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 قامئة احملتوايت

 مقدمة أأول.

 النقاط البارزة وبياانت الوضع الراهن –القوى العامةل يف الويبو  اثنيا.

 2021-2017أأولوايت اسرتاتيجية املوارد البرشية للفرتة  اثلثا.

 مع احتياجات العمل املتغرية: تكييف املهارات والكفاءات 1الأولوية الاسرتاتيجية  أألف.

 : امليض قدمًا يف حتقيق المتثيل اجلغرايف العادل2الأولوية الاسرتاتيجية  ابء.

 : امليض قدمًا يف حتقيق املساواة والتاكفؤ بني اجلنسني3الأولوية الاسرتاتيجية  جمي.

 رشية: حتسني الكفاءة التشغيلية لعمليات املوارد الب 4الأولوية الاسرتاتيجية  دال.

 شؤون املوظفني الأخرى رابعا.

 العداةل ادلاخلية )أأ(

 العالقات بني املوظفني والإدارة )ب(

 وضع الس ياسات )ج(

 توصيات مراجعي احلساابت )د(

دارة اخملاطر )ه(  اإ

ىل عام   خامسا.  2018-2017نظرة استرشافية اإ

 عنايهتامسائل متعلقة ابملوظفني جيب أأن تولهيا جلنة الويبو للتنس يق  سادسا.

هناء التعيينات )أأ(  اإ

 جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو )ب(

 تقرير جلنة اخلدمة املدنية ادلولية )ج(

 تقرير جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة )د(

 املرفقان

حصاءات املوارد البرشية –املرفق الأول   اإ

 1975مبادئ عام  –اجلغرايف التوزيع  –املرفق الثاين 
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 مقدمة أأول.

ىل يونيو  2016شهدت الأشهر الثنا عرش املمتدة من يوليو  .1 تقدمًا يف تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية اليت  2017اإ
 شهدت . ومن معامل تكل الفرتة اليت2012وافقت علهيا ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يف عام 

دارة املوارد البرشية  بفضلالتكييف املهنجي للمهارات مع احتياجات الأعامل، وحتسني التنوع اجلغرايف  :حتسني معليات اإ
وبدأأ تطبيق مجموعة عنارص الأجر  أأنشطة التواصل والرتوجي، واس تكامل بعض أأمه مشاريع التخطيط للموارد املؤسس ية.

ةل ملنظومة الأمم املتحدة ابل  وما تنطوي عليه من تغيريات هممة  2017يناير  1نس بة ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا يف املعدَّ
 يف مزااي املوظفني ومس تحقاهتم.

س امي عن طريق  دارة أأوقات العمل يف الويبو ولاخلاصة ابإ امرسات املس ياسات و ل وأأجري اس تعراض مس تفيض ل  .2
دارة  اجلهود املشرتكة للموظفني واملديرين والإدارة. وستمتخض تكل اجلهود يف املس تقبل القريب عن س ياسة جديدة بشأأن اإ

وتقوم تكل الس ياسة اجلديدة عىل احتياجات العمل ومبادئ املسؤولية اذلاتية واملسؤولية الإدارية والثقة  أأوقات العمل.
 والأخالقيات املهنية ومتكني املوظفني من املوازنة بني احلياة املهنية والشخصية.

دارة املوارد البرشية وضع منوذج أأعامل فعال تُكتسب من خالهل املواهب الأساس ية وتمنى وتكيَّفوواصل .3  مع ت اإ
نت العوائد منحتياجات املنظمة املتغريةا طت معليات املوارد البرشية وحس ِّ ز التنوع والشمولية وبس ِّ ِّ  املنظمة. تاكليف . وُعز 

املتعلقة ابلقوى العامةل ويبني ِّ س بل تطبيق الويبو التوهجات  ويوفر هذا التقرير الس نوي املقاييس الرئيس ية .4
الاسرتاتيجية للموارد البرشية

1
وتواصل الويبو  .

 حتقيق املزيد من املرونة يف تكوين قوهتا العامةل.
وبلغت نس بة العنارص املرنة

2
ابملئة،  31احلالية  

 17و 2016يونيو  30ابملئة يف  25.5ارتفاعًا من 
 )انظر الرمس البياين 2015يونيو  30ابملئة يف 

(.املقابل
3

ويزيد ذكل من قدرة املنظمة عىل  
وظلت  .عملالتكيف برسعة مع احتياجات ال

ابملئة من  65.5تاكليف املوظفني مس تقرة بنس بة 
نتاجية املنظمة.مع ا ةالعامنفقات املنظمة   س مترار الويبو يف حتسني خدماهتا للموظفني وتعزيز التنوع يف مالك املوظفني وزايدة اإ

 امتديره اللتنيويشمل هذا التقرير، كام اكن يف املايض، موارد موظفي الويبو ومجموعتني من موارد خالف املوظفني  .5
دارة املوارد البرشية، أأْي أأحصاب املِّنَح واملتدربني. ىل ذكل مجموعة أأخرى من غري املوظفني مه املوظفون املهنيون ويض اإ اف اإ

وُأعد  هذا التقرير عىل النحو التايل: مقدمة )اجلزء الأول( مث اجلزء  املبتدئون املمولون بقرض من برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ.
رة عىل أأساس الثاين اذلي يعرض معامل وبياانت حلظية للقوى العامةل يف الويبو يف أأشاكل بي نتاجية املقدَّ انية تشمل بياانت الإ

ويعرض اجلزء  نتاجئ معل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد )نظام التسجيل ادلويل للعالمات التجارية(.
ىل حتقيق الأولوايت الاسرتاتيجية الأربعة الرئي  س ية لإدارة املوارد الثالث أأحدث املعلومات عن أأنشطة املوارد البرشية الرامية اإ

تكييف املهارات والكفاءات، وتعزيز المتثيل اجلغرايف العادل، وتعزيز املساواة والتاكفؤ بني اجلنسني، وحتسني  البرشية ويه
ىل  معليات املوارد البرشية. ويغطي اجلزء الرابع شؤون املوظفني الأخرى، ويناقش اجلزء اخلامس نظرة استرشافية اإ

                                                
1

مت أأيضًا وثيقة منفصةل عنواهنا "اسرتاتيجية املوارد البرشية للفرتة   ىل جلنة الويبو للتنس يق.WO/CC/74/5" )2021-2017قد ِّ  ( اإ
2

لني من الأموال الاحتياطية والصناديق الاستامئنية. يتكون هذا العنرص من   موارد خالف املوظفني، واملوظفني املؤقتني، واملوظفني املُموَّ
3

 يونيو من الس نوات املعنية لأن القوى العامةل املرنة تتقلص وتتسع حبسب احتياجات العمل. 30تعرب  هذه النس بة ابلرضورة عن الوضع الراهن يف  
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عالم أأو اتباعًا للزتام الويبو القانوين مبقتىض ويقد املقبل. العام ىل جلنة الويبو للتنس يق، سواء لالإ م اجلزء السادس بنودًا للرفع اإ
 نظام املوظفني ولحئته.

ىل بعضها يف نص  .6 حصائية أأكرث تفصياًل عن موظفي الويبو، ويُشار اإ وحيتوي املرفق الأول لهذا التقرير عىل بياانت اإ
لهيا يف هذا التقرير الفرتة من يوليو وتغطي البيا التقرير. ىل يونيو  2016انت املشار اإ ن مل تتوفر فبياانت  2017اإ واإ

ويعرض املرفق الثاين الرسوم  وللتوضيح، ُذكرت الفرتات احملددة اليت يشملها لك جدول أأو شلك أأو رمس بياين. .2016 س نة
مقارنًة ابلنسب املنشودة احملددة مبوجب  2000غرافية منذ عام البيانية اليت تبني ِّ تطور توزيع املوظفني حبسب املنطقة اجل

ويشري املكتب ادلويل  (.1975)مبادئ عام  1975مبادئ التوزيع اجلغرايف اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء يف الويبو يف عام 
ىل أأن جلنة الويبو للتنس يق، يف دورهتا املعقودة يف أأكتوبر  عادة النظر يف م 2015اإ دلياًل عىل  1975بادئ عام ، قررت اإ

ىل عدم وجود اتفاق جديد، تُعرض املعلومات الواردة يف املرفق الثاين من أأجل  الرغبة يف الابتعاد عن ذكل التفاق. ونظرًا اإ
 بأأي حال من الأحوال. 1975املعايرة غري الرمسية ل تأأييد مبادئ عام 

 اانت الوضع الراهنالنقاط البارزة وبي –يف الويبو  القوى العامةل اثنيا.

ىل  .7 تبني ِّ الرسوم والأشاكل البيانية يف اجلزء الثاين وضع القوى العامةل يف الويبو، ل س امي عنرص موظفهيا، استنادًا اإ
مة حسب اجملموعات، والمتثيل اجلغرايف، والتوزيع القطاعي، وتاكلي نتاجيةمعايري خمتلفة، أأْي ُمقسَّ وتظهر  .ف املوظفني، والإ

نتاجية القوى العامةل نتاجئ نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد.البياانت ا ذ  خلاصة ابإ اجلزء الأكرب مصدر هذان النظامان  اكناإ
يراداهتا واس تخدام رأأس املال البرشي.  من خدمات الويبو العاملية واإ
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 2021-2017 للفرتة أأولوايت اسرتاتيجية املوارد البرشية اثلثا.

دارة .8 الرشاكة الاسرتاتيجية  املوارد البرشية وقطاع الأعامل واملديرين واملوظفني عىل ركزيتني هام تقوم الرشاكة بني اإ
دارة املوارد البرشية بيئة متكينية عن طريق ثقافة التعاون مع لك اجلهات  واملساعدة الإدارية. أأما عن الركزية الأوىل، فهتييء اإ

وأأما عن الركزية  املوظفني. طورات القيادية للمديرين وتعزز ت املهار دمعول احتياجات العمل من املواهب وتالفاعةل حيث تتنا
دارة املوارد البرشية وظائفها الإدارية عن طريق  عىل البياانت مع الإدارة واس تحداث وتوفري  التواصل القامئالثانية، فتؤدي اإ

ىل بياانت املوارد البرشية ومعامالهتا.مجموعة من اخلدمات والعمليات اليت متك ِّن املديرين واملوظفني من النفاذ مباش   ة اإ
اتحة الاس تخدام اذلايت لها( ابلفائدة عىل املوظفني اذلين يمتتعون  حتسني التكنولوجيا )ول ويعود س امي أأمتتة حلول الأعامل واإ

ىل املعلومات واخلدمات، وكذكل عىل املديرين اذلين يكتس بون الاس تقاللية يف ال دارة بسهوةل أأكرب يف النفاذ اإ رتكزي عىل اإ
دارة املوارد البرشية. دارة املوارد البرشية  املوظفني من دون الاعامتد عىل معليات اإ ويس تفيد املوظفون عندما تُس تخدم موارد اإ

 .ملنظمةالقمية املضافة من املساهامت يف اسرتاتيجيات التحسني 

د .9 ىل الرتكزي عىل الركزية الأوىل.الأجلني القصري و  يفارة املوارد البرشية وطاقاهتا وس يوجَّه معل اإ وقد ُحددت  املتوسط اإ
وتوَّضَّ  أأربع أأولوايت اسرتاتيجية للموارد البرشية من أأجل دمع خطة املنظمة الاسرتاتيجية عىل الأجل املتوسط دعامً اكماًل.

دارة املوارد البرشية ابلتعاون مع لك اجلهات  تكل الأولوايت يف هذا التقرير عن طريق مبادرات وأأنشطة خمتلفة تضطلع هبا اإ
 الفاعةل الرئيس ية يف الويبو.

 غريةاحتياجات العمل املتمع : تكييف املهارات والكفاءات 1الأولوية الاسرتاتيجية  أألف.

هتا يف اجيب أأن تكون الويبو قادرة عىل الاس تجابة برسعة للتغري الرسيع يف قوى السوق وأأل تتوقف عن زايدة كفاء .10
وحتدد الرسعة اليت تتطور هبا البيئة اخلارجية للويبو الرسعة اليت  ا مزودًا عامليًا خلدمات امللكية الفكرية.تقدمي اخلدمات بوصفه

ويتطلب ذكل ختطيطًا مس بقًا ودقيقًا  يتعني عىل الويبو أأن جتدد هبا هماراهتا وكفاءاهتا، ول س امي يف جمالت العمل احملورية.
دارة الأداء وتطوير املوظفني ورعاية مصاحلهم يشمل ختطيط القوى العا –واستباقيًا  من أأجل  –مةل واكتساب املواهب واإ

من  ل  نية لتعيني موظفني عىل مس توى عاويسامه لك ذكل يف هتيئة بيئة متكي  ضامن مالءمة القوى العامةل لأغراض الويبو.
 اجلودة والتأأهيل يكونوا قادرين عىل الاس تجابة لرضورات العمل فضاًل عن التطور والتحسن مع الوقت.

 ختطيط القوى العامةل القامئ عىل أأنظمة

دارة املوارد البرشية هجودها لتطوير ختطيط القوى العامةل يف الويبو خالل عام  .11 واكن الهدف الانتقال  .2016واصلت اإ
ويتيح التواصل مع املديرين عىل مجيع املس توايت حتديد الثغرات واخملاطر  ىل هنج اسرتاتيجي التوجه.من مسار تشغييل اإ 

عداد تقارير القوى العامةل يف  ي املس تويني القطاعي والربانجمعىل يف الأجلني القصري واملتوسط هاوحتليل  من أأجل حتسني اإ
طار التخطيط للثنائية  مت حلقات معل .2019-2018اإ مجليع القطاعات من أأجل توفري منتدى ملناقشة التغيريات  ونُظ ِّ

ويف ذكل الإطار، ُحددت أأولوايت الثغرات يف القوى العامةل  اخلارجية وادلاخلية املس تقبلية اليت قد تؤثر يف معل الويبو.
 ونُظر يف احللول املمكنة لها.

دار  .12 رت أأداة اإ ِّ التخطيط املؤسيس ابلتعاون مع شعبة أأداء الربانمج واملزيانية من أأجل دمع ختطيط القوى العامةل  ةوطو 
 ها ابحتياجات العمل الراهنة واملتغرية.و واس تعرض املديرون موارد املوظفني القامئة وقارن يف التقارير اخلاصة ابلربانمج واملزيانية.

ع ماكانت لتغيري مواصفات الوظائف واإ حالل الأجل الأطول. يفة توزيع املهام لتحسني اجلدوى ادوُحددت اإ  ونُظر يف خطط اإ
ويف ذكل الإطار، مل تؤدِّ طلبات الوظائف  متطلبات العمل اجلديدة. وُوزعتؤقتة مئف وظااملوظفني املتقاعدين واعُتمدت 

ضافية. ونُظر أأيضًا بعناية يف احللول البديةل ىل طلبات فتح وظائف اإ عادة توزيع الوظائف القامئة، اجلديدة ابلرضورة اإ ، مثل اإ
 ويف خيارات بديةل ومرنة لتعبئة املوارد عند الاقتضاء.
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دماج متطلبات العمل يف  .13 وس تيرس  طار التخطيط التنظميي العام للويبو.اإ وكفل تبلور معلية ختطيط القوى العامةل اإ
دارة التخطيط املؤسيس يف عام  التطوير القامئ عىل الأنظمة خلطط تنفيذ القوى  2017تطورات تقنية جديدة مزمعة يف أأداة اإ

 العامةل بعد املوافقة عىل الربانمج واملزيانية للثنائية.

 املواهب هنج حديث لس تقطاب

لكرتوين حسايب حديث يبسط معلية التقدم  2016وُأطلق يف عام  جيري حتديث معلية التعيني يف الويبو. .14 نظام تعيني اإ
ىل الوظائف الشاغرة ويسهل وتوفر وسائل الإعالم الاجامتعية أأداة أأساس ية لتحديد  عىل املنظمة مجع البياانت وحتليلها. اإ

عالانت الوظائف الشاغرة وتركزي نطاق نرشها. ويعد   املواصفات املنشودة واملتاحة يف السوق من أأجل حتسني صياغة اإ
هارات والكفاءات املتوفرة يف السوق( هنجًا استباقيًا حتقيق التأ زر ادلينايم بني الطلب )الاحتياجات التنظميية( والعرض )امل 

ويكون ذكل فعاًل بوجه خاص يف  املالمئني. املرتحشنيللتعيني ميك ِّن املنظمة من التواصل مع مجموعة أأكرب وأأكرث تنوعًا من 
د امل املناصب املتخصصة اليت تتطلب مواصفات متخصصة للغاية مثل بعض وظائف تكنولوجيا املعلومات. حشون رت وحيدَّ

ىل مناطق  املؤهلون ابلبحث عن بعض اللكامت املفتاحية فييرس ذكل أأيضًا اس هتداف ادلول الأعضاء غري املمثةل أأو املنمتية اإ
 ممثةل دون النصاب.

