس تعراض شامل ن لفرتة طويةل. وأ  ون العاملون املؤقتواملوظف اإ

مت  مة   س ياسة   2014يف بداية عام وتلته . 2013عام بدأأ رساينه يف جديد للموظفني  مما اخلدمات التعاقدية الفردية،  بشأأن م 
 أأسفر عن، مما ةنظام العداةل ادلاخليل  اس تعراض   يجر . وأ  ونَظمها موارد غري املوظفني الفرديةالطابع الرمسي عىل عقود أأضفى 
الأمم نظام املوظفني واس تحقاقاهتم مع  ملزااي واسعة مواءمةوحتققت . 2014ذ يف يناير اح دخل حزي النفنقَ م   ةداخلي ةلانظام عد
جلنة اخلدمة املدنية  مؤخراً اذلي قادته س تعراض الاذا الصدد عقب مزيد من التغيريات يف همن املتوقع حدوث املتحدة. و 
 .ادلولية

دارة   تاجتاز و  .2 مع املوظفني والإدارة،  ةالقوي املشاركةالأكرب من الفرتة الانتقالية من خالل  املوارد البرشية بنجاح اجلزءَ  اإ
اليت  – والعمل يدًا واحدة واملساءةل عىل النتاجئ التوجه حنو تقدمي اخلدمات ويه –الويبو الأساس ية قمي مما بعث احلياة يف 

َاك كام هو احلال مع أأي تغيري  متعددة، التحدايت ، ول تزال،واكنتشفاف. التواصل املنتظم وال من خالل يف نس يج واحد  حت 
ن أأوشكت ولكن كبري.  عابدأأت حىت  بشدة عىل الانهتاء وأأصبحت الإصالحات راخسةً املرحةل الانتقالية ما اإ دة توجيه ثقافة اإ
ىل الرصاع، و  عىللتعاون ل افض   ت  ويه الثقافة اليت بشلك واحض،  متد جذورهانظمة امل  من الانقسام،  الشمولية بدلً متيل اإ
ىل و  نتاجية و اختاذ ، مع ومجلوداب ليس الرضاو العمل يف بادرة امل اإ فاكفأ ت املللحصول عىل  ينر االعمل معياحتياجات الإ
 س تحقاقات.الاو

 لرتكزيجديرة  اب ةتعاونيال التوعية من خالل  لق قميةً ختملوارد البرشية اليت من الزتامات ا الزتامات متواصةلثالثة وتوجد  .3
قامة الس ياسات التشاركية، و أأل ويه وضع  – علها  كرب.الأ مع ادلول الأعضاء، وتعزيز املسؤولية الإدارية  ترشااكاإ

ىل مشاركة املوظفني  وتدفع .4 اللجنة املعنية بشؤون الصحة وتضمُّ . اتالس ياسوضع  بشأأنمبادرات وأ ليات رئيس ية اإ
ىل جم   2014يف عام اليت أ نشئت ( OHSC)والسالمة يف مفاكن العمل  نب خرباء يف جمال امثلني عن الإدارة واملوظفني اإ
فادة من خربهتم ، من داخل املنظمة تنيالصحة والسالمة املهني   مصمياملوظفني يف  رعايةوضع اعتبارات لاومجلاعية و لالإ

ىل تعزيز الأخرية العمل. وقد صيغت التوصيات والإجراءات  اخلاصة ببيئةقرارات الملناقشات و ا  معلمفاكن اليت تسعى اإ
طار  املفاكفأ تفئة جديدة من أ نشئت موظفني. و  يتأألف بأأمكهل منمل افريق عيسوده الاحرتام والتوافق عىل يد  الربانمج يف اإ

سهامًا كبريًا يف هتيئة وظفني اذلين املزمالهئم من ثالثة يقوم املوظفون برتش يح  ، حيثوالتقديرلمفاكفأ ت س نوي لال  أأسهموا اإ
جيابية ومتنامغة يف وحيث تشارك الإدارة يف الاختيار(. للمفاكفأ ت فئات الأخرى عىل عكس ال ) وابلتصويت هلم ،بيئة معل اإ

ىل جبتقدمي دارة الإ مفاكتب ش ىت مثلني عن متطوعني وم  يتأألف من موظفني  عامل   فريق   قام، 2016يونيو  نب اتقريره، اإ
بلغت نس بة الإجابة لموظفني ل اس تقصاءمن الواردة التعقيبات  مراعاةمع لوقت يف الويبو، الفعال ل من أأجل التنظميتوصيات 

تنظمي انتخاابت لختيار جملس موظفي دارة صن يف واملوظفيوجد ، . وأأخرياً %، ويه نس بة غري مس بوقة50أأكرث من عنه 
هذه الانتخاابت سوف ت تاح ومجليع املوظفني، للمرة الأوىل، فرصة  من خاللويف مركزها وعن مييهنا وعن يسارها، و الويبو 

دارة املوارد البرشية و ممارسة حقهم يف التصويت.  الالزم من دلمع اللوجس يت لتقدمي ا تنس يقياً  دوراً  ه الانتخاابتيف هذتؤدي اإ
 الإدارة.

التوظيف يف الويبو يندرج  عنديع اجلغرايف مراعاة التوزرضورة اذلي يقيض ب املنصوص عليه يف اللواحئوالأمر امل لز م  .5
ىل م قدَ ي  يف هذا الشأأن، واختصاص ادلول الأعضاء. نطاق مضن  متاماً  معلومات ودمع ويه من  اما يلزهم ك  ادلول الأعضاء اإ

 ،يف هذا الشأأن ريامث تتخذ ادلول الأعضاء قراراً و  تأأصةل يف منظمة متعددة الأطراف.امل  العويصةهذه العقدة  حلجتاهد يف 
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جراءات ملموسة لالس تفادة من املواهب وتوس يع  يتخذ من ادلول وظيف املرحشني املناس بني للتدائرة املكتب ادلويل اإ
قامة رشااكت مع ادلول الأعضاء اليت حاليًا . وجيري انقصاً   متثيالً ةلمثَ امل  ةل واملناطق اجلغرافية مثَ الأعضاء غري امل   ىل اإ السعي اإ

جيابية للغاية.ل س امي أأن ، وتشارك فها لهذه املبادرة تس تجيب  النتاجئ الأولية اإ

حتقيق الأهداف زمالء العمل ويلهموهنم يف سبيل  ونفز ي   ن أأكفاءمديريوجود ابلرضورة يس بقها الإدارة الفعاةل و  .6
منا يه همارة مكتس بةابلفطرة،  فاءً رة أأك  يسوا ابلرضوفاء ل واملديرون الأك   املشرتكة. أأكرث من أأي وقت ، املوارد البرشيةوتعمل . اإ
املساءةل  املمتثةل يفالأساس ية  ة الويبوومبا يتفق مع قمي ،لهذه الغاية حتقيقاً و . عاملمع الإدارة ومجيع معليات الأ ابلشرتاك  ،مىض
دارة وت عترب عام. وجه لموظفني بللمديرين و متاحة ل ،الفردي هيالتوج  امبا فه ،مجموعة من الربامج التدريبيةتوجد ، النتاجئ عىل اإ
دارة والتواصل الفعال و  زناعاتال ىل ، وندير اذلي يتلقاه املمن التدريب  اً واخملاطر جزء الأداءاإ  ادلمع يفمزيد من ابلإضافة اإ

 مع اس تكامل، موظفهماملرشفني و  أأو بني املديرين الأوثقذكل هو تعزيز العالقات املبارشة و الرصد واملتابعة. والهدف من 
دارة املوارد البرشية   والتدريب وادلمع. رشادالإ قدمي ثالثية كرشيك لالك الطرفني من خالل تال عالقة لهذه الاإ

ظمة، والتنوع والشمول، نامل  ثقافة –اجلهبات ش ىت عىل امل حرز هذا التقرير الس نوي ابلإجنازات والتقدم ويزخر  .7
ق قدر قَ حتقد ، وغريها. و تان، والصحة والسالمة املهني ات والاس تحقاقاتوالتعويض ،والإدارة والتطوير ،واكتساب املواهب

متثل و  2(%25.5ربع )ال ىلع ثل ال ن ما يزيد قليالً مي  1رناملعنرص فال الويبو، يف أأكرب من املرونة يف تكوين القوى العامةل 
 ،حتدايتتوجد ل تزال و 4املرفق الأول(.يف  1( )انظر اجلدول %74.5من ثالثة أأرابع ) أأقل قليالً  3القوى العامةل الأساس ية

كام اكن يف املايض، موارد موظفي الويبو ومجموعتني من موارد غري املوظفني اليت ، قريرويشمل هذا الت. وف نتصدى لهاوس
دارة املوارد البرشيتديرها   واملتدربني. أأحصاب امل نَح ة، أأي  اإ

النقاط لرسومات، ابالثاين،  اجلزء  يعرض هذا التقرير عىل النحو التايل. بعد هذه املقدمة )اجلزء الأول(، ي قَسم و  .8
تنفيذ اسرتاتيجية ونتاجئ امل حرز التقدم  بشأأنحتديثًا الثالث  م اجلزء  قد   . وي  لويبويف االعامةل  ىلقو ل الوضع الراهن ياانتوب البارزة 

ىل اجلزء اخلامس  ، وترد يفالأخرىيغطي اجلزء الرابع شؤون املوظفني . و 2015-2013املوارد البرشية  العام نظرة استرشافية اإ
سواء لالإعالم جلنة الويبو للتنس يق،  بنودًا للعرض عىلالسادس  حلالية. ويعرض اجلزء  الثنائية اهو النصف الثاين من و املقبل، 
 .نظام املوظفني ولحئتهة املنصوص علها يف القانونيات اللزتاممتثاًل لاأأو هبا 

ىل بعضها عن موظفي الويبو هذا التقرير عىل بياانت أأكرث تفصيالً ل الأول  ويتوي املرفق .9 ومن . نص التقريريف ، وي شار اإ
ىل أأقىص حد ممكن، تغطي البياانت، ثةحدَ امل   حصاءاتأأجل الإبالغ عن أ خر الإ  ىل  2015من يوليو  املمتدة لفرتةا، اإ اإ

كرت الفرت قد و . 2015يه الس نة التقوميية  املشموةل فامي عدا ذكلالزمنية  الفرتة، و 2016 يونيو دة اليت يشملها ك حدَ امل   ةذ 
يضاح جدول أأو شلك أأو رمس بياين  رَ ، أأثمنطقة جغرافيةت ظهر، حسب ك بيانية  اً ويعرض املرفق الثاين رسوم. توخيًا لالإ

. 1975ادلول الأعضاء يف عام  وافقت علهاالويبو عىل أأساس املبادئ اليت يف التوظيف  عندام التوزيع اجلغرايف تطبيق نظ
عادة النظر يف ، قررت2015دورهتا املنعقدة يف أأكتوبر يف ، جلنة الويبو للتنس يق أأنباملكتب ادلويل ويقر   مبادئ اإ
عرض املعلومات ت  يف حاةل عدم وجود نظام جديد، وروج عن هذه املبادئ. خ اإىل حدوث يشري ابلفعلمما ، 1975 عام

قراروليس  ةلرمسيمن أأجل املعايرة غري ايف املرفق الثاين الواردة   .بأأي حال من الأحوال 1975 عام ملبادئ اكإ

                                                
1
 .يةصناديق الاستامئن ال أأو  ةحتياطيامل مَولني من الأموال الاواملوظفني  ،املوظفني املؤقتنيو موارد غري املوظفني، يتكون هذا العنرص من  
2
 احتياجات العمل.حسب سع ت ت تتقلص و رنة املالقوى العامةل لأن  2016يونيو  30عن الوضع الراهن يف هذه النس بة ابلرضورة تعرب  
3
 .املوظفني العادينياليت تتأألف من  
4
هذا، ويسمح بياانت موارد غري املوظفني. لتحسني اس تقاء د الطريق هم   2014يف يناير  النفاذدخول س ياسة الويبو بشأأن اخلدمات التعاقدية الفردية حزي اإن  

القوى  اإىل املرن والأسايس يننس بة العنرص تحسني معلية الإبالغ عن ب عاقدي لعقود املوظفني، اإىل قرب انهتاء الفرتة الانتقالية اليت أأعقبت الإصالح التاإضافًة 
 الويبو برمهتا.يف العامةل 
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 بياانت الوضع الراهن والنقاط البارزة – القوى العامةل يف الويبو اثنيًا.

ىل الويبو، ل س امي عنرص موظفها، يف العامةل  ىالقو  وضعيف اجلزء الثاين  ان الواردانن البيانيالرساميوحض  .10 استنادًا اإ
قَسمة حسب اجمل خمتلفة، أأي   معايري  ،والتوزيع القطاعي، وتفاكليف املوظفني ،واجلنس ،والتوزيع اجلغرايف ،موعاتم 

نتاجية اخلاصة ابإ البياانت وتعكس . ةنتاجيالإ و  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد نظام نتاجية القوى العامةل نتاجئ اإ
يراداهتا، ويظيان اجلزء الأكرب من خدمات الويبو العاملية و هذان النظامان  ثلمي )نظام العالمات التجارية ادلويل(. و  اإ

  الويبو. يف اس تخدام رأأس املال البرشية ابجلزء الأكرب من ابلرضور 
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 يف الويبو البرشيةلإدارة املوارد  الراكئز الأربع اثلثًا.

وسوف . اومبادراهت توفري الإطار الالزم لتنفيذ أأنشطة املوارد البرشية 2015-2013تواصل اسرتاتيجية املوارد البرشية  .11
يف التوظيف  عندنتاجئ املشاورات اجلارية بني ادلول الأعضاء بشأأن التوزيع اجلغرايف ب تسرتشد  جديدة   اسرتاتيجية   ت وَضع
ىل نتاجئ نتاجئ )من  2015-2013سرتاتيجية املوارد البرشية وضع اومفاكسب منذ  اتخرب وما حتقق من الويبو.  متواضعة اإ

الويبو  مواردبعة لتشلك ال ن الراكئز الأربع لإدارة د الطريق أأمام الأهداف الأصلية الأر هذا التقرير( قد هم  يوحض ممتازة، كام س  
فَصةل . البرشية خالل الفرتة  تذف   الأنشطة والربامج واملبادرات اليت ن   ش ىتمن خالل وهذه الراكئز مرشوحة أأدانه، وم 

 هو الأداء التنظميي املس تدام. ،كام هو احلال دامئاً ، املشموةل ابلتقرير. والهدف الأمسى

  يهموَك ملا هو م   موظفون متنوعون أأهل   الأوىل:الركزية احتياجات  ولتلبية. النابض قلب املنظمةمه  املوظفون –  اإ
أأهداف  أأن يشاركوا مجيعًا يف حتقيقو  اتوالإمفاكني اتمن القدر  الويبو الك وموظفميتكل ، جيب أأن لفاكملاب العمل
الطابع  ونعكسويف حني أأن موظفي الويبو ي بتفاكر. يغذي الاكام أأنه ، لأففاكراالتنوع هو نقطة انطالق و . املنظمة

 .اذلايت هاتنوع من لأمثل ا الاس تفادة عىل الوجهمن أأجل  يناملس متر التجديد والتعزيز فال غىن عن  ادلويل للمنظمة،

 :قد    الركزية الثانية الويبو يف مصمي  معالءيقع  – حنو العمالء والاحتياجات ةوَّج امل  م خدمات امللكية الفكرية العاملية م 
توافق بني احتياجات العمالء من ّجة، ومجموعة خدمات امللكية الفكرية ول بد أأن يوجد البيئة اخلارجية للمنظمة. 

