
 

 

A 

WO/PBC/22/11 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 4102 يوليو 01التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 الثانية والعشرونالدورة 
ىل  0جنيف، من   4102سبمترب  5اإ

 
 

 املوارد البشرية بشأنالتقرير السنوي 

عداد املدير العام  من اإ

الس نوي للموارد البرشية ، "أأيضا تقدمي التقرير 4104 المتست جلنة الربانمج واملزيانية، يف دورهتا املنعقدة يف سبمترب .0
ىل دورة اخلريف للجنة الربانمج واملزيانية للنظر فيه. " ومعال بذكل القرار، حتتوي املقدم للجنة التنس يق يف املس تقبل اإ

ىل جلنة الويبو للتنس يق يف WO/CC/70/1 عىل التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية )الوثيقة الوثيقة هذه ( املرفوع أأيضا اإ
 .4102 دورهتا املنعقدة يف سبمترب

 .وفامي ييل النص املقرتح لفقرة القرار .4

نظرت جلنة الربانمج واملزيانية  يف  .3
 التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية. مضمون

 [WO/CC/70/1 الوثيقة ]تيل ذكل
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WO/CC/70/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 4102 يوليو 44التارخي: 

 
 
 

 الويبو للتنسيقجلنة 
 

 (ونبعراخلامسة واألالعادية )الدورة السبعون الدورة 
ىل  44من  جنيف،  4102سبمترب  31اإ

 
 

 املوارد البشريةالتقرير السنوي بشأن 

عدادمن   املدير العام اإ
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 احملتوايت

 مقدمة أأول.

 بياانت الوضع الراهن -القوة العامةل للويبو  اثنيا.

 4105-4103حتديث بشأأن اسرتاتيجية املوارد البرشية  اثلثا.

 النقاط البارزة يف التقرير الس نوي أألف.
 العاملية املتطورة حتسني اس تجابة الويبو لحتياجات امللكية الفكرية ابء.

 وضع الويبو يف صدارة مقديم اخلدمات العاملية يف جمال امللكية الفكرية جمي.

 التأأكيد عىل ماكنة الويبو ابعتبارها هجة معل مفضةل دال.
 زايدة حتسني الكفاءة التنظميية هاء.

 مسائل أأخرى تتعلق ابملوارد البرشية رابعا.

 العدل ادلاخيل )أأ(
 املوظفني والإدارةالعالقات بني  )ب(
 تطوير الس ياسات )ج(
دارة اخملاطر )د(  اإ

دارة العامةل الزائدة )ه(  اإ
 توصيات التدقيق )و(

ىل عايم  خامسا.  4105-4102نظرة استرشافية اإ

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

هناء التعيينات )أأ(  اإ
 التقاعدية ملوظفي الويبوجلنة املعاشات  )ب(
 تقرير جلنة اخلدمة املدنية ادلولية )ج(
 جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة )د(

 تاملرفقا

حصاءات املوارد البرشية أأول.  اإ

 0795حمااكة لأثر تطبيق الس ياسة يف عام  –التوزيع اجلغرايف  اثنيا.
 4103 -التقرير الس نوي مكتب الأخالقيات،  .اثلثا
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 مقدمةأأوًل.

وُعرضت يف الاجامتع الس نوي  4103رمست اسرتاتيجية املوارد البرشية ملدة ثالث س نوات، اليت أأصدرت يف يوليو  .0
وتس هتدف  املوارد البرشية وفقًا لها. س ياسة تُنفذ، خارطة الطريق اليت 4103الثالث عرش لدلول الأعضاء يف سبمترب 

 العامة للموارد البرشية هتيئة خدمات متاكمةل عىل الصعيد العاملي، ولها أأهداف رئيس ية أأربعة:الاسرتاتيجية 

قوة عامةل تتسم ابلرشاقة حتسني اس تجابة الويبو لحتياجات امللكية الفكرية العاملية املتطورة من خالل  "0"
 ن وترسيع معليات املوارد البرشية.وتقومي املهارات وحتسني التقارير اليت يعدها املوظفو والتنوع اجلغرايف

زاةل الرتهالت عن صدارة مقديم اخلدمات العاملية يف جمال امللكية الفكريةوضع الويبو يف  "4" ، مما يتطلب اإ
مبرونة، عالوًة عىل توظيف أأحدث تكنولوجيات  الطلباتالهيالك الأساس ية، وقدرة عىل استيعاب 

 ىل مس توايت تأأمني تكنولوجيا املعلومات والأنظمة املتعلقة هبا.املعلومات يف تنفيذ اخلدمات املقرتن بأأع

وغريمه من  هجة معل مفضةل دلى خرباء امللكية الفكرية ادلولينيالتأأكيد عىل ماكنة الويبو ابعتبارها  "3"
املهنيني املتخصصني وموظفي ادلمع اليت تقدم ظروف توظف تنافس ية وبيئة معل مؤاتية وفرصًا 

رس.للتطور املهين   وتوازاًن بني العمل واحلياة ومناخًا معيش يًا مالمئًا للأ

ضفاء املزيد من  "2" جناز  التحسني عىل الكفاءة التنظمييةاإ من خالل تسخري املوارد بفعالية عن طريق اإ
دخال أأفضل املامرسات والأنظمة. دارة القوة العامةل بعناية، واإ  املزيد مبوارد أأقل، واإ

وتشمل  ت أأنشطة املوارد البرشية ومبادراهتا اليت متثل وسائل حتقيق تكل الأهداف.ويعرض هذا التقرير مس تجدا .4
ىل ديسمرب  ىل الس نة 4103فرتة التقرير بشلك عام الس نة التقوميية من يناير اإ ذًا مىت ما مل يذكر اترخي أأن الإشارة اإ ، فُيفهم اإ

هنا ترد بتوارخي حمددة. ولأن املقصد اكن عرض 4103التقوميية  . أأما عند اختالف فرتة وقائع معينة يف التقرير عن ذكل فاإ
عداد البياانت الأساس ية اليت تغطي مدة الثين عرش شهرًا أأحدث ما ميكن من املس ت جدات، مل يدخر هجد يف سبيل اإ

ىل  4103 يوليواملنرصمة منذ اترخي أ خر تقرير، أأي من شهر  صدار هذا التقرير.4104 يونيواإ  ، وهو الشهر السابق عىل اإ

كام ترد بياانت  الويبو والقوة العامةل بأأمكلها.ويعرض اجلزء الثاين من هذا التقرير البياانت الأساس ية املتعلقة مبوظفي  .3
بشأأن التوزيع اجلغرايف للموظفني، ويه معروضة أأوًل لأن نسقها البياين يعني القارئ عىل استيعاب النص التايل لها. وأأما 

حتت أأهدافها الأربعة اجلزء الثالث فيتناول الأنشطة احملددة اليت تدمع اسرتاتيجية املوارد البرشية، وقد أأدرجت هذه الأنشطة 
الرئيس ية. وعالوًة عىل ذكل، ومبا أأن تعليقات املوارد البرشية وتوصياهتا تشلك جزءًا من تقرير وحدة التفتيش املشرتكة 

)تقرير وحدة التفتيش(، اذلي صدر يف أأوائل عام  1"اس تعراض الإدارة والتنظمي يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو("
ىل مالحظات وحدة التفتيش مبا يتسق مع الزتام الويبو ابعامتد أأفضل ، فق4102 شارات، قدر املس تطاع، اإ د وردت اإ

املامرسات. ويعاجل اجلزء الرابع أأمورًا أأخرى متعلقة ابملوارد البرشية، بيامن يس تعرض اجلزء اخلامس التحدايت والتوقعات 
ىل جلنة الويبو للتنس يقاملس تقبلية للفرتة املتبقية من اسرتاتيجية املوارد ا أأو  لبرشية. وختامًا، يضم اجلزء السادس بنودًا للرفع اإ

عالم أأو اتباعًا للزتام الويبو القانوين مبقتىض نظام املوظفني ولحئته.   لالإ

حصاءات املوارد البرشية اليت تعرض بياانت تتعلق ابلقوة العامةل دلى الويب أأولهايضم  ثالثة مرفقاتولهذا التقرير  .2 و اإ
ويمكل بياانت الوضع الراهن الواردة يف بداية اجلزء الثاين. وأأما املرفق الثاين فيحتوي عىل رسوم بيانية  مبزيٍد من التفصيل

وأأما املرفق  ، وذكل حسب املنطقة.0795حتايك أأثر تطبيق مبدأأ التوزيع اجلغرايف املتفق عليه بني ادلول الأعضاء يف عام 
 الصادر عن مكتب الويبو للأخالقيات. 4103لعام  الثالث فيضم التقرير الس نوي

                                                
1

  JIU/REP/2014/2. 



WO/CC/70/1 
4 
 

وقد ُطبق يف هذا التقرير تغيري اصطاليح، حيث أأصبحت عبارة "موظفي الويبو" منذ التعديالت اليت أأجريت عىل  .5
ىل أأحصاهبا كلك مبسمى املوظفني املؤقتني، 4104نظام املوظفني ولحئته يف عام   ومه تشمل التعيينات املؤقتة، واليت يشار اإ

مشمولون يف البياانت املتعلقة مبوظفي الويبو. وحبمك احلد القانوين املفروض عىل هذا النوع من التعيينات، واذلي ل يسمح 
ن املوظفني املؤقتني يشلكون جزءًا من املكون املرن للقوة العامةل للويبو. وأأما فئة غري  بتجاوزها فرتة س نتني ترامكيًا، فاإ

 واملرتمجني/املراجعني بعقود قصرية الأجل واخلدمات التعاقدية الفردية وموظفي الواكلت املؤقتني. املوظفني فتشمل املتدربني

 وتتسم عبارة "القوة العامةل للويبو" مبزيٍد من الاتساع، حيث تشمل الأفراد املوظفني وغري املوظفني يف الويبو. .6

 بياانت الوضع الراهن -القوة العامةل للويبو اثنيًا.

ىل هيلك أأرشق للقوة العامةل يتيح تلبية الاحتياجات املتغرية اليت تمتحور  .9 اسرتاتيجية املوارد البرشية حول احلاجة اإ
تقتضهيا الأعامل ضاماًن لالس تدامة يف أأداء املنظمة. وبيامن يبقى وجود مكون من املوظفني الثابتني لزمًا لضامن الاس مترارية يف 

ن اس تعامل املوارد املرنة بشلك مالمئ يامتىش مع  الوظائف الرئيس ية اليت تتطلب توافر معارف تقنية وختصصية، فاإ
الاحتياجات التشغيلية س ميثل جزءًا معتربًا من ختطيط القوة العامةل يف املنظمة. وتتأألف املوارد املرنة من: التعيينات املؤقتة 

 لت املؤقتني وصغار املوظفني املهنيني.واملنح ادلراس ية واملتدربني واخلدمات التعاقدية الفردية وموظفي الواك

ىل  97,0وقد شهد عدد املوظفني الثابتني عىل مدى العام السابق ارتفاعًا طفيفًا من  .8 يف املائة بغية  81يف املائة اإ
برام العقود املرنة للمنظمة تل  بية استيعاب املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طويةل. ومع مرور الوقت، س تتيح الزايدة يف اإ

الاحتياجات اليت تقتضهيا الاجتاهات الاسرتاتيجية املتغرية والطفرات اليت يشهدها الطلب عىل العمل أأحيااًن، مع منع تكرار 
حداث زايدة تدرجيية  ترامك أأعداد املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طويةل وما يقرتن بذكل من تبعات مالية. وتس هتدف الويبو اإ

 لقوة العامةل دلهيا، وذكل أأيضًا بغرض تقليص التاكليف واحلد من الالزتامات املالية طويةل الأمد. يف املكون املرن من ا

 وفامي ييل بياانت تس تعرض الوضع الراهن للقوة العامةل دلى الويبو. .7
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 4105-4103حتديث بشأأن اسرتاتيجية املوارد البرشية اثلثًا. 

 الس نويالنقاط البارزة يف التقرير أألف. 

يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي التاسع املتعلق ابدلمع الإداري  4105-4103تسهم اسرتاتيجية املوارد البرشية للفرتة  .01
الفعال، اذلي يؤدي مكون املوارد البرشية للويبو فيه دورًا مركزاًي، حيث حيدد اسرتاتيجياته وبراجمه احملركة وأأنشطته 

  التنفيذية.

جيابية ومزيد من التحسينات يف املؤرشات الرئيس ية  وقد تواصل منذ الفرتة .00 املشموةل يف التقرير الأخري حتقيق نتاجئ اإ
دارة املوارد البرشية وتطويرها. وفامي ييل النقاط البارزة يف هذا التقرير.  اليت تعكس كفاءة وفعالية اإ

 حتسني التواصل 

 ىل املوظفني بشأأن مبادرات عقد عدد من جلسات الإحاطة مجليع املوظفني، وأأرسلت رسائل بش لك منتظم اإ
 املوارد البرشية، وذكل لتعزيز فهم املوظفني للمنطق اذلي تقوم عليه املبادرات والتغريات الرئيس ية اليت جتلهبا. 

ىل تلبية احتياجات الأعامل ميي يريم اإ  تصممي تنظ

  .دماجه يف التخطيط التنظميي الس نوي ولفرتات الس نتني  مُعم ختطيط القوة العامةل من خالل اإ

  عادة التوزيع وتقومي امل  هارات لتلبية احتياجات الأعامل.وزاد الرتكزي عىل اإ

طار تعاقدي واحض  اإ

  مع غري املوظفني الإطار والرشوط الواحضة للتعاقدات وفرياخلدمات التعاقدية الفردية لتنرشت س ياسة بشأأن 
جراءات الرشاء املالمئة للخدمات املُنجزة يف ظّل تكل العقود، مما يمكل معلية مراجعة الإطار  وحتديد اإ

 التعاقدي للويبو.

 اعامتد تكنولوجيات جديدة 

  تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية دعامً لتقدمي خدمات املوارد البرشية عىل  4102شهد شهر فرباير
 و ممكن. أأمثل حن

  يونيووبدأأ اس تخدام التصويت الإلكرتوين يف الويبو عىل أأساس جترييب يف انتخاابت للعاملني أأقميت يف 
4102 . 

ضفاء قدر مزتايد من الطابع املهين عىل معلية التوظيف  اإ

 ىل املناصب ذات املدة احملددة، حيث بلغ متوسط ىل أأقل من النصف ابلنس بة اإ  ةاخُترص زمن التوظيف اإ
يف املائة من منافسات  73. وعقدت اختبارات يف 4100أأس بوعًا يف  39,9أأس بوعًا، نزوًل من  06.13

 املس توايت املهنية، وتزايد اس تخدام مراكز التقيمي لشغل الوظائف الاسرتاتيجية.

منية املوظفني وتقديرمه  الرتكزي عىل ت

  نًة بأأهداف أ حاد املوظفني وكفاءاهتم.أأضفيت الصبغة املؤسس ية عىل تقيمي الأداء اذلي يقيس الأداء مقار 

  ىل تيسري حتقيق الوجاهة يف تعمل املوظفني وتطورمه ولتقليص ونُفذت س ياسة جديدة للتعمل والتطوير تريم اإ
 الفجوات يف املهارات.
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  وأأطلق برانمج جترييب للماكفأ ت والتقدير لأداء الأفراد واجملموعات من خالل تركيبة من احلوافز النقدية وغري
دارة الأداء  النقدية، مع وضع روابط واحضة ابلقمي الأساس ية للويبو وأأهدافها الاسرتاتيجية، عالوًة عىل نظام اإ

 وتطوير املوظفني.

 زايدة التنوع اجلغرايف واجلنساين

  وأأن تكفل  4141أ لت الويبو عىل نفسها أأن حتقق التوازن بني اجلنسني عىل مجيع الأصعدة يف موعد غايته عام
وقد عني أأخصايئ يف القضااي اجلنسانية والتنوع،  الاعتبارات املتعلقة بذكل يف مجيع براجمها ومرشوعاهتا. مراعاة

 س ياس هتا وخطة معلها بشأأن املساواة بني اجلنسني. 4102كام س تصدر الويبو يف عام 

  نظمة. وأأطلقت محالت انتشار وزاد التفاعل مع ادلول الأعضاء بغية زايدة التنوع اجلغرايف يف امل 

 نظام العداةل ادلاخلية 

  4102يناير  0دخل نظام املوظفني ولحئته املعدل بشأأن التدابري التأأديبية وتسوية املنازعات حزي النفاذ يف ،
طار الس ياسات لنظام العداةل ادلاخلية اجلديد.  وصدرت تعلاميت مكتبية لهتيئة اإ

 لإسداء  4102 يونيو 43ارش همامه اعتبارًا من وقد أأنشئ الفريق الاستشاري املشرتك اجلديد عىل أأن يب
ىل الفريق  ىل املدير العام خبصوص شؤون الأفراد والشؤون الإدارية. وللموظفني التقدم ابلامتسات اإ املشورة اإ

ضافية لتحسني العالقات بني املوظفني والإدارة.  الاستشاري املشرتك مبارشة، مما يتيح قناة تواصل اإ

 ويبو لحتياجات امللكية الفكرية العاملية املتطورةحتسني اس تجابة الابء.

 مالءمة الهيالك وجحم القوة العامةل

ىل متكني املنظمة من حتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية من خالل  .04 تواصل الويبو تطبيق مبادئ تصممي تنظميي تريم اإ
دماجه  ختطيط املوارد البرشية والانتفاع هبا بشلك فعال. ومن املكوانت الرئيس ية "تعممي" ختطيط القوة العامةل من خالل اإ

 يف التخطيط التنظميي الس نوي ولفرتات الس نتني. 

