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البرنامج الرئيسي ١٦ 
 

ادارة الموارد البشرية 
 
 

التوظيف   ١٦-١
مستحقات ورعاية الموظفين  ١٦-٢

سياسات ادارة الموظفين وتطويرها  ١٦-٣
خدمات الرعاية الصحية  ١٦-٤

 
 

ملخص 
 

رآزت ادارة الموارد البشرية داخل الويبو حتــى اليـوم علـى تعييـن الموظفيـن وادارة شـؤونهم .  -٢٧٥
ــة  ولكـن االهتمـام قـد ترآـز ، خـالل فـترة السـنتين األخـيرة ، علـى تحديـث األدوات والممارسـات المتعلق
ــذا النـهج خـالل فـترة  بالموارد البشرية بغية تعزيز استجابة المنظمة لتغيرات محيط العمل . وسيتواصل ه

السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . 
 

وسيؤثر التطبيق الكامل لنظام حديث وفعال للمعلومات االدارية المتعلقة بالموظفين الى حد آبير  -٢٧٦
في عمل ادارة الموارد البشرية وانجازاتها . وسيزود في المقام األول مختلف اقسام ادارة الموارد البشــرية 
ــن االسـتجابة علـى نحـو سـريع فـي  بأدوات ضرورية تمكنها من تأدية وظائفها بفعالية ودقة حتى تتمكن م
بعض المجاالت آاصدار العقود ومنــح المسـتحقات وتصنيـف الوظـائف . وثانيـا ، سيسـمح النظـام بتبـادل 
المعلومات بين مختلف االقسام لضمان انسجام وظائفها وأنظمتها الخاصــة بالمعلومـات التـي تسـتفيد منـها 
األمر الذي سيحسن النظام الحالي الدارة األداء وتعيين الموظفين على سبيل المثال . وثالثا ، سيوفر النظام 
توقعات عن تطورات الموارد البشرية استنادا الى احصائيات موثوق بها ويسـاعد علـى وضـع السياسـات 
المتعلقة بالموارد البشرية واجراءاتها ويسهل االجراءات األخرى لشعبة التصنيف والوظائف واالجراءات 

المتعلقة بها التابعة الدارة الموارد البشرية . 
 

ويتكفل قسم التوظيف التابع الدارة المارد البرية بضمان التطبيق الصارم للقواعد والمعايير عنــد  -٢٧٧
اختيار الموظفين والموظفين المؤقتين الذين يمتازون بأعلى مستويات الكفاءة والفعاليــة واالسـتقامة . وفـي 

هذا السياق ، ستستمر مراعاة عدالة الفرص بين الجنسين والتوازن الجغرافي في عملية التوظيف . 
 

وتولي الويبو اهتماما آبيرا لمسؤولياتها آجهة موظفة . وتشرف المنظمـة علـى تقديـم الخدمـات  -٢٧٨
ــم المسـتحقات المعـزز ، وتطبيـق المسـتحقات المختلفـة المسـتمدة مـن نظـام والئحـة  الى موظفيها عبر قس
ــد بـأفضل ممارسـات المـوارد البشـرية فـي اطـار النظـام المشـترك  الموظفين وتطويرها وادارتها مع التقي

وخارجه .  
 

وسيستمر قسم الضمان االجتماعي في تحسين خدمات الضمان االجتماعي للموظفين وعائالتــهم  -٢٧٩
ــأمين الحـالي  واحتواء الزيادة في تكلفة الضمان االجتماعي مع تحسين نوعية الخدمات . وسيحسن نظام الت
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وتستحدث ُنظم جديدة . ومن شأن الدعم الذى تقدمــه وحـدة رعايـة الموظفيـن أن يضمـن الـهدف المـزدوج 
ــة للموظفيـن مـع االسـهام الفعـال فـي جـودة أدائـهم . ويتجسـد هـذا  الرامي الى تلبية االحتياجات االجتماعي
االلتزام في وحدة الويبو الطبية التي توفر خدمات الرعاية الطبية الى موظفي الويبو الحاليين والمتقـاعدين 
ــي تعمـل علـى تحسـين جوانـب ظـروف العمـل فـي الويبـو المتصلـة بالصحـة  ووفود الدول األعضاء والت

باالضافة الى تخفيض نفقات الرعاية الطبية التي تتحملها الويبو وموظفيها . 
 