بني العرض  واملرتابطلضامن التدفق السلس الالزم  رساجل ن واملوظفويقمي خرى. الأ هة اجل هما املنظمة من قد   اليت ت  
 التام.الء رضا العم حنوة يف مجيع الأوقات وَّج التنظميية، امل  الويبو واس تجابة  ء،متطلبات العمالو والطلب، 

 :فَضةل –الويبو  الركزية الثالثة ن  – ّجة معل م  التنافس ية اليت تعزز التوازن بني احلياة العملية التوظيف  رشوطاإ
 لجهتاد يف العملي عرتف فها اباليت ئة بي ال حنو  وننجذبي  الأفرادف. املواهب وحتفزها وحتتفظ هباذب جتوالاجامتعية 

يف دعامً اتمًا املوظفني ول بد من دمع . عىل حنو مرضَمن  يقوم بذكل  فها ي فاكفَأأ و  واملنجزات ذات اجلودة الفائقة
 .تشويشدون أأي واحض عىل رضورات العمل الرتكزي الالإدارية لضامن  ماحتياجاهت

 :ولضامن مواءمة متجاوبة متطورة و منية مواههبا يك تظل يف ت  نظمةتستمثر امل  – واإدارهتاتمنية املواهب  الركزية الرابعة
دارة املوارد البرشيةوجيب أأن تتعاون . نظمةاملهارات مع احتياجات امل  حتديد عىل مع املوظفني واملديرين  اً وثيق تعاوانً  اإ

يف هناية ، لموظفنياملهين لتطوير فال ا. وضع حلول مناس بة لهعىل و  تياجات العمل وجفوات املهارات احلاليةاح 
ن يف اكتساب املهارات والتدريب وحتسني الكفاءات واملوظفحيث يشارك  – مشرتكة   ومسؤولية   اكة  رش املطاف، 

م  اذلي لقدر منية هماراهتم ابت الراغبني يف  للموظفني املالمئة والفرصب ساملنااملنظمة ادلمع ويلزتمون بذكل وت قد  
 .نظمةاملوارد املتاحة ومضن س ياق احتياجات امل تسمح به 

يهموَك ملا هو م   : موظفون متنوعون أأهل  الركزية الأوىل   اإ

ب لالفوز ابملواهب،   للبحث عن املوهوبني جديدة س  

مت قنوات جديدة للوصول بشلك مهنجي  .12 ىل مواهب متنوعة لقد ب ذلت ّجود مكثَفة واس ت خد  . ومن هاوتوظيف  اجذهبو اإ
مع  التواصلوي عترب أأدانه(.  1)انظر الشلك  2015زادت يف عام قد مة من مجيع املناطق قدَ ابذلكر أأن الطلبات امل  اجلدير 

يف الس نوات زايدة احلوار مع ادلول الأعضاء  فعقبنظمة. اليت تبذلها امل  التوعيةمن ّجود  اً رئيس ي اً ادلول الأعضاء جزء
هبذه  كبرياً  دول أأعضاء اهامتماً  عبضأأبدت التوظيف،  عنداجلنس حيث نوع  التنوع منبشأأن التنوع اجلغرايف و الأخرية 

جيابية. حتقيق  بعداملبادرات  ىل وزادت نتاجئ أأولية اإ  الويبو  مع شاركتمن بدلان القادمة  الرتش يحاتأأكرث من العف اإ
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أأل  ية،و التوظيف التوع بعثاتواس تضافت 
ورد انم وس نغافورة )كام  تيي ويه اتيلند وف 

العام املايض، انظر الرمس البياين يف تقرير 
، اإرسائيل يف يف ال ونة الأخرية( واملقابل

اإرسائيل، فأأصبحت . 2016أأوائل مارس 
ال ن يف الويبو  ةلمثَ م  عىل سبيل املثال، 

عنَي ثنني من موظفي الفئة الفنية، اب أأحدهام م 
عنَي خر ال  د املدة و حدَ م  تعيينًا  . اً مؤقت اً تعيينم 

ىل  من  املشاركةاس مترار وسوف نسعى اإ
بل  من ادلول الأعضاء لرفع مس توى  مزيدق 

يك يس تطيعوا الوعي بني املرحشني املناس بني 
يه وحدها القادرة عىل  املس مترةاجلهود لأن "، ةلفضَ معل م   ّجة" وصفهاالصحيح وتعزيز الويبو ب عىل املس توىالتقدم 
التوعية مع مركز تنس يق نظام ل  تجرييبالإطالق ال فاإن ملس تقبل، ااسترشاف ية أأما من انح النتاجئ املرجوة.  حتقيق
من ادلول الأعضاء غري املؤهلني  املرحشنيمزيد من ذب جب يبرشامللكية الفكرية الوطنية واجلامعات املس هتدفة  مفاكتب

 ةل.مثَ امل  

 
 

املنطقة من : عدد الطلبات الواردة للوظائف امل علن عهنا خارجيًا حبسب 1الشلك 
 2015و 2014، ابلإضافة اإىل نس بة اجلنسني يف عايم 2015اإىل  2013
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من مكبوداي، رئيس  دانيال تش نغ

شعبة ب قسم تطوير املنتجات، 

حلول الأعامل التجارية ملفاكتب 
 أأعد نظايم: امللكية الفكرية

ونظام  WIPO Fileبرجميات جديدين )هام نظام 
WIPO Publish ىل ا يف بدلان عديدة مما أأدى اإ ( ن رش 

حتسني كفاءة خدمات مفاكتب امللكية الفكرية واإىل 

 .لكية الفكرية للجمهورزايدة توفر بياانت امل 

 

لكرتوين موقع – هاخماطبة مجهور، تواصل الويبو تعزيز أأدوات الوقت نفسه ويف .13 َجَدد وظائف اإ النرش الإلكرتوين ، و م 
الاجامتعي )عىل سبيل تواصل ال وسائل عىل ومحالت  ،شهادات مجموعة متنوعة من موظفي الويبولفيديوهات جذابة تتضمن 
لكرتونية احرتافية و املثال، عن طريق مواقع   شهاداتواكن لإطالق ال (. تويرت، ومونسرتن، و اإ  ينكدل اجامتعية وهمنية مثل اإ

ذكروا أأن تكل الفيديوهات  نةل، اذليمثَ من دول أأعضاء غري م  فهم املرحشون  نعىل املرحشني، مبفيديو تأأثري كبري املصورة ابل 
من بيهنم مرحشون  اسامً  250أأكرث من  حالياً ويه تضم توسع، ت ل تزال قامئة الويبو الربيدية ويف طلباهتم.  حمفزاً  عامالً اكنت 

تتعلق ابملناصب املنتظمة القامئة الربيدية معلومات ويتلقى املرحشون الواردة أأسامؤمه يف ةل. مثَ حممتلون من دول أأعضاء غري م  
 .املنصبملف املرحش ومتطلبات بني  املبديئ التوافق بناًء عىلاملؤقتة، و 

ن  خشص عىل موقعي 50 000يتابعها حاليًا أأكرث من  وظائف الويبو ويزيد عدد مشاهداهتا  تويرت،و لينكد اإ

 Monster.comمشاهدة شهراًي عىل موقع  12 000عىل 

 

من  (Taleo)أأداة توظيف متفاكمةل جديدة  2016وأ طلقت يف أأوائل عام تبس يط أأنشطة التوظيف. وجيري حاليًا  .14
بدء تشغيل  عقببات ومللء الشواغر يف وقت معقول. و ل ن عهنا وعدد الط علَ وظائف امل  مع زايدة عدد البكفاءة أأجل التعامل 

ىل تؤدي اليت سوف  سهةل الاس تعامل ديدةاجل الإمفاكنياتمن مجموعة سوف ت نرش ، 2016نظام يف أأبريل هذا ال  حتقيق اإ
 .ابفاكمل طاقهتحيامن تعمل يف الكفاءة، خاصة  مفاكسب

اجلغرايف تحسني ك من التنوع بشأأن الأوامر امل لز مة ب  ، وحتديداً مس مترةتعيني ال التوعية اليت تس هتدف جمالس و  .15
كتوبة. عىل سبيل املثال، بدأأت يف ديسمرب امل توجهية ال بادئ امل والتوازن بني اجلنسني يف التوظيف من خالل التدريب و 

وكيفية التعرف عليه ، غري املقصود التحزي ظهور يةتعيني، مع الرتكزي عىل كيف ال لس اللمديرين وأأعضاء جمحلقة معل  2015
 .والتعامل معه

 الثقايف اذلاكءالاس تفادة من 

تنوع عىل أأعىل مس توى من ال ا هموظفجفميع  – مما يه عليه ال ن اذلاكء الثقايف من حيثأأقوى مل تكن الويبو قط  .16

ن واملوظفو . واحد عامجنس ية قبل  114بعد أأن اكن ، 2016جنس ية يف يونيو  119وبلغ عدد اجلنس يات امل مثةَل  غرايف،اجل
يف الفئة الفنية  الاعتيادينيلموظفني العدد الإجاميل لأأكرث من نصف اكنوا عادًة يشلكون من أأورواب الغربية اذلين القادمون 

ىل اإ  ت نسبهتماخنفضقد الفئة التنفيذية(، من دون والفئات العليا )
يف عام  %51.4 بعد أأن اكنت نسبهتم 2016يف يونيو  47.9%
أأل  خرى،الأ  ناطقامل اطين يف نس بة مو  زايدة  ت قابل ذكل . و 2012
وأ س يا  أأورواب الرشقية والوسطىو  ،أ س يا واحمليط الهادئويه 

الوسطى، وأأمريفاك الشاملية. لالطالع عىل توزيع املوظفني يف الفئة 
، انظر اجلدول 2016املنطقة يف يونيو  حبسبالفنية والفئات العليا 

  املرفق الأول.الوارد يف  أأ 4

يف ركنًا أأساس يًا الابتفاكر وليس الإبداع. قاطرة   تنوع  ال  .17
نهبل  حفسب، ولية الويبو التنظميية ز وت رب  . موظفهاقصة  أأيضاً  اإ

 يف الويبو جنس ية 119



WO/CC/73/1 
11 
 

 5."والكفاءة الابتفاكر" جبوائزالفائزين موظفي الويبو مه بعض والأففاكر العظمية وراء معل الزمالء؛ بقية هذا التقرير 

 فرص تعزيز التوازن بني اجلنسني والتوزيع اجلغرايف

يف الس نوات امخلس املقبةل بسبب التقاعد وفئة املديرين الفنية  ةيف الفئ 6جديدةشاغرة وظيفة  88حنو يوجد وف س .18
والتنوع من حيث نوع  من الفرص لتحسني التنوع اجلغرايف مزيداً وتتيح هذه الوظائف الشاغرة أأدانه(.  2)انظر الشلك 

جاميل من % 17 ،احلايلالعدد ، حسب متثل الشواغر اجلديدة املتوقعةو . اجلنس عترب لوظائف يف هاتني الفئتني. وي  اعدد اإ
ذ يبلغ الطويل الأمد لتصورل  اً مؤرش يندير فئة املالفنية و  ةمتوسط معر موظفي الويبو يف الفئأأيضًا  مما ، س نة 50.2 حالياً ، اإ

ىل أأن موظفي هاتني الفئتني  ، يف املتوسط س نة مقبةل 15 اإىل 12ترتاوح من سوف تس متر خدمهتم يف الويبو ملدة يشري اإ
ذا اكن سن التقاعد هو  اعامتداً  س نة  47. ويبلغ متوسط معر موظفي فئة اخلدمات العامة س نة 65أأو  62 أأو 60عىل ما اإ

 املرفق الأول(. يف 8)انظر اجلدول 

 
 7سب املنطقةحب ، 2021-2016املتوقعة  : حالت التقاعد2الشلك 

قدت  ا اليتجلنة الويبو للتنس يق يف دورهت اذلي اختذته قرارلمعاًل ابو  .19 عادة النظر 2015يف عام ع  مبادئ يف  بشأأن اإ
م  ،لتوزيع اجلغرايفاخلاصة اب 1975عام  اليت  معادلاملعلومات، والتنس يق وغريها من خدمات  خدماتاملكتب ادلويل ي قد  
ىل االأمانة  تقدهما قلميية اذلي يتأألف من مل اعاللفريق اإ ادة رئيس جلنة الويبو للتنس يق، منذ أأن بدأأ مناقشة هذا قيب مجموعات اإ

 .2016املوضوع يف يناير 

 املرأأة يف جمال الإدارة

ضعت س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني اليت تنفيذ  جيري عىل قدم وساق  .20 ويمتثل هدفاها . 2014يف عام  و 
مجيع  عىلوحتقيق التوازن بني اجلنسني يف التوظيف  هتا،وأأنشطاملنظمة : تعممي مراعاة املنظور اجلنساين يف برامج يف

 .2020املس توايت حبلول عام 

 (%37: 2014 ،%38: 2015) دايدز هذه النس بة يف او  نساءوما فوقها  4-يف الرتبة فمن موظفي الويبو  40%

                                                
5
الفائزين يف التقارير الس نوية سوف ي لقى الضوء عىل مزيد من . و 2012اذلي بدأأ يف عام  والتقديرلمفاكفأ ت برانمج الويبو لائز جزء من و هذه الفئة من اجل 

 ملوارد البرشية.املس تقبلية عن ا
6
ر اإىليستند هذا ال   للموظفني  عاماً  60 هوو  –انفذاً تعيني املوظف اذلي أأصبح فيه  تارخيال حسب عامًا  65أأو  62 أأو 60 ، أأي  احلايل سن التقاعد تصوُّ
من يف الفرتة نني عيَ للموظفني امل  عامًا  65، و2013ديسمرب  31اإىل  1990نومفرب  1من  يف الفرتة نينعيَ للموظفني امل   عاماً  62و، 1990نومفرب  1نني قبل عيَ امل  
 .2014يناير  1
7
 .احلاش ية السابقة نفسها 
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التوازن  حتقيق طرد حنوامل تقدمال  – 2016يف يونيو كام اكنت يشمل البياانت  اذلي –الوارد أأدانه  3ويوحض الشلك  .21
بني اجلنسني يف الويبو عىل 

الرتبة مجيع املس توايت من 
رتب يف الأأما . وما فوقها 4-ف

، 3-، وف2-ف الأخرى )أأي  
وفئة اخلدمات العامة، وفئة 
 ،(املوظفني الفنيني الوطنيني

املوظفات حيث تفوق 
ل  يف العدد رجالالاملوظفني  )اإ

(، 3-عو  4-الرتبتني عيف 
لإصالح اختالل  بذل ّجود  ت  ف 

 لهذه الغاية، حتقيقاً و . التوازن
برانمج  جرى توس يع نطاق

 يفيلوظ دلمع ابشأأن ا جترييب
 23)انظر الفقرة  واملهين
 يس هتدف النساءاكن أأدانه(، 
شمل الرجال يف ي ، ل يف البداية
ضافةً و . بهذه الرت اإىل ذكل،  اإ
 25من  عدد متساو تقريباً  ع ني   

مجيع يف  8رجالً  29امرأأة و
علن عهنا يف عام الوظائف امل  

الفئات يف الفئة الفنية و  2015
. )لالطالع عىل توزيع العليا

رىج ، ي  تبةاجلنسني يف ك ر 
ىل الشلك  الرجوع أأيضاً  ، 3اإ

 .(املواجه

 
عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة امل طبَقة الإرساع يف تنفيذ خطة العمل  عىلياسة املساواة بني اجلنسني س  ساعدت و  .22

، بدءًا من هذه اخلطةل  امخلسة عرش داءالأ (. ومن بني مؤرشات UN-SWAPللمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة )
ىل الرقابة وصوًل الس ياسة  املؤرشات اليت و  اليب متطلباهتت دارة املوارد، تواصل الويبو زايدة عدد املؤرشات اليتومرورًا ابإ اإ

حىت ال ن من تسعة متطلباهتا الويبو  اليت مل تلب    ؤرشاتاملعدد  اخنفضيف املقابل، و. احتقيق متطلباهت أأوشكت عىل
ىل ثالثة  2012يف عام مؤرشات   .2015فقط يف عام مؤرشات اإ

                                                
8
 املرفق الأول. يف 13رىج الاطالع عىل اجلدول حسب املنطقة، ي   اتوزيعهوملعرفة . تعييناً  54تبلغ هذه التعيينات  

 2016: توزيع اجلنسني يف يونيو 3الشلك 
** موظف فني وطني

* الفئة التنفيذية )المدير العام، ونائبو المدير العام، ومساعدو المدير العام = 8 وظائف( ليست مشمولة

الموظفون االعتياديون * بحسب الجنس والرتبة

في يونيو 2016
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ة من ادلامنرك، مدير  ابتشرن مااي
 :أأداء الربامج واملزيانية شعبة

يف تعزيز  فعالً  اً دورأأدت 
 املساءةل عن النتاجئ من خالل

دخال ممارسات  اإ

القامئة عىل النتاجئ يدمعها نظام  الإدارةوهن  ج ابتفاكرية ل
دارة   (.EBM) املؤسيس داءالأ اإ

 

  2015-2012يف الويبو،  UN-SWAPخطة مؤرشات  :4الشلك 

ىل  2015يف سبمترب الويبو  تانضمو  .23 اليت تضم قادة ملزتمني بنرصة  نياجلنسللمساواة بني ش بكة أأبطال جنيف اإ
تدريب املديرين  تعزيز املساواة بني اجلنسني: أأوهلام هول  يندحدَ م   علنيني نيلزتاماباملدير العام  دوتعه . املساواة بني اجلنسني

الويبو هذا  ًا من مديريمدير  60 حىت ال نى تلقوقد شامةل )بيئة معل متنوعة و ب  غري املقصود للهنوضالتحزي  بشأأن
ىلاملهين الوظيفي و  قدمي ادلمعتام هو التدريب(، واثنه يالء ، 5-وف 4-وف 3-الرتب فنساء  اإ  واتذلالأولوية مع اإ

 هاميضطلعن مب الاليت  4-سة من نساء الرتبة فخ  ىحيث تلق 2015يف أأبريل برانمج جترييب طلق أ  و املسؤوليات الإرشافية. 
ىلالأولوية يف التدريباكنت لهن و ، فردايً همنيًا  توجهاً سجالت أأداء ممتزي يمتتعن ب اإرشافية و  املهين أأشفاكل ادلمع  ، ابلإضافة اإ
اكت أأن فقد رأأت املشار  للغاية. ني وتقيمي شعبة الرقابة ادلاخلية مشجع تاملشاراكتعقيبات ، ملدة س نة واحدة. واكنت الأخرى

 أأكرب من نساء اً عددليشمل توس يع الربانمج حاليًا لغتنام الفرص الوظيفية. وجيري  أأيضاً ، وأأهنا هيأأهتم مةي  تجربة ق ال 
 .العليامس توايت اخلدمات العامة املس توى الفين املبتدئ و ورجال  5-وف 4-وف 3-ف املس توايت

 تعممي مراعاة املنظور اجلنساين

ون منسقًا للشؤ  25أ نشئت ش بكة تضم  يف مجيع جمالت برامج الويبو،مراعاة املنظور اجلنساين لتيسري تعممي  .24
ملؤرش معلية أأول  تبدأأ و . وتغطي مجيع برامج الويبو اجلنسانية

لوضع ، 2016عىل نطاق املنظمة يف أأبريل  املساواة بني اجلنسني
سوف املنظور اجلنساين يف معل الويبو. و مراعاة تعممي  معيار بشأأن

يف نظور اجلنساين لتعممي مراعاة امل  صلباً  أأساساً  املعيارهذا يوفر 
ابلفعل معلية مؤرش املساواة بني  . وقد أأدت2017معل عام خطط 

ىل تؤديه مراعاة املنظور زايدة الوعي ابدلور اذلي  اجلنسني اإ
بني املوظفني اذلين يتحملون املسؤولية املبارشة عن اجلنساين فامي 
  تنفيذ الربامج.

