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  الربنامج وامليزانيةجلنة 
  

  احلادية والعشرونالدورة 
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  التقرير السنوي عن املوارد البشرية

  يقدمه املدير العام

السـنوي للموارد البرشية "ٔايضا تقدمي التقرير ، 2012  المتست جلنة الرب8مج واملزيانية، يف دورهتا املنعقدة يف سبمترب .1
" ومعال بذQ القرار، حتتوي املقدم للجنة التنسـيق يف املسـتقبل ٕاىل دورة اخلريف للجنة الرب8مج واملزيانية للنظر فيه.

) املرفوع ٔايضا ٕاىل جلنة الويبو للتنسـيق يف WO/CC/67/2 عىل التقرير السـنوي عن املوارد البرشية (الوثيقةالوثيقة  هذه
 .2013  دورهتا املنعقدة يف سبمترب

ٕان جلنة الرب8مج واملزيانية مدعوة ٕاىل  .2
التقرير السـنوي عن املوارد  مضمون النظر يف
  البرشية.

  ]WO/CC/67/2 [تيل ذQ الوثيقة
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  جدول احملتوnت

  موظفو الويبو  ٔاوال.

  ملخص معيل – 2015-2013اسرتاتيجية املوارد البرشية للفرتة   tنيا.

  التقدم احملرز مؤخرا يف املوارد البرشية  tلثا.

  ٕاصالح نظام العقود  )أ  (

 العاملني لفرتة طوي� املؤقتني /تعيني املوظفنيتثبيت  )ب (

 مراجعة نظام املوظفني والحئته وٕاطار سـياسات املوارد البرشية  )ج (

 العدا� ا�اخلية  )د (

 ٕاصالح نظام العدا� ا�اخلية  )ه (

 التصممي التنظميي ومواءمةتنفيذ   )و (

 ٕادارة أالداء  )ز (

 املهنيةالصحة السالمة و   )ح (

 التعيني  )ط (

 التدريب والتطوير  )ي (

 نوع اجلنس  )ك (

 التنوع اجلغرايف  )ل (

 املوظفني وإالدارةالعالقات بني   )م (

 تنفيذ ٔانظمة ٕادارة املوارد البرشية وفقا حلافظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسسـية  )ن (

 تطوير السـياسات  )س (

 التصنيف  )ع (

 مكتب أالخالقيات  )ف (

 ٕادارة ا�اطر  )ص (

 توصيات التدقيق  )ق (

  مسائل متعلقة �ملوظفني جيب ٔان تولهيا جلنة الويبو للتنسـيق عنايهتا  رابعا.

  ٕاهناء اخلدمة �لرتايض –ٕاهناء عقود التوظيف   )أ  (

 جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو  )ب (

 تكرمي املدير العام  )ج (

 مسائل ٔاخرى تتعلق �ملوظفني  )د (
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  2014عام  نظرة ٕاىل   خامسا.

  تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية  )أ  (

 الفصالن العارش واحلادي عرش من نظام املوظفني والحئته –ٕاصالح نظام العدا� ا�اخلية   )ب (

 املهنيةالسالمة والصحة   )ج (

 التخطيط للموارد املؤسسـية: اخلطوات التالية  )د (

 التحدnت وا�اطر  )ه (

  املرفقات

  ٕاحصاءات املوارد البرشية  املرفق أالول.  

  اسرتاتيجية املوارد البرشية  املرفق الثاين.  

  2012لعام  ملكتب أالخالقياتالتقرير السـنوي   املرفق الثالث.  
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        ملخص معيلملخص معيلملخص معيلملخص معيل    ––––    2015201520152015----2013201320132013اسرتاتيجية املوارد البرشية للفرتة اسرتاتيجية املوارد البرشية للفرتة اسرتاتيجية املوارد البرشية للفرتة اسرتاتيجية املوارد البرشية للفرتة         tنيا.tنيا.tنيا.tنيا.

  متكني خدمات امللكية الفكرية املتاكم� عىل مسـتوى العامل

حبيث تتخذ املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) وضعها  2015- 2013مت تصممي اسرتاتيجية املوارد البرشية للفرتة  .1
مكقدم رئييس خلدمات امللكية الفكرية العاملية، وبشلك يضمن جتاوهبا مع بيئة امللكية الفكرية العاملية الرسيعة التطور. كام تريم 

خرباء امللكية الفكرية وفنيوها ا�وليون من خمتلف اÉاالت،  كهيئة خيتار العمل هباكيد ماكنة الويبو هذه Äسرتاتيجية ٕاىل تأ 
، اÏين جيلبون مجيعا ثروة من املعارف واخلربة وÄلزتام للمنظمة. ويوجد هدف ٕاضايف لالسرتاتيجية يمتثل يف وموظفو ا�مع

  حتسني الكفاءة التنظميية.

من  �ملائة 95رئيسـيا يف جناح الويبو مكقدم خلدمات امللكية الفكرية العاملية. وتو� الويبو يلعب املوظفون دورا و  .2
ٕايراداهتا من الرسوم احملص� مقابل اخلدمات اليت تقدÓا ٔانظمة التسجيل ا�ولية. ومنوذج أالعامل هذا هو منوذج فريد من نوعه 

 الوقت نفسه يؤدي ٕاىل عدد من التحدnت.يف منظومة أالمم املتحدة. وهو يصنع فرصا جديدة، ويف 

وتتسم بيئة امللكية الفكرية العاملية املتطورة ��يناميكية الشديدة، والطلب عىل خدمات امللكية العاملية مسـمتر يف  .3
ة الزnدة. وقد طرٔا حتول جغرايف كبري يف اسـتخدام امللكية الفكرية، مع التسارع الشديد يف معدالت المنو يف آسـيا مقارن

 العامل. ببايق

وليست الويبو يه اجلهة الوحيدة اليت تقدم خدمات امللكية الفكرية. فأحصاب املصاحل العامليون يقيِّمون اختياراهتم  .4
استنادا ٕاىل معايري مثل ٔامهية اخلدمات وجودهتا اللكية، ورسعة Äسـتجابة، والتلكفة، وÄسـتدامة. وQÏ فٕان الويبو جيب 

 حتسني جودة تقدميها للخدمات ليك تبقى قادرة عىل املنافسة.ٔان تواصل Äبتاكر و 

التعاون وتكوين الكفاءات واملساعدة التقنية ٔاكرث تعقدا مع الزnدة  الطلب عىل التمنية من ٔاجلٔاصبحت طبيعة و  .5
املسـمترة اليت شهدهتا معدالت المنو يف العامل النايم عىل مدى العقدين املاضيني، وتسعى البêان ٕاىل التشجيع عىل ٕاضافة 

ملوظفني العاملني يف هذا القطاع القمية يف إالنتاج Äقتصادي. وحيتاج هذا التغري ٕاىل ٔان يظهر يف مجموعات Óارات ا
 املنظمة. من

جنحت املنظمة يف اجتياز ٔازمة اقتصادية وبدٔات العودة ٕاىل المنو، واضعة نصب ٔاعيهنا ٔان يمت حتقيق النتاجئ من و  .6
خالل ٕادارة املوارد حبزم. وقد مت حتقيق ذQ من خالل عدد من Äسرتاتيجيات، من بيهنا حتسني إالنتاجية يف جماالت 

دمة أالساسـية، ومراجعة البنيات التنظميية وٕاعادة تصمميها، وٕاعادة نرش املوارد حيô اكن ذQ رضورn. ٕاال أن ٔاداء املنظمة اخل
 الناحج جيب ٔان يسـمتر يف التحول. فمثة حاجة ٕاىل مزيد من التقومي لقوة العمل، من حيث البنية واملهارات والعقود.

بة وتبرش توقعات إاليرادات يف الثنائية املقب� �خلري. ٕاال أن الويبو تواجه ضغوطا ويتسم أالساس املايل للويبو �لصال .7
تاكليفية جيب ٕادارهتا حبزم. ويتصل ٔاكرث من ثليث النفقات بتاكليف املوظفني. ومن الرضوري أن يمت ٕادخال بعض التعديالت 

ويبو فقط من تلبية الطلب اÏي تواþه �عتبارها مقدم مت ٕاعادة معايرهتا بغية ضامن ٔاال تمتكن التلضبط بنية قوة العمل ؤان 
الالزمة للتكيف مع التغريات برسعة. وجيب أن يمت متويل احتياجات الربامج  املرونةخلدمة عاملية، بل تكون �هيا ٔايضا 

 اجلديدة من خالل تقومي املوارد احلالية.

جانب بيئة العمل املشجعة، وفرص المنو املهين، تسعى الويبو ٕاىل تقدمي رشوط توظيف تنافسـية ملوظفهيا، ٕاىل و  .8
وحتقيق التوازن بني العمل واملعيشة، ؤانظمة ا�مع الصديقة لٔالرسة. وتلزتم الويبو ٕ�دخال مزيد من التحسينات عىل ما �هيا 

 من تنوع جغرايف وتوازن بني اجلنسني والتنقل ا�اخيل.
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موارد مالية ٕاضافية. وٕامنا تدعو ٕاىل تنفيذ خطة معل، تتضمن وال تتطلب اسرتاتيجية املوارد البرشية احلالية  .9
اسرتاتيجيات فرعية لعمليات الويبو أالساسـية حبيث تكون مصممة حسب احلاجة، ورصد هذه اخلطة بدءا 

 فصاعدا. 2013 من

        التقدم احملرز مؤخرا يف املوارد البرشيةالتقدم احملرز مؤخرا يف املوارد البرشيةالتقدم احملرز مؤخرا يف املوارد البرشيةالتقدم احملرز مؤخرا يف املوارد البرشية        tلثا.tلثا.tلثا.tلثا.

  ٕاصالح نظام العقود  (ٔا)  

اجلديدة، ٔاال ويه التعيينات املؤقتة  التعيينات، مت تعديل نظام املوظفني والحئته ٕالدخال بعض ٔانواع 2012يف  .10
، مت 2012والتعيينات املسـمترة، مبا ي�ىش وٕاطار التعاقدات اÏي ٔاوصت به جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية. ومنذ نومفرب 

وعقود املرتمجني املؤقتني) ٕاىل تعيينات  وعقود العمل اخلاصةارات عقدا قصري أالجل (تشمل عقود Äستش 195 حتويل
ٔافضل. وقد مت تنفيذ ٕاصالح نظام العقود بطريقة  مبزاnمؤقتة، حبيث ٔاصبح ٔاحصاب العقود حيملون صفة "موظفني" ويمتتعون 

الت ومزاn التعيينات املؤقتة يف . ومت إالعالن عن بد2012يوليو  1مرحلية. حيث مت توفري املزاn وبدٔا رسnهنا اعتبارا من 
وفقا ٕالصالح نظام العقود. وبلغت التلكفة املقدرة ٕالصالح نظام العقود  تعم
 ٕادارn 28. حيث صدر حوايل تعم
ت ٕادارية

 .2013-2012ثالثة ماليني فرنك سويرسي يف 

  تني العاملني لفرتة طوي�/تعيني املوظفني املؤق تثبيت  (ب)  

منوحة من ا�ول أالعضاء يف ا�ورة الثالثة والسـتني (ا�ورة العادية احلادية وأالربعني) للجنة الويبو وفقا للوالية امل  .11
تني املوظفني املؤق منصبا لتثبيت  60)، مت ٕاقرار WO/CC/63/5، (الوثيقة 2010للتنسـيق، واليت عقدت يف سبمترب 

ر هذه املناصب ليمت اسـتخداÓا يف بر8مج ومزيانية العاملني لفرتة طوي� اÏين يؤدون وظائف مسـمترة. وقد مت ٕاقرا
منصبا وافقت علهيا ا�ول أالعضاء. ٔاما الوظائف اليت  156، ويه تشلك املرح� أالوىل من اسـتخدام 2013-2012 الثنائية

ر ٔاهنا مسـمترة، فمل يمت تثبيهتا، وهو ما يتفق ومتطلبات أالهلية اليت وافقت علهيا جلنة الويبو ل  لتنسـيق يف اسرتاتيجية مل يقد
ر ٔان الوظائف ليست WO/CC/63/5تثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طوي� (الوثيقة  ). ويف بعض احلاالت، ُقّدِ

مسـمترة نظرا ٕاىل التقدم التكنولو� واحتياجات العمل املتغرية. وقد مت حتقيق تقدم رسيع يف جمال التثبيت خالل هذه الثنائية 
 1مناصب ٔاخرى مت إالعالن عهنا. ويف  يفتني العاملني لفرتة طوي� املوظفني املؤق واختيار  عن هذه املناصبن نتيجة لٕالعال

 تني العاملني لفرتة طوي� يلزم تثبيهتم يف املنظمة.املوظفني املؤق من  43، مل يتبق سوى 2013يوليو 

أن يمت ٕاقرار املناصب السـتة والتسعني املتبقية  ، من املقرتح2015-2014ويف مرشوع الرب8مج واملزيانية للثنائية  .12
تني العاملني لفرتة طوي� املتبقني اÏين املوظفني املؤق " 1منصبا للتثبيت وافقت علهيا ا�ول أالعضاء لتثبيت: " 156 من

ر أن تكون مسـ و " 2)؛ "30يؤدون وظائف مسـمترة (حوايل  مترة من الوظائف (اليت يؤدهيا حاليا موظفون مؤقتون) املقد
. وكام هو موحض يف مرشوع الرب8مج واملزيانية، فٕان تثبيت لك من هاتني الفئتني سـيحد من التصممي التنظمييخالل ممارسة 

 تني العاملني لفرتة طوي�.ملوظفني املؤق وطأة خطر مواþة مشلكة متكررة تتعلق �

  البرشيةمراجعة نظام املوظفني والحئته وٕاطار سـياسات املوارد   (ج)  

مراجعة ٕالطار  ٕادارة املوارد البرشية ٔاجرت. وقد 2013دخل نظام املوظفني والحئته بعد تعديلهام حزي النفاذ يف يناير  .13
لني. وقامت ٕادارة املوارد البرشية بتحديث  التعم
ت إالدارية املتص� �ملوارد البرشية ملواءمته مع نظام املوظفني والحئته املعد

وساعات العمل وإالجازة السـنوية، ، واملواعيد الطبية، وإالجازات املرضيةاملتعلقة بساعات العمل،  ت إالداريةالتعم
وجتميع 
لني. ومتثلت النتيجة يف ٕاطار ٔاوحض ٔاصبح نفاذ إالضافية ، ؤادخلت سـياسات جديدة تتصل بنظام املوظفني والحئته املعد

 سهو�. املوظفني فيه ٕاىل معلومات املوارد البرشية ٔاكرث
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ملراقبة اجلودة  معلية، ٔاجريت 2012وعقب موافقة جلنة الويبو للتنسـيق عىل نظام املوظفني والحئته يف سبمترب  .14
لتصحيح بعض ٔاوجه التناقض التحريرية (غري املوضوعية) يف الوثيقة، وذQ �لتشاور مع رئيس جلنة الويبو للتنسـيق. وقد 

ثة يف ديسمرب  الن حزي النفاذ بوقت قصري. ،2012نُرشت النسخة احملد  قبل ٔان يدخل نظام املوظفني والحئته املعد

  العدا� ا�اخلية  (د)  

الصادرة عن احملمكة إالدارية التابعة ملنظمة العمل ا�ولية يف الشاكوى املرفوعة ضد الويبو خالل  مجموع أالحاكموصل  .15
يرسn، ووصل مجموع التظلامت ا�اخلية �ى جملس الويبو فرناك سو  395 034ٕاىل  2013ٕاىل يونيو  2012الفرتة من يناير 
فرنك سويرسي من  74 500فرنك سويرسي. وتشمل هذه أالحاكم تعويضات ضد الويبو بلغت  2 500للتظلامت ٕاىل 

 فرنك سويرسي ٔاوىص هبا جملس الويبو للتظلامت. 2 500احملمكة إالدارية التابعة ملنظمة العمل ا�ولية و

ة، وصل مجموع التلكفة إالدارية الثابتة للقضاn اليت حفصهتا احملمكة إالدارية التابعة ملنظمة العمل ا�ولية ويف نفس الفرت  .16
فرناك  379 217، اليت مت البت فهياوجملس الويبو للتظلامت، واليت تنوعت بناء عىل عدد أالحاكم الصادرة ٔاو التظلامت 

فرنك سويرسي للمحمكة إالدارية التابعة ملنظمة العمل ا�ولية وجملس  155  000فرناك سويرسn و 224  217سويرسn، ٔاي 
فرنك سويرسي. ويف  5 000جملس الويبو للتظلامت  بت فيهالويبو للتظلامت، عىل التوايل. وبلغت التلكفة الثابتة للك تظمل 

 سويرسي تقريبا. فرنك 21  000حا� احملمكة إالدارية التابعة ملنظمة العمل ا�ولية، بلغت هذه التلكفة 

 ٕاصالح نظام العدا� ا�اخلية  (ه)

�خلربات واملشورة اخلارجية وا�اخلية  ومتت Äسـتعانة فهيامت ٕاجراء مراجعة شام� لنظام العدا� ا�اخلية يف الويبو  .17
طراف ، شاركت فهيا لك االٔ 2013وفرباير ؤابريل  2012موسع. وُعقدت ثالث دورات موسعة للمناقشة يف نومفرب بشلك 

أالساسـية الفاع� يف جمال العدا� ا�اخلية. وقد شارك خبري استشاري �يه خربة دولية واسعة، وبدمع منه، مت النظر يف 
ٔافضل املامرسات يف منظامت دولية أخرى واحللول املصممة حسب احلاجة اليت تليب احتياجات الويبو. ؤانشأ املدير العام 

وظفني وإالدارة �لتساوي، وÓمته يه ٕاصدار توصيات لتحسني نظام العدا� ا�اخلية فريقا استشارn ميثل ٔاعضاؤه امل
وٕادخال تعديالت عىل نظام املوظفني والحئته. وقد نتج عن ذQ اقرتاح بنظام أفضل وميكن النفاذ ٕاليه، يساعد عىل تدعمي 

ي þدا تعاونيا وٕانتاجيا كبريا بني املوظفني وإالدارة. العدا�، ويليب احتياجات املوظفني واملنظمة. ومثل معل الفريق Äستشار 
وترد التعديالت اليت اقرتح املدير العام ٕادخالها عىل نظام املوظفني والحئته، مع مراعاة توصيات الفريق Äستشاري، بعد 

عة نظام املوظفني التشاور مع جملس املوظفني وأحصاب املصاحل املعنيني االٓخرين، يف الوثيقة اليت حتمل عنوان "مراج
 ).WO/CC/67/3والحئته" (

  التصممي التنظميي ومواءمةتنفيذ   (و)  

ٔاسايس يف الويبو. مفن خالل ضامن  ٔاعاملمبادرة كربى يه اسـتحداث التصممي التنظميي كنشاط  2012شهد عام  .18
ببنيات تنظميية تتضمن التصممي  املدعوم –Äسـتخدام الفعال للموارد البرشية من خالل التخطيط Äستبايق للموارد البرشية 

تريم الويبو ٕاىل توفري بيئة مواتية تضمن حتقيق  –الوظيفي املتني وعالقات إالبالغ احملددة بوضوح وتوزيع عبء العمل 
 أالهداف Äسرتاتيجية للمنظمة.

نظاميا. فقد ُعقدت  تألفت مراجعة التصممي التنظميي من سلس� من ا�ورات اليت مت فهيا حتليل لك الربامج حتليالو  .19
دورة، حتت رئاسة املدير العام ومديري الربامج. حيث مت حتديد ٔاوجه التداخل بني الربامج وجماالت العجز  20ٔاكرث من 

تؤدي ٕاىل خفض الرتب  لتقومياحملمتل يف املوظفني، ومت التعامل معها؛ ومت النظر يف فرص التآزر؛ ومت التقدم �قرتاحات 
ا، ورفع رتبة مثانية مناصب، وحتويل مخسة مناصب من مسـتوى رئاسة اخلدمة العامة ٕاىل املسـتوى منصبا خالي 15 رتبة
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ٕاعادة توجيه املوارد غري املسـتغ� حنو جماالت دامعة وبراجمية جديدة وفقا لٔالولوnت Äسرتاتيجية للويبو.  تالفين؛ ومت
قد ٔاتيحت املعلومات اليت مت مجعها يك يسـتفاد مهنا يف ووجدت املراجعة ٔايضا سـبال لتوحيد النظام وتبسـيطه وحتسينه. و 

 بغية حتقيق Äسـتخدام أالمثل للموارد. 2015- 2014التخطيط للرب8مج واملزيانية للثنائية 

  ٕادارة أالداء  (ز)  

. ويزتايد قبول واسـتخدام 2009ٔاصبح نظام الويبو ٕالدارة أالداء وتطوير املوظفني ٔاكرث نضجا منذ بدء العمل به يف  .20
النظام ٔ!داة لٕالدارة، وطبقا للتقديرات اليت وضعت من خالل ا�راسات Äسـتقصائية اليت أجرهتا الويبو عن القمية 

ملوظفني والتخطيط للعمل ووضع أالهداف. و�ٕالضافة ٕاىل ذQ، فٕان نظام أالساسـية، فٕان اسـتخدامه يزتايد يف ٕادارة ٔاداء ا
والتعامل معها بشلك بناء، ويف حتديد احتياجات مواطن القصور يف االٔداء ٕادارة أالداء وتطوير املوظفني يسـتخدم يف حتديد 

 تدريب املوظفني، ويف التعرف عىل ٔاحصاب ٔافضل أداء وماكفأهتم.