ــتزم باالسـتثمار المتواصـل فـي تنميـة  ويعتبر الموظفون أهم موارد المنظمة ، لذلك فان الويبو تل -٢٨٠
ــة  هذا المورد . وتلعب ادارة تنمية سياسات الموظفين ، والتي تتكون من قسم سياسات الموظفين وقسم تنمي
طاقات الموظفين دورا محوريا في االستراتيجية العامة لسياســات الموظفيـن ومسـتوى الخدمـات وتدريـب 
الموظفين والنهوض بمهاراتهم . وستشــرع هـذه االدارة فـي تنفيـذ برامـج تـهدف الـى النـهوض بمـهارات 

الموظفين ومعرفتهم في مجاالت عدة آتقنيات االدارة وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت واللغات .  
 
 

البرنامج الفرعي ١٦-١ 

التوظيف  
 
 

األهداف : 
توظيف األشخاص الذين يمتازون بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية واالستقامة .  �

وتعزيز قدر أآبر من تكافؤ الفرص بن الجنسين عند توظيف الموظفين .  �

وتعزيز التوزيع الجغرافي للموظفين والعاملين في المنظمة .  �

وتعزيز التوظيف وادارة شؤون الموظفين بغية دعم أنشطة البرنامج .  �

 
 

الخلفية 
 

يؤآد نمو المنظمة المتواصل استجابة لألنشطة المتصاعدة والمتصلة بحماية الملكية الفكرية فـي  -٢٨١
جميع أرجاء العالم ، باالضافــة الـى الحاجـة المتصـاعدة لخدمـات الويبـو ، علـى أهميـة توظيـف موظفيـن 
يمتازون بــأعلى مسـتويات الكفـاءة والفعاليـة واالسـتقامة واسـتبقائهم . لذلـك فـان السياسـات واالجـراءات 
الواردة في هذا البرنامج الفرعي والخاصة بتوظيف الموظفيـن الثـابتين والمؤقتيـن سـتطور لتصبـح أآـثر 

فعالية في توفير الموارد البشرية الالزمة للتنفيذ الفعال والموقوت لبرامج الويبو وأنشطتها . 
 

وسيتولى قسم التوظيف تنفيذ هذا البرنامج الفرعي .  -٢٨٢
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مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

توظيـف موظفيـن ذوي جـدارة عاليـة فــي  - ١
األوقات المناســبة وبطريقـة فعالـة تضمـن تكـافؤ 
الفرص بين الجنسين والتوزيــع الجغرافـي وذلـك 

باستخدام نظام ادارة المعلومات االدارية . 

عدد األشخاص الموظفين لتلبيــة احتياجـات  �

المنظمة في األوقات المحددة .  
ودرجــة االلــتزام بغايــات األمــم المتحـــدة  �

ــرص بيـن  وأهداف سياساتها بشأن تكافؤ الف
الجنسين .  

ومسـتوى التحسـين فـي التوزيـع الجغرافــي  �

للموظفين .  
سياسـات واجـــراءات مبســطة للتوظيــف  - ٢

وادارة شؤون الموظفين المؤقتين  
عـدد السياسـات واالجـــراءات الموضوعــة  �

والمنتهجة . 
 
 

األنشطة 
 

توظيف األشخاص واختيارهم وادارة شؤون الموظفين الثابتين وغيرهم مــن الموظفيـن (بمـن فيـهم  �

الخـبراء االستشـاريون والمـترجمون وأصحـاب االتفاقـات التعاقديـة الخاصـــة وأصحــاب اتفاقــات 
الخدمات الخاصة) . 

 
ووضع سياسات التوظيف وأنشطتها لمواصلة تحسين تكافؤ الفرص بين الجنسين في المنظمة .  �

 
وتقييم جميع الطلبات والرد عليها .  �

 
وتقديم الدعم الى لجنة التعيين االستشارية .  �

 
واجراء مشاورات مع المسؤولين عن البرامج بغية تسهيل اختيار أنسب الموظفين .  �

 
تعزيز اجراء التوظيف بفضل التطوير واالنتفاع بنظام المعلومات االدارية المتعلقة بالموظفين .  �

 
وابقاء االتصــال مـع النظـام المشـترك لألمـم المتحـدة والوآـاالت المتخصصـة األخـرى وجمعيـات  �

خارجية معنية بالموارد البشرية من أجل مسايرة التطــورات فـي مجـال المـوارد البشـرية وال سـيما 
بالنسبة لتوظيف األشخاص واختيارهم . 
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البرنامج الفرعي ١٦-٢ 

مستحقات ورعاية الموظفين  
 
 

األهداف : 
ادارة مستحقات مختلف فئات الموظفين وفقا لنظام موظفي الويبو والئحته .  �

وضع أنظمة محوسبة جديدة وتعزيز األنظمة المحوسبة الحالية لتطوير ادارة المستحقات .  �

واعالم الموظفين بحقوقهم والتزاماتهم ازاء المنظمة وسلطات البلد المستضيف وارشادهم .  �

وتحسين ظروف الخدمة للموظفين وادارة تغطية الضمان االجتماعي والخدمات االجتماعية للموظفين وأسرهم  �

وتحسينها لتصبح أآثر مردودية .  

ــة المناسـبة للموظفيـن (بمـن فيـهم المتقـاعدين) وأسـرهم للمسـاعدة فـي حـل  وتوفير خدمات الرعاية االجتماعي �

مشكالت أسر الموظفين والمشكالت المتصلة بالعمل . 
 
 

الخلفية 
 

ويتناول هذا البرنامج الفرعي جميع أنشطة قسم المســتحقات وقسـم الضمـان االجتمـاعي ووحـدة  -٢٨٣
رعاية الموظفين . 

 
قسم المستحقات 

 
تشتمل مهام هذا القســم علـى اجـراءات التعيينـات والترقيـات ونهايـة الخدمـة وعـالوات االعالـة  -٢٨٤
والمنح الدراسية واعانات االيجار وعالوات الدرجة وطلبات االجازة السنوية واالجازة المرضية واالنتفاع 
بنظام الدوام المرن وتحضير وثائق السفر والتصريحات للموظفين ووثائق االقامــة السويسـرية والفرنسـية 

وادارة آشوف المرتبات واعداد قائمة الموظفين والتعليمات االدارية الشهرية . 
 

ومن شهر يناير/آانون الثاني الى غاية شهر ديسمبر/آانون األول ٢٠٠٠ عالج قسم المســتحقات  -٢٨٥
٦٩ حالة تعيين و١٣٣ ترقية و٣٤ نهاية خدمة و٥٠٠ عالوة اعالة و٢٠٠ طلبا للحصول على منح دراسية 
ــة و٥٠ طلـب اعانـة لاليجـار و٧٢٤ عـالوة  و٢٠٠ طلب اجازة لزيارة الوطن و٥٥ منحة لسفريات تربوي

درجة باالضافة الى ٠٠٠ ٦٢٤ حالة تسجيل في نظام الدوام المرن المحوسب . 
 

ــن مختلـف األقسـام مـن  ومن شأن تعزيز نظام جديد للمعلومات االدارية المتعلقة بالموظفين تمكي -٢٨٦
انجاز مهامها بأعلى قدر من الفعالية والدقـة والسـرعة ، وتسـهيل تبـادل المعلومـات بينـها . آمـا سـيجري 
وضع نظام جديد أآثر فعالية للدوام المرن (يتيح تغير سـاعات عمـل الموظفيـن) فـي اطـار هـذا البرنـامج 

الفرعي . 
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قسم الضمان االجتماعي 
 

ويشرف هذا القسم على اشتراك نحو ١٢٠٠ موظف مشترك في الصندوق المشــترك للمعاشـات  -٢٨٧
التعاقدية لموظفي األمم المتحدة . ويشــمل ذلـك مـهام التسـجيل وحسـاب االشـتراآات فـي صنـاديق أخـرى 
واسـتعادة المسـتحقات وتقديـر المسـتحقات ومعالجـة حـاالت العجـز وتحضـير مســـتحقات نهايــة الخدمــة 
والمشارآة في اجتماعات مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعديـة . ويضطلـع القسـم آذلـك بـادارة 
صندوق الويبو المغلق للمعاشات التقاعدية الذي ال يزال يغطـي نحـو ١٢٠ شـخصا . وتشـمل مـهام القسـم 
ادارة التأمين الطبــي نحـو ٢٣٠٠ مـن الموظفيـن والمعـالين والمتقـاعدين والموظفيـن المؤقتيـن والخـبراء 
ــاعدين والتـأمين مـن الخسـارة  االستشاريين باالضافة الى التأمين ضد الحوادث للموظفين والمعالين والمتق
ــنة ١٩٩٨ وتضـم ممثليـن مـن  في الدخل للموظفين المؤقتين . وتتولى لجنة ادارة التأمينات (التي أنشئت س

االدارة والموظفين والمتقاعدين) اعداد المقترحات الخاصة بتحسين مختلف خطط التأمين . 
 

قسم رعاية الموظفين 
 

ــرهم . ويلـتزم هـذا القسـم  ويوفر هذا القسم مختلف أشكال الرعاية االجتماعية الى الموظفين وأس -٢٨٨
بصون الخصوصيات والمحافظة عليها . 

 
مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 

ادارة مستحقات جميع الموظفين بمزيد من  - ١
ـــاع بالنظــام  الفعاليـة والسـرعة مـن خـالل االنتف
الجديد للمعـلومات االدارية المتعلـقة بالموظفين .

عدد وطبيعة المستحقات التي عالجها القســم  �

والمعلومات الواردة من الموظفين . 

وضع نظام جديد أآثر فعالية للدوام المرن  - ٢
باستخدام تكنولوجيا "االيثرنت" . 

معلومات واردة من الموظفين عن اســتخدام  �

نظام الدوام المرن .  
تزويد الموظفيــن بمعلومـات ونصـح عـن  - ٣
حقوقهم والتزاماتهم ازاء المنظمة وسلطات البلـد 

المستضيف دون تأخير وبدقة . 

عدد الرسائل االعالمية المنشورة .  �

ــــدة وادخـــال  تطبيــق خطــط تــأمين جدي - ٤
تحسينات على الخطط الحالية . 

عدد خطط التأمين الجديــدة وجودتـها وعـدد  �

الخطط الحالية التي تم تحسينها .  
معلومات واردة من الموظفين .  �

 
 

األنشطة 
 

المستحقات 
 

ادارة مستحقات الموظفين  �

المشارآة في النظام الجديد للمعلومــات االداريـة المتعلقـة بـالموظفين والخـاص بوضـع نظـام جديـد  �

ومتكامل للمعلومات االدارية في الويبو وتطبيقه . وستحظى الموارد البشرية بترآيز خاص . 
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ــام جديـد أآـثر فعاليـة لجـهاز تسـجيل الـدوام باسـتخدام تكنولوجيـا "االيـثرنت"  ودراسة وتطبيق نظ �

ألغراض ادارة نظام الدوام المرن . 
 

ــد  واسداء النصح للموظفين وتزويدهم بمعلومات عن حقوقهم والتزاماتهم ازاء المنظمة وسلطات البل �

والمستحقات . 
 

تحسين وتعزيز أداء نظام المعلومات االدارية المتعلقة بالموظفين ألغراض المرتبات والمستحقات .  �

 
الضمان االجتماعي 

 
ادارة ورصد تكلفة التغطية التي يوفرهــا الضمـان االجتمـاعي والخدمـات االجتماعيـة المقدمـة الـى  �

الموظفين وأسرهم . 
 

وتحسين التغطية التي توفرها خطط التأمين الحالية والتفاوض بشــأن خطـط تـأمين جديـدة آالتـأمين  �

على الحياة والتأمين من الخسارة في الدخل وذلك عن طريق لجنة ادارة التأمينات . 
 

واالشراف على اشتراك الموظفين وغيرهم فــي الصنـدوق المشـترك للمعاشـات التقاعديـة لموظفـي  �

األمم المتحدة وصندوق الويبو المغلق للمعاشات التقاعدية . 
 

وتحديد أسعار تنافسية لمختلف خدمات الرعاية الصحية بالتنسيق مع وحدة الويبو الطبية .  �

 
وتحسين وتعزيز أداء النظام الجديد للمعلومات االدارية المتعلقة بالموظفين فيما يتصل بادارة ملفات  �

التقاعد والتأمين . 
 

رعاية الموظفين 
 

تقديم المساعدة الى الموظفين الجدد وأسرهم المرافقة للتكيف مـع الظـروف المعيشـية والمهنيـة فـي  �

منطقة جنيف . 
 

ــل مرآـز جنيـف للـترحيب بـالموظفين  واقامة عالقات مع المؤسسات الموجودة في منطقة جنيف مث �

الدوليين والمستشفيات والعيادات وديار العجزة والمؤسسات التعليمية باالضافة الـى اقامـة عالقـات 
ــات  مـع زوجـات الموظفيـن وأسـرهم وأقاربـهم والمحـامين والسـلطات المحليـة مثـل الشـرطة وهيئ
ــو أو أي  األخـرى . واجـراء دراسـة عـن اشـتراك الويبـو فـي انشـاء روضـة ألطفـال موظفـي الويب

ترتيبات بديلة أخرى . 
 

واسداء النصح والمشورة للموظفين الذين يواجهون مشكالت مالية وقانونية وطبية اجتماعية ومهنية  �

ــية وبـالظروف الشـخصية والعائليـة بغيـة ايجـاد حلـول للمسـائل الفرديـة  ومشكالت مرتبطة بالجنس
والجماعية . 

 
 

البرنامج الفرعي ١٦-٣ 
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سياسات ادارة الموظفين وتنمية طاقاتهم 
 
 

األهداف : 
زيادة انسجام نظام موظفي الويبو والئحته مع النظام المشترك لألمم المتحدة مع مراعاة التغيرات التنظيمية في  �

الويبو . 

وتطبيق نظام أفضل الدارة األداء في المنظمة .  �

وتحسين شروط الخدمة (التوظيف والتعيين والمهنة) للموظفين الثابتين والمؤقتين .  �

وتعزيز آفاءة موظفي الويبو وفعاليتهم في األسـاليب االداريـة وتكنولوجيـا المعلومـات واللغـات بمـا يتفـق مـع  �

أهداف المنظمة . 

وتطوير االتصاالت وتعميم المعلومات لمصلحة الموظفين .  �

 
 

الخلفية 
 

ويتنـاول هـذا البرنـامج الفــرعي أنشـطة قسـم سياسـات الموظفيـن وادارة قسـم تنــــمية طـــاقات  ٢٨٩
الموظفين . 

 
قسم سياسات ادارة الموظفين 

 
تأسس هذا القسم في منتصف سـنة ١٩٩٨ ويضطلـع بصياغـة سياسـات ادارة المـوارد البشـرية  -٢٩٠
واجراءاتها ومراجعتها في اطار النظام المشترك لألمم المتحدة ، آما يتولـى اعـداد التعديـالت علـى نظـام 

موظفي الويبو والئحته حتى يتسنى لجمعيات الدول األعضاء اتخاذ القرار بشأنها . 
 

ويشرف القسم على أعمال لجنة تصنيف الوظائف التي أنشئت بناء على الفصل الثاني من نظـام  -٢٩١
موظفي الويبو والئحته ويعمل القسم على التأآد مــن أن جميـع الوظـائف مصنفـة وفقـا للقواعـد والمعـايير 
ــاع األمثـل بمـوارد الموظفيـن .  المعمول بها في النظام المشترك لألمم المتحدة والغرض من ذلك هو االنتف
ويشرف القسم أيضا على أعمال لجنة الترقيات االستشارية التي أنشئت بناء على الفصل الرابــع مـن نظـام 
موظفي الويبو والئحته آما يضطلع باالشراف على المشروعات الجارية الرامية الــى وضـع نظـام أفضـل 

الدارة األداء . 
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تنمية طاقات الموظفين 
 

ــب فـي مجـاالت مختلفـة وبصفـة خاصـة  أوجدت فترة السنتين األخيرة الحاجة الى أنشطة التدري -٢٩٢
االدارة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت . وواصل القسم توفــير التدريـب الـالزم اسـتجابة لالحتياجـات 

المحددة والمطلوبة . وقد اقترحت أنشطة جديدة آالتدريب عن بعد في مجال الملكية الفكرية . 
 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
ـــو  انســجام أفضــل لنظــام موظفــي الويب - ١

والئحتهم مع النظام المشترك لألمم المتحدة . 
عدد التعديالت المدخلة على نظـام موظفـي  �

الويبو والئحته . 
تصنيف الوظائف وفقا للقواعــد والمعـايير  - ٢

المتبعة في النظام المشترك لألمم المتحدة . 
عدد الوظائف المصنفة على هذا النحو .  �

تطبيق نظام أفضل الدارة األداء .  معلومات واردة من المسؤولين عن البرامج ٣ - �

وموظفين آخرين . 
أداء أفضـل للعمـل ومـهارات االتصــاالت  - ٤
بفضل تلقي تدريبات في تكنولوجيات المعلومــات 

واتقان لغات العمل المعمول بها في الويبو . 

عــدد الموظفيــــن الذيـــن تلقـــوا التدريـــب  �

والمعلومات الواردة منهم . 
عدد الموظفين الذين يتقنون لغتيــن أو أآـثر  �

من لغات العمل المعترف بها في الويبو . 
أنشـطة التدريـب ونشـر المعلومـــات عــن  - ٥

أهداف وأنشطة المنظمة . 
عـدد الـبرامج التـــي نظمــت مثــل برنــامج  �

ــــي أوقـــات  االندمــاج وبرنــامج التعليــم ف
االســـتراحة والمعلومـــات الـــواردة مـــــن 

الموظفين المشارآين في البرامج . 
 
 

األنشطة 
 

صياغة السياسات العامة الدارة الموارد البشرية الرامية الى مواآبة االتجاهــات والتطـورات داخـل  �

النظام المشترك لألمم المتحدة . 
 

ومواصلة تقييم نظام موظفي الويبو والئحته ومراجعته عند االقتضاء من أجل تجسيد التغييرات في  �

البنية التنظيمية للويبو واالمتثال للنظام المشترك لألمم المتحدة . 
 

ــل وتصنيفـها وتعديلـها (بـاللغتين االنكليزيـة والفرنسـية) حتـى تتوافـق مـع  وتحديث مواصفات العم �

المسؤوليات المتغيرة لشاغلي الوظائف ومتطلباتها . 
 

ــم مـن أجـل  وتوفير الدعم للجنة تصنيف الوظائف بما في ذلك تقييم جميع الطلبات التي يتسلمها القس �

اعادة تصنيف الوظائف بشكل فردي واعادة تصنيف مجموعات الوظائف في المنظمة . 
 

واعداد مواصفات العمل لنشر اعالنات عن وظائف شاغرة (وظائف جديدة وأخرى شاغرة) .  �
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واعداد المبادئ التوجيهية قصد استحداث نظام أفضل الدارة األداء وتطبيقــه وانشـاء نظـام للمراقبـة  �

لضمان تطبيق النظام بشكل فعال ومنسق على نطاق المنظمة بأآملها . 
 

ــل السـابقة  واجراء مسح لملفات "الوظائف القديمة" (التي تحوي وثائق مرجعية عن مواصفات العم �

والحالية) في نظام محوسب واالستعاضة بذلك عن المحفوظات . 
 

وتدريب المشرفين والموظفين شخصيا على تطبيق نظام ادارة األداء .  �

 
وتوفير الدعم للجنة الترقيات االستشارية .   �

 
واالتصال بالدول األعضاء بشأن المسائل المتعلقة باالحصائيات والمعلومات عن التوظيف .  �

 
ـــو ، عنــد  واعـداد دورات عـن االدارة لفـائدة المسـؤولين عـن الـبرامج وغـيرهم مـن موظفـي الويب �

االقتضاء ، وعقدها ومراقبة سيرها . 
 

وتنمية مهارات االتصـال ونشـر المعلومـات بواسـطة برامـج مختلفـة وتطويرهـا . وتنظيـم دورات  �

تعليمية للموظفين بشأن لغات العمل المعترف بها في المنظمة وبالتعاون مع الهيئات ذات الصلة . 
 

وتنمية المهارات التقنية بواسطة برامج معينة .  �

 
وتعزيز أنشطة التدريب عن طريق مرآز تعليم الذات وتطوير أنشطة التدريب عن ُبعد .  �

 
 

البرنامج الفرعي ١٦-٤ 

خدمات الرعاية الصحية 
 
 

األهداف : 
تقديم خدمات الرعاية الصحية الى الموظفين والمتقاعدين والمندوبين األجانب في الويبو .  �

وتحسين الجوانب الصحية المتصلة بالظروف المادية لعمل الموظفين .  �

واحتواء تكاليف الرعاية الطبية المستوجبة على الويبو وموظفيها .  �
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الخلفية 
 

ــة التـي تأسسـت فـي يوليـه/تمـوز ١٩٩٨ خدمـات الرعايـة الصحيـة الـى  تقدم وحدة الويبو الطبي -٢٩٣
الموظفين والمتقاعدين والمندوبين األجانب في الويبو . وقد أجرت وحدة الويبــو الطبيـة ٨٠٠ر٤ استشـارة 
طبية (منها خمسين تدخال طارئا وتلقيح ٢٥٠ شخصا ضد األنفلونزا ولقاحات أخرى) خالل سنة ٢٠٠٠ . 
ــة حتـى  وفضال عن ذلك ، أصبح من الواضح امكانية توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها وحدة الويبو الطبي
ــعافات  تواجه اهتمام الموظفين المتزايد بتلقي المعلومات والتدريب في مجال الرعاية الصحية العامة واالس

األولية وحاالت الطوارئ على سبيل المثال . 
 

وستواصل وحدة الويبو الطبية ، وبالتعاون مع قسم الضمان االجتماعي ، اتخاذ تدابير تهدف الى  -٢٩٤
احتواء تكاليف الرعاية الصحية وتحقيق أقصى درجة من الوفورات بالنسبة للموظفين والمنظمة . وهكذا ، 
أجريت مفاوضات في اطار عمل لجنة ادارة التأمينات مع شرآة J. Van Breda SA وعـدد مـن الجـهات 
ـــل المعــاهد المتخصصــة فــي الطــب االشــعاعي والمختــبرات  المـوردة لخدمـات الرعايـة الصحيـة (مث
والصيدليات واألطباء االختصاصيين والمستشفيات) من أجل توفير خدمات معقولة التكلفة للموظفين . وقد 
نفذت خالل سنة ٢٠٠٠ عدة مبادرات تهدف الى تحسين الحالة الصحية والرفاه للموظفيـن آنـدوة مقاومـة 
االرهاق وسياسة محاربة التدخيـن والـدورات الخاصـة بـها واجـراء مسـح للوقايـة مـن مـرض السـرطان 

واالرشادات المتعلقة بأوضاع العمل ومراقبة نوعية الغذاء والهواء . 
 