عداد تقارير  .03 دخال حتسينات عىل معلية ختصيص أأفراد لأنشطة الربامج حبيث تتيح اإ واكنت أأوىل اخلطوات املتخذة اإ
 أأفضل عن اس تعامل املنظمة ملواردها البرشية.

حاطة عن ختطيط القوة العامةل للك قطاع للمديرين املطالَبني، اعتبارًا من فرتة الس نتني  وقد .02 عقدت جلسات اإ
وتتلخص فوائد ختطيط القوة العامةل يف زايدة القدرة عىل التنبؤ  احلالية، بوضع خطط معل تفصيلية، لٌك يف جمال اختصاصه.

دارة املوارد البرشية ومن خالل وتعظمي كفاءة اس تعامل املوارد. ويس متد املديرون ادل مع يف وضع خططهم للقوة العامةل من اإ
ىل هذه  توفري بياانت ذات صةل تبني معلومات أأساس ية بشأأن القوة العامةل معهم. وسيتاح للمديرين مع قريب النفاذ اإ

  2املعلومات من خالل نظام جديد للمعلومات التجارية.

طور احتياجات الأعامل فهيا برسعة شديدة وضع اسرتاتيجيات حمددة للموارد ويلزم يف بعض اجملالت احلرجة اليت تت .05
البرشية ابلتعاون مع الإدارة من أأجل المتكن من توقع الاحتياجات املتغرية والتعديالت الالزمة يف الهيلك وجحم القوة العامةل 

دارة املوارد البرشية يف النصف الأول من عام  يف تقدمي دمع حمدد جملالت تشغيلية مثل  4102بشلك أأفضل. وقد اخنرطت اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وجسل مدريد.

                                                
2

 أأدانه فامي يتعلق مبعلومات الأعامل. 62و 63الفقرتني رجاء الاطالع عىل   
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 كفاءات وهمارات لتلبية احتياجات الأعامل دون زايدة أأعداد املوظفني

ل من  .06 ضافة موارد للمجالت ذات الأولوية اجلديدة. ول ميكن حتقيق هذا يف س ياق عدم المنو اإ جيب عىل الويبو اإ
عادة ىل التقاعد وادلوران مىت ما  ختصيص املوارد حبصافة. خالل اإ عادة ختصيص املناصب من خالل الإحاةل اإ وس تحقق اإ

ن الويبو تواجه معوقات يف مساعهيا ملواءمة الكفاءات واملهارات ولتلبية احتياجات الأعامل اجلديدة  أأمكن ذكل، ومع ذكل فاإ
يف املائة(، وحمدودية  4.9عن  4103غادرين بسبب التقاعد يف عام بسبب اخنفاض معدل التناقص الطبيعي )مل تزد نس بة امل

 (.0(، واس تقرار عدد العاملني )انظر الشلك 4103يف املائة يف عام  0.4معدل ادلوران )

ىل ديسمرب  يوليو* من   4102اإ
 معدل التناقص الطبيعي )أأي التقاعد( عىل مدى الس نوات الثالث القادمة :0الشلك 

حلاق أأحصاب خربات ودراية معلية جديدة ابلعمل. ففي عام ويؤدي تقومي  .09 ىل سد الفجوة من خالل اإ ، 4103املهارات اإ
ىل اجملالت ذات الأولوية اجلديدة اليت حددت من خالل معلية مراجعة التصممي التنظميي يف  05أأعيد توزيع حنو من  منصبًا اإ

ىل واكن نصف هذه املناصب يف اخلدمات العامة، واك .4104عام  دارية/سكراترية، وُحول معظمها اإ نت أأساسًا وظائف اإ
ضفاء الطابع املهين عىل القوة العامةل. واكنت أأغلبية املناصب املعادة التوزيع  مناصب همنية. وسيس متر هذا الاجتاه مع تزايد اإ

ن ذكل أأساسًا نتيجة لزايدة من قطاع الإدارة والتس يري وقطاع الابتاكر والتكنولوجيا )معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(، واك
دخال التكنولوجيات اجلديدة، مما أأاتح تعزيز الأدوار التقنية يف قطاع البنية التحتية العاملية، وحتديث تكنولوجيا  الأمتتة واإ

حلاق موظفني ابلأدوار اجلديدة يف اس مترارية الأعامل والصحة العا   ملية.املعلومات والتصالت، وتعيينات املاكتب اخلارجية، واإ

والويبو بصدد وضع هُنج تطبق عىل مس توى املنظمة بأأمكلها لتقومي همارات املوظفني حسب أأولوايت الأعامل. وختضع  .08
، وبلغ عدد 4103التوصيفات الوظيفية للمراجعة والتحديث مبتطلبات جديدة من املهارات التقنية. وقد بدأأ ذكل يف عام 

  .4105. ومن املتوقع أأن تنهتيي هذه العملية يف أأوائل عام 211التوصيفات الوظيفية املعدةل حىت ال ن 

وجيري حاليًا تقيمي الفجوات يف القدرات عىل مس توى الشعب من خالل خطط معل القوة العامةل اجلاري وضعها، مما  .07
عداد مبادرات تدريبية.   س يعني عىل اإ

جراء تقيمي أأوىف للمهارات وال .41  كفاءات خالل معلية التوظيف.كام جيري تعزيز القدرة ادلاخلية دلمع اإ

  ىل الكفاءات يف عام  45تلقى جراء املقابالت استنادًا اإ  ؛4103موظفًا تدريبًا عىل اإ

  يف املائة من املنافسات عىل مناصب عىل مس توايت املديرين. 51واس تعني مبراكز تقيمي خارجية يف 
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 التخطيط للتعاقب يف الأوقات املالمئة

ىل أ لية رمسية لتخطيط التعاقب، حيث يتبني املديرون مبوجهبا س تنتقل الويبو من خالل  .40 تعممي ختطيط القوة العامةل اإ
أأحصاب القدرات ويعملون عىل تطويرها وتقيميها ضاماًن لالس مترارية يف مجيع املناصب ويتخذون التدابري الالزمة لنقل املعارف 

مبادئ توجهيية من أأجل ختطيط التعاقب تكفل  4103مايو  احلرجة قبل التقاعد وتأأمني اس مترارية الأعامل. وقد صدرت يف
 اس تكامل معليات اس تعراض مكثفة بني يدي حالت التقاعد بغية الوقوف عىل أأفضل اس تفادة من املناصب.

 التنوع اجلغرايف

ىل 4102 يونيوينمتي موظفو الويبو، حسب الوضع يف  .44 موظفو بدلًا، مبا يف ذكل ادلول الأعضاء اليت ميثلها  008، اإ
ىل الفئات املهنية وما فوقها فقط، يتبني  00اخلدمات العامة ) دوةل عضو( واملوظفون املؤقتون )مخس دول أأعضاء(. وابلنظر اإ

ىل   منذ مخس س نوات. 79، صعودًا من 014أأن عدد ادلول الأعضاء املمثةل زاد اإ

ل أأن املنظمة يف هذه الأثناء تبذل  ومازالت س ياسة الويبو بشأأن التوزيع اجلغرايف تس تلزم نظر ادلول الأعضاء .43 فهيا، اإ
ىل بدلان أأورواب  هجودًا يف سبيل احتواء حالت عدم التوازن، خاصة خضامة احلصة اليت يس تأأثر هبا املوظفون املنمتون اإ

الزائد.  وقد حتقق حتسن تدرجيي يف معاجلة حالت المتثيل الغربية يف الفئات املهنية وما فوقها مقارنًة ابملناطق الأخرى.
ىل أأورواب الغربية يف الفئات املهنية وما فوقها، مبا يف ذكل املناصب اللغوية، من  ىل  52,5واخنفضت نس بة املوظفني املنمتني اإ اإ

 يف املائة عىل مدى الس نوات امخلس الأخرية. 27,3

 
ىل منطقة أأورواب الغربية يف الفئات امل  :4الشلك   4102 يونيوهنية وما فوقها، النس بة املئوية للموظفني املنمتني اإ

ن .42 عىل التنوع  اسلبي خلّف أأثرادمج املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طويةل ، عىل 4101العمل، منذ عام  ومع ذكل فاإ
ىل موظفا  40ينمتي  حىت ال ناذلين أأدجموا يف الفئات املهنية وما فوقها من هؤلء املوظفني  47 أأصل نمفاجلغرايف يف الويبو،  اإ

 يف املائة(. 94أأورواب الغربية )بنس بة 

موظفا يف الفئات املهنية  81. مفن أأصل غري أأّن حالت التقاعد املقبةل متثّل فرصة أأمام املنظمة لتحسني التنوع اجلغرايف .45
ىل يف املائ 23,8موظفا ) 35، ينمتي 4107وديسمرب  4102وما فوقها املتوقّع بلوغهم سّن التقاعد يف الفرتة بني يوليو  ة( اإ

 )اثنيا((.4أأورواب الغربية )انظر الشلك 
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 4102اعتبارا من يوليو *

 4107-4102: حالت التقاعد املتوقّعة ابلنس بة للفئات املهنية وما فوقها حبسب املنطقة، )اثنيا(4الشلك 

أأجريت محلتا ويف س ياق تكثيف اجلهود من أأجل زايدة التنوع اجلغرايف من خالل متثيل أأفضل للمناطق الأخرى،  .46
عالانت عن وظائف شاغرة يف 4102و 4103انتشار يف عايم  ، وتعلقت لك مهنام بثالثة مناصب. وقد تضمنت امحللتان اإ

خطارات عن الوظائف الشاغرة يف ماكتب  ىل ادلول الأعضاء غري املمثةل واملناطق ضعيفة المتثيل. كام معمت اإ الويبو موهجة اإ
عانة عىل وتفاع امللكية الفكرية الوطنية. قلميية لالإ دارة املوارد البرشية مبارشة مع بعض ادلول الأعضاء واجملموعات الإ لت اإ

حداث زايدة يف عدد الطلبات عالية اجلودة.  اإ

حيث زاد املتقدمون من  وقد حققت امحللتان ابلفعل زايدة يف نس بة املتقدمني للوظائف من املناطق املس هتدفة، .49
ىل أأورواب وأ س يا الوسطى رشق ووسط  . بل واكنت الزايدة 4103يف املائة يف عام  04,0يف املائة مقارنًة مبتوسط  02,0اإ

الناجتة عن امحلةل أأعىل من ذكل يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب، فقد اكنت أأكرث من الضعف، حيث مثلت الطلبات 
 (.3الشلك  )انظر 4103يف املائة يف عام  6,7يف املائة مقارنًة مبتوسط  02,2املقدمة 

 

قلمييًا،  :3الشلك   4103مقارنة النس بة املئوية للمتقدمني بني الوظائف الشاغرة العادية والوظائف الشاغرة املوهجة اإ
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حداها مرحش من منطقة مس هتدفة،  .48 ومن بني املناصب الثالثة اليت أأدخلت يف محليت انتشار التنوع اجلغرايف، شغل اإ
للحفاظ عىل الزايدة يف  4102وس يجرى مزيد من التحليل عقب أأوىل محالت عام وتعترب هذه نتيجة مبدئية مشجعة. 

ىل ذكل، سزتيد الويبو اس تخداهما لإجراءات التعاقد  .من املناطق املس هتدفة الطلبات املقدمة من مرحشني أأكفاء ضافة اإ واإ
ح ذكل فرصًا أأكرب للمرحشني من املناطق غري والعقود املؤقتة. وس يتي وصغار املوظفني املهنينياملرنة حلشد املوظفني مثل املنح 

ىل حتسن شامل يف التنوع اجلغرايف بصورة أأرسع.  املمثةل أأو املمثةل دون النصاب ويؤدي اإ

 وضع الويبو يف صدارة مقديم اخلدمات العاملية يف جمال امللكية الفكريةجمي. 

صالح الإطار التعاقدي  اإ

طار للتعاقد مع غري املوظفني، س ياسة جديدة بشأأن خ 4103نرُشت يف ديسمرب  .47 دمات التعاقدات الفردية لهتيئة اإ
جراءات واحضة حيامث لءمت هذه العقود احتياجات املنظمة. وقد وضعت رشوط  للتعاقد مع غري املوظفني رشاء مالمئة واإ

دارة املوارد البرشية بع د ذكل خالصة وافية للعقود تعطي تتعلق ابخلدمات القامئة عىل املهارة والقامئة عىل التنفيذ. كام نرشت اإ
نظرة عامة عىل مجيع عقود املوارد البرشية من موظفني وغري موظفني يف الويبو، وهذا يدمع أأيضًا الإصالح التعاقدي ويرشد 

 املديرين يف اس تخداهمم خملتلف العقود.

يف مجيع  وس توىل عناية خاصة يف معرض وضع خطط معل القوة العامةل لضامن حتقق التوازن السلمي .31
اتحة املرونة لتلبية الطلبات الانفرادية و/أأو  الربامج/الوحدات من حيث الرتتيبات التعاقدية لتأأمني اس مترارية الوظائف مع اإ

 املتذبذبة.

، عىل 4101وأأوشكت معلية تثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طويةل، اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء يف عام  .30
من املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طويةل  69عىل مدى فرتة الس نتني حنو من  4104يناير  0انل التثبيت يف  الاكامتل. وقد

اذلين اكنوا يؤدون وظائف مس مترة وبلغت مدة خدمهتم املتواصةل واملرضية مخس س نوات أأو أأكرث، واكن ذكل أأساسًا من 
و اذلي وافقت عليه ادلول الأعضاء لفرتة الس نتني. كام انل التثبيت منصبًا لأغراض التثبيت عىل النح 61خالل الإعالن عن 

ىل هؤلء  ضافة اإ . ومن املتوقع أأن تس تمكل معلية التثبيت يف 4102موظفًا عاماًل لفرتة طويةل يف النصف الأول من عام  47اإ
 .4102موعد غايته هناية عام 

وظائف أأظهر التقيمي أأهنا منصبًا ل 66، خصص 4105-4102وتطبيقًا ملا وافقت عليه ادلول الأعضاء لفرتة الس نتني  .34
ىل معاجلة عدم التواؤم بني الاحتياجات التنظميية احلالية وموا مس مترة. رد الأفراد وهذا جزء من الاسرتاتيجية الرامية اإ

ملؤقتة والعقود مع وس يحول الإطار التعاقدي اجلديد، اذلي يتضمن حدودًا زمنية صارمة مجليع العقود ا اخملصصة معاجلة اتمة.
وتتواصل مراجعة الوظائف املس مترة، ويه تتيح فرصة لإعادة تقيمي  غري املوظفني، دون تكرر قضية العمل لفرتة طويةل.

الاحتياجات والاس تخدام الأمثل للموارد، مبا يف ذكل اعتبارات الفعالية من حيث التلكفة، مع مالحظة أأن موقف ادلول 
نفاق العام،حتجمي نس بة تاكالأعضاء اكن واحضًا بشأأن  ىل الإ ل من خالل الإدارة  ليف املوظفني اإ وهذا ل ميكن حتقيقه اإ

 احلصيفة.

 الفعالية يف التوظيف

، 4104أأدى تنفيذ نظام املوظفني ولحئته املعدل بشأأن التوظيف، والتكوين اجلديد لهيئة التعيني املس تحدث يف عام  .33
ىل اختصار ز  ىل ومعليات التوظيف املبسطة اإ ىل املناصب العادية، حبيث اخنفض اإ من التوظيف بأأكرث من النصف ابلنس بة اإ

ىل التوظيف 4104أأس بوعًا يف عام  09و 4100أأس بوعًا يف عام  39,9أأس بوعًا يف املتوسط نزوًل من  06,13 . أأما ابلنس بة اإ
، حيث 4104مقارنة بعام  4103وقد اس تقر نشاط التوظيف يف عام  أأس بوعًا. 01,5املؤقت، فيبلغ متوسط زمن التوظيف 
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يف املائة يف التوظيف العادي  06ملناصب مؤقتة، مما يعكس اخنفاضًا بنس بة  20منافسة عىل مناصب عادية و 65شهد 
يف فئة  40 وما فوقها ويف فئة املهنيني 22منصبًا عاداًي أأعلن عهنا  65يف املائة يف التوظيف املؤقت. واكن من بني  90وبنس بة 

ويتسق هذا مع الزايدة  اصب اخلدمات العامة املعلن عهنا.يف املائة تقريبًا يف من 51اخلدمات العامة، مما يناظر اخنفاضًا بنس بة 
ضفاء الطابع املهين عىل القوة العامةل. ونتج عن املنافسات عىل املناصب العادية ترقية   نيويو موظفًا عىل مدى الفرتة  02يف اإ

 .4102 يونيو-4103

ن تكوين هيئات التعيني، اذلي مل يعد يضم املدير املعين  .32 وكام ذكر يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة الأخري، فاإ
جيابيًا. ومل يشهد عام  دارة املوارد البرشية وممثاًل يرحشه جملس املوظفني، ميثل تطورًا اإ حفسب، بل يضم كذكل ممثاًل عن اإ

وبشلك عام، اتسمت مواقف  اعرتاض واحدة من ممثل املوظفني. ية انتقاء ابرشهتا الهيئات سوى حاةلمعل  20من بني  4103
جامع ال راء يف  ىل اعتبار أأعضاء الهيئات هذه العمليات منصفة  74,9الهيئات ابإ يف املائة من معليات التوظيف، مما يشري اإ

 ومامتش ية مع الس ياسات والإجراءات املوضوعة.