داء وتطوير املوظفني مواءمة ٔاهداف املوظفني الفردية وفقا لٔالهداف Äسرتاتيجية للمنظمة. يتيح نظام ٕادارة االٔ و  .21
) ٔان ٔاهدافهم الفردية ترتبط ارتباطا مبارشا �ٔالهداف 2012يف  �ملائة 89حيث ترى الغالبية العظمى من املوظفني (

التعمل" حتديدا ٔافضل وتوفري التدريب بني القطاعات Äسرتاتيجية. كام ٔانه يعزز تطوير املوظفني من خالل حتديد ٔاولوnت 
اÏي يتسم بفعالية التاكليف. ويشجع النظام احلوار املسـمتر، عىل النحو اÏي يتجىل يف تزايد عدد املوظفني اÏين يتلقون 

 ).2012يف  �ملائة 72منتظمة لٔالداء من رؤساهئم ( تقي
ت

حديث كتيهبا اخلاص �ملديرين ليتصدى للقصور يف أالداء، وليتضمن ، قامت ٕادارة املوارد البرشية بت2013ويف  .22
 �هيم قصور يف أالداء تدريبا ميكهنم من التصدي نيقوالب ٕالدارة حتسني أالداء. وتلقى املديرون اÏين يرشفون عىل موظف

اء اليت مت حتديدها يف نظام ٕادارة ملسائل أالداء بشلك فوري ومالمئ. ومت تنفيذ تدابري ٕادارية للتصدي حلاالت القصور يف أالد
 أالداء وتطوير املوظفني.

. ويريم هذا الرب8مج �2013لتشاور مع املديرين وسوف يمت تنفيذه يف  والتقديرللماكفآت  مرشوع رائدمت ٕاعداد و .23
ٕاىل Äعرتاف �ٔالداء املمتاز اÏي يقدمه ٔافراد املوظفني وأالفرقة وماكفأهتم عليه من خالل مزجي من احلوافز النقدية وغري 

ة للجنة اخلدمة املدنية ا�ولية، حول القمي النقدية. وقد مت بناء الرب8مج، اÏي مت ٕاعداده مبا ي�ىش واملبادئ التوجهيي
أالساسـية للويبو، وهو يأخذ بعني Äعتبار Äبتاكر والكفاءة. ويلعب املديرون دورا رئيسـيا يف قيادة النقاش مع املوظفني 

اسة للويبو يف بشأن حتديد مواصفات أالداء املمتزي. وسوف تفيد العرب املسـتخلصة عند هناية فرتة املرشوع الرائد يف وضع سـي
 .والتقديراملسـتقبل ف
 يتعلق �ملاكفآت 

  املهنيةالصحة السالمة و   (ح)  

ملراجعة السالمة واخلدمات الصحية الطبية واملهنية يف  2013متت Äسـتعانة خببري استشاري خار� يف ٔابريل  .24
ية اليت يقدÓا قسم اخلدمات الطبية " ٕاجراء مراجعة للخدمات الطبية احلال 1الويبو. واكنت Óمته تشمل ثالثة جوانب: "

من  التابع ملكتب أالمم املتحدة يف جنيف والتاكليف اليت يمت حتملها، هبدف ضامن كفاءة التاكليف مع تقدمي مسـتوى مالمئ
ٕاجراء حتليل للتغيب عن العمل، هبدف متكني الويبو من حتديد فرص ختفيض و " 2؛ "بهيااخلدمة ملوظفي الويبو ومندو 

التقدم �قرتاح لسـياسة تتعلق ٕ�دارة السالمة والصحة و " 3الغياب من خالل ٕادارة فعا� لٕالجازات املرضية؛ "مسـتوnت 
 .2014و 2013ليك يمت تنفيذه يف  2013املهنية يف الويبو. وقد ُرفع تقرير �لتوصيات يف يونيو 
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  التعيني  (ط)  

ٔاساسا لتحسني سـياسات التعيني  2012يناير وفرت التعديالت اليت أدخلت عىل نظام املوظفني والحئته يف  .25
، اÏي 2012وٕاجراءاته. وسامهت املبادئ التوجهيية اجلديدة Éالس التعيني يف تعزيز الكفاءة. وقد زاد نشاط التعيني يف عام 

ملدة للتعيني يف مناصب مؤقتة. ومن بني املناصب حمددة ا مسابقة 24للتعيني يف مناصب حمددة املدة و مسابقة 77شهد 
من فئة اخلدمة العامة. وقد مت تسمل  41من الفئة الفنية والفئات العليا، و 36السـبعة والسـبعني املعلن عهنا، اكنت 

من املناصب من خارج املنظمة،  �ملائة 50طلبا تقريبا. وعىل املسـتوى الفين واملسـتوnت أالعىل، مت شغل  5 850 وتقيمي
مبرحشني من منظامت دولية ٔاخرى.  10ناصب اليت مت شغلها من خارج املنظمة، مت شغل من داخلها. ومن بني امل  �ملائة 50و

منصبا �ملوظفني املؤقتني  37ٔاما من املناصب اليت مت شغلها من داخل املنظمة، فقد متت ترقية مخسة موظفني ومت شغل 
، 2012يف  �ملائة 7,8ناصب املوافق علهيا العاملني لفرتة طوي�. وقد اكن متوسط معدل املناصب الشاغرة �لنسـبة ٕاىل امل 

(املنشور  2013- 2012وهو ما يتفق وافرتاضات التلكفة املوحضة يف امللحق جمي من وثيقة الرب8مج واملزيانية املعمتدة للثنائية 
 ٔاسـبوعا. 17). ومت ختفيض متوسط زمن التعيني أكرث ليبلغ 360E/PB1213رمق 

ن إ الالزم للتعيني، بل مت اختاذ خطوات ٔايضا لتحسني جودة التعيني. حيث  مل يركز التعيني فقط عىل الوقتو .26
ثة اليت تركز عىل  ، وÄسـتعانة �ملقيِّمني اخلارجيني أالعاملالتخطيط Äستبايق، ومراجعة وتطوير التوصيفات الوظيفية احملد

 للمناصب الرئاسـية، سامهت لكها يف ضامن أن يمت تعيني ٔافضل مرحش للوظيفة.

ومع التقدم يف العمل ٕاىل أالمام، سينصب الرتكزي عىل حتسني التوازن اجلنساين واجلغرايف من خالل اسرتاتيجيات  .27
 التعيني املالمئة، مبا فهيا التنويع يف إالعالن والتوعية.

  التدريب والتطوير  (ي)  

يبو التدريبية الرمسية. وبلغ من املوظفني يف واحد عىل أالقل من ٔانشطة الو  �ملائة 90، شارك ٔاكرث من 2012يف  .28
 1,4اnٔم يف السـنة للك موظف. ووصل املبلغ املستمثر يف التدريب ٕاىل  4,2يوما، أي مبتوسط  5 234مجموع ٔاnم التدريب 

من تاكليف املوظفني. وتشمل هذه أالرقام برامج الويبو العادية للتدريب (مثل  �ملائة 0,74مليون فرنك سويرسي، ٔاي 
، وتسوية املنازعات)، وبر8مج الويبو للتدريب عىل اللغات (مثل الصفوف ا�راسـية العادية، وإالعداد لٕالجادة)، أالفرادٕادارة 

وبرامج التدريب اخلاصة مبوجب مبادرات بر8مج التقومي Äسرتاتيجي (مثل أالخالقيات، ونظام ٕادارة أالداء وتطوير 
ب املتصل بتكنولوجيا املعلومات (مثل ٕادارة مرشوعات تكنولوجيا املعلومات، )، والتدريوالتوجه حنو الز�ئناملوظفني، 

وبرجميات تكنولوجيا املعلومات اجلديدة)، وبرامج التدريب ا�اخيل (مثل بر8مج المتهيد للموظفني اجلدد، 
Learning@WIPO اسات اليت )، ؤايضا ٔانشطة التدريب أالخرى (مثل التدريب اخلار� الفردي، وإالسهام يف ا�ر

دون حتمل ٔاية تلكفة  مدربون من املوظفنيجيرهيا املوظفون). و�ٕالضافة ٕاىل ذQ، فٕان قدرا كبريا من التدريب ا�اخيل يقدمه 
مشاراك). كام أن التدريب يف جماالت  950معاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظام مدريد (ٔالكرث من  قطاعي معليات يف

 ٔايضا من خالل ٔااكدميية الويبو ودون أن يتحمل املوظفون ٔاية تلكفة. امللكية الفكرية يمت توفريه

احتياجات ويمت تقدير احتياجات التدريب يف الويبو من خالل هنج تنازيل وتصاعدي ٔايضا. وقد حدد مديرو الربامج  .29
تطوير املوظفني املرشفني، ٕاىل . وميكِّن نظام ٕادارة أالداء و 2015- 2014لرب8مج ومزيانية الثنائية التدريب امجلاعية الرضورية 

جانب املوظفني، من حتديد احتياجات التدريب الفردية الالزمة لتلبية ٔاهداف العمل. وقد مت ٕادماج معلية حتديد ٔاولوnت 
 ة عىل النتاجئ.ٕاطار ٕادارة الويبو القامئالويبو ؤانشطة التدريب ذات الص� ٕادماجا اكمال يف  التدريب �ى



WO/CC/67/2 
11 
 

  نوع اجلنس  (ك)  

، وقد مت ٕاحراز مزيد من التقدم يف 2020م الويبو بتحقيق التوازن بني اجلنسني عىل لك املسـتوnت حبلول عام تلزت  .30
من قوة العمل. ٕاال أن املسـتوnت العليا تفتقر ٕاىل التوازن  �ملائة 53,9حنو حتقيق هذا الهدف. فالنساء ميثلن حاليا  2012عام 

فقط من املوظفني. وهتدف املنظمة أيضا ٕاىل التأكد  �ملائة 25ى املديرين، متثل النساء ف
 يتعلق بمتثيل اجلنسني. فعىل مسـتو 
من ٔان Äعتبارات اجلنسانية تشلك جزءا من معلها املتعلق بوضع الربامج واملرشوعات. وسوف تكون هناك خطة معل 

 ص يف املسائل اجلنسانية والتنوع.. كام مت مؤخرا تعيني متخص2013وسـياسة جنسانية متاحة للتنفيذ قبل هناية عام 

  التنوع اجلغرايف  (ل)  

تلزتم الويبو بتعيني موظفني من قاعدة جغرافية تتسم �التساع بقدر إالماكن. وحتتاج سـياسة الويبو املتعلقة �لتوزيع  .31
لغات، ٕاىل أن تنظر اجلغرايف، واليت ترسي عىل املناصب العادية من املسـتوى الفين واملسـتوnت العليا ف
 عدا وظائف ال

فهيا ا�ول أالعضاء. ويف الوقت نفسه، جيب التصدي لبعض ٔاوجه عدم التوازن، ويشمل ذQ مواص� ختفيض عدد ا�ول 
 بêان. 110أالعضاء غري املمث�. ويعمل �لويبو حاليا موظفون من 

  العالقات بني املوظفني وإالدارة  (م)  

لويبو حول مسائل تتعلق �لسـياسات وحول مسائل عامة تتعلق برفاه ُعقدت اج�عات منتظمة مع جملس موظفي ا .32
املوظفني. واستشري جملس املوظفني أيضا حول إالعالن عن املناصب الشاغرة والتعم
ت إالدارية املقرتحة. و�ٕالضافة ٕاىل 

 الشخصية.ذQ، يشارك ممثلو املوظفني اÏين رحشهم جملس املوظفني يف جلان الويبو وجمالس املقابالت 

وعقدت الويبو اج�عات ٕاعالمية ولقاءات مفتوحة منتظمة للك املوظفني. وأجري عدد من ا�راسات Äسـتقصائية  .33
 للموظفني حول مجموعة من املسائل اليت تؤثر عىل املوظفني.

  تنفيذ ٔانظمة ٕادارة املوارد البرشية وفقا حلافظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسسـية  (ن)  

، التقدم بثبات. وساعدت ٔانشطة لموارد البرشية والرواتبلٔاي املعاجلة أالساسـية أالوىل،  ح� املرشوعواصلت مر  .34
� عىل حتديد احللول الالزمة لعمليات ٔاعامل الويبو. وشارك العديد من املوظفني يف ٔانشطة تصمميية مشرتكة  التصممي املفص

 ماكنيات النظام ووظائفه اجلديدة.بني إالدارات، وهو ما جعلهم يتعرضون يف وقت مبكر الٕ 

 تعمميه، هبدف PeopleSoftالويبو للموارد البرشية والرواتب، اÏي يعمتد عىل بر8مج  بر8مججيري حاليا ٕاعداد و  .35
 . كام جتري حاليا ٔانشطة شام� ودقيقة لالختبار والتدريب لضامن Äنتقال بسالسة وجناح.2013ٔاكتوبر  1لٕالنتاج يف 

املرح� أالوىل دمج البيا8ت والعمليات، سواء داخل ٕادارة املوارد البرشية ٔاو ف
 يتعلق بوظائف الويبو سـتعزز و  .36
 أالخرى املتعلقة �ٕالدارة. ويه تريس أالساس اÏي سـميكِّن من النفاذ ٕاىل معلومات ٕادارية ٔافضل ؤامشل.

استبدال نظام التعيني إاللكرتوين احلايل  ، فسوف تشمل2014ٔاما املرح� الثانية، واليت ستبدٔا يف أوائل عام  .37
eRecruitment اتية للموظفني واملديرين. وسوف تعمتد املرح� الثانية عىل بيا8ت ومعلياتÏوتفعيل وظائف اخلدمة ا ،

 أالساس من املرح� أالوىل.
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  تطوير السـياسات  (س)  

t للموظفني ي�ىش وأفضل املامرسات ومعايري جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية.  .38 وضعت الويبو ٕاطارا تنظمييا وسـياسـيا حمد
ق وضوحا وشفافية ٔافضل يف وضع املوظفني من حيث عقودمه. كام بدأت املنظمة ٕاعداد ٕاطار  ويوفر ٕاطار التعاقدات املنس

. خرباء التنفيذ واملهاراتظفني، ويشمل ذQ املتدربني واحلاصلني عىل املنح ؤايضا قانوين حمدد بوضوح للموارد من غري املو 
 Qاملالمئة والشفافة من قبل خدمات غري املوظفني لتلبية احتياجات املنظمة. املسامهةويضمن ذ 

الية: ترتيبات سـياسة جديدة للموارد البرشية بشأن املوضوعات الت 14و�ٕالضافة ٕاىل ٕاصالح نظام العقود، مت ٕاعداد  .39
الوالدة، وإالجازات أالرسية، واسـتحقاقات ما بعد ، وأالمومة، وأالبوة، وٕاجازة التبين واملاكفآت والتقدير، بدوام جزيئالعمل 

والتدريب واملنح، والتعيينات الطبية ٔاثناء ساعات العمل، وبدل اللغة، والتصنيف وٕاعادة التصنيف، وبدل التنقل واملشقة، 
سـمترة واملؤقتة، والسلف عىل املرتبات، والتنقل ا�اخيل، واملبادئ التوجهيية للتخطيط للتعاقب. وتريم هذه والتعيينات امل 

السـياسات اجلديدة ٕاىل توفري قدر أكرب من إالرشاد للموظفني ف
 يتعلق مبسائل املوارد البرشية وحتسني التوازن بني 
 واملعيشة. العمل

  التصنيف  (ع)  

. ومتت 2011ملعاجلة لك ال�سات ٕاعادة التصنيف املتلقاة قبل أكتوبر  2012ة التصنيف يف ُعقدت دورRن للجن .40
مهنا، ومت تأكيد املناصب املتبقية يف مسـتوى رتهبا احلايل. ومت النظر يف  �ملائة 66منصبا، مت رفع رتبة  44مراجعة ما مجموعه 

ملراجعة التصممي التنظميي وختطيط قوة  2012ليت ٔاجريت عام يف املامرسة ا 2011لك Äل�سات اليت ُرفعت بعد ٔاكتوبر 
 مليون فرنك سويرسي للثنائية احلالية. 1,1العمل. وقد بلغت تلكفة ٕاعادة تصنيف املناصب املشغو� 

ومن ٔاوجه التحسن املهمة للمنظمة يف معليات املوارد البرشية خالل الشهور االثين عرش أالخرية ٕاعداد سـياسة  .41
ناصب وٕاعادة تصنيفها. وتضمن هذه السـياسة أن تكون ٕاعادة تصنيف املناصب جزءا ممكال للتخطيط لقوة لتصنيف امل 

اء عن ممارسة ٕاعادة التصنيف املسـمترة وا�صصة، ميّكِن هذا الهنج اجلديد الويبو نالعمل ووضع مزيانيهتا. ومن خالل Äسـتغ 
 ا بشلك استبايق.من ٕادارة لك التغريات يف متطلبات العمل وحتديد تلكفهت

  مكتب أالخالقيات  (ف)  

حرز تقدم كبري يف ٕانشاء نظام شامل لٔالخالقيات والزناهة يف الويبو عام  .42 Tومت ٕاصدار مدونة الويبو 2012ا .
لٔالخالقيات عقب التشاور مع املوظفني، مبن فهيم جملس موظفي الويبو. ومت ٔايضا نرش سـياسة محلاية املبلغني عن ا�الفات، 

ية تشاور مماث�. وتوحض هذه السـياسة واجب لك املوظفني يف إالبالغ عند Äشتباه يف وجود سوء سلوك وتوفر عقب معل 
آليات بسـيطة لفعل ذQ. كام متنح امحلاية للموظفني اÏين قاموا �ٕالبالغ عن تV احلاالت ٔاو املشاركني يف ٔانشطة 

 احملددة. الرقابة

إاللزايم وٕاذاكء الوعي للك املوظفني عىل لك املسـتوnت، يتألف من جلسات ٕاطالق بر8مج للتدريب  2012ومت يف  .43
من مجموع املوظفني قد  �ملائة 96، اكن أكرث من 2013تدريبية وþا لوجه تسـتغرق نصف يوم. وحبلول ٔاواخر ٔابريل 

 اسـتمكلوا التدريب، مبن فهيم موظفو املاكتب اخلارجية عرب مؤمترات الفيديو.

، الوارد 2012عىل تفاصيل ٔانشطة مكتب أالخالقيات يف التقرير السـنوي ملكتب أالخالقيات لعام وميكن Äطالع  .44
 �ملرفق الثالث.
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  ٕادارة ا�اطر  (ص)  

خالل الشهور االثين عرشة املاضية، ٔاجرت ٕادارة املوارد البرشية حتليال دقيقا للمخاطر، ومت حتديد عدد من ا�اطر  .45
Ä ي يواجه الويبو يف جمال املوارد البرشية يف القدرة احملدودة عىل التجاوب شديدة أالثر. ويمتثل اخلطرÏسرتاتيجي الرئييس ا

مع بيئة امللكية الفكرية العاملية رسيعة التطور. QÏ فٕان الرتكزي يف اسرتاتيجية املوارد البرشية اجلديدة ينصب بشلك ٔاسايس 
 الالزمة. �ملرونةها عىل زnدة قدرة الويبو يف هذا املضامر وضامن متتع 

املهارات وتقليص جحم إالماكنيات الزائدة عن احلاجة، وذQ من ٔاجل  ثغراتومن الرضوري أيضا أن يمت سد  .46
التخفيف من وطأة ا�اطر. ويتطلب ترشـيد احلجم حتديد متطلبات الوظائف بدقة، ويعترب التدريب وٕاعادة التدريب، وٕاعادة 

 وة معل خارجية من بني التدابري اليت جيب النظر فهيا.التعيني ا�اخيل، وÄسـتعانة بق

ومثة خماطرة ٔاخرى تواþها الويبو يه فقدان املعارف والقدرات مع رحيل املتخصصني املعروفني يف جمال امللكية  .47
 الوظيفيالفكرية. وتشمل تدابري التخفيف من وطأة مثل هذه ا�اطر التخطيط للتعاقب، والتدريب، وحوافز التطوير 

 .للخرباء شديدي التخصص

  توصيات التدقيق  (ق)  

 39، مت ٕاغالق 2012االثنتني وامخلسني املتعلقة �ملوارد البرشية واملسج� يف يوليو  توصيات التدقيقمن بني  .48
. ٔاما التوصيات املتبقية فقد بلغت مرح� متقدمة من التنفيذ ويه تتعلق ٔاساسا بتنفيذ نظام التخطيط للموارد 1توصية

 .2013املتبقية حبلول هناية  توصيات التدقيقسسـية وٕاصالح نظام العدا� ا�اخلية. ومن املتوقع ٔان يمت تنفيذ املؤ 

        مسائل متعلقة �ملوظفني جيب أن تولهيا جلنة الويبو للتنسـيق عنايهتامسائل متعلقة �ملوظفني جيب أن تولهيا جلنة الويبو للتنسـيق عنايهتامسائل متعلقة �ملوظفني جيب أن تولهيا جلنة الويبو للتنسـيق عنايهتامسائل متعلقة �ملوظفني جيب أن تولهيا جلنة الويبو للتنسـيق عنايهتا        رابعا.رابعا.رابعا.رابعا.

  ٕاهناء اخلدمة �لرتايض –ٕاهناء عقود التوظيف   (ٔا)

وظفي الويبو والحئته، اليت تقيض بأن يبلغ املدير العام جلنة الويبو للتنسـيق عن (ه) من نظام م1.9وفقا ٔالحاكم املادة  .49
اتفاقا ٕالهناء العقود بني  17لك حاالت ٕاهناء عقود التوظيف، ٔاحيطت جلنة الويبو للتنسـيق علام بأن موظفي الويبو وقعوا عىل 

) من نظام 4(ٔا)(1.9فقة املوظفني املعنيني، وفقا للامدة ، ملصلحة إالدارة اجليدة للمنظمة ومبوا2013وهناية يونيو  2012يناير 
 موظفي الويبو والحئته. ومت دفع التعويضات وفقا لٔالحاكم املنصوص علهيا يف النظامني أالسايس وإالداري ملوظفي الويبو.

ٕان جلنة الويبو للتنسـيق مدعوة لٕالحاطة  .50
 علام �ملعلومات الواردة يف الفقرة السابقة.

  املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبوجلنة   (ب)

ٔان تتألف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو من ثالثة  1977قررت جلنة الويبو للتنسـيق يف دورهتا العادية يف  .51
ٔاعضاء وثالثة ٔاعضاء بدالء، عىل ٔان ختتار جلنة الويبو للتنسـيق عضوا واحدا وبديال واحدا. وخيدم أالعضاء اÏين ختتارمه 

 الويبو للتنسـيق ملدة ٔاربعة ٔاعوام. جلنة

السـيد فالدميري يوسـيفوف كعضو بديل يف جلنة  2008اختارت جلنة الويبو للتنسـيق يف دورهتا التاسعة وامخلسني يف  .52
. ٕاال ٔانه مع انهتاء مدة خدمة ٔاحد 2011املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو حىت ا�ورة العادية للجنة الويبو للتنسـيق يف 

                                                
 .2013يونيو  30حبلول    1
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بسبب ٕاحالته ٕاىل التقاعد، مت التقدم �قرتاح الختيار السـيد يوسـيفوف كعضو جديد يف جلنة املعاشات  2009ء يف أالعضا
. وقبلت جلنة الويبو للتنسـيق هذا Äقرتاح واختارت السـيد يوسـيفوف 2013التقاعدية ملوظفي الويبو ملدة ٔاربعة ٔاعوام حىت 

 .2013حىت 

53. nقرتاح �ختيار السـيد يوسـيفوف من قبل جلنة الويبو للتنسـيق كعضو يف جلنة وتلقى املدير العام من وفد بلغارÄ 
 .2017املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو حىت ا�ورة العادية للجنة الويبو للتنسـيق عام 

)، درجة عالية يف الهندسة املدنية 1946فرباير عام  7، وهو من مواطين بلغارn (وو� يوم وحيمل السـيد يوسـيفوف .54
)، وحصل بعدها عىل درجة يف هندسة الرباءات من املعهد العايل 1968من املعهد العايل للتعدين واجليولوجيا يف صوفيا (

لسـيد يوسـيفوف عىل درجة يف Äقتصاد ا�ويل ، حصل ا1979). ويف 1974للهندسة املاكنيكية والكهر�ئية يف صوفيا (
 يف موسكو. All Union Academy of Foreign Tradeمن ٔااكدميية ٔاول يونيون للتجارة اخلارجية 

وامجلعية ا�ولية خلرباء الرتاخيص، واكن  مجعية حامية امللكية الفكريةوالسـيد يوسـيفوف عضو يف الفريق البلغاري يف  .55
. 1979وزارة اخلارجية البلغارية يف ٔاغسطس بيف بلغارn حىت التحق  احلكوميةتجارة اخلارجية موظفا يف ٕاحدى رشاكت ال 

وشغل مناصب Óمة يف قطاعات  P-3الرتبة ، مت تعيني السـيد يوسـيفوف يف الويبو يف ٔاحد املناصب من 1981ويف نومفرب 
يشغل آنذاك منصب مدير الشعبة املعنية ببعض  ، واكن2007فرباير  28خمتلفة �ملكتب ا�ويل حىت تقاعد من الويبو يف 

. ؤاثناء الفرتة اليت قضاها يف الويبو، معل السـيد يوسـيفوف ٔايضا بوظائف Óمة يف جملس املوظفني البêان يف ٔاورو� وآسـيا
É معاشات لس الصندوق املشرتك للوكعضو يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو مكمثل للمشاركني، واختري رئيسا

 .2010و 2006يف دوريت  التقاعدية ملوظفي أالمم املتحدة

ٕان جلنة الويبو للتنسـيق مدعوة لٕالحاطة  .56
 55ٕاىل  51علام �ملعلومات الواردة يف الفقرات من 

ٔاعاله، والختيار السـيد فالدميري يوسـيفوف كعضو 
يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو للفرتة 

لعادية للجنة الويبو للتنسـيق املمتدة حىت ا�ورة ا
 .2017 عام

  تكرمي املدير العام  (ج)  

 املادي عىل ما ييل:يف جزهئا نظام املوظفني والحئته من  8.1املادة تنص  .57

هدية ٔاو ماكفأة من ٔاي مصدر خارج املكتب  ال جيوز ٔالي موظف ٔان يقبل ٔاي تكرمي ٔاو وسام أو مجيل ٔاو  "(ٔا)
موافقة املدير العام. وال تُمنح املوافقة ٕاال ٕاذا اكن هذا التكرمي ٔاو الوسام ٔاو امجليل ا�ويل، بدون احلصول ٔاوال عىل 

الهدية ٔاو املاكفأة غري متعارض مع وضع املوظف مكوظف مدين دويل. وحيدد املدير العام املبادئ التوجهيية لتفسري   ٔاو
  من خالل تعممي ٕاداري. املادةهذه 

  ، فٕان املوافقة جيب أن تصدر عن جلنة التنسـيق."عين �ٔالمرهو املوٕاذا اكن املدير العام   "(ب)

معاهدة لتيسري النفاذ ٕاىل املصنفات املنشورة لفائدة يف مراكش، ومبناسـبة املؤمتر ا�بلومايس ٕالبرام  2013يف يونيو و .58
محمد  املV بأن جال�، أحيط املدير العام علام أالشخاص املكفوفني ٔاو معايق البرص ٔاو ذوي ٕاعاقات يف قراءة املطبوعات

. ؤاخطر املدير العام رئيس جلنة التنسـيق، السفري كووك فوك الوسام العلوي من درجة قائدالسادس قرر منح املدير العام 
املV وطلب رٔايه بشأن هذه املسأ�. واقرتح الرئيس ٕابالغ جلنة التنسـيق مبنح الوسام يف اج�عها املقبل  جال�، بنية نغسي 
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ٔالنه من املسـتحيل من الناحية اللوجستية ٔان جتمتع جلنة التنسـيق قبل ذQ املوعد. وقد مت منح الوسام ٕاىل املدير يف سبمترب 
 .2013يونيو  28العام من قبل معايل وزير االتصاالت �ململكة املغربية، السـيد مصطفى خلفي، يف 

ٕان جلنة الويبو للتنسـيق مدعوة لٕالحاطة  .59
، واملوافقة 58 الفقرة يف رمبوضوع الوسام املذكو علام 

 من جانب املدير العام. عىل قبول هذا الوسام

  مسائل ٔاخرى تتعلق �ملوظفني  (د)  

 عىل توصيات جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية مبا ييل: 67/257وافقت امجلعية العامة لٔالمم املتحدة يف قرارها  .60

الصندوق املشرتك للمعاشات  يف منظامتعاما للموظفني اجلدد  65ٕاىل  السن إاللزامية ٕالهناء اخلدمةالسن إاللزامية ٕالهناء اخلدمةالسن إاللزامية ٕالهناء اخلدمةالسن إاللزامية ٕالهناء اخلدمةرفع  -
  ؛2014يناير  1التقاعدية ملوظفي أالمم املتحدة، عىل ٔان يدخل هذا احلمك حزي النفاذ يف موعد ٔاقصاه 

� للخدمة املدنية ا�ولية� للخدمة املدنية ا�ولية� للخدمة املدنية ا�ولية� للخدمة املدنية ا�وليةاع�د  -   ؛2013يناير  1، اليت دخلت حزي النفاذ يف معايري السلوك املعدمعايري السلوك املعدمعايري السلوك املعدمعايري السلوك املعد

  .2013يناير  1، وقد بدٔا تطبيق ذQ بدءا من العام ا�رايس اجلاري يف بالبالبالبالغغغغ املن املن املن املنحححح التعلميية التعلميية التعلميية التعلمييةم م م م تعديل  -

وبناء عىل ذQ، فٕان جلنة الويبو للتنسـيق  .61
 مدعوة ٕاىل:

 10.9املادة املوافقة عىل تعديالت   "1"
"سن التقاعد" من نظام املوظفني والحئته

 1لتدخل حزي النفاذ اعتبارا من 
 ؛2014 يناير

اع�د "معايري سلوك اخلدمة و   "2"
�، ليبدأ العمل هبا يف   1املدنية ا�ولية" املعد

، واملوافقة عىل التعديل املقابل 2014 يناير
نظام املوظفني  من 5.1 املادةيف 

 "السلوك"؛ والحئته

إالحاطة علام �لتعديالت املدخ� و   "3"
، نظام املوظفني والحئتهعىل املرفق الثاين من 

�ملبالغ املقررة للمنح املتعلقة ، (و)1املادة يف 
التعلميية، والسارية اعتبارا من العام ا�رايس 

  .2013يناير  1 اجلاري بدءا من

        أالجر ا�اخل يف حساب املعاأالجر ا�اخل يف حساب املعاأالجر ا�اخل يف حساب املعاأالجر ا�اخل يف حساب املعاشششش التقاعدي التقاعدي التقاعدي التقاعدي

 1,9يف نيويورك، ؤادى ذQ ٕاىل زnدة قدرها  تصنيف تسوية مقر العملقامت جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية بتغيري  .62
(ب) من الالحئة التنفيذية للصندوق 54يف صايف ٔاجر موظفي نيويورك يف الفئة الفنية والفئات العليا. ووفقا للامدة  �ملائة

املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي أالمم املتحدة، فٕان أالجر ا�اخل يف حساب املعاش التقاعدي ملوظفي الفئة الفنية 
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(ٔا) و(ب) و(ج) 1النسـبة املئوية. ومت تعديل جدول املرتبات الوارد يف املرفق الثاين، املادة  والفئات العليا مت تعديg بنفس
 .2013فرباير  1من نظام املوظفني والحئته وفقا QÏ، ودخل التعديل حزي النفاذ اعتبارا من 

        نظام املوظفني والحئتهنظام املوظفني والحئتهنظام املوظفني والحئتهنظام املوظفني والحئتهتعديل تعديل تعديل تعديل 

ولك التعديالت توجد بعض التعديالت أالخرى يف نظام املوظفني والحئته معروضة عىل جلنة الويبو للتنسـيق.  .63
 "نظام املوظفني والحئتهاملقرتحة مبا فهيا تV الواردة ٔاعاله �لتفصيل، ترد يف الوثيقة اليت حتمل عنوان "مراجعة 

)WO/CC/67/3.( 

        تقرير جلنة اخلدمة املدنية ا�وليةتقرير جلنة اخلدمة املدنية ا�وليةتقرير جلنة اخلدمة املدنية ا�وليةتقرير جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية

من القانون أالسايس للجنة اخلدمة املدنية ا�ولية، مت توجيه عناية ا�ول أالعضاء ٕاىل تقرير جلنة  17متاشـيا مع املادة  .64
(وثيقة أالمم  2013اخلدمة املدنية ا�ولية، اÏي ُعرض عىل امجلعية العامة لٔالمم املتحدة يف دورهتا السابعة والسـتني يف 

ع عىل الوثيقة عىل املوقع إاللكرتوين للجنة اخلدمة املدنية ا�ولية ). وميكن ÄطالA/67/30املتحدة 
www.icsc.un.org. 

        جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي أالمم املتحدةجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي أالمم املتحدةجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي أالمم املتحدةجملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي أالمم املتحدة

ة، يرفع قاعدية ملوظفي أالمم املتحدلس الصندوق املشرتك للمعاشات التÉ(ٔا) من الالحئة التنفيذية 14وفقا للامدة  .65
جملس اÉلس تقريرا ٕاىل امجلعية العامة لٔالمم املتحدة وٕاىل املنظامت أالعضاء، مرة واحدة عىل أالقل لك سـنتني. وقد رفع 

السابعة  ٕاىل امجلعية العامة لٔالمم املتحدة يف دورهتا 2012ة تقرير الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي أالمم املتحد
)). وملا اكن التقرير متضمنا يف وtئق ا�ورة املذكورة للجمعية العامة A/66/267(وثيقة أالمم املتحدة ( 2012والسـتني يف 

لٔالمم املتحدة، فٕان املكتب ا�ويل مل يعد نرشه. وميكن Äطالع عىل التقرير عىل عنوان 
http://www.un.org/en/documents. 

سـيق مدعوة ٕاىل ٕان جلنة الويبو للتن  .66
 62إالحاطة علام �ملعلومات الواردة يف الفقرات من 

 ٔاعاله. 65ٕاىل 

        2014201420142014عام عام عام عام     نظرة ٕاىلنظرة ٕاىلنظرة ٕاىلنظرة ٕاىل    خامسا.خامسا.خامسا.خامسا.

 تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية  (ٔا)  

يف تنفيذ اسرتاتيجية املوارد  2014يمتثل ٔاحد اÉاالت أالساسـية اليت سـتولهيا ٕادارة املوارد البرشية تركزيها يف  .67
فاملوظفون مه ٔامه ٔاصل �ى الويبو. ويعترب ا�ور اÏي يسهمون به والزتاÓم وٕابداعهم وقدرهتم عىل Äبتاكر من بني البرشية. 

 العوامل احلامسة يف جناح الويبو.

مبا ي�ىش والتقدم يف ٔامتتة معليات ٕايداع الرباءات وتوسـيع جماالت نظام مدريد  تسوnت قوة العملسيمت ٕاجراء و  .68
ف
 يتعلق �ٕالماكنيات اللغوية. ٔاما ٕاماكنيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  تسوnتومن الرضوري ٕاجراء  ونظام الهاي.

 مفن الرضوري تعزيزها.

جيب ٔان يمت زnدة نسـبة العقود املرنة زnدة تدرجيية. حيث سيمت Äع�د بدرجة أكرب عىل العام� املرنة لتلبية و  .69
 .ٔالجل القصريتتعلق �خماوف طوي� أالجل جل بدون ٕاtرة احتياجات التوظيف قصرية االٔ 



WO/CC/67/2 
17 
 

 وسوف تعكس اسرتاتيجية التدريب احلاجة ٕاىل تقومي املهارات. .70

 .2014وسـيكون متاحا يف  دارة القامئة عىل النتاجئوجيري حاليا التخطيط لقوة العمل ودجمها يف االٕ  .71

 ، حتظى �ه�م خاص.آت والتقدير�ملاكفوال تزال ٕادارة أالداء، مبا فهيا السـياسة املتعلقة  .72

. وسوف يمت تيسري لك من احلركة اجلانبية للتطوير والتعمل عن تطوير الوظيفيويتطلع املوظفون كثريا ٕاىل فرص ال  .73
طريق اكتساب Óارات أكرب ؤايضا التقدم الوظيفي ٕاىل مسـتوnت عليا. وف
 يتعلق هبذا اجلانب أالخري، ستتاح الفرص من 

 ا�اخيل وبدرجة أقل من خالل ٕاعادة تصنيف املناصب. خالل التعيني

  الفصالن العارش واحلادي عرش من نظام املوظفني والحئته –ٕاصالح نظام العدا� ا�اخلية   (ب)  

سـتدخل تعديالت الفصلني املتعلقني بنظام العدا� ا�اخلية يف نظام املوظفني والحئته، ٕاذا وافقت علهيا جلنة الويبو  .74
. وتعد وثيقة نظام املوظفني والحئته من الوtئق رفيعة املسـتوى، 2014، حزي النفاذ يف يناير 2013سبمترب للتنسـيق يف 

وسوف تكون ٔاحاكÓا مشفوعة بقواعد ومبادئ توجهيية ٔاكرث تفصيال سـتصدر يف شلك تعم
ت ٕادارية جديدة ٔاو تعديالت 
ا�اخلية تكون 8جتة عن إالطار القانوين اجلديد وتتطلب دعام من  لتV القامئة. وجيب ٔالية تغريات بنيوية يف آليات العدا�

املزيانية أن تكون مدرجة يف الرب8مج واملزيانية. وقد مت تلكيف الفريق Äستشاري ٔايضا بوضع التدابري Äنتقالية، وفق 
ن ٔان تنفذ بأثر رجعي حيô مقتىض احلال حبيث ميكن ٔالية ٕاجراءات جديدة للهيئات Äستشارية اليت سـتضع النظام احمل  س

 اكنت يف صاحل املوظف املعين.

  املهنيةالسالمة والصحة   (ج)  

 2013، من املتوقع أن يمت تنفيذ التوصيات يف 2013مكتابعة السـتعراض تقرير اخلبري Äستشاري وتوصياته يف يونيو  .75
 شأهنا ٔان تسهم يف ختفيض مسـتوى الغياب.. ويتضمن التقرير توصيات تتعلق مبنع احلوادث واملرض، ومن 2014و

سوف تركز اخلدمات الطبية املقدمة ٕاىل موظفي الويبو عىل الوقاية والصحة املهنية. وسوف جيري تنفيذ سـياسة و  .76
. وسوف يمت رصد 2013للسالمة والصحة بواسطة جلنة الصحة والسالمة اليت سيمت ٕانشاؤها خالل اجلزء الثاين من 

ن وظائف تنطوي عىل خماطر حصية رصدا ٔاكرث انتظاما. وسوف يمت تعزيز ٕادارة إالجازات املرضية حبيث املوظفني اÏين يؤدو 
 ينتج عهنا حتليل ٔافضل. كام سيسـتفيد املوظفون من مزيد من املعلومات واالتصاالت ف
 يتعلق �لصحة والسالمة.

  التخطيط للموارد املؤسسـية: اخلطوات التالية  (د)  

. و�ٕالضافة ٕاىل ٔانشطة تنفيذ 2013أكتوبر  1رح� أالوىل من مرشوع التخطيط للموارد املؤسسـية يف سيبدٔا تنفيذ امل .77
املرشوع، ستسـمتر ٕادارة التغريات املتص� بذQ. وسوف يتلقى املوظفون ا�مع من خالل ٔانشطة نقل املعارف والتدريب، 

 ؤامتتة إالجراءات.وسيمت تقيمي بنية املوارد البرشية وفقا لقدرات النظام اجلديد 

وسوف تلعب ٕادارة املوارد البرشية دورا رئيسـيا يف ٕاطالق مرح� املرشوع الثانية، اليت ستنفذ فهيا الويبو وظائف  .78
اخلدمة اÏاتية للموظفني وإالدارة. وستشمل هذه املرح� ٔايضا مراجعة اكم� ٔالدوات التعيني يف املنظمة والعمليات املتص� 

ة التاكملية لنظام املوارد البرشية اجلديد ونظام الرواتب، ستتحسن قدرات رفع التقارير. وسيمت ٕاعداد لوحة هبا. ونتيجة للطبيع
 .2014-2013للقياس واسـتخداÓا يف أالعامل بهنج مرحيل ٔاثناء 

امئة يف وسيمت تنفيذ مراحل املرشوع الالحقة وفقا ملعايري الويبو ٕالدارة املرشوعات. وسوف تسـمتر بنية احلومكة الق .79
 .بفعاليةإالرشاف عىل ٔانشطة املرشوع ويف ٕادارة ا�اطر 
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 PeopleSoftومن شأن زnدة التاكمل بني ٔانظمة املوارد البرشية يف الويبو ؤانظمة ٕادارة ٔاداء املؤسسة وبر8مج  .80
التخطيط لقوة العمل، من ٔاجل للموارد البرشية ٔان تضمن تطبيق إالدارة القامئة عىل النتاجئ يف لك مراحل التخطيط، مبا فهيا 

حتسني الفعالية والكفاءة واملساء� يف ٕادارة الويبو للموارد البرشية. وسوف تبين املنظمة التخطيط لقوة العمل كعملية 
مؤسسـية نظامية مدجمة بشلك اكمل تشمل التخطيط طويل أالجل لضامن توفر املهارات الالزمة حبيث ميكن لٕالدارة القامئة 

  ٔان حتقق أالهداف Äسرتاتيجية.عىل النتاجئ

  التحدnت وا�اطر  (ه)  

من الرضوري ٕاجراء التسوnت البنيوية وٕاعادة معايرهتا لضامن ٔان تمتكن الويبو من تلبية الطلب اÏي تواþه مكقدم  .81
عمل ببنيات أكرث خلدمة عاملية يف بيئة خارجية رسيعة التطور. وجيب ٔان تزيد الويبو من قدرهتا ليك تمتكن من التجاوب وت

 مرونة وبعمليات ٔارسع وقدرة فائقة.