مؤشرات األداء النتائج المرتقبة 
رعايـة صحيـة سـريعة وآافيـة للموظفيــن  - ١

والمتقاعدين والمندوبين األجانب . 
ـــن والمتقــاعدين والمندوبيــن  عـدد الموظفي �

المنتفعين بوحدة الويبو الطبية . 
استفادة مكثفة من تقنيات االدارة الصحيــة  - ٢

ووعي متزايد بها ومحيط عمل صحي . 
انخفــاض الشــكاوي المرضيـــة المتصـــلة  �

بمحيط العمل . 
ــن  وفورات لمصلحة المنظمة وموظفيها م - ٣

خالل احتواء تكاليف الرعاية الطبية . 
ـــبة  انخفـاض تكـاليف الرعايـة الطبيـة بالنس �

للمنظمة والموظفين . 
 
 

األنشطة 
 

توفير خدمات الرعاية الصحية لموظفي الويبو والمتقاعدين والمندوبين األجانب .  �

 
ــى احتـواء تكـاليف الرعايـة الصحيـة وتحقيـق أقصـى درجـة مـن الوفـورات  واتخاذ تدابير تهدف ال �

بالنسبة للموظفين والمنظمة وتنفيذها بالتعاون مع قسم الضمان االجتماعي . 
 

وتزويد الموظفين بمجموعة من المعلومات عن الرعاية الصحية واللقاحات وحقائب طبية للسفر .  �

 
وتوفير ارشادات قبل السفر وبعد السفر .  �

 
واعـداد وتنفيـذ اجـراءات التدريـب علـى االسـعافات األوليـة وحـاالت الطـوارئ وتقنيـات مقاومـــة  �

االرهاق وبرامج التوعية الصحية األخرى لفائدة الموظفين . 
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واجراء دراسات صحية على الموظفين .  �

 
وتشخيص األمراض المتصلة بالعمل واالحالة الى االخصائيين عند الضرورة .  �

 
وارشاد المنظمة بالسياسات واالجراءات المتعلقة بالصحة .  �
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الجدول ١١-١٦   الميزانية المفصلة لفترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  
البرنامج الرئيسي ١٦ 
ادارة الموارد البشرية 

 
ألف - تغير الميزانية بحسب غرض االنفاق 

(بآالف الفرنكات السويسرية) 
 2000-2001  Variation  2002-2003

 Revised  Program  Cost  Total  Proposed
Object of Expenditure  Budget  Amount  %  Amount  %  Amount  %  Budget

 A  B  B/A  C  C/A  D=B+C  D/A  E=A+D
Staff Expenses     10,661     1,892   17.7        811     7.6     2,703   25.4     13,364
Travel and Fellowships          287        (10)   (3.5)          10     3.5            -        -          287
Contractual Services       3,363      (232)   (6.9)        112     3.3      (120)   (3.6)       3,243
Operating Expenses          531          78   14.7          22     4.1        100   18.8          631
Equipment and Supplies          602        192   31.9          28     4.7        220   36.5          822

    15,444     1,920   12.4        983     6.4     2,903   18.8     18,347

باء - تغير الميزانية بحسب فئة الوظيفة 
 

 2000-2001  Variation  2002-2003
 Revised  Proposed
 Budget  Budget

Post Category  A  B-A  B

Directors              1              1              2
Professionals            13                3            16
General Service            24              3            27
TOTAL           38             7           45

جيم - اعتماد الميزانية بحسب البرنامج الفرعي وعناصر غرض االنفاق 
(بآالف الفرنكات السويسرية) 

Sub-program Total
Object of Expenditure 1 2 3 4
Staff Expenses

Posts     4,946     4,834     2,584        748     13,112
Short-term Expenses          72          60          60          60          252

Travel and Fellowships
Staff Missions          50 90        127          20 287

Contractual Services
Conferences            4            4            5          15            28
Consultants        120            -        120            -          240
Publishing        100            -            -            -          100
Other            -        400     2,285        190       2,875

Operating Expenses
Premises and Maintenance            -        100            -            -          100
Communication and Other        169        190        115          57          531

Equipment and Supplies
Furniture and Equipment            5        175          94        370          644
Supplies and Materials            9            -          89          80          178
Total    5,475    5,853    5,479    1,540     18,347

 