ففاكنت بداية ، 2015ل اومجلعيات الس نوية لدلول الأعضاء يف أأكتوبر وامللكية الفكرية خال عن النساء ندوة  مت ظ   ن  و  .25
مزيد من اجلهد رضورة بذل من املتحدثني  عدد   بَررو لويبو بشأأن قضااي املساواة بني اجلنسني يف جمال امللكية الفكرية. اترخيية ل
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دت صفحة يف زايدة فهم هذه املسأأةل. كبريًا وأأسهم  يف تعزيز املساواة بني اجلنسني يف جمال امللكية الفكرية، مما أأاثر جدلً  د   وج 
. وتنرش الويبو تعزيز الوعي، وذكل من أأجل 2015يف أأكتوبر عام الإلكرتوين وامللكية الفكرية" عىل موقع الويبو  النساء"

أأفضل  تروجيبغية ، رتوينالإلكالأعامل يف منشوراهتا وعىل موقعها  اتحباوص اتواملبدع اترتعاخملعن  مقالت حتقيقيةابنتظام 
تذى هبااملامرسات و   .الامنذج اليت ي 

للمرة تضَمن  9الويبو،يتعاون عىل نرشه ثالث ّجات من مضهنا ي ، اذل2015عام لمؤرش الابتفاكر العاملي كام أأن  .26
، ل ومسامهة النساءدور الابتفاكر فهم من أأجل حتسني ، يتعلق ابلشؤون اجلنسانية اً مؤرش 2007الأوىل منذ اإطالقه يف عام 

املوجودة يف البياانت اخلاصة  والفجواتالبياانت  لس تقاءعىل الرمغ من القيود احلالية و الأعامل. صاحبات و  اتس امي الباحث
ىل البحث والتحليلتوجيه ل  املتعلق ابلشؤون اجلنسانية تغري  امل درج يف مؤرش الابتفاكر العاملي ، أ  ابلنساء ىل احلاجة اإ  الانتباه اإ

حتليل نس بة النساء يف الويبو  رشعتيف مبادرة ذات صةل، واملقاييس ذات الصةل.  حتسنيللمساعدة عىل  كرث تفصيالً الأ 
 .2015بات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف نومفرب ل يف ط  اتاخملرتع

 ،يف أأاكدميية الويبو ناسبامل  متكني املرأأة يف جمال امللكية الفكرية من خالل التدريب لزايدةخربهتا كام اس تغلت الويبو  .27
 –البدلان  ش ىتوالرشاكت يف ات الأعامل حباوصات ادلامعة للنساء اخملرتعات واملصمامت عورش امل من  اً عدد دأأتوب

مرشوع العالمات و . الرشقية يف وسط وجنوب رشق أ س يا وأأورواب وبدلانمجهورية كوراي و الأرجنتني وكينيا واملغرب وبولندا 
الفوائد اليت تعود عىل املرأأة الريفية من يوحض  اً ممتاز  مثالً يعترب الل اتيتا" يف كينيا، عىل سبيل املثال، "س   املسمىالتجارية 

 نظام امللكية الفكرية.

 واملرونة وب عد النظر الاس تقرار –التخطيط للموارد البرشية 

فتبلغ حاليًا نس بة العامةل دلهيا.  ىقو الم هبدف حتقيق توازن سلمي بني الاس تقرار واملرونة يف تلزت املنظمة  ل تزال .28
ية، ويه املتبق النس بة . أأما 2016يف يونيو % 74.5الويبو، يف جوهر القوى العامةل اذلين ميثلون ، الاعتياديني نيوظفامل

وظائف املني يف وظفني العوامل ،املوظفني املؤقتنيو تأألف من مجيع موارد غري املوظفني، ي تتكون من عنرص مرن %، ف 25.5
مَوةلغري  املنظمة  يك تس تجيب وميثل هذا املزجي منطلقا سلاميً  10املرفق الأول(.يف  1)انظر اجلدول  من املزيانية العادية م 
ارتفع فقد ، الاعتيادينياملوظفني  أأما خبصوصيف الطلب عىل خدماهتا. حتدث موجات ارتفاع أأو اخنفاض تكيف عندما ت و 

أأقل من واحد يف املائة بنس بة  طفيفاً  ارتفاعاً  مهعدد
املرفق يف  1، انظر اجلدول 2016يونيو يف  1044)

يرجع هذا يف العام السابق(. و  1035مقابل  ،الأول
ىل   ةمس متر وظائف  يفالعاملني تثبيت  اس مترارالارتفاع اإ

 دة املدة.حدَ م  اإىل وظائف من خالل حتويل وظائف مؤقتة 
مت  مسارمن املرحةل الثانية ومعلية التثبيت هذه يه 

وحبلول ذكل  ،2014الأوىل يف عام  تهالانهتاء من مرحل 
ن واملوظفشغلها اليت ي املس مترة  الوظائفالوقت اكنت 

. وسوف تت مجيعاً ث ب   قد ن لفرتة طويةل ون العاملواملؤقت
 طوالالتثبيت هذه املرحةل الثانية من  مسابقاتتس متر 
ىل و  2016 عام  .2017عام رمبا متتد اإ

                                                
9
هام جامعة كورنيل واملعهد الأورويب لإدارة الأعامل املشاركتان يف نرشه الأخراتن اجلهتان . و 2015سبمترب  17يف  2015 لعام مؤرش الابتفاكر العامليأ طل ق  
(INSEAD.) 

10
 أأعاله.الواردة  4اإىل  1 السلفية من رىج الرجوع اإىل احلوايشي   
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جراءات التوظيف برَ مما ، فقط لمرحشني ادلاخلينيل امسابقاهتابب تح قيض من املرحةل الأوىل، اليت ف  وعىل الن  .29 ر اإ
جناز ابسطة و امل  ىل تقليل اإجاميل الوقت املس تغرق يف اإ ع يف و أأس ب 15.56و، 2014ع يف عام و أأس ب 17.28لتعيني )أأدى اإ
الوظائف املرحةل الثانية مفتوحة أأمام املتقدمني من اخلارج. وقد اجتذبت فاإن (، 2012ع يف عام و أأس ب 16.5و ،2013 عام

جراء مع أأوسع تتطلب معلية فرز مما ، رحشنيأأكرب بكثري من امل اً عدد ةالشاغر  يف مجيع احلالت واختبارات خشصية مقابالت اإ
جناز ال الوقت زايدة متوسط  اإىلطول الأ جحم الطلبات والإجراءات وأأدى حتريرية يف معظم احلالت.   تعيني يفاملس تغرق يف اإ

ىل  2015عام   ع.و أأس ب 19.62اإ

دارة املوارد البرشية وبدأأت .30  دورة يف مدجمةلقوى العامةل )لتخطيط ل ل  جتريبيةً  معليةً ، العام املايضان يف تقرير كام ذكر، اإ
تخطيط ال مبادئ توجهية بشأأن  للمديرين عتض  وو  . 2014مجيع املس توايت يف عام  يفديرين شمل املاملزيانية( ت و ربانمج ال
دخطط تنفيذ  قتقد طب  من الوحدات التنظميية  %90حنو اكن ، 2015وحبلول أأوائل عام  لقوى العامةل،ل د   الأنشطة  حت 

ين املدير  توافق استبايق لتدخالت املوارد البرشية يضمنبشلك تخطيط وال ابملوارد البرشية املتوقعة لفرتة الس نتني.  املتعلقة
دارة املوارد البرشية وشعبة أأداء الربامج و   .مما يسهل التنفيذ ،املزيانيةواإ

قد    :الركزية الثانية  حنو العمالء والاحتياجات ةوّجَ امل  م خدمات امللكية الفكرية العاملية م 

 خدمات حملية يف س ياق عاملي

املتعدد الأطراف.  انتشارهايؤكد ويعزز  ةالعاملي اتهبمفهوم مفاكفاإن يف جنيف،  الرئييس مقرهايقع  منظمة   الويبو أأن رمغ .31
ىل الصني من –وجود املوظفني يساعد ن خالل مفاكتب الويبو اخلارجية، مف س نغافورة اإىل الاحتاد الرويس ، ومن الربازيل اإ

ويساعد عىل التعاون معهم عىل حنو  حل ال خرينادلول الأعضاء وأأحصاب املصمن اخدمات املنظمة  تقريبعىل –والياابن 
حدى الأ لهؤلء املوظفني  املوارد البرشية وتقدمي ادلمع نفاذويعترب . أأوثق  عىل هممهتم. مهتركزي مما يضمن، تولواياإ

Siège de l’OMPI à Genève, Escritório da 

OMPI no Brasil, WIPO中国办事处, WIPO 

Singapore Office, Представительство 
ВОИС в Российской Федерации, WIPO

日本事務所 

دارية م   أأوضاعاً  نظمة  حتل امل و  ،الإدارية عىل وجه الرسعةوت عالَج مشالكهم  موظفي مراكز العمل خارج املقر أأو  ختصدة عق  اإ
جراءات ترصحي العمل،  عانة الإجيار. ،للموظفني ةادلبلوماس ي والصفةختتلف عن تكل املوجودة يف جنيف مثل اإ  وحساابت اإ

دارة املوارد البرشية ل تزال ، حنو العمالءبدأأ تقدمي اخلدمات املوّجة مب عمل الالس تفادة من التكنولوجيا املناس بة و ونظرًا ل تمتتع اإ

ضايف.عىل بقدرة كبرية للغاية   خدمة أأي مكتب خاريج اإ

 الاس تفادة من التكنولوجيا لتعزيز تقدمي اخلدمات

ىل يةموارد املؤسس  للتخطيط مرشوعات ال من خالل حمفظة  ،لومات اجلديدةالاستامثر يف تكنولوجيا املعبدأأ  لقد .32 ، اإ
اليت من  حدة اخلدمة اذلاتية،تشغيل و  2015يف عام  فقد بدأأ ديدة، يؤيت اماره. اجل الإمفاكنياتنب التدريب الالزم عىل اج

دارة املوارد جانب دون أأي تدخل من من نرتنت الإ رب ش بكة ع مبارشةً حتديث بياانهتم الشخصية  نوظفواملخاللها يس تطيع  اإ
أأوًل يف حالت الطوارئ  ابملوظفني تصاللا حتديث بياانتالبرشية. واكنت هذه الوحدة عىل رأأس قامئة الأولوايت لضامن 
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مفاكنية النفاذ اإىل هذه البياانت يف و خاطر حصية أأو أأمنيةمب، عىل سبيل املثال، يف حالت الطوارئ املتعلقة بأأول وضامن توفر اإ
 اس مترارية العمل.يف قد تؤثر احلالت اليت 

فاءة كال زايدةأأسفر عن ، مما 2015يف عام مؤمتت ش به  يةح التعلمي نَ امل  أأصبح الاس تعراض الس نوي لس تحقاقات و  .33
دارة املوارد البرشية.  يف أأداء من  تقدمي نسخ ممسوحة ضوئياً  املؤهلونن واملوظف يس تطيعنذ ذكل احلني، مف ك من املوظفني واإ
دخال البياانت يف و . يةموارد املؤسس  للتخطيط ال يف نظام زنيلها ذات الصةل عن طريق الربيد الإلكرتوين لت املؤيدةالواثئق  بعد اإ
رى، PeopleSoftبرانمج  ملعالني. ابالإقرار الس نوي بشأأن  مرشوع مشابه عىلجيري حاليًا العمل . و املؤمتتة احلساابت جت 
عرب يمتكني املوظفني من تقدمي الإقرارات  حالت الأعاملمن % تقريبًا 10وحدة جتريبية عىل عينة متثل  قريباً ت عد  وسوف 
 الإنرتنت.

ىل  اليت –وطلبات التوظيف ومتديد العقود  ماملوظفني وغياهب اتجاز ابإ املتعلقة  املؤمتتة الإمفاكنياتأأما  .34 هتدف اإ
قيد  هييف  – ؤسس يةموارد املللتخطيط لل  PeopleSoftبرانمج حدات أأكرث كفاءة يف بو النظام القدمي الاس تعاضة عن 

 درجيياً الإمفاكنيات تهذه  يبدأأ اس تخدامسوف . و ةختبار مس متر الامرحةل  ، ول تزالمت الانهتاء من مرحةل التطويرو. التنفيذ
 .2016عام ابتداء من النصف الثاين من 

هيي يف مرحةل الاختبار ايهنايئ. وفامي ف ما بعد الرتقية عانة الإجيار ومرتبات ابإ  يتعلق ؤمتتة ابلفاكمل فامياملساابت احل وأأما  .35
ىل ا SIGAGIPخيص نقل كشوف املرتبات من نظام  التنفيذ يف عام من مت الانهتاء فقد اجلديد،  PeopleSoftنظام لقدمي اإ

 .هاختبار عىل نظام كشوف املرتبات اجلديد و  وضع اللمسات الأخرية 2015جرى يف صيف . و 2014

يف أ ليات تلقي البياانت لتشمل معلومات املوارد البرشية  ( التوسعَ BIالأعامل ) اس تخباراتيف امل حرز  تقدم  ويشمل ال  .36
ملنظمة قدرة ا زايدةوتواصل اس تخبارات الأعامل  الأمور املالية والأداء والتخطيط مما نتج عنه لوحات بياانت جديدة.بشأأن 

جديدة ضعت مؤرشات التقرير احلايل، و  شملها يف الفرتة اليت ي وتعزيز قدرات حتليل املعلومات.  ومن ثَ  ،عىل مجع البياانت
عداد تصممي و وجيري حاليًا لموارد البرشية، مثل الغياب والعمل الإضايف. ل حاطة"كتاب اإ مؤرشات ش ىت  جيمعمؤمتت  "اإ

املوارد بياانت لوحات وسوف يل حمل حبلول هناية العام. لويبو لفريق الإدارة العليا متناول يف كون ياملوارد البرشية، وسوف 
 .يف نسق وريقالبرشية الشهرية 

 

نومفرب  12الويبو يف  –س نوات  10من العمر    ب  غ –ز    ود يغو إغ   يو 

 Maman travaille dans le meilleur endroit au" قائالً  حبامسة   ، وعلَق2015

monde!"  أأيم تعمل يف أأفضل مفاكن يف العامل!(. فهزت أأمه رأأسها مبتسمًة. اكن رودريغو مضن(

، ويه مبادرة من اكنتون جنيف "Future tous les genres" طفاًل زاروا الويبو يف يوم 15

نية. وقد واكنتون فود لتشجيع الأطفال عىل مشاهدة حياة همنية خالية من القوالب ايمنطية اجلنسا

، ابس تقبال أ ابء وأأهمات وأأطفاهلم يف الويبو يف اليوم اخملصص 2013رحبت الويبو، منذ عام 

لتعزيز بيئة العمل املالمئة للأرسة. وتعرف الأطفال عىل السامت املشرتكة بني العالمتني التجاريتني 

ول يف الويبو، ، ولعبوا لعبة البحث عن الكزن يف أأثناء التجTobleroneو Suchard لشوكولتة

وحاولوا تقمص دور مندوبني لبدلاهنم يف قاعة املؤمترات، واس متتعوا بوجبات خفيفة ومرشوابت 

ذات بيان جغرايف. وسعدوا بلقاء بعض النساء والرجال اذلين يعملون يف الويبو. وبعد مرور س تة 

 ايرته".أأشهر تقريبًا عىل ذكل اليوم، قال أأحد ال ابء "اإن طفيل ل يزال يتحدث عن ز
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فَضةل –الويبو  :الركزية الثالثة  ّجة معل م 

 س ياساتال  وضعيف  التشارك –الوقت  تنظمي

ن  .37 من  ك   يصب يف مصلحة بني احلياة العملية والاجامتعية  حتقيق توزان متنامغتعزيز احلياة املهنية للموظفني و اإ
نتاجية والكفاءة والرضا الوظيفي.  هذه يف  اً أأساس ي اً لوقت أأمر التنظمي الفعال لي عترب و املوظفني واملنظمة من خالل زايدة الإ

 تكون من موظفني متطوعنيي ، مل  اع فريق   2015يف سبمترب  لك   املواتية. وش  ايمتكينية البيئة  بهتيئةاملعادةل، وتلزتم املنظمة 
الوقت  تنظمياخلاصة ب  امرساتاملو  نظمةأأدوات الأ و  س ياساتال وممثلني عن الإدارة، ملراجعة  املوظفني احلايلوممثل عن جملس 

، يف أأثناء دورته اس تعرض الفريق العاملو بأأي تغيريات.  ةوصيللتو  ،وأأفضل املامرسات يد الثغرات احملمتةلولتحد يف املنظمة،
 11"ترتيبات العمل املرنة يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة"، بشأأنكة مذكرة وحدة التفتيش املشرت  السابعة والثالثني،

