
 

 

 

 برانمج الويبو للتدريب

 وصف الربانمج والغرض منه

جمال القانون، ال س امي يف  معرفة أ ساس يةدلهيم  مّمنالعامل  لك مناطقمن تخرجني مفتوح للطالب وال لتدريب الويبو ل برانمج 
ىل اجملاالت ال خرى يف أ و  ،اللكية الفكريةