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اليت وضعهتا املنظمة العاملية للملكية الفكرية أأساس  2021-2016ل اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط متث   .1
دارة املوارد البرشية اسرتاتيجية املوارد ا ركزية من راكئز بدور رئييس يف حتقيق )الإدارة( لبرشية يف الفرتة نفسها. وتضطلع اإ

داري فعال لمتكني الويبودمع ويبو: بنية الاسرتاتيجي التاسع للهدف ال   .من تنفيذ براجمها اإ

 حتداين يؤثران تأأثريابيهنا  منو  ،الويبو تواهجهااخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط التحدايت اليت جيب أأن د وحتد   .2
. برسعة اكفيةالاس تجابة  والتحدي الأول هو. دارةلإ اعىل ولية  امباش  فيتعلق  أأما التحدي الثاين لبيئة خارجية رسيعة التغري 

شلك رسيع ومناسب للتطورات س تجابة ب فضال عن التحيل ابملرونة لالاملؤسس ية والتوجه حنو تقدمي اخلدمات  الكفاءةضامن ب
 اس مترارية العمل. غري املتوق عة والمتك ن ابلتايل من كفاةل

هنا سرتك  دارة شك ا اسرتاتيجيا يف العمل، الإ  وصفوب .3 وكفاءاهتم عىل الأولوايت التالية: مواءمة همارات املوظفني  زفاإ
ىل و  ؛املرتقبةمع احتياجات العمل  املساواة بني اجلنسني وتعزكز العمل عىل بلوغ و  عادل؛حتقيق المتثيل اجلغرايف الالسعي اإ

 موظفي الويبو. يف صفوفالتنوع 

حتقيق أأوجه الكفاءة يف فاإىل جانب العمل عىل رفاه املوظفني كجزء من ولكهتا الأساس ية.  تدعميوس تواصل الإدارة  .4
 .املهنية وتطوكرمه املهيناملوظفني الأهداف املرتبطة مبسارات دمع س تواصل ، العمليات واملعامالت اليومية مع املوظفني

 مصاحل املنظمة. مضندلمج مصاحل املوظفني كثرية فرص هناك و 

دارة املوارد نظام الأمم املتحدة املوحد لضامن الاتساق يف ج زايدة املشاركة يف  العمل عىلوسيتواصل  .5 يع جوانب اإ
لمتكيهنا من الاضطالع بولكهتا  ،والتحدايت احملددة اليت تواهجهاوحدها لويبو ص االيت ختمع مراعاة الاحتياجات البرشية، 

 .حنو فعالعىل 

فت اسرتاتيجية املوارد البرشية السابقة دور الإدارة ووضعت أأهدافا  .6 الأهداف  تكل لتحديد برانمج معلها. وتظل  وعر 
ثت لتوح  وجهية  سرتاتيجية اكتيس ت طة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط. و الأهداف الاسرتاتيجية الواردة يف اخل امتىش معد 

الأهداف  شامةل تمتحور حولخطة معل  فهيي تورد الويبو للمس تقبل. جاهزيةضامن أأمهية حامسة يف  احلاليةاملوارد البرشية 
 التالية:  الرئيسة املرتابطة

 بيئة  ظل   الأمم املتحدة يف ا واكةل متخصصة ذاتية المتويل من واكلتوصفهدمع مس تقبل مس تدام للويبو ب
 ؛التغري   رسيعة

 ؛مبتكرة بيئة معل قامةقوى عامةل متنوعة وشامةل لإ  واإنشاء 

 ؛املواهب دارةاملامرسات الفضىل لإ  تنفيذ وتعزكز الويبو بوصفها هجة معل مفضةل من خالل 

  ات القرار  ختاذوا مع الزابئن املتجاوبتواصل لل وأ ليات  نيخدمة املس هتلكموهجة حنو وتوفري معليات فعاةل
ىل  البياانت. استنادا اإ