أأماكن أأخرى من أأجل احلصول عىل معلومات عن أأفضل املامرسات يف منظامت أأخرى مقرها يف جنيف و تواصل معو 
ن يعملون يف الويبو يف ديريمب الفريق العامل أأيضاً  والتقىوادلروس املس تفادة واخلربات ذات الصةل. املطبقة حاليًا والس ياسات 
 أ راء مجيع املوظفني. لس تطالع، مقدم خدمات خبري ، من خاللى اس تقصاءً خمتلفة، وأأجر  جمالت معل

 ، ويه نس بة مل يس بق لها مثيلالوقتاس تقصاء تنظمي  من املوظفني يف %60شارك 

العامل تقريره وتوصياته  الفريق  م . وقدَ أأحصاب املصاحل ش ىتمن  ملداخالتشامل رائع  عيم جت  حفدث، يف الأساس،
ىل الإدارة. وس 2016يونيو  17 بتارخي يف التقرير  النطاق واسعالنتاجئ هذا الاس تعراض عن مزيد من املعلومات وف يرد اإ

 .2017لعام  ملوارد البرشيةا عن الس نوي

 مفاكن معل يسوده الاحرتام والتوافق

وثيقة مرجعية ملوظفي ليكون مبثابة ل يسوده الاحرتام والتوافق مفاكن معهتيئة بشأأن  دليل   2016مارس شهر رش يف ن   .38
رشادات بشأأن قمي هذا ادلليل الويبو. ويقدم  اخلاصة بتوفري مفاكن معل يسوده الاحرتام وس ياساهتا  هاوقواعد اومبادهئالويبو اإ

ىل قواعد الويبو وس ياساهت وجود ادلليل اس تعاملسهوةل سامت ومن . والتوافق شارات اإ وتفاصيل التصال ذات الصةل  ااإ
يها لموظفني ميكن للقنوات اليت اب صاغها عىل القمي واملبادئ اليت  ليل  ادلركز يللحصول عىل املشورة واملساعدة. و أأن يرجعوا اإ

ه موظفون ويتأألف وهو فريق يقود – بشأأن مفاكن معل يسوده الاحرتام والتوافقلوضع مرشوع س ياسة  مل  اع فريق   بوضوح  
ىل  –من موظفني بأأمكهل  ضافية من الفريق الاستشاري املشرتك، وهو هيئة استشارية مشرتكة بني امدابلإضافة اإ خالت اإ

يسوده معل فاكن صياغة رؤية مشرتكة مليف  اً أأساس ي اً أأمر  ممشاركة املوظفني وتعاوهن ، ول تزال،املوظفني والإدارة. واكنت
  .الاحرتام والتوافق

 عالجالخري من الوقاية  – متام الصحة

عدد من املبادرات والأنشطة، ابلشرتاك وقد قامت املنظمة ب. ل غىن عنه لتحقيق مصلحة املنظمةاملوظفني أأمر  حصة .39
 .وحاميهتا ، لتعزيز حصة املوظفنيأأحياانً  مع املوظفني

َعت  جسالت 2016ويف الربع الأول من عام  .40 وج  َي و الطبية. الشهادات مجيع  للتأأكد من حتديثالطبية املوظفني ، ر  ع  د 
ىل عرضني ل  واا عت رب   موظف 1000حنو  خلضوع لفحص طيبا اإ أأولئك اذلين يسافرون  مثلشلك من أأشفاكل اخملاطر )م 

 م تقريبًا، وسوف يكمتل حفصثلهث َص ح  ، ف  2016من يونيو  اعتباراً و أأو أأولئك اذلين دلهيم مشاك طبية(.  اتبعثيف ابنتظام 
 ية العام.حبلول هنا نيالباقي

                                                
11
 JIU/NOTE/2012/4. 
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 ، كهرابيئبولزيالس يليس تينو 
يطاليا ونَفذ اقرتح و  لحلَ  :من اإ
خفضت اس هتالك مبادرات 

 الكهرابء، مما أأدى اإىل حتقيق

، مايف س نة  ،اكنو وفورات كبرية يف التفاكليف للويبو. 
كرث من  مشرتاكً   لكهرابء.مداخةل تتعلق اب 300يف أأ

 

 اس تحامم ومقصورات – للرجال وأأخرى للس يداتتبديل مالبس  ةغرفهبا ملحق  – صاةل لياقة بدنية فس يحةتوجد و  .41
خَصصة لومراحيض  الرقص واليوغا تنظمي دورس ل الويبو بل مجعية موظفي لموظفني. وجيري اس تخدام هذه املرافق من ق  م 

اجلري وغريها رايضة ن اذلين ميارسون واملوظفويس تفيد من هذه املرافق أأيضًا وقت الغداء أأو بعد العمل. يف  واللياقة البدنية
 .خارج ساعات العمليف الهواء الطلق  ات اليت ت امَرسمن الرايض

ن  .42 سم رية للج املالكهرابئية  اجللوس والوقوف للسالمة اذلهنية، ومفاكتبلصحة و ل ةمفيد ةاملنتظماحلركة البدنية اإ
رت . وقد حزي املفاكتبتقطعة داخل امل و  ةيومياحلركة ال تسهل  ف   يعانون اذلين هذه املفاكتب، عىل سبيل الأولوية، للموظفني و 

رية امل املفاكتباس تخدام هذه بشأأن ذ مرشوع جترييب ف   ، ن  2016يف أأوائل عام ومشاك الظهر(.  مثلمن مشاك حصية )
 مرية للجسمواكن اإجاميل عدد املوظفني اذلين يس تخدمون مفاكتب داخل املنظمة.  هاخطط لتوس يع نطاق توزيع  مع للجسم
 .2016يف يونيو  موظفاً  40

ممثلني بني ، 2014يف عام  أ نشئت(، اليت OHSC)املعنية بشؤون الصحة والسالمة يف مفاكن العمل  اللجنة   جتمعو  .43
ىل جانب خرباء يف جمالعن الإدارة واملوظفني  ، ليعملوا من داخل املنظمة ة الاجامتعية والأمن والسالمةالصحة والرعاي اإ

مخاطر للغرفة عزل  ت هذه اللجنة  أأنشأأ و العقلية والسالمة يف مفاكن العمل. و  البدنية الصحةبشلك جامعي عىل تعزيز وحامية 
خالء ي   منفذ وهباقاعة املؤمترات اجلديدة ل الأولالسفيل س توى يف امل هذه الغرفة ، وتقع 2015يف يوليو  12بيولوجيةال  فيض اإ

هَز غرفة اخملاطر البيولوجية هذه اإىل ساحة الأمم. مبارشًة  ونقاط توزيع املياه، ايهتوية،  بشأأن للمعايري املعمول هبا وفقاً وسوف جت 
 يف مقر الويبو. خماطر بيولوجيةيف شتبه يف تسببه ي   يف حاةل وقوع حدثالسالمة والطوارئ  سامتوغريها من 

حَدثة من س ياسة التدخني املطبقة يف الويبو هذه ، قدمت 2015عام  ويف ديسمرب .44 اللجنة  مسامهًة بشأأن نسخة م 
مجيع أأماكن العمل اس تخدام السجائر الإلكرتونية ممنوع يف أأو فالتدخني "(. vapingلتغطية اس تخدام السجائر الإلكرتونية )"

ل تدخني أأو السجائر الإ ل ، ول ي سَمح ابادلاخلية يف الويبو  .معينةيف مناطق خارجية لكرتونية اإ

ضعتو  .45 وحتت  2015يف الربع الثاين من عام  ، وذكلالويبومقر ذات اخلطورة احملمتةل يف العمل  بأأماكن مبدئية   قامئة   و 
املوجودة غريها من املناطق و ، املطابعجتديد  من املس هتدفو . حممتل قلقاعت ربت املطابع ادلاخلية مصدر ، و هذه اللجنةعاية ر 

يف عام  هاوتغيري جحم  ،بوكشأأرابد السفيل الأول ملبىن س توى يف امل 
التقنية اخلطرة  سوف تكون مجيع املشاكالوقت ذكل يف و، 2016

ظفني اذلين يعملون يف املو  حصةمحلاية وحتسني قد ع وجلت املوجودة 
ىل اإ  والنفاذ)عىل سبيل املثال، من خالل حتسني ايهتوية،  هذه الأماكن

وث لتلابلصوت(. وفامي يتعلق اوعزل  ،املرافق الصحية
من  2015مايو يف مراجعة ملباين الويبو  يتجر أ   13،طييساالكهرومغن

. Institut Suisse de Travailيه بل مؤسسة متخصصة، ق  
أأقل من تكل  ات التلوث الكهرومغناطييسقمي ترددأأن وأأظهرت النتاجئ 

ىل تغيري الرتكيبات والفاكبالت و  يرجع. و 2010جريت يف عام شفت يف دراسة سابقة أ  اليت اكت  القمي  لوحات الهذا التحسن اإ
ىل  2013أأواخر عام يف الفرتة من الكهرابئية   .2014أأوائل عام اإ

  

                                                
12
http://www.merriam-عىل البرش والبيئة"،  تشلك خطراً  بيولوجية أأو كمييائيةأأو حاةل هو "مادة اخلطر البيولويج  

webster.com/dictionary/biohazard  
13
هو شلك و ريئ، املالإشعاع الكهرومغناطييس غري  النامج عن رغوب فيهاملثانوي غري ال تأأثري بأأنه ال  (Electrosmog) طييساالتلوث الكهرومغنعادًة ما ي عَرف  

الت امل  املنبعث من خالل اس تخدام  ،من أأشفاكل التلوث  السلكية.التكنولوجيا ال)اكبالت وأأسالك( أأو كهرابئية ال َوص  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/biohazard
http://www.merriam-webster.com/dictionary/biohazard
http://www.merriam-webster.com/dictionary/biohazard
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اثنان من املتخصصني  يع. ود  2016يف أأوائل عام  مشرتكة مع الاحتاد ادلويل لالتصالت مبادرة   الويبو يفمت ظ   ن  و  .46
ىل الشهرة العاملية  ويذ ىل اإ وعي املوظفني  زايدةو  احلفاظ عىل الصحة تعزيز ممارساتالعمل بنشاط عىل مؤمتر هيدف اإ

جيايب بقبول حضورًا كبريًا، وحظي  هذا احلدث وشهدديثة. احلعمل الة ابلإّجاد والصحة النفس ية يف بيئة ابملسائل املتعلق اإ
 الإعالمية.هذه اجللسات م مزيد من نظَ وف ي  . وسللغاية

ال اثر الإجيابية لهذه املبادرات  عىل اً مؤرش 2013 عاماملوظفني منذ  الاخنفاض املس متر يف معدل تغيُّبوي عترب  .47
الاخنفاض يف  زايدة، ل س امي مع الاخنفاضهذا أأدانه الوارد  5الشلك ويوحض . تنيلصحة والسالمة املهني اخلاصة اب تدابريال و 

 .الزتايديف  اً أ خذ 2013قبل عام  التغيُّباكن و . 2015عام  اإىل 2014يوم من عام  1000أأكرث من بالغياب حالت اإجاميل 

 الغياب )أأايم(

      2013           

(ديسمرب-يناير)  
 (*)مؤرش

2014            

(ديسمرب-يناير)  
 (*)مؤرش

2015            

(ديسمرب-يناير)        

جازة مرضية بشهادة 11 465 اإ  938 10  938 9  

جازة  1 928 مرضية بدون شهادةاإ  795 1  881 1  

1 456 طوارئ متعلقة ابلأرسة  377 1  203 1  

      849 14  110 14  002 13  

ذا اكنت +/ ل اإ  ناً بي  % ل ت عترب فرقًا م  5 -)*( اإ

   
 

 2015-2013: بياانت مقارنة عن حالت الغياب، 5الشلك 

كَرس لرفاهية املوظفني  فريق  م 

خَصصة لالإرضاع غرفةً لرعاية الطبية والاجامتعية اوحدة  مباينتضمن ت  .48 عىل للموظفني هبا حزي لتأأمل ل  غرفةً و  14،م 
ومن ، 2016 يف أأواخر عامتقين املعامري وال للتطوير  املرافقوف ختضع هذه للطوارئ الطبية. وس وغرفةً اختالف دايانهتم، 

 يف أأثناءاخلدمات وسوف ت نقل الوحدة اإىل مفاكن أ خر، وسوف يس متر تقدمي . 2017 عامصيف  يفمن ذكل  الانهتاءاملقرر 
دارة  وحدةالوتواصل  أأعامل التجديد.القيام ب  )أأي  ائرهيا الطبية والفحوصات الطبية ومجليع موظفي الويبو وزالشهادات اإ

م ابلتنظمينفلونزا )ضد الإ جمانيًا  تطعاميً  م أأيضاً قد   ت  وحالت الطوارئ(. و  الاستشارات قد   والاحتاد التأأمني الصحي  املشرتك مع م 
أأقامت و املوظفني،  احلفاظ عىل حصةمن أأجل ة همنية يتدابري حص  طبَقتقد و ( ملوظفي الويبو واملتقاعدين. ادلويل لالتصالت
ويتلقى (. والأغذيةبكترياي املياه و  ،ن، وحتليل الهواءوالتوعية والتدابري الصحية الوقائية )أأمراض العي بشأأندورات تدريبية 

سداءوظروف املعيشة. نتقال السكن والا بشأأنن مساعدة واحلالياجلدد و ن واملوظف املشورة للموظفني واملتقاعدين  وي عترب اإ
من ولية الوحدة، مبا يف  اً وأأفراد أأرسمه جزء

الهياك بشأأن وادلمع رشاد ه والإ يذكل التوج 
ويوحض اجلدول الإدارية يف سويرسا.  واللواحئ
ىل يونيو  2015)للفرتة من يوليو  املقابل البياين اإ
( ارتفاع طلب املوظفني لبعض اخلدمات 2016

 الطبية ذات الصةل.

ب تي   ك  ادلاخلية الويبو عىل ش بكة رش ون   .49
عىل دف مساعدة املوظفني اجلدد وأأرسمه هبعىل معلومات عامة  بتي  هذا الك   يتويو . 2015يف أأكتوبر  لقادمني اجلددل

م وي  مدارس، سكن و عىل  العثور ضافة اإىل ذكل، قد   م معلومات مفيدة أأخرى ملساعدهتم عىل الاس تقرار يف املنطقة. واإ ي قد  

                                                
14
 .ميكن للموظفات الاليت يرضعن أأطفالهن الاختالء يف هذه الغرفة لس تخدام شفاطة الثدي 

العدداألنشطة الطبية ذات الصلة

1,071استشارات الممرضات

استشارات األطباء

)بما في ذلك مع الخدمات الطبية لمكتب األمم 

المتحدة في جنيف(

549

 اإلحاطة والموافقات الخاصة بالبعثات:

1,407         •  المعالجة اإللكترونية

337         •  التطعيمات

358         •  استشارات ما قبل السفر
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رئيس قسم  ،سرتافيكغلني ماك 

، قواعد بياانت أأدوات التوس مي
مريكية  :من الولايت املتحدة الأ

نشاء قاعدة  فعالاكن هل دور  يف اإ

 العاملية للعالمات  بياانتال 
مفاكنيات التجارية، اليت توفر  البحث عن أأحدث اإ

مفاكنية، مبا يف ذكل العالمات التجارية الأوىل عىل  الإ

 الصور.مس توى العامل يف البحث عن 

 

املعاشات التقاعدية والتأأمينات،  اخلدمات املالية املتاحة ملوظفي الأمم املتحدة والضامن الاجامتعي، أأي  بشأأن ب نصاحئ تي   الك  
 الويبو.اإىل الانضامم ند املتاحة ع الاس تحقاقات من  اليت تشلك جزءاً 

 تغطية اخملاطر الصحية

ىلامل س نَ التأأمني الطيب اومجلاعي بدأأ تطبيق   .50 كر، كام 2015( يف يناير سابقاً فانربيدا كة رش )رشكة س يغنا  د اإ يف تقرير  ذ 
خَصص من رشكة س يغنا  يتوىلاجلودة، مس توى . وللحفاظ عىل العام املايض ىل للخدمات امل قَدمة  دقيقة   مبراقبة  القيام فريق م  اإ

 (.وما اإىل ذكلاس تفسارات العالج، و ، الوقت اذلي يس تغرقه رد التفاكليفمن حيث موظفي الويبو )

د يف دَ جي  مل ف ،2015يف البداية اإىل رشكة أأخرى يف عام اذلي أ س ن د ، املهنية وغري املهنية التأأمني ضد احلوادثوأأما  .51
لأهنا اكنت حتتل املرتبة الثانية  2016يف يناير  فامي بعد اإىل رشكة س يغناعقد الح ن  اخلدمات. وم   جودةهناية العام، بسبب رداءة 
ىل  القسط رشكة س يغنا، واخنفضمع امل ربم  العقد اجلديدهذا  قسط التأأمني يفبشأأن التفاوض أ عيد و خالل معلية املناقصة.  اإ

م يف املناقصةعرض المس توى أأقل من  لموظفني عىل حد سواء. لمما أأدى اإىل حتقيق وفورات للويبو و  ،الأصيل اذلي ق د  
، هو اختياري للموظفنيو ، غري املهنيةدمع الويبو للتأأمني ضد احلوادث  2016يناير  1من  اعتباراً وعالوة عىل ذكل، توقف 