ضفاء الطابعتزايد يف الوي  .35 ىل مجيع املناصب الشاغرة. وجترى مقابالت الهيئة  بو اإ املهين عىل معلية التوظيف ابلنس بة اإ
يف املائة من املنافسات عىل  73وقد أأجريت اختبارات يف من الرتكزي عىل تقيمي الكفاءات. ال ن مقرتنة ابختبار كتايب ومزيٍد 

ىل مناصب الوظائف الشاغرة يف املس توايت املهنية. كام تز  ايد اس تعانة هيئات التعيني مبراكز التقيمي اخلارجية ابلنس بة اإ
املديرين عىل املس توايت الأعىل لتقيمي همارات املرحشني يف جمالت الإدارة. وعقدت معليات تقيمي من خالل مراكز التقيمي 

 (.2يف املائة من املنافسات عىل مس توايت املديرين )انظر الشلك  51اخلارجية هذه يف 

 

ىل مجيع الفئات )املديرين2الشلك  ( والنس بة )خ ع( واخلدمات العامة )م ه( واملهنيني )م د( : معليات التوظيف ابلنس بة اإ
 4103مئوية لالختبارات اليت أأجريت للك فئة، 

 التأأكيد عىل ماكنة الويبو ابعتبارها هجة معل مفضةلدال.

 التنقلية ادلاخلية واخلارجية

دارة  .36 املوارد البرشية س ياسة جديدة حتمل امس "فرص النقل ادلاخيل" تتيح للموظفني فرصًا للنقل الأفقي أأطلقت اإ
وس تفيد الانتقالت الأفقية يف توس يع ال فاق املهنية ومجموعات املهارات دلى  مة عن طريق معلية انتقاء خمترصة.داخل املنظ
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اتحة فرص لتطوير املسار املهين، مع تعزيز مرونة القوة العامةل يف الويبو. وقد أأعلن عن ثالث فرص  املوظفني، عالوًة عىل اإ
وتعترب هذه نتيجة مبدئية مشجعة  شاغر بنجاح مبقتىض هذه الس ياسة. للنقل ادلاخيل، مما نتج عنه شغل منصب واحد

 وس تحدد وظائف شاغرة أأخرى ميكن شغلها من خالل فرص النقل ادلاخيل.

نشاء ماكتب خارجية  وسوف تزداد فرص تنقُّل املوظفني .39 ز وجودها يف املناطق اجلغرافية من خالل اإ لأن الويبو تُعّزِّ
ضافية.  اإ

حركة من حراكت تنقُّل  49وفامي يتعلق ابلتنقُّل اخلاريج داخل النطاق الأوسع ملنظومة الأمم املتحدة، حدثت  .38
ما مبقتىض نقل أأو انتداب أأو اتفاق تبادل. واكنت ال4119املوظفني منذ عام  لهيا يف ، اإ ترتيبًا من  07ويبو يه املنظمة املنقول اإ

بقاهئم  ل بوجه عام اس تقدام املوظفني أأو اإ ىل أأن الويبو تُفّضِّ هذه الرتتيبات، واملنظمة املنقول مهنا يف مثاين حراكت، مما يشري اإ
 فهيا.

 الصحة والسالمة املهنيتان

اجعة السالمة واخلدمات الصحية الطبية واملهنية يف ملر  4103عنُّيِّ خبرٌي استشارٌي خاريٌج يف شهر أأبريل من عام  .37
نشاء جلنة للسالمة والصحة املهنيتني. وقد ُأنشئت اللجنة وبدأأت معلها يف  حدى توصيات هذه املراجعة يه اإ الويبو. واكنت اإ

دارة املوارد البرشية، والأ  ،4102شهر يناير من عام  دارة ويه تتكون من تسعة أأعضاء، مهنم ممثلو املوظفني، واإ من، واإ
دت اختصاصاهتا ووضعت  املباين، واخلدمات الطبية، والرعاية الاجامتعية. وعقدت اللجنُة سلسةل اجامتعات بعد أأن حدَّ

جياد بيئة معل حصية وأ منة.  نظاهما ادلاخيل. ويمتثل دورها يف مراقبة تنفيذ الربامج والأنشطة اليت تعمل عىل اإ

التلوث الإشعاعي الكهرومغنطييس من أأجل التحقق من اخملاطر اليت هتدد وركّزت اللجنة عىل دراسة مس مترة عن  .21
املوظفني جراء التعرض للمجالت الكهرومغناطيس ية، وهو الأمر اذلي أأعرب البعض عن قلقهم حياهل. واكتشفت قياسات 

م خبريٌ  ىل اللجنة معلومات مس تقةل ُأجريت يف مباين الويبو أأن مس توايت الإشعاع ل تتجاوز املعدلت احمللية. وقدَّ  خاريٌج اإ
ملوضوع. واس ُتنتج أأن هناك أأدةل علمية حمدودة عىل وجود أأي تأأثري للتلوث الإشعاعي الكهرومغنطييس يف ابوثيقة الصةل 

 الصحة.

واشرتكت اللجنُة أأيضًا مع جامعة ويبسرت يف دراس هتام املتعلقة ابلصحة النفس ية يف املنظامت ادلولية. وسوى جُترى  .20
 اس تقصائية للموظفني تُمّد الويبو ببياانت مفيدة بُغية وضع اسرتاتيجية بشأأن تدابري التخفيف.دراسة 

ىل زايدة املساحة  .24 وبناًء عىل قرار من اللجنة، بدأأ جتديد املاكتب اليت تأأوي وحدة الويبو الطبية. وسوف يؤدي ذكل اإ
صة خلدمات املوظفني مثل غرفة ال  ىل غرفيت الانتظار والتشاور. وتوجد أأيضًا ماكتب  / الرضاعة الطبيعيةمتريضاملُخصَّ ضافًة اإ اإ

 اكفية للموظفني الطبيني.

وجيري حاليًا اس تقدام خشص ليقوم مبهام موظف رعاية شؤون املوظفني، اذلي س يكون ُملكَّفًا بتطبيق الس ياسات  .23
ىل املوظفني احلاليني والوافدين  سداء املشورة عىل حنو رسي اإ اجلدد وعائالهتم بشأأن الإقامة يف جنيف، والأنظمة املالمئة واإ

 ومبعاجلة لك قضااي الرعاية الاجامتعية.

 التأأمني عىل املوظفني

العقود احلالية للتأأمني امجلاعي عىل املوظفني )أأي التأأمني ضد احلوادث الطبية واملهنية  4102سوف تنهتيي يف عام  .22
خل، والتأأمني عىل احلياة(. وجتُ  رى حاليًا مناقصٌة لختيار مقدم خدمة مناسب أأو أأكرث. والهدف من وغري املهنية، وفقدان ادلَّ

بقاء عىل التاكليف اليت تتحملها الويبو واملوظفون منخفضة.  ذكل هو احلصول عىل أأفضل تغطية تأأمينية للموظفني مع الإ
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 التوازن بني احلياة العملية والاجامتعية

ح هلم ابملواءمة بني حياهتم املهنية والشخصية. ولس تكامل الأمناط تتعهد الويبو بتوفري بيئة معل مرنة للموظفني تسم .25
جازة الأبوة، والإجازة العائلية يف حاةل الطوارئ غري املتوقعة، وترتيبات  لت اإ التقليدية لإجازة الأمومة والعمل بدوام جزيئ، ُأدخِّ

ضايف بنس بة  % من مجيع 04ظفات وأأكرث من أأن ما يقرب من ربع املو  5%. ويوحض الشلك 71العمل بدوام جزيئ اإ
 املوظفني واملوظفات يس تفيدون من ترتيبات العمل بدوام جزيئ.

 4102املوظفون العاملون بدوام جزيئ كام يف يونيو 

 اجملموع الرجال النساء   املوظفون الثابتون*     

 0139 285 554   مجموع املوظفني الثابتني

 ادلوام اجلزيئ

 

034 2 036 

 %03,0 %1,8 %43,7  املئويةالنس بة 

 املؤقتون

 

98 64 021 

 ادلوام اجلزيئ

 

03 0 02 

 %01,1 %0,6 %06,9 النس بة املئوية

 مجموع املوظفني

 

631 529 0099 

 ادلوام اجلزيئ

 

025 5 051 

 %04,9 %1,7 %43,1 النس بة املئوية

 4102ترتيبات العمل بدوام جزيئ كام يف يونيو      

 اجملموع الرجال النساء   املوظفون الثابتون*     

 0149 524 285   املوظفون العاملون بدوام اكمل

 املوظفون العاملون بدوام جزيئ

   

  

71%   03 1 03 

81% 

 

018 2 004 

51% 

 

42 0 45 

 051 5 025  اجملموع الفرعي للعاملني بدوام جزيئ

 %04,9 %1,7 %43,1   النس بة املئوية

     

  

631 529 0099 

 * الوظائف املموةل الأخرى غري ُمدَرجة    

 عدد املوظفني العاملني بدوام جزيئ :5الشلك 
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 اخنفاض التغيب عن العمل

ينخفض التغيب عن العمل تدرجييًا. وتوحض املقارنة بني الس نوات أأن حالت الغياب )الإجازة املرضية وحالت  .26
نت 6)انظر الشلك  4103أأقل مما اكنت عليه يف عام  4102الطوارئ املتعلقة ابلأرسة( يف عام  ذا ما قُورِّ ( وأأهنا أأقل كثريًا اإ

 (.9)انظر الشلك  4104بعام 

 

 4102و 4103بياانت مقارنة عن حالت الغياب يف عايم  :6الشلك 

 

 4103و 4104بياانت مقارنة عن حالت الغياب يف عايم  :9الشلك 

منية قدرات   املوظفنيالاستامثر يف ت

س ياسة جديدة للتعمل وتمنية القدرات وفقًا لسرتاتيجية املوارد البرشية يك  4103صدرت يف شهر ديسمرب من عام  .29
تنظمي  4103تُيرّسِّ عىل املوظفني ما يناس هبم من التعمل وتمنية القدرات وللحد من جفوات املهارات. وواصلت الويبو يف عام 

الشامةل لعدة قطاعات. وازداد التعاون مع مكتب الأمم املتحدة جبنيف بشأأن مسائل عدد كبري من التدريبات امجلاعية 
التدريب، واس متر التدريب اللغوي ابلشرتاك مع منظامت أأخرى )الاحتاد ادلويل لالتصالت، ومنظمة العمل ادلولية، 

بقاء التاكليف منخفضة حف  سب، بل تضمن أأيضًا احتفاظ الويبو ومنظمة الصحة العاملية(. وهذه الرتتيبات ل تساعد عىل اإ
 بنفس معايري التدريب مثل منظامت الأمم املتحدة الأخرى.

%( مقارنًة ابلعام السابق. وقد سامه 41)ازدادت الأايم بنس بة  3وقد حدثت زايدة كبرية يف أأنشطة التدريب اخلاريج .28
والتدريب املرتبط برتقية برامج مايكروسوفت  يف هذه الزايدة لك من التدريب يف جمال الأخالقيات والزناهة يف الويبو

أأوفيس. وحظي موظفو الويبو، يف املتوسط، خبمسة أأايم تدريبية للك موظف )تدريب داخيل وخاريج(، وهو ما يتسق مع 
حدة العرف املُتََّبع يف الأمم املتحدة بشأأن متوسط احلد الأدىن الس نوي اذلي يبلغ مخسة أأايم تدريبية للك موظف كام ذكرت و 

                                                
3

مه موظفو الويبو.  مه ُمدّرِّبون خارجيون، والتدريب ادلاخيل هو التدريب اذلي يُقّدِّ  التدريب اخلاريج هو التدريب اذلي يُقّدِّ

5,1274,9923.9إجازة مرضية بشهادة

1,30388380.3مرض ألكثر من 60 يوما في عام 2014: 11

1,0019010.7إجازة مرضية بدون شهادة

7586860.5طوارئ متعلقة باألسرة

8,1887,4615.8

 *  إال إذا كانت +/- 5  ال تعتبر فرقا مبينا

ام( الغياب  )أي
      2013

مؤشر  *  يناير- يونيو 
      2014

 يناير- يونيو 

المتوسط لكل 

موظف

8,4648,7416.8إجازة مرضية بشهادة

2,2402,756106.0مرض ألكثر من 60 يوما في عام 2014 : 14

1,6401,9521.5إجازة مرضية بدون شهادة

2,1591,4631.1طوارئ متعلقة باألسرة

14,50314,91211.6

 *  إال إذا كانت +/- 5  ال تعتبر فرقا مبينا

     2012 

مؤشر  *  يناير-ديسمبر 
     2013 

 يناير-ديسمبر 

المتوسط لكل 

موظف

)أيام( الغياب 
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ىل  0.56التفتيش املشرتكة. ويف الفرتة نفسها، استمُثِّر يف التدريب  % من 1.98مليون فرنك سويرسي، أأي ما يصل اإ
 تاكليف املوظفني.

داء  الإدارة الفعاةل للأ

دارة الأداء وتطوير املوظفني  .27 ن نظام اإ ل يف عايم  4117اذلي بدأأ العمل به يف أأول الأمر يف عام  –اإ  4100وعُّدِّ
ىل  قد – 4104و م تدريٌب خاٌص بشأأن هذا النظام اإ مشاراكً يف  064ازداد نضجًا من حيث النطاق والقبول والتطبيق. وقُّدِّ

، أأجرت وحدة التفتيش املشرتكة دراسًة اس تقصائيًة أأظهرت أأن أأغلبية كبرية 4103. ويف النصف الثاين من عام 4103عام 
ىل ارتفاع معدل %( يعتقدون أأن تقيمي أأد81من موظفي الويبو )حنو  ضافًة اإ اهئم حيدث يف حينه وعىل حنٍو شفاف ونزيه. واإ

%(، خلصت 64اذلي اكن معدل الامتثال فيه  4101%( عىل مدار العامني املاضيني )مقارنًة بعام 71الامتثال )أأكرث من 
دارة الأداء وتطوير املوظفني ُمدمٌج ال ن جيدًا. ىل أأن نظام اإ  وحدة التفتيش املشرتكة اإ

دارة أأداء املنظمة والأفراد، اعتبارًا من فرتة الس نتني ويف  .51 طار اجلهود املتواصةل لتعزيز اإ ، جيب أأن يقمي 4105-4102اإ
املديرون حلقة وصل بني املوظفني وأأنشطة الربانمج وأأن ينرشوا هذه املعلومات من خالل أأدوات مدجمة لرفع التقارير. فهذا 

م للمرشفني واملوظفني صورًة واحضًة يُسهِّّل وضع أأهداف مرتبطة ابلعمل يف نظا دارة الأداء وتطوير املوظفني، لأنه يُقّدِّ م اإ
 ملسامهة املوظفني املتوقعة يف أأنشطة الربامج.

م توجهيات بشأأن وضع خطط  .50 ث "معاجلة قصور الأداء" اذلي يُقّدِّ واس تخدم املديرون للمرة الأوىل الكتيب املُحدَّ
دارة املوارد البرشية مع املديرين املعنيني للتأأكد من حتسني الأداء عند مواهجة قصور  الأداء. ويف هذه احلالت، اجمتعت اإ

حاةل( خالل فرتة  31من أأصل  46%، 89معاجلة قصور الأداء برسعة وابنتظام. ومت حل الأغلبية العظمى من احلالت )
ما عن طريق حتسني يف الأداء أأو رحيل ذوي الأداء ا4102-4103الس نتني   لضعيف من املوظفني عن املنظمة.، اإ

 املاكفأ ت والتقدير

تتعهد الويبو بتعزيز المتزي يف ماكن العمل. وحتقيقًا لهذه الغاية، أأطلقت برانجمًا جتريبيًا للماكفأ ت والتقدير فامي خيص  .54
ىل جانب مجموعة من احلوافز النقدية وغري النقدية. وُحرِّص عند تصممي هذا  قامة الأداء الفردي وامجلاعي اإ الربانمج عىل اإ

دارة الأداء وتطوير املوظفني. وتلقى مجيع  صالت واحضة بقمي الويبو الأساس ية وأأهدافها الاسرتاتيجية، وكذكل بنظام اإ
خطاب شكر وتقدير من املدير العام. وُمنِّحت ماكفأ ٌت نقديٌة يف اجملالت  4104املوظفني اذلين اكن أأداؤمه ممتزيًا يف عام 

 والتوجه حنو تقدمي اخلدمات" )ماكفأأة فردية للك قطاع(، و"العمل يدًا واحدة" )لثالثة أأفرقة يف خمتلف ال تية: "النتاجئ
 القطاعات(، و"الابتاكر والكفاءة" )ماكفأأة فردية للك فئة من فئات املوظفني(.

ىل زايدة كفاءة  وتلقى أأربعة موظفني ماكفأأة الابتاكر والكفاءة لبذهلم هجدًا اس تثنائيًا ولإبداعهم وكفاءهتم .53 اليت أأدت اإ
 :ما ييل املنظمة أأو حتقيق وفورات يف التاكليف أأو الك الأمرين. وتشمل املرشوعات اليت أأجنزها الفائزون ابملاكفأأة

 تصممي نظام لإدارة الأداء املؤسيس وتدشينه؛ 

 الرتمجة وجودهتا؛ وتطوير تكنولوجيا فريدة من نوعها للرتمجة ال لية الإحصائية من أأجل تعزيز كفاءة أأعامل 

  ىل وتصممي منصة الويبو جلدول أأعامل التمنية )قواعد البياانت( وتطويرها وتنفيذها من أأجل تيسري النفاذ اإ
أأنشطة املساعدة التقنية وتبادل املعلومات بني أأقل البدلان منوًا والبدلان النامية من هجة والبدلان واملؤسسات 

 املاحنة من هجة أأخرى؛
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  ىل حتقيق وتصممي نظام ال تفايف اقتصادي يضمن سعة تربيدية لطوابق املاكتب يف املبىن اجلديد مما يؤدى اإ
 وفورات كبرية للمنظمة.