اسرتاتيجية املوارد البرشية  تنفيذقدم حتديث عن حاةل الأهداف. وس ي   تكللك من عرض وتتعمق الأقسام التالية يف  .7
  يف التقركر الس نوي للموارد البرشية.
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 التغري   ت الأمم املتحدة يف ظل  بيئة رسيعةدمع مس تقبل مس تدام للويبو بوصفها واكةل متخصصة ذاتية المتويل من واكل

ن الفهم ال امل لقدرات ال .8 د جحم وقوى السوق اليت  أأهدافها املؤسس يةمقابل ويبو ادلاخلية اإ الطلب عىل خدمات حتد 
من كجزء واس مترت الويبو، . التنافس يةقدرهتا لضامن اس تدامة الويبو و  وتؤثر فيه من الأمور الأساس يةامللكية الفكرية العاملية 

طار التخطيط اخلاص ب اليت تبذلهاهود اجل  ، من خالل املشاركة النشطة يك تضمن العامةل قواهايف جمال التخطيط، يف تنقيح اإ
ط الضوء عىل نقاط يسل   القوى العامةلحتليل استرشايف لتخطيط لإجراء ساس الأ تشلك  قداس تحداث بياانت ملدكرهيا، 

عىل مدى الثنائية قوى العامةل أأدق للتخطيط ب التحليل سمح ذكل هارات أأو املوارد. وي تمنية امل ل الت د جمحيد  و  الرئيس يةالقوة 
طار الويبو وتنفيذها بطريقة فعاةل العملخطط التوظيف و رصد  ريتيسذات صةل تسهم يف خطط معل وصياغة  . ويساعد اإ

وذكل ، عىل املديني املتوسط والبعيد يف جمال التوظيفت حتياجالالاملدكركن عىل التحليل املهنجي لتخطيط القوى العامةل 
 الرسيع التطور.و د احملد  اخلاريج ويبو الس ياق يف ضوء 

وحتليل اجتاهات السوق اليت النظر بعناية ومعق يف الإسقاطات الإحصائية اجلوانب الرئيس ية لهذه العملية ومن  .9
طار اس تعدادها يتعني عىل الويبو. ومن مث زابئهنامبا يف ذكل تطور قاعدة حتديد الس ياق اخلاريج للويبو،  عىلتساعد  ، يف اإ

أأنظمهتا العاملية طلب عىل اجلغرافية املتغرية فامي خيص المواءمة هماراهتا اللغوية مع الأمناط تتوىل ملس تقبل، أأن ملقتضيات ا
 لملكية الفكرية.ل 

املتداخةلوالقضااي القامئة والفجوات  واهباملمن حتياجات ، الااملنظمة ، عىل مس توىس تعرضوت    .10
1

، مما يتيح 
رى و . ملواهباخلاصة اب اطر احملمتةلاخملللتحدايت املس تقبلية و اس تجابة اسرتاتيجية هادفة  عىل نطاق يوفر التحليل اذلي جي 

طار ل أأيضاالتحليل ميك ن ذكل و توظيف املواهب. و  تعاقب املوظفنيمنصة لتخطيط  املنظمة ربامج تطوكر من وضع اإ
عاقدية القوى العامةل من خالل أ ليات تعاقدية بديةل، مثل اخلدمات التمن حتياجات الاس متر ضامن املرونة يف وظفني. وسي امل

ىل تدخالت رسيعة.س امي عند احل لالفردية وعامل الواكلت،   اجة اإ

رعاية  متثلوس يةل لتجديد همارات املوظفني. و ابعتبارهام وادلاخيل فرص التنقل اخلاريج ال امل لمع وس ي قدم ادل .11
عىل املوظفني العاملني منذ فرتة طويةل الرتكزي برامج التدريب  مواصةل رمغالأمهية لنقل املعرفة،  ةابلغ مسأأةلاملواهب الشابة 
 املهارات. وجاهةلضامن اس مترار 