 .2015احلساابت اخلارجيني يف عام  ومراجعقدهما توصية  وذكل بناء عىل

تعادل تغطية ب  2016يناير  ابتداًء منعىل احلياة ختياري اومجلاعي الاالتأأمني  أأيضًا مع رشكة س يغنا بشأأن مت التعاقدو .52
وهذا  ذا التأأمني.اذلين ينتفعون هبقسط أأقل بكثري، مما أأدى اإىل حتقيق وفورات للموظفني ب العقد السابق، ولكن تغطية 
 الويبو. منماليًا مدعوم  غري التأأمني

اذلي يزور الويبو مرتني  ،رشكة س يغناممثل فيتوىل التأأمني الطيب.  شواغلمساعدًة بشأأن الويبو  وتقاعدم  أأيضاً  ىتلقوي  .53
واملشورة  د التفاكليف،سداو ، الأمد الطويةلوالرعاية الطبية  ،املستشفياتالعالج يف تقدمي املساعدة بشأأن  ،يف الأس بوع
يكون من املمكن فسوف ، تفويضاً قدموا ن اذلين و ملتقاعدا أأما الصةل. لتغطية التأأمينية وغريها من املوضوعات ذاتاملتعلقة اب

َصم أأن  قريباً  الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي من امل قَدمة من معاشاهتم التقاعدية  مبارشةً هم التأأمينية أأقساط خت 
عانة و املتقاعد ىتلقوي . الأمم املتحدة  الطيب.تأأميهنم من أأجل  من املنظمةمالية ن اإ

دارهتا :الركزية الرابعة  تمنية املواهب واإ

 حتويل ذوي املواهب اإىل أأشخاص ذوي أأداء عال

راجعًة تدقيقيَةً ، 2015يف أأواخر عام ، الرقابة ادلاخلية أأجرت شعبة   .54 مشلت هذه يف الويبو، و لإدارة أأداء املوظفني  م 
ىل  2013يناير الفرتة من بياانت املراجعة  لموظفني املتاح ل راجعةامل تقريرَ شعبة  الرقابة ادلاخلية  ت. وأأصدر 2015أأكتوبر اإ
 .2016مارس يف ادلاخلية،  الويبو عىل ش بكة

اليت ب ذلت  جلهود الكبريةوأأقرت هذه املراجعة التدقيقية اب .55
دارة الأداء وتطوير املوظفني لنظام س متر امل لتحسني يف سبيل ا اإ

(PMSDS منذ )شعبة عوة اس تجابًة دل. و 2009يف عام  تطبيقه
دارة الأداء يف الويبو منذ بشأأنتقدمي تعليقات الرقابة ادلاخلية اإىل   اإ
دخال هذا النظام اس تقصاًء جملس املوظفني احلايل أأجرى ، اإ

جيابية الاس تقصاء عن ن يف وأأعرب املشاركو لموظفني. ل أ راء اإ
جراءمرتابطة أأهداف وضع )  الرئيسحوار جيد بني  مع اإ
جناز عىل وتدريب اكف  ،نزهية وشفافةتقياميت و  املرؤوس،و  اإ
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أأكرث نظام يكون ال لإدخال حتسينات عىل النظام )ينبغي أأن  اً فرص والتحسني الأداء(، وحددتوجيه اكف من املرشفني و  ،املهام
جراء حنو التمنية،  توّجاً    التواصل الفعال(. هدمعشامل جامع يتقيمي واإ

أأنه يعتربون مهنم  %85و، شفافةو عادةلالأداء  تأأن تقيامي قصاء يرونمن املشاركني يف الاس ت 75%

 التدريب الفاكيفتلقي يؤكدون  %70و ،مع املرشفني يف صياغة أأهداف الأداء حوار جيديوجد 

 لإجناز املهام

قرار شعبة الرقابة ادلاخلية مبو  .56 ز ا مع اإ من التوصيات لزايدة حتسني النظام القامئ  عدداً ت الشعبة  محىت ال ن، قدَ أ جن 
من  اً دارة الأداء وتطوير املوظفني مزيداإ التوظيف و  بأأن يشهدعىل وجه اخلصوص، فأأوصت،  واملامرسات ذات الصةل.

لإدارة الأداء  س تقل احلايلامل النظام الإلكرتوين ها عن نظام ط ل خطَ امل   الاس تعاضةالتوافق من خالل ي يرَس هذا أأن بالتوافق، و 
هذا . ومن املقرر أأن يبدأأ يةموارد املؤسس  للتخطيط ل متفاكمل ل  وقاعدة بياانت التدريب حبل   ( ePMSDSوتطوير املوظفني )

أأما ذه التوصية ابذلات. هبأأي تغيريات مؤقتة فامي يتعلق مل حتدث  ، ومن ثَ 2016النصف الثاين من عام املرشوع يف 
طار يف أأن حتدث ن املقرر مفالتقيمي اذلايت للموظفني"، ، مثل "املنشودةالتحسينات  من العام املقبل مع  النظام اجلديد، بدءاً اإ

دارة الأداء وتطوير املوظفني  .2017عام ل دورة نظام اإ

 ودمعهام الالزتام وايمتزي عىل فاكفأأةامل

برانجمها الرمسي للمفاكفأ ت عامني، أأطلقت الويبو  أ ت والتقدير عىل مدارمفاكفجديد لل الإطالق التجرييب لربانمج بعد .57
فئة أ نشئت . و التابع لشعبة الرقابة ادلاخلية تقيميال قسم قدمة من تضمن التوصيات املت ، اذلي 2015يف أأغسطس والتقدير 

سهامًا كبريًا جديدة من اجلوائز للموظفني اذلين  جيابية ومتنامغة. هتيئة يف أأسهموا اإ  تقدمي اإىلظفون املو  عيد  و بيئة معل اإ
ممرحشني  فائزينال( لختيار تقريباً  موظف 400املوظفني بلغ من وشارك فيه عدد كبري لموظفني )لاس تطالع رأأي  ، ون ظ  

اجلديدة لربانمج املفاكفأ ت  صفحاتالرشت ، ن  ويف الوقت نفسهفرنك سويرسي(.  2500جائزة قمية ك ) بثالث جوائز
تيب لإرشاد املديرين صدر ك  و . أأجل اإطالع املوظفني أأوًل بأأول عىل مس تجدات الربانمجمن عىل الش بكة ادلاخلية  والتقدير
ظهار التقدير" بشأأن  .قبولل تيب اب، وحظي الك  "اإ

 استامثر الويبو الكبري يف تدريب املوظفني

ات بلغ تدريباس تفاد املوظفون من فقد أأنشطة تمنية قدرات املوظفني. يف  قياس ياً رمقًا ، 2015يف عام حققت الويبو،  .58
قدار زايدة مبلس نوات السابقة )اب مقارنةً % 20 تبلغ نسبهتا حنوبزايدة أأي  س تة أأايم للك موظف،  هذا العاميف متوسط مدهتا 

 (.س نواًي يف املتوسط يوم واحد عىل ممارسة الأمم املتحدة البالغة خسة أأايم

 أأايم من التدريب للك موظف س نوايً  6مبتوسط  استامثرات التدريبزايدة يف  20%

 ،أأنظمة التسجيلو ، والتواصلاللغات، يه  2015من حيث عدد الأايم يف عام  يةفئات تدريب أأعىل أأربع  اكنتو  .59
 والإدارة.

  ن الست يف لغات الويبو الرمسية س نوايً  لغويتدريب ي قَدم  ،والروس ية ،والفرنس ية ،والصينية ،والعربية ،زييةلك)الإ
ىل والإس بانية(  الأملانية، ويه )نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الأربعة الإضافية  النرش لغاتابلإضافة اإ
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حدى املوظفات ذوات اخلدمة الطويةل رغبًة يف احلصول عىل شهادة   ض  ت يف نفسها اإ
منذ مدة طويةل واكنت درجات تقيمي أأداهئا ممتازة، اكنت تدرك  4-عليا. ولأهنا اكنت يف الرتبة ف

وما فوقها غالبًا ما تتطلب شهادًة عليا. واكن أأولدها قد  5-أأن الوظائف الشاغرة يف الرتبة ف
ىل بدأأ ك مهن عيت اإ م يرتكها ليعيش حياته املس تقةل، وذلكل اكنت دلهيا فرصة أأخرية حيامن د 

املشاركة يف مرشوع جترييب لإدارة املوارد البرشية بشأأن ادلمع املهين والوظيفي. ولأهنا اكنت 
حتاول احلصول عىل وظيفة كثرية امل تطَلبات، فقد بدأأت ابس تكامل برانمج مكثف للحصول عىل 

يا يف الإدارة من جامعة حملية. ورأأت بعد ذكل أأن برانمج دراسات عليا جديد يف شهادة عل 
دارة الأعامل ذات املفاكنة املرموقة يف أأورواب خيار  مثايلٌّ لها. وبعد عام من العمل  حدى لكيات اإ اإ
املكثف وبعد تلقي توجيه همين، أأصبحت ال ن تفخر حبصولها عىل درجة املاجس تري يف الإدارة، 

 .ح لها فرصًا أأوسع لالرتقاء الوظيفيمما أأات

ىل  ويربانمج اللغالالياابنية، والكورية، والربتغالية(. وهيدف و  مع املتطلبات اللغوية اللغوية ملوظفني امواءمة همارات اإ
ىل و وظائف املتعلقة ابل دماج اإ  املوظفني يف املنطقة احمللية.تسهيل اإ

  دارة الينصب عىل  ابلتواصلاخلاص اكن الرتكزي الرئييس للتدريب ، مفعمني ابمحلاس واكن املشاركون زناعات،اإ
جيابية% مهنم تعقيبات 98 وقَدم ىل أأمهية املهارات واملعارف املكتس بة. وقد شارك % مهنم 80أأشار و  ،اإ ابلفعل اإ

. 2016طوال عام  ربانمج التدرييبأأن يس متر هذا ال ومن املقرروالقطاعات، رتب مجيع ال مننصف املوظفني 
وهمارات  ،والاختيار عىل أأساس الكفاءة ،همارات العرض بشأأن يةتدريب  اندرجت أأيضًا حتت هذه الفئة جلساتو 

جراء املقابالت تقان و  ،اإ م، الكتابة. اإ  عىل تدريب   (شاراكً م  58تعيني )ال أأعضاء جمالس اإىل عىل وجه اخلصوص، وق د  
جراء املقابالت عىل أأساس مكلت مجموعة الويبو. واس ت  قدرات فرز املتقدمني لشغل وظائف لتعزيز  ؛ةالكفاءتقيمي  اإ

 .توجيهوال  الفعالالاس امتع حبلقات معل بشأأن هذه الربامج التدريبية 

  دارة  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ، واكن هذا لويبواخلاصة اب أأنظمة التسجيلعىل  اً تدريبوقَدم جسل  مدريد واإ
م  جراءات التسجيل يف الغالب، يتعلق اب داخلياً التدريب، اذلي ق د   ذين اخلاصة هبلتطبيق العميل للقواعد واللواحئ واإ

دارة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات برانجماً  أأقامتاإىل ذكل،  ضافةً اإ . و النظامني داة الأ اس تخدام  بشأأن تدريبياً  اإ
نة ةتكنولوجيال   .ePCT امل حس َ

  ىل تمنية ةالإدار عىلالتدريب واكن ، والأداء، وظفوناملالإدارية يف اجملالت الرئيس ية التالية:  ةوتعزيز القدر  هيدف اإ
جناز العمل و ، واخملاطر ،رشوعامل و  بيئة ليناسب  خصيصاً  اتدارة املرشوعاخلاص ابإ التدريب  ممص    و . جبودة فائقةاإ

الوقت  تنظميعىل  اً تدريب أأيضاً  نديرواملتلقى و . املعهودةس تخدام مصطلحات الويبو وسيناريوهات الويبو ابالويبو 
 الإّجاد.معاجلة و 

 العمل وادلراسة املساعدة عىل اومجلع بني

يف شهادات جامعية  احلصول عىلالتعلمي املس متر و  ملواصةل الإجازات الالزمة همومنح  تواصل الويبو دمع املوظفني مالياً  .60
عىل الأقل  موظفاً  80. وقد اس تفاد الوظيفي للموظفنيللتطوير  دعامً ، وذكل بعملهمتتعلق الإدارة أأو يف جمالت تقنية  جمال
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، همندس برجميات أأول من فرنسا: برونو بوليكوين
طَور تكنولوجيا الويبو امل صممة خصيصًا للرتمجة 
ال لية الإحصائية من أأجل تعزيز جودة الرتمجة 

نظام  ا للتعديل يف معلياتال لية وكفاءهتا وقابليهت

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ونظام مدريد وشعبة اللغات. كام نرش برونو هذا الربانمج بناء عىل طلب 
من الأمم املتحدة يف نيويورك وواكلت الأمم املتحدة الأخرى، مبا فها 

مم املتحدة،  والاحتاد املنظمة البحرية ادلولية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأ
ادلويل لالتصالت، وحظي الربانمج برضامه التام وأأسهم يف حتقيق 

 مفاكسب يف الكفاءة.

k 

بقت) 200715من برانمج ادلراسات اخلارجية منذ عام  ضافة اإىل ذكل، لتتبع أأفضل  وسائل الوقتذكل بعد  وط  البياانت(. واإ
 ليوم واحد، اليت تس متراملشورة املهنية حلقات معل تقدمي عدد من يف الويبو  رشعت

 وأأكرث 2007موظفًا منذ عام  80مبساعدة الويبو ) العمل وادلراسةمن املوظفني يف اومجلع بني  %10جنح حنو 

 (1998منذ عام  من ذكل

نظمة الصحة العاملية أأو مكتب مفوض م  وأأ  وابلتعاون مع مكتب الأمم املتحدة يف جنيف داخلياً وأ قميت حلقات العمل هذه 
طار للتفكري يف بعض العوامل الرئيس ية،  يفالعمل  ةحلقأأهداف وتمتثل الأمم املتحدة السايم حلقوق الإنسان.  توفري اإ

 12وتلقىوحتديد خطوات واقعية لإحداث التغيري.  ،الوظيفي والشخيصيف التطوير القوة الشخصية مواطن  واس تغالل
فردي  توجيهاحلصول عىل أ تيح للمشاركني . و 2016منذ بداية عام موظفًا أ خر  29، وتلقاه 2015يف عام التدريَب  موظفاً 
جراءات التنفيذ. عىلملساعدهتم انهتاهئا بعد  العمل ةحلق تيسريالقامئني عىل من   اختاذ اإ

 التنقل من أأجل التطوير الوظيفي

جاميل عدد املوظفني اذلين  .61 ويه من يف الفرتة املشموةل ابلتقرير  موظفاً  41 من فرص التنقل ادلاخيل وااس تفادبلغ اإ
ىل يونيو  2015يوليو  ما من خالل  والتنقالت الأفقيةمسابقات عقب اليت تأأيت  رتقياتال. ويشمل التنقل ادلاخيل 2016اإ اإ

عزز ت  بيئة العمل املتنوعة يف الويبو و ب  سعو ملام أأ ابإ التنقالت الأفقية  تسمحو ملوظفني. انظام من  3-4ابملادة  مسابقات أأو معالً 
ضافية، و   من 3-4التنقالت الأفقية طبقًا للامدة تتوقف و الشامل. التطوير الوظيفي يف من َث ت سهم فرص اكتساب همارات اإ

دارة الأداء وتطوير املوظفنينظام   مينح. و املنظمةوختضع ملصاحل  ،احتياجات العملعىل  ملوظفنيانظام  حدى  بوصفه – اإ اإ
 رغبهتم يف التنقل.لإبداء  فرصةَ ال املوظفني –تطوير املوظفني أأدوات 

ىلاخلاريج نتقال الاوتدمع الويبو أأيضًا  .62 جيابياً  عترب عنرصاً فالتغيري ي  منظامت أأخرى،  اإ يف حتفزي املوظفني. ونتيجة  اإ
جاميل عدد الانتقالت تقرير )يف أأثناء الفرتة املشموةل ابل انتقالت امانية حدثت ذلكل،  ( بني الويبو 2008منذ عام  26وبلغ اإ

ما يفاملوحد لأمم املتحدةانظام نظامت املشرتكة يف امل وغريها من  أأكرث  متلقيةً  منظمةً الويبو ول تزال . انتدابنقل أأو  شلك ، اإ
ةل نظمة م  كوهنا من رس  ىل  جديداً  موظفاً  22 ، فقد انضماملوحد لأمم املتحدةاداخل نظام م  يف حني أأنه مل  2008منذ عام الويبو اإ

ىل املنظامت الأخرى سوى  ت عترب ، منذ وقت طويل اً سائد اً اجتاههذه الأرقام، اليت ل تزال و . أأربعة موظفنيي رَسل مهنا اإ
فَضةلالويبو  اس تحسانعىل  مؤرشاً   .كجهة معل م 

داخل الويبو من لالرتقاء الوظيفي فرص  تاحت  و  .63
في عام فبقات لشغل الوظائف الشاغرة. خالل مسا
لشغل وظائف شاغرة ملدة ة مسابق 90أ جريت ، 2015

تكل  ثلثفشغل موظفون اعتياديون دة، حدَ م  
مجيعها قد نتجت عهنا وتفاكد تكون ، الوظائف
يؤد مل وأ خر،  اً ثلثشغل موظفون مؤقتون و  16؛ترقيات

ىل  حَددة اذكل اإ بل أأدى ، حفسب ملدةجعل تعييناهتم م 
ىل ترقيهتم أأيضاً  ذهب الثلث و ؛ يف بعض احلالت اإ