عالن عن الفائزين ابملاكفأ ت يف شهر مارس من عام  .52  واكن احلفل اكمل العدد. ،4102وُأقمي حفل مجليع املوظفني لالإ

دارة املوارد البرشية، وكخطوة أأوىل عىل طريق التقيمي، أأجرت شعبة التدقيق  .55 ادلاخيل والرقابة الإدارية، ابلتعاون مع اإ
حلقة معل لس تعراض ادلروس املس تفادة مع املنتفعني ابلربانمج من الأفراد والأفرقة ملناقشة اخلربة املكتس بة وحتديد مواطن 

واملاكفأ ت عىل حنو مناسب، وأأنه ينبغي التحسني. وأأظهر التقيمي أأن املرشوع التجرييب جيمع بني التقدير الرمسي وغري الرمسي 
أأن يكون هناك مزيد من الأدوات لإبداء التقدير غري الرمسي. وأأعرب مجيع املوظفني عن اس تحساهنم للحفل. واكن من 

ىل أأقىص حد عن طريق تواصل أأفضل وأأوحض وأأنسب من حيث التوقيت مع املوظفني  املمكن زايدة ال اثر الإجيابية اإ
ني. وجي ري حاليًا تدشني مرشوع جترييب اثٍن بناًء عىل نتاجئ التقيمي الأويل. وسوف جُيرى تقيمٌي شامٌل يف اجلزء الأخري املُرحشَّ

 . وسوف تصدر س ياسة رمسية بعد ذكل.4102من عام 

 املساواة والتوازن بني اجلنسني

، وتعهّدت بضامن 4141بتحقيق التوازن بني اجلنسني عىل مجيع املس توايت حبلول عام  4103تعهّدت الويبو يف عام  .56
ز تقدٌم حنو حتقيق هذه الأهداف بعد تعيني متخصص  أأن تكون الاعتبارات اجلنسانية جزءًا من براجمها ومرشوعاهتا. وقد ُأحرِّ

. وُأجريت مشاوراٌت مكثفٌة داخل املنظمة بشأأن "س ياسة الويبو 4103من عام  يف املسائل اجلنسانية والتنوع يف شهر يوليو
ىل تعممي مراعاة 4102بشأأن املساواة بني اجلنسني" و"خطة العمل"، وسوف تصدران يف عام  . وهتدف الس ياسُة اإ

نت هجات لتنس يق  املنظورات اجلنسانية يف برامج الويبو وأأنشطهتا، وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف ماكن العمل. وُعّيِّ
الشؤون اجلنسانية يف لك قطاع من أأجل تيسري تعممي مراعاة املنظور اجلنساين يف جمالت الربامج. وبدأأت معلية مجع 

م هذه املامرسات اجليدة عىل ش ىت القطاعات بدمع من هجات تنس يق الشؤون اجلنسانية.  املامرسات اجليدة. وسوف تُعمَّ

%. ول تزال توجد اختاللت )انظر الشلك 53.5نساء بني املوظفني املنتظمني مس تقرًة عند وظلت النس بة املئوية لل  .59
%، مقابل 46,3(، ل س امي يف املس توايت العليا، ولكن اكنت هناك حتسينات. فعىل مس توى املديرين، تبلغ نس بة النساء 8

. ويف 4103% يف عام 28,7%، مقابل 28,8، ظلت نس بة النساء مس تقرًة عند املهنية . ويف الفئة 4103% يف عام 45
ىل  4103يف عام  60,2فئة اخلدمات العامة، اخنفضت قلياًل النس بة املئوية للنساء من  . ويُبَذل حاليًا مزيٌد من اجلهود 61,5اإ

 .4141لتحسني التوازن بني اجلنسني داخل املنظمة من أأجل حتقيق هدفها حبلول عام 
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 4102 حسب الرتبة: يونيو التوازن بني اجلنسني :8الشلك 

تتعهد الويبو بدمع املبادرات اليت تُمكِّّن املرأأة مع الرتكزي بشلك خاص عىل س ياق امللكية الفكرية. وشاركت الويبو، و  .58
ىل املعرض واملنتدى  ضافًة اإ بداعاهتا، اإ عىل مدى الس نوات الس بع املاضية، يف رعاية املؤمتر ادلويل املعين اببتاكرات املرأأة واإ

مارس، ويف  44و 40ادلوليني لخرتاعات املرأأة. ويف هذا العام، ُأقمي هذان احلداثن يف مدينة وارسو يف بولندا، يف يويم 
ىل  06مدينة س يول يف كوراي، يف الفرتة من   مايو. 08اإ

تسهيل  حماداثت وقت الغداء( بُغية –مبادرة جديدة )ابمس املرأأة يف العمل  4103وبدأأت يف شهر نومفرب من عام  .57
لهام والقدوة والرؤى املتعلقة بكيفية الاس تفادة الاكمةل من الفرص احلياتية والوظيفية. ويشارك  معليات البحث عن الإ

جيابيًة للغاية.  متحدثون من ش ىت مشارب احلياة بقصصهم املهنية والشخصية وبأأفاكر ورؤى. واكنت تعقيبات املشاركني اإ

مت الويبو للس نة الثانية تقار  .61 ( لتنفيذ س ياسة UN-SWAPير عن خطة العمل عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة )وقدَّ
جملس الرؤساء التنفيذيني املعين ابلتنس يق اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة، واليت تدمع أأيضًا تنفيذ س ياسة الويبو 

أأداء واحد واقرتبت من استيفاء متطلبات تسع متطلبات مؤرش  4103بشأأن املساواة بني اجلنسني. واس توفت الويبو يف عام 

لم تدرج في هذا التقرير الفئة التنفيذية  المدير العام ونائب المدير العام ومساعد المدير العام = 8 مناصب 

20102011201220132014

%26.3%25.0%26.8%18.4%11.4فئة المديرين

%48.8%48.9%49.2%47.5%45.8الفئة المهنية

%60.5%61.4%61.6%62.9%62.2الخدمات العامة

%53.5%53.9%54.1%53.6%52.9المجموع

التوازن بين الجنسين حسب الرتبة كما في يونيو 2014
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اذلي اس توفت فيه الويبو متطلبات مؤرش أأداء واحد فقط  4104%(، وذكل أأفضل من عام 61مؤرشات أأداء أأخرى )
 %(.33واقرتبت من استيفاء متطلبات مخسة مؤرشات )

 زايدة حتسني الكفاءة التنظمييةهاء.

نة  أأنظمة ومعليات ُمحس َّ

 لتخطيط للموارد املؤسس يةحمفظة مرشوعات ا 

قت منذ فرباير  .60 قدرات النظام  4102اكمتل تنفيذ القدرات الأساس ية للموارد البرشية وجتهزي كشوف املرتبات، وُطّبِّ
، اس ُتخرجت نتاجئ 4102اليت تدمع الأنشطة اليومية للموارد البرشية. ونتيجًة حلدوث معلية نقل شامةل للبياانت يف يناير 

ظام اجلديد بدءًا من شهر يناير فصاعدًا، مما يضمن وجود بياانت س نتني اكملتني يف النظام اجلديد. وهذا املرتبات من الن
ىل معلية اختبار صارمة تشمل املس تخدمني 4103املوعد متأأخر عن املوعد الأصيل احملدد وهو أأكتوبر  . ويُعزى التأأخري اإ
نتاج ىل الإ َّب أأل حيدث الانتقال اإ ل بعد تأأكيد قبول املس تخدمني وضامن حدوث انتقال سلس. وقد  التجاريني، مما تطل اإ

 حتققت هذه الرشوط الأساس ية. واس مترت أأنشطة التدريب الشامل للمس تخدمني عىل مجيع املس توايت.

ىل تعزيز دمج البياانت والعمليات، سواء  .64 واكنت هذه املرحةل الأوىل من حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية هتدف اإ
دا رة املوارد البرشية أأو فامي يتعلق بغري ذكل من همام الإدارة والتدبري داخل الويبو. ويه تضع الأسس للمتكني من داخل اإ

دارية أأفضل وأأمشل من أأجل زايدة التوجه املراعي لحتياجات العمالء. ىل معلومات اإ  النفاذ اإ

 ( نظام الويبو لإبالغ الاس تفسارات يف معليات املوارد البرشيةWINS) 

ن  .63 جراءات ادلمع تضمن كفاءة خدمة العمالء وفعاليهتا. وتتلقى معليات املوارد البرشية عددًا كبريًا من املاكملات اإ أأمتتة اإ
ىل الرد علهيا. ويس تخدم نظام الويبو لإبالغ الاس تفسارات نظامًا لتتبع لك هذه  الهاتفية ورسائل الربيد الإلكرتوين اليت حتتاج اإ

 ا يف الوقت املناسب.الاس تفسارات وضامن متابعهت

 اس تخبارات الأعامل 

اس تخبارات الأعامل ابلنس بة للويبو يه مجموعات التكنولوجيات واملهنجيات والأدوات التحليلية اليت سوف تُس تخَدم  .62
ىل معلومات مفيدة وذات مغزى وذكل لأغراض الأعامل التجارية. وسوف  دارية أأولية من مصادر ش ىّت اإ لتحويل بياانت اإ

مداد لوحات الإدارة ببياانت من نظام التخطيط تؤدي عىل  ىل حتسني معلية اختاذ القرارات. وسوف يبدأأ اإ املدى الطويل اإ
دارة املوارد البرشية عىل تمنية همارات حتليل البياانت من أأجل دمع تنفيذ  للموارد املؤسس ية املُطبَّق حديثًا. وتعمل اإ

بالغ بياانت املوارد البرشية بدقة.اس تخبارات الأعامل، وسوف تتعاون مع قطاعات العم  ل الأخرى لضامن اإ

ىل توفري قدرات حتليلية متعددة الوظائف جملموعة متنوعة من أأحصاب املصلحة  .65 وهيدف مرشوع اس تخبارات الأعامل اإ
ماكنية اس تخبارات الأعامل سوف ي  سري قدمًا عىل الرئيس يني لمتكيهنم من فهم دوافع براجمهم وممزيات أأداهئا فهامً أأفضل. وتقدمي اإ

ىل مصادر البياانت  4105حنو ُمحمَك وتدرجيي حىت هناية عام  لضامن الامتثال ملبادئ أأفضل املامرسات، واستناد املعلومات اإ
 املتفق علهيا، مع تلبية معايري جودة البياانت.

 التصويت الإلكرتوين يف الويبو

 يف انتخاابت املوظفني اليت جرت يف شهر يونيو من بدأأ اس تخدام التصويت الإلكرتوين يف الويبو عىل أأساس جترييب .66
. وجُترى يف الويبو ابنتظام انتخاابٌت خيتار املوظفون من خاللها ممثلني عهنم يف ش ىت اللجان أأو الهيئات الإدارية. 4102عام 
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د سلفًا، أأي مركز الاقرتاع، ويديره زمالء من املوظفني اذلين يقومون  واكن التصويت فامي س بق جُيرى يف نطاق جغرايف ُمحدَّ
بدور فارزي الأصوات، واكن املوظف يأأيت لوضع بطاقة التصويت الورقية اخلاصة به يف أأحد صناديق الاقرتاع. أأما يف 

التصويت الإلكرتوين، فُيجرى احلفاظ عىل رسية الاقرتاع ول يُكَشف عن هوية الناخب، وقد مت التغلب عىل قيود الزمان 
حرية املوظفني فامي يتعلق ابختيار ماكن التصويت )داخل مباين الويبو أأو خارهجا(، وذكل ابس تخدام واملاكن، ومت تعزيز 

اجلهاز الإلكرتوين املفضل املُتَّصل بش بكة الإنرتنت )أأهجزة احلاسوب أأو الهواتف اذلكية أأو غريها من الأهجزة احملموةل( ويف أأي 
ت من بعض املوظفني عىل وجود اس تحسان واحض لسهوةل الإجراءات وقت خالل فرتة معينة. ودلّت التعقيبات اليت ورد

 وما نتج عن ذكل من توفري للوقت. وسوف جُيرى تقيمي لهذه التجربة.

 مسائل أأخرى تتعلق ابملوارد البرشيةرابعًا.

 العدل ادلاخيل)أأ(

 التدابري التأأديبية والتسوية الرمسية للزناعات

بعد  4102يناير  0لني بشأأن التدابري التأأديبية وتسوية الزناعات حزي النفاذ يف دخل نظام املوظفني ولحئته املُعدَّ  .69
. واكن أأحد أأهداف التعديل هو تعزيز أ ليات التظمل وتسوية 4103موافقة جلنة الويبو للتنس يق يف شهر أأكتوبر من عام 

الفريق املعين هام  –هيئتان استشاريتان مبا يامتىش مع اسرتاتيجية املوارد البرشية. وذلكل ُألغيت ها النازعات وتبس يط 
ولكن ُأنشئ جملس تظلامت  –ابلتظلامت )املظامل املتعلقة مباكن العمل( واللجنة الاستشارية املشرتكة )القضااي التأأديبية( 

 جديد خاص ابلويبو ذو قدرات أأكرب.

دارية يف الفرتة من وابلتشاور مع عدد من اجلهات املعنية ادلاخلية، مبا فهيا جملس املوظفني،  .68 صدرت ست تعلاميت اإ
دارية  4102حىت فرباير  4103ديسمرب  طار لس ياسات النظام اجلديد اخلاص ابلعدل ادلاخيل، من مضهنا تعلاميت اإ لتقدمي اإ

جراءات واحضة وشفافة للطعن يف تقياميت الأداء، وتسوية الزناعات واملظامل املتعلقة مباكن العمل، وتقدمي طلبا د اإ ت حُتّدِّ
 لإعادة النظر يف القرارات الإدارية، وتطبيق الإجراءات التأأديبية، مما يسهم يف ضامن فعالية التظمل وتسوية النازعات.

عالمية للسامح بتناول املسائل اليت يثريها املوظفون، وبُعثت مراسالت عادية مكتوبة )من  .67 وُعقدت عدة جلسات اإ
بقاء املوظفني عىل عمل مبس تجدات تنفيذ النظام اجلديد )مثل: موافقة جلنة الويبو خالل الربيد الإلكرتوين والتعممي الإعاليم(  لإ

 للتنس يق عىل نظام املوظفني ولحئته اجلديدين، وأأهداف النظام اجلديد، وطلب مرحشني للهيئات الاستشارية اجلديدة(.

 التسوية الرمسية للزناعات

لت ولية مكتب أأمني املظامل، ويف  يف .91 طار اجلهود اجلارية لتعزيز وتقوية ال ليات غري الرمسية لتسوية الزناعات، عُّدِّ اإ
الوقت نفسه وضع فريٌق عامٌل بقيادة املوظفني مرشوَع س ياسة بشأأن هتيئة ماكن معل يسوده الاحرتام والتوافق، وهو ال ن 

 لية.موضوع مشاورات مع اجلهات املعنية ادلاخ 

 بياانت العدل ادلاخيل

ىل يونيو  4103يف الفرتة من يوليو  .90 ، وصلت الأحاكم الصادرة عن احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية 4102اإ
(ILOAT ىل حنو مة يف حق الويبو اإ فرنك  44111فرنك سويرسي، وُدفع ما مجموعه  457111( يف الشاكوى املُقدَّ

 ات جملس الويبو للتظلامت.سويرسي للموظفني بناًء عىل توصي
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وبلغ مجموع التلكفة الإدارية الثابتة للقضااي اليت حفصهتا احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية وجملس الويبو للتظلامت حنو  .94
فرنك سويرسي جمللس  005111فرنك سويرسي للمحمكة الإدارية و 097111فرنك سويرسي، وبعبارة أأخرى  472111

فرنك  5111فرنك سويرسي، و 06 111وبلغت التلكفة الثابتة للك شكوى حفصهتا احملمكة الإدارية حنو  الويبو للتظلامت.
 سويرسي للك طعن حفصه جملس الويبو للتظلامت.

لهيا. .93 حصاءات يسهل النفاذ اإ  وجيري تطوير قاعدة بياانت داخلية لتسهيل الإدارة الفعاةل للقضااي ولتوفري بياانت واإ

 املوظفني والإدارةالعالقات بني )ب(

سداء املشورة 4102يونيو  43ُأنشئ الفريق الاستشاري املشرتك اجلديد وبدأأ معهل اعتبارًا من  .92 . ويمتثل دوره يف اإ
للمدير العام بشأأن املوظفني أأو املسائل الإدارية، مثهل يف ذكل مثل الفريق الاستشاري املشرتك السابق. ولكن سوف توجد 

ضافية لتعزي ز العالقات بني املوظفني والإدارة، أأل ويه حق املوظفني، مبقتىض رشوط معينة، يف توجيه عريضة قناة اتصال اإ
سداء مشورة أأو  دارة املوظفني أأو رعايهتم واإ ىل الفريق الاستشاري املشرتك لاللامتس منه النظر يف أأي مسأأةل ختص اإ مبارشة اإ

ىل املدير العام بشأأهنا. وعىل عكس الفريق  الاستشاري املشرتك السابق، لن يُطلب من الفريق اجلديد تقدمي توصيات اإ
سداء املشورة للمدير العام بشأأن القضااي التأأديبية، مما يسمح هل ابلرتكزي عىل أأمور املوظفني والشؤون الإدارية.  اإ

 تطوير الس ياسات)ج(

قت .95 جازة زايرة الوطن اعتبارًا من  ُطّبِّ بعض الأمور، مهنا تغيري درجة لتغيري  4102مايو  0س ياسة ُمنقَّحة بشأأن اإ
ىل ادلرجة الاقتصادية، ومن مثَّ مساواة الويبو بغريها من منظامت منظومة الأمم املتحدة والسامح لها  السفر من درجة الأعامل اإ

ُّفق بعد مشاورات مع املوظفني عىل فرتة انتقالية لضامن املس اواة بتحقيق وفورات يف التاكليف كام طلبت ادلول الأعضاء. وات
 يف املعامةل والإنصاف.