نشاء قوى عامةل متنوعة وشامةل لإقامة بيئة معل مبتكرة  اإ

من تعزكز الابت ار  مزيدا من القوة يفالويبو  كتسبلبت ار. وس ت ابالهنوض و بداع يف اإطالق العنان لالإ التنوع يسهم  .12
 ر التنوعاليت تقد  البيئة البيئة الشامةل يه و قوى عامةل متنوعة من حيث الثقافة والعرق والتجارب. خالل الاعامتد عىل 

دارة جيامل دار التنوع يتيح و ن متثيل وهجات نظر متعددة. ضمتو  م انية  دةاإ أأكرث مشول  أأف ار جديدة عىل حنو اس تنباطاإ
جنازات الغري،  يقيادالاضطالع بدور و، اسرتاتيجيةقرارات اختاذ و ، معقاو   .مبتكرأأداء ضامن و مس توىح من اإ

ز وس   .13 عطاء اإ و اجلهود الرامية اإىل حتقيق المتثيل اجلغرايف العادل من خالل املشاركة املباشة مع ادلول الأعضاء ت عز 
دمع  يتواصلموظفي الويبو. وس  يفةل متثيال انقصا ةل واملناطق املمث  الويبو يف البدلان غري املمث  اليت تبذلها التوعية الأولوية جلهود 
ىل احتالل مركزؤدي وزيع اجلغرايف يف الويبو. وس ياس تعراض مبادئ الت عندادلول الأعضاء   سعي الويبو بشلك استبايق اإ

دةواملواد واملنشورات التقليدية العاملية  الإعالميةنصات امل مزجي من ابس تخدام ل أأسواق العم يف ، اليت تس هتدف فئات حمد 
ىلاحلرجة،  املناصبمجموعات خبصوص س امي  ل من املرحشني أأطياف خمتلفة من تشجيع الطلبات املقدمة من  زايدة فرص اإ

 .الوجهيةذوي املهارات والكفاءات 
                                                

1
 تطرحالقضااي الشامةل اليت جزءا من البياانت الأعامل و حتليل ضامن اجلودة و  يف جمايلالالزمة يف املهارات القامئة الفجوات متثل عىل سبيل املثال،  

 القطاعات يف املنظمة.خمتلف عىل  خماطر
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ىل تعزكز التنوع معايري لتقيمي التقدم احملرز. وس تواصل الويبو  وجيب .14 السعي أأن تتضمن الس ياسات واملامرسات الرامية اإ
ىل  حراز تقدم اإ لس ياسات والاسرتاتيجيات اتنفيذ ادات النسائية الناش ئة من خالل املساواة بني اجلنسني ودمع القي يفاإ

طار س ياسة الويبو املندرج  دمع التطور املهينبرانمج  تيحالأخرى. وس ي  الأمم املتحدة واكلتمع ابلتنس يق واملبادرات  يف اإ
دارة املواهب،  أأدوات وموارد  اتس ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني، للموظفني واملوظف عىلاملرتكزة اجلديدة بشأأن اإ

دارة كجزء من و حتقيق تطلعاهتم املهنية.  مبا يسهم يفقرارات تخطيط وتنفيذ ل  ومتش يا مع ختطيط القوى  املوظفنيعاقب تاإ
ىل تعزكز الويبو مك ان معل  مع  د. وس ت  دةحمد  ملواهب  خمصص يف جمال التطور املهيندمع  تاحسي  العامةل،  الأنشطة الرامية اإ

 وحياهتم اخلاصة. مابدلمع يف حتقيق التوازن بني معله السواء فيه النساء والرجال عىل حديشعر  للأرسة المئم

عاقة و  معل شاملم ان  يئةالزتام الويبو بهت  تضمنوي  .15 والهوية  اجلنيس التوجه يفالتنوع دمع الأشخاص ذوي الإ
م انية  م انية الفضىل املامرسات  بعت  وس ت  ع الويبو. اإىل مجم   الأشخاص ذوي الإعاقة نفاذاجلنسانية. وسيس متر حتسني اإ لضامن اإ