رمغ أن الويبو �هيا ٔاساس مايل صلب، فٕاهنا تواجه ضغوطا تاكليفية جيب ٕادارهتا حبزم. حيث جيب ٔان تؤدي و  .82
اختاذ املنظمة معال ٔاكرث بتلكفة أقل. ويه حاليا تسـتطيع أن تفعل ذQ دون اللجوء ٕاىل تدابري تتسم �لشدة. ولكن ٕاذا مل يمت 

 يف املسـتقبل. ٔابعد ٔاثرأاي ٕاجراء يف الوقت املناسب، فٕانه قد يلزم اختاذ خطوات تصحيحية 

  

  [ييل ذQ املرفقات]
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 املرفق أالول
 

        ٕاحصاءات املوارد البرشيةٕاحصاءات املوارد البرشيةٕاحصاءات املوارد البرشيةٕاحصاءات املوارد البرشية

  القوة العام� يف الويبو حسب الفئة
  2013القوة العام� يف الويبو حسب الفئة كام يف يونيو : 1اجلدول 
  2013ٕاىل  2010: اجتاهات القوة العام� حسب الفئة من 2اجلدول 

  العقود
  2013: املوظفون حسب نوع العقد كام يف يونيو 3اجلدول 
  : تثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طوي�4اجلدول 
  2013يف يونيو : العمل بدوام جزيئ كام 5اجلدول 

  تاكليف املوظفني
 2012ٕاىل  2010: تاكليف املوظفني من 6اجلدول 

  املوظفون حسب القطاع
 : املوظفون حسب القطاع7اجلدول 

     المتثيل اجلغرايف
 2013: المتثيل اجلغرايف حسب املنطقة كام يف يونيو 8اجلدول 

o املهنيون واملديرون ومن فوقهم 
o  العامة اتاخلدمفئة 

 متثيل ا�ول أالعضاء :9اجلدول 
  2013كام يف يونيو  افوقه اوم الفئة الفنية –: املوظفون حسب اجلنسـية 10اجلدول 

  التوازن بني اجلنسني
 2013ٕاىل  2010من  –: التوازن بني اجلنسني حسب الفئة 11اجلدول 
 : التوازن بني اجلنسني حسب الرتبة12اجلدول 
 2013كام يف يونيو  : املوظفون حسب اجلنس والرتبة13اجلدول 

  الفئة العمرية
  : الفئة العمرية14اجلدول 
  الفئة حسب العمر: متوسط 15اجلدول 
  2018ٕاىل  2013: حاالت التقاعد من 16اجلدول 

  التوظيف
  2012: ٕاعال8ت الوظائف الشاغرة حسب الرتبة يف عام 17اجلدول 
 2012: الطلبات املُسـَتلمة حسب الفئة يف عام 18اجلدول 

  التدريب
م التدريب ونوع التدريب19اجلدول    : املشاركون حسب ُمقّدِ
  2012ٕاىل  2010من  –: Äحتياجات التدريبية اليت لُّبيت 20اجلدول 
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  تقيمي أالداء
 2012: تقيمي ٔاداء 21اجلدول 

  املغادرةحاالت 
 2012و 2011يف  املغادرة: حاالت 22اجلدول 

  العدا� ا�اخلية
مة من يناير  �سات/ال: شاكوى23اجلدول    2013ٕاىل يونيو  2012املوظفني املُقد
  2013املوظفني حسب املوضوع كام يف يونيو  /ال�سات: شاكوى24اجلدول 

  توصيات مراجعي احلسا�ت
  : حا� توصيات مراجعي احلسا�ت املُعلقة املرتبطة �ملوارد البرشية25اجلدول 

  Äمم املتحدة يف سـتحقاقاتÄبدالت وال املتحدة، وتسوnت مقر العمل، و : جداول مرتبات أالمم رابط ذو ص�
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        القوة العام� يف الويبو حسب الفئةالقوة العام� يف الويبو حسب الفئةالقوة العام� يف الويبو حسب الفئةالقوة العام� يف الويبو حسب الفئة
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 القوة العام� يف الويبو حسب الفئةالقوة العام� يف الويبو حسب الفئةالقوة العام� يف الويبو حسب الفئةالقوة العام� يف الويبو حسب الفئة
 

    ****2013201320132013ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2010201020102010: اجتاهات القوة العام� حسب الفئة من : اجتاهات القوة العام� حسب الفئة من : اجتاهات القوة العام� حسب الفئة من : اجتاهات القوة العام� حسب الفئة من 2222اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

        2013201320132013        2012201220122012    2011201120112011    2010201020102010    املوظفون الثابتوناملوظفون الثابتوناملوظفون الثابتوناملوظفون الثابتون
  64 63 57  45 املديرون وَمْن فوقهم

  434 434 422 414 الفئة الفنية
 515 497 473 447 فئة اخلدمات العامة

� وظائفهم من املزيانية العادية� وظائفهم من املزيانية العادية� وظائفهم من املزيانية العادية� وظائفهم من املزيانية العادية      1111    013013013013    994994994994    952952952952    906906906906        اÉموع الفرعي للموظفني املاÉموع الفرعي للموظفني املاÉموع الفرعي للموظفني املاÉموع الفرعي للموظفني املُُُُمومومومو

    17171717    11118888    26262626    17171717 موظفون يف وظائف ممو� ٔاخرى

    1111    030030030030    1111    012012012012    979797978888    923923923923    الثابتنيالثابتنيالثابتنيالثابتنيمجموع املوظفني مجموع املوظفني مجموع املوظفني مجموع املوظفني          

ًً (املوظفون و (املوظفون و (املوظفون و (املوظفون وغغغغري املوظفني)ري املوظفني)ري املوظفني)ري املوظفني)          العاملون مؤقتاالعاملون مؤقتاالعاملون مؤقتاالعاملون مؤقتاًً
تعيني ٔالجل قصري (عقود معل، استشاريون، مؤقتون من الفئة العامة، 

 18 230 261 314  مؤقتون من غري املوظفني)
 76   (املوظفون) الفنيةاملؤقتون من الفئة 

   العامة (املوظفون)املؤقتون من فئة اخلدمات 
  

03 
 15       املنتفعون اجلدد �ملنح (العقود اخلاصة، غري املوظفني)

    121212122222                            اÉموع الفرعياÉموع الفرعياÉموع الفرعياÉموع الفرعي

    242242242242    1111 242 1 239 1 237 1 اÉموع

 .2013يونيو *       
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 العقودالعقودالعقودالعقود
        

        
 

  * ُمدَرج يف قسم "حمدد املدة" يف ا�ائرة املُجّزٔاة. 
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  العقودالعقودالعقودالعقود

        : تثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طوي�: تثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طوي�: تثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طوي�: تثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طوي�4444اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

      
 2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    20132013201320132222    2013201320132013////20142014201420143333    

 43 26 36 27 10 4 تثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طوي�

      
 
 
      
      
      
      
      
      
      
    

 
        2013201320132013كام يف يونيو كام يف يونيو كام يف يونيو كام يف يونيو : العمل بدوام جز: العمل بدوام جز: العمل بدوام جز: العمل بدوام جزيئيئيئيئ    5555اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

    
 اÉموع رجال نساء    املوظفون الثابتوناملوظفون الثابتوناملوظفون الثابتوناملوظفون الثابتون

 030 1 478 552 مجموع املوظفني الثابتني
 135 2 133 ا�وام اجلزيئ
 %13,1 %0,4 %24,1 النسـبة املئوية

 
 

                                                
  .2013كام يف يونيو  2
  .2014و 2013يُنتَظر تثبيهتم يف عايم  3
 .2012يناير  1مخس سـنوات من اخلدمة كام يف  4
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 تاكليف املوظفنيتاكليف املوظفنيتاكليف املوظفنيتاكليف املوظفني
  

    20122012201220125555ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2010201020102010: تاكليف املوظفني من : تاكليف املوظفني من : تاكليف املوظفني من : تاكليف املوظفني من 6666اجلدواجلدواجلدواجلدو

    

                                                
  .245، الصفحة 23، املرفق التاسع، اجلدول 2014/2015املصدر: مرشوع الرب8مج واملزيانية املقرتح للفرتة  5
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        املوظفون حسب القطاعاملوظفون حسب القطاعاملوظفون حسب القطاعاملوظفون حسب القطاع
    

    6666: املوظفون حسب القطاع: املوظفون حسب القطاع: املوظفون حسب القطاع: املوظفون حسب القطاع7777اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 
 

 
    

                                                
 .املوظفون الثابتون 6
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 المتثيل اجلغرايفالمتثيل اجلغرايفالمتثيل اجلغرايفالمتثيل اجلغرايف
 

    7777: المتثيل اجلغرايف حسب املنطقة: المتثيل اجلغرايف حسب املنطقة: المتثيل اجلغرايف حسب املنطقة: المتثيل اجلغرايف حسب املنطقة8888اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

    النسـبة املئويةالنسـبة املئويةالنسـبة املئويةالنسـبة املئوية        الفئة الفنية وما فوقهاالفئة الفنية وما فوقهاالفئة الفنية وما فوقهاالفئة الفنية وما فوقها
  %11,0 55 أفريقيا

  %13,7 68 آسـيا واحمليط الهادئ
 %6,2 31 أورو� الرشقية والوسطى وآسـيا الوسطى

 %8,6 43 ومنطقة البحر الاكرييبٔامرياك الالتينية 
 %1,2 6 الرشق أالوسط
 %8,0 40 ٔامرياك الشاملية
 %51,2 255 أورو� الغربية

 %100 498 اÉموع
    النسـبة املئويةالنسـبة املئويةالنسـبة املئويةالنسـبة املئوية        فئة اخلدمات العامةفئة اخلدمات العامةفئة اخلدمات العامةفئة اخلدمات العامة

 %8,2 41  أفريقيا
 %10,0 50 آسـيا واحمليط الهادئ

 %2,6 13 أورو� الرشقية والوسطى وآسـيا الوسطى
 %8,6 43 الالتينية ومنطقة البحر الاكرييبأمرياك 

 %0,6 3 الرشق أالوسط
 %2,6 13 ٔامرياك الشاملية
 %70,7 352 أورو� الغربية

 %100 515 اÉموع
  
  
  
  
  

   

                                                
  .2013يونيو   7
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    8888: متثيل ا�ول أالعضاء: متثيل ا�ول أالعضاء: متثيل ا�ول أالعضاء: متثيل ا�ول أالعضاء9999اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

 2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    
 186 185 185 184 متثيل ا�ول أالعضاء

     

 110 109 107 106  الويبو (الفئة الفنية وما فوقها)ُممث� يف موظفي 
     

� 76 76 77 78  ا�ول أالعضاء غري املُمث
 

    2013201320132013الفئة الفنية وما فوقها كام يف يونيو الفئة الفنية وما فوقها كام يف يونيو الفئة الفنية وما فوقها كام يف يونيو الفئة الفنية وما فوقها كام يف يونيو     ––––: املوظفون حسب اجلنسـية : املوظفون حسب اجلنسـية : املوظفون حسب اجلنسـية : املوظفون حسب اجلنسـية 10101010اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

                                    

  
êرمز البêرمز البêرمز البêرمز الب    êالبêالبêالبêالب        

عدد عدد عدد عدد 
    املوظفنياملوظفنياملوظفنياملوظفني

        بêان بêان بêان بêان ممممممممث�ث�ث�ث�ًًًً        10101010أكرث أكرث أكرث أكرث         

1 FR 100 فرنسا 
    

��������������������������������������������������������������������������������        
2 GB 42 اململكة املتحدة 

    
��������������������������������    

        
3 US  ت املتحدةn27  الوال 

    
��������������������        

        
4 DE 25  ٔاملانيا 

    
��������������������    

        
5 CH 18  سويرسا 

    
������������        

        
6 ES 16  ٕاسـبانيا 

    
������������        

        
7 CA 13  كندا 

    
��������    

        
8 IT 13  ٕايطاليا 

    
��������    

        
9 CN 12  الصني 

    
��������    

        
10 AU 11  ٔاسرتاليا  

    
��������    

        
 
        
        
        
        
        
        

 المتثيل اجلغرايفالمتثيل اجلغرايفالمتثيل اجلغرايفالمتثيل اجلغرايف
                                                

 .2013يونيو   8
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    ((((RRRRبع)بع)بع)بع)    2013201320132013الفئة الفنية وما فوقها كام يف يونيو الفئة الفنية وما فوقها كام يف يونيو الفئة الفنية وما فوقها كام يف يونيو الفئة الفنية وما فوقها كام يف يونيو     ––––: املوظفون حسب اجلنسـية : املوظفون حسب اجلنسـية : املوظفون حسب اجلنسـية : املوظفون حسب اجلنسـية 10101010اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

    

11JP1065اليابانCI1كوت ديفوار
12BE966بلجيكاCL1شيلي
13RU767ا?تحاد الروسيCR1كوستاريكا
14ARرجنتينA668اDK1الدانمرك
15BR669البرازيلGD1غرينادا
16DZ670الجزائرGT?1غواتيما
17EG671مصرHR1كرواتيا
18IE672إيرلنداHT1ھايتي
19IN673الھندIR1إيران
20KR674(جمھورية) كورياIS1إسلندا
21GR575اليونانJM1جامايكا
22NL576ھولنداJOردنA1ا
23TN577تونسKE1كينيا
24UY578أوروغوايKG1قيرغيزستان
25CM479الكاميرونKZ1كازاخستان
26GH480غاناLS1ليسوتو
27LK481سري ?نكاLV1?تفيا
28MA482المغربLY1ليبيا
29PE483بيروMG1مدغشقر
30PH484الفلبينMM1ميانمار
31SE485السويدMN1منغوليا
32AT386النمساMU1موريشيوس
33BG387بلغارياMWويa1م
34CO388كولومبياNI1نيكاراغوا
35FI389فنلنداNO1النرويج
36HU390ھنغارياNP1نيبال
37MX391المكسيكNZ1نيوزيلندا
38PK392باكستانSD1السودان
39PT393البرتغالSI1سلوفينيا
40SN394السنغالSK1سلوفاكيا
41VE(جمھورية - البوليفارية) a395فنزويSY1الجمھورية العربية السورية
42ZA396جنوب أفريقياTR1تركيا
43BDديشa297بنغTT1ترينيداد وتوباغو
44CS298صربياUA1أوكرانيا
45CU299كوباZW1زمبابوي
46EC2إكوادور
47ET485المجموع2إثيوبيا
48ID2إندونيسيا
49KH2كامبوديا
50LB2لبنان
51MK2جمھورية مقدونيا
52MY2ماليزيا
53NG2نيجيريا
54PLبوليفيا2100بولندا
55ROالكونغو2101رومانيا
56TZغابون2102تنزانيا
57UGھندوراس2103أوغندا
58AFوس1104أفغانستان?
59AZليبيريا1105أذربيجان
60BBمالي1106بربادوس
61BFالنيجر1107بوركينا فاصو
62BJصربيا1108بوروندي
63BYروسaسلوفاكيا1109بي
64CDتاليند1110جمھورية الكونغو الديمقراطية

البلدان الممثلة في فئة الخدمات العامة فقط
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 التوازن بني اجلنسنيالتوازن بني اجلنسنيالتوازن بني اجلنسنيالتوازن بني اجلنسني

    20132013201320139999ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2010201020102010من من من من     ––––: التوازن بني اجلنسني حسب الفئة : التوازن بني اجلنسني حسب الفئة : التوازن بني اجلنسني حسب الفئة : التوازن بني اجلنسني حسب الفئة 11111111اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

  

                                                
  .2013يونيو  9
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    9999    : التوازن بني اجلنسني حسب الرتبة: التوازن بني اجلنسني حسب الرتبة: التوازن بني اجلنسني حسب الرتبة: التوازن بني اجلنسني حسب الرتبة12121212اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 
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  التوازن بني اجلنسنيالتوازن بني اجلنسنيالتوازن بني اجلنسنيالتوازن بني اجلنسني

    ****2013201320132013املوظفون حسب اجلنس والرتبة كام يف يونيو املوظفون حسب اجلنس والرتبة كام يف يونيو املوظفون حسب اجلنس والرتبة كام يف يونيو املوظفون حسب اجلنس والرتبة كام يف يونيو : : : : 13131313اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 
    

 

المجموع الفرعي%رجال%أنثى
12%975.0%325.0مد-2
44%3375.0%1125.0مد-1

56%4275%1425.0المجموع الفرعي

103%6967.0%3433.0ف-5
179%10055.9%7944.1ف-4
125%5040.0%7560.0ف-3
41%1024.4%3175.6ف-2

448%22951.1%21948.9المجموع الفرعي

49%816.3%4183.7ع-7
229%7331.9%15668.1ع-6
198%9246.5%10653.5ع-5
39%2461.5%1538.5ع-4
33ع-3

518%20038.6%31861.4المجموع الفرعي

022'1%47146.1%55153.9المجموع

* ? يتضمن ھذا التقرير الفئة التنفيذية (المدير العام، ونائب المدير العام، ومساعد المدير العام = 8 وظائف).

الموظفون الثابتون
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 الفئة العمريةالفئة العمريةالفئة العمريةالفئة العمرية

    10101010: الفئة العمرية: الفئة العمرية: الفئة العمرية: الفئة العمرية14141414اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    9999: متوسط العمر حسب الفئة: متوسط العمر حسب الفئة: متوسط العمر حسب الفئة: متوسط العمر حسب الفئة15151515اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

      
      

 53,4    املديرينمتوسط العمر يف فئة 
 46,8  متوسط العمر يف الفئة الفنية

 46,9  متوسط العمر يف فئة اخلدمات العامة
 

    2012012012018888ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     20132013201320139999: حاالت التقاعد من : حاالت التقاعد من : حاالت التقاعد من : حاالت التقاعد من 16161616اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 

          
   2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    2016201620162016    2017201720172017    2012012012018888     

  30 24 21 25 20 11 عدد املوظفني املتوقع تقاعدمه
            

                                                
  .2013يونيو  10
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        التوظيفالتوظيفالتوظيفالتوظيف
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    التدريبالتدريبالتدريبالتدريب

م التدريب ونوع التدريب19191919اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول  م التدريب ونوع التدريبقّدِ م التدريب ونوع التدريبقّدِ م التدريب ونوع التدريبقّدِ قّدِ ُُ     11111111: املشاركون حسب م: املشاركون حسب م: املشاركون حسب م: املشاركون حسب ُمُ

  
  
  
 
 
    

 

     
     
     
     

النسـبة النسـبة النسـبة النسـبة   املشاركون الفئة  
         املئويةاملئويةاملئويةاملئوية

    ًً م خارجيام خارجيام خارجيام خارجياًً         املاملاملاملُُُُقدقدقدقد
         %%%%6666,,,,5555 211  ٕادارة 
         %%%%5555,,,,5555 209 اتصال 
     %%%%5555,,,,10101010 396 لغات 
     %%%%1111,,,,16161616 608 تكنولوجيا املعلومات 
  Q9999,,,,9999 375 غري ذ%%%%     

     %%%%7777,,,,47474747    1111        799799799799            اÉموع الفرعياÉموع الفرعياÉموع الفرعياÉموع الفرعي

    ًً م داخليام داخليام داخليام داخلياًً            املاملاملاملُُُُقدقدقدقد
         %%%%2222,,,,8888 311  نظام ٕادارة أالداء وتطوير املوظفني 
     %%%%1111,,,,6666 232 التخطيط للموارد املؤسسـية 
     %%%%5555,,,,0000 19 االٔاكدميية 
     %%%%9999,,,,9999 372 التعمل يف الويبو 
         %%%%8888,,,,1111 69 بر8مج تعريفي 
     %%%%1111,,,,0000 3 اللغة 
     %%%%7777,,,,25252525 968 أنظمة التسجيل  

     %%%%3333,,,,52525252    1111        974974974974            اÉموع الفرعياÉموع الفرعياÉموع الفرعياÉموع الفرعي
     %%%%0000,,,,100100100100    3333        773773773773            اÉموعاÉموعاÉموعاÉموع

                                                
 .2012يف  11
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بّيت بّيت بّيت بّيت 20202020اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول  ُُ     2012201220122012ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2010201020102010من من من من     ––––: Äحتياجات التدريبية اليت ل: Äحتياجات التدريبية اليت ل: Äحتياجات التدريبية اليت ل: Äحتياجات التدريبية اليت لُُ

 
 تقيمي أالداءتقيمي أالداءتقيمي أالداءتقيمي أالداء

  

  ).�ملائة 90(الهدف:  2013يوليو  10اعتبارًا من  �ملائة 96تبلغ نسـبة Äمتثال 

    2012201220122012: تقيمي أداء : تقيمي أداء : تقيمي أداء : تقيمي أداء 21212121اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 
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        حاالت املغادرةحاالت املغادرةحاالت املغادرةحاالت املغادرة
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 ةةةةا�اخليا�اخليا�اخليا�اخلي    ����ااااالعدالعدالعدالعد

    
  
    

        2013201320132013: شاكوى / ال: شاكوى / ال: شاكوى / ال: شاكوى / ال����سات املوظفني حسب املوضوع كام يف يونيو سات املوظفني حسب املوضوع كام يف يونيو سات املوظفني حسب املوضوع كام يف يونيو سات املوظفني حسب املوضوع كام يف يونيو 24242424اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول 
  

       

       

       

       

ً ُرفِع ً ُرِفع3 يزال نشطا 3 يزال نشطا
(RfR) 410174طلبات إعادة النظر

(WAB) 3216118مجلس الويبو للتظلمات

(ILOAT) دارية التابعة لمنظمة العمل الدوليةw151255المحكمة ا

88283317المجموع الفرعي
(JGP) 4033ھيئة التظلمات المشتركة

(JAC) 4001 اللجنة ا?ستشارية المشتركة

96283621المجموع 

الجدول 23: شكاوى/التماسات الموظفين الُمقد6مة من يناير 2012 إلى يونيو 2013

20122013
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        احلسا�تاحلسا�تاحلسا�تاحلسا�ت    توصيات مراجعيتوصيات مراجعيتوصيات مراجعيتوصيات مراجعي
    

  
 

    املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع    االٔولويةاالٔولويةاالٔولويةاالٔولوية    التوصيةالتوصيةالتوصيةالتوصية    الرالرالرالرمقمقمقمق
التقدم التقدم التقدم التقدم 

احملرز يف احملرز يف احملرز يف احملرز يف 
    التنفيذالتنفيذالتنفيذالتنفيذ

RRRRرخي Äنهتاء رخي Äنهتاء رخي Äنهتاء رخي Äنهتاء 
    املتوقعاملتوقعاملتوقعاملتوقع

 2013ديسمرب   %25 اسـتحقاقات ٕاجازات زnرة الوطن  متقدمة 6 1

 2013ديسمرب   AIMS( 0%البائعني يف نظام إالدارة املتاكم� (ٕادارة شؤون  متقدمة 3 2

 2013ٔاكتوبر   %50 نظام مراقبة النفاذ متقدمة 372 3

تكرار املطالبات. قاعدة بيا8ت للموظفني عىل نطاق أالمم  متقدمة 11 4
 املتحدة ملعاجلة مشلكة تكرار املطالبات.