ىل َمن  جنح من املاملتبقي  . ومن بني نيرحشني اخلارجياإ

                                                
15
 ليست متاحة بسهوةل. 2006 اإىل عام 1998يف الفرتة من عام ملس تفيدين ابالبياانت املتعلقة لكن و  ،1998عام الويبو اخلارجية يف  نشئ برانمج ادلراساتأ   
16
 أأدى عدد قليل من الوظائف الشاغرة اليت فاز هبا مرحشون داخليون اإىل تغيري دورمه وهماهمم دون تغيري رتبهتم )انتقال أأفقي(. 
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ىل الفئة الفنية.ترىق املرحشني ادلاخليني، َمن  جنح من   خسة من فئة اخلدمات العامة اإ

ىل منحتسعى الويبو و  .64 دمع وأأدوات ما يتاجونه من املهنية  حياهتم الارتقاء يفاملوظفني اذلين يرغبون يف  جاهدة اإ
تقان كتابة ) يةيف شلك فرص تدريب ، وذكل لتحقيق أأهدافهم  برامجو الفعاةل(،  الشخصية طلبات التوظيف، واملقابالتمثل اإ

دارة الأداء وتطوير املوظفنيونظام العمل وادلراسة،  اومجلع بني املوظف املوظف واملرشف عىل أأهداف  خالهلاذلي يتفق من  اإ
أ درجت ن اذلين ون ادلاخليواملرحشيتلقى التدريبية ذات الصةل. وعالوة عىل ذكل،  هابلتمنية واحتياجات الس نوية املتعلقة
دارة املوارد البرشية  سابقة دعوةً امل يف  وانجحي لكن مل و  التصفية قامئةأأسامؤمه يف  جوانب جلسة للتعقيب عىل حلضور من اإ

 .هلم اءةبن  قدمي تعقيبات كل هبدف توذ ،والرتكزي علها اقد يرغبون يف حتسيهن هم اليتترش يح 

عادة التصنيف   أأداة يف التخطيط التنظميي –اإ

عادة تصنيف  أأن رمغ .65 لأن الوظائف ل ي عاد الوظيفي، من أأدوات الارتقاء  أأداةً  ه املوظفونينبغي أأل يعترب وظيفة الاإ
ل  عادة الهيلكة، تصنيفها اإ ىل  17وهري يف همام الوظيفة(،اجلتغيري وال يف س ياق التخطيط التنظميي )مثل اإ نه قد يؤدي اإ ترقية فاإ

ىلاملوظف حيامن ي عاد تصنيف الوظائف  ترقيات  الفئة الفنية وأأربع   داخلترقيات  س بع   2015يف عام  حدثت وقدأأعىل. رتبة  اإ
عادةمن خالل  فئة اخلدمات العامةداخل   .لتصنيفا اإ

 شؤون املوظفني الأخرى رابعًا.

 العداةل ادلاخلية )أأ( 

 التدابري التأأديبية والتسوية الرمسية للزناعات 

م  .66 ملوظفني خالل الفرتة اليت رفعها ااملرفق الأول معلومات عن عدد القضااي الواردان يف  16و 15 ناجلدولي قد  
الفرتة  ها يفعددب مقارنةً قد اخنفض، بوجه عام، عدد القضااي اخنفاضًا كبريًا . و عن موضوع هذه القضااياملشموةل ابلتقرير، و 

 املشموةل ابلتقرير السابق.

ذت و  .67 ىل  2015يوليو يف الفرتة من اختُّ جراءات تأأديبية ضد أأربعة موظفني ) 2016يونيو اإ خالل  مهوهو نفس عدداإ
ىل تطبيق التدب تأأخري يف الاس تفادة من و  ،: توبيخ كتايبنيالتالي نيالتأأديبي ينري الفرتة املشموةل ابلتقرير السابق(، مما أأدى اإ

حبلول هناية الفرتة املشموةل  جارية ل تزال، يف قضيتني، الإجراءات التأأديبيةواكنت  .عامني الزايدة التالية يف درجة املرتب ملدة
 ابلتقرير.

 بياانت مالية خبصوص العداةل ادلاخلية

ىل يونيو  2015من يوليو يف الفرتة  ةالإدارية ملنظمة العمل ادلولي احملمكة   مل حتمك .68 أأي تعويضات يف مبنح  2016اإ
ىل املوظفني ضد الويبو. امل قَدمة الشفاكوى  ع اإ ف   .للطعون توصيات جملس الويبومعاًل ب  سويرسايً  فرنفاكً  9 125 ما يعادلود 

جملس الويبو للطعون و  ملنظمة العمل ادلولية احملمكة الإداريةهتا حفصاليت للقضااي الثابتة  وبلغ مجموع التفاكليف الإدارية .69
 106 100لمحمكة الإدارية ولفرنك سويرسي  117 700 مهنافرنك سويرسي،  223 800خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير حنو 

(. جملس الطعون أأمني يشغل منصب اذلي 3-الرتبة ف)دون احتساب تلكفة موظف  لس الويبو للطعونفرنك سويرسي جمل
فرنك سويرسي  19 500ملنظمة العمل ادلولية يبلغ  حمك أأصدرته احملمكة الإداريةللك ثابتة يعين ذكل أأن متوسط التلكفة ال و 
التفاكليف وتشمل . فرنك سويرسي 7 100جملس الويبو للطعون يبلغ ختذه اقرار اس تنتايج  أأن متوسط التلكفة الثابتة للك و 

                                                
17
عادة ال ملوظفني الإطار اذلي ميكن أأن انظام من  2-2املادة  دد   حت    رى فيه اإ  تصنيف.جت 
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 ه عن ك قرار اس تنتايج  مت خذ،وانئبجملس الطعون : الرسوم املدفوعة لرئيس حفصها جملس الطعون للقضااي اليتالثابتة 
ىل  للنقل اإجاميلللخدمات ومبلغ س نوي ورمس س نوي مقطوع  ضايف رمسو  ه،من الرئيس وانئب ك   ي دفَع اإ  س نوي مقطوع اإ

اس ت عني به لتقدمي  توظيف واكةلاتبع لتلكفة خدمات عامل  وأأخرياً  ،نفقات السفر لنائب الرئيسو  ه،خدماتمقابل للرئيس ي دفَع 
 .جمللس الطعونادلمع الإداري 

 ومبادرات املوارد البرشية ذات الصةل العالقات بني املوظفني والإدارة )ب(

 الفريق الاستشاري املشرتك 

م هل  اذلي –دور الفريق الاستشاري املشرتك يمتثل  .70 دارة  ت قد   سداء – دمع الأمانةاملوارد البرشية  اإ املشورة للمدير  يف اإ
ىل الفريق الاستشاري أأيضًا جيوز و الإدارية. الشؤون أأو  املوظفني بشأأن شؤونالعام  للموظفني توجيه عريضة مبارشة اإ

سداء  ىل املدير العام بشأأنامل املشرتك لاللامتس منه اإ ن العريضة ما ل يقل  عهذه ، رشيطة أأن يوق ع عىل هذه الأمور شورة اإ
توصيات بشأأن وأأصدر  الفريق الاستشاري املشرتك مشورةً  أأسدىالتقرير، ذا خالل الفرتة املشموةل هبو . خسني موظفاً 

من أأجل جملس "  امل عنونةوظفنياملعريضة وبشأأن ، يسوده الاحرتام والتوافق معل اخلاصة بهتيئة مفاكن س ياسةال مرشوع 
جراءات تقدمي موظفني متثييل  .من لحئة املوظفني 2-2-8القاعدة   للعرائض مبوجباملوظفني"، وبشأأن اإ

 جديد انتخاابت لختيار جملس موظفني

جملس من أأجل "امل عنونة عريضة املوظفني  بشأأنمن الفريق الاستشاري املشرتك امل قَدمة بعد النظر يف املشورة  .71
نشاء جملس موظفني متثييل ل امليض قدماً ياكن من بيهنا سب و من توصياهتا،  اً ، اعمتد املدير العام عدد"يليث مت موظفني   يف اإ

 اً تغيري عترب ذكل وي  املوظفني. من نظام  1-8للامدة  يع املوظفني احلق يف التصويت(، وفقاً يكون ومجل   )أأي  نياملوظف ه معومنتخبي 
ليه يف يتوىل أأداء  ومجلعية املوظفنيالتابع جملس املوظفني اكن فها  العهد طويةليف ممارسات  اً كبري  دور جملس املوظفني املشار اإ

ل لأعضاء مجعية املوظفنيوظفني، رمغ أأن املنظام من  1-8املادة   فرصة انتخاب أأعضاء جملس املوظفني هذا غري متاحة اإ
فرز الأصوات ومه يعملون حاليًا موظفي الويبو(. وقد مت تعيني موظفي قوام من  18%51ميثلون ومه ) اذلين يدفعون رسوماً 

جملس يكون أأن الأمل معقود عىل و  ،يف متثيل املوظفني كبرياً  تطوراً وميثل ذكل ظمي انتخاابت جملس املوظفني اجلديد. تنعىل 
 مجيع املوظفني يف العالقات بني املوظفني والإدارة.يعرب عن صوت مبثابة املوظفني اجلديد 

 وضع الس ياسات )ج(

 الس ياساتأأخرى بشأأن وتطورات تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته  

للموافقة علها وعىل لحئة املوظفني ملوظفني اعىل نظام امل دَخةل من التعديالت  عدد  ع رض عىل جلنة الويبو للتنس يق  .72
املراجعة املس مترة فاإن ، للغاية ضئيل  التعديالت هذه . ورمغ أأن تأأثري معظم 2015، عىل التوايل، يف أأكتوبر هبا الإخطارلو 
دمع أأولوايت املنظمة، مع ضامن التوافق تجراءات فعاةل اإ طار تنظميي سلمي و ابلحتفاظ ابإ لويبو لسمح ولحئته ت نظام املوظفني ل 

 .املوحد الأمم املتحدة نظاميف املتبعة مع أأفضل املامرسات 

ل، و  .73 جازة فمل تعد  ،2016يناير  1من  اعتباراً ، نظام  املوظفني ولحئته عىل وجه اخلصوصع د   الوطن ومنحة زايرة اإ
ىل الوطن التعلمي ومنحة العودة   .لمغرتبنيلاس تحقاقات  هذهنظرًا لأن للموظفني اذلين يقميون يف وطهنم،  متوفرةً اإ

دارايً  14صدر ، الأخرى اخلاصة ابلس ياسات تطوراتال فامي خيص و  .74 عالمياً  تعماميً اإ ، يتعلق بس ياسة املوارد البرشية واإ
ما لتحديث الس ياسات القامئة أأو   تدابريتقيمي الأداء، وتطبيق ال والطعن يف ، بشأأن أأمور مهنا الإعاةلوضع س ياسات جديدة، لاإ

                                                
18
 .لشرتاكه الس نويفاعلني العضاء ك عضو من الأ عىل أأساس دفع  2016من مارس  اعتباراً  
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هناء و التأأديبية،  جازة زايرة الوطن، و و  تعيني لأس باب حصية،ال اإ لأغراض  جازةوالإ ، لتقديروابمفاكفأ ت للالويبو برانمج اإ
نسانية، تعيينًا  امل عينني ملوظفنياومنحة التعلمي، والإجازة املرضية، والتدخني واس تخدام السجائر الإلكرتونية، وفرتة اختبار  اإ
 .مؤقتًا أأولياً 

ادلول الأعضاء  منالتعاون  ت قربمهية الاسرتاتيجية املزتايدة ملفاكتب الويبو اخلارجية يف تقدمي اخلدمات اليت لأ ل ونظراً  .75
عاليم رش والرشاكء، ن   حلاوأأحصاب املص ىل مفاكتب انتقال جديد لتقدمي حملة عامة عن أ ليات تعممي اإ  ةبعيدال  الويبواملوظفني اإ

 .الانتقال وادلمع اخلاص بذكل عن املقر

 مجموعة عنارص الأجر يف النظام املوحد ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا اس تعراض

النظام  مجموعة عنارص الأجر يف اس تعراضبشأأن  قراراً  2015ديسمرب  23يف اعمتدت اومجلعية العامة للأمم املتحدة  .76
دخالموظفي الويبو  يفالتغيريات الرئيس ية اليت سوف تؤثر تتعلق و املوحد ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا.  جدول  ابإ

عاةلموحد ونظام مرتبات  ، زايدة درجات املوظفنيريات عىل تغي يضاً أ دخلت أأ نظام املنح التعلميية، ولكن مبراجعة جديد و  اإ
ىل الوطن، واس تحقاقات و  . 2017التغيريات يف عام  ت طبَقوف . وسواملس تحقات امليدانية والبدلت ،نقلال منحة العودة اإ
طار يلتكي  عاملدر كبري من الأ جيري حاليًا القيام بقو   .ةتكنولوجيهتا ال وأأنظم االتنظميي وس ياساهت الويبوف اإ

 والإجراءات تعزيز املامرسات

دارة املوارد البرشية مراجعة العمليات واملامرسات لضامن أأهن .77 احتياجات املوظفني واملنظمة،  وتدمع ،فعاةل اتواصل اإ
طار الويبو التنظميي وممارس ، وحص  . املوحد الأمم املتحدةنظام املشرتكة يف نظامت امل غريها من  اتوتامتىش مع اإ من حت املنظمة 

عاةل الزوج ساهتا املتعلقة ابلفصل يف بني أأمور أأخرى، ممار  احلوادث  تغطياليت واملسامهة يف أأقساط التأأمينات الاختيارية اإ
 .فقدان ادلخلو 

 توصيات مراجعي احلساابت )د(

م من توصيات  .78 جاميل عدد ما ق د    2013توصيات منذ بداية عام  107املتعلقة ابملوارد البرشية مراجعي احلساابت بلغ اإ
دارة شعبة الرقابة ادلاخلية  نفَذتحيامن ) توصية معلقة  30 سوى 2016يف يونيو ومل يبق مهنا  ،فتوحة(امل توصيات ال نظام اإ

ت نفَذ . ومن املتوقع أأن يةموارد املؤسس  للتخطيط ال تتعلق بتنفيذ نظام توصية  15املرفق الأول(، مهنا  يف 18)انظر اجلدول 
 .2017حبلول هناية عام  توصياتهذه ال معظم 

دارة اخملاطر ه()  اإ

بيئة تجاوب مع عىل ال  اقدرهتهو الويبو يف جمال املوارد البرشية واجه ياذلي طر الاسرتاتيجي الرئييس اخل زاليل  .79
ذلكل ل يزال ينصب الرتكزي يف اسرتاتيجية املوارد البرشية بشلك أأسايس عىل زايدة و. الرسيعة التطورامللكية الفكرية العاملية 

سد ثغرات ل ، تتواصل اجلهود املبذوةل وللتخفيف من وطأأة اخملاطر هذا املضامر وضامن متتعها ابملرونة الالزمة. يفالويبو قدرة 
 واردمبالعامةل الأساس ية  ىمكل القو س توت   .اخلاصة ابلتخطيط للقوى العامةل وتدريهبا طة املس تقبلية الشامةلاخلتنفيذ ل املهارات و 

 قيد الاس تخدام.دمات تقدهما كياانت جتارية. وك هذه الإجراءات خبمناس بة من غري املوظفني و  فردية

 2017-2016نظرة استرشافية اإىل عام  خامسًا.

الوقت يف بشأأن تنظمي املوظفني والإدارة من مشرتك فريق عامل الصادرة عن توصيات ال  ك وظر يف بعض أأ النَ  نَ اإ  .80
يمتثل . و ذا طبيعة وظيفية متداخةل شامالً  اً هنج عىل الأرحج،، تطلبفامي بعد سوف ي تكل التوصيات ل تنفيذ أأي و الويبو 
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نتاجية ية والاجامتعية، وقدرة املنظمة املوظفني العمل التوازن بني حياة ك من تعزيز يف الهدف   يتاجوسوف س تدامة. امل الإ
َق  تنظمي الوقت اإىل الاستناد  ىل حب  أأبرزه الفريق العامل. عىل النحو اذلي ة يخالقيات املهن الأ مبادئ املسؤولية اذلاتية والثقة و اإ

ىل املومن املتوقع أأن  الوقت يف املنظمة.  تنظميتنفيذ ممارسات  ةمسؤولي حتملمن خالل التدريب عىل ين يد العون دير ت مد  اإ
طار تنظميي و توجد حاجة اإىل وضع أأن أأيضًا ومن املرحج  طار اإ ىل حتديد ح نقَ م   اتس ياساإ  .صةلذات  ةحلول تكنولوجيواإ

دارة املواهب أأما و  .81 ن من يف الأشهر املقبةل اذلي أ طل ق يف ال ونة الأخرية فسوف يكمتل تنفيذهمرشوع اإ ذ اإ ، اإ
دارة املواهب بشأأن ل متفاكمل التأأسيس ية حل العنارصسوف ت وَضع . و 2017املرشوع حبلول يوليو املس هتدف أأن يكمتل هذا  اإ

دارة الأداء،  :رئيس ية مساراتثالثة مع وذكل ية، موارد املؤسس  للتخطيط ابل مرتبط  دارة التعملو اإ املهارات. وهذا حرص و  ،اإ
( والتدريب )قاعدة بياانت ePMSDSلأداء )اخلاصة ابقامئة بذاهتا، الاحلالية الأنظمة  يسد مسدسوف احلل املتفاكمل 
 التدريب(.