ىل النفاذ املوظفني ومعاملهتم  هالواثئق الإلكرتونية، وما اإىل ذكل(. وكجزء من تعزكز رفا، و الإلكرتوين أأخرى )املوقع موارد اإ
وس تواصل  ،لمثليات واملثليني ومزدويج امليل اجلنيس ومغاكري الهوية اجلنس يةد الويبو دمعها ل عىل قدم املساواة، تؤك  

  يف م ان العمل.نياملوظفتكل الفئة من واهجها ت ميكن أأنالتصدي للتحدايت اليت 

 تعزكز الويبو بوصفها هجة معل مفضةل من خالل تنفيذ املامرسات الفضىل لإدارة املواهب

هارات مع احتياجات احلفاظ عىل تكي ف مجموعات امل م ان العمل، و  يف تنش يطلمواهب ل التطوكر املس متر يسهم .16
من تلقاء هجود عىل بذل  نياملوظفا ع أأيضشج  بل ي ، حفسب املوظفني املوهوبني عىل البقاء يف الويبو زف  حيل هو العمل، و 

دارة املواهب يف الويبو املامرساتأأن جتسد  جيب ا. ذلأأنفسهم نظرا لشعورمه بأأهنم حيظون ابلتقدكر والمتكني . ومن الفضىل اإ
دارة الأداء وتطوكرالأدوات الهامة اليت و    تيح. وي املوظفني ضعت لزايدة مس توايت اخلربة والفعالية داخل الويبو نظام اإ

ىل  ،هاورصدتطوكر املوظفني اخلاصة ب حتياجات الافرصة شامةل لتحديد  النظام ذكل  صوب اذلي حيرزونهتقدم ال  جانباإ
من حتياجات الامع املدكركن واملوظفني لتلبية  الاشرتاكدارة الإ الأهداف املتفق علهيا طوال دورة الأداء. وس تواصل 

رد للموظفنيمنو التدريب وضامن  مع الظروف املهارات تطوكر املوظفني مواءمة الأساليب الرئيس ية ل ن . ومهمين مط 
جنازات  تمثني التقدكر. وس يواصل برانمج الويبو للم افأ ت و التطور املهيندمع من خالل التعمل و  املتطورةوالاحتياجات  اإ

بداعاملوظفني و   .اهتمابت ار اعي و امجل هممعل و  اهتماإ

طار الكفاءات و  اجلوهريةقمي الويبو  مراجعةري حاليا جتو  .17 ستشلك  الصيغة اجلديدة لتكل القمي وذكل . و اخلاص هبااإ
زاء لهنج مت امل  جحر الأساس، اس تكامل املراجعةالإطار، عند  دارة املوااإ يف والتوظ  هب كربط بني ختطيط القوى العامةلاإ
دارة الأداء دارة املواهب خاصا ابإ عنرصا  ة ليشمليموارد املؤسس  للتخطيط ال املوظفني. وس يجري توس يع نظام طوكر وت واإ

نشاء  تضمني  لعمل ابس مترار لأأداة أأساس لتحليل القدرات ادلاخلية و  كون مبثابةتجرد للمهارات ل قامئة الأداء والتعمل. وسيمت اإ
لتعمل مبادرات ل و  تبليغاتمج لإدارة التغيري يشمل ذ براننفالويبو وزايدة تنقل املوظفني. وسي   مواهب مجموعةحتديث عىل 
ذاكءأأجل  من ىل البياانت والتحليالت من شأأن . و مشاركهتمو  ماهامتهمحفز و املوظفني واملدكركن وعي  اإ حتسني الوصول اإ
 .املوظفني وتطوكر توظيفاملتعلقة ابل  اتالقرار  اختاذاجملالت أأن يدمع بشلك أأفضل معليات تكل  يف