 2013ٔاغسطس   80%

التخطيط للموارد املؤسسـية: كفاءة العمليات منحة التعلمي/ متوسطة 126 5
 وفعاليهتا

 2014يناير  10%

 2013ٔاكتوبر   %80 نظام ٔاوقات العمل املرنة: ٕاساءة اسـتعامل النظام متقدمة 371 6

 نظام ٔاوقات العمل املرنة: ٕاساءة اسـتعامل النظام متقدمة 373 7
 ٕانشاء نظام مراقبة ٔاحدث ؤاحسن

 2013ٔاكتوبر  70%

 2014   %25 الوtئق الرسية متقدمة 410 8

 –نظام املوظفني والحئته: الفصالن اخلامس والسادس  متقدمة 172 9
 العدا� ا�اخلية

 2013ٔاكتوبر   90%

 2013ٔاغسطس  %70 دراسة مقارنة عن التغيب عن العمل متقدمة 420 10

 2014يناير   %50 : حتليل السبب واالٔثرالعدا� ا�اخلية متقدمة 421 11

 –نظام املوظفني والحئته: الفصالن اخلامس والسادس  متقدمة 405 12
 العدا� ا�اخلية

 2014يناير   90%

 2013سبمترب   %50  سـياسة التدريب: خطة تدريب طوي� أالجل متوسطة 426 13

 2013سبمترب   %50  سـياسة التدريب متوسطة 428 14

 2016ديسمرب   %50 املعلومات إالداريةالتخطيط للموارد املؤسسـية:   متوسطة 429 15
 
    

قة املرتبطة �ملوارد البرشيةقة املرتبطة �ملوارد البرشيةقة املرتبطة �ملوارد البرشيةقة املرتبطة �ملوارد البرشية25252525اجلدول اجلدول اجلدول اجلدول      : حا� توصيات مراجعي احلسا�ت امل: حا� توصيات مراجعي احلسا�ت امل: حا� توصيات مراجعي احلسا�ت امل: حا� توصيات مراجعي احلسا�ت املُُُُعلعلعلعل
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 رابط ذو ص�:رابط ذو ص�:رابط ذو ص�:رابط ذو ص�:
http://icsc.un.org/rootindex.asp: 

 جداول مرتبات أالمم املتحدة -
 معلومات تسوnت مقر العمل يف أالمم املتحدة -
 Äسـتحقاقات يف Äمم املتحدة -

 
 

[ييل ذQ املرفق الثاين]
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 املرفق الثاين
 

        اسرتاتيجية املوارد البرشيةاسرتاتيجية املوارد البرشيةاسرتاتيجية املوارد البرشيةاسرتاتيجية املوارد البرشية

 جدول احملتوnتجدول احملتوnتجدول احملتوnتجدول احملتوnت

  املقدمة  ٔاوًال.

 بيئة متغرية  tنيًا.

 إالجنازات والتحدnت  tلثًا.

  موارد برشية اسرتاتيجية –الفكرية املتاكم� عامليًا متكني خدمات امللكية   رابعًا.

 قدماً  امليضّ   خامسًا.

. املقدمة. املقدمة. املقدمة. املقدمة ًً         ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوالًً

أالهداَف Äسرتاتيجية للمنظمة ملواص� التشجيع عىل Äبتاكر  2015-2013للموارد البرشية للفرتة الويبو تدمع اسرتاتيجيُة 
 أالساسـية للنجاح يف ٔاداء واليتنا وحتقيق النتاجئ.من خالل حامية امللكية الفكرية. وموظفو8 مه الركزية 

ما متتلكه الويبو. ومسامههتم والزتاÓم وقدرهتم عىل إالبداع وÄبتاكر من العوامل اليت يتوقف علهيا جناح  ٔامهّ  واملوظفون مهْ 
ج. وهذا التنوع ٕاجيايب" الويبو. فاملوظفون يضيفون ٕاىل املنظمة مجموعًة متنوعًة من املهارات والكفاءات واالٓراء والهن" 

 املنظمة. يرثيو 

 وحتديهثا (الوثيقة 2007ودفعت البيئة ا�امئة التطور ٕاىل مراجعة اسرتاتيجية املوارد البرشية السابقة لعام 
WO/GA/34/14 وهتدف اسرتاتيجية املوارد البرشية اجلديدة ٕاىل توضيح اجتاه السري حىت هناية فرتة السـنتني املقب� .(

 املنظمة ملواþة التحدnت الناشـئة.اسـتعداد  وضامن

وقد جنحت املنظمة يف اجتياز ٔازمة اقتصادية والعودة ٕاىل درب المنو، مع ضامن ٔان النتاجئ ُحتقق �ملوارد نفسها أو ٔاقل. وقد 
النظر يف الهيالك حتقق ذQ من خالل عدد من Äسرتاتيجيات، مهنا حتسني إالنتاجية يف جماالت العمل أالساسـية، وٕاعادة 

ل منوذج أالعامل اخلاص �لويبو من ٔاجل النجاح التنظميية وٕاعادة تصمميها، وٕاعادة تنظميها عند الرضورة. وجيب ٔان يسـمتر حتوّ 
  يف حتقيق النتاجئ.

د دور الويبو داخل البيئة العاملية املتغّرية للملكية الفكرية، وتسـتعر  ض ٕاجنازات واسرتاتيجية املوارد البرشية هذه ُحتّدِ
إالصالحات أالخرية والتحدnت املقب�، وتُقّميِ مدى قدرة املوارد البرشية عىل ٔان تُمكِّن من حتسني اخلدمات العاملية واملتاكم� 

  للملكية الفكرية.

. بيئة متغرية. بيئة متغرية. بيئة متغرية. بيئة متغرية ًً  tنياtنياtنياtنياًً

        دور الويبودور الويبودور الويبودور الويبو

من نظام أالمم املتحدة املوحد للمنظامت.  ، ويه جزءاً دو� عضو  186 فهيإان الويبو منظمٌة دوليٌة يبلغ عدد ا�ول أالعضاء 
 ل Óمهتا يف التشجيع عىل Äبتاكر وإالبداع لتحقيق التمنية Äقتصادية وÄج�عية والثقافية يف مجيع البêان، من خالل وتمتث
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اعمتدهتا ا�ول  نظام ملكية فكرية متوازن وفعال. وهتدف الويبو ٕاىل حتقيق هذه املهمة من خالل تسعة ٔاهداف اسرتاتيجية
  .2009أالعضاء يف ديسمرب 

 السـياق اخلارالسـياق اخلارالسـياق اخلارالسـياق اخلار����

مل يعد يُنَظر ٕاىل نظام امللكية الفكرية عىل ٔانه جمرد نظام قانوين وتقين للخرباء، بل ٔايضًا نظام ٕايكولو� رئييس لٔالنشطة 
  فٕانه حيظى بأولوية متقدمة �ى Äبتاكرية وإالبداعية يف اقتصادات مجيع ٔاحناء العامل ٕالدارة أالصول غري امللموسة. ومن مث

احلكومات والرشاكت والباحثني واالٔاكدمييني واملبدعني أالفراد وغريمه من ٔاحصاب املصلحة وعامة الناس عىل حد سواء. 
 معمسـمتر. وقد حدث حتوٌل جغراٌيف كبٌري يف Äنتفاع �مللكية الفكرية  بشلكالطلب عىل خدمات امللكية الفكرية يزداد و 

  اع املعدالت يف آسـيا، وخاصًة يف الصني واليا�ن ومجهورية كورn متجاوزًة املعدالت املوجودة يف بقية العامل.ارتف

ٔاصبحت طبيعة الطلب عىل تطوير التعاون وتكوين الكفاءات واملساعدة التقنية ٔاكرث تطورًا، حيث زادت معدالت المنو و 
  ، وتسعى البêان ٕاىل تشجيع القمية املضافة يف إالنتاج Äقتصادي.�نتظام يف العامل النايم خالل العقدين املاضيني

م  قّدِ ٌم عاملٌي لطائفة متنوعة من خدمات امللكية الفكرية، يف حني ٔان السلطات الوطنية وإالقلميية للملكية الفكرية تُ والويبو ُمقّدِ
ن الويبو يف كثري من أالحيان. ٕاال أن الويبو ليست خدماهتا يف املناطق اخلاصة بلك مهنا، مع احلصول عىل املساعدة التقنية م

م الوحيد خلدمات امللكية الفكرية. وسوف يُقّميِ ٔاحصاب املصلحة عىل الصعيد العاملي خياراهتم بناًء عىل معايري مثل  يه املُقّدِ
تدامة. وQÏ حتتاج اخلدمات، ورسعة Äسـتجابة، والتلكفة، وÄسـ  مالءمةالتغطية اجلغرافية، واجلودة الشام� ومدى 

  عىل املنافسة. الويبو ٕاىل مواص� التجديد وحتسني نوعية تقدمي اخلدمات ليك تظل قادرةً 

        منوذج الويبو لمنوذج الويبو لمنوذج الويبو لمنوذج الويبو لالالالٔالعاملٔعاملٔعاملٔعامل

مة من خالل أنظمة التسجيل ا�ولية اليت ٔانشئت يف  �ملائة 95يأيت ٔاكرث من  من دخل الويبو من ايرادات اخلدمات املُقد
 الهاي، ٕاضافة ٕاىل مركز التحكمي والوساطة.ومدريد  ون بشأن الرباءات ونظايمٕاطار نظام معاهدة التعا

ه القطاع اخلاص حنو  وQÏ يسعى منوذج الويبو لٔالعامل جاهداً ٕاىل امجلع بني هدف توفري اخلدمات لفائدة الصاحل العام وتوج"
وتتعرض املنظمة لبعض الضغوط بسبب السـياق  أالعامل التجارية. وهذا ٔامر فريد من نوعه يف سـياق واكالت أالمم املتحدة.

العاملي الرسيع التطور لٔالعامل التجارية يف جمال امللكية الفكرية، وعىل أالخص احلاجة ٕاىل التلبية الرسيعة لالحتياجات املتغرية 
 والقدرة عىل التكيف يف ظل طلبات السوق املتقلّبة.

من التاكليف ترتبط ارتباطًا  �ملائة 66كبري عىل مسـتوى نشاط الويبو التجاري، ؤالن حنو  وبسبب اع�د ا�خل ٕاىل حدٍ 
ه حنو اخلدمات،  مبارشاً �ملوظفني، يلزم وجود انعاكس ٔاكرث جتاوً� للتغريات اليت تطرٔا عىل احتياجات أالعامل التجارية والتوج"

مسـتوnت التوظيف والتاكليف النامجة عن ذQ م�شـيًة مع وجيب التحيل �ملرونة والسالسة الاكفيتني، ليك تظل 
  Äحتياجات التجارية.

يم اخلدمات العاملية يم اخلدمات العامليةقّدِ يم اخلدمات العامليةقّدِ يم اخلدمات العامليةقّدِ تغّريِ ملتغّريِ ملتغّريِ ملتغّريِ ملُُُُقّدِ ُُ  عامل أعامل معامل أعامل معامل أعامل معامل أعامل ُمُ

جتد الويبو نفسها يف ساحة لتقدمي اخلدمات تتسم �لتطور الرسيع وحتركها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وبسبب التطور 
حاليًا حتول يف ٕايداع طلبات الرباءات والعالمات التجارية  حيدثرتونية يف جمال امللكية الفكرية، املزتايد للخدمات إاللك

حتول مماثل يف خدمات الرتمجة. وهذه العمليات اجلديدة لن جتعل ٔانظمة امللكية الفكرية ٔايرس مناًال ؤاكرث  وحيدثومعاجلهتا. 
  ًا ٕاىل تقصري ُمهل التنفيذ وتقليل التاكليف.شفافيًة للرشاكت واملبتكرين حفسب، بل سوف تؤدي ٔايض
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وزnدة مسـتوnت أالمتتة لها اtٌٓر عىل هيلك القوة العام� وعىل الكفاءات املطلوبة من رشحية كبرية من املوظفني. وكذQ فٕان 
مون اخلدمات ارتفاع مسـتوى التطور يف تكوين الكفاءات وتقدمي املساعدة التقنية يتطلب حتسني Óارات املوظفني اÏين  يُقّدِ

  يف هذا اÉال.

. إالجنازات والتحدnت. إالجنازات والتحدnت. إالجنازات والتحدnت. إالجنازات والتحدnت ًً         tلثاtلثاtلثاtلثاًً

 إالجنازات وإالصالحات أالخريةإالجنازات وإالصالحات أالخريةإالجنازات وإالصالحات أالخريةإالجنازات وإالصالحات أالخرية

م الويبو خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من خالل موظفني ملزتمني وخرباء. ومتتV املنظمُة ٔانظمة ٕادارة قوية  تُقّدِ
تقريبًا واليت تأيت برثوة من اخلربة والكفاءة  بêان 110وأساساً ماليًا متينًا. ؤامه ما متتلكه يه العام� املاهرة القادمة من 

نظمة. واملزية Äسرتاتيجية اليت تمتتع هبا الويبو، مقارنًة ببعض منافسـهيا ا�وليني يف جمال امللكية الفكرية، يه وÄلزتام جتاه امل 
  عاملية يف جمال امللكية الفكرية بلغات كثرية. قدرهتا عىل تقدمي خدماٍت 

ت ٔاعداد املوظفني tبتة رمغ ظلّ  قدؤاصبحت الويبو عىل مدى السـنوات املاضية أكرث كفاءة، وتقوم بعمل أكرب مبوارد ٔاقل. و 
  النشاط التجاري وعبء العمل وتعقد العمليات العاملية.Äزدnد املّطرد لّلكٍ من 

ت إالصالحات أالخرية ٕاىل زnدة حتسن قدرة الويبو. و  جريت ٕاصالحات Óمة يف جمال املوارد البرشية فضًال عن قد ؤاد Tا
ث ٔاساليب العمل يف جماالت التخطيط وٕادارة النتاجئ واملساء�. وجنحت مبادرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتدي

زة. وبدءًا من االٓن، جيب ٔان تبدٔا معلية دمج وحتسني مسـمتر  بر8مج التقومي Äسرتاتيجي يف ٕاجياد مبادرات تغيري Óمة وُمرك
  من حيث انهتـى بر8مج التقومي Äسرتاتيجي.

دت ا�اطر Äسرت  اتيجية، وتُشّلكِ تدابري التخفيف جزءاً من Äسرتاتيجية اجلديدة للموارد البرشية. واTعيد صوغ وقد ُحّدِ
. وارتكز وُحلت ٕاىل حد كبريإالطار التعاقدي. ومت تناول املش�ت املتعلقة �ملوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طوي�، 

جئ للتأكد من أن قرارات ختطيط املوارد البرشية وتمنية قدرات املوظفني التخطيط للقوة العام� عىل إالدارة القامئة عىل النتا
دِخل نظاٌم ٕالدارة أالداء، وهو االٓن  Tن التوازن بني اجلنسني. وا تسرتشد �حملتوى والنتاجئ اليت تسعى الويبو ٕاىل حتقيقها. وحتس

ّ بوصفه 8جض مبا يكفي لتحقيق منافع    اخلية من خالل عدد من مبادرات االتصاالت.ت االتصاالت ا�ٔاداة ٕادارية. وحتسن

قت يف عايم  وشهد ٕاطار املنظمة التنظميي ٕاصالحاٍت  ن للعدل ا�اخيل يف 2013و 2012ُطّبِ ق نظام ُمحس . وسوف يُطب
  . وجرى حتديث العديد من سـياسات املوارد البرشية وجتديدها، وصدرت سـياسات جديدة.2014 عام

ن ملحوظ يف مسـتوnت رضا املوظفني، كام يتضح من اسـتقصاء ةً جمتعأدت هذه إالصالحات مُ و  ت التصورات إاىل حتس"
  واحدة". القمي أالساسـية للمنظمة، وخاصة "العمل يداً مع الغالبية العظمى من املوظفني  تتّفقأالخرية. و 

يف جنيف للموظفني ؤالرسمه وتقدم الويبُو بيئة معل جيدة من حيث املاكتب وأماكن العمل واملرافق. ويوفر مركز العمل 
، وتعلمي من ا�رجة أالوىل، وبنية حتتية حصية، وتواصل دويل جيد. لٔالزواج ٔاو الزوجاتنوعية حياة ممتازة، وفرص معل 

ورشوط خدمة املوظفني يه نفسها رشوط منظومة أالمم املتحدة، ويه قادرة ٕاىل حد كبري عىل املنافسة عىل 
  ا�ويل. املسـتوى

 التحدnت قاالتحدnت قاالتحدnت قاالتحدnت قامئمئمئمئةةةةال تزال ال تزال ال تزال ال تزال 

ٕان القدرة احملدودة عىل التجاوب مع بيئة امللكية الفكرية اخلارجية الرسيعة التطور يه ٕاحدى خماطر الويبو Äسرتاتيجية 
الرئيسـية يف جمال ٕادارة املوارد البرشية. فهيلك القوة العام� غري مرن نسبيًا، يف حني أن املنظمة تتطلب هيالك مرنة، 
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ووافية �لغرض ملطالب امللكية الفكرية الناشـئة، وموظفني متعددي اللغات، وقدرة عىل Äسـتفادة املثىل واسـتجا�ت رسيعة 
من ٔانظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أالكرث تقدمًا. وتنتج حتدnت عن إالفراط يف اخلدمات ببعض اللغات، وعدم 

دة عن احلاجة يف بعض اÉاالت التقنية ٕاىل جانب العقود الطوي� كفايهتا بلغات ٔاخرى، ووجود قدر معني من املهارات الزائ
. وجيب اسـتدراك النقص يف املهارات من خالل عقود يتسم مبرونة ٔاكرب أالجل. وتوجد حاجة ٕاىل تدخالت ٕالجياد خليط

 ب وٕاعادة التوزيع.من خالل تدابري مثل التدري يف عدد املوظفني التدريب ٔاو توظيف موظفني جدد. وجيب ٔان يُدار إالفراط

ع املُتوقع،  وجيب ٔان تضيف الويبو موارد ٕاىل بعض اÉاالت اجلديدة ذات أالولوية، مثل نظايم مدريد والهاي نظرًا للتوس"
ومشاريع جمال البنية التحتية العاملية، ؤامن تكنولوجيا املعلومات، واسـتعادة القدرة عىل العمل بعد الكوارث، واسـمترارية 

عامل. واملوارد إالضافية �هظة المثن، وQÏ جيب حتديد موارد نقل املوظفني قدر إالماكن داخل املنظمة. ٕاال ٔان ترصيف االٔ 
قيود يف تلبية احتياجات متطلبات العمل اجلديدة لكيًا ومجموعات املهارات اليت يلزÓا تعيني موظفني  ذوا�اخيل  املوظفني نقل

  .أو لكهيام لنيجدد ٔاو تشغيل غري املوظفني واملقاو 

وتشغيل غري املوظفني واملقاولني، فضًال عن Äسـتعانة مبصادر خارجية، جيب أن يُدار اسرتاتيجيًا، حبيث يتحقق توازن بني 
داخل املنظمة من  تنياملرونة والفعالية من حيث التلكفة من þة واحلاجة ٕاىل Äحتفاظ �خلربة واملعرفة التقنية الرئيسـي 

  ٔاخرى. þة

ا�خل. ويوجد يف هيلك التاكليف  ٔان تتجاوز زnداُت التاكليف منوَ  2015و 2014ملتوقع يف مزيانية فرتة السـنتني ومن ا
ر بنحو يُ عنرص تلكفة كبرية خمصص للموظفني،  اخلاصة �لويبو . ويوجد عدد من الزnدات شـبه التلقائية يف �ملائة 66قد

دة التصنيف، وتاكليف املعيشة وغريها من التسوnت إاللزامية للجنة اخلدمة التاكليف مثل زnدات ا�رجات السـنوية، وٕاعا
املدنية ا�ولية، وٕاصالح العقود والتثبيتات، وتوفري مسـتحقات املوظفني بعد هناية اخلدمة، مبا فهيا التأمني الصحي يف فرتة 

ر املبلغ إالجاميل لهذه الزnدات يف فرتة السـنتني   ما ، مقابل منو متوقع يف �ملائة 8,8بنسـبة  2015و 2014بعد اخلدمة. ويُقد
  . وإالدارة الواعية للوظائف ٔامٌر رضورٌي لسد الفجوة املوجودة بني التاكليف وا�خل املُتوقع.�ملائة 4,5ا�خل تبلغ نسبته 

غري مرن بسبب ارتفاع عدد املوظفني العاملني بعقود طوي� أالجل. ويف حا�  وهيلك تاكليف املوظفني اخلاص �لويبو
اخنفاض ا�خل، كام اكن احلال يف املايض، لن يكون يف مقدور الويبو خفض تاكليفها يف غضون �Ó قصرية. وتوجد حاجة 

دة املدة، وعقو    د غري املوظفني، وعقود þات خارجية.ٕاىل وجود هيلك تاكليف ٔاكرث مرونًة مع نسـبة ٔاعىل من العقود املُحد

َ  1975وتعكس سـياسة التنوع اجلغرايف توافقًا يف االٓراء حدث يف عام  شكك فيه بعض ا�ول أالعضاء. وهذه ا�ول وت
ٔالهنا تقوم عىل مساهامت مالية. وتسعى املنظمة بنشاط ٕاىل ضامن وجود ٔاوسع تنوع  1975أالعضاء ال توافق عىل سـياسة 

  ايف يف املوظفني.ومتثيل جغر 

ويصعب حتقيق معليات ٕاعادة هيلكة القوة العام� الالزمة ملعاجلة املشالك الهيلكية املُبينة آنفًا يف ظل اخنفاض معدل دوران 
 2013من القوة العام� بني عايم  �ملائة 5,5املوظفني يف الويبو. ولن ميثل خروج املوظفني عن طريق التقاعد سوى 

 اكل اخلروج أالخرى منخفضٌة كذQ. فيلزم وجود ختطيط لتعاقب املوظفني، واسرتاتيجية توظيف وغري. ونسب ٔاش2015و
Qمن التدابري لتحقيق ٕاعادة الهيلكة الالزمة. ذ  

صني ذوي املهارات الفائقة والشهرة العاملية يف جمال امللكية الفكرية. ونقص املعارف والقدرات  ف الويبُو بعض املُتخّصِ وتُوّظِ
حيل هؤالء اخلرباء قد يُعّرِض الويبو �اطر كبرية. والتدابري املُتخذة للتخفيف من هذه ا�اطر جيب ٔان تتضمن ختطيط بر 

  تعاقب املوظفني، والتدريب، وحوافز مناسـبة للتطوير الوظيفي.