أأحداث التعمل، يف التسجيل اذلايت و ، الناقصةللتقياميت أأنظمة التذكري املؤمتتة أأدوات تقيمي الأداء اجلديدة، و ت عترب و  .82
نرتنتعرب املديرين واملوظفني نفاذ و  ىل الإ  – حتليل الثغراتاملهارات مبا يف ذكل الاحتفاظ بسجالت و ،جسالت التدريب اإ

دارة اون واملوظفواملدير  اليت توحض كيف سيس تفيدمثةل الأ  ت عترب من دارة املوارد البرشية من معليات اإ ملواهب يف ن وكذكل اإ
دخال هذه املس تقبل.  تؤدي هذه  ، ومن املتوقع أأنتدرجيياً اجلديدة  الإمفاكنياتوسوف جيري خالل الس نوات القادمة اإ

ىل  ،ممواءمة هماراهتاملوظفني و  يسري تمنية قدراتوت  ،ملوارد البرشيةمعليات اختاذ القرارات اخلاصة ابحتسني  الإمفاكنيات اإ
دارة الأداء والتعمل.وتعزيز الكفاءة الإدارية يف جم  ال اإ

املوحد ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا  لأمم املتحدةامجموعة عنارص الأجر يف نظام امل دخةل عىل التغيريات وأأما  .83
الأمم املنظامت املشرتكة يف نظام عىل مجيع سوف ت طبَق هذه التغيريات، اليت و . 2017ذ يف عام ادخل حزي النفيفسوف 
 والبدلت ،نقلل املتعلقة اب امل عَدةل ديدة أأواجلالاس تحقاقات " 1"يه:  ،ثالث فئات اإىل، ميكن تصنيفها وحداملتحدة امل

ىل الوطن ،امليدانية واملس تحقات دخال 2" ؛ومنحة العودة اإ  توي عىل معدل واحد فقطي ول املرتبات ادجلهيلك موحد " واإ
دخال ، و عاةل، بغض النظر عن الظروف العائلية وحاةل الإ للمرتبات عاةل جديدة سوف تكون الويبو عىل اس تعداد اإ بدلت اإ
عَدل مل 3" ؛2017يناير  1من  اعتباراً  هالتنفيذ خطط م  من العام  س يكون ساري املفعول اعتباراً  ،نحة التعلمي" وم 
 .2017/2018 ادلرايس

نصبًا الرتكزي وسوف يظل  .84 ىل ادلمعتقدمي سوف يس متر و عىل حتسني التنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. م  دلول ا اإ
التدابري ادلاخلية ، مع زايدة تعزيز الويبويف توظيف ال  عندالتوزيع اجلغرايف بشأأن  ةصياغة س ياسيف الأعضاء يف مناقشاهتم و

 مع ادلول الأعضاء. شرتاكابلأأنشطة التوعية  ، وزايدة توس يع نطاقعمليات التوظيفب  اخلاصة

 املقبل حبلول العامتحقق ت سوف و . يةموارد املؤسس  للتخطيط ال حتت مظةل  كفاءة الإجراءات يس متر تطويروف وس .85
ة اهز اجلاخلدمة اذلاتية متنوعة من مس توايت  اً أأيضسوف توجد . و يةنح التعلمي امل ؤمتتة ابلفاكمل يف مطالبات اخلدمة اذلاتية امل

قرار للتنفيذ  عانة الإجياراباملوظف من أأجل اإ فامي  نظمةديث الأ جيري حتوف لعقود. وسلاملديرين ومتديد  ،ملعالني، وتطبيق اإ
َ وف ي  اذلي ساملوظفني  غيابيتعلق ب  مضن  منالإلكرتونية  ةالوظيفي التوصيفاتحتسني كام أأن . بكشوف املرتباتط رب

 .املقبلمرشوعات تكنولوجيا املعلومات املرتقبة يف العام 
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 مسائل متعلقة ابملوظفني جيب أأن تويها جلنة الويبو للتنس يق عنايهتا سادسًا.

هناء التعيينات )أأ(   اإ

هناء اخلدمة اليت حدثت يف الفرتة من  .86 ىل  2015يوليو  1فامي ييل حالت اإ  معالً ، وذكل 2016يونيو  30اإ
هناءالويبو ل ي بل غ جلنَة بأأن العام  اليت ت لز م املدير ملوظفنيانظام )ز( من 2-9 ابملادة  تعيينات املوظفني: لتنس يق جبميع حالت اإ

لغاء وظيفة وفقاً  ةواحدحاةل  -  ،املوظفني من نظام (1)أأ()2-9للامدة  بسبب اإ

 ،املوظفني ( من نظام2)أأ()2-9للامدة  لأس باب حصية وفقاً  حالت أأربعو  -

دارة املنظمة ومبوافقة املوظفني أأنف حاةل  11و -  .من نظام املوظفني (5))أأ(2-9سهم، وفقًا للامدة لصاحل حسن اإ

 جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو )ب(

أأن تتأألف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو من  1977قَررت جلنة الويبو للتنس يق يف دورهتا العادية يف س نة  .87
اذلي عضو احلايل وال واحدًا.مناواًب للتنس يق عضوًا واحدًا و ، عىل أأن ختتار جلنة الويبو مناوبنيثالثة أأعضاء وثالثة أأعضاء 

 .2017يف عام  عضويته فرتةنهتيي ت جلنة الويبو للتنس يق هو الس يد فالدميري يوس يفوف اذلي انتخبته 

وقد تلقى ، الس يد جهييل، وهو نروجيي اجلنس ية. ناوبفرتة الأربع س نوات الثانية للعضو امل  2015انهتت يف عام و  .88
جلنة املعاشات يف  ناوبامل عضو ملنصب المكرحش فيليب فافاتييه  الس يد ميقدبت اً ادلامئة اقرتاحفرنسا العام من بعثة املدير 

 .2019عام يف  لجنة الويبو للتنس يقل حىت ادلورة العادية التقاعدية ملوظفي الويبو 

دارة الأعامل حصل و . يةفرنس  اجلنس ية ال( 1952يونيو  1يف املولود )فافاتييه الس يد ويمل  .89 عىل درجة املاجس تري يف اإ
 .1976جامعة ليون عام يف  اً قانوني اً ، وخترج حماس ب1974من املدرسة العليا للتجارة يف مرس يليا يف عام 

قًا ماليًا يف اً حماس بحياته العملية فافاتييه بدأأ الس يد و  .90 دق   ىل  1976من عام فيدوس يري دو فرانس رشكة  قانونيًا وم  اإ
ىلو مناصب خمتلفة يف القطاع اخلاص.  شغل . ث1977 عام دارة الويبو  انضم اإ ىل ترىق لها، ث كرئيس 1986املالية يف عام اإ  اإ

واملراقب املايل، وهو املنصب اذلي كبري املوظفني املاليني يف منصب  ني  ، ع  2008. ويف عام 1995عام يف دير امل منصب
 .2013شغهل حىت تقاعده يف عام 

 . واكن عضواً 2009التعاونية املالية ملوظفي اخلدمة املدنية ادلولية منذ عام  الرابطةمنصب مدير فافاتييه الس يد وشغل  .91
 .2013منذ عام  هارئيس  أأصبح، و 2012يف عام  ها، وأأصبح انئب رئيس 2014و 2011بني عايم  املديرينيف جلنة 

ىل الإحاطة  .92 وجلنة الويبو للتنس يق مدعوة  اإ
ىل  87اردة يف الفقرات من علاًم ابملعلومات الو   91اإ

 مناوابً  أأعاله، وانتخاب الس يد فيليب فافاتييه عضواً 
 للجنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو للفرتة

 لجنة الويبو للتنس يقل حىت ادلورة العادية  املمتدة
 .2019يف عام 
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 تقرير جلنة اخلدمة املدنية ادلولية )ج(

ىل تقرير جلنة اخلدمة وجَ ت  الأسايس للجنة اخلدمة املدنية ادلولية،  النظاممن  17وفقًا للامدة  .93 ه عناية ادلول الأعضاء اإ
ىل ادلورة ال  م اإ مم املتحدة يف س بعني املدنية ادلولية اذلي ق د   (. A/70/30)وثيقة الأمم املتحدة  2015 عامللجمعية العامة للأ

 للجنة اخلدمة املدنية ادلولية عىل العنوان ال يت:وميكن الاطالع عىل الوثيقة عىل املوقع الإلكرتوين 
http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015.pdf. 

 جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة )د(

التنفيذية جمللس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة، يرفع )أأ( من الالحئة 14وفقًا للامدة  .94
ىل املنظامت الأعضاء، مرة واحدة عىل الأقل ك س نتني. وقد رفع اجمللس  ىل اومجلعية العامة للأمم املتحدة واإ اجمللس تقريرًا اإ

ىل اومجلعية العامة للأمم املتحدة يف دورهتا ال  2015تقرير  درجاً . وملا اكن التقرير (A/70/325)وثيقة الأمم املتحدة س بعني اإ  م 
د نرشه. وميكن الاطالع عىل التقرير عىل مضن  واثئق ادلورة املذكورة للجمعية العامة للأمم املتحدة، فاإن املكتب ادلويل مل ي ع 

 .http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/325 العنوان ال يت:

ىل الإحاطة  .95 وجلنة الويبو للتنس يق مدعوة  اإ
 .94و 93علاًم ابملعلومات الواردة يف الفقرتني 

 ]ييل ذكل املرفقان[

http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015.pdf
http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2015.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/325
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المناصب الُمموَّلة من الميزانية العادية 
عدد 

الموظفين

النسبة 

المئوية

69فئة المديرين وما فوقها *

471الفئة الفنية

502فئة الخدمات العامة

2موظف فني وطني

%1,04474.5المجموع الفرعي للقوى العاملة األساسية

22الموظفون الُمموَّلون من األموال االحتياطية والصناديق االستئمانية

الموظفون المؤقتون الُمموَّلون من الميزانية العادية

54موظفو الفئة الفنية والفئات العليا المؤقتون

40موظفو فئة الخدمات العامة المؤقتون

94المجموع الفرعي للموظفين المؤقتين

1,160المجموع الفرعي للموظفين

غير الموظفين في إطار إدارة الموارد البشرية

63أصحاب الِمَنح والمتدربون

غير الموظفين اآلخرون

179

242المجموع الفرعي لغير الموظفين

%35825.5المجموع الفرعي للقوى العاملة المرنة

%1,402100المجموع الكلي للقوى العاملة للويبو

* بما في ذلك فئة الرؤساء التنفيذيين )المدير العام ونائبوه ومساعدوه = 8 مناصب(

)AITC( المترجمون المشمولون باالتفاق الُمبرم مع الرابطة الدولية لمترجمي المؤتمرات **

القوى العاملة األساسية  الموظفون االعتياديون 

القوى العاملة المرنة

الجدول 1: القوى العاملة للويبو بحسب الفئة

في يونيو 2016

ُعّمال الوكاالت، وخدمات المقاولين الفرديين،

ومقدمو الخدمات الخارجيون والمترجمون **
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النسبة المئويةالموظفوننوع العقود  في إطار الميزانية العادية 

%62453.8دائمة

%262.2مستمرة

دة المدة %39434ُمحدَّ

1,044المجموع الفرعي للموظفين االعتياديين

النسبة المئويةالموظفونمصادر التمويل األخرى

%191.6الموظفون الُممولون من الصناديق االستئمانية

%30.3موظفو المشروعات الُمموَّلة من األموال االحتياطية

22المجموع الفرعي في الوظائف الُمموَّلة األخرى

نوع آخر من العقود

 في إطار الميزانية العادية 
النسبة المئويةالموظفون

%948.1الموظفون المؤقتون

1,160المجموع

الجدول 2: الموظفون بحسب نوع العقد/ التمويل في يونيو 2016

 قود د    
     

 قود       
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20112012201320142015

النسبة المئوية لتكاليف الموظفين في 

إجمالي النفقات
66.2%68.7%66.6%67.5%64.5%

مجموع المصروفات المرتبطة بالموظفين

)بماليين الفرنكات السويسرية(
198.3199.1214.2208.5215.4

المصروفات المرتبطة بغير الموظفين

)بماليين الفرنكات السويسرية(
101.290.9107.5100.3118.4

299.5290.0321.7308.8333.8مجموع النفقات

المصدر: أنظمة الويبو المالية

الجدول 3: تكاليف الموظفين  2015-2011 

198.3 199.1 214.2 208.5 215.4

101.2 90.9 107.5 100.3 118.4

0%

25%
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 ب  يي              وي  ي       و         ب   بغي     و  ي  

 ب  يي              وي  ي     و       و         ب   ب   و  ي  
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النسبة المئويةالموظفونالموظفون االعتياديون *

%5810.9أفريقيا

%7714.5آسيا والمحيط الهادئ

%387.1أوروبا الشرقية والوسطى وآسيا الوسطى

%427.9أمريكا الالتينية والكاريبي

%71.3الشرق األوسط

%468.6أمريكا الشمالية

%26449.6أوروبا الغربية

%532100.0المجموع

* هذا التقرير ال يشمل الفئة التنفيذية )المدير العام ونائبوه ومساعدوه = 8 وظائف(.

%23.7أفريقيا

%1629.6آسيا والمحيط الهادئ

%611.1أوروبا الشرقية والوسطى وآسيا الوسطى

%47.4أمريكا الالتينية والكاريبي

%47.4الشرق األوسط

%611.1أمريكا الشمالية

%1629.6أوروبا الغربية

%54100المجموع

الجدول 4أ: التمثيل الجغرافي لموظفي الفئة الفنية

والفئات العليا بحسب المنطقة

الجدول 4ب: تمثيل الدول األعضاء في موظفي الويبو المؤقتين  الفنية والفئات العليا  في يونيو 2016

في يونيو 2016

النسبة المئوية الموظفون

46

42

264

58

6

77

38

     ثي     غ   ي
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20122013201420152016*

185186187188188الدول األعضاء في الويبو

117118118114119ُممثَّلة في موظفي الويبو

6868697469الدول األعضاء غير الُممثَّلة

* في يونيو 2016

قائمة الدول األعضاء غير الُممثَّلة

د المدة، ومستمراً، ودائماً، ومؤقتاً) (الموظفون الُمعيَّنون تعييناً ُمحدَّ

الجدول 5: الدول األعضاء الُممثَّلة في موظفي الويبو  2012 - يونيو 2016 

ألبانيا، وأندورا، وأنغوال، وأنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما، والبحرين، وبربادوس، وبليز، وبوتان، وبوتسوانا، وبروني 

دار السالم، وبوروندي، والرأس األخضر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجزر القمر، والكونغو، 

وجيبوتي، ودومينيكا، والجمهورية الدومينيكية، وغينيا االستوائية، وإريتريا، وإستونيا، وفيجي، وغامبيا، 

وغينيا، وغيانا، والكرسي الرسولي، والعراق، وكيريباس، والكويت، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، 

وليختنشتاين، ولكسمبرغ، وملديف، ومالطا، وموناكو، والجبل األسود، وموزمبيق، وناميبيا، ونيوي، وعمان، 

وبنما، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وقطر، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت وجزر 

غرينادين، وساموا، وسان مارينو، وسان تومي وبرينسيبي، والمملكة العربية السعودية، وسيراليون، 

وسلوفينيا، والصومال، والسودان، وسوازيلند، وطاجيكستان، وتايلند، وتونغا، وتركمانستان، وتوفالو، 

واإلمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان، وفانواتو، وفييت نام، واليمن، وزامبيا

117 118 118 114
119
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أكثر 10 بلدان تمثيالً

الجدول 6أ: البلدان الُممثَّلة - الفئة الفنية والفئات العليا  الموظفون االعتياديون 

في يونيو 2016

العدداسم البلدالعدداسم البلد

1كوت ديفوار1069أستراليا11

1كرواتيا1070الهند12

1قبرص871االتحاد الروسي13

1الجمهورية التشيكية772بلجيكا14

1الدانمرك773جمهورية كوريا15

1غرينادا674الجزائر16

1غواتيماال675األرجنتين17

1غينيا - بيساو676مصر18

1هايتي577اليونان19

1آيسلندا678تونس20

1إسرائيل679البرازيل21

1األردن680المغرب22

1كازاخستان581آيرلندا23

1كينيا582الفلبين24

1قيرغيزستان483الكاميرون25

1التفيا484غانا26

1ليسوتو485بيرو27

1ليبيا486رومانيا28

1مدغشقر487أوروغواي29

1مالوي388النمسا30

1منغوليا389بنغالديش31

1نيبال390بلغاريا32

1نيوزيلندا391كمبوديا33

1نيكاراغوا392كولومبيا34

1نيجيريا393إثيوبيا35

1النرويج394فنلندا36

1جمهورية مولدوفا395هنغاريا37

1رواندا396المكسيك38

1سورينام397هولندا39

1الجمهورية العربية السورية398باكستان40

1توغو399البرتغال41

1ترينيداد وتوباغو3100سري النكا42

1تركيا3101السويد43

1أوكرانيا3102جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة44

1جمهورية تنزانيا المتحدة2103بيالروس45

1زمبابوي2104شيلي46

2كوبا47

540المجموع2جمهورية الكونغو الديمقراطية48

2إكوادور49

2إندونيسيا50

2جامايكا51

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية2105لبنان52

جورجيا2106ماليزيا53

ليتوانيا2109موريشيوس54

موريتانيا2107ميانمار55

2بولندا56

2السنغال57

2صربيا58

أرمينيا2109سلوفاكيا59

بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(2110جنوب أفريقيا60

السلفادور2111أوغندا61

غابون2112فنزويال )جمهورية - البوليفارية(62

هندوراس1113أفغانستان63

إيران )جمهورية - اإلسالمية(1114أذربيجان64

ليبيريا1115بنن 65

مالي1116البوسنة والهرسك66

النيجر1117بوركينا فاسو67

سيشيل1118كوستاريكا68

سنغافورة119

البلدان الُممثَّلة في فئة الخدمات العامة فقط

البلدان الُممثَّلة فقط في موظفي الفئة الفنية والفئات العليا 
الُمعيَّنين تعييناً مؤقتاً