اإشافية. مة خصيصا للموظفني ذوي مسؤوليات القدرات القيادية والإدارية من خالل برامج تعلميية مصم   زوس تعز   .18
ىل  وست تاح فرص التعمل غري الرمسي والاجامتعي)التدريب أأثناء العمل، وتدريب الأقران، والتوجيه، وما اإىل ذكل(، ابلإضافة اإ

رتكزي مع ال العمل(. وجيب أأن تدمع أأنشطة التعمل احتياجات والتدريب داخل الصفوفعمل، الالتعمل الرمسي )حلقات فرص 
اخلاصة ت بياانت والتحليالال و  ،وضامن اجلودة تواصل،وال  ،بوجه خاص عىل اجملالت ذات الأولوية مثل تكنولوجيا املعلومات

 .لأعاملاب
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نتاجية اخلاصة يف حتقيق املس توى الأمثل من  واحلياة بيئة العمل اليت تشجع التوازن بني العملوتسهم  .19  املؤسس يةالإ
ترتيبات معل مرنة جديدة كجزء من اإصالح ترتيبات وقت  وس ت درج. متحمسني ومتفانني وظفنيمالاعامتد عىل ل من خال

 عقليةحنو  ضورز عىل احلكرك  اذلي نظام ثقافة ال  منل حتو   تنظميدارة مع املدكركن واملوظفني يف الإ ستشارك و . العمل يف الويبو
نتاجية جامعية تعطي الأولوية  دارة الوقت عىل مبادئ املس. وسالأمه املعياركن ابعتبارهام النوعي نتاجوالإ لالإ ؤولية رتتكز اإ
 املهنية.ات اذلاتية والثقة والأخالقي

املهنية من الأولوايت اليت  هتمسالمة املوظفني وأأمهنم وحص وت عترب. ملوظفهيااملنظمة رعاية تنفيذ واجب ز عز  ي  وس   .20
 من عنارص دمع املوظفني. رعاية املوظفني عنرصا هاماتظل  . و ستتواصل معاجلهتا

 البياانت توفري معليات فعاةل موهجة حنو خدمة املس هتلكني وأ ليات للتواصل املتجاوب مع الزابئن واختاذ القرارات استنادا اإىل

، خدمة املس هتلكني معليات موهجة حنويه:  سامت أأساس يةلها ثالث  دامعةاملوارد البرشية يف بيئة نفذ اسرتاتيجية ست   .21
 .البياانتاستنادا اإىل واختاذ القرارات  ،مع الزابئن املتجاوب للتواصلوأ ليات 

املمتثةل اجلوهرية الويبو قمية  واصلوسيس متر تبس يط وظائف املوارد البرشية من خالل وظائف اخلدمة اذلاتية. وس ت .22
دخالدمع  يف التوجه حنو تقدمي اخلدمات . فهياالكفاءة حتقيق املزيد من و معليات املوارد البرشية عىل املزيد من التحسينات  اإ

ىل احلد من تد نحهم مب  دكركنزايدة رضا املوظفني وامل معت املوارد البرشية ذات القمية املنخفضة الخوهتدف اخلدمة اذلاتية اإ
م انية  ىل املعلومات من أأجل اختاذ قرارات مس تنرية  النفاذاإ للمختصني . وميكن خبصوص معلهم وأأمورمه الشخصيةاملباش اإ

لتقدمي املشورة  هبة الاس تعدادأأ عىل وسيبقون ، يف العملت الاسرتاتيجية من جانهبم، عىل املساهام ،الرتكزي ملوارد البرشيةاب
 واسعة من القضااي ومساعدهتم عىل حتقيق أأهدافهم املهنية. طائفةلمتكيهنم من حل  واملساعدة للموظفني 