WO/CC/67/2 
Annex II 
5 
 

ويوفر جحُم املنظمة فرصًا حمدودًة لالنتقال ٕاىل مراتب العمل العليا. والتوظيف ا�اخيل وٕاعادة التصنيف هام وسـيلتا التطوير 
الوظيفي. ويعترب العديد من املوظفني ٔان هذا غري اكف. والتنقل ف
 بني مؤسسات املنظومة متاح للموظفني اÏين يمتتعون 

طلهبا منظومة أالمم املتحدة. والطلب عىل خرباء امللكية الفكرية حمدوٌد جدًا، وQÏ ال جيد فرصًا �ملؤهالت والكفاءات اليت تت
وظيفية يف منظومة أالمم املتحدة أالوسع ٕاال عدد قليل جدًا من موظفي الويبو. والتشجيع عىل زnدة التنقل ا�اخيل أالفقي 

عمل أيضًا أن الويبو حتتاج ٕاىل حتقيق توازن بني إالبقاء عىل سوف يقلل الضغط ولكن سوف تظل التحدnت قامئة، مع ال
 املوظفني احلاليني وتطويرمه من 8حية، وجلب خربات جديدة ٕاىل املنظمة من 8حية أخرى.

املُسـهتَدفة يف لك أالماكن، وخاصة يف املسـتوnت  50:50ورمغ ٕاحراز تقدم ف
 يتعلق �لتوازن بني اجلنسني، مل تتحقق نسـبة 
  عليا. وتطبيق سـياسة جنسانية سوف يعاجل مسأليت التوازن بني اجلنسني وتعممي Äعتبارات اجلنسانية يف جماالت الرب8مج.ال 

    ًً . متكني خدمات امللكية الفكرية املتاكم� عامليا. متكني خدمات امللكية الفكرية املتاكم� عامليا. متكني خدمات امللكية الفكرية املتاكم� عامليا. متكني خدمات امللكية الفكرية املتاكم� عاملياًً ًً         اسرتاتيجية موارد برشيةاسرتاتيجية موارد برشيةاسرتاتيجية موارد برشيةاسرتاتيجية موارد برشية    ––––رابعارابعارابعارابعاًً

        دور ٕادارة املوارد البرشيةدور ٕادارة املوارد البرشيةدور ٕادارة املوارد البرشيةدور ٕادارة املوارد البرشية

  رئيسـيًا يف:تؤدي ٕادارة املوارد البرشية دورًا 

 قق الويبو ٔاهدافها Äسرتاتيجية يف سـياق خار� رسيع التغري؛هتيئة بيئة مواتية ليك ُحت   .1
 وإالدارة الفعا� ملوارد املنظمة البرشية؛  .2
م خدمات متاكم� عامليًا؛  .3  وتيسري أالداء أالمثل ملُقّدِ
  والتشجيع عىل Äبتاكر وإالبداع.  .4

        القوة العام� �ٔالرقامالقوة العام� �ٔالرقامالقوة العام� �ٔالرقامالقوة العام� �ٔالرقام

. واخنفض عدد 2010ما منذ عام  هذا الرمق tبتًا ٕاىل حدٍ  وقد بقي. 2013موظفًا يف يونيو  1 242اكن عدد العاملني يف الويبو 
، مما يعكس نتيجة التثبيت وٕاصالح العقود. 1  030ٕاىل  923يف حني ٔان عدد املوظفني الثابتني ازداد من  املوظفني املؤقتني

دمات العامة والفئة الفنية، سـنة يف فئة اخل 47 ويبلغ متوسط العمر. سـنة 16,6 لويبوطول خدمة موظفي اويبلغ متوسط 
 2013من القوة العام� يف الفرتة من عام  �ملائة 5,5موظفًا أو  56سـنة يف فئة املديرين. وسوف ُحيال ٕاىل التقاعد حنو  53و

من مناصب فئة املديرين. وميثل  �ملائة 25ئة الفنية، ومن مناصب الف  �ملائة 48,9. وتشغل النساء حنو 2015حىت هناية عام 
  جنسـيات خمتلفة. 110موظفو الويبو 

        أهداف اسرتاتيجية املوارد البرشيةأهداف اسرتاتيجية املوارد البرشيةأهداف اسرتاتيجية املوارد البرشيةأهداف اسرتاتيجية املوارد البرشية

  :2015-2013أالهداف الرئيسـية السرتاتيجية املوارد البرشية 

ب وجود الفكرية. وهذا يتطلّ حتسني قدرة الويبو عىل Äسـتجابة لالحتياجات العاملية املتطورة يف جمال امللكية  •
هيلك ٔاكرث مرونة للقوة العام�، وتنسـيق املهارات، وحتسني ٕاعداد تقارير القوة العام�، وٕارساع معليات 

 البرشية.  املوارد

مًا رئيسـيًا  جعل الويبو • للخدمات العاملية يف جمال امللكية الفكرية. وهذا يتطلب هيالك جوهرية أكرث ُمقّدِ
احتياطية مرنة، وتقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات االٔكرث تقدمًا، ٕاىل جانب ٔاعىل قدرة ذات سالسة و 

 تكنولوجيا املعلومات وأالنظمة املرتبطة هبا. ٔالمنمسـتوnت 
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� �ى خرباء امللكية الفكرية ا�وليني وغريمه من املهنيني وموظفي ا�مع. وهذا  • تأكيد ٔان الويبو þة معل ُمفض
تنافسـية، وبيئة معل مواتية، وفرصًا للمنو املهين، وتواز8ً بني احلياة العملية يتطلب رشوط توظيف 

 وÄج�عية، وبيئة معيشـية مناسـبة للعائالت.

مواص� حتسني الكفاءة التنظميية. وهذا يتطلب القيام �ملزيد مبوارد ٔاقل من خالل إالدارة الواعية للقوة العام�  •
 وحتسني أالنظمة والعمليات.

        ار القانوينار القانوينار القانوينار القانوينإالطإالطإالطإالط

والحئته، وتعم
ت الويبو ا�اخلية بشأن الويبو يتكون ٕاطار الويبو القانوين للموارد البرشية من اتفاقية الويبو، ونظام موظفي 
سـياسات وممارسات املوارد البرشية، ونظام الويبو املايل والحئته، واتفاقات املقر مع ا�ول املضيفة. وتشارك الويبو أيضًا يف 

  ٔالمم املتحدة للسالمة وأالمن، وتتّبع سـياسة أالمم املتحدة بشأن الصحة املهنية.نظام ا

        عناعناعناعنارصرصرصرص اسرتاتيجية املوارد البرشية اسرتاتيجية املوارد البرشية اسرتاتيجية املوارد البرشية اسرتاتيجية املوارد البرشية

: ٕاعادة هيلكة القوة العام�، ، يهعىل ٔاربعة مكو8ت ٔاساسـية ُمرتابطة 2015-2013تقوم اسرتاتيجية املوارد البرشية 
  العمل.ن، وإالدارة، واالتصاالت وعالقات وواملوظف

 ٕاعادة هيلكة القوة العام�ٕاعادة هيلكة القوة العام�ٕاعادة هيلكة القوة العام�ٕاعادة هيلكة القوة العام� ....1111

        . الهيا. الهيا. الهيا. الهيالكلكلكلك املال املال املال املالمئمئمئمئة وة وة وة وجحجحجحجحم القوة العام�م القوة العام�م القوة العام�م القوة العام�1.11.11.11.1

يتسامن �ملزيد من  عام�ً  التجارية والتكنولوجيا اجلديدة هيً� تنظمييًا وقوةً  لٔالعاملتتطلب Äحتياجات املتطورة 
  واملرونة.  السالسة

جيب ٔان تتوافق الهيالك التنظميية مع Äحتياجات املتطورة لٔالعامل التجارية وأالولوnت، فضًال عن حتسينات التكنولوجيا 
والعمليات. وسوف يتطلب انضامم دول ٔاعضاء جديدة ٕاىل بعض معاهدات الويبو الرئيسـية، ٕاضافًة ٕاىل ٔامتتة معلية ٕايداع 

ت ذات الص�، ٕاجراء تعديالت عىل القوة العام� من حيث ٔاعداد املوظفني إالجاملية الرباءات والعالمات التجارية والعمليا
  .2014. وسوف تكون �ى مجيع ٕادارات الويبو خطط للقوة العام� يف عام 2015-2013والكفاءات خالل الفرتة 

 جماَيلْ طوييل أالجل يف الاملوظفني  ومن املتوقع أن التقدم يف ٔانظمة تكنولوجيا املعلومات قد يُمكِّن من زnدة تقليص عدد
معاجلة نظايم مدريد ومعاهدة التعاون بشأن الرباءات. ورمغ وجود توقعات ٕادارية داخلية تفصيلية يف معاهدة التعاون بشأن 

ة ال ميكن ٔان تُسـتخَدم ٔ!هداف راخسة نظرًا لتعقيدات ٔامتت الرباءات ميكن ٔان تكون مبثابة مبادئ توجهيية عامة للتخطيط،
  معليات معاهدة التعاون بشأن الرباءات وما ينتج عن ذQ من عدم القدرة عىل التنبؤ بوترية هذه التغيريات ونطاقها.

انضامم دول ٔاعضاء ٕاضافية. وختضع الهيالك التنظميية يف هذا القطاع للمراجعة مع وسوف تزداد ٔامهية نظايم مدريد والهاي 
د خطة العمل 2013يف عام  التفصيلية اخلاصة �لقوة العام� لفرتة السـنتني بناء عىل تقديرات عبء العمل . وسوف ُحتد

  وقوامئ املهارات.

وجيري حاليًا تعزيز هيالك تكنولوجيا املعلومات مبوارد ٕاضافية تُسـتخَدم يف ٔامن تكنولوجيا املعلومات، واسـمترارية ترصيف 
  لزم ٕاجراء مزيد من التعديالت.أالعامل، واسـتعادة القدرة عىل العمل بعد الكوارث. وقد ي
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ومع ٕادخال نظام متاكمل للتخطيط للموارد املؤسسـية، سوف تؤثر تغيريات ٕاجراءات العمل أيضًا عىل ٕادارات ا�مع. وقد 
  يلزم ٕاجراء تعديالت هيلكية.

        . الكفاءات واملهارات الالزمة لتلبية احتياجات أالعامل التجارية. الكفاءات واملهارات الالزمة لتلبية احتياجات أالعامل التجارية. الكفاءات واملهارات الالزمة لتلبية احتياجات أالعامل التجارية. الكفاءات واملهارات الالزمة لتلبية احتياجات أالعامل التجارية2.12.12.12.1

  .حلد من إالفراط ٔامر رضوري للتخفيف من ا�اطر يف املنظمةاسـتدراك النقص يف املهارات وا

تعاين الويبو من نقص يف املهارات يف بعض اÉاالت ومن ٕافراط وتكرار يف املهارات يف جماالت ٔاخرى. وسوف تلزم ٕاعادة 
 املعايرة مع مجموعة من التدابري، مهنا ٕاعادة التدريب، وٕاعادة التعيني ا�اخيل.

        تعاقدي مرنتعاقدي مرنتعاقدي مرنتعاقدي مرن. ٕاطار . ٕاطار . ٕاطار . ٕاطار 3.13.13.13.1

ال بد ٔان تزداد نسـبة العقود املرنة وعقود غري املوظفني وعقود Äسـتعانة مبصادر خارجية ليك يكون مبقدور الويبو أن تزيد 
  .لها مبا ي�ىش مع احتياجات أالعامل التجاريةقوهتا العام� وما يرتبط هبا من تاكليف أو تقلّ 

اءات وغريها من مصادر دخل الويبو عىل عوامل خارجية، مهنا المنو Äقتصادي. تعمتد عوائد ٕايداع العالمات التجارية والرب 
ضًة �اطر اخنفاض ا�خل يف ٔاوقات Äنكامش Äقتصادي. وبسبب وجود نسـبة كبرية من املوظفني  وهذا جيعل الويبو ُمعر

nويف . ا�خلية حي� ينخفض ف الاكت التوظيف وتاكليفه �لرسعة بعقود غري مرنة، ال تسـتطيع الويبو ٔان ختفض مسـتو
ترامك اخلدمات غري املُنجزة  الوقت نفسه، متتV الويبو قدرًة حمدودًة عىل التعامل مع الزnدة الرسيعة يف الطلب مع خماطر

  يتسبب يف تأخري العمالء.  مما

د عنارص القوة العام� أالساسـية وغري أالساسـية مع إالدارات املعنية.  فٕادارات معاهدة التعاون بشأن الرباءات، وجيب ٔان ُحتد
مة  ونظايم مدريد والهاي، وتكنولوجيا املعلومات، وخدمات املؤمترات لها معليات واحتياجات خمتلفة تتطلب هيالك ُمصم

خصيصًا تضم موظفني ٔاساسـيني ٕاضافًة ٕاىل ٔافراد بعقود مرنة وأفراد من غري املوظفني وþات خارجية للعمل ٕاىل جانب 
  .2014ظفني أالساسـيني. وسـيكون للك ٕادارة خطة خاصة �لقوة العام� حبلول هناية عام املو 

        . التوظيف الفعال. التوظيف الفعال. التوظيف الفعال. التوظيف الفعال4.14.14.14.1

  .ختطيط التوظيف ٔامر �لغ أالمهية وجيب ٔان يتضمن Äعتبارات اجلغرافية واجلنسانية

ميكن توقع احتياجات التوظيف (مثل: Äسـتعاضة عن املوظفني املُحالني للتقاعد، ٔاو شغل وظائف جديدة) ٔاو ميكن ٔان 
غري متوقعة ٔاو احتياجات جديدة (مثل: احتياجات التوظيف القصري أالجل من أجل مشاريع ٔاو Óام  مغادراتتنتج عن 

راعى Äعتبارات اجلغرافية واجلنسانية كام خاصة، والزnدة املؤقتة يف عبء العمل ٔاو نقص املوظ فني املؤقتني). وجيب أن تُ
ينبغي عند وضع اسرتاتيجية التوظيف اليت تشمل مبادرات التواصل الالزمة جلذب مرحشني متنوعني يمتتعون �ملوهبة 

  املناسـبة. وحيتاج التوظيف معومًا ٕاىل ٔان يكون ٔارسع ؤاكرث اسـتجابة لالحتياجات.

لشواغر القصرية ٔاو املتوسطة أالجل �سـتخدام معلية توظيف "خفيفة" ؤارسع، مع فرتات ٕاعالن ٔاقرص، ميكن شغل او 
وقوامئ توظيف، وتقيمي ٔاكرث مرونة. وسوف تُعَرض عىل املوظفني املعينني من خالل هذه العملية عقود قصرية، ال يتجاوز 

  مجموعها سـنتني.
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معلية التوظيف املُسـتخَدمة، جيب أن يسـتويف رشوط اخلربة واملتطلبات ولك من يُعني من املتقدمني، بغض النظر عن 
التقنية اخلاصة �لويبو فضًال عن املتطلبات الواردة يف ميثاق أالمم املتحدة ومدونة قواعد السلوك اخلاصة بلجنة اخلدمة 

  ا�ولية. املدنية

        . . . . ختختختختطيط تعاقب املوظفني يف الوقت املناسبطيط تعاقب املوظفني يف الوقت املناسبطيط تعاقب املوظفني يف الوقت املناسبطيط تعاقب املوظفني يف الوقت املناسب5.15.15.15.1

 يف خطة سـنوية للقوة العام�. ت املقب�تُدَرج التقاعداسوف 

راَجع الوظائف اليت تصبح شاغرًة بسبب التقاعد لتحديد احلاجة املسـمترة، وكفاية التوصيف الوظيفي، ومسـتوى  سوف تُ
    الرتبة. ؤاي خماطر تتعلق بفقدان املعارف املؤسسـية وتدابري التخفيف يه ٔايضًا جزء من معلية التخطيط.

        ا�اخيل واخلارا�اخيل واخلارا�اخيل واخلارا�اخيل واخلار����. التنقل . التنقل . التنقل . التنقل 6.16.16.16.1

  يُوَىص �لتنقل ا�اخيل واخلار� لتحفزي املوظفني وتنشـيطهم �سـمترار.

يُتوقع يف الغالب ٔان يغري املوظفون معلهم عىل حنو منتظم ليك يظلوا نشطني ومنتجني Óنيًا. ويف معظم منظامت أالمم املتحدة، 
، ينبغي تطبيق مفهوم حمّددةمدة زمنية  تفِرض ٔان الويبو لن ال يقيض املوظف يف العمل الواحد ٔاكرث من مخس سـنوات. ورمغ

رشـيدة. وتقع عىل عاتق املوظفني واملديرين مسؤولية متساوية يف ضامن  توظيف تنقل املوظفني بوجه عام بوصفه ممارسة
وضامن غزارة ٕانتاþم �سـمترار، وضامن السعي يف Óام جديدة عند قضاء املدة  ،ٔاوًال بأول يف املهنة ٕامداد املوظفني بلك جديد

  القصوى يف معل ما.

م و  قد ميكن ٕاجناز التنقل أالفقي ا�اخيل ٕاىل حد ما. وهذا ينطبق بصفة خاصة عىل موظفي ا�مع يف الفئات العامة. وسوف تُ
  فرص تناوب العمل من خالل Äنتقال أالفقي.

. وسوف يكون املوظفون اÏين اكتسـبوا خربة يف  مكتب الويبو يف جنيف واملاكتب اخلارجية ٔامٌر مسـتحبٌ والتنقل بني  جداً
زة، للتنافس عىل شغل وظائف شاغرة يف رتبة ٔاعىل عند العودة ٕاىل مكتب  املاكتب اخلارجية مؤهلني، نظرًا خلربهتم املُعز

  .والكفاءة الفنية املُثبَتةجنيف برشط حتقق رشوط معينة، مهنا أالداء املُريض 

والتنقل ميكن ٔان يكون ٔايضًا يف شلك ترك مؤقت للمنظمة من ٔاجل تويل Óام يف منظامت أالمم املتحدة أالخرى، يف ٔاوساط 
  ٔااكدميية ٔاو يف بيئة وطنية للملكية الفكرية.

        . ٕادارة التنوع اجلنساين واجلغرايف. ٕادارة التنوع اجلنساين واجلغرايف. ٕادارة التنوع اجلنساين واجلغرايف. ٕادارة التنوع اجلنساين واجلغرايف7.17.17.17.1

  دارة التنوع من واجبات الويبو.التوازن بني اجلنسني والمتثيل اجلغرايف وإ 

. وتلزتم الويبو أيضًا بضامن ٔان تكون 2020تلزتم الويبو بتحقيق التوازن بني اجلنسني عىل مجيع املسـتوnت حبلول عام 
سـياسة جنسانية وخطة معل  ،2013حبلول هناية عام ، Äعتبارات اجلنسانية جزءًا من براجمها ومشاريعها. وسوف توجد

  للتنفيذ.ن امتاحت

وتلزتم الويبو بتعيني موظفني عىل ٔاساس ٔاوسع نطاق جغرايف ممكن. وجيب أن تنظر ا�ول أالعضاء يف سـياسة الويبو بشأن 
التوزيع اجلغرايف اليت ال تُطبق ٕاال عىل بعض الوظائف. ويف الوقت نفسه، ال بد من معاجلة ٔاوجه Äختالل. وهذا يشمل 

  اء غري املُمث�. ولكن ينبغي ٔاال تكون QÏ أالولوية عىل Äحتياجات التجارية.مواص� تقليل عدد ا�ول أالعض
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        املوظفوناملوظفوناملوظفوناملوظفون ....2222

 . التدريب والتطوير امله. التدريب والتطوير امله. التدريب والتطوير امله. التدريب والتطوير املهينينينين1.21.21.21.2

  .سوف تُيّرسِ املنظمُة حصول املوظفني عىل التدريب والتطوير املناسـبني، وتضمن اسـتدراك النقص يف املهارات

ٕان التطوير املهين للموظفني مسؤوليٌة يشرتك فهيا املديرون واملوظفون واملنظمة كلك. وجيب عىل املديرين التأكد من ٔان 
املوظفني اÏين يعملون حتت ٕارشافهم هيمتون بتمنية املهارات املتعلقة بعملهم احلايل، واحتياجات أالداء والكفاءة اليت تلوح يف 

م  وتُتاُح للموظفنيرضًة للتغيري. أالفق، عندما يكون العمل ع م هلم تدريب ُمصم مجموعة متنوعة من فرص التدريب، ويُقد
  .خصيصًا وفقًا الحتياجات املنظمة ٕاذا اكن بر8مج التدريب القيايس ال يليب Äحتياجات

، واضعني يف اعتبارمه ٔايضًا عناية شام�ما يلزم من وجيب ٔان يُوِيل مديرو الربامج تمنية املهارات والكفاءات املسـتقبلية 
ٔاهدافًا اسرتاتيجية ٔاطول ٔاجًال. وجيب توق"ع نقص املهارات حيô تكون العمليات والتكنولوجيا عرضًة للتغيري. ويلزم ٔان تُدار 

رَصد النتاجئ.   قدرة القوة العام� عىل تمنية املهارات والتكيف ٕادارًة ٔاكرث مهنجيًة، وجيب ٔان تُ

  لتطوير املهين للموظفني من �ب الرغبة يف حتقيق قدر ٔاكرب من التنقل أالفقي ا�اخيل.وجيب ٔايضًا تقدمي ا

        . التوازن بني احلياة العملية وÄج. التوازن بني احلياة العملية وÄج. التوازن بني احلياة العملية وÄج. التوازن بني احلياة العملية وÄج����عيةعيةعيةعية2.22.22.22.2

 توجد حاليًا أمناط معل مرنة وميكن حتسيهنا يف القريب العاجل.

رصيد إالضايف، وٕاجازات العددة، وٕاجازات يسـتفيد موظفو الويبو من ساعات العمل املرنة، وخيارات العمل بدوام جزيئ املت
أالمومة، وٕاجازات أالبّوة، فضًال عن إالجازات العائلية الطارئة. وميكن منح ٕاجازة دراسـية برشوط معينة. وميكن ٔالزواج 
موظفي الويبو احلصول عىل تصارحي للعمل يف سوق العمل احمللية يف سويرسا ومراكز العمل أالخرى املوجودة حيô تقع 

 ماكتب الويبو اخلارجية.