103
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أكثر 10 بلدان تمثيالًالبلد

338فرنسا1

71المملكة المتحدة2

56سويسرا3

44الواليات المتحدة األمريكية4

39ألمانيا5

40اليابان6

37إيطاليا7

32الصين8

28إسبانيا9

24كندا10

2الجمهورية التشيكية2166جمهورية كوريا11

2جمهورية الكونغو الديمقراطية2067الهند12

2غواتيماال1768بيرو13

2هايتي1569أستراليا14

2هندوراس1570المغرب15

2إندونيسيا1471االتحاد الروسي16

2إيران )جمهورية - اإلسالمية(1372الفلبين17

2إسرائيل1173البرازيل18

2ليبيا1174كولومبيا19

2ماليزيا1175تونس20

2نيجيريا1076بلجيكا21

2جمهورية مولدوفا1077آيرلندا22

2سيشيل 1078البرتغال23

2سلوفاكيا979األرجنتين24

2جنوب أفريقيا980مصر25

2زمبابوي881اليونان26

1أرمينيا882الجزائر27

1أذربيجان883باكستان28

1بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(884أوروغواي29

1البوسنة والهرسك785فنزويال )جمهورية - البوليفارية(30

1بوركينا فاسو686الكاميرون31

1كوستاريكا687إكوادور32

1كرواتيا688فنلندا33

1قبرص689غانا34

1جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية690كينيا35

1السلفادور691بولندا36

1غابون692رومانيا37

1جورجيا693أوكرانيا38

1غرينادا594بنغالديش39

1غينيا - بيساو595لبنان40

1آيسلندا596موريشيوس41

1األردن597المكسيك42

1كازاخستان598السويد43

1قيرغيزستان599سري النكا44

1التفيا4100النمسا45

1ليسوتو4101بلغاريا46

1ليبيريا4102إثيوبيا47

1ليتوانيا4103هنغاريا48

1مالوي4104جامايكا49

1مالي4105مدغشقر50

1موريتانيا4106صربيا51

1منغوليا4107تركيا52

1نيبال4108أوغندا53

1نيوزيلندا3109بيالروس54

1نيكاراغوا3110بنين55

1النيجر3111كمبوديا56

1النرويج3112الدانمرك57

1رواندا3113ميانمار58

1سنغافورة3114هولندا59

1سورينام3115السنغال60

1الجمهورية العربية السورية3116جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة61

1توغو2117أفغانستان62

1ترينيداد وتوباغو2118شيلي 63

1جمهورية تنزانيا المتحدة2119كوت ديفوار64

2كوبا65

1,160المجموع

الجدول 10ب: البلدان الُممثَّلة - جميع الموظفين في يونيو 2016  تكملة 

عدد 

الموظفين

الجدول 6ب: البلدان الُممثَّلة - جميع الموظفين

في يونيو 2016
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الفئة

فئة المديرين

الفئة الفنية

فئة المديرين + الفئة الفنية

فئة الخدمات العامة

المجموع20172018201920202021*2016الفئة/العام

13228521فئة المديرين

391111201367الفئة الفنية

4121313281888المجموع الفرعي

591314141974فئة الخدمات العامة

92126274237162المجموع

المجموع*20122013201420152016نوع حالة انتهاء الخدمة

2328292122123تقاعد

2413219976إنهاء

021205تنقل ما بين الوكاالت )نقل، انتداب، إعارة( **

4743513231173المجموع

حتى يونيو 2016 *

قد ينطوي على حقوق العودة **

المجموعالرجالالنساءالُممولون من الميزانية العادية

412480892%100دوام كامل

24529%90دوام جزئي

80%1043107

50%15015

1438151المجموع الفرعي للدوام الجزئي

%14.5%1.6%25.7النسبة المئوية

5564881,044المجموع

المجموعالرجالالنساءالموظفون المؤقتون

514596%100دوام كامل

404دوام جزئي

%4.0%0.0%7.3النسبة المئوية

6115331,144مجموع الموظفين

1478155دوام جزئي

%13.5%1.5%24.1النسبة المئوية

الجدول 10: الموظفون العاملون بدوام جزئي في يونيو 2016

الجدول 8: متوسط العمر بحسب الفئة في يونيو 2016

50.2

الجدول 9ب: حاالت انتهاء الخدمة  2012 - 2016 

الجدول 9أ: حاالت التقاعد المتوقعة  2016 - 2021 

متوسط العمر

54.0

46.5

47.0

    ق  د وإ        د  



WO/CC/73/1 

Annex I  
11 
 

  

16 فئة المديرين وما فوقها

53الفئة الفنية

3الموظفون الفنيون الوطنيون *

18فئة الخدمات العامة

90مجموع إعالنات الشواغر

 فئة المديرين وما فوقها

الفئة الفنية

الموظفون الفنيون الوطنيون*

فئة الخدمات العامة

مجموع الطلبات: 12,056

متوسط عدد الطلبات بحسب الفئة

110فئة المديرين وما فوقها

140الفئة الفنية

115الموظفون الفنيون الوطنيون *

140فئة الخدمات العامة

الجدول 11: إعالنات الشواغر بحسب الرتبة في عام 2015

الجدول 12: الطلبات الُمتلقاة بحسب الفئة في عام 2015
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التعيينات*المنطقة
النسبة

المئوية

الطلبات 

الُمتلقاة **

النسبة

المئوية

نسبة

التعيينات/ 

الطلبات

348.8%1,74418.3%59.3أفريقيا

196.0%2,15622.6%1120.4آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا الشرقية والوسطى 

وآسيا الوسطى
59.3%1,00810.6%201.6

أمريكا الالتينية 

والكاريبي
47.4%7968.3%199.0

0.0%3383.5%00.0الشرق األوسط

152.0%7608.0%59.3أمريكا الشمالية

113.2%2,71628.5%2444.4أوروبا الغربية

%160.2جنسية غير ُمحدَّدة

176.6%9,534100.0%54100.0المجموع الكلي

* باستثناء التعيينات التي جرت في وظائف في إطار الصناديق االستئمانية

الجدول 13: الطلبات والتعيينات في الفئة الفنية والفئات العليا بحسب المنطقة في عام 2015

** الشواغر الُمعلَن عنها خارجياً في الفئة الفنية والفئات العليا

     يي   
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النسبة المئويةاأليامالفئة

%647.38.6اإلدارة

%1852.924.5التواصل

%2654.735.1اللغات

%455.06.0تكنولوجيا المعلومات

%45.80.6التخطيط للموارد المؤسسية/ نظام اإلدارة المتكاملة*

%120.01.6أكاديمية الويبو

%707.29.4أنظمة التسجيل

%222.02.9البرنامج التعريفي

%98.31.3التنوع )بما في ذلك من حيث الجنس(

%103.51.4األخالقيات والنزاهة

%176.32.3الصحة/ السالمة/ األمن

%474.96.3غير ذلك

7,558المجموع

4,249إجمالي عدد المشاركين:

6.2متوسط أيام التدريب لكل موظف:

 * التخطيط للموارد المؤسسية/ نظام اإلدارة المتكاملة: حل تكنولوجي للتخطيط للموارد المؤسسية في الويبو

الجدول 14: فئة التدريب - 2015

    د ي 
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النسبة المئويةالعددالتصنيفات

%21119.5أداء متميز

%82275.8أداء فعال

%70.6تحسين مطلوب في األداء

%20.2أداء غير مرض

%423.9بدون تصنيف **

%1,08496.2المجموع الفرعي

%433.8دورة غير مكتملة لنظام إدارة األداء وتطوير الموظفين ***

%1,127100.0المجموع

* في يونيو 2016

*** دورات نظام إدارة األداء وتطوير الموظفين التي لم ُيوقِّع عليها بعُد جميع األطراف )مثل عملية وساطة 

ُمعلقة أو حينما يكون أي من الرئيس أو المرؤوس أو موظف االستعراض غائباً في منتصف عملية التقييم ولم 

يعد بعُد إلى العمل(

الجدول 15: تقييم األداء - دورة 2015 *

** اكتملت دورة نظام إدارة األداء وتطوير الموظفين من دون تصنيف أو تعليقات ذات صلة، بوجه عام، في 

الحاالت التي كان فيها المرؤوس غائباً لفترة طويلة خالل دورة التقييم، أو كان الموظف )الرئيس أو المرؤوس( 

غائباً خالل الوقت الذي كان ينبغي فيه إجراء التقييم، أو كان الموظف قد غادر الويبو قبل إجراء التقييم.

19.5%

75.8%
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يوليو 2013

يونيو 2014

يوليو 2014

يونيو 2015

يوليو 2015

يونيو 2016

432915طلبات إعادة النظر في القرارات اإلدارية

2141الطعون الخاصة بتقييمات األداء

1154المظالم

ال ينطبق2ال ينطبق42الشكاوى الُمقدَّمة إلى لجنة التظلمات المشتركة

2232313الطعون الداخلية لدى مجلس الويبو للطعون

111275الشكاوى الُمقدَّمة إلى المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية

4 838240المجموع 

* المضايقة/ التمييز/ المنازعات في مكان العمل

4  هذه هي أعداد القضايا التي رفعها الموظفون خالل الفترات الثالث المشمولة. ويمكن أن تُسجَّل قضية واحدة أكثر 

من مرة خالل  الفترة نفسها أو خالل فترات مختلفة في أثناء مرورها في نظام العدالة الداخلية )على سبيل المثال، قد 

يصبح أحد طلبات إعادة النظر طعناً ُمقدماً إلى مجلس الويبو للطعون(..

5 بما في ذلك الشكاوى الجماعية التي قدمها 44 موظفاً )حالياً أو سابقاً( خالل الفترة المدروسة.

الجدول 17: عدد القضايا المرفوعة، بحسب الموضوع، في الفترة من يوليو 2015 إلى يونيو 2016

الجدول 16: القضايا التي رفعها الموظفون في الفترة من يوليو 2013 إلى يونيو 2016

1 لم تُطبَّق هذه اإلجراءات إال في يناير 2014 بعد إصالح نظام العدالة الداخلية.

2 ُألغيت لجنة التظلمات المشتركة اعتباراً من 1 يناير 2014.

3 بما في ذلك الطعون الجماعية التي قدمها 69 موظفاً )حالياً أو سابقاً( في عام 2014 وتسعة موظفين في عام 2015.

5
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]ييل ذكل املرفق الثاين[

الموضوعاألولويةالتوصيةالرقم

نسبة 

التقدم 

الُمحرز

تاريخ 

اإلنجاز 

المتوقع
30.09.2016%75منحة التعليم: زيادة كفاءة العمليات وفعاليتها.متوسطة1126

31.12.2017%25التخزين اإللكتروني للوثائق السرية والحساسةعالية2410

30.06.2017%60التخطيط للموارد المؤسسية: إدارة المعلوماتمتوسطة3429

31.03.2017%60حصر مهارات الموظفين وكفاءاتهمعاليةالتوصية 2 - إجراءات انتهاء الخدمة4

30.06.2017%60ينبغي أن تكون إجراءات المغادرة منهجية ومؤتمتةعاليةالتوصية 5 - إجراءات انتهاء الخدمة5

6
IA 2014-01 

التوصية 1
متوسطة

حل تكنولوجي قائم على سير العمل إلدارة طلبات 

الموظفين
80%30.09.2016

7
IA 2014-01 

التوصية 7
متوسطة

السفر لقضاء إجازة زيارة الوطن:

أدوات تكنولوجية بديلة للمراقبة الفعالة
50%31.12.2016

8
IA 2014-01 

التوصية 8
متوسطة

بدل اللغة:

استعراض أهلية الموظف
50%31.12.2017

9
IA 2014-01 

التوصية 2
31.12.2016%25وضع دليل لعمليات الموارد البشريةمتوسطة

10
IA 2015-01 - 8 التوصية

 التدقيق في إدارة استمرارية األعمال
31.12.2016%50رفع مستوى الوعي باستمرارية األعمالمتوسطة

11
EARM 2015-01 

التوصية 15
متوسطة

إجازة زيارة الوطن: يمكن للويبو أن تُعّجِل في عملية 

تحديث نظام تكنولوجيا المعلومات.
100%31.12.2017

12
EARM 2015-01 

التوصية 16
متوسطة

االنتهاء من تمديد التعيينات المؤقتة فيما يتعلق 

بالتنافس على وظيفة محددة المدة
31.12.2017

13
EARM 2015-01 

التوصية 18
عالية

إعانة اإليجار:

يمكن متابعة التعميمات اإلدارية في حالة إعانة اإليجار 

بصورة منتظمة.

100%31.12.2016

14
EARM 2015-01 

التوصية 19
عالية

بدل اللغة:

مراجعة شروط منح البدل
31.12.2016

15
EARM 2015-01 

التوصية 20
عالية

تنظيم الوقت:

تعزيز الضوابط الداخلية
100%31.12.2016

16
VALID 2014-01 

التوصية 2
متوسطة

عملية التسليم:

وضع إجراء
75%31.12.2016

17
IA 2016-01 

التوصية 4
عالية

اختبارات تاليو:

النقل الكامل والدقيق لبيانات التوظيف اإللكتروني
100%31.05.2016

18
EVAL 2016-02 

(ب)التوصية 1
عالية

التطوير المهني:

مراجعة معايير االختيار
75%30.06.2016

19
IA 2015-04 

التوصية 7
متوسطة

إدارة األداء:

استعراض في منتصف المدة في حالة ضعف األداء
31.12.2016

20
IA 2015-04 

التوصية 8
متوسطة

الطعون واألدوار - المدير العام/ مدير إدارة الموارد 

البشرية
31.12.2016

21
IA 2015-04 

التوصية 3
31.12.2016األداء وإدارة المخاطرمتوسطة

22
EVAL 2016-02 

(أ)التوصية 1
عالية

التطوير المهني:

تصميم إطار للمشروعات
25%31.12.2017

23
EVAL 2016-02 

(ج)التوصية 1
عالية

التطوير المهني:

تخصيص الموارد
20%31.12.2017

24
EVAL 2016-02 

(د)التوصية 1
عالية

التطوير المهني:

محفظة األنشطة
20%31.12.2017

25
IA 2015-04 

التوصية 1
عالية

التخطيط للموارد المؤسسية: إدارة المواهب ومواءمتها 

واإلبالغ عنها
31.12.2017

26
IA 2015-04 

التوصية 4
عالية

الصلة بين أهداف الموظفين الفردية والبرنامج/ خطة 

العمل
31.12.2017

27
IA 2015-04 

التوصية 5
31.12.2017معايير األداء لألدوار العامةمتوسطة

28
IA 2015-04 

التوصية 6
31.12.2017تعزيز أساليب تقييم األداءمتوسطة

29
IA 2015-04 

التوصية 2
31.12.2018آليات التعقيبات والمراجعة في نظام إدارة األداءعالية

30
IA 2015-06 

التوصية 1
30.09.2016تقييم حد التوظيف البالغ سنتين للموظفين المؤقتينمتوسطة

الجدول 18: حالة توصيات التدقيق المعلّقة المتعلقة بالموارد البشرية

  و ي      د ي 
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التوزيع الجغرافي )2000 - 2016(

ح الرسوم البيانية التالية أثر مبدأ التوزيع الجغرافي الذي وافقت عليه الدول األعضاء في عام 1975،  تُوضِّ

وذلك بحسب األقاليم.
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 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[

1

واوهاءدالجيمباءألف

المناطق

الجغرافية

النسبة 

المئوية 
لالشتراكات 2

توزيع 

ربع 

المناصب

توزيع 

ثالثة أرباع

المناصب

المجموع  عدد 
المناصب  3

باء + جيم

النطاق 

المطلوب 

 10 + / 10 – 

 %

العدد الفعلي 

للوظائف

  يونيو 2016 

2250 - 2.7615.69.124.727أفريقيا

6375 - 16.7015.654.770.377آسيا والمحيط الهادئ

أوروبا الشرقية 

وآسيا الوسطى
8.5515.628.043.648 - 3935

أمريكا الالتينية

والكاريبي
3.8315.612.628.231 - 2536

206 - 2.0415.66.722.325الشرق األوسط

4140 - 9.1915.630.145.750أمريكا الشمالية

182202 - 56.9215.6186.5202.2222أوروبا الغربية

100.0109.3327.7437.0444

1 = استناداً إلى المبادئ التي اتفقت عليها الدول األعضاء في عام 1975، انظر الوثيقة WO/CC/IX/2 المؤرخة 30 يونيو 1975.

2 = استناداً إلى "التوزيع الجغرافي لالشتراكات" – المجاميع بحسب المنطقة في عام 2016" )المصدر: شعبة الشؤون المالية(.

3 = الفئة المهنية والفئات العليا فقط )باستثناء كل من منصب المدير العام، والمناصب اللغوية ومناصب المحرّرين، ومناصب الموظفين الفنيين الوطنيين(.

التوزيع الجغرافي للمناصب  في يونيو 2016 

    وزيع    غ   ي