هناء اخلدمة  .96 وصدرت أأيضًا س ياسات جديدة أأو ُمنقَّحة بشأأن الإقرار ابملعالني، والأنشطة اخلارجية، وسن التقاعد، واإ
ر حنو  جامًل، ُأصدِّ داراًي يتعلق بس ياسة املوارد  05لأس باب حصية، ومنحة الانتداب، والالزتامات القانونية اخلاصة. واإ تعماميً اإ

ما لتحديث س ياسات قامئة أأو لوضع س ياسات جديدة متامًا.ال   برشية، بعد مشاورات مع جملس املوظفني، اإ

رسال  .99 دخال تعديالت ذات صةل عىل نظام املوظفني ولحئته يُدمعَّ عىل حنو مزتايد ابإ صدار س ياسات جديدة واإ واكن اإ
ىل مجيع املوظفني، وتسليط الضوء عىل مربرات التغيريات وا لتطورات الرئيس ية، لتسهيل قبول املوظفني وتعممي مراسالت اإ

جاابهتا ونرُشت عىل ش بكة الويبو ادلاخلية )الإنرتانت( لتناول  ت أأيضًا قامئٌة ابلأس ئةل املتكررة واإ الس ياسات اجلديدة. وُأعِّدَّ
ىل ذكل، ُعقدت اجامتعات فردية  ضافًة اإ لتوضيح التغيريات  –ني بناًء عىل طلب املوظف –القضااي اليت أأاثرها املوظفون. واإ

جازة زايرة الوطن، والعمل بدوام جزيئ، وسن التقاعد  الرئيس ية يف بعض الس ياسات )مثل تكل الس ياسات اخلاصة ابإ
لزامية(.  الإ

 طرائق التعممي

ىل تعممي س ياسات جديدة وتعزيز خدمة العمالء اخلاصة ابملوارد البرشية ما ييل: .98  تشمل اجلهود الرامية اإ

  ىل ما حيدث يف الإجراءات من تغيريات )مثل املراسالت ىل املوظفني للفت نظرمه بشلك فوري اإ الفردية املبعوثة اإ
ترتيبات العمل بدوام جزيئ، ومتطلبات هذا الرتتيب اليت يراجعها املرشف عىل أأساس س نوي( أأو التصال املبارش 

ابلربيد الإلكرتوين  املرسةل الاس تفسارات ابملوظفني لتقدمي مزيد من التوضيح بشأأن الرشح لس تكامل الردود عىل
 )مثل: سلفة من املرتب(؛
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  ىل مديري الربامج لتوضيح أأدوارمه )كتوضيح أأدوارمه يف مراجعة ترتيبات العمل اخلاصة واملراسالت املبعوثة اإ
دارة وقت العمل الإضايف يف فريق لك مهنم(؛  مبوظفهيم لتلبية مقتضيات العمل، واإ

  ارد البرشية يك تكون أأسهل يف الاس تخدام )مثل الإقرار ابملُعالني ومنحة التعلمي( وحتديث وتعديالت مناذج املو
جازة الأبوة اجلديدة؛  نظام أأوقات العمل املرنة ليشمل الرتتيبات الإضافية للعمل بدوام جزيئ واإ

  لكرتوين خاص ابملوارد البرشية يوفر للموظفني قناة اتصال جاهزة ومبارشة بشأأ ن أأي أأمر من أأمور وحساب بريد اإ
 املوظفني أأو القضااي املثرية للقلق؛

  ىل تسهيل نفاذ ضافًة اإ وصفحة جديدة للموارد البرشية عىل الش بكة ادلاخلية )الإنرتانت( هبا معلومات شامةل، اإ
ىل خدمات املوارد البرشية.  املديرين ومجيع املوظفني اإ

دارة اخملاطر)د(  اإ

دارة املوارد البرشية يف الأر  .97 دت عددًا من اخملاطر أأجرت اإ بعة والعرشين شهرًا املاضية حتلياًل دقيقًا للمخاطر، وحدَّ
الشديدة التأأثري، واختذت تدابري للتخفيف مهنا. واخلطر الاسرتاتيجي الرئييس اذلي يواجه الويبو يف جمال املوارد البرشية هو 

ن الرتكزي يف اسرتاتيجية املوارد البرشية القدرة احملدودة عىل التجاوب مع بيئة امللكية الفكرية العاملية ال  رسيعة التطور. ذلكل فاإ
 اجلديدة ينصب بشلك أأسايس عىل زايدة قدرة الويبو يف هذا املضامر وضامن متتعها ابملرونة الالزمة.

ومن الرضوري أأيضًا أأن يمت سد ثغرات املهارات وتقليل الكفاءات الزائدة عن احلاجة، وذكل من أأجل التخفيف من  .81
عادة الانتداب  عادة التدريب، واإ وطأأة اخملاطر. وترش يد عدد املوظفني يتطلب حتديد متطلبات الوظائف بدقة، والتدريب واإ

 ادلاخيل، والاس تعانة بقوة معل خارجية. وتُتَّخذ ال ن لك هذه التدابري تدرجييًا.

يف اجملالت التقنية املتخصصة بسبب ومن اخملاطر الأخرى اليت تواجه الويبو يه احامتل فقدان املعارف املؤسس ية  .80
حالت التقاعد ورحيل املوظفني. وتشمل تدابري التخفيف من وطأأة هذه اخملاطر التخطيط للقوة العامةل، والتخطيط للتعاقب 

 الوظيفي، والتدريب.

دارة العامةل الزائدة)ه(  اإ

ث مجموعة خرباهتا ومعرفهتا العملية لتظل متج .84 م اخلدمات بنجاح يف س ياق خاريج جيب عىل الويبو أأن حُتّدِّ اوبة ولُتقّدِّ
يتسم ابلتغري الرسيع وادليناميكية الشديدة. وأأظهر تقيمٌي ُأجري حديثًا لالحتياجات التنظميية وجود كفاءات زائدة عن احلاجة 

ىل التغريات اليت شهدهتا معليات الويبو نتيجًة للتحسين ات التكنولوجية. ورمغ يف جمالت قليةل، ويرجع ذكل يف املقام الأول اإ
ىل املوظفني املعنيني لك ادلمع املمكن. م اإ دارًة واعيًة، وقُّدِّ َّب الوضع اإ  أأن التأأثري الواقع عىل املوظفني اكن حمدودًا للغاية، تطل

، ونُظر يف بياانهتم عىل حنو مهنجي من أأجل تلبية احتياجات جمالت أأخرى يف املنظمة. وخضعوا لالختبار وتقيمي املهارات
صًا ملساعدهتم يف تقدمي طلبات التوظيف واملقابالت الشخصية.  جياد وظائف أأخرى وتوجهيًا ُمخصَّ وتلقوا مشورًة بشأأن اإ

ىل أأماكن أأخرى يف املنظمة.  وهكذا نُقل بنجاح املوظفون اذلي يمتتعون مبهارات مناس بة وذات صةل تناسب الأدوار الشاغرة اإ

 توصيات التدقيق)و(

من بني توصيات التدقيق التسع والس تني املتعلقة ابملوارد البرشية. وقد أأسفر تدقيق حديث  توصيةً  26 ُأغلقت .83
َّقة الثالثة والعرشون فقد بلغت مرحةل متقدمة من التنفيذ ويه  للحساابت عن مثاين توصيات جديدة. أأما التوصيات املُعل

 .4105ع أأن تُنفَّذ مجيع توصيات التدقيق حبلول هناية عام تتعلق أأساسًا بتنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية. ومن املتوق
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ىل عايم خامسًا.  4105-4102نظرة استرشافية اإ

ىل املدير العام حبلول هناية عام  .82 دارة عليا جديد اإ ، وسوف يضع برانمج معهل للفرتة املقبةل. 4102سوف ينضم فريق اإ
دارة املوارد البرشية هذا الفريق اجلديد من   أأجل حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية عىل حنو أأمثل.وسوف تدمع اإ

وملوظفي الويبو ماكنة حمورية يف رمس مس تقبل الويبو، ومه أأغىل ما متتلكه املنظمة. وسوف تكون مواصةل حتسني  .85
ء بُغية . وسوف يُوَضع برانمج معل ابلتشاور مع ادلول الأعضا4105-4102التنوع اجلغرايف يف املنظمة حموراً رئيس يًا يف الفرتة 

 توس يع نطاق التنوع اجلغرايف داخل القوى العامةل املهنية.

. وسوف تصدر الويبو يف 4141وقد تعهدت الويبو بتحقيق التوازن بني اجلنسني عىل مجيع املس توايت حبلول عام  .86
القضااي س ياسًة بشأأن املساواة بني اجلنسني من أأجل حتقيق هذا الهدف، وكذكل من أأجل حتسني تعممي  4102عام 

 اجلنسانية يف جمالت الربامج.

وسوف تظل زايدة رسعة اس تجابة الويبو لحتياجات امللكية الفكرية العاملية املتطورة موضع تركزي يف الفرتة املقبةل.  .89
ع نطاق برانمج التقومي والمتهني. وس د من أأجل تعزيز معليات نظايم مدريد ولهاي. وسوف يُوسَّ م دمع ُمحدَّ وف وسوف يُقدَّ

 يزداد تدرجييًا أأيضًا عنرص القوى العامةل املرن بُغية احتواء التاكليف واحلد من الالزتامات املالية الطويةل الأجل.

وسوف تواصل الويبو أأيضًا ماكفأأة املوظفني ذوي الأداء املمتزي. وبعد جناح الربانمج التجرييب للماكفأ ت والتقدير لعام  .88
، مع وضع ادلروس املس تفادة يف 4102ؤخرًا، سوف يُنفَّذ مرشوع جترييب اثن يف عام ، كام يتضح من تقيمي ُأجري م4103

 .4102الاعتبار. وسوف تصدر س ياسة جديدة للماكفأ ت والتقدير يف هناية عام 

دارة املوارد البرشية واملديرين  .87 يف ول تزال الفعالية والكفاءة التشغيلية من املوضوعات املهمة املطروحة للمناقشة بني اإ
لك قطاعات املنظمة. والإدارة الفعاةل للأداء، واملساعدة عىل معاجلة قصور الأداء، وأأعباء العمل املناس بة، وجحم القوة العامةل 

ثة ملهام املوظفني، ومس توايت التصنيف متثل جزءًا من التخطيط اجلديد للقوة العامةل وسوف  وهيالكها، والتوصيفات املُحدَّ
 متواصلني. تتلقى اهامتمًا ودعامً 

دارة املوارد البرشية مزيدًا من التطوير. وجيري حاليًا  .71 وسوف تشهد الأنظمة املتاكمةل لتكنولوجيا املعلومات يف جمال اإ
ن لإدارة الأداء. ومرشوع اس تخبارات الأعامل  لكرتوين جديد، ونظام ُمحسَّ تنفيذ اخلدمة اذلاتية للموظفني، ونظام توظيف اإ

عداد التقارير.احلايل سوف يقدم للمدي نة للغاية فامي خيص اس تخبارات القوة العامةل واإ ماكنيات ُمحس َّ  رين اإ

لوضع الس ياسات والأنظمة املالمئة موضع  4105وسوف يُعنيَّ موظف جديد لشؤون الرعاية الاجامتعية يف أأوائل عام  .70
دخ دارة اخلدمات الطبية.التنفيذ، ولإسداء املشورة للوافدين اجلدد واملوظفني احلاليني. ومن املقرر اإ  ال حتسينات عىل اإ

، وسوف يتوىل 4102والفريق الاستشاري املشرتك اذلي أأنشئ حديثًا سوف يبدأأ معهل يف النصف الثاين من عام  .74
سداء املشورة للمدير العام بشأأهنا. وسوف يتضمن جدول أأعامل هذه الهيئة  حبث أأمور الس ياسات اليت متس املوظفني واإ

جراء الاستشارية عددًا  دارة املوارد البرشية ابلعمل عن كثب مع ممثيل املوظفني واإ من الس ياسات املهمة ملراجعهتا. وتتعهد اإ
 املشاورات املناس بة بشأأن املسائل اليت هتم املوظفني. وسوف يُوَضع برانمج تدرييب دلمع التسوية غري الرمسية للزناعات.

دة الوعي، مع مراعاة التوصيات الواردة يف تقرير الويبو الأخري وسوف تُتّخذ تدابري للتصدي خملاطر الاحتيال ولزاي .73
 اخلاص بتقيمي خماطر الاحتيال.
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دارة املوارد البرشية بنشاط يف جممتع املوارد البرشية ملنظومة الأمم املتحدة، وسوف تواصل املسامهة يف  .72 وتشارك اإ
 يف الإصالح املتواصل لنظام التعويضات يف الأمم املتحدة.تطوير س ياسات املوارد البرشية عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة و

 مسائل متعلقة ابملوظفني جيب أأن تولهيا جلنة الويبو للتنس يق عنايهتاسادسًا. 

هناء التعيينات)أأ(  اإ

هناء اخلدمة اليت حدثت يف الفرتة من  .75 ىل  4103يوليو  0فامي ييل حالت اإ ، وذكل طبقًا 4102يونيو  31اإ
هناء اخلدمة:"ط" 4.7 للامدة بالغ جلنة الويبو للتنس يق جبميع حالت اإ  من نظام املوظفني اليت تُلزِّم املدير العام ابإ

 دارة املنظمة ومبوافقة املوظفني أأنفسهم، وفقًا للامدة من نظام املوظفني؛  6)أأ(4.7 عرش حالت لصاحل حسن اإ
حاكم ذات الصةل الواردة يف نظام املوظ  فني ولحئته؛وُُصفت التعويضات وفقًا للأ

 حاكم ذات الصةل  2.7 حالت لأس باب حصية وفقًا للامدة ومثان من نظام املوظفني، وُُصفت التعويضات وفقًا للأ
 الواردة يف نظام املوظفني ولحئته؛

 .وثالث حالت بسبب سوء السلوك طبقًا لأحاكم الفصل العارش )"التدابري التأأديبية"( من نظام املوظفني ولحئته 

ن  .76 ىل اإ جلنة الويبو للتنس يق مدعوٌة اإ
 .75الإحاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف الفقرة 

 جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو )ب(

رت جلنة الويبو للتنس يق يف دورهتا العادية يف عام  .79 أأن تتأألف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو من  0799قرَّ
ء، عىل أأن ختتار جلنة الويبو للتنس يق عضوًا واحدًا وبدياًل واحدًا. والعضو اذلي تنتخبه جلنة ثالثة أأعضاء وثالثة أأعضاء بدل

 الويبو للتنس يق يشغل املنصب ملدة أأربع س نوات.

من وفد بلغاراي اقرتاحًا بأأن تعيد جلنة الويبو للتنس يق انتخاب  4103وتلقى املدير العام يف شهر يوليو  .78
بق أأن انُتخب الس يد يوس يفوف عضوًا بدياًل يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو يف يوس يفوف عضوًا، وقد س   الس يد

يف دورهتا السابعة والس تني اليت ُعقدت يف  ،انتخبت جلنة الويبو للتنس يق. و 4117وانُتخب عضوًا منذ عام  4118عام 
 .4109للجنة الويبو للتنس يق عام  الس يد يوس يفوف عضوًا للفرتة املمتدة حىت ادلورة العادية، 4103سبمترب 

ن  .77 ىل اإ جلنة الويبو للتنس يق مدعوٌة اإ
الإحاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف 

 .78و 79 الفقرتني

 تقرير جلنة اخلدمة املدنية ادلولية )ج(

ىل تق 09وفقًا للامدة  .011 رير جلنة اخلدمة من القانون الأسايس للجنة اخلدمة املدنية ادلولية، مت توجه عناية ادلول الأعضاء اإ
ىل ادلورة الثامنة والس تني للجمعية العامة للأمم املتحدة يف عام  م اإ )وثيقة الأمم املتحدة  4103املدنية ادلولية اذلي قُّدِّ

A/68/30 :وميكن الاطالع عىل الوثيقة عىل املوقع الإلكرتوين للجنة اخلدمة املدنية ادلولية عىل العنوان ال يت .)
http://icsc.un.org/rootindex.asp. 

http://icsc.un.org/rootindex.asp
http://icsc.un.org/rootindex.asp
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 جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة)د(

)أأ( من الالحئة التنفيذية جمللس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة، يرفع 02وفقًا للامدة  .010
ىل املنظامت الأعضاء، مرة واحدة عىل الأقل لك س نتني. وقد رفع اجمللس اجمللس تقريرًا  ىل امجلعية العامة للأمم املتحدة واإ اإ

ىل امجلعية العامة للأمم املتحدة يف دورهتا الثامنة والس تني يف عام  4103تقرير  ((. A/68/303)وثيقة الأمم املتحدة ) 4103اإ
د نرشه. وميكن وملا اكن التقرير متضمنًا يف واثئق ادلور ن املكتب ادلويل مل يُعِّ ة املذكورة للجمعية العامة للأمم املتحدة، فاإ

الاطالع عىل التقرير عىل العنوان ال يت: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/303. 