لكرتونية جديدة وأأكرث تقدمًا الاخنفاض الأويل الطفيف يف متوسط عدد  .15 ىل منصة تعيني اإ وقد يفرس ِّ الانتقال اإ
ني للك وظيفة شاغرة حشرت امل

 2015حشًا يف عام رت م 135 من
ىل   2016حشًا يف عام رت م 113اإ

( املقابل )انظر الرمس البياين
حشون مع رت حىت تكيَّف امل

وُُسلت  اجلديدة. صائصاخل
زايدة يف نس بة املرتحشني من 
ادلول الأعضاء غري املمثةل يف 
س ياق هجود التواصل املكثفة 

 للويبو كام هو مبنيَّ يف
من هذه  36و 18 الفقرتني
دوةل عضوًا  120وابتت  الوثيقة.

 خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير السابق.دوةل عضوًا  118ممثةل يف مالك موظفي الويبو ارتفاعًا من 

وبغض النظر عن زايدة اس تخدام الاختبارات يف معلية الاختيار من أأجل تقيمي املهارات التقنية للمرتحشني،  .16
 أأس بوعًا للوظائف املؤقتة. 11أأس بوعًا يف املتوسط للوظائف احملددة املدة و 19 التعيني مس تقرة عند ظلت همةل فقد
ىل زايدة الفعالية. وقد جراء املقابالت عن بعد اإ وس تعمتد الويبو قريبًا نظام مقابالت فيديو غري  يؤدي اعامتد شلك جديد من اإ

مة بنفسه من دون حضور بةل منمقاقصد بذكل أأن خيوض املرتحش ويُ  مزتامنة. العمل )وهو املقصود بتعبري  صاحبظَّ
وهو حل جتاري جديد يس تخدم مقابالت الفيديو كأداة ممكةل لتحسني  مزتامنة"( عن طريق الرد عىل أأس ئةل مكتوبة. "غري

 معلية انتقاء املوظفني.

* تشمل األشهر الستة األولى من عام 2017
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صور والأدوات املرئية. ومتاش يًا مع وتُس تقطب املواهب بفضل قوة العالمة التجارية لصاحب العمل اليت تُنرش عرب ال .17
عداد مجموعة جديدة من الفيديوهات  دارة املوارد البرشية مع شعبة التصالت من أأجل اإ مبادرة التواصل يف الويبو، تعمل اإ

هيام الرتمجة وتكنولوجيا املعلومات وهام جمالن همنيان تفتقر ف يَل س امي العاملني يف جما وظفني ولتسلط الضوء عىل معل امل
مي والهدف هو تزويد املرتحشني احملمتلني بلمحة عن العمل الفعيل من وهجة نظر املوظفني، وتقد .الويبو للقدرة التنافس ية

براز البيئة املتنوعة وامللهمة اليت ميكن للمرتحشني العمل فهيا. صبحونأأعضاء الفريق اذلين قد ي   زمالءمه يف املس تقبل واإ

ىل وتكنولوجيا املعلومات نظرًا  املتخصصني للرتمجة وُشدد الرتكزي عىل اجملالني .18 عدم الكفاية المكية والنوعية للمرتحشني اإ
عدد من املبادرات لسد ثغرات املهارات املقبةل استباقًا  نُف ِّذو  املرتحشني. قامئةواجلغرايف يف والافتقار للتنوع اجلنساين 

عىل نطاق  الوظائف الشاغرة اجلوهرية يف جمال تكنولوجيا املعلوماتج وتروَّ  لالحتياجات املزتايدة لتكل الوظائف التقنية.
الإلكرتونية احمللية  وتُس تخدم قنوات أأخرى مثل مواقع الوظائف احمللية )املواقع املناطق املمثةل دون النصاب.مس هتدفًة عاملي 

عالانت  ة الضوء عىل املوظفات يف الويبو من وستسلط املواد الرتوجيي وظائف( ووسائل الإعالم الاجامتعية.الاليت تنرش اإ
 وظائف تكنولوجيا املعلومات اليت هيمين علهيا اذلكور تقليداًي.ترحش النساء للقوالب المنطية وحتفزي أأجل كرس ا

ىل جانب الأساليب احلديثة  .19 وستس متر الويبو يف الاس تفادة من منتدايت التواصل التقليدية لكام ظهرت الفرصة اإ
اركت الويبو يف اليوم ادلويل للوظائف اذلي اس تضافته وزارة اخلارجية السويرسية يف برن يف شهر وش .أ نفاً  املذكورة

سعة للويبو يك تروج مزاايها منظمة دولية فأأاتح ذكل فرصة وا 50زائر وأأكرث من  2000وحرض احلدث حنو  .2017 أأبريل
املؤهالت التعلميية املالمئة لحتياجات الويبو مبا يف واس هُتدف الأاكدمييون واخلرجيون الش باب احلاصلون عىل  معل. اكنمك

 ذكل اخلربة يف جمالت امللكية الفكرية والرتمجة وتكنولوجيا املعلومات.

 املواهب الشابةالاستامثر يف 

وعىل مدى الس نوات امخلس املاضية،  تؤمن الويبو ابلتنوع الشامل يف مالك املوظفني مبا يف ذكل التنوع العمري. .20
عالانت  .1-ف رجةحياهتم املهنية يف وظائف من ادلملنظمة عىل تعيني همنيني ش باب موهوبني يف مقتبل معلت ا ونرُشت اإ

وزاد عدد الوظائف من  وظيفة مؤقتة(. 19)ست وظائف حمددة املدة و 1-ف رجةاغرة من ادلمخلس وعرشين وظيفة ش
عالن عىل مدى الفرت  2-ف ادلرجة  وظيفة مؤقتة(. 27وظيفة حمددة املدة و 41) 2-ف دلرجةوظيفة من ا 68ة ذاهتا ابإ

ومنذ  وتسامه الاس تعانة ابملواهب الشابة يف هتيئة بيئة معل أأكرث انفتاحًا عىل التغيري وأأكرث تقباًل للمهارات اجلديدة.
ممثةل يف مالك املوظفني عن طريق وظائف  –يه توغو وفييت انم واتيلند  –، ابتت ثالث دول أأعضاء 2016 عام

ابملئة(  8.15وُسَّلت حصة املرتحشني لتكل الوظائف من ادلول الأعضاء غري املمثةل زايدة طفيفة )لتبلغ  املبتدئني املذكورة.
 ابملئة(. 7.3مقارنة مبجموع الوظائف الشاغرة )

ىل تعيني املهنيني الش باب و"تنشئهتم" داخلها  .21 فضاًل عن النظر يف س بل اس تقطاب املواهب وتسعي املنظمة اإ
وقد تطورت برامج الزمالت يف الويبو  وحيظى هذان الربانجمان ابهامتم ابلغ. اجلديدة عن طريق برانجمي املتدربني والزمالت.

لويبو ليكس،  برانمج الزماةل غطي اجملالت الامثنية التالية:ت تفبات غطي جمالت متخصصة أأكرث.تى الس نوات املاضية ل عىل مد
وبرانمج الزماةل ملديري القضااي القانونية، وبرانمج الزماةل للرتمجة والاصطالح، وبرانمج الزماةل للفاحصني دلى املاكتب 

قلميية للملكية الفكرية، وبرانمج الزماةل للشعوب الأصلية، وبرانمج الزماةل لبحوث شعبة الشؤون الاقتصادية  الوطنية والإ
 شعبة الشؤون الاقتصادية والإحصاءات، وبرانمج الزماةل لذلاكء الاصطناعي. زائريمج الزماةل للإحصاءات، وبرانوا

وقد يؤدي جناهحا  .2017واعُتمدت خطة زماةل ختص احللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية عىل أأساس جترييب يف فرباير 
نشاء برانمج زماةل جديد يف عام  ىل اإ ىل تزويد املنتفعني ابخلربة يف جمالت متخصصة وهتدف تكل ال .2018/2019اإ ربامج اإ

وتامتىش فرص التدريب املتاحة  املهنية بعد اس تكامل الزماةل. حياهتمعىل الصعيد ادلويل، ويه خربة ميكهنم تطبيقها يف 
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بداع لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتع   ية والثقافية يف البدلان.للمنتفعني بزمالت مع هممة الويبو يف تعزيز الابتاكر والإ
 وميثل املنتفعون السابقون ابلزمالت مجموعة حممتةل من املرتحشني اجلاهزين للعمل يف جمالت مثل الفحص.

ن برانمج التدريب يف الويبو صغري جحامً بنحو  .22 ومع ذكل، مشلت أأحدث قامئة منشورة يف  متدراًب يف الس نة. 50واإ
وتدل الشهادات  ما يدل عىل الاهامتم الكبري للخرجيني اجلدد واملهنيني الش باب.مرتحش،  1500أأكرث من  2016أأكتوبر 

ث مؤخرًا يف موقع الوي   و الإلكرتوين عىل الرتكزي النوعي للمهام اليت جتذب املتدربني.باملنشورة عىل قسم التدريبات احملدَّ
ذ فهم يكتس بون خربات قمية  تساب خربة معلية.يعملون عىل مرشوعات هممة تتيح هلم فرصًا لتقدمي مساهامت جمدية واك  اإ

وساعدت تكل الرشوط اجلذابة يف  وفضاًل عن ذكل، توفر الويبو راتبًا وتأأمينًا حصيًا للمتدربني. جتهزمه للوظائف املقبةل.
ىل مناطق ابملئة من املتدربني يف الويبو اكنوا ينمتو 60ومن اجلدير ابذلكر أأن حنو  حتقيق تنوع كبري يف طلبات التدريب. ن اإ

 ممثةل دون النصاب عىل مدى الس نوات الأربع املاضية.

دارة الأداء  زايدة مرونة اإ

ابس تخدام أأداة معلوماتية داخلية  2009( يف عام PMSDSُأطلق نظام الويبو لإدارة الأداء وتمنية قدرات املوظفني ) .23
 ودورات تدريبية للموظفني واملديرين. غريهاوُدمع النظام بواثئق س ياس ية وأأدةل مس تخدمني و  ".ePMSDSخمصصة يه "

وبلغت نس بة الامتثال ملتطلبات  ويشمل النظام مرحةل ختطيط، ومرحةل اس تعراض مؤقت اختياري، ومرحةل تقيمي.
 ابملئة عىل مدى الس نوات امخلس املاضية. 99 النظام

وزادت  عتادوا مناقشات تقيمي الأداء.وبعد مثاين دورات أأداء س نوية، أأصبح املوظفون عىل دراية اتمة ابلعملية وا .24
دارة الأداء. مشاركة الرؤساء واملرؤوسني. حاكمًا يف اإ ، 2016ويف عام  وهمد ذكل السلوك الطريق لإرساء ديناميات أأكرث اإ

دارة املواهب يف التخطيط للموارد املؤسس ية )انظر الفقرة  من هذه الوثيقة( اذلي يشمل حاًل  81اس هتلت املنظمة مرشوع اإ
طالقه يف عام ePerformanceعلوماتيًا جديدًا وحمس نًا لإدارة الأداء )م دارة الأداء . وس تعزَّ 2018( يُزمع اإ ز معليات اإ

عداد تقارير متاكمةل، والربط بني أأهداف العمل الفردية وأأنشطة  بوظائف جديدة مصممة لتطوير تقيمي الأداء ول س امي وظيفة اإ
دًة وقابةًل للقياس وطموحًة ووجهية وحمددة املدةالربانمج/خطة العمل الس نوية، ومس تو   (،SMART) دع أأهداف ُمحدَّ

 واعامتد عنارص للتقيمي اذلايت.

دارة الأداء لعام  .25 مس توايت عالية من الامتثال واملناقشات احليوية عن العنارص املكونة للأداء  2016وشهدت دورة اإ
جنازات  ممتاز.موظف درجات تقيمي أأداء  200املمتاز. وتلقى أأكرث من  ويتيح برانمج املاكفأ ت والتقدير فرصة هائةل لإبراز اإ

هتم يف قمي الويبو اجلوهرية مبا يف ذكل النتاجئ والتوجه حنو اخلدمات والعمل كيد واحدة والابتاكر والفعالية املوظفني ومساهام
ًا ملاكفأ ت نقدية وغري نقدية متاحة مبوجب برانمج فرد 12فريقًا و 19واملسؤولية البيئية والاجامتعية والإدارية. ورحش املديرون 

ىل حتديد املوظفني الأكرث مسامهة يف هتيئة ماكن معل يف الويبو  املاكفأ ت والتقدير. وفضاًل عن ذكل، ُدعي لك املوظفني اإ
جنازاهت2016يسوده الاحرتام والتوافق يف عام  م حبضور واسع . وحظيت الاجامتعات املفتوحة اليت تش يد بأأداء املوظفني واإ

ىل تواصل الأداء املايل اجليد للويبو يف عام  فراد 2016وتقدير كبري يف صفوف املوظفني. ونظرًا اإ ، زادت املاكفأ ت النقدية للأ
. ويشلك برانمج املاكفأ ت والتقدير، اذلي ميتثل متامًا لإطار حوافز الأداء اذلي وضعته جلنة اخلدمة 2017والأفرقة يف عام 

قرار ابلأداء املمتاز.املدنية ادلو   لية، أأداة بس يطة لالإ
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 :ePerformanceردود فعل املوظفني اذلين شاركوا يف حلقات معل بشأأن نظام 

ماكنية حتميل أأهداف حمددة مس بقًا" ... دخال تعليقات يف أأي وقت من الس نة الفرصة لتعزيز احلوار  "أأحب اإ ماكنية اإ "تتيح اإ
متر" ىل الأهداف الفردية مث تكييفها"...... "من الوظائف اجليدة  املس  ماكنية نسخ أأنشطة الربانمج اإ "قد تبدو الواهجة صعبة  اإ

 للتخطيط أأخرى حلول يف املأألوف والقالب الشلك" "... همامً  التدريب س يكونف  – PeopleSoftم لغري امللمني بنظا
 "الويبو يف املؤسس ية للموارد

 

 ين اجلديد املنتفعني بزمالت واملتدربني واملوظفني املهنيني املبتدئني.وفضاًل عن ذكل، س يغطي نظام الأداء الإلكرتو .26
 .2017ومن الإجنازات الأوىل أأمتتة معليات التقيمي الورقية يف يونيو 

 استامثر الويبو يف تطوير املوظفني

جناز  .27 حيافظ التطوير املهين املس متر عىل همارات املوظفني وكفاءاهتم وحيس هنا من أأجل حتقيق الأهداف الوظيفية واإ
، انتفع موظفو الويبو مبا 2016ويف عام  والفرص الإمنائية أأساس ية يف أأي نظام فعال لإدارة الأداء. ل املنظمة.عامأأ 

 به يف ممارسات الأمم املتحدة. يوم تدريب للموظف أأي املتوسط املبلغ 5.2 متوسطه

ىل قامئة دورات الويبو لتعزيز الفرص الإمنائية للموظفني. .28  وأأضيفت دورات جديدة اإ

  ىل فوائد التدريب. مدخللأول مرة، أأتيح للمديرين ىل مساعدة  اإ ومشل ذكل دورات تدريب معلية هتدف اإ
دارة يرحج العالقة املهنية مع   ودمع احتياجات املوظفني املوظفني ويقوم عىل التعل  املديرين عىل تطوير أأسلوب اإ

شافية. يحتوأأت  الإمنائية وطموحاهتم. د املشاركون  نسخة أأقرص للموظفني اذلين ل يتحملون مسؤوليات اإ ِّ وزو 
 بأأدوات للتطبيق العميل خالل احلياة املهنية اليومية.

 مم املتحدة ن التعاون غري الرمسي بني بضع هيئات اتبعة للأ يف جنيف قد أأصبح تعاواًن متاكماًل ومشرتاكً بني  واإ
اد ادلويل اليت تتأألف من الاحت –وقامت مجموعة الإرشاد الوظيفي املشرتكة بني الواكلت  الواكلت.