وخيار العمل عن بعد ليس قيد النظر الفعيل يف الوقت احلارض ٔالسـباب ختص ٔامن تكنولوجيا املعلومات. والعمل عن بعد 
غري متاح ٕاال ٔالغراض خاصة ويف ظروف اسـتثنائية ويقترص عىل العمل اÏي ميكن التحمك يف ا�اوف أالمنية اخلاصة به 

 حتكامً اكمًال.

ٕاجازات الرصيد إالضايف املتوفرة ملوظفي الويبو تشـبه جدول العمل املضغوط املتوفر يف العديد من منظامت أالمم  ومزية
املتحدة أالخرى. وميكن للموظفني اÏين يفضلون اسـتخدام النظام إاللكرتوين لضبط الوقت وا�وام ٔان يعملوا لساعات 

 nم معل يف لك سـنة تقوميية، وذQ برشوط معينة.ٕاضافية حيصلون مقابلها عىل ٕاجازة تصل ٕاىل تسعة أ 

. وبعد ذQ، 2013وف
 يتعلق بنظام ساعات العمل املرنة، من املقرر ٕاجراء عدد من التحسينات التقنية يف منتصف عام 
  جيب ٕاجراء مزيد من التحسينات والتبسـيط يف ٕادارة النظام.

        . السالمة وأالمن. السالمة وأالمن. السالمة وأالمن. السالمة وأالمن3.23.23.23.2

  .املتحدة للسالمة وأالمنيُطبق يف الويبو نظام أالمم 

وسالمة املوظفني ؤامهنم من أالولوnت �لنسـبة مجليع املوظفني يف مركز العمل يف جنيف، ويف املاكتب اخلارجية، واملوظفني 
املسافرين يف بعثات رمسية بتلكيف من الويبو. وتشارك املنظمة يف نظام أالمم املتحدة للسالمة وأالمن، عىل ٔاساس تقامس 
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ق مجيع السـياسات وإالجراءات ذات الص�. ويُشَرتط احلصول عىل ترصحي ٔامين من أالمم املتحدة للسفر يف التاكلي ف، وتُطّبِ
وجلسة إالحاطة أالمنية جزٌء  .ٕالزايم عىل مجيع املوظفني اÏين يسافرون بتلكيف من الويبومجيع البعثات. والتدريب أالمين 

  .ٕالزاٌيم من التدريب المتهيدي مجليع املوظفني اجلدد

        . الصحة املهنية ورعاية املوظفني. الصحة املهنية ورعاية املوظفني. الصحة املهنية ورعاية املوظفني. الصحة املهنية ورعاية املوظفني4.24.24.24.2

ن رفاه املوظفني يف العمل.  وجود سـياسة حصة Óنية سوف ُحيّسِ

ق الويبو سـياسة أالمم املتحدة بشأن الصحة املهنية مع الرتكزي عىل وقاية املوظفني وت  ثقيفهم. وف
 يتعلق �خلدمات الطبية، تُطّبِ
تعمل الويبو عن كثب مع قسم اخلدمات الطبية يف مكتب أالمم املتحدة يف جنيف عىل ٔاساس تقامس التاكليف. وسوف 

ز العالقة مع مكتب أالمم املتحدة يف جنيف.  يسـمتر ذQ، وسوف تُعز

التدابري. وسوف تُوَضع سـياسة متاكم� بشأن الصحة املهنية  ة بشأن الصحة املهنية رمغ اختاذ بعضال متتV الويبو سـياسو
ورعاية املوظفني، جتمع بني املوارد البرشية، والسالمة وأالمن، وٕادارة املباين، ورعاية املوظفني، وذQ من ٔاجل حتديد 

م جلنٌة دامئٌة معنيٌة �لصحة املهنية ورعاية املوظفني فوائد Óوالتوجهاملعايري  قّدِ مة للمنظمة واملوظفني ف
 خيص . وسوف تُ
التواصل مع املوظفني ويف رصد التطورات اليت تطرٔا عىل املعايري والصحة املهنية يف نظام أالمم املتحدة. وسوف تُوَضع مجموعة 

يف جنيف من املعايري الثابتة بشأن الصحة املهنية ورعاية املوظفني، وسوف تُطبق عىل نطاق املنظمة عىل املوظفني العاملني 
 ويف ماكتب الويبو اخلارجية.

وجيب ٕاعادة النظر يف دور موظف رعاية املوظفني يف الويبو والرتكزي عليه لضامن ٔان هذا املورد تنتج عنه فوائد اكم� لعدد 
 .كبري من املوظفني

 إالدارةإالدارةإالدارةإالدارة ....3333

        . املساء� والنتاجئ. املساء� والنتاجئ. املساء� والنتاجئ. املساء� والنتاجئ1.31.31.31.3

  البرشية هو توفري ا�مع الفعال يف الوقت املناسب.املديرون مسؤولون عن حتقيق النتاجئ. ودور ٕادارة املوارد 

م املديرون أالوليون للموارد هُاملديرون مسؤولون عن حتقيق النتاجئ التنظميية من خالل املوظفني ا�صصني هلم. وQÏ فَ 
املوظفني والحئته والتعم
ت من املتوقع أن يثبتوا كفاءة يف ٕادارة املوارد البرشية، فضًال عن إالملام بنظام و�لتايل البرشية. 

ا�اخلية وغريها من الصكوك وتنفيذها. ودور ٕادارة املوارد البرشية هو توفري بيئة مواتية للمديرين وتقدمي ا�مع اÏي حيتاجون 
 ٕاليه يف ٕادارة موظفهيم.

التخطيط للموارد املؤسسـية م نظام قدِّ علومات إالدارة أالساسـية �نتظام. وقريبًا سوف يُ مبل تقدمي ا�مع تبادل ومن سـُ 
للمديرين مبارشًة ما يلزم من معلومات ٕالدارة املوارد البرشية. ويتطلب تصممي هيالك إالبالغ ٕارشاك املديرين. وٕاىل أن يعمل 

نظام التخطيط للموارد املؤسسـية باكمل طاقته، تقدم ٕادارة املوارد البرشية معلومات ٕادارية يف شلك لوحة متابعة شهرية ومن 
الل حتديثات شهرية عن حتراكت املوظفني، وٕادارة أالداء، والتدريب، والتصنيف، وغريها من اÉاالت اليت هتم املديرين. خ

 دة ٕالدارة موظفهيم، سوف تقدم ٕادارة املوارد البرشية هذه املعلومات. وسوف وعندما حيتاج املديرون ٕاىل معلومات حمد
  الحئته، ويف ٕادارة احلاالت غري العادية ٔاو الصعبة.تساعد ٔايضًا يف تفسري نظام املوظفني و
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        . ٕادارة االٔداء. ٕادارة االٔداء. ٕادارة االٔداء. ٕادارة االٔداء2.32.32.32.3

 .نظام جديد ٕالدارة أالداء وتطوير املوظفني يسمح �تباع هنج ٔاكرث تركزياً عىل النوعية ٕالدارة أالداء

م كجزء من مبادرة بر8مج التقومي Äسرتاتيجي ما  يكفي من النضج ليصبح ٔاداًة بلغ االٓن نظام ٕادارة أالداء اجلديد اÏي ُقّدِ
ٕادارية. ويتحول الرتكزي حاليًا من Äمتثال ٕاىل هنج ٔاكرث تركزيًا عىل النوعية ٕالدارة أالداء. وميكن حتسني Äتساق يف التقيمي 
يف وتعقيبات جودة أالداء ٔاكرث من ذQ. وسوف حترص ٕادارة املوارد البرشية عىل تلبية احتياجات تدريب املديرين وتوجهيهم 

  هذا الصدد.

        . املاكفآت وتكرمي املمتزيين. املاكفآت وتكرمي املمتزيين. املاكفآت وتكرمي املمتزيين. املاكفآت وتكرمي املمتزيين3.33.33.33.3

 .التكرمي الرمسي واملاكفأة عىل أالداء املمتاز يبعثان رسائل واحضة

طالب املوظفون واملديرون مبزيد من التكرمي لٔالداء املمتاز وإالجنازات البارزة. وقد ُوِضعت سـياسٌة للماكفآت والتكرمي 
ق  طب . وتتوقع هذه السـياسة تكرميًا رمسيًا مجليع املوظفني 2013عام  يف عىل سبيل التجربة�لتشاور مع املديرين، وسوف تُ

اÏين حيققون ٔاعىل تقيمي لٔالداء. وٕاضافة ٕاىل ذQ، يوجد حافز مايل لعدد قليل من أالفراد والفرق أالفضل أداًء. وعالوة عىل 
م ثالث جوائز ٕامنائية لٔالفراد ذوي إالجنازات الب ارزة يف جمايل Äبتاكر والكفاءة. وسوف يُسرتَشد ��روس ذQ، سوف تُقد

  .2014يف وضع سـياسة عام  2013املسـتفادة من جتربة 

        . اسـتجابة دامعة لقصور االٔداء. اسـتجابة دامعة لقصور االٔداء. اسـتجابة دامعة لقصور االٔداء. اسـتجابة دامعة لقصور االٔداء4.34.34.34.3

م ا�مع للمديرين يف معاجلة قصور أالداء  .يُقد

ملريض خوفًا من ٕاtرة الشقاق وتثبيط اهلمة، جمون ٕاىل حد كبري عن تقيمي ٔاداء املوظفني بأنه دون ااكن املديرون يف املايض حيُ 
ل  ويف ٔاسؤا أالحوال، خوفًا من Äضطرار للتعامل مع ادعاءات مضايقة من املوظفني اÏين قُّميِ ٔاداؤمه تقي
ً سلبيًا. وقد ُجسِّ

م ا�مع للمديرين يف التعامل مع هذه احلاالت. وا 2013عام  لهدف هو رفع أالداء عدد قليل من حاالت قصور أالداء. ويُقد
  ٕاىل مسـتوى مرٍض. وجيب أن يكون ا�ُمع يف هذا اÉال متواصًال.

        . أالخالقيات والقمي املشرتكة. أالخالقيات والقمي املشرتكة. أالخالقيات والقمي املشرتكة. أالخالقيات والقمي املشرتكة5.35.35.35.3

كبري موظفي أالخالقيات مسؤول عن التدريب يف جمال أالخالقيات املهنية، وٕادارة إالفصاح املايل، ووضع سـياسة محلاية 
 املُبلِّغني عن ا�الفات.

ا�ور ا�امع اÏي يقوم به كبري موظفي أالخالقيات ٔامراً رئيسـيًا يف تقدمي التوجيه للمديرين واملوظفني، ويف سوف يظل 
معاجلة املعضالت أالخالقية، ويف التعامل مع مسائل تضارب املصاحل. وسوف يسـمتر تقدمي تدريب ٕالزايم أسايس يف جمال 

ز سـياسة أالخالقيات للموظفني اجلدد. وسوف يوجد ٔايضًا تدر  يب متابعة ملعاجلة بعض املوضوعات احملددة. وسوف تُعز
  الويبو احلالية لٕالفصاح املايل يف فرتة السـنتني املقب�.
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        . التظ. التظ. التظ. التظململململ الفعال والتعامل مع املنازعات الفعال والتعامل مع املنازعات الفعال والتعامل مع املنازعات الفعال والتعامل مع املنازعات6.36.36.36.3

 .العدا� ا�اخليةسوف يكون تعزيز التسوية غري الرمسية للمنازعات مسًة ٔاساسـيًة من سامت نظام 

ٕاصالحات للعدل ا�اخيل وٕادارة املنازعات اليت حتدث يف ٔاماكن العمل. وبعد دراسة يقوم هبا خبري خار�،  ُجترى حالياً 
ٌن، وسوف تُعَرض التعديالت املتعلقة به لنظام املوظفني والحئته عىل ا�ول أالعضاء الع�دها يف  سوف يُقَرتح نظاٌم ُمحس

مسية للمنازعات بدمع من ٔامني املظامل مسًة ٔاساسـيًة من سامت النظام اجلديد. . وسوف يكون تعزيز التسوية غري الر 2013عام 
وف
 يتعلق �لنظام الرمسي، سوف يسـمتر ٕاجراء مراجعة ابتدائية قامئة عىل أالقران. وسوف تظل حممكة منظمة العمل ا�ولية 

  مبثابة هيئة اسـتئناف من ا�رجة الثانية.

 ا�اخيلا�اخيلا�اخيلا�اخيلعالقات العمل واالتصال عالقات العمل واالتصال عالقات العمل واالتصال عالقات العمل واالتصال  ....4444

        . التشاور بشأن اسـتحقاقات املوظفني ورعايهتم. التشاور بشأن اسـتحقاقات املوظفني ورعايهتم. التشاور بشأن اسـتحقاقات املوظفني ورعايهتم. التشاور بشأن اسـتحقاقات املوظفني ورعايهتم1.41.41.41.4

 .جيب ٔان يُسَمع لرٔاي مجيع املوظفني عند وضع السـياسات وأالنظمة وعند هتيئة بيئة العمل اخلاصة �لويبو

لهم يف من أالمهية مباكن ٕابداء املوظفني لرٔاهيم يف وضع سـياسات املوارد البرشية وٕادخال وþات نظر مجيع املوظفني وشواغ 
النقاش لتحسني بيئة العمل اخلاصة �لويبو. وجيب ٔان يُسَمع ملمثّلني ل� اجلنسني ومجيع املناطق اجلغرافية والرتب والفئات، 

ما و  من روحٍ دولية للمنظمة ماوأن يُفهموا ٔايضًا ليك تعكس �لفعل السـياسات وأالنظمة اليت تضعها ٕادارة املوارد البرشية 
 احتياجات وشواغل.ن مجليع املوّظفني م

 متتV الويبو عدداً من آليات التشاور مع املوظفني.

جريت انتخا�ت رابطة املوظفني أالخرية يف  Tنضامم ٕالهيا. وعندما اÄ ين يقررونÏورابطة املوظفني �ُهبا مفتوح مجليع املوظفني ا
ت يف Äنتخا�ت أالخرية  �ملائة 54,1، اكن حنو 2013شهر أبريل عام  من القوة العام� أعضاًء يف رابطة املوظفني. وصو

 من ٔاعضاء الرابطة. �ملائة 56,1

ومتتV الويبو عدة آليات ٔاخرى رمسية وغري رمسية للتشاور مع املوظفني. وينتخب مجيع املوظفني ُممثًِّال هلم يف جملس الويبو 
. وقد فعل ذQ يف عدة شئ هذه الهيئات Äستشارية واالٓليات حسـ� يراه رضورnً للتظلامت. وميكن للمدير العام أن يُن 

 مناسـبات، مهنا عند ٕاصالح نظام املوظفني والحئته.

ومن آليات التشاور أالخرى ا�راسات Äسـتقصائية للموظفني، واج�عات املوظفني الشهرية غري الرمسية مع املدير العام، 
Éموعات إالعالمية.واللقاءات املفتوحة، وا 

ورمغ أن التواصل مع املوظفني قد حتسن حتسـنًا كبريًا، ال يزال يوجد جماٌل ملزيد من التحسني. وال بد من وجود اسرتاتيجية 
ال.  للتواصل املتبادل املنتظم والفع
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. امل. امل. امل. امليضيضيضيضّ ّ ّ ّ  ًً  قدماقدماقدماقدماًًًً        خامساخامساخامساخامساًً

يم اخلدمات يف القطاعني العا م واخلاص يعانون من اخنفاض ا�خل وارتفاع يف حني ٔان العديد من ٔار�ب العمل وُمقّدِ
التاكليف مما يؤدي ٕاىل مسـتوnت غري مسـبوقة من ترسحي املوظفني، تمتتع الويبو بأساس متني من إاليرادات املالية ٕاضافًة 

 ٕاىل توقعات جيدة خالل فرتة السـنتني القادمة.

�لتاكليف، وجيب أن تُدار هذه الضغوط بقوة. فعىل الويبو ٔان  ورمغ أن الويبو متتV ٔاساسًا ماليًا متينًا، تواجه ضغوطًا تتعلق
دة. ٕاال ٔانه ٕاذا  تقوم مبزيد من العمل بتلكفة أقل. ويه تسـتطيع يف الوقت احلايل ٔان تقوم بذQ دون اللجوء ٕاىل تدابري ُمشد

 حيحية البعيدة املدى.تُتخذ ٕاجراءات االٓن، قد يصبح من الرضوري يف املسـتقبل اختاذ مزيد من اخلطوات التص   مل

وجيب ٔان تصبح الويبو ٔاكرث اسـتجابًة ومرونًة مع الهيالك واملهارات وأالنظمة املناسـبة املسـتخدمة. ومن الرضوري ٕاجراء 
تعديالت هيلكية وٕاعادة معايرة القوة العام� لضامن أن الويبو قادرة عىل تلبية املطالب املُلقاة عىل اكهلها بوصفها مقدم 

 يف بيئة خارجية رسيعة التطور. اً يخدمات عامل 

قت بنجاح إالصالحات إالدارية اليت ٔاجرهتا الويبو يف ٕاطار مبادرة بر8مج التقومي Äسرتاتيجي. وحتتاج هذه أالنظمة  وقد ُطبِّ
د، وجيب ٔان تسـمتر معلية حتسينات متواص� من حيث انهتـى بر8مج  والهيالك إالدارية اجلديدة ٕاىل أن تُوح

 Äسرتاتيجي. التقومي

وال تتطلب اسرتاتيجية املوارد البرشية احلالية موارد مالية ٕاضافية. بل تتطلب خطة معل ُمحَمكة، تضم اسرتاتيجيات فرعية 
مة خصيصًا لنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات، ونظايم مدريد والهاي، وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،  ُمصم

 ها من أقسام املنظمة.واملاكتب اخلارجية، وغري 

ٔاي تعديالت رضورية يف ٕاجراء و  ،2014وينبغي قياس أثر Äسرتاتيجية احلالية يف املنتصف، ٔاي يف النصف الثاين من عام 
  .2017و 2016ذQ الوقت. ومن املتوقع ٕاجراء مراجعة ٔاخرى وحتديث لالسرتاتيجية �ورة املزيانية التالية لفرتة السـنتني 

  

 ق الثالث][ييل ذQ املرف
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    مكتب الويبو لمكتب الويبو لمكتب الويبو لمكتب الويبو لالالالٔالخالقياتٔخالقياتٔخالقياتٔخالقيات

    2012201220122012التقرير السـنوي لعام التقرير السـنوي لعام التقرير السـنوي لعام التقرير السـنوي لعام 

 .2012عام يف ) الويبوالفكرية (للمنظمة العاملية للملكية أالخالقيات التابع ٔانشطة مكتب  عن ف
 ييل تقريرٌ 

    اخللفيةاخللفيةاخللفيةاخللفية

عىل معايري املقدرة والكفاءة والزناهة. واكنت املسؤولية البيئية الٔ  املنظمة حتقيقٕاىل ٔامهية  الويبو اتفاقية ٕانشاءتشري 
نظام شامل  . واكن ٕانشاء2012عام  يفرب8مج التقومي Äسرتاتيجي، اÏي اسـمتر تنفيذه ل ٔاساسـيةوÄج�عية وإالدارية قمية 
بر8مج التقومي  اك�ل بعد. و ساسـيةثالث مبادرات تندرج حتت هذه القمية االٔ ٕاحدى  الويبولٔالخالقيات والزناهة يف 

تعزتم تعمميه و  ،والزناهةلٔالخالقيات بر8مج  نشاء�ٕ  ، ال تزال املنظمة ملزتمةً 2012ديسمرب  31 اعتباراً منÄسرتاتيجي 
 .الويبو يف

    الهيلكالهيلكالهيلكالهيلك

، اÏي يتبع موظفي أالخالقياتٔالمم املتحدة، ويرتٔاسه كبري أالخالقيات التابع لعىل غرار مكتب  مٌ نظ مُ  اتأالخالقيمكتب 
 :يهاملدير التنفيذي ورئيس هيئة مكتب املدير العام. واÉاالت أالربعة الرئيسـية ٔالنشطة املكتب 

 السـياسات؛ وٕاعدادوضع املعايري   (ٔا)  

 ومجيع املوظفني؛لٕالدارة العليا واملديرين  الرسيةتقدمي املشورة و   (ب)  

 أالنشطة الرتوجيية؛و   (ج)  

 .اتمكتب أالخالقيٕاىل تنفيذ السـياسات املولكة و   (د)  

    وضع املعايري وٕاعداد السـياساتوضع املعايري وٕاعداد السـياساتوضع املعايري وٕاعداد السـياساتوضع املعايري وٕاعداد السـياسات

غني عن بلِّ يف جمايل مدونة ٔاخالقيات الويبو وسـياسة حامية املُ ، خاصًة 2012يف عام متت مبارشة العمل يف هذا اÉال 
 .2012وسـياسة حامية املبلغني عن ا�الفات يف عام مدونة أالخالقيات لك من  صدرا�الفات. و 

 مدونة أخالقيات الويبو

من املشاورات بني ٔاحصاب املصلحة ا�اخليني، وافية فرتة بعد  2012يف فرباير من عام مدونة أالخالقيات ٕاصدار  جاء
 بأسلوبعايل املسـتوى مكتوب  موجزلقمي واملبادئ �عبارة عن بيان  اتأالخالقيمدونة جملس موظفي الويبو. و  يف ذQ  مبا

أرجاء  أالمم املتحدة، اليت خضعت ملشاورات شام� يف لكمدونة ٔاخالقيات  ٕاىلبشلك كبري املدونة  وتستندسهل القراءة. 
يه وثيقة تقوم عىل . ودونةهذه امل تعزيز دف ٕاىلهتنظام أالمم املتحدة املوحد. واكنت التعديالت الوحيدة اليت ٔادخلت علهيا 

القواعد يف نظام املوظفني  ٕادراجيجب ف ٕاىل اختاذ ٕاجراء تأدييب:  املدونةالقواعد. وال تقود أالحاكم الواردة يف  ، ال عىلالقمي
 فرض عقو�ت. اح�ل تسبّب ا�الفة يفالنرشات إالدارية الشبهية قبل وغريه من والحئته 
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واحرتام  ،واملساء� ،والزناهة واحلياد، ،والوالء ،كتب ا�ويل عىل القمي أالخالقية املرتبطة �السـتقالليةامل تأكيد  دونةامل وتوحض
 ،بيئة معل حمرتمةب وÄلزتام  ،ٕاساءة اسـتعامل السلطةو  ،املبادئ املتعلقة بتضارب املصاحل دونةامل تتناولاحلقوق إالنسانية. كام 

 .من الفوائد هاوالهداn وأشاكل التكرمي واملعروف وغري 

 سـياسة حامية املبلغني عن ا�الفات

، وذQ بعد ٕاجراء مشاورات تعم
ً ٕادارnً  ، بوصفها2012نومفرب  9ملدير العام سـياسة حامية املبلغني عن ا�الفات يف ا نرش
ا�ورة السادسة والسـتني ( ورةخالل ا�ٔايضًا تعليقات رسلت ال واT مع جملس موظفي الويبو واخلدمات ا�اخلية ذات الص�. 

 .جنة الويبو للتنسـيقل الثالثة وأالربعني) ل العادية 

رّخسِ . ٔاوًال، شقني ٕاىلالغرض من سـياسة حامية املبلغني عن ا�الفات وينقسم  إالبالغ عن ا�الفات  واجبهذه السـياسة  تُ
هذه  كتبوااÏين  لموظفنيوحض آليات كتابة التقارير. tنيًا، توفر هذه السـياسة امحلاية لوت ،ارتاكهبا بطريقة مسؤو�يف املشتبه 

 التقارير أو شاركوا يف ٔانشطة رقابة ٔاخرى منصوص علهيا يف السـياسة.

 وتتضمن العنارص أالساسـية يف سـياسة حامية املبلغني عن ا�الفات ما ييل:

املشاركني يف مجيع ٔانشطة الرقابة  املوظفنيوميتد ليشمل  ،عن ا�الفاتملبلغني ة �ايامحلجمال  يتعلق – النطاق •
اخلار� واللجنة املسـتق�  مبراجع احلسا�تحتت ميثاق الويبو للرقابة ا�اخلية، مبا يف ذQ أالنشطة املتعلقة  اليت تندرج

 ملراجعة احلسا�ت والرقابة.

 بالغ عن ا�الفات وواجب التعاون يف أنشطة الرقابة.االٕ  واجبمت التأكيد رصاحًة عىل  –واجب إالبالغ  •

درجت –آليات إالبالغ عن ا�الفات  • Tالدعاء لإالبالغ  يف سـياسة حامية املبلغني عن ا�الفات آلياُت  رصاحةً  ا
وظفني والحئته نظام املمع خمالفات. وتتسق آليات إالبالغ احملمتل يف سـياسة حامية املبلغني عن ا�الفات  �رتاكب املبديئ
ملدير، ايف التنظمي الهريم، أو مكتب املدير العام، ٔاو ٔاو مرشف ٔاعىل مرشف مبارش ٕاىل تقارير ال  رفع وتنص عىل ين،اجلديد

 لتدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية، ٔاو رئيس جلنة الويبو للتنسـيق. أاو شعبة 

 ٔاحد أالنشطة احملمية.Äنتقام بسبب املشاركة يف  رصاحةً ُحيَظر  –Äنتقام  حظر •

يف ٔاحد أالنشطة احملمية وزمع التعرض لالنتقام نتيجة QÏ، فيجوز ملكتب  مشاراكً  املوظفٕاذا اكن  –امحلاية  •
شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية ٕ�جراء حتقيق رمسي يف  أن يويصٕاجراء حتقيق ٔاويل ميكنه عىل ٔاساسه  اتأالخالقي

 حا� Äنتقام املزعوم.

ٕ�جراء حتقيق رمسي يف حا� Äنتقام املزعوم، فيجب عىل  اتٕاذا أوىص مكتب أالخالقي –التحقيق الرمسي  •
 .حتقيقاً  ٔان ُجتري شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية

سـندت ٕاىل ا –ة التدابري الوقائي • Tيدعي  لصاحل موظف مؤقتة تدابري وقائية اختاذ ملدير العام سلطةا
 لالنتقام. التعرض

شعبة تُلِزم ٕ�جراء مراجعة أولية و  اتمكتب أالخالقي تُلِزم حمددة زمنياً ٔاحاكم  توجد –املواعيد الهنائية  •
 حتقيق. ٕ�جراء التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية
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مع ٔاحاكم نظام املوظفني  هو يتوافق. و أوسع نطاقاً مصطلحًا بوصفه مصطلح "خمالفة"  ُذِكر –ا�الفات  •
ف والحئته،   السلطة ؤاشاكل السلوك السـ� أالخرى. عامليشمل الفساد وÄحتيال وٕاساءة اسـتبأنه  رصاحةً وهو ُمعر

  اللجوء ٕاىل آليات خارجية يف ظروف اسـتثنائية. يُنص عىل –االٓليات اخلارجية  •

    والوالوالوالزنزنزنزناهةاهةاهةاهة    اتاتاتاتالتدريب عىل االٔخالقيالتدريب عىل االٔخالقيالتدريب عىل االٔخالقيالتدريب عىل االٔخالقي

مسـتوnت املنظمة. واكن التدريب  لكعىل  يع املوظفنيٕالزايم عىل أالخالقيات والزناهة مجل  تدريٍب ٕاجراء  2012بدٔا يف عام 
قٔالخالقية اليت ايتألف من مراجعة للمبادئ والقمي  فرادية اليت مت االٕ راسات ا�شـمتل عىل سلس� من . واالويبويف  تُطب

لها حتديد املش�ت أالخالقية والعمل عىل وضع حل املوظفون يف فهيا شارك  اليتو ، خصيصًا من أجل التدريبٕاعدادها 
ٔانشطته، املتاحة للموظفني و واخلدمات  اتٔالخالقيامدخل ٕاىل مكتب تبع ذQ القرار. و  اختاذتطبيق منوذج عن طريق 

 . التغلب عىل هذه العقباتالترصف عىل حنو ٔاخاليق وكيفية اليت حتول دون  الشائعة للعقبات�ٕالضافة ٕاىل مناقشة 

تدريب عىل  قدميÓا مدربون خارجيون �هيم خربة يف تالتدريب من جلسات تدريبية وþًا لوجه بواقع نصف يوم قد تألف و 
ِعدت اجللسات مبواد  تّمعِ مت اختيارمه عقب ٕاجراء معلية تنافسـية. ودُ وقد وحد، يف نظام أالمم املتحدة امل اتأالخالقي Tا

توُمص  ،"الويبويف  اتخصيصًا من ٔاجل التدريب. وتضمنت هذه املواد "دليل أالخالقي  املوظفونحبيث حيتفظ هبا  ّمِ
 .مرجعاً   بوصفها

يف اخلدمة الفاع�. واشـمتل  وظفنيمن امل �ملائة 98ما يزيد عىل  التدريبَ  أمت ، 2013نتصف ٔابريل من عام من م  واعتباراً 
م العاملني يف املاكتب اخلارجية، حيث املوظفني ذQ عىل  اÏين ٔانفسهم املدربني  عىل يدالتدريب بتقنية مؤمترات الفيديو ُقّدِ

ع املشاركني اÏين حرضوا التدريب، متت Äسـتعانة هبم يف املقر الرئييس. وأرسل اسـتقصاٌء عرب شـبكة إالنرتنت ٕاىل مجي
ر وف  مما، عىل Äسـتقصاء) �ملائة 65مشاراكً ( 790 ٔاجابمنتصف ٔابريل، اعتبارًا من واكن معدل إالجابة عنه مرتفعًا. و 

 مالحظات تقيميية مفص�.

جدًا وى ا�ورة مالمئ (حمتٔان من املسـتجيبني  �ملائة 90 رأى، حيث اً جيد ترك ٔاثراً  التدريب ٔانت Äسـتقصاءات وقد أكد
ٕاىل حٍد بعيد وٕاىل وعهيم (أدت ٕاىل زnدة أن ا�ورة  �ملائة 82ذكر )، و 1 ات(جدول أالخالقي وظفي الويبو) ملوٕاىل حٍد ما

 84 ذكر). ويف حا� مواþة معض� ٔاخالقية، 2 ات(جدول أالخالقي الويبو) �ملش�ت أالخالقية اليت يواþوهنا يف حٍد ما
  ).3 ات) حللها (جدول أالخالقيٕاىل حٍد بعيد وٕاىل حٍد مااسـتعدادمه ( يشعرون بتحسنن املسـتجيبني ٔاهنم م �ملائة
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    ؟؟؟؟""""اتاتاتاتعىل أالخالقيعىل أالخالقيعىل أالخالقيعىل أالخالقي    ببببتوى دورة التدريتوى دورة التدريتوى دورة التدريتوى دورة التدريحمل حمل حمل حمل     ما تقيميما تقيميما تقيميما تقيميكككك""""    ––––    1111    اتاتاتاتجدول االٔخالقيجدول االٔخالقيجدول االٔخالقيجدول االٔخالقي

 

ُُ        ٔادىٔادىٔادىٔادى""""    ––––    2222    اتاتاتاتجدول االٔخالقيجدول االٔخالقيجدول االٔخالقيجدول االٔخالقي     """"الويبوالويبوالويبوالويبو�ملش�ملش�ملش�ملش����ت أالخالقية اليت نواþها يف ت أالخالقية اليت نواþها يف ت أالخالقية اليت نواþها يف ت أالخالقية اليت نواþها يف     وعوعوعوعييييييييٕاىل زnدة ٕاىل زnدة ٕاىل زnدة ٕاىل زnدة     التدريبالتدريبالتدريبالتدريُبُ
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    ____________________ " " " "    أّن حتسن اسـتعدادي حللّها هوأّن حتسن اسـتعدادي حللّها هوأّن حتسن اسـتعدادي حللّها هوأّن حتسن اسـتعدادي حللّها هو"يف حا� مواþة معض� أخالقية، فا8ٔ أشعر "يف حا� مواþة معض� أخالقية، فا8ٔ أشعر "يف حا� مواþة معض� أخالقية، فا8ٔ أشعر "يف حا� مواþة معض� أخالقية، فا8ٔ أشعر     ––––    3333    اتاتاتاتجدول االٔخالقيجدول االٔخالقيجدول االٔخالقيجدول االٔخالقي

 

    الوعي بطرق ٔاخرىالوعي بطرق ٔاخرىالوعي بطرق ٔاخرىالوعي بطرق ٔاخرى    زnدةزnدةزnدةزnدة

 موقع الشـبكة ا�اخلية

نشئ  Tموقع مُ ا  .2012يف مارس من عام  اتكتب أالخالقيمل لشـبكة ا�اخلية عىل اص خص

 الويبويف  اتدليل أالخالقي

، سهل القراءة مصدراً واحدًا لهذه السـياسات واملبادئ يف شلك رسديّ ميثل ، و احلالية يف الويبولسـياسات واملبادئ ل  جامع
 . 2012ا�اخلية يف عام الويبو عىل موقع شـبكة ، وقد نُرش ص�الذات  تُفيض ٕاىل املراجعروابط  ٕاىل جانب

    مجيع املوظفنيمجيع املوظفنيمجيع املوظفنيمجيع املوظفنيلٕالدارة العليا واملديرين و لٕالدارة العليا واملديرين و لٕالدارة العليا واملديرين و لٕالدارة العليا واملديرين و     الرسيةالرسيةالرسيةالرسيةتقدمي املشورة تقدمي املشورة تقدمي املشورة تقدمي املشورة 

احلصول عدد طلبات ازداد . وقد 2012للحصول عىل املشورة يف عام  اتٕاىل مكتب أالخالقي املوظفنيجلأ عدد مزتايد من 
عدد طلبات التايل  4 اتجدول أالخالقييرد يف . و 2011يف عام نشاط مشابه ثالثة أضعاف عن  مبقداراملشورة عىل 

  ).2011معلومات من عام  انبٕاىل ج( 2012عام  يفاملشورة وأنواعها 
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    ))))2011201120112011((((    2012201220122012عام عام عام عام يف يف يف يف طلبات املشورة وأنواعها طلبات املشورة وأنواعها طلبات املشورة وأنواعها طلبات املشورة وأنواعها     عددعددعددعدد    ––––    4444    اتاتاتاتجدول االٔخالقيجدول االٔخالقيجدول االٔخالقيجدول االٔخالقي

    2012201220122012        
))))2011201120112011(((( 

2012201220122012        
))))2011201120112011(((( 

    النسـبة املئويةالنسـبة املئويةالنسـبة املئويةالنسـبة املئوية العددالعددالعددالعدد النوعالنوعالنوعالنوع
 من إالجاميلمن إالجاميلمن إالجاميلمن إالجاميل    تقريبية)تقريبية)تقريبية)تقريبية)ال ال ال ال ((((

            

  %)29% (13  )7( 10 املشورة –أالنشطة اخلارجية 

  %)13% (18  )3( 13 ٔاو لكتاهام الهداn ٔاو الضيافة

  %)17% (9  )4( 7 تعلق �لتوظيفي 

  %)8% (3  )2( 2 ات/Äستôر املصلحة ٕاعال8ت

  %)4% (9  )1( 7 تضارب املصاحل

     

  %)0% (3  )0( 2  حامية املُبلغني عن ا�الفات

خارج نطاق أالمور إاللزامية اليت تسـتلزم ٕاحا� (مثل سوء 
واملسائل القانونية ه، والتحقيقات، فيالسلوك املشتبه 

 الشخصية، ومش�ت Äمتثال أالخرى)

33 )7(  45) %29(%  

     

  %100  )24( 74 إالجاميل
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وارتباطًا زnرات  ٔاخرى عدةَ  ، واسـتلزمت طلباٌت اتوقد جرت بعض طلبات املشورة يف زnرة واحدة ملكتب أالخالقي
 .اتمبكتب أالخالقيمسـمتراً 

، 2011. ويف عام موظفاتمهنا من  �ملائة 38، ؤاىت موظفني ذكورمن طلبات املشورة من  �ملائة 62، ٔاىت 2012ويف عام 
املسـتوnت، مثل  مجيعفقد أتت من  2012. أما الطلبات يف عام بني املوظفني اÏكور واملوظفاتٔاتت الطلبات �لتساوي 

 ).�ملائة 11(فئة اخلدمات العامة ) و �ملائة 68(الفئة الفنية ) و �ملائة 21( وما فوقهااملديرين  فئة

 .2010من يونيو  اً ءبد ٔاشهرسـتة تبلغ نتاجئ فرتة التايل  5وعىل سبيل املقارنة، ترد يف جدول أالخالقيات 

 2010201020102010طلبات املشورة وأنواعها يف الفرتة من يونيو ٕاىل ديسمرب عام طلبات املشورة وأنواعها يف الفرتة من يونيو ٕاىل ديسمرب عام طلبات املشورة وأنواعها يف الفرتة من يونيو ٕاىل ديسمرب عام طلبات املشورة وأنواعها يف الفرتة من يونيو ٕاىل ديسمرب عام     عددعددعددعدد – 5555    اتاتاتاتجدول االٔخالقيجدول االٔخالقيجدول االٔخالقيجدول االٔخالقي

من من من من     تقريبية)تقريبية)تقريبية)تقريبية)ال ال ال ال النسـبة املئوية (النسـبة املئوية (النسـبة املئوية (النسـبة املئوية ( العددالعددالعددالعدد النوعالنوعالنوعالنوع
    إالجاميلإالجاميلإالجاميلإالجاميل

      
  %18  4  املشورة –أالنشطة اخلارجية 

  %22  5  الهداn ٔاو الضيافة ٔاو لكتاهام
  %10  2  يتعلق �لتوظيف

  Ä/  3  14%ستôراتاملصلحة ٕاعال8ت
  %5  1  تضارب املصاحل

  %31  7  خارج النطاق إاللزايم
  22  100%  
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 فئةاملسـتوnت، مثل  مجيع، ومن املوظفاتاÏكور و املوظفني  بني�لتساوي تقريبًا  2010ٔاتت طلبات املشورة يف عام 
 العامة. اتاخلدمالفئة الفنية، وفئة ، و وما فوقهااملديرين 

    تنفيذ السـياسات املوتنفيذ السـياسات املوتنفيذ السـياسات املوتنفيذ السـياسات املولكلكلكلكة ٕاىل مكتب أالخالقياتة ٕاىل مكتب أالخالقياتة ٕاىل مكتب أالخالقياتة ٕاىل مكتب أالخالقيات

    حامية املُبلغني عن ا�الفات

مت مكتب أالخالقيات مسؤولية تنفيذ سـياسة حامية املبلغني عن ا�الفات. وقد  تقع عىل عاتق دعوى  2012يف عام ُقّدِ
مشتبه ٕاساءة سلوك حبا�  اÏي ٔابلغ شعبة التدقيق ا�اخيل والرقابة إالدارية ملوظفانتقام ٔاو ختوف من Äنتقام ترتبط �

ومت توفري . نرش سـياسة حامية املبلغني عن ا�الفات وتفعيلها نتظاريف ا مكتب أالخالقيات بنجاح، ويهعاجلها ، وقد فهيا
nًّ ومت حل املشلكة لموظف، امحلاية ل ، ٔايضًا اسـتفسارٌ . وورد يف ميثاق الرقابة ا�اخلية الية الواردةأالحاكم احلمبا ي�ىش مع  وّدِ

 .تتبعه ٔاي دعوىولكن مل 

 وحاالت إالفصاح عن معليات أالطراف ذات العالقة مبوجب املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام املصاحلٕاعال8ت 

 يف عىل موظفي الويبواملصاحل  ٕاعالنبر8مج  طبيقت يف التعممي إالداري املُنشئ للمكتب ب  ُلكِّف مكتب الويبو لٔالخالقيات
بفرتة وجزية، مكتب أالخالقيات  ءشديدة اخلطورة. وبعد ٕانشاال  عدد حمدود من الفئات أالخرىو ، وما فوقه 1مدسـتوى امل 

 100ٕاىل  �ملائة 33من  Äلزتام بتقدمي ٕاعال8ت املصاحل، وارتفع مسـتوى تقدمي إالعال8تكتب Óمة رفع معدل امل توىل 
، تقدمي إالعال8ت )وما فوقه 1مداÏين ٔاصبحوا مديرين (عىل مسـتوى  جيب عىل مجيع املوظفني. ومنذ ذQ احلني، �ملائة

 Qعن ٕاحصاءاتوال توجد الزمالء. هؤالء من  �ملائة 100وقد قام بذ Ä� التايل يعمتد  التقدمينظرًا ٔالن ، لتايللتقدمي الزتام
 .أالصيلعالن عىل إالبالغ اÏايت عن ٔاي تغيريات يف االٕ 

. وما فوقه 2مدسـتوى امل  وظفيكشف ٕاضافية ملٕاىل وجود رشوط ملعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام �Äلزتام  ٔادىوقد 
 �ملائة 100معليات أالطراف ذات العالقة خبصوص املعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام  بلغت نسـبة Äلزتام برشوطوقد 

 .2012عام لالفرتة املشمو� �لتقرير  ف
 خيص
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    زنزنزنزناهةاهةاهةاهةوالوالوالوال    اتاتاتاتالالالٔالخالقئخالقئخالقئخالقيللللقياس التقدم يف وضع نظام شامل قياس التقدم يف وضع نظام شامل قياس التقدم يف وضع نظام شامل قياس التقدم يف وضع نظام شامل 

زnدة ملحوظة لموظفني وجود ل أالساسـيةالقمي  اسـتقصاءلتدريب، أظهر ا عىل املالحظات التقيميية اسـتقصاء�ٕالضافة ٕاىل 
والوعي �ٕالبالغ عن ٕاساءة السلوك ة أالخالقي ويبولا عرفة مبادئم يف) 2012-2010عن السـنوات الثالث املاضية (

 فهيا.املشتبه 

من املسـتجيبني ٔاهنم عىل وعي �ملبادئ أالخالقية، ويف عام  �ملائة 77 ذكر، 2010لعام  أالساسـيةالقمي  اسـتقصاءويف 
من املسـتجيبني ٔاهنم عىل وعي  �ملائة 98 ذكر، حيث 2012يف عام  كبرية. وحدثت زnدة �ملائة 74اكنت النسـبة  2011
"حنن ٔاهنم يتفقون مع عبارة من املسـتجيبني  �ملائة 63 ذكرالقية، . وف
 يتعلق �اللزتام �ملبادئ أالخةأالخالقي ويبولا مببادئ

القمي  اسـتقصاءنتاجئ  6ات . ويقارن جدول أالخالقي�ملائة 70فعل ذQ  2012"، ويف عام الويبوملزتمون مببادئ الويبو يف 
 سـنوات.ثالث ة عىل مدار ساسـياالٔ 

    ))))2012201220122012- - - - 2010201020102010((((    ساسـيةساسـيةساسـيةساسـيةالقمي االٔ القمي االٔ القمي االٔ القمي االٔ اسـتقصاء اسـتقصاء اسـتقصاء اسـتقصاء قوقوقوقو����    ييييما ما ما ما     ––––    الويبوالويبوالويبوالويبويف يف يف يف     اتاتاتاتأالخالقيأالخالقيأالخالقيأالخالقي––––    6666    اتاتاتاتجدول االٔخالقيجدول االٔخالقيجدول االٔخالقيجدول االٔخالقي
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    املوحداملوحداملوحداملوحد    نظام أالمم املتحدةنظام أالمم املتحدةنظام أالمم املتحدةنظام أالمم املتحدةاملثىل اخلاصة ب املثىل اخلاصة ب املثىل اخلاصة ب املثىل اخلاصة ب     امرساتامرساتامرساتامرساتاملاملاملاملالتوافق مع التوافق مع التوافق مع التوافق مع 

ويشارك  ٔانشطهتا،يف يف ٕانشاء شـبكة ٔاخالقيات املنظامت املتعددة أالطراف و عاالً ٔالخالقيات دوراً فالويبو لمكتب  ٔادى
 يف معل الشـبكة.املكتب �نتظام 

 

 الوثيقة]و الثالث  املرفق[هناية 

 

 