ن  .014 ىل جلناإ ة الويبو للتنس يق مدعوٌة اإ
الإحاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف 

 .010و 011 الفقرتني

 ]ييل ذكل املرفقان[

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/303
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/303


WO/CC/70/1 
ANNEX I 

 املرفق الأول

 

إحصاءات الموارد البشرية

القوة العاملة في الويبو حسب الفئة
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ية العادية لة من الميزان عدد الموظفينالوظائف الُمموَّ
القوة العاملة 

األساسية

65المديرون وَمْن فوقهم

441الفئة الفنية

531فئة الخدمات العامة

ية العادية لة وظائفهم من الميزان %1,03780.0المجموع الفرعي للموظفين الُمموَّ

لون من األموال االحتياطية والصناديق االستئمانية المرنة17الموظفون الُمموَّ

1,054مجموع الموظفين الثابتين

الموظفون المؤقتون

88المؤقتون من الفئة الفنية

76المؤقتون من فئة الخدمات العامة

164المجموع الفرعي للموظفين المؤقتين

1,218مجموع الموظفين

غير الموظفين

63

15

%7820.0المجموع الفرعي لغير الموظفين 

1,296المجموع الكلي للقوة العاملة في الويبو

* الخدمات التعاقدية الفردية

الجدول 1:  القوة العاملة في الويبو حسب الفئة كما في يونيو 2014

المتدربون، والمنتفعون بالمنح، والمترجمون والمراجعوان المؤقتون، 

والعاملون في إطار الخدمات التعاقدية الفردية***، وموظفو وكاالت العمل 

ن   و ه    مديرون وم 
    

    ة    نية
     

  ة   خدمات    امة
     

  مو  ون   ممو  ة 
و ا  ه  من   مو   
    يا ية و   نادي  

     مانية
    

  مهنيون   م   ون
    

  م   ون      ة 
  خدمات    امة

    

 ير   مو  ين
    



WO/CC/70/1 
Annex I 

 القوة العامةل يف الويبو حسب الفئة 3

 

 

 

 

 

  

*20102011201220132014الموظفون الثابتون

4557636165المديرون وَمْن فوقهم

414422434429441الفئة الفنية

447473497520531فئة الخدمات العامة

ية العادية لة وظائفهم من الميزان **9069529941,0101,037المجموع الفرعي للموظفين الُمموَّ

لة وظائفهم من األموال االحتياطية والصناديق االستئمانية 1726181517الموظفون الُمموَّ

9239781,0121,0251,054مجموع الموظفين الثابتين

الموظفون المؤقتون

9488المؤقتون من الفئة الفنية

10076المؤقتون من فئة الخدمات العامة

194164المجموع الفرعي للموظفين المؤقتين

1,2191,218مجموع الموظفين

غير الموظفين

3142612306663

1115

7778المجموع الفرعي

1,2371,2391,2421,2961,296المجموع الكلي للقوة العاملة في الويبو

* يونيو 2014

** يرجع الفرق باألساس إلى التسوية

*** الخدمات التعاقدية الفردية

الجدول 2:  اتجاهات القوة العاملة حسب الفئة من 2010 إلى 2014

المتدربون، والمنتفعون بالمنح، والمترجمون والمراجعوان المؤقتون، والعاملون في 

إطار الخدمات التعاقدية الفردية***، وموظفو وكاالت العمل المؤقت
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النسبة المئويةالموظفوننوع العقد

%63251.9عقد دائم

%141.1عقد مستمر

د المدة  الميزانية العادية  %39132.1عقد ُمحدَّ

ية العادية لة وظائفهم من الميزان 1,037المجموع الفرعي للموظفين الُمموَّ

%90.7الموظفون الُممّولة وظائفهم من الصناديق االستئمانية

%80.7العاملون في مشروعات ُممّولة من األموال االحتياطية

لة بطرق أخرى 17المجموع الفرعي للعاملين في وظائف مُموَّ

%16413.5مؤقت

1,218المجموع

 الجدول 3: الموظفون حسب نوع تمويل العقد كما في يونيو 2014

ع د د   
     

ع د م  مر
    

د   مد  ع د م  د 
     

 نادي      مانية
    

مو  و 
  م روعات

    

م  ت
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الباقيالمجموع20102011201220132014الموظفون المؤقتون لفترة طويلة

38648291موظفو الفئة الفنية وَمْن فوقهم

7193126211044فئة الخدمات العامة

10273730291335المجموع

20102011201220132014*Remaining **Remaining

General Service7193126214

Professional386481

* خدمة لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 يناير 2012

** رهنا باستمرار المهام واألداء الجيد

 الجدول 4: تثبيت الموظفين المؤقتين العاملين لفترة طويلة كما في يونيو 2014
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المجموعرجالنساءالموظفون الثابتون

5524851,037مجموع الموظفين الثابتين

1324136الدوام الجزئي

%13.1%0.8%23.9النسبة المئوية

7862140المؤقتون

13114الدوام الجزئي

%10.0%1.6%16.7النسبة المئوية

6305471,177مجموع الموظفين

1455150الدوام الجزئي

%12.7%0.9%23.0النسبة المئوية

المجموعرجالنساءالموظفون الثابتون

4855421,027الدوام الكلي

الدوام الجزئي

90%13013

80%1084112

50%24125

1455150المجموع الفرعي للدوام الجزئي

%12.7%0.9%23.0النسبة المئوية

6305471,177

 الجدول 5: العاملون بدوام جزئي كما في يونيو 2014 

 الجدول 5)أ(: ترتيبات العمل بدوام جزئي كما في يونيو 2014 
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2010201120122013

تكاليف الموظفين كنسبة مئوية من التكاليف
68.5%66.2%68.7%66.6%

مجموع النفقات المتعلقة بالموظفين  بماليين 

198.1198.3199.1214.2الفرنكات السويسرية 

289.4299.5290.0321.7مجموع نفقات البرامج

المصدر: النظم المالية للويبو

الجدول 6: تكاليف الموظفين من 2010 إلى 2013*

*ي در    ذ ير  أن   مي  نية   م  مد  2012/13    م  ع ى أ  ا    أن م    ات   مو  ين   د نهاية   خدمة،  ما    ذ ك    أمين         د 

نهاية   خدمة      ة   اوي 2% من   ا يف   و ا ف،  د  من 6%      ثنا ية    ا  ة. و د أدر ت   ك     ا  "من أ   إ  ا    ا يف   و ا ف    

م  وى ي نا ب مع   م د ر   م و  ع إلير د ت   من مة". و ورد وثي ة    رنامج و  مي  نية   ثنا ية 2012/13 أيضا أن "  مدير    ا  ير ب    

 إل ار  إ ى أنه يم ن أوً  و              ر ح ر ع م  ويات  إلير د ت   م و  ة  ال   اد  منها    إعاد  هذ    مخ ص إ ى  ا  ه      و ت 

  مال  ". و   ا  هذه    يا ة،   م    ن  ات      ية   خا ة  ا مو  ين      ثنا ية 2012/13 م  غا  دره 18,9 م يون  رنك  وي ري م ا      ند 

  خاص  م    ات   مو  ين   د نها ية   خدمة،      منه 15,6 م يون  رنك  وي ري    عا  2013.

198.1198.3199.1214.2
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  ماليين    رن ات    وي رية م مو    ن  ات   م    ة  ا مو  ين 
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ية العادية بحسب القطاع  كما في يونيو 2014   الجدول 7: الموظفون الممولة وظائفهم من الميزان

  مدير    ا  و   ر مج ذ ت 
*    ة

10.1%

 **  ا   إلد ر  و   ن ي 
     

  ا     المات و  ر و 
     

  ا    ث ا ة و   ناعات 
 إل د عية
    

  ا     نمية
    

  م ا ب   خار ية 
    

  ا     نية      ية    ا مية
    

  ا     ضايا    ا مية
    

  ا       ار و    نو و يا
     

 ت، و   ة    د ي    د خ   و  ر ا ة  إلد رية، وم  ب  ا أمانة م  ب   مدير    ا ، وم  ب   مدير    ا ، وم  ب   م   ار    انون ، وإد ر    مو رد     رية، و   ة   در  ات      ادية و   * 
أمين   م ا  ، وإد ر      د ن   من   ة إ ى ن ا       اد    ر و    د ن   م  دمة

   ر مج  و   خ ي   و    ون   ما ية، و  د  ر   ر  م  ب م اعد   مدير    ا ، وإد ر    نو و يا   م  ومات و    ا ت، وإد ر    م  مر ت و   غات، و   ة   م  ريات و    ار، و   ة إد ** 

  م نية   ن ي    من و   المة ، و   ة    نية      ية   م ان  

  ي  هناك   اب مضاعف   نية      ية    ا مية      ي  د   اعا  ا ما   د ذ  ه   ى وإن      يانه   ور  من   ة  و دخ    م ا ب   خار ية هنا إما ضمن   ا     ضايا    ا مية  أو   ا*** 
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النسبة المئويةالفئة الفنية وما فوقها

%6510.7أفريقيا

%9315.3آسيا والمحيط الهادئ

%386.3أوروبا الشرقية والوسطى وآسيا الوسطى

%447.2أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

%122.0الشرق األوسط

%569.2أمريكا الشمالية

%30049.3أوروبا الغربية

%608100.0المجموع الفرعي

النسبة المئويةفئة الخدمات العامة

%559.0أفريقيا

%7812.8آسيا والمحيط الهادئ

%203.3أوروبا الشرقية والوسطى وآسيا الوسطى

%508.2أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي

%50.8الشرق األوسط

%142.3أمريكا الشمالية

%38863.8أوروبا الغربية

%610100.0المجموع الفرعي

1,218المجموع الكلي

 الجدول 8: التوزيع الجغرافي حسب المناطق كما في يونيو 2014

 جميع الموظفين *

األموال االحتياطية والصناديق االستئمانية  الممولة وظائفهم من الميزانية العادية، والمؤقتون، والممولة وظائفهم بطرق أخرى    *
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2011201220132014

185185186187الدول األعضاء في الويبو

لة في موظفي الويبو 116117118118ُممثَّ

لة 69686869الدول األعضاء غير الُممثَّ

 الجدول 9: تمثيل الدول األعضاء كما في يونيو 2014

 العاملون بعقود محددة األجل وبعقود مستمرة وبعقود دائمة وبعقود مؤقتة 

116117118118
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البلدرمز البلد
عدد 

الموظفين

1FR103فرنسا

2GB43المملكة المتحدة

3US31الواليات المتحدة

4DE27ألمانيا

5CH18سويسرا

6ES15إسبانيا

7IT14إيطاليا

8CN13الصين

9CA13كندا

10JP11اليابان

البلدرمز البلد
عدد 

الموظفين
عدد الموظفينالبلدرمز البلد

11AU970 أسترالياDK1 الدانمرك

12RU871 االتحاد الروسيGD1 غرينادا

13DZ772 الجزائرGT1 غواتيماال

14BE773 بلجيكاGW1 غينيا - بيساو

15AR674 األرجنتينHT1 هايتي

16BR675 البرازيلIS1 آيسلندا

17IE676 أيرلنداIR 1 إيران  جمهورية - اإلسالمية

18KR677 جمهورية كورياJM1 جامايكا

19CM578 الكاميرونJO1 األردن

20EG579 مصرKZ1 كازاخستان

21GR580 اليونانKE1 كينيا

22IN581 الهندKG1 قيرغيزستان

23NL582 هولنداLV1 التفيا

24GH483 غاناLS1 ليسوتو

25MA484 المغربLY1 ليبيا

26PE485 بيروMG1 مدغشقر

27PT486 البرتغالMW1 مالوي

28LK487 سري النكاMU1 موريشيوس

29SE488 السويدMN1 منغوليا

30TN489 تونسMM1 ميانمار

31UY490 أوروغوايNP1 نيبال

32AT391 النمساNZ1 نيوزيلندا

33CO392 كولومبياNI1 نيكاراغوا

34FI393 فنلنداNO1 النرويج

35HU394 هنغارياMD1جمهورية مولدوفا

36MX395 المكسيكSK1 سلوفاكيا

37PK396 باكستانSI1 سلوفينيا

38PH397 الفلبينSD1 السودان

39SN398 السنغالSY1 الجمهورية العربية السورية

40ZA399 جنوب أفريقياTT1 ترينيداد وتوباغو

41BD2100 بنغالديشTR1 تركيا

42BG2101 بلغارياUA1 أوكرانيا

43KH2102 كمبودياZW1 زمبابوي

44CU2 كوبا

45EC506المجموع2 إكوادور

46ET2 إثيوبيا

47ID2 إندونيسيا

48LB2 لبنان

49MK2جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

50MY2103 ماليزياBO بوليفيا  دولة - المتعددة القوميات 

51NG2104 نيجيرياGAغابون 

52PL2105 بولنداHNهندوراس 

53RS2106جمهورية صربياLAجمهورية الو الديمقراطية الشعبية 

54RO2107 رومانياLRليبريا 

55TZ 2108 جمهورية تنزانيا المتحدةMLمالي 

56UG2109 أوغنداNEالنيجر 

57VE 2110 فنزويال  جمهورية - البوليفاريةSCسيشيل 

58AF1111 أفغانستانSGسنغافورة 

59AZ1112 أذربيجانSVالسلفادور 

60BB1113 بربادوسTHتايلند 

61BY1 بيالروس

62BJ1 بنن

63BF1 بوركينا فاسو

64CL1 شيلي

65CR1114 كوستاريكاIQالعراق 

66CI1115 كوت ديفوارILإسرائيل 

67HR1116 كرواتياKPجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

68CZ1117 الجمهورية التشيكيةMRموريتانيا 

69CD1118 جمهورية الكونغو الديمقراطيةRWرواندا 

البلدان الممثلة في فئة المؤقتين فقط

  الجدول 10: البلدان الممثلة – الفئة الفنية وما فوقها كما في يونيو 2014

أكثر 10 بلدان ممثلًة

البلدان الممثلة في فئة الخدمات العامة فقط

  الجدول 10: البلدان الممثلة – الفئة الفنية وما فوقها كما في يونيو 2014 )تتمة(
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البلدرمز البلد
عدد 

الموظفين

1FR371فرنسا

2GB74المملكة المتحدة

3CH68سويسرا

4US43الواليات المتحدة

5IT38إيطاليا

6DE37ألمانيا

7JP37اليابان

8ES31إسبانيا

9CN30الصين

10CA27كندا

البلدرمز البلد
عدد 

الموظفين
البلدرمز البلد

عدد 

الموظفين

11KR 2066 جمهورية كورياCD2 جمهورية الكونغو الديمقراطية

12IN1867 الهندSV2 السلفادور

13PE1668 بيروGT2 غواتيماال

14AU1569 أسترالياHN2 هندوراس

15MA1570 المغربID2 إندونيسيا

16PH1471 الفلبينIR 2 إيران  جمهورية - اإلسالمية

17RU1472 االتحاد الروسيIL2 إسرائيل

18AR1273 األرجنتينLY2 ليبيا

19TN1274 تونسMM2 ميانمار

20DZ1175 الجزائرSC2 سيشيل

21BR1176 البرازيلSD2 السودان

22IE1177 أيرلنداTZ 2 جمهورية تنزانيا المتحدة

23BE1078 بلجيكاZW2 زمبابوي

24PT1079 البرتغالAF1 أفغانستان

25CO980 كولومبياAZ1 أذربيجان

26GR981 اليونانBB1 بربادوس

27EG882 مصرBO 1 بوليفيا  دولة - المتعددة القوميات

28UY883 أوروغوايBF1 بوركينا فاسو

29CM784 الكاميرونCL1 شيلي

30FI785 فنلنداCR1 كوستاريكا

31GH786 غاناHR1 كرواتيا

32PK787 باكستانCZ1 الجمهورية التشيكية

33LK788 سري النكاGA1 غابون

34AT689 النمساGD1 غرينادا

35EC690 إكوادورGW1 غينيا - بيساو

36KE691 كينياHT1 هايتي

37LB692 لبنانIS1 آيسلندا

38MX693 المكسيكIQ1 العراق

39PL694 بولنداJO1 األردن

40SE695 السويدKZ1 كازاخستان

41VE 696 فنزويال  جمهورية - البوليفاريةKP1جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

42MU597 موريشيوسKG1 قيرغيزستان

45NL598 هولنداLA1 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

43RO599 رومانياLV1 التفيا

44SN5100 السنغالLS1 ليسوتو

46UA5101 أوكرانياLR1 ليبريا

47BD4102 بنغالديشMW1 مالوي

48BG4103 بلغارياML1 مالي

49HU4104 هنغارياMR1 موريتانيا

50MK4105جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةMN1 منغوليا

51MG4106 مدغشقرNP1 نيبال

52NG4107 نيجيرياNZ1 نيوزيلندا

53RS4108جمهورية صربياNI1 نيكاراغوا

54TR4109 تركياNE1 النيجر

55UG4110 أوغنداNO1 النرويج

56BY3111 بيالروسMD1 جمهورية مولدوفا

57BJ3112 بننRW1 رواندا

58CI3113 كوت ديفوارSG1 سنغافورة

59CU3114 كوباSK1 سلوفاكيا

60DK3115 الدانمركSI1 سلوفينيا

61ET3116 إثيوبياSY1 الجمهورية العربية السورية

62JM3117 جامايكاTH1 تايلند

63MY3118 ماليزياTT1 ترينيداد وتوباغو

64ZA3 جنوب أفريقيا

65KH1,218المجموع2 كمبوديا

  الجدول 10 )ثانيا(: البلدان الممثلة – جميع الموظفين كما في يونيو 2014

أكثر 10 بلدان ممثلًة

  الجدول 10 )ثانيا(: البلدان الممثلة – جميع الموظفين كما في يونيو 2014 )تتمة(
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Indicate that is only Woman