ضية الأمم املتحدة السامية حلقوق الإنسان، ومكتب الأمم املتحدة يف جنيف، لالتصالت، ومكتب مفو 
موظفًا  330بتوفري حلقة معل مدهتا يوم واحد عن الإرشاد الوظيفي لفائدة  –يبو الو و الصحة العاملية،  ومنظمة

س امي يف  وكشفت الإحصاءات أأن غالبية املشاركني اكنوا نساًء بلغن مس توى ركود وظيفي، ول حىت ال ن.
وأأتيح تدريب فردي  ، ويبحنث عن فرصًا وحتدايت جديدة.6-وخ 5-وخ 4-الوظائف من ادلرجة ف

  دلمعهم يف تنفيذ خطط معلهم.للمشاركني

 
 ما قاهل املشاركون يف حلقة العمل عن الإرشاد الوظيفي:

زت طاقاتنا وأأفاكران يف الاجتاه الصحيح  متتعت كثريًا حبضور زمالء من منظمة  واكنت جتربة ممتعة للغاية!" –"... ُرك ِّ "لقد اس 
 خمتلفة"الصحة العاملية اذلين أأثروا اجلانب العميل لدلورة بأ راء 
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 املوظفني.دلى ول تزال برامج التدريب الأخرى عىل اللغات والتصال والإدارة وأأنظمة التسجيل حتظى بطلب عال   .29

  م تدريب لغات الأمم املتحدة الرمسية الست )الإنلكزيية والعربية والصينية  عىل لغويكام جرت العادة، يُقدَّ
ىل لغ ضافة اإ معاهدة التعاون بشأأن  ات النرش الأربعة الإضافية يف نظاموالفرنس ية والروس ية والإس بانية( اإ

ىل تكييف همارات املوظفني اللغوية  الأملانية والياابنية والكورية والربتغالية(.الرباءات ) وهيدف الربانمج اللغوي اإ
وأأدخلت  .مع متطلبات العمل اللغوية. وتيرس دورات اللغة الفرنس ية اندماج املوظفني اجلدد يف احلياة احمللية

تغيريات يف س ياسة الويبو بشأأن برامج التدريب اللغوي عىل أأساس مبدأأ الاس تخدام الفعال للموارد يف 
وقررت الويبو،  ومن مث، ابت التدريب اللغوي مرتبطًا مبتطلبات العمل. التدريب القامئ عىل احتياجات العمل.

ىل عىل غرار واكلت أأخرى اتبعة ملنظومة الأمم املتحدة، الانت قال من امتحاانت الكفاءة اللغوية للأمم املتحدة اإ
أ خر امتحاانت الكفاءة اللغوية  2016ومن مث، شهد عام  املعرتف هبا دوليًا. C1امتحاانت املس توى اللغوي 

ابملئة  85للأمم املتحدة اخلاصة ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية مع نس بة جناح ممتازة بلغت 
 الويبو. موظفي من

  جراء املقابالت القامئة عىل الكفاءات،  2016يف عام  التصالواكن الرتكزي الرئييس للتدريب عىل خيص اإ
جراء املقابالت. وهو واكن التدريب  تدريب موجه أأساسًا لأعضاء جلان التعيني من أأجل تعزيز هماراهتم يف اإ

مت عدة حلق لموظفني.عىل همارات العرض فرصة كبرية لتحسني جودة العروض الشفهية ل ات معل عن ونظ ِّ
ف بعضها لقطاعات حمددة.همارات التحرير الفعاةل دارة   وكي ِّ وأأخريًا، غطى عدد من حلقات العمل ادلاخلية اإ

بداء   رأأي وتقبل رأأي ال خر.الالزناعات والاس امتع الإجيايب واإ

  ىل تمنية القدر  الإدارةواكن التدريب عىل يف عدة جمالت مهنا املوظفون، والأداء، وتعزيزها الإدارية  اتهيدف اإ
دارة اجلودة والوقت. دارة املشاريع من املس توى املتقدم خمصصة  واملرشوع، واإ مت دورة تدريب عىل اإ وقد ِّ

ىل ادلورة ادلاخلية بشأأن  حدة.وِّ سة أأايم مع اختبار يف هناية لك للويبو كدورة جتريبية مدهتا خ  ضافة اإ واإ
ىل الرايدة الشامةل والتحزي غ ري العمدي، ميكن ملوظفي الويبو الانتفاع بدورة "الأمم املتحدة للجميع" الرامية اإ

 التوعية بأأمهية التنوع والشمولية.

  م تدريب عىل دارة خدمات معاهدة يلخيف الويبو عىل املس توى ادلا أأنظمة التسجيلوقد ِّ  يف ُسل مدريد واإ
جراءات التسجيل يف هذين وخص ذكل التدريب التطبيق العميل للقواعد  الرباءات. واللواحئ التنفيذية واإ
دارة خدمات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات برانجمًا تدريبيًا بشأأن  النظامني. ىل ذكل، أأقامت اإ ضافًة اإ واإ

نة   .ePCTاس تخدام الأداة التكنولوجية املُحس َّ

مترار دمع العمل  ادلراسة-اس 

تغطية تاكليف املوظفني ومنحهم الإجازات الالزمة ملواصةل التعلمي دعامً للتطوير الوظيفي للموظفني، تواصل الويبو  .30
ىل تعزيز همارات املوظفني لتشجيع تطويرمه  املس متر يف جمال الإدارة أأو يف جمالت تقنية تتعلق بعملهم. وهتدف املنظمة اإ

 امة والفئة الفنية.رجال من فئة اخلدمات الع 7امرأأة و 11، اس تفادت من هذا الربانمج 2016ويف عام  الوظيفي.
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دماج ذوي الإعاقات  الهنوض ابإ

أأول مائدة مس تديرة مشرتكة بني الواكلت بشأأن التجهزيات املادية ذلوي الإعاقات  2017نظمت الويبو يف يونيو  .31
مم املتحدة ومنظامت دولية أأخرى قامئة يف جنيف والسلطات السويرسية واكن هدفها توطيد ش بكة  حرضهتا هيئات اتبعة للأ

طار حقوق الإنسان  يري املباين واملرافق والعاملني عىل الاس تجابة حلقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.مد ومتحور النقاش حول اإ
ىل املباين واملرافق املادية.  والس بل العملية لتيسري النفاذ اإ

أأو "نيك" كام يفضل أأن يناديه الناس هو زميل أأصبح معروفًا دلى العديد من  نيكولس هويكسرتا
عدادوهممته  .2016ونيك شاب أأمعى بدأأ يعمل يف الويبو يف نومفرب  املوظفني. ص ختمشاريع مساعدة تقنية  اإ

نتاج الكتب امليرسَّ  ة.ة لصاحل ة يف أأفريقيا وأأمرياك الالتينيمعليات اإ يك يف وضع جيد ون  4احتاد الكتب امليرسَّ
ىل أأنه جييد الإس بانية ومعل سابق ة، نظرًا اإ  يف أأمرياك الالتينية. اً للمساعدة يف احتاد الكتب امليرسَّ

ين معجب بوجه عام. وما انطباع نيك عن الويبو؟ فقد متزيت الويبو يف الاس تجابة لحتياجايت يف ماكن  يقول نيك "اإ
عت مالحظات نيك عن يرس النفاذ  واكنت املنظمة كلك تستبق احتياجايت". –"واكنت معلية تعل   العمل". وقد وز ِّ

ماكنية النفاذ والتحرك فهيا.  والتحرك يف الويبو مع املاكتب املعنية اليت رحبت بتكل املعلومات ومعلت عىل حتسني اإ

 : امليض قدمًا يف حتقيق المتثيل اجلغرايف العادل2الأولوية الاسرتاتيجية  ابء.

ىل حل املشلكة املعقدة للمتثيل اجلغرايف العادل وحتديد  .32 معناها عىل الرمغ من أأن ادلول الأعضاء يف الويبو تسعى اإ
والتنوع يف ماكن العمل رضورة جتارية  ودها لزايدة التنوع يف مالك املوظفني وتوس يعه.احلقيقي، تواصل املنظمة هج

 اسرتاتيجية ملقدم خدمات عاملية مثل الويبو.

 دة متواصةل يف التنوع اجلغرايفزاي

دوةل عضوًا ممثةل يف  120، اكنت 2017يونيو  30ويف  تسري الويبو عىل الطريق الصحيح لزايدة تنوعها اجلغرايف. .33
، عني ِّ موظفون 2016ويف عام  .2015دوةل عضوًا يف عام  115و 2016دوةل عضوًا يف عام  118مالك املوظفني ارتفاعًا من 

ىل الويبو 2017يونيو  30هرسك وجورجيا وسورينام وتوغو ولكها دول أأعضاء حديثة المتثيل. ويف من البوس نة وال  ، انضم اإ
 موظفون من بواتن واتيلند وفييت انم.

واملوظفون القادمون من أأورواب الغربية اذلين اكنوا عادًة يشلكون أأكرث من نصف العدد الإجاميل للموظفني يف الفئة  .34
ىل الفنية والفئات   .2012ابملئة يف عام  51.4بعد أأن اكنت نسبهتم  2017ابملئة يف يونيو  46.8العليا، قد اخنفضت نسبهتم اإ

وتُقابل ذكل زايدٌة يف نس بة مواطين املناطق الأخرى، أأل ويه أ س يا واحمليط الهادئ، وأأورواب الرشقية والوسطى وأ س يا 
 "املوظفون حبسب املنطقة"(.الرسوم املعلوماتية بشأأن  – 6الوسطى )انظر الصفحة 

                                                
4

ة، ير ى زايرة موقعه الإلكرتوين التايل:للمزيد من امل   http://www.accessiblebooksconsortium.org/portal/en/index.html علومات عن احتاد الكتب امليرسَّ

http://www.accessiblebooksconsortium.org/portal/en/index.html
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 الفرص اليت يتيحها تغري املوظفني يف الأجل املتوسط

وظيفة شاغرة جديدة 100سوف يوجد أأكرث من  .35
5

يف الفئة الفنية والفئات العليا يف الس نوات امخلس املقبةل بسبب  
اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني وجتدد وس يتيح ذكل الوضع املزيد من الفرص لتحسني التنوع  التايل(. 1التقاعد )انظر الشلك 

جاميل عدد الوظائف احلايل يف تكل الفئات. ويساوي ذكل العددَ  املهارات والكفاءات يف الويبو. ر بنحو خس اإ وفضاًل  املقدَّ
ت الطويةل عن ذكل، يبلغ السن املتوسطة ملوظفي الويبو يف الفئة الفنية وفئة املديرين، اليت تعد  أأيضًا عنرصًا يف التقديرا

 من املرفق الأول(. 8س نة )انظر اجلدول  49الأجل، 

 
، حبسب املنطقة2022-2017حالت التقاعد املتوقعة  – 1الشلك 

6
 

 مواصةل اجلهود لتحسني التنوع

قلميية وغريها من ماكتب الويبو امللكفة بولايت جغرافية النطاق وسطاء حموريون يف هجود التوعية اليت  .36 ن املاكتب الإ اإ
عداد قامئة حممتةل من هجات التصال يف ادلول الأعضاء غري املمثةل.ت  ذ تساعد يف اإ وس تكون هجات التصال  بذلها الويبو. اإ

منافذ رئيس ية يف امليدان لتحديد املرتحشني احملمتلني للوظائف الشاغرة يف الويبو. فهيي توفر املشورة وادلمع للمرتحشني احملمتلني 
جراءات التعيني وم وس ييرسَّ  صادر املعلومات من أأجل متكيهنم من تقدمي طلبات تس تويف شوط الوظائف الشاغرة.بشأأن اإ

تبادل املعلومات بني أأخصايئ املوارد البرشية يف الويبو وهجات التصال القطرية عن طريق ندوات وعروض ش بكية للتدريب 
 ودمع هجات التصال عىل مساعدة املرتحشني بفعالية.

ىل حتسني التنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف مالك املوظفني عن طريق وتس متر توعية جما .37 لس التعيني ابحلاجة اإ
وتوفر الويبو حاليًا دورات تدريبية  ة ملمثل املوارد البرشية يف اجملالس.طتوجهيية املكتوبة واملشاركة النشالتدريب واملبادئ ال 

التعامل مع التحزي غري العمدي لتفادي ال اثر السلبية للمساواة يف  منتظمة للمديرين وأأعضاء جملس التعيني بشأأن س بل
والزتم جملس موظفي الويبو، اذلي يشارك يف تعيني ممثيل املوظفني يف جمالس التعيني، بضامن تلقي املمثلني  معامةل املرتحشني.

 تدريبًا عىل املقابالت القامئة عىل الكفاءات.

                                                
5

عامًا للموظفني املُعيَّنني  60وهو  –عامًا حسب التارخي اذلي أأصبح فيه تعيني املوظف انفذاً  65أأو  62أأو  60، أأْي احلايليستند هذا الرمق اإىل سن التقاعد  
 1عامًا للموظفني املُعيَّنني اعتبارًا من  65، و2013ديسمرب  31اإىل  1990نومفرب  1عامًا للموظفني املُعيَّنني يف الفرتة من  62، و1990نومفرب  1قبل 
 .2014 يناير

6
ر.   مكر 

النسبةالمجموع201720182019202020212022*

%3222331514,4أفريقا

%113311109,6آسيا والمحيط الهادئ

%11131076,7أوروبا الشرقية والوسطى وآسيا الوسطى

%130132100,0أمريكا الالتينية والكاريبي

%00000000,0الشرق األوسط

%1223121110,6أمريكا الشمالية

%256149155149,0أوروبا الغربية

91414261823104المجموع

* من يوليو إلى ديسمبر 2017

حاالت التقاعد بحسب المنطقة  الفئة الفنية والفئات العليا  2017* - 2022
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 مليض قدمًا يف حتقيق املساواة والتاكفؤ بني اجلنسني: ا3الأولوية الاسرتاتيجية  جمي.

ومع ذكل، هذه النس بة أأكرب يف وظائف  ابملئة من مجموع املوظفني يف الويبو. 54نس بة النساء يف الويبو  شلكت  .38
 مدير.ابملئة من املناصب بدرجة  29املبتدئني وأأقل بكثري يف املس توايت العليا. فعىل سبيل املثال، ل تشغل النساء سوى 

عادة املوازنة حتسني اس تخدام مواهب النساء. ومن شأأن زايدة تنوع القوى العامةل حتسني قدرة املنظمة عىل تقدمي  ومن شأأن اإ
منا  . يقترص عىل املس توى ادلاخيلوالرتكزي ل خدمات تس تجيب لحتياجات وشواغل قاعدة أأكرب من الأطراف املعنية. واإ

اخلاريج يف العامل الأوسع للملكية الفكرية  س توىلزايدة مشاركة النساء عىل امل  شطهتاتس تخدم الويبو أأيضًا براجمها وأأن 
 والابتاكر حيامث اكن متثيلهن ضعيفًا تقليداًي.

 املرأأة يف جمال الإدارة

لغالبية وتظهر البياانت أأن النساء يشلكن ا تواصل الويبو هجودها لتحسني التوازن بني اجلنسني يف مالك املوظفني. .39
وقد ُحقق ش به  الأوىل من الفئة الفنية. ادلرجاتويظهر التوجه ذاته يف  فئة اخلدمة العامة.الغالبية العظمى من وظائف أأو 

ىل 4-وأأما من الرتبة ف ابملئة للرجال. 48ابملئة للنساء و 52فقط بنس بة  3-توازن بني اجلنسني يف وظائف الفئة ف  اإ
وذلكل حيتاج  .)أأ( من املرفق الأول(7)انظر اجلدول  ناصب بنسب مزتايدة، فيشغل الرجال اجلزء الأكرب من امل 2-مدير 

ىل التقومي؛ ففي وظائف اخلدمات العامة وادلرجات الأوىل من الفئة الفنية، ينبغي زايدة نس بة الرجال،  جانبا املعادةل اإ
ليس رسيعًا ابلقدر املنشود، ميكن وعىل الرمغ من أأن التقدم  وظائف املس توايت العليا، ينبغي تعزيز حضور النساء. ويف

 2ويبني ِّ الشلك  مالحظة بعض التحسينات وخباصة يف مناصب املس توايت العليا حيث متارس سلطات اختاذ القرارات.
ىل خس س نوات  ىتوهجًا عىل مد ىل  2012ابملئة يف عام  26.8زايدة متثيل النساء يف فئة مدير من اإ  ابملئة حاليًا. 28.6اإ

ىل الأمام. يفمل تكن كبرية كام اكن منشودًا  ةولكن الزايد ن ظلت خطوة جيدة اإ  س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني واإ

 
 2017-2012متثيل النساء حبسب الفئة،  – 2الشلك 

  

201220132014201520162017*

%28,6%27,9%26,3%25,0%25,0%26,8فئة المديرين

%48,8%49,0%48,2%48,6%48,9%49,2الفئة الفنية

%61,4%61,0%61,2%61,2%61,4%61,6فئة الخدمات العامة

%53,6%53,6%53,6%53,8%53,9%54,1المجموع

* يونيو 2017

الفئة التنفيذية  مدير عام ونائب مدير عام ومساعد مدير عام = 9 مناصب  غير مشمولة

تمثيل المرأة بحسب كل فئة  2012 -2017 
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 الأنشطة اليت تدمع النساء ومسارهن الوظيفي

ىل حتسني  .40 التوازن بني اجلنسني ومساعدة النساء عىل التنافس تشهد الأنشطة التنظميية حاليًا توسعًا هيدف أأساسًا اإ
 2017الربانمج الرائد للتطوير املهين والوظيفي البالغة مدته س نة واحدة للس نة الثانية يف عام  يس مترو  عىل الأدوار القيادية.

ربانمج تدريب املديرين ب مدير يف الويبو 100وانتفع حنو  .2016مع زايدة عدد املشاركني بعد "خترج" أأول دفعة نساء يف عام 
وتس متر  ابت أأحد براجمها التدريبية املنتظمة.اذلي  عىل التحزي غري العمدي للهنوض مباكن معل يسوده التنوع والشمولية

املنظمة يف أأداء دور نشط يف ش بكة منارصي قضااي اجلنسني ادلوليني يف جنيف وبدأأت مؤخرًا التعاون مع منظامت أأخرى 
مم  يف  الربانمج ترد تفاصيلعىل أأساس جترييب؛ و  املتحدة يف جنيف من أأجل اس هتالل برانمج قيادي للنساءاتبعة للأ

 من هذه الوثيقة. 80 الفقرة

 تعممي مراعاة املنظور اجلنساين

ساعدت س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني عىل الإرساع يف تنفيذ خطة العمل املُطبَّقة عىل نطاق منظومة  .41
ومن بني مؤشات الأداء امخلسة عرش خلطة العمل  (.UN-SWAP املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة )الأمم

ىل س تة  2012ابملئة( يف عام  7مؤش واحد ) املذكورة، تواصل الويبو زايدة عدد املؤشات اليت حتققها من اإ
املقابل، اخنفض عدد  ويف ة ابلس ياسات والرقابة.مبا يف ذكل املؤشات املتعلق 2016 ابملئة( يف عام 40) مؤشات

ىل مؤشين فقط يف عام 2012 املؤشات اليت مل تلب ِّ الويبو متطلباهتا حىت ال ن من تسعة مؤشات يف عام  2016 اإ
الإدماج الاكمل لتحليل قضااي اجلنسني يف أأنظمة ضبط جودة الربامج  وخيص هذان املؤشان (.3الشلك  )انظر
مايل بشأأن مقياس  ووضع

ختصيص املوارد لتحقيق املساواة 
  بني اجلنسني.

ومن املؤشات اليت  .42
اس توفهتا الويبو مؤخرًا يف 

اس تخدام معيار  2016 عام
ومن  املساواة بني اجلنسني.

وحدة تشغيلية يف  97 أأصل
الويبو، اعمتدت مثاين وحدات 

مؤشات املساواة بني اجلنسني 
 .2016يف خطط معل عام 

العمل عىل ترس يخ  ويس متر
جنازًا كبريًا لأنه أأاتح رصد  ويعد   مؤشات املساواة بني اجلنسني. دارة التخطيط املؤسيس اإ دماج تكل املؤشات يف أأداة اإ اإ

 تقدم الويبو يف تعممي املنظور اجلنساين يف براجمها وأأنشطهتا وفقًا لأسس املقارنة.

امرأأة بدورات التعل  عن بعد  24 880العدد القيايس البالغ  التحقفقد  تقدمًا عىل النحو التايل: 2016وشهد عام  .43
وعندما بدأأت  عامًا تقريبًا. 20ويه زايدة كبرية بعد  –ابملئة من مجموع املشاركني  51 أأي 2016لأاكدميية الويبو يف عام 

 ني يف ذكل الوقت.ابملئة من مجموع املشارك 30مشاركة أأي  26، مل تلتحق سوى 1998دورات التعل  عن بعد يف عام 
 وأأدجمت قضااي اجلنسني يف احملتوى اجلوهري ملناجه برانمج التدريب عىل امللكية الفكرية لفائدة البدلان الأقل منوًا.

داة لالخرتاعات والابتاكرات وضامن فهم امجليع كأ اجلنسني أأمهية توعية الرجال والنساء ابس تخدام امللكية الفكرية  قضااي ومن
وأأصبحت الويبو طرفًا موقعًا عىل قَسم مساواة المتثيل يف التحكمي اذلي ُأطلق يف  ة الفكرية ومتتعهم هبا.لفوائد امللكي

الشكل 3 - مؤشرات خطة العمل على نطاق المنظومة في الويبو، 2016-2012
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ىل التواصل مع احملك   .2016 عام امت املوهوابت يف املهنة لتوعية والقسم عبارة عن دعوة للمحامني واحملمكني واملؤسسات اإ
ىل  .ايل برضورة زايدة التنوع بني اجلنسني يف صفوفهاجلهات الفاعةل الرئيس ية يف دائرة التحكمي ادلو ومن مارس اإ

، تعاون مكتب الويبو للتنس يق يف نيويورك مع منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعل والثقافة )اليونسكو( وهيئة الأمم 2017 يوليو
ىل سد الفجوة بني اجلنسني يف جمالت العلوم والتكنولوجيا والابتاكر  املتحدة للمرأأة عىل تنظمي مجموعة من الفعاليات الرامية اإ

 حتقيقًا لأهداف التمنية املس تدامة.

، يف أأداء دور حموري يف 25وتس متر هجات التصال املعنية بقضااي اجلنسني اليت تغطي لك برامج الويبو، وعددها  .44
و أأول دراسة عاملية عن عدد اخملرتعات ، نرشت الويب2016ويف نومفرب  التوعية بدور املساواة بني اجلنسني يف تنفيذ الربامج.

وكشفت  وحصهتن يف طلبات الرباءات ابس تخدام بياانت طلبات الرباءات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات.
ىل تكل  مع بقاء الفجوة بني اجلنسني. 1995ادلراسة زايدة عدد اخملرتعات يف طلبات معاهدة الرباءات منذ عام  واستنادًا اإ

صدار خاص الإحصاءات اجلديدة ملشاركة النساء  "2016"املؤشات العاملية للملكية الفكرية اسة، عرض منشور ادلر  يف اإ
لأول مرة مؤشات عن مشاركة النساء  "2017"الاس تعراض الس نوي ملعاهدة الرباءات ومشل  الرباءات ادلولية. اتيف طلب

يداعات معاهدة الرباءات مثل حصة طلبات معاهدة   الرباءات اليت أأودعهتا أأو ُحددت فهيا خمرتعات.يف اإ

واس مترت الويبو يف متكني النساء يف جمال امللكية الفكرية عن طريق عدد من املشاريع ادلامعة للمخرتعات واملصمامت  .45
قة معل عن ، نظمت الويبو أأول حل2016ويف أأكتوبر  ونساء الأعامل يف عدد مزتايد من البدلان ولأول مرة يف املنطقة العربية.

ىل مجعيات الويبو هبدف دمع القيادات النسائية يف جمال امللكية الفكرية وحتسني متثيل يالقياداملهارات  ة لفائدة املندوابت اإ
ر لك املشاركني حلقة العمل اليت دامت يومًا واحدًا.وقَ  النساء يف مجعيات الويبو. وُعقدت ندوة عن النساء والابتاكر  دَّ

رضورة زايدة العمل للهنوض  ىلمجموعة من املتحدثني ع للس نة الثانية خالل مجعيات الويبو حيث شدد وامللكية الفكرية
 ابملساواة بني اجلنسني يف جمال امللكية الفكرية.

 مرشوع يقوده املوظفون –اس تخدام لغة شامةل للجنسني 

ويف مصمي تكل  ني ترتخس يف املنظمة.وشامةل من أأجل جعل تبليغات الويبو شامةل لقضااي اجلنس جليةلبدأأت مبادرة  .46
ىل  املبادرة أأحد كبار املرتمجني يف نظام معاهدة الرباءات اذلي يتعاون مع مجموعة من الزمالء املوهوبني وامللزتمني واملنمتني اإ

ىل ، انقسم عدد من املو رؤى والتصوراتداة قوية لتشكيل الأذهان والخلفيات متنوعة. وانطالقًا من مبدأأ أأن اللغة أأ  ظفني اإ
عادة  مجموعات معل جتمتع ابنتظام ملراجعة صفحات الويبو الإلكرتونية املنشورة ابللغات الإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية واإ

ىل عبارات شامةل للجنسني. لأحد اجلنسنيلعبارات اليت حتتوي عىل حتزي صياغة ا  أأو غريه اإ

وقد عرض مرفق املساواة يف  حرصًا ابلهامتم خارج املنظمة. وقد حظيت تكل املبادرة الرائدة والنابعة من املوظفني .47
ودعا موظفو مكتب الأمم املتحدة يف جنيف زمالءمه يف الويبو اذلين يقودون تكل  جامعة جنيف خرباته عىل أأساس تعاوين.

ىل اللغتني الإنلكزيية والفرنس ية يف مكتب الأمم املتحدة ىل تنظمي حلقة معل للمرتمجني اإ  يف جنيف. املبادرة اإ

واملنظمة خفورة مبوظفهيا املبدعني والابتاكريني اذلين ميهدون الطريق للتوعية بقضااي اجلنسني عن طريق اللغة  .48
 مه ذكل.اعيهنضون ابملساواة بني اجلنسني يف مس بل
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 : حتسني الكفاءة التشغيلية لعمليات املوارد البرشية4الأولوية الاسرتاتيجية  دال.

ىل شاكة اسرتاتيجية مع جانب الأعامل.التكنولوجيا عامل  .49 دارة اإ ول ميكن  رئييس يف حتويل دور املوارد البرشية من اإ
ىل تنفيذ  ذكل من دون احلد من الأعباء الإدارية يك تتحرر املوارد البرشية من الوظائف املنخفضة القمية وتمتكن من السعي اإ

ذ يمتتع املوظفون  من التكنولوجيات اجلديدة اخلاصة ابملوارد البرشية.ويس تفيد امجليع  مبادرات مرتفعة القمية الاسرتاتيجية. اإ
جنازها بأأنفسهم فزييد  لبنفاذ أأسه دارة معامالهتم واإ ىل املعلومات بفضل وظائف اخلدمة اذلاتية اليت تتيح هلم اإ ومباش أأكرث اإ

ديرون أأدوات لإعداد التقارير تتيح حتليل وميتكل امل ذكل من ادلقة والرسعة وسالمة البياانت وحيد من تاكليف املعامالت.
وتتاكمل أأنظمة املوارد البرشية مع ختطيط الربانمج  البياانت برسعة من أأجل اختاذ قرارات فعاةل يف الإدارة اليومية للموظفني.

طار من التدفق السلس للمعلومات للك املس تخدمني يف املنظمة. رساء اإ عداد املزيانية مما يساعد عىل اإ  واإ

 ات اخلدمة اذلاتيةمعلي

ىل املعامالت غري الورقية القامئة عىل  .50 أأاتحت الاس تفادة من التكنولوجيا يف تقدمي اخلدمات امليض قدمًا يف الانتقال اإ
لكرتونية سهةل وذاتية الاس تخدام. وأأدى مبدأأ مسؤولية لك موظف الشخصية عن طلب اس تحقاقاته اخملتلفة عن  وظائف اإ

ىل نظام الويبو للمزااي طريق الوظائف الإلكرتونية  ىل تغري ملحوظ يف طريقة التفكري والنظر اإ اذلاتية الاس تخدام اإ
عانة الإجيار من العبء الإداري للموظفني  والاس تحقاقات. فعىل سبيل املثال، خفضت العملية الش بكية اجلديدة لطلب اإ

دارة املوارد البرشية. شعارات  وموظفي اإ  بتجديدا النظام، املوظفني التذكري ال لية اليت يرسلهوتذك ِّر وظائف الضبط، مثل اإ
عانة  زاةل معليات املتابعة طلب اإ دارة املوارد البرشية التعل  بطريقة أأكرث سالسة وفعالية بعد اإ الإجيار س نواًي وتتيح ملوظفي اإ

تقدمي املوظفني للمطالب اخلتامية قبل موعد  2017وبدأأ العمل بوحدة اخلدمة اذلاتية ملطالب منحة التعلمي يف يونيو  املوازية.
طار معلية التغيري الإدارية، س يواصل دمع ذكل التوجه 2017/2018واملطالب املس بقة لس نة  2016/2017لس نة  . ويف اإ

ىل وحدة خمصصة يف نظام  التابع لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية بشأأن طلبات املديرين  PeopleSoftبفضل الانتقال اإ
 لعقود والتعيينات.ا بمتديداخلاصة 

دارة أأوقات العمل  ترش يد اإ

دارة الوقت، واملؤلف من موظفني متطوعني وممثلني ملاكتب الإدارات  .51 ستُس تخدم توصيات الفريق العامل املعين ابإ
دارة أأوقات العمل يف الويبو  صالح من أأكرث من  –املعنية، أأساسًا لإصالح نظام اإ عامًا. وأأجريت مشاورات  30وهو أأول اإ

ىل مبادئ املسؤولية اذلاتية  مع املوظفني واملديرين قبل اس تكامل الإطار القانوين والس يايس اجلديد. عديدة واستنادًا اإ
واملسؤولية الإدارية والثقة والأخالقيات املهنية، ستتاح ترتيبات معل مرنة جديدة للك املوظفني حبسب احتياجات املنظمة 

 وس يختار املوظف طوعًا ووحده اتباع ترتيبات العمل املرنة. املهنية والشخصية. حتسني التوازن بني حياة املوظفني من أأجل
وسيتوقف العمل بأأهجزة تسجيل احلضور والانرصاف هبدف تعزيز احلوار بني املديرين والرؤساء واملوظفني وضامن تالزم 

نتاجية. دارة املوارد البرشية مني وبذكل س  احلضور يف ماكن العمل مع الإ ىل  تحول دور اإ الرتكزي عىل رصد الامتثال للقواعد اإ
قامة شاكة مع املوظفني والإدارة لكهيام.  توفري الإرشاد والتدريب الالزمني واإ

دخال تغيريات يف الأنظمة املؤمتتة للموارد البرشية وتدريب املوظفني  .52 وتقتيض التغيريات يف الإطار القانوين والس يايس اإ
 اً رار أأي تغيري يف الإدارة، س يكون التواصل بشأأنه يف الوقت املناسب وبفعالية أأساس يوعىل غ واملديرين عىل تكل الأنظمة.

دارة الوقت بسالسة عىل مس توى املنظمة. صالح اإ اذ الرتتيبات الالزمة لُيطلق ذكل وجيري التخطيط واخت لضامن تنفيذ اإ
 .2018النظام يف بداية عام 
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 احلوادث يف الويبو التأأمني الطيب امجلاعي والتأأمني ضد –التأأمينات 

 2017ابملئة اعتبارًا من شهر يناير  8زادت أأقساط التأأمني الطيب امجلاعي والتأأمني ضد احلوادث يف الويبو بنس بة  .53
ىل  552أأي من  ىل  246فرناكً سويرساًي يف الشهر للبالغ ومن  596فرناكً سويرساًي اإ فرناكً سويرساًي  265فرناكً سويرساًي اإ

 9.50و 4.75فرناكً سويرساًي للبالغ وبني  22و 11شلك ذكل زايدة شهرية يف التاكليف ترتاوح بني وي  يف الشهر للطفل.
ىل املوظفني حبسب رتبهتم. واكن التأأثري املايل لتكل الزايدة يف املزيانية الس نوية للويبو أأقل  فرنك سويرسي للطفل ابلنس بة اإ

الأقساط اليت  ، أأناتللتأأمين Cignaاخُتذ ابلتعاون مع شكة  ويضمن ذكل القرار، اذلي من مليون فرنك سويرسي بقليل.
رة للتاكليف الطبية.  الزايدة مع الزايدة املسجةل يف كلوتامتىش ت يسددها املوظفون واملتقاعدون تتناسب مع املردودات املقدَّ

 أأنظمة التأأمني الصحي الأخرى يف سويرسا.

 مواصةل تقدمي اخلدمات ملتقاعدي الويبو

طالق نظام معلومايت جديد يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة يف أأوائل عقب  .54 اإ
ذ اضطر متقاعدو الويبو اجلدد  ، تعرض املتقاعدون اجلدد لتأأخريات كبرية يف تلقي أأول معاش تقاعدي هلم.2015 عام اإ

ىل ىل أأوضاع مالية حرجة  حساهبم املرصيف. لالنتظار خسة أأشهر عىل الأكرث قبل وصول أأول معاش تقاعدي اإ وأأدى ذكل اإ
 احلالت. يف بعض

مم املتحدة من أأجل معاجلة ذكل  .55 واختذ الصندوق عددًا من التدابري عقب املناقشات اليت اس هتلهتا واكلت اتبعة للأ
بعد س تة أأسابيع عىل وحيصل املتقاعدون حاليًا عىل أأول معاش تقاعدي هلم  .2016ولوحظ حتسن حبلول هناية عام  الوضع.

 الأكرث من انهتاء خدمهتم يف الويبو شيطة تقدمي لك الواثئق الالزمة يف الوقت املناسب.

ماكنية خصم قسط التأأمني الطيب من املعاشات التقاعدية.2016ويف عام  .56 اتحة اإ ورحب املتقاعدون  ، بدأأت الويبو اإ
 ن خماطر املدفوعات اخلاطئة وتفادي التاكليف املرصفية.ابملئة بذكل اخلصم، ما حد م 80وأأذن حنو  بتكل املبادرة.

 فريٌق ُمكرَّس لرفاه املوظفني

وتواصل وحدة الرعاية الطبية والاجامتعية يف  .57
الويبو، ابلتعاون مع قسم اخلدمات الطبية يف مكتب 

دارة اخلدمات الطبية  الأمم املتحدة يف جنيف، اإ
بية، اخملتلفة مثل حالت الطوارئ، والشهادات الط 

وادلورات الإعالمية قبل السفر، وحفوص دخول 
اخلدمة، والاستشارات الطبية والإحالت الطبية 

وفضاًل عن ذكل، تضع  ملوظفي وزائري الويبو.
الوحدة تدابري الصحة يف ماكن العمل من أأجل رفاه 

املوظفني وتنظم دورات تدريبية بشأأن التوعية 
ىل يونيو  2016 البياين املقابل )للفرتة من يوليو ويظهر الرمس والتدابري الصحية الوقائية.  ( اخلدمات الطبية.2017اإ

العدداألنشطة المتعلقة بالمجال الطبي

239'1استشارات الممرضات

استشارات األطباء

 بما في ذلك لدى الخدمات الطبية لمكتب األمم المتحدة بجنيف 

759

تعزيز الصحة   األنشطة المشتركة بين مكتب األمم المتحدة 

ويبو حول إدارة اإلجهاد وتعزيز الرفاه  بجنيف وال

159

78الطوارئ

اإلحاطة والموافقات الخاصة بالبعثات:

828'1         •  المعالجة اإللكترونية

335         •  التطعيمات

494         •  استشارات ما قبل السفر
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وتشمل خدمات رفاه املوظفني ادلاخلية  .58
جياد حمل  مساعدة املوظفني اجلدد واحلاليني يف اإ

سكن والانتقال وظروف املعيشة لتحسني 
وتسدى للموظفني واملتقاعدين وأأفراد  .رفاههم

والإرشاد وادلمع بشأأن أأرسمه املشورة والتوجيه 
 اللواحئ واخلدمات الإدارية املتاحة يف سويرسا.

ق مع واكلت أأخرى للأمم املتحدة  وتنسَّ
اجامتعات رفاه املوظفني واندي الأطفال وندوة ما 

مت أأنشطة 2017ويف عام  قبل التقاعد. ، نظ ِّ
تتناول املسائل املتعلقة ابلإهجاد والصحة العقلية 

ومشلت تكل  دة املوظفني.وحالت الطوارئ لفائ
الأنشطة حلقات لإدارة الإهجاد، وجلسات 

عالمية عن تعاطي  اسرتخاء موهجة، ودورات اإ
 اخملدرات، وحلقات مناقشة لوقف التدخني، وحلقات عن الصحة والنوم بشلك أأفضل والفوائد الصحية للنشاط البدين.

ىل يونيو  2016ويبني ِّ الرمس البياين )للفرتة من يوليو  ىل املوظفني.2017اإ مة اإ  ( أأنشطة وخدمات الرفاه الاجامتعي املقدَّ

عمل أأن أ اثر الإهجاد النامجة عن امرسون يف جمال الصحة يف ماكن الوعىل مدى الس نوات املاضية، أأقر الباحثون وامل .59
املوضوع أأيضًا مع الرتكزي عىل وتناقش عدة أأفرقة عامةل يف الأمم املتحدة ذكل  العمل تؤثر يف الصحة البدنية والعقلية للموظفني.

الصحة العقلية والرفاه وتعاطي اخملدرات وواجب الرعاية وغريها. وتوجد حاجة واحضة لتحسني فهم الوضع النفيس والعقيل 
عداد تقرير  2017وذلكل ُأطلق اس تقصاء رفاه املوظفني يف مايو  والعاطفي للموظف. ويُزمع اس تكامل مجع البياانت وحتليلها واإ

موظف يف هذا الاس تقصاء. والنتيجة املتوقعة حتديد مجموعة  500وشارك أأكرث من  .2017ا حبلول هناية شهر ديسمرب بشأأهن
فاه املوظفني من أأجل يف اسرتاتيجية املنظمة اخلاصة بر وستُس تخدم النتاجئ لتكي  من املؤشات الرئيس ية لرفاه موظفي الويبو.

ىل حتسني بيئة العمل يف املنظمة ودمع وزايد ة قدرة املوظفني عىل الصمود. ولعل تكل املبادرة تأأيت يف الوقت املناسب نظرًا اإ
 ل عىل مدى الس نوات السابقة.اليت تعكس التوجه املسجَّ  2017زايدة معدلت الغياب يف عام 

جنازه حب 2016رافق يف وحدة الرعاية الطبية والاجامتعية يف أأكتوبر ملوبدأأ جتديد املاكتب وا .60 لول هناية صيف ويُعزتم اإ
عامًا تقريبًا( وأأصبحت قدمية ول متتثل للمعايري القامئة من  20)أأي منذ  1998وُجددت املرافق أ خر مرة يف عام  .2017عام 

 نظافة وغريها.

 بيئة العمل يف الويبو

انون من للموظفني اذلين يع طبيةاس تجابة لالحتياجات اليت أأعرب عهنا املوظفون، ُمنحت الأولوية لرشاء ماكتب  .61
فميكن تغيري ارتفاع تكل املاكتب لمتكني املوظف من اس تخداهما واقفًا أأو جالسًا، ما ييرس زايدة احلركة  مشالكت حصية.

ونُفذت جتربة اس تخدام تكل املاكتب  أأثناء العمل وحيسن الفوائد الصحية متاش يًا مع التوصيات الصحية يف ماكن العمل.
بالغهم ببعض  70، اكن 2017يونيو وحبلول شهر  .2016بنجاح يف عام  موظفًا تقريبًا يس تخدم ماكتب من ذكل النوع مع اإ

ملعامص متاش يًا مع التوصيات الصحية يف ااند يس ومسار الأخرى مثل الك طبية. وسيُنظر يف بعض املعدات ال الفوائد الصحية
 ماكن العمل واس تجابًة لالحتياجات الطبية اليت أأاثرها املوظفون.

كأاثث يف لك ماكتب الويبو. وتقدم جتارب املنظامت ادلولية  طيبة يف مسأأةل اس تخدام الأاثث اليبو بعنايوتنظر الو  .62
 ختيارات، معلومات مفيدة للويبو.الأخرى وأ راؤها وتقياميهتا، مبا يف ذكل معلية الرشاء والا

العددأنشطة الرفاه االجتماعي

162الصحة البدنية والنفسية

161السكن  االنتقال  الموظفون الجدد

4المساعدة المنزلية

106التوجيه  التعريف  المساعدة

المعلومات الموجهة للوالدين األطفال 

134التعليم  التدريب  غير ذلك

71المشورة

236التقاعد  ما قبل التقاعد

154اإلدارة السويسرية  الُرخص

31الشؤون المالية 

34التدريبات  التحديثات اإلعالمية

2تعاطي مواد اإلدمان  أنواع اإلدمان  غير ذلك

1الوفاة  فقدان موظف أو أحد أفراد أسرته

184أنشطة متنوعة
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 يف حدود املعايري املقررة –ونوعية الهواء  7التلوث الكهرومغناطييس

وتتأألف تكل اللجنة من ممثلني للموظفني والإدارة  السالمة والصحة املهنيتني أأعاملها منذ ثالث س نوات. ابشت جلنة .63
مسائل السالمة والصحة يف الويبو ابنتظام وتتخذ  طارية تناقشاإ وأأخصائيني يف جمال الصحة والأمن، وتؤدي دور هيئة 

بداء شواغلهم بشأأن بيئة العمل املادية.وتعد  اللجنة قناة جديدة يمتكن  قرارات ملعاجلة املشالكت.  من خاللها املوظفون من اإ
وميكن  وهبذه الطريقة ميكن للموظفني املشاركة بنشاط يف ضامن امتثال مرافق معل الويبو لقواعد ومعايري الصحة والسالمة.

جراء  ءاللجنة خربا ، لكفت املنظمة عن طريقلتبليغات املوظفني وطلباهتمفاس تجابة  توضيح تكل النقطة مبثالني. خارجيني ابإ
 دراسة وحتليل عن التلوث الكهرومغناطييس يف مرافق الويبو، وكذكل لنوعية الهواء يف املبىن اجلديد.

  وتناولت  .2016والثانية يف عام  2015ام عوأأجريت معليتا تدقيق بشأأن التلوث الكهرومغناطييس الأوىل يف
ة الرتددات )هوائيات الهواتف احملموةل والهواتف الأرضية( وادلراسة ادلراسة الأوىل تأأثري التجهزيات املرتفع

وكشفت نتاجئ ادلراس تني أأن تكل التجهزيات تس تويف  الثانية تأأثري هوائيات الإنرتنت عن بعد يف مباين الويبو.
بشأأن أأي عندما أأجريت ادلراسة السابقة  2010القواعد واملعايري السويرسية بل أأن معدلهتا أأفضل من عام 

 التلوث الكهرومغناطييس.

  وبنيَّ التحليل أأن الهواء يف ماكتب املبىن اجلديد جيد  .2017وُحللت نوعية الهواء يف املبىن اجلديد يف يناير
ن مل يكن أأفضل مما اكن عليه يف عام   .2012اإ

ث للموارد البرشية  املوقع الش بيك ادلاخيل احملدَّ

ث للموارد البرشية من أأجل تبس يط جتربة املس تخدم ُأدرج عدد من التحسينات يف املوقع الش   .64 بيك ادلاخيل احملدَّ
 وحتسني الأداء الوظيفي وتسهيل التصفح للمديرين واملوظفني.

 شؤون املوظفني الأخرى رابعا.

 العداةل ادلاخلية (أأ  )

 التسوية الرمسية للزناعات واحلالت التأأديبية

م اجلدولن  .65 ن خالل الفرتة والأول معلومات عن عدد القضااي اليت رفعها املوظفالواردان يف املرفق  17و 16يُقد ِّ
 وظل عدد القضااي اثبتًا مقارنة بفرتة التقرير السابقة. املشموةل ابلتقرير، وعن موضوع تكل القضااي.

ىل يونيو  2016ويف الفرتة من يوليو  .66 جراءات تأأديبية يف حق خسة موظفني )م2017اإ فني قارنة بأأربعة موظ، اخُتذت اإ
واكنت الإجراءات التأأديبية، يف ثالث قضااي من أأصل خس، ل تزال جارية حبلول  السابقة املشموةل ابلتقرير(. ةخالل الفرت 

وخالل الفرتة ذاهتا، اخُتذت الإجراءات التأأديبية التالية عقب معليات اس هُتلت خالل الفرتة  هناية الفرتة املشموةل ابلتقرير.
ىل مس توى أأدىن مضن الرتبة نفسها، وتأأخري يف الاس تفادة من  قبلها:املشموةل ابلتقرير أأو  نزال درجة املرتب اإ توبيخ كتايب، واإ

 الزايدة التالية يف درجة املرتب ملدة حمددة يف حاةل واحدة، وفصل يف ثالث حالت.

                                                
7

ف التلوث الكهرومغناطييس عادًة بأأنه التأأثري الثانوي غري املرغوب فيه النامج عن الإشعاع الكهرومغناطييس غري املريئ، وهو شلك  من أأشاكل التلوث،  يُعرَّ
الت الكهرابئية )كوابل وأأسالك( أأو التكنولوجيا الالسلكية.  املنبعث من خالل اس تخدام املَُوص ِّ
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 لعداةل ادلاخليةاملالية لبياانت ال 

ىل يونيو  2016العمل ادلولية مبنحها يف الفرتة من يوليو ات اليت حمكت احملمكُة الإدارية ملنظمة ضيبلغت التعو  .67  2017اإ
مة ضد الويبو  وفضاًل عن ذكل، قرر املدير العام منح تعويضات  فرنك سويرسي. 50 400عن الشاكوى املُقدَّ

مة أأمام جملس الويبو للطعون. 31 000 قدرها  فرنك سويرسي عن الطعون املقدَّ

لثابتة للقضااي اليت حفصهتا احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية وجملس الويبو للطعون وبلغ مجموع التاكليف الإدارية ا .68
 87 100فرنك سويرسي للمحمكة الإدارية و 164 200فرنك سويرسي، مهنا  251 300خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير حنو 

 ي يشغل منصب أأمني جملس الطعون(.اذل 3-ساب تلكفة موظف الرتبة فويرسي جمللس الويبو للطعون )دون ح فرنك س
فرنك سويرسي  16 300ويعين ذكل أأن متوسط التلكفة الثابتة للك حمك أأصدرته احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية يبلغ 

وتشمل التاكليف  فرنك سويرسي. 7 900وأأن متوسط التلكفة الثابتة للك قرار اس تنتايج  اختذه جملس الويبو للطعون يبلغ 
الرسوم املدفوعة لرئيس جملس الطعون وانئبه عن لك قرار اس تنتايج  مت خذ،  ابتة للقضااي اليت حفصها جملس الطعون:الث

ىل لك   م اثبتورمس س نوي  جاميل للنقل يُدفَع اإ ضايف يُدفَع  اثبتن الرئيس وانئبه، ورمس س نوي للخدمات ومبلغ س نوي اإ اإ
م ادلمع الإداري للرئيس مقابل خدماته، ونفقات السفر لنائب ا لرئيس، وأأخريًا تلكفة خدمات عامل اتبع لواكةل توظيف يقد ِّ

 جمللس الطعون.

 العالقات بني املوظفني والإدارة (ب )

ووفقًا  .2017ابملئة من املوظفني يف انتخاابت جملس موظفي الويبو املعقودة يف مارس  60شاركت نس بة قياس ية تبلغ  .69
جملس  وابت وانُتخب س بع أأعضاء يف جملس موظفي الويبو.  املوظفني التصويت.من نظام املوظفني، حيق للك 1-8للامدة 

 موظفي الويبو يتوىل الوظائف المتثيلية للموظفني بوصفه املتحدث الرمسي مع املدير العام والإدارة.

 وضع الس ياسات (ج )

 العليااس تعراض مجموعة عنارص الأجر اجلديدة يف النظام املوحد ملوظفي الفئة الفنية والفئات 

ىل التغيريات العديدة الالزمة  .70 اكنت الفرتة املشموةل ابلتقرير فرتة مكثفة من تطوير س ياسة املوارد البرشية نظرًا اإ
لتطبيق مجموعة عنارص الأجر اجلديدة للموظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا وفقًا لتوصيات جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وما 

دخال هيلك موحد جلدول املرتبات مع وترية جديدة  عامة للأمم املتحدة.وافقت عليه امجلعية ال وتتعلق التغيريات الرئيس ية ابإ
للتقدم يف ادلرجات ومعدل راتب واحد فقط )بغض النظر عن الظروف الأرسية وحاةل الإعاةل( واملس تحقات اجلديدة 

مج منحة التعلمي املنقح اذلي س يدخل حزي النفاذ اعتبارًا من املنقحة املتعلقة ابلنتقال والبدلت امليدانية فضاًل عن بران أأو
جراًء انتقاليًا يطبَّق  .2017/2018العام ادلرايس  ىل احلد من التأأثري السليب لوترية التقدم اجلديدة، اقرتحت الويبو اإ وسعيًا اإ

 مرة واحدة؛ ووافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل ذكل.

جراء اس تعراض شامل ومعقد .71 دخال  وتعنيَّ اإ طار س ياسات املوارد البرشية فضاًل عن اإ لنظام املوظفني ولحئته واإ
( من أأجل تطبيق مجموعة عنارص الأجر اجلديدة يف AIMSبعض التغيريات الكبرية يف نظام الإدارة املتاكمةل للموارد البرشية )

عدد من التغيريات املهمة يف الأطر سالسة برسعة و وبفضل التعاون بني املاكتب املعنية يف املنظمة، أُدخل  النظام املوحد.
 التنظميية واملعلوماتية القامئة.

وأأحيط املوظفون علامً ابلتغيريات املس تفيضة يف مجموعة عنارص الأجر مع تقدم معلية التنفيذ مبا يف ذكل عن طريق  .72
عالمية وتوف د سوى عدد حمدود ومل يرِّ  ت.أأدوات ش بكية حلساب التغري يف الاس تحقاقا ريتبليغات للك املوظفني وجلسة اإ

 وعوجلت تكل الطلبات برسعة. من طلبات املوظفني بشأأن مجموعة عنارص الأجر اجلديدة.
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 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته

، وافقت جلنة الويبو 2016خالل ادلورة الثالثة والس بعني )ادلورة العادية السابعة والأربعني( املعقودة يف أأكتوبر  .73
يف  82واكن عدد التعديالت كبريًا ) تعديالت يف نظام املوظفني وأأحيطت علامً بتعديالت يف لحئة املوظفني.للتنس يق عىل 

مجموعة عنارص الأجر اجلديدة )انظر القسم املعين من هذه الوثيقة(؛  نظام املوظفني ولحئته ومرفقاهتام( وخص ما ييل:
صالح ملية و/أأو القانونية اليت تواجَ نظام العداةل ادلاخلية ملعاجلة القضااي الع  وتعديل ه يف تطبيق الأحاكم املعمتدة كجزء من اإ

جراء انتقايل خيص منحة التعلمي للموظفني املقميني وغري العاملني يف بدلمه الأم؛ وعدد من التعديالت الإضافية 2014عام  ؛ واإ
 (.WO/CC/73/3نظمة )انظر الوثيقة الالزمة لتكييف الإطار التنظميي مع الاحتياجات والأولوايت املتغرية للم 

طار س ياسات املوارد البرشية  تعزيز اإ

ىل التعزيز املس متر لإطار س ياسات املوارد البرشية، ُأصدر أأكرث  .74 تنفيذًا للتعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته وسعيًا اإ
عالميًا ومجموعة من املبادئ ا 30من  داراًي مراجعًا أأو جديدًا وتعماميً اإ ىل لك تعماميً اإ لتوجهيية فضاًل عن التبليغات املوهجة اإ

وخصت تكل التعديالت املزااي والاس تحقاقات )مثل منحة  املوظفني، لضامن فهم املوظفني فهامً اتمًا لتطور الس ياسات.
عانة الإجيار والزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتبات( والعداةل ادلاخلية وتسوية الزناع ات التعلمي وبدلت الإعانة واإ

الإجراءات التأأديبية ودليل ملاكن معل يسوده الاحرتام والتوافق( والوظيفة )مثل احلراك وبرانمج تبديل الوظيفة  )مثل
 الرائد، والتعيينات ادلامئة واملس مترة( وغريها من القضااي.

رشادية لرُتفق ابلس ياسات، وعدة  .75 ةل ومذكرات اإ س ياسات )مثل منحة وُأعدت مجموعة من الاس امترات اجلديدة واملعدَّ
فت ملراعاة نظام اخلدمة اذلاتية اجلديد يف نظام الإدارة املتاكمةل حيث يطالب املوظفون مبزاايمه  عانة الإجيار( قد كي ِّ التعلمي واإ

دارة املوارد البرشية. ط تكل الإجراءات معلية مطالبوس تبس ِّ  واس تحقاقاهتم ش بكيًا.  املوظفني والإجراءات الإدارية لإ

 مراجعي احلساابتتوصيات  (د )

)بعدما نفَّذت شعبة  2013توصية منذ أأوائل عام  117بلغ عدد توصيات مراجعة احلساابت املتعلقة ابملوارد البرشية  .76
دارة التوصيات قيد التنفيذ(.  18توصية فقط قيد التنفيذ )انظر اجلدول  28، ل تزال 2017ويف يونيو  الرقابة ادلاخلية نظام اإ

التوصيات  ومن املتوقع أأن تُنفَّذ معظم موارد املؤسس ية.للتخطيط ال توصية تتعلق بتنفيذ نظام  15ا من املرفق الأول( مهن
 .2017حبلول هناية عام 

دارة اخملاطر (ه )  اإ

ل يزال اخلطر الاسرتاتيجي الرئييس اذلي يواجه الويبو يف جمال املوارد البرشية هو القدرة عىل التجاوب مع بيئة  .77
عىل زايدة يف املقام الأول اسرتاتيجية املوارد البرشية وذلكل ل يزال ينصب الرتكزي يف  ية الرسيعة التطور.امللكية الفكرية العامل 

د املبذوةل لسد ثغرات وللتخفيف من وطأأة اخملاطر، تتواصل اجلهو  قدرة الويبو يف هذا املضامر وضامن متتعها ابملرونة الالزمة.
وتُس تمكل القوى العامةل الأساس ية مبوارد  امةل اخلاصة ابلتخطيط للقوى العامةل وتدريهبا.تنفيذ اخلطة املس تقبلية الشاملهارات و 

 غري املوظفني وخبدمات تقدهما كياانت جتارية.
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ىل عام  خامسا.  2018-2017نظرة استرشافية اإ

دارة املوارد البرش  2021-2017س يكون تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية للفرتة  .78 ية خالل الس نة يف مصمي أأنشطة اإ
املقبةل. وستنفذ عدة مبادرات للميض قدمًا يف تكييف املهارات وحتقيق المتثيل اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني. 

دارة املعارف ورمقنة ُسالت  الكفاءةوستس متر اجلهود املبذوةل لتحسني  حدى الطرائق ابإ التشغيلية بطرائق عدة. وتتعلق اإ
دارة املوارد البرشية. دارة املوارد البرشية، متديدًا وتوسعًا يف  اإ ىل اإ وهو مرشوع كبري عىل مس توى املنظمة ويشلك، ابلنس بة اإ

دارة املواهب يف أأوائل عام  .2017و 2016معليات اخلدمة اذلاتية اليت نُف ِّذت يف عايم  وس ُيطلق  2018وسيُنجز مرشوع اإ
تطوير مرشوع مجموعة املهارات الرائد اذلي سيبدأأ يف  يس متر. وس  والتمنيةنظام جديد لإدارة الأداء ومنصة جديدة للتعل  

 .2017النصف الثاين من عام 

، رفعت الويبو السن 2013ومن املقرر وضع س ياسات جديدة وتطوير الس ياسات القامئة يف عدة جمالت. ويف عام  .79
لزامية لهناية اخلدمة للموظفني اجلدد اذلين يدخلون املنظمة اعتبارًا من  . وس ُيعرض اقرتاح بشأأن رفع السن 2014يناير  1الإ

ىل  لزامية لإهناء اخلدمة اإ س نة للموظفني احلاليني، عىل أأساس اختياري ومن دون الإخالل ابحلقوق املكتس بة، عىل  65الإ
ة الأمم جلنة الويبو للتنس يق خالل اجامتعها الس نوي املقبل. وس يتناول الاقرتاح احتياجات الويبو كواكةل متخصصة يف منظوم

وفضاًل عن  احتياجات وحتدايت خاصة. ،خدمات عاملية يعمل يف س ياق جتاري متطور مكزود ،املتحدة يثري منوذهجا التجاري
دارة الوقت خالل النصف الثاين من عام  ووصل تصممي نظام متاكمل  .2017ذكل، سيبدأأ اعامتد س ياسة جديدة بشأأن اإ

ىل مرحةلالإدارة الإجاز  وتندرج تعديالت نظام  .2018متقدمة وس يكون جاهزًا للتنفيذ يف يناير  ت وحالت الغياب اإ
طار تكل املبادرة. وجيري العمل عىل  املوظفني ولحئته واملبادئ التوجهيية التنفيذية فضاًل عن أأنشطة التدريب والتواصل يف اإ

عداد س ياسة بش  ظروف الويبو.تتكيف مع ن واجب الرعاية أأ اإ

نشاء برانمج " والويبو من واكلت الأمم .80 وهو برانمج  –" EMERGEاملتحدة الإحدى عرشة اليت تتعاون عىل اإ
ىل القيادات النسائية الناش ئة  اذلي حددته ش بكة جنيف للتعل  مكرشوع رائد يتيح منتدى للموظفني املشاركني يف  –موجه اإ

ماكانت تطور املوظفني احلاليني أأجري يف واسرتشدت املبادرة بنتاجئ اس تقصاء بشأأن  التعل  والتدريب والتطور الوظيفي. اإ
2020-2017وتامتىش املبادرة مع أأولوية اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى للفرتة  منظمة. 19وردت عليه  2016 عام

8
 

وتقتيض هنوجًا متعددة  تعقيداً "جذب موظفني مدنيني دوليني ذوي همارات عالية وقادرين عىل معاجلة قضااي تزداد  ويه
عداد  اعات" وخباصة ضامن أأن "فرص التدريب )املزتايدة( يف املنظومة توضع وفقًا لهنج عىل مس توى املنظومة".القط ن اإ واإ

ىل ديناميات  برانمج للقيادات النسائية الناش ئة يتوافق رصاحة مع خطة العمل عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة، ويستند اإ
ني يف جنيف، ويقدم نشاطًا ملموسًا دلمع اسرتاتيجيات املساواة بني اجلنسني يف التحالف ادلويل ملنارصي املساواة بني اجلنس

يليه تقيمي؛ وس تحدد نتاجئ التقيمي مسأأةل تعمميه عىل نطاق  2017وس ُيطلق الربانمج كربانمج رائد يف عام  خمتلف الكياانت.
 منظومة الأمم املتحدة.

دارة الأ  .81 دارة املواهب، اذلي يغطي اإ دارة التدريب والتعل  ودعامً ملرشوع اإ  ومجموعة املهارات، شعت الويبو يف داء واإ
طار الكفاءات فهيا. طار برانمج التقومي  2010وُحددت القمي اجلوهرية احلالية للويبو يف عام  مراجعة قميها اجلوهرية واإ يف اإ

ىل ال راء الأولية جملموعات التفك   الاسرتاتيجي. ضافية لالإدماج يف رتُ قيني، ار وأأحصاب املصلحة املعن واستنادًا اإ حت عنارص اإ
عداد الويبو يف املس تقبل.مجموعة قمي مراجَ  ثانية ال وة س تكون اخلطو  عة مثل الابتاكر والتوجه التجاري والتنوع من أأجل اإ

طار الكفاءات  تبس يط ن من الكفاءات اجلوهرية والإدارية وس يعاد تقوميه عىل أأساس القمي اجلوهرية.اإ منوذج وس يؤطر ال  املكوَّ
. دارة الأداء والتعل  دارة املوظفني يف الويبو مثل ختطيط القوى العامةل والتعيني واإ  املراجع معليات اإ

                                                
8

ن اللجنة   حدى الراكئز الثالث اليت تدمع جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة الأمم املتحدة املعين ابلتنس يق. والركاإ زياتن الإدارية الرفيعة املس توى اإ
 الأخراين هام اللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلربامج ومجموعة الأمم املتحدة الإمنائية.
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الويبو املسامهة يف وضع س ياسات جديدة يف جمال املوارد البرشية وتطوير الس ياسات القامئة والتشاور  وس تواصل .82
ؤساء التنفيذيني يف منظومة الأمم املتحدة املعين ابلتنس يق عىل مس توى منظومة الأمم املتحدة عن طريق ش بكة جملس الر 

واللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلإدارة. وخيص أأحد جمالت التشاور مسأأةل رواتب املوظفني. ويف س ياق ادلراسات 
عمل مبا فهيا جنيف يف يف املقر ومراكز ال ادلولية خلدمة املدنيةاجلنة قة بتلكفة املعيشة اليت أأجرهتا الاس تقصائية املتعل

دارية وق، ظهرت بعض امل 2017و 2016 عايم ىل حتدايت تتعلق ابلعالقات سائل املتعلقة بشواغل اإ انونية للمنظامت وأأدت اإ
 املوظفني. وتتطلب تكل القضااي املزيد من املتابعة. مع

 مسائل متعلقة ابملوظفني جيب أأن تولهيا جلنة الويبو للتنس يق عنايهتا سادسا.

هنا (أأ  )  ء التعييناتاإ

هناء اخلدمة اليت حدثت يف الفرتة من  .83 ىل  2016يوليو  1فامي ييل حالت اإ )ز( من 2-9معاًل ابملادة  2017يونيو  30اإ
هناء تعيينات املوظفني:  نظام املوظفني اليت تُلزِّم املدير العام بأأن يُبلِّغ جلنَة الويبو للتنس يق جبميع حالت اإ

 ( من نظام املوظفني؛2)أأ()2-9ست حالت لأس باب حصية وفقًا للامدة  -

 (؛3)أأ()2-9وحاةل واحدة لأداء غري مرض  وثالث حالت سوء سلوك وفقًا للامدة  -

دارة املنظمة ومبوافقة املوظفني أأنفسهم وفقًا للامدة  -  ( من نظام املوظفني.5)أأ()2-9وست حالت لصاحل حسن اإ

 اعدية ملوظفي الويبوجلنة املعاشات التق (ب )

رت جلنة الويبو للتنس يق يف دورهتا العادية يف س نة  .84 أأن تتأألف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو من  1977قرَّ
تدوم ولية العضوين و  ثالثة أأعضاء وثالثة أأعضاء بدلء، عىل أأن ختتار جلنة الويبو للتنس يق عضوًا واحدًا وبدياًل واحدًا.

 أأربع س نوات.ملدة جلنة الويبو للتنس يق  الذلين ختتارهام

نجلنة الويبو للتنس يق،  توانتخب .85 اب  فوف ، الس يد فالدميري يوس2008يف عام سني املعقودة التاسعة وامخل  ادورهت اإ
ىل انقضاء ول .2011حىت دورهتا العادية يف عام  جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبويف  بديالً  اً عضو  ية ومع ذكل، نظرًا اإ

ملدة أأربع  جلنة املعاشات التقاعديةنتيجة تقاعده، اقرُتح انتخاب الس يد يوسفوف عضوًا جديدًا يف  2009أأحد الأعضاء يف عام 
ه جمدداً تمث انتخب  2013وانتخبت جلنة الويبو للتنس يق الس يد يوسفوف لولية تدوم حىت عام  .2013س نوات أأي حىت عام 

 .2017عام لولية جديدة حىت  2013 يف عام

عادة انتخاب  .86 جلنة يف  عضواً لس يد يوسفوف ل  جلنة الويبو للتنس يقوتلقى املدير العام من وفد بلغاراي اقرتاحًا ابإ
 .2021يف عام  الويبو للتنس يق ميثل ادلول الأعضاء حىت ادلورة العادية للجنة املعاشات التقاعدية

يف الهندسة املدنية من املعهد  علياحصل عىل شهادة و  1946فرباير  7ي ُودل يوم والس يد يوسفوف مواطن بلغار  .87
( وشهادة يف هندسة الرباءات من املعهد العايل للهندسة املياكنيكية والكهرابئية 1968العايل للمنامج واجليولوجيا يف صوفيا )

س يا للتجارة ، حصل الس يد يوسفوف عىل شهادة يف الاقتصاد ادلويل من أأاكدميية رو1979ويف عام  (.1974يف صوفيا )
 اخلارجية يف موسكو.
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وامجلعية ادلولية ملديري  دلولية محلاية امللكية الصناعيةوالس يد يوسفوف عضو يف اجملموعة البلغارية للجمعية ا .88
ىل وزارة اخلارجية البلغارية يف  الرتخيص، ومعل يف شكة حكومية معنية ابلتجارة اخلارجية يف بلغاراي حىت انضم اإ

ني ِّ الس يد يوسفوف يف الويبو وشغل عدة مناصب مهنا منصب يف املس توايت العليا ، عُ 1981نومفرب ويف  .1979 أأغسطس
وشغل الس يد  عن منصب مدير شعبة بعض بدلان أأورواب وأ س يا. 2007يف قطاعات خمتلفة من الويبو حىت تقاعد يف فرباير 

ن عضوًا يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو يوسفوف أأيضًا خالل فرتة معهل يف الويبو وظائف يف جملس املوظفني واك
 َّ  2010و 2006وانُتخب رئيسًا للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة يف دوريت  ل املشاركني.حيث مث

 .2016وانُتخب جمددًا لرئاسة ادلورة املاضية يف يوليو 

ىل الإحاطة  .89 وجلنة الويبو للتنس يق مدعوٌة اإ
ىل  84اًم ابملعلومات الواردة يف الفقرات عل من  88اإ

، وانتخاب الس يد WO/CC/74/2الوثيقة 
جلنة املعاشات يف فوف عضوًا فالدميري يوس

التقاعدية ملوظفي الويبو للفرتة املمتدة حىت ادلورة 
 .2021العادية للجنة الويبو للتنس يق يف عام 

 تقرير جلنة اخلدمة املدنية ادلولية (ج )

ىل تقرير جلنة اخلدمة  17دة وفقًا للام .90 ه عناية ادلول الأعضاء اإ من النظام الأسايس للجنة اخلدمة املدنية ادلولية، تُوجَّ
ىل  م اإ )وثيقة الأمم  2016يف عام املعقودة احلادية والس بعني يف دورهتا مجلعية العامة للأمم املتحدة ااملدنية ادلولية اذلي قُد ِّ

ع عىل الوثيقة عىل املوقع الإلكرتوين التايل للجنة اخلدمة املدنية ادلولية: وميكن الاطال (.A/71/30املتحدة 
http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2016.pdf 

 تقرير جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة (د )

ع اجمللس، يف دورته الثالثة والس تني لعام  .91 ، تفسري الزواج ليشمل العقود والرشااكت املسجةل بصورة قانونية 2016وسَّ
واليت تعرتف هبا السلطة اخملتصة يف بدل احلصول عىل تكل الصفة طاملا متخض ذكل العقد عن أ اثر قانونية مماثةل للزواج 

واكن تفسري الصندوق ل يشمل سوى اس تحقاقات الزوج حبسب قانون البدل  .وحتديدًا حق احلصول عىل املعاش التقاعدي
 الأم للمشرتك يف الصندوق.

)أأ( من الالحئة التنفيذية للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة، يرفع جملس 14وفقًا للامدة و  .92
ىل امل  ىل امجلعية العامة للأمم املتحدة واإ وقد رفع اجمللس  نظامت الأعضاء، مرة واحدة عىل الأقل يف الس نة.الصندوق تقريرًا اإ

ىل امجلعية العامة للأمم املتحدة يف دورهتا احلادية والس بعني )وثيقة الأمم املتحدة  2016تقرير  وملا اكن التقرير  (.A/71/9اإ
ن املكتب ادلو د نرشه.متضمنًا يف واثئق ادلورة املذكورة للجمعية العامة للأمم املتحدة، فاإ وميكن الاطالع عىل التقرير  يل مل يُعِّ

 .http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/9عىل املوقع الإلكرتوين التايل: 

ىل  .93 ن جلنة الويبو للتنس يق مدعوٌة اإ اإ
 91مات الواردة يف الفقرتني الإحاطة علاًم ابملعلو 

 .WO/CC/74/2من الوثيقة  92و

 ]ييل ذكل املرفقان[

http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2016.pdf
http://icsc.un.org/resources/pdfs/ar/AR2016.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/9
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ية العادية النسبة المئويةعدد الموظفينالموظفون الممولون من الميزان

72فئة المديرين وما فوقها

484الفئة الفنية

498فئة الخدمات العامة

3الموظفون الفنيون الوطنيون

2موظفو األمم المتحدة المعارون **

%1,05969.0المجموع الفرعي للقوى العاملة األساسية

لون من األموال االحتياطية والصناديق االستئمانية 20الموظفون الُمموَّ
20المجموع الفرعي لألموال االحتياطية والصناديق االستئمانية

ية العادية لون من الميزان الموظفون المؤقتون الُمموَّ

60موظفو الفئة الفنية والفئات العليا المؤقتون

24موظفو فئة الخدمات العامة المؤقتون

84المجموع الفرعي للموظفين المؤقتين

1,163      ع                

غير الموظفين في إطار إدارة الموارد البشرية

المتدربون وأصحاب المنح والموظفون المهنيون المبتدئون الممولون من برنامج األمم 

المتحدة اإلنمائي ***
68

فئات أخرى ****

303ُعّمال الوكاالت، وخدمات المقاولين الفرديين، ومقدمو الخدمات الخارجيون والمترجمون

371      ع         غ           

%47531.0المجموع الفرعي للقوى العاملة المرنة

%1,534100المجموع الكلي للقوى العاملة للويبو

ائبوه ومساعدوه = 9 مناصب  المدير العام ون بما في ذلك فئة الرؤساء التنفيذيون    *

فئة ويبو حبسب ال ل ةل ل ام ع قوى ال دول 1: ال اجل
يو 2017 ون يف ي

تشمل هذه الفئة كذلك شخصا من برنامج سيني الذي يرعاه المكتب السويسري للوظائف المؤقتة الممولة، ُعّين للعمل في الويبو ألغراض تدريبية. وفيما يخص غير   ****

الموظفين اآلخرين في هذه الفئة، ال يدخل في الحساب سوى العاملين في مباني الويبو في جنيف.

موظفو األمم المتحدة المعارون في إطار االتفاق المشترك بين المنظمات لنقل الموظفين أو انتدابهم أو إعارتهم فيما بين المنظمات التي تطبق نظام األمم المتحدة الموحد   **
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 الفئة الفنية
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 الأمم املتحدة املعارون

 فئة اخلدمات العامة

املوظفون املمولون من الأموال 

الاحتياطية والصناديق 

 الاستامئنية

 موظفو الفئة الفنية املؤقتون

موظفو فئة اخلدمات العامة 

 املؤقتون

املتدربون وأأحصاب املنح 

واملوظفون املهنيون املبتدئون 

املمولون من برانمج الأمم 

 املتحدة الإمنايئ

 غري املوظفني ال خرون

            

       

(         
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ية العادية  النسبة المئويةالموظفوننوع العقود  في إطار الميزان

%65656.4عقود دائمة

%373.2عقود مستمرة

دة المدة %36431.3عقود محدَّ

%20.2موظفو األمم المتحدة المعارون

          1,059المجموع الفرعي للموظفين االعتياديين

ية العادية  نوع آخر من العقود  في إطار الميزان
النسبة المئويةالموظفون

%847.2الموظفون المؤقتون

النسبة المئويةالموظفونمصادر التمويل األخرى

%171.5الموظفون الُممولون من الصناديق االستئمانية

لة من األموال االحتياطية %30.3موظفو المشروعات الُمموَّ

لة األخرى 20المجموع الفرعي في الوظائف الُمموَّ

1,163المجموع

          
  .  

           
 .  

                  
  .  

           
                

 .  

               
           
          

 .  
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20122013201420152016

%65.5%64.5%67.5%66.6%68.7النسبة المئوية لتكاليف الموظفين في إجمالي النفقات

نفقات الموظفين  بماليين الفرنكات السويسرية 
199.1214.2208.5215.4211.0

نفقات خالف الموظفين  بماليين الفرنكات 

90.9107.5100.3118.4111.2السويسرية 

290.0321.7308.8333.8322.2مجموع النفقات

المصدر: أنظمة الويبو المالية

مالحظة: أعدت هذه األرقام على أساس الميزانية، أي قبل تسويات معايير إيبساس.

الجدول 3: تكاليف الموظفين  2016-2012 

199.1214.2208.5215.4211

90.9107.5100.3118.4111.2
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النسبة المئويةالموظفونالموظفون االعتياديون *

%5910.6أفريقيا

%8815.8آسيا والمحيط الهادئ

%427.5أوروبا الشرقية والوسطى وآسيا الوسطى

%447.9أمريكا الالتينية والكاريبي

%81.4الشرق األوسط

%488.6أمريكا الشمالية

%26848.1أوروبا الغربية

%557100.0المجموع

* المدير العام غير مشمول في هذا التقرير

%813.3أفريقيا

%1423.3آسيا والمحيط الهادئ

%58.3أوروبا الشرقية والوسطى وآسيا الوسطى

%35.0أمريكا الالتينية والكاريبي

%58.3الشرق األوسط

%46.7أمريكا الشمالية

%2135.0أوروبا الغربية

%60100المجموع

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 2017

في يونيو 2017

النسبة المئوية الموظفون المؤقتون

48

44

268

59

6

88

42
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*2013*2014*2015*2016**2017

186187188189189الدول األعضاء في الويبو

لة في موظفي الويبو 118118115118120ُممثَّ

لة 6869747169الدول األعضاء غير الُممثَّ

*في  31 ديسمبر

**في يونيو 2017

لة قائمة الدول األعضاء غير الُممثَّ

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

لة في موظفي الويبو  2013 - يونيو 2017  الجدول 5: الدول األعضاء الُممثَّ

ألبانيا، وأندورا، وأنغوال، وأنتيغوا وبربودا، وجزر البهاما، والبحرين، وبربادوس، وبليز، وبوتسوانا، وبروني دار السالم، وبوروندي، 

والرأس األخضر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجزر القمر، والكونغو، وجزر كوك، وجيبوتي، ودومينيكا، والجمهورية 

الدومينيكية، وغينيا االستوائية، وإريتريا، وإستونيا، وفيجي، وغامبيا، وغينيا، وغيانا، والكرسي الرسولي، والعراق، وكيريباس، 

والكويت، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولكسمبرغ، وملديف، ومالي، ومالطة، وموناكو، والجبل 

األسود، وموزامبيق، 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، وتونغا، وتركمانستان، وتوفالو، واإلمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان، وفانواتو، 

وفييت نام، واليمن، وزامبيا.

118118114118120

6869747169
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البلدان العشرة األكثر تمثيالً

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

في يونيو 2017

العدداسم البلدالعدداسم البلد

1البوسنة والهرسك1270الهند11

1بوركينا فاسو1171االتحاد الروسي12

1كوستاريكا1072أستراليا13

1كوت ديفوار873جمهورية كوريا14

1كرواتيا874بلجيكا15

1قبرص775إيرلندا16

1الجمهورية التشيكية676الجزائر17

1الدانمرك677األرجنتين18

1غرينادا678البرازيل19

1غواتيماال679مصر20

1غينيا - بيساو680المغرب21

1هايتي681تونس22

1إيسلندا582اليونان23

1إسرائيل583هولندا24

1األردن584بيرو25

1كازاخستان585الفلبين26

1كينيا486النمسا27

1قيرغيزستان487الكاميرون28

1التفيا488غانا29

1ليسوتو489رومانيا30

1ليبيا490أوروغواي31

1مدغشقر391بنغالديش32

1مالوي392بلغاريا33

1نيبال393كمبوديا34

1نيكاراغوا394كولومبيا35

1نيجيريا395إثيوبيا36

1النرويج396فنلندا37

1جمهورية مولدوفا397هنغاريا38

1رواندا398المكسيك39

1سورينام399باكستان40

1توغو3100البرتغال41

1ترينيداد وتوباغو3101سري النكا42

1تركيا3102السويد43

1فييت نام3103جمهورية مقدونيا اليوغوسالفيةسابقا44

1جمهورية تنزانيا المتحدة2104بيالروس45

1زمبابوي2105شيلي46

558المجموع2كوبا47

2جمهورية الكونغو الديمقراطية48

2إكوادور49

2إندونيسيا50

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية2106جامايكا51

جورجيا2107لبنان52

إيران  جمهورية - اإلسالمية 2108ماليزيا53

موريتانيا2109موريشيوس54

تايلند2110منغوليا55

2ميانمار56

2نيوزيلندا57

2بولندا58

أرمينيا2111السنغال59

بوتان2112صربيا60

بوليفيا  دولة - المتعددة القوميات 2113سلوفاكيا61

السلفادور2114جنوب أفريقيا62

غابون2115الجمهورية العربية السورية63

هندوراس2116أوكرانيا64

ليبيريا2117أوغندا65

النيجر2118فنزويال  جمهورية - البوليفارية 66

سيشيل1119أفغانستان67

سنغافورة1120أذربيجان68

1بنن69

لة في فئة الخدمات العامة فقط البلدان الُممثَّ

لة فقط في موظفي الفئة الفنية والفئات العليا الُمعيَّنين تعييناً مؤقتاً البلدان الُممثَّ

101

44

35

31

18

17

16

15

14

13
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العدداسم البلدالعدداسم البلد

1البوسنة والهرسك1270الهند11

1بوركينا فاسو1171االتحاد الروسي12

1كوستاريكا1072أستراليا13

1كوت ديفوار873جمهورية كوريا14

1كرواتيا874بلجيكا15
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1كينيا486النمسا27

1قيرغيزستان487الكاميرون28

1التفيا488غانا29

1ليسوتو489رومانيا30

1ليبيا490أوروغواي31

1مدغشقر391بنغالديش32

1مالوي392بلغاريا33

1نيبال393كمبوديا34

1نيكاراغوا394كولومبيا35

1نيجيريا395إثيوبيا36

1النرويج396فنلندا37

1جمهورية مولدوفا397هنغاريا38

1رواندا398المكسيك39

1سورينام399باكستان40

1توغو3100البرتغال41

1ترينيداد وتوباغو3101سري النكا42

1تركيا3102السويد43

1فييت نام3103جمهورية مقدونيا اليوغوسالفيةسابقا44

1جمهورية تنزانيا المتحدة2104بيالروس45

1زمبابوي2105شيلي46

558المجموع2كوبا47

2جمهورية الكونغو الديمقراطية48

2إكوادور49

2إندونيسيا50

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية2106جامايكا51

جورجيا2107لبنان52

إيران  جمهورية - اإلسالمية 2108ماليزيا53

موريتانيا2109موريشيوس54

تايلند2110منغوليا55

2ميانمار56

2نيوزيلندا57

2بولندا58

أرمينيا2111السنغال59

بوتان2112صربيا60

بوليفيا  دولة - المتعددة القوميات 2113سلوفاكيا61

السلفادور2114جنوب أفريقيا62

غابون2115الجمهورية العربية السورية63

هندوراس2116أوكرانيا64

ليبيريا2117أوغندا65

النيجر2118فنزويال  جمهورية - البوليفارية 66

سيشيل1119أفغانستان67

سنغافورة1120أذربيجان68

1بنن69

لة في فئة الخدمات العامة فقط البلدان الُممثَّ

لة فقط في موظفي الفئة الفنية والفئات العليا الُمعيَّنين تعييناً مؤقتاً البلدان الُممثَّ
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البلدان العشرة األكثر تمثيالًالبلد

325فرنسا1

74المملكة المتحدة2

53سويسرا3

45الواليات المتحدة األمريكية4

40اليابان6

38ألمانيا5

35إيطاليا7

35الصين8

32إسبانيا9

21كندا10

2كوت ديفوار2166جمهورية كوريا11

2كوبا1967الهند12

2الجمهورية التشيكية1868االتحاد الروسي13

2جمهورية الكونغو الديمقراطية1669بيرو14

2غواتيماال1370أستراليا15

2هايتي1371تونس16

2هندوراس1372المغرب17

2إندونيسيا1173بلجيكا18

2إسرائيل1174الفلبين19

2ليبيا1175إيرلندا20

2ماليزيا1076البرازيل21

2منغوليا1077كولومبيا22

2رواندا1078البرتغال23

2سيشيل1079اليونان24

2سلوفاكيا980األرجنتين25

2جنوب أفريقيا881مصر26

2الجمهورية العربية السورية882الجزائر27

2فييت نام883أوروغواي28

2زمبابوي784باكستان29

1أفغانستان785فنزويال  جمهورية - البوليفارية 30

1أرمينيا786رومانيا31

1أذربيجان687بولندا32

1بوتان688الكاميرون33

1بوليفيا  دولة - المتعددة القوميات 689إكوادور34

1البوسنة والهرسك690غانا35

1بوركينا فاسو691كينيا36

1كوستاريكا692هولندا37

1كرواتيا693أوكرانيا38

1قبرص694سري النكا39

1جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية695النمسا40

1السلفادور696لبنان41

1غابون597فنلندا42

1جورجيا598موريشيوس43

1غرينادا599المكسيك44

1غينيا - بيساو5100السويد45

1إيسلندا5101أوغندا46

1إيران  جمهورية - اإلسالمية 4102بنغالديش47

1األردن4103بلغاريا48

1كازاخستان4104إثيوبيا49

1قيرغيزستان4105هنغاريا50

1التفيا4106جامايكا51

1ليسوتو4107مدغشقر52

1ليبيريا4108صربيا53

1مالوي4109تركيا54

1موريتانيا4110نيجيريا55

1نيبال4111نيوزيلندا56

1نيكاراغوا3112بيالروس57

1النيجر3113بنن58

1النرويج3114كمبوديا59

1سنغافورة3115الدانمرك60

1سورينام3116ميانمار61

1توغو3117السنغال62

1ترينيداد وتوباغو3118جمهورية مقدونيا اليوغوسالفيةسابقا63

1تايلند3119جمهورية مولدوفا64

1جمهورية تنزانيا المتحدة2120شيلي65

1,163المجموع

لة - جميع الموظفين في يونيو 2017  تكملة  الجدول 10ب: البلدان الُممثَّ

عدد الموظفين

لة - جميع الموظفين الجدول 6ب: البلدان الُممثَّ

في يونيو 2017

325

74

53

45

40

38

35

35

32
21
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في يونيو 2017

الجدول 7أ: التوازن بين الجنسين بحسب الرتبة

في يونيو 2017

* ال يشمل ذلك الفئة التنفيذية  المدير العام ونائبوه ومساعدوه = 9 وظائف ، والموظفين المؤقتين، والموظفين الُممولين من األموال االحتياطية والصناديق 

االستئمانية.

الجدول 7ب: التوازن بين الجنسين بحسب الفئة

**الموظفون الفنيون الوطنيون
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الفئة

فئة المديرين

الفئة الفنية

فئة المديرين + الفئة الفنية

فئة الخدمات العامة

المجموع201720182019202020212022*الفئة العام

22385323فئة المديرين

7121118132081الفئة الفنية

91414261823104المجموع الفرعي

4121113191675فئة الخدمات العامة

132625393739179المجموع

المجموع2017*201420152016نوع حالة انتهاء الخدمة

212019868التقاعد

171614754إنهاء التعيين

00011التخلي عن الوظيفة

2713224االستقالة

637622انتهاء التعيين

11002الوفاة

21115تنقل ما بين الوكاالت

49485425176المجموع

* حتى يونيو 2017

المجموعالرجالالنساءالموظفون

431490921%100دوام كامل

27431%90دوام جزئي

80%986104

50%16016

14110151المجموع الفرعي للدوام الجزئي

%14.1%2.0%24.7النسبة المئوية

5725001,072المجموع

المجموعالرجالالنساءالموظفون المؤقتون

523591%100دوام كامل

403دوام جزئي

%3.3%0.0%7.7النسبة المئوية

6245351163مجموع الموظفين

14510154دوام جزئي

%13.2%1.9%23النسبة المئوية

الجدول 10: الموظفون العاملون بدوام جزئي في يونيو 2017

الجدول 8: متوسط العمر بحسب الفئة في يونيو 2017

49.0

الجدول 9ب: حاالت انتهاء الخدمة  2014 - 2017 

الجدول 9أ: حاالت التقاعد المتوقعة  2017 - 2022 

متوسط العمر

54.5

48.3

49.1
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6فئة المديرين وما فوقها

39الفئة الفنية

0* الموظفون الفنيون الوطنيون

21فئة الخدمات العامة

66مجموع إعالنات الشواغر

مجموع الطلبات: 7,611

متوسط عدد الطلبات بحسب إعالن الشواغر حسب الفئة

74فئة المديرين وما فوقها

118الفئة الفنية

0* الموظفون الفنيون الوطنيون

121فئة الخدمات العامة

الجدول 11: إعالنات الشواغر بحسب الرتبة في عام 2016

الجدول 12: الطلبات الُمتلقاة بحسب الفئة في عام 2016
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التعيينات*المنطقة
النسبة 

المئوية
الطلبات الُمتلقاة **

النسبة 

المئوية

نسبة التعيينات  

الطلبات

830.0%83017.8%12.9أفريقيا

83.5%91919.7%1131.4آسيا والمحيط الهادئ

ا الشرقية والوسطى وآسيا الوسطى أوروب
38.6%66714.3%222.3

بي أمريكا الالتينية والكاري
12.9%3327.1%332.0

189.0%1894.0%12.9الشرق األوسط

100.0%3006.4%38.6أمريكا الشمالية

ا الغربية 95.4%1,43130.6%1542.9أوروب

دة %70.1جنسية غير ُمحدَّ

133.6%4,675100.0%35100.0المجموع الكلي

* باستثناء التعيينات التي جرت في وظائف في إطار الصناديق االستئمانية

الجدول 13: الطلبات والتعيينات في الفئة الفنية والفئات العليا بحسب المنطقة في عام 2016

** الشواغر الُمعلَن عنها خارجياً في الفئة الفنية والفئات العليا
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النسبة المئويةاأليامالفئات

%596.69.3اإلدارة

%857.013.4التواصل

%2320.136.3اللغات

%394.76.2تكنولوجيا المعلومات

%7.30.1التخطيط للموارد المؤسسية  نظام اإلدارة المتكاملة*

%125.02.0أكاديمية الويبو

%1148.218.0أنظمة التسجيل

%250.03.9البرنامج التعريفي

%69.01.1التنوع  بما في ذلك من حيث الجنس 

%47.90.7األخالقيات والنزاهة

%136.02.1الصحة  السالمة  األمن

%434.96.8غير ذلك

6,387المجموع

3,813إجمالي عدد المشاركين:

5.2متوسط أيام التدريب لكل موظف:

الجدول 14: فئات التدريب - 2016

* التخطيط للموارد المؤسسية  نظام اإلدارة المتكاملة
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النسبة المئويةالعددالتصنيفات

%20018.6أداء متميز

%81275.5أداء  فعال

%40.4تحسين مطلوب في األداء

%00.0أداء  غير مرض

%595.5بدون تصنيف **

%1,07599.0المجموع الفرعي

%111.0دورة غير مكتملة لنظام إدارة األداء وتطوير الموظفين ***

%1,086100.0المجموع

* البيانات كما هي متاحة في يونيو 2017

*** 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 2016*

** 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.

18.6%

75.5%

0.4%

0.0%

5.5%

          

         

                    

            

           **
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يوليو 2014 

ويونيو 2015

يوليو 2015 

ويونيو 2016

يوليو 2016 

ويونيو 2017

291517طلبات إعادة النظر في القرارات اإلدارية

412الطعون الخاصة بتقييمات األداء

542المظالم  المضايقة 

1313 321الطعون الداخلية لدى مجلس الويبو للطعون

مة إلى المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية 127394الشكاوى الُمقدَّ

824034المجموع 2

الجدول 16: القضايا التي رفعها الموظفون في الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2017

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

على سبيل المثال، قد يصبح طلب إعادة النظر أو الرد أو التظلم  ل قضية واحدة أكثر من مرة خالل  الفترة نفسها أو خالل فترات مختلفة في أثناء مرورها في نظام العدالة الداخلية   2 ويمكن أن ُتسجَّ

طعناً ُمقدماً إلى مجلس الويبو للطعون ومن ثّم شكوى مقدمة إلى المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية. 

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

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

الجدول 17: القضايا المرفوعة بحسب الموضوع بين يوليو 2016 ويونيو 2017

6

6

5

5

5

5

3

3

2
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[ييل ذكل املرفق الثاين]

الموضوعاألولويةالتوصيةرقم
التقدم 

المحرز

تاريخ اإلنجاز 

المتوقع
2018.01.31%10التخزين اإللكتروني للوثائق السرية والحساسةعالية1410

2017.11.31%70التخطيط للموارد المؤسسية: إدارة المعلوماتمتوسطة2429

2017.12.31%60ينبغي أن تكون إجراءات المغادرة منهجية ومؤتمتةعاليةالتوصية 5 - إجراءات انتهاء الخدمة3

2017.12.31%10حصر مهارات الموظفين وكفاءاتهمعاليةالتوصية 2 - إجراءات انتهاء الخدمة4

2017.12.31%50السفر لقضاء إجازة زيارة الوطن: أدوات تكنولوجية بديلة للمراقبة الفعالةمتوسطةIA 2014-01  التوصية 57

2020.12.31%50بدل اللغة: استعراض أهلية الموظفمتوسطةIA 2014-01  التوصية 68

2017.12.31%25وضع دليل لعمليات الموارد البشريةمتوسطةIA 2014-01  التوصية 72

متوسطةEARM 2015-01  التوصية 815
ل في عملية تحديث نظام  إجازة زيارة الوطن: يمكن للويبو أن ُتعجِّ

تكنولوجيا المعلومات
2017.12.31

متوسطةEARM 2015-01  التوصية 916
االنتهاء من تمديد التعيينات المؤقتة فيما يتعلق بالتنافس على وظيفة 

محددة المدة
2017.12.31

عاليةEARM 2015-01  التوصية 1018
إعانة اإليجار: يمكن متابعة التعميمات اإلدارية في حالة إعانة اإليجار 

بصورة منتظمة
90%2017.12.31

2020.12.31بدل اللغة: مراجعة شروط منح البدلعاليةEARM 2015-01  التوصية 1119

2017.12.31تنظيم الوقت: تعزيز الضوابط الداخليةعاليةEARM 2015-01  التوصية 1220

2017.12.31عملية التسليم: وضع إجراءمتوسطةVALID 2014-01  التوصية 132

2017.12.31إدارة األداء: استعراض في منتصف المدة في حالة ضعف األداءمتوسطةIA 2015-04  التوصية 147

2017.12.31%80األداء وإدارة المخاطرمتوسطةIA 2015-04  التوصية 153

2017.12.31التطوير المهني: تصميم إطار للمشروعاتعاليةEVAL 2016-02  التوصية 1 أ 16

2017.12.31التطوير المهني: تخصيص المواردعاليةEVAL 2016-02  التوصية 1 ج 17

2017.12.31التطوير المهني: محفظة األنشطةعاليةEVAL 2016-02  التوصية 1 ج 18

2017.12.31معايير األداء لألدوار العامةمتوسطةIA 2015-04  التوصية 195

2018.12.31آليات التعقيبات والمراجعة في نظام إدارة األداءعاليةIA 2015-04  التوصية 202

21
IA 2016-08  التوصية 4

متوسطة
تحديد وربط وتوثيق الضوابط الرئيسية طبقا لوثائق رسمية مثل نظام 

الموظفين والئحته والتعميمات اإلدارية
2017.12.31

22
IA 2016-04  التوصية 4

متوسطة
تدريب في مجال إدارة المشاريع يتسم بالفعالية والتناسب مع احتياجات 

الويبو
2017.12.31

متوسطةEARM 2016-01 التوصية 2320
إدماج ضوابط داخلية في نظام األعمال اإللكترونية للتحقق آلياً عند 

معالجة طلبات السفر الخاصة بالعودة إلى الوطن
2017.12.31

2017.12.31استعراض مبادئ السياسة العامة فيما يتعلق بطلبات سفر أصحاب المنحعاليةEARM 2016-01  التوصية 2429

عاليةEARM 2016-01 التوصية 2522
ضمان  امتثال طلبات السفر المقبولة والمتصلة بمنحة التعليم لقواعدها 

الخاصة بمدة اإلقامة الدنيا
2017.12.31

2017.12.31استبدال استمارات كشف المرتبات وحركة أوراق التأمينعاليةIA 2017-01 التوصية 261

27
 IA 2017-01

التوصية 2
2017.12.31تقييم األخطاء واستيراد البياناتمتوسطة

28
 IA 2017-01

التوصية 3
متوسطة

مواءمة بدالت التنقل والمشقة مع نظام الموظفين والئحته وتحديث 

التعميم اإلداري بشأن ساعات العمل اإلضافية
2017.12.31

الجدول 18: حالة توصيات التدقيق المعلّقة الخاصة بالموارد البشرية
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ملرفق الثاين   

 
التوزيع الجغرافي  2017-2000 

توضح الرسوم البيانية التالية تطور نطاق توزيع الموظفين حسب المنطقة الجغرافية منذ عام 2000، مقارنة بالنطاقات المطلوبة المعتمدة  

في مبادئ التوزيع الجغرافي التي اتفقت عليها الدول األعضاء في  الويبو في عام 1975.
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واوهاءدالجيمباءألف

المناطق الجغرافية
النسبة المئوية 

لالشتراكات 2
وظائف توزيع ربع ال

توزيع ثالثة أرباع 

وظائف ال

المجموع  عدد 

وظائف 3 باء + جيم ال

نطاق المطلوب ال

 10% +   10 – 

فعلي للوظائف  العدد ال

 يونيو 2017 

2651 - 2.7817.910.528.431أفريقيا

هادئ 7382 - 16.7017.962.980.889آسيا والمحيط ال

وسطى وآسيا  ا الشرقية وال أوروب

الوسطى
8.5417.932.250.155 - 4538

2936 - 3.8317.914.432.436أمريكا الالتينية والكاريبي

237 - 2.0717.97.825.728الشرق األوسط

4739 - 9.1817.934.652.558أمريكا الشمالية

ا الغربية 209207 - 56.8917.9214.2232.1255أوروب

100125.51376.49502460

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

2= استنادا إلى االشتراكات المستحقة على الدول األعضاء في كل إقليم  المصدر: شعبة الشؤون المالية .

3 = الفئة الفنية والفئات العليا فقط  باستثناء كل من منصب المدير العام، والمناصب اللغوية ومناصب المحّررين .

التوزيع الجغرافي للمناصب  في يونيو 2017 ¹
 موظفو الفئة الفنية والفئات العليا دون احتساب الموظفين المؤقتين 
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 [هناية املرفق الثاين والوثيقة] 

واوهاءدالجيمباءألف

المناطق الجغرافية
النسبة المئوية 

لالشتراكات 2
وظائف توزيع ربع ال

توزيع ثالثة أرباع 

وظائف ال

المجموع  عدد 

وظائف 3 باء + جيم ال

نطاق المطلوب ال

 % 10 +   10 – 

فعلي  العدد ال

للوظائف  يونيو 

 2017

3557 - 2.7820.211.832.029أفريقيا

هادئ 10093 - 16.7020.270.991.182آسيا والمحيط ال

وسطى وآسيا  ا الشرقية وال أوروب

الوسطى
8.5420.236.356.551 - 6241

4039 - 3.8320.216.336.533أمريكا الالتينية والكاريبي

3212 - 2.0720.28.829.026الشرق األوسط

6543 - 9.1820.239.059.253أمريكا الشمالية

ا الغربية 288223 - 56.8920.2241.5261.7236أوروب

100141.47424.53566508

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

2= استنادا إلى االشتراكات المستحقة على الدول األعضاء في كل إقليم  المصدر: شعبة الشؤون المالية .

3 = الفئة الفنية والفئات العليا فقط  باستثناء كل من منصب المدير العام، والمناصب اللغوية ومناصب المحّررين .

التوزيع الجغرافي للمناصب  في يونيو 2017 ¹
 موظفو الفئة الفنية والفئات العليا باحتساب الموظفين المؤقتين 