ابلغ الأمهية لإرساء الثقة وخلق عالقات أأفضل. وحتقيقا لهذه الغاية،  اأأمر  زابئنالفعال واملتجاوب مع ال التواصل وي عد .23
تعديالت ال بشأأن املبادرات والس ياسات اجلديدة أأو  مناس بة التوقيتو سقة ة ومت س يحصل املوظفون عىل معلومات واحض

وادلورات  ت املفتوحةاللقاءااخملتلفة، مثل  التواصلس تخدم قنوات الس ياسات واملبادرات القامئة. وست  اليت تدخل عىل 
يصال املعلومات بأأكرث الأش ال فعالية ، والش بكة ادلاخليةوالتبليغات الإلكرتونية  الإعالمية عىل النحو الأمثل لتسهيل اإ

رى عىل صعيد س تقصاادلراسات الاوس تظل  التعقيباتتشجيع  تواصللك حاةل. وسي  يف تقيمي ل وظفني أأداة هامة املئية اليت جت 
والأفرقة العامةل  ،واحلوار مع ممثيل املوظفني ،املوظفني أ حادتعقيبات أ ليات التشاور، مثل . و امرشوعاهتو دارة الإ مبادرات 
دارة بني املوظفني و املشرتكة  نشاءيف من الأمور اليت تسامه لكها ومشاركة املوظفني يف صنع الس ياسات، املنظمة، اإ م ان  اإ

 .للمنظمة مما كزيد من حرصهم عىل حتقيق منو مس تدام ابلتقدكر حتظى مهأ راءون أأن املوظففيه يسوده التوافق والاحرتام وكرى 

لقوى العامةل. البياانت اخلاصة ابو بياانت التنظميية ابل  كزخروارد املؤسس ية مصدرا للمتخطيط ل ل نظام الويبو ل وميث   .24
من خالل الربط بني املعلومات،  اكملعىل حنو  امهنالاس تفادة جيب والبياانت،  املعارف استنادا اإىلولضامن اختاذ القرارات 

مبا يف  ،معليات املوارد البرشية وسيتواصل حتقيق املزيد من الت امل بنيالتحليالت والتفسري. وموثوقية وت امل العمليات، 
دارة الأداء دارة املواهب واإ ة واملرتابطة. جمالت العمل املتعددبني لضامن التنس يق املهنجي  ،ذكل ختطيط القوى العامةل واإ

لكها عوامل حامسة و  -املراقبة والرصد  وظيفيت تيحاخملاطر وت تربز د املوارد و ويس تفيد املدكرون من مجموعة بياانت شامةل حتد  
اس تطالع املعلومات املتعلقة ابملوارد لوحات حتسني  زايدةسمح وست . املؤسس يةالعمليات اليت تدمع  يف صياغة حلول الأعامل

الفهم  مما يسه لمؤشات الأداء الرئيس ية، من حيث  احلرجمكيات كبرية من البياانت وعرض نتاجئ التحليل  عجميت البرشية ب 
دورها دارة س تؤدي الإ و  ،العملعن نتاجئ  للمساءةلرون املدكخيضع و . قرارات السلميةاملدكركن للاختاذ  ويدمع ابلطالع البدهييي

 .الاس تفادة من التقدم التكنولويج خاللمن يف جمايل ادلمع والرشاكة الاسرتاتيجية 
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طار املزيانية احلالية. اخلاصة ابسرتاتيجية هذه الانفذ ست   .25 من الإضافية حتياجات الا وس ت لب  ملوارد البرشية يف اإ
. الأمتتة وحتسني العمليات من خالل التقومي والوفورات احملق قة بفضلجمالت الأولوية اجلديدة فامي خيص  املناصب

دارة املنظمة والوحدات التشغيليةزا مع رك  تتطلب تنس يقا م   خطة متينة وشامةل مبثابةالاسرتاتيجية  هذهو  ىل اإ احلوار  وتستند اإ
 املوظفني. املس متر مع

ن .26 ىل  اإ جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإ
"اسرتاتيجية املوارد البرشية  مبضمونالإحاطة علام 
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