20102011201220132014

%26.3%25.0%26.8%18.4%11.4فئة المديرين

%48.8%48.9%49.2%47.5%45.8الفئة الفنية

%60.5%61.4%61.6%62.9%62.2فئة الخدمات العامة

%53.5%53.9%54.1%53.6%52.9المجموع

* يونيو 2014

لم تدرج في هذا التقرير الفئة التنفيذية  المدير العام ونائب المدير العام ومساعد المدير العام = 8 مناصب  

  الجدول 11: عدد النساء بحسب الفئة – من 2010 إلى 2014*

  الجدول 12: التوازن بين الجنسين حسب الرتبة كما في يونيو 2014

11.4%
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المجموع الفرعي%رجال%أنثى

11%327.3%872.7مد-2

46%1226.1%3473.9مد-1

57%1526.3%4273.7المجموع الفرعي

96%3233.3%6466.7ف-5

176%7743.8%9956.3ف-4

134%7959.0%5541.0ف-3

35%2777.1%822.9ف-2

441%21548.8%22651.2المجموع الفرعي

46%4087.0%613.0ع-7

228%15367.1%7532.9ع-6

206%10852.4%9847.6ع-5

47%2042.6%2757.4ع-4

404ع-3

531%32160.5%21039.5المجموع الفرعي

1,029%55153.5%47846.5المجموع

* ال يتضمن هذا التقرير الفئة التنفيذية  المدير العام، ونائب المدير العام، ومساعد المدير العام = 8 وظائف  

الجدول 13: الموظفون حسب الجنس والرتبة كما في يونيو 2014*

الموظفون الثابتون
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54.0متوسط العمر في فئة المديرين

46.5متوسط العمر في الفئة الفنية

47.0متوسط العمر في فئة الخدمات العامة

201420152016201720182019

182620233430

252244مد

69791713ف

814911211780

101211121313ج

النسبة المئويةالمجموع201420152016201720182019

%2112221012.50أفريقيا

1112251215.00%

1111156.30%

2112178.80%

111.30%

112421012.50%

37531073543.80%

814911211780المجموع

* يوليو 2014

الجدول 16: حاالت التقاعد من 2014* إلى 2019

   الجدول 15: متوسط العمر حسب الفئة كما في يونيو 2014

عدد الموظفين المتوقع تقاعدهم

المجموع الفرعي

 الجدول 14: الفئة العمرية كما في يونيو 2014 

أمريكا الالتينية والكاريبي

الشرق األوسط

أمريكا الشمالية

أوروبا الغربية

الجدول 16)ثانيا( حاالت التقاعد بحسب كل منطقة )الفئات المهنية وما فوقها( 2014* - 2019

آسيا والمحيط الهادئ

شرق ووسط أوروبا وآسيا الوسطى
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* مجموع إعالنات الوظائف الشاغرة المحددة المدة = 65

   متوسط الطلبات الُمستلَمة لكل إعالن عن وظيفة شاغرة: 132

  الجدول 17: إعالنات الوظائف الشاغرة حسب الرتبة في عام 2013*

 الجدول 18: الطلبات الُمسَتلمة حسب الفئة في عام 2013*

* مجموع الوظائف الشاغرة المحددة المدة الُمعلَن عنها خارجياً: 48

   مجموع الُمتقدمين: 6320

2
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11
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10

33
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16

 -  -  -  -  -ف -ف -ف -ف -ف -مد -مد

    إعالنات   و ا ف    ا ر    م دد    مد   

718

4,321

1,281

90

154

256

  = عدد  إلعالنات  ع ى م  وى   مديرين 

   = عدد  إلعالنات  ع ى م  وى     ة    نية 

  = عدد  إلعالنات  ع ى م  وى   ة   خدمات    امة 

  م و    م مو 
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النسبة المئويةاأليامالفئة

%4577.3إدارة 

%5638.9اتصال

%255940.6لغات

%76912.2تكنولوجيا المعلومات 

%4917.8األخالقيات والنزاهة

%70211.1فئات أخرى

%5,54188.0المجموع الفرعي

%460.7نظام إدارة األداء وتطوير الموظفين

%821.3التخطيط للموارد المؤسسية

%1031.6األكاديمية

%1001.6التعلم في الويبو

%781.2البرنامج التعريفي

%1692.7الصحة/السالمة/األمن

%1492.4أنظمة التسجيل

%310.5فئات أخرى

%75812.0الجموع الفرعي

%6,299100.0المجموع

5,248العدد اإلجمالي للمشاركين

م التدريب ونوع التدريب 2013 الجدول 19: المشاركون حسب مُقدِّ

م خارجياً الُمقدَّ

م داخلياً: الُمقدَّ

م  د      دريب 
  خار  
     

م  د      دريب   د خ  
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النسبة المئويةالعددالدرجات

%16914.8األداء المتمّيز

%91179.8األداء الفعال

%161.4ال بد من تحسين األداء

%10.1أداء غير مرض

%453.9غير مقّيم

1,142                         المجموع الفرعي

35لم يستكمل بعد

1,177المجموع

   الجدول 20: دورة تقييم األداء 2013

14.8%

79.8%

1.4%

0.1%

3.9%

  د     م مي  

  د       ا 

   د من    ين   د  

أد    ير مر 

 ير م ي  
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النسبة المئويةالمجموع*2011201220132014نوع المغادرة

%12232836652.4تقاعد

%82413125745.2إنهاء الخدمة

%002132.4نقل بين الوكاالت

20474316126المجموع

* يونيو 2014

 الجدول 21: حاالت نهاية الخدمة من 2011  إلى يونيو 2014

  اعد
     

إنها    خدمة
     

ن  
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المجموع
النسبة 

المئوية

 RfR  4352طلبات إعادة النظر في قرار إداري%

%22رّد تقييم األداء  نظام إدارة األداء وتطوير الموظفين 

%11التظلمات

 JGP  45هيئة التظلمات المشتركة%

%2227مجلس الويبو للطعون

%1113المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية 

%00مسائل تأديبية

%83100المجموع

المزايا/االستحقاقات

التصنيف

مسائل تأديبية

التحرش/   *

مسائل متنوعة **

عدم التجديد

عدم التجديد / إنهاء الخدمة

التصميم اإلداري/النقل

مسائل متعلقة بالتعيين

إدارة األداء

 الجدول 23: عدد الحاالت المقدمة بحسب الموضوع من 1 يناير 2013 إلى 30 يونيو 2014

مة من 1 يناير 2013 إلى 30 يونيو 2014 الجدول 22: شكاوى/طعون الموظفين الُمقدَّ

** تشمل هذه الفئة مسائل مرتبطة بقضايا التحقيق وطلبات التعويض والقرارات السياساتية

* التحرش/التمييز/النزاعات في مكان العمل

6

5

3

7

13

7

7

9

10

16

      ا ات/  م  يا

    نيف

م ا    أدي ية

/   *    ر 

**م ا   م نوعة 

عد      ديد

إنها    خدمة/ عد      ديد 

  ن  /    مي   إلد ري

م ا   م    ة  ا   يين

إد ر    د  
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 ]ييل ذكل املرفق الثاين[

 

أكتوبر 2014%50نظام مراقبة النفاذعالية1372

ديسمبرمنحة التعليم/التخطيط للموارد المؤسسية: كفاءة العمليات وفعاليتها

2014

ديسمبر

2014

سبتمبر

2014

ديسمبر

2014

ديسمبر 2016%50التخطيط للموارد المؤسسية: المعلومات اإلداريةمتوسطة6429

تحديد األهلية لإلعالة

إجراءات اإلرسال الموحدة

إجراءات إنهاء الخدمة

التوصية 1

إجراءات إنهاء الخدمة

التوصية 5

ديسمبرإجراءات إنهاء الخدمة

2015التوصية 2

2014%10اعتماد سياسة جديدة بشأن التوزيع الجغرافيعاليةسياسة التوزيع  الجغرافي12

ممارسات اإلدارة القائمة على النتائج

التوصية 5

14
تدقيق أداء نظام البراءات          

التوصية 17
2015%50يمكن وضع سياسة تدريب مدروسة ومنسقة مع مراعاة احتياجات نظام البراءات على المدى البعيدعالية

15
                         IA 2014-01

   التوصية 3
آب 2014%0منحة التعليم - الحصول على شهادة الحضورعالية

16
                      IA 2014-01

التوصية 4
آب 2014%0دفع منحة التعليم لتدريس اللغة األمعالية

17
                         IA 2014-01

 التوصية 5
آب 2014%0إعانة اإليجار - إعادة تقديم الطلب بطريقة منهجيةعالية

18
                      IA 2014-01

التوصية 1
12/31/2014%0نظام معلوماتي قائم على تدفق العمل إلدارة طلبات الموظفينمتوسطة

19
                         IA 2014-01

  التوصية 7
أدوات معلوماتية بديلة للمراقبة الفعالةمتوسطة 12/31/2014%0إجازة زيارة الوطن  - 

20
                         IA 2014-01

  التوصية 8
3/31/2015%0بدل اللغة - مراجعة أهلية الموظفينمتوسطة

21
                         IA 2014-01

  التوصية 9
3/31/2015%0مبادئ توجيهية أو معايير لتحديد إجازة خاصة بمرتب، دون أجر أو بأجر جزئيمتوسطة

22
                         IA 2014-01

  التوصية 2
12/31/2015%0وضع دليل لعمليات الموارد البشريةمتوسطة

23
                         IA 2014-01

 التوصية 6
12/31/2015%0تحديد أهلية الزوج لإلعالة على أساس الراتب السنوي اإلجمالي مع مراعاة مكان عملهعالية

2014

الجدول 24: حالة توصيات مراجعي الحسابات الُمعلَّقة المرتبطة بالموارد البشرية

التقدم المحرز في التنفيذالموضوعاألولوية
تاريخ االنتهاء 

المتوقع

%70دراسة مقارنة عن التغيب عن العملعالية

%50العدالة الداخلية: تحليل السبب واألثرعالية

%10متوسطة

%25التخزين اإللكتروني للوثائق السرية والحساسةعالية

ينبغي وضع آلية الستعراض الجودة

%90ينبغي لشعبة إدارة الموارد البشرية أن تضع إجراءات إرسال موحدةمتوسطة

%80تفادي الحصول مرتين على بدل اإلعالة عندما يشغل كال الزوجين في المنظمات الدوليةمتوسطة

2014

2014%10عالية

20%2015

2014%10عالية

%10عالية

9

التوصيةالرقم

2126

3410

4420

5421

7

8

ينبغي أن تكون إجراءات المغادرة منهجية ومؤتمتة10

ينبغي إجراء جرد لمهارات الموظفين11

ينبغي إدراج التدريب على اإلدارة القائمة على النتائج في برنامج الويبو للتدريب13 متوسطة
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التوزيع الجغرافي  2014-2000 

تحاكي الرسوم البيانية التالية أثر مبدأ التوزيع الجغرافي

الذي وافقت عليه الدول األعضاء في عام 1975 بالنسبة لكل منطقة
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 املرفق الثالث

 مكتب الأخالقيات

 4103 –التقرير الس نوي 

 التنفيذ الصحيح

خالقيات يف  قامة ثقافة متينة للأ  الويبواإ
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 .4103يرد فامي ييل تقرير عن أأنشطة مكتب الويبو للأخالقيات يف عام  .0

 اخللفية أأوًل.

نشاءتشري  .4 ىل أأمهية  (الويبواملنظمة العاملية للملكية الفكرية ) اتفاقية اإ والكفاءة  فعاليةعىل معايري اللأ  املنظمة حتقيقاإ
نشاء نظام شامل للأخالقيات والزناهة يف حدى  الويبو والزناهة. واكن اإ اليت بدأأ تعمميها برانمج التقومي الاسرتاتيجي مبادرات اإ

 .4103، عقب اختتام برانمج التقومي الاسرتاتيجي يف أأوائل عام 4103يف أأنشطة الويبو يف عام 

 الهيلك اثنيًا.

مم املتحدة، ويرتأأسه كبري الأخالقيات التابع لعىل غرار مكتب  مٌ نظَّ مُ  اتمكتب الأخالقي .3 ، موظفي الأخالقياتلأ
 :يهاذلي يتبع املدير التنفيذي ورئيس هيئة مكتب املدير العام. واجملالت الأربعة الرئيس ية لأنشطة املكتب 

 الأنشطة الرتوجيية؛ (أأ  )

دارة العليا واملديرين  الرسيةتقدمي املشورة  (ب )  ومجيع املوظفني؛لالإ

عدادوضع املعايري  (ج )  الس ياسات؛ واإ

ىل تنفيذ الس ياسات املولكة  (د )  .اتمكتب الأخالقياإ

ن املكتب مس تقل عن خدمات الويبو الأخرى. .2  واإ

 الأنشطة الرتوجييةاثلثًا.

 التدريب عىل الأخالقيات والزناهة .أأ  

. وتوىل 4103واخُتمت يف عام  4104اس هُتل التدريب الإلزايم مجليع املوظفني عىل مجيع مس توايت املنظمة يف عام  .5
دارة املرشوع التابع لربانمج التقومي مكتب الأخالقيات، ابلتعاون الوثيق  دارة املوارد البرشية ومكتب اإ مع قسم اإ

 الاسرتاتيجي، الإدارة الشامةل لربانمج التدريب اذلي نفذه مدربون خارجيون.

 الأهداف

ُُصم التدريب خصيصًا يك يتوافق مع قمي املنظمة وس ياساهتا العامة بشأأن السلوك الأخاليق، ومتاش يًا مع ممارسات  .6
 لتدريب اجليدة واملبادئ الأخالقية املعرتف هبا عامة. واكنت الأهداف املنشودة من خالل التدريب يه:ا

 تعزيز ثقافة الأخالقيات؛ 

  زاكء الوعي يف ش ىت أأحناء املنظمة بشأأن املبادئ والس ياسات والأدوات والاعتبارات املتعلقة ابلسلوك الأخاليق اإ
 يف الويبو؛

  الزمالء واملديرين والثقة يف املنظمة؛زايدة الثقة يف صفوف 

 الهنوض ابملساءةل يف معليات اختاذ القرار؛ 

  القدوة احلس نة". –تعزيز الرايدة الأخالقية" 
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 النتاجئ

 اكنت النتاجئ املرجوة يه: .9

  ضامن فهم مشرتك ملعىن الأخالقيات والزناهة عىل النحو املطبق يف س ياق همين، وأأمهية السلوك الأخاليق
ىل مسعة املنظمة؛ ابلنس بة  اإ

 ضامن تلقي مجيع املوظفني التدريب يف مبادئ الأخالقيات الأساس ية؛ 

 الهنوض برساةل متسقة بشأأن الأخالقيات ومعايري السلوك املتوقعة يف الويبو؛ 

 .زاكء الوعي ابل ليات القامئة دلمع املوظفني  اإ

 طبيعة التدريب

ية املطبقة يف الويبو، وسلسةل من ادلراسات الإفرادية اليت تأألف التدريب من اس تعراض للمبادئ والقمي الأخالق  .8
شارك فهيا املوظفون يف حتديد املشالكت الأخالقية والعمل عىل وضع حلول لها من خالل تطبيق منوذج لختاذ القرارات، 

شائعة اليت وعرض ملكتب الأخالقيات وما يتيحه من خدمات للموظفني ويقوم به من أأنشطة، ومناقشة بشأأن العقبات ال 
مبارشة مدهتا وتأألف التدريب من جلسات تدريبية حتول دون انهتاج السلوك الأخاليق وس بل التغلب عىل هذه العقبات. 

منظومة الأمم املتحدة. واختري مقدم قدهما مدربون خارجيون دلهيم خربة يف تقدمي تدريب عىل الأخالقيات يف و نصف يوم 
جراء معلية تنافس ية. التدريب  عقب اإ

خالقيات مكرجع ادلروس املس تفادة  مدونة الويبو للأ

اس تحدث املقدم اخلاريج ومكتب الأخالقيات دلياًل مفصاًل للمشاركني حصل لك موظف عىل نسخة ورقية  .7
منه خالل دورته التدريبية. واس ُتخدم النصف الأول من "الكتيب" خالل التدريب ووردت فيه ادلروس املس تفادة 

الحظات بشأأن ادلراسات الإفرادية. وورد يف النصف الثاين نسخة اكمةل من دليل الأخالقيات يف الأساس ية فضاًل عن م
الويبو اذلي أأعده مكتب الأخالقيات يك يُس تخدم مرجعًا رسيعًا. وبدأأ وضع "مدونة أأخالقيات الويبو" و"دليل الأخالقيات 

 الرسائل املؤسس ية. يف الويبو" أأساسًا يف هذا املنتدى وعزز تلقي نسخة خشصية وورقية

ثر عىل النحو املبني يف ادلراسة الاس تقصائية التالية للتدريب  الأ

% من موظفي اخلدمة الفعلية التدريب. واكن معدل الرد عىل 78، اس تمكل أأكرث من 4103ديسمرب  30يف  .01
ىل مجيع املشاركني اذلين حرضوا التدريب،  ديسمرب  30مرتفعًا. ففي دراسة اس تقصائية أأجريت عىل الإنرتنت وأأرسلت اإ

جاميل عدد الردود عىل ادلراسة الاس تقصائية 4103  61مشاراكً(، أأي معدل رد يفوق  0 497ردود )من أأصل  816، بلغ اإ
 ابملئة. ويدل ذكل عىل مس توى عاٍل من الالزتام مبجايل التدريب والتقيمي.

ذ وجد .00 ابملئة من اجمليبني حمتوى ادلورة  71 وأأكدت ادلراسات الاس تقصائية أأن التدريب حظي برتحيب جيد، اإ
ىل "مالمئًا متامًا"( ملوظفي الويبو )اجلدول ىل زايدة وعهيم )من  84(، و0 مالمئًا )من "غالبية احملتوى" اإ ابملئة أأن ادلورة أأدت اإ

ىل "بعض اليشء"( ابلقضااي اليت تواجه الويبو )اجلدول  82ذكر  (. وعند مواهجة معضالت أأخالقية،4 "بصورة ملحوظة" اإ
ىل "بس يط"( حللها )اجلدول  (.3 ابملئة من اجمليبني أأن اس تعدادمه قد حتسن )من "ملحوظ" اإ
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 "ما تقيميك حملتوى دورة التدريب عىل الأخالقيات؟" 0اجلدول 

 

 

 

 

 

 

 

ىل زايدة وعيي ابملشالكت الأخالقية اليت نواهجها يف الويبو – 4 اجلدول  ""أأدى التدريُب اإ

 

 

 

 

 

 

 

 "يف حاةل مواهجة معضةل أأخالقية، فأأان أأشعر أأّن حتسن اس تعدادي حللّها هو _____ " – 3 اجلدول
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Series1 4.13% 13.07% 49.47% 33.33%

ىل زايدة وعيي ابملشالكت الأخالقية اليت نواهجها يف الويبو  أأدى التدريُب اإ

2.53% 

12.53% 

55.87% 

29.07% 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

 من د 

   ي 

   ي 

 م  و 

 م  و    ي    ي  من د 

Series1 2.53% 12.53% 55.87% 29.07%

 _____يف حاةل مواهجة معضةل أأخالقية، فأأان أأشعر أأّن حتسن اس تعدادي حللّها هو 
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 ما تقيميك حملتوى دورة التدريب عىل الأخالقيات؟
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 ادلروس الرئيس ية املس تفادة من التدريب

تضمنت الأفاكر الرئيس ية اليت وردت عن املشاركني يف ادلراسة الاس تقصائية واليت اس تخلصوها من ادلورة ما  .04
 ييل:

 نة واملوضوعية والاس تقاللية وعدم التحزي واملساءةل الشخصية والرسية والاحرتام أأمهية الثقة والزناهة والأما
والتسامح املتبادل خباصة يف بيئة متعددة الثقافات، والشفافية والتواصل املفتوح والإنصاف والإنسانية يف التعامل 

 مع الأشخاص سواء اكن ذكل عىل املس توى الأفقي أأو العمودي.

 دراك سلوكه الشخيص  فهم مشرتك لس بل تعلق ىل اإ أأخالقيات الأعامل ابلسلوك اليويم يف الويبو؛ وحاجة املرء اإ
يف الأنشطة اليومية؛ وأأمهية بيئة أأخالقية حتمل يف طياهتا الثقة ومن مث حتسن ظروف العمل وجودته والعالقات 

 مع الزمالء وصورة الويبو.

  زاكء الوعي بشأأن القضااي الأخالقية اليت قد تطرأأ يف ىل قمي اإ العمل؛ وس بل التعامل مع الأوضاع اليت قد تيسء اإ
 املنظمة؛ وس بل تقيمي مشلكة أأخالقية حممتةل والتعامل معها بواسطة منوذج اختاذ القرار الأخاليق.

  جراء تقيمي أأفضل حلسن التقدير الشخيص، وواجب أأمهية انهتاج السلوك الأخاليق عىل مجيع املس توايت؛ واإ
ىل أأدانها ولكن كذكل املديرين يف الترصف  كامنذج يقتدى هبا؛ وأأمهية متثيل القدوة احلس نة من أأعىل املس توايت اإ

ىل أأعالها؛ الزتام امجليع بواجب أأخاليق جتاه املنظمة، والزتام املنظمة ابلترصف أأخالقيًا مع  من أأدىن املس توايت اإ
 املوظفني؛ وأأداء دور منوذج يقتدى هبا.

 ىل تغي ري عقلية موظفي الويبو جتاه اعامتد سلوك أأكرث أأخالقية يقوم عىل احرتام الزمالء؛ مثة هجود حقيقية هتدف اإ
ويبدو أأن هناك عزمًا حقيقيًا من املنظمة عىل حتسني بيئة وظروف معلها من خالل تعزيز الزناهة والشفافية 

 واملسؤولية.

 وفهم دور مكتب الأخالقيات يف  العمل بوجود مكتب الأخالقيات بوصفه مصدرًا للحصول عىل التوجيه والإرشاد؛
دارة املوارد البرشية/أأمني املظامل؛  تعزيز الزناهة يف الويبو؛ وتوزيع املهام بني مكتب الأخالقيات/قسم اإ

 والاختالفات القامئة بني املسارات الرمسية وغري الرمسية.

 ىل مسعة املنظمة )"اختبار عناوي  ن الصحف"(.يتحمل املوظفون مسؤولية خشصية بعدم الإساءة اإ

  واجب الإبالغ عن اخملالفات املشاَهدة وأأمهية الرصاحة والشفافية وعدم انهتاج السلبية يف مواهجة وضع غري
ىل التحدث مبارشة مع الشخص املعين دون خش ية تبعات ذكل.  أأخاليق واحلاجة اإ

 املوقع الإلكرتوين ادلاخيل .ب 

وُحدثت يف عام  4104الإلكرتوين ادلاخيل يف مارس ُأنشئت صفحة خمصصة ملكتب الأخالقيات عىل املوقع  .03
4103. 
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 دليل الأخالقيات يف الويبو .ج 

، جتميع لس ياسات ومبادئ الويبو القامئة وُحدث يف عام 4104نرُش، عىل موقع الويبو الإلكرتوين ادلاخيل يف عام  .02
ىل املوارد ، مما يوفر مصدرًا واحدًا لتكل الس ياسات واملبادئ يف صيغة رسدية تسهل قراء4103 هتا فضاًل عن الروابط اإ

 املتصةل هبا.

 تقدمي املشورة الرسية لالإدارة العليا واملديرين ومجيع املوظفنيرابعًا.

ىل مكتب الأخالقيات للحصول عىل املشورة يف عام  .05 . وقد ازداد عدد 4104جلأأ عدد مزتايد من املوظفني اإ
وبني . 4100ومبقدار مخسة أأضعاف منذ عام  4104مشابه يف عام  عن نشاط ابملئة 67بنس بة طلبات احلصول عىل املشورة 

ذكل أأن الاعرتاف مبكتب الأخالقيات وتقديره مكصدر للمشورة الرسية املنصفة بشأأن الأخالقيات قد تزايدا بصورة منتظمة 
ىل ج 4103 عدد طلبات املشورة وأأنواعها يف عام ابء أأدانه 2أألف و 2 نيدولاجلويرد يف وملحوظة.  انب معلومات من )اإ

ىل ديسمرب  4101وتتعلق البياانت اخلاصة بعام  (.4104-4101الفرتة   (.4101بفرتة مدهتا س بعة أأشهر فقط )من يونيو اإ

 4103-4101عدد أأنواع طلبات املشورة يف الفرتة  –أألف  2اجلدول 
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 (أأعداد مطلقة) 4103-4101عدد أأنواع طلبات املشورة يف الفرتة  –ابء  2اجلدول 

  

 2013 2012 2011 *2010 النوع 

          

 22 10 7 4 املشورة –الأنشطة اخلارجية 

 15 13 3 5 الهدااي أأو الضيافة أأو لكتاهام

 19 7 4 2 يتعلق ابلتوظيف

عالانت املصلحة/الاستامثرات  8 2 2 3 اإ

 18 7 1 1 تضارب املصاحل

 3 2 0   اخملالفاتحامية املُبلغني عن 

 40 33 7 7 الإحالت –املسائل اخلارجة عن نطاق الولية 

         ومهنا**:

( املسائل القانونية الشخصية          أأ

         ب( التحقيقات

 32       ج( سوء السلوك املشتبه فيه

 8       د( مشالكت الامتثال الأخرى

          

 125 74 24 22 الإجاميل

 * فرتة زمنية مدهتا س بعة أأشهر

 4104-4101** التوزيع غري متوافر لهذه الفئة عن الفرتة 

 سامت مقديم الطلبات

ابلتساوي تقريبًا بني املوظفني اذلكور  4103، أأتت طلبات املشورة يف عام 4100و 4101عىل غرار عايم  .06
، فاكنت الأعداد 4104. أأما يف عام 4103الإانث يف عام ابملئة من املوظفني  28ابملئة من املوظفني اذلكور و 54والإانث: 

 ابملئة من املوظفني الإانث. 38ابملئة من املوظفني اذلكور و 64املناظرة تبلغ 

من موظفي مجيع املس توايت، بزايدة ملحوظة يف درجة مدير مفا فوق، وفئة  4103وأأتت الطلبات يف عام  .09
 اخلدمات العامة، وذكل عىل النحو التايل:

 37  ابملئة(؛ 061)زايدة قدرها  4104يف عام  05طلبًا من درجة مدير أأول مفا فوق، ارتفاعًا من 

 53  زايدة قدرها س تة ابملئة(؛ 4104يف عام  51طلبًا من فئة املهنيني، ارتفاعًا من( 

  42  ئة(؛ابمل  411)زايدة قدرها  4104طلبًا من فئة اخلدمات العامة، ارتفاعًا من مثانية طلبات يف عام 

 .)طلبني أ خرين )من غري املوظفني 
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 عدد طلبات املشورة –جمي  2اجلدول 

 

ىل أأن النس بة الإجاملية النسبية للموظفني من درجة مدير اذلين المتسوا املشورة من مكتب  .08 جُتدر الإشارة اإ
ىل  جاميل املوظفني يف عام  33الأخالقيات قد ارتفعت لتصل اإ ، مما 4104ابملئة يف عام  40، مقارنة بنس بة 4103ابملئة من اإ

ىل  ىل زايدة مناظرة يف الاعرتاف ابدلور الاستشاري ملكتب الأخالقيات وقبوهل عىل مس توى الإدارة، وزايدة اللجوء اإ يشري اإ
 00ارتفاعًا من  4103ابملئة يف عام  41خدماته. وشهدت النس بة الإجاملية للموظفني من فئة اخلدمات العامة زايدة مماثةل )

 4103ابملئة يف عام  25( واخنفاضًا مماثاًل يف النس بة املئوية النسبية مجليع املوظفني من فئة املهنيني )4104ئة يف عام ابمل 
 (.4104ابملئة يف عام  68ارتفاعًا من 

عداد الس ياساتخامسًا.  وضع املعايري واإ

صالح نظام العدل ، اضطلع ابلعمل يف هذا اجملال أأساسًا من خالل دمع العمل املس  4103يف عام  .07 تفيض اخلاص ابإ
 ادلاخيل، ومواصةل العمل عىل س ياسة الكشف املايل.

صالح نظام العدل ادلاخيل  اإ

دارة املوارد البرشية، ترأأس مكتب الأخالقيات سلسةل من املشاورات ُعقدت مع اجلهات  بناء عىل طلب .41 قسم اإ
ىل ذكل،  ضافة اإ املعنية دعامً دلراسة لُكف هبا خبري خاريج عنُي لتقيمي مالءمة نظام العدل ادلاخيل يف الويبو مع غرضه. واإ

عداد قدم مكتب الأخالقيات املشورة وادلمع عند الاقتضاء أأثناء نظر  مجموعة استشارية داخلية يف مسار الإصالح مث اإ
 وما يدمع ذكل من تعلاميت املكتب. لنظام الأسايس للموظفني ولحئتهمرشوع منقح ل 
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دخالها يف النظام الأسايس للموظفني ولحئته واملتعلقة بنظام العدل  .40 واقرُتحت مجموعة من التعديالت، املزمع اإ
دهتا جلنة الويبو للتنس يق يف دورهتا السابعة والس تني )الرابعة والأربعني العادية( اليت ُعقدت ادلاخيل، عىل املدير العام، واعمت

ىل  40يف جنيف بسويرسا يف الفرتة املمتدة من   .4103أأكتوبر  4سبمترب اإ

 س ياسة الكشف املايل

وغريمه من  اضُطلع ابملزيد من العمل ادلاخيل بشأأن اس تحداث س ياسة كشف مايل جديدة لكبار املوظفني .44
ىل املعلومات 4102املوظفني املعينني. ويرتقب اختتام العمل يف عام  . وتعزتم املنظمة حتقيق التوازن املالمئ بني احلاجة اإ

دارة اخملاطر ونظم الضبط ادلاخلية اليت يس تحدهثا  طار اإ واهامتمات املوظفني املربرة بشأأن خصوصية املعلومات، ومراعاة اإ
 املكتب ادلويل.

ىل مكتب الأخالقيات.سادساً   تنفيذ الس ياسات املولكة اإ

 س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات

 .4104دخلت س ياسة حامية املبلغني عن اخملالفات حزي النفاذ يف الويبو منذ عام  .43

ذ ترخس أأوًل واجب الإبالغ عن اخملالفات املشتبه هبا عىل حنو  .42 ويتأألف غرض هذه الس ياسة من شقني. اإ
ىل جانب الأحاكم املدرجة يف النظام الأسايس للموظفني ولحئته. وتوفر اثنيًا امحلاية مسؤول، ووض ع أ ليات لرفع التقارير اإ

حدى أأنشطة الإرشاف الأخرى اليت ترد قامئة هبا يف الس ياسة.  للموظفني اذلين رفعوا هذه التقارير أأو اذلين شاركوا يف اإ

، أأية مطالبات مبوجب س ياسة حامية املبلغني 4103يف عام  ورمغ تلقي عدد ضئيل من الاس تفسارات، مل ترد، .45
بسبب الإبالغ عن خمالفات أأو املشاركة يف نشاط محمي. ووردت  من الأعامل الانتقاميةعن اخملالفات بغية احلصول عىل حامية 

وى منخفض من عاجلها مكتب الأخالقيات وحلها عىل حنو مرٍض. ويتسق مس ت 4104مطالبة واحدة من هذا النوع يف عام 
 املطالبات مع جتارب الواكلت الأخرى مثل أأمانة الأمم املتحدة.

عالانت اذلمة املالية ومعليات الكشف املايل ملعامالت الأطراف املرتابطة وفقًا ل  م احملاسبية ادلولية للقطاع العالمعايرياإ

مفا  درجة مدير أأولة ملوظفي الويبو من ف مكتب الأخالقيات يف الويبو بتنفيذ برانمج الإعالن عن اذلمة املاليلكُ  .46
ىل وجود رشوط  ، وعدد حمدد من الفئات العالية اخملاطر الأخرى.قفو  وأأدى الامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام اإ

ضافية للموظفني من درجة مدير اثٍن مفا فوق. وُحقق معدل امتثال يبلغ  اصة ابملئة لرشوط الكشف املايل اخل 011كشف اإ
، ويه 4104مبعامالت الأطراف املرتابطة وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام فامي خيص الفرتة املشموةل ابلتقرير لعام 

حصاءات بشأأهنا.  أأحدث الفرتات املكمتةل اليت تتوافر اإ

 نظام شامل للأخالقيات والزناهة.قياس التقدم احملرز يف وضع سابعًا.

ن أأحدث  .49 ادلراسات الاس تقصائية املتاحة اليت أأجريت عىل صعيد املنظمة، خبالف ادلراسات اليت اس ُتخدمت اإ
( يف مس توى املعرفة مببادئ الويبو 4104-4101يف معلية التدريب، تبني زايدة ملحوظة عىل مدار فرتة ثالث س نوات )

 الأخالقية والوعي بشأأن الإبالغ عن سوء الترصف املشتبه به.

ىل أأنه يف عام وأأشار اس ت .48 ابملئة  99، ذكر 4101قصاء القمي الأساس ية اذلي أأجراه برانمج التقومي الاسرتاتيجي اإ
. وبعد اس هتالل التدريب بشأأن الأخالقيات، 4100ابملئة يف عام  92من اجمليبني أأهنم عىل عمل ابملبادئ الأخالقية؛ مقابل 

ذ ذكر  4104شهد عام  بني أأهنم عىل عمل ابملبادئ الأخالقية يف الويبو. أأما فامي خيص الالزتام ابملئة من اجملي  76زايدة ملحوظة اإ
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ابملئة يف عام  91ابملئة من اجمليبني رأأي مفاده "حنن يف الويبو ملزتمون مببادئ الويبو"، مقابل  63ابملبادئ الأخالقية، ذكر 
الس نوات الثالث اليت تتوافر بشأأهنا أأحدث مقارنة لنتاجئ اس تقصاء القمي الأساس ية عىل مدار  5. ويرد يف اجلدول 4104

 الإحصاءات.

 (4104-4101ما يقوهل اس تقصاء القمي الأساس ية ) –الأخالقيات يف الويبو  – 5اجلدول 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ىل  4101تطور الأعداد من   4104اإ

 البياانت الثالثة.، جُسلت زايدة يف النس بة املئوية للمجيبني اذلين يوافقون عىل 4100بعد اخنفاض عام يف 

 76 ؛4101% يف عام 99و 4100% يف عام 92% من اجمليبني عىل عمل مببادئ الويبو الأخالقية، أأي ارتفاعًا من 

 املواءمة مع أأفضل املامرسات يف منظومة الأمم املتحدةاثمنًا.

نشاء ش بكة أأخالقيات املنظامت املتعددة الأطراف و عالً لأخالقيات دورًا فالويبو لمكتب  أأدى .47  أأنشطهتا،يف يف اإ
 يف معل الش بكة.ويشارك ابنتظام 

 الوثيقة[و الثالث  املرفق]هناية 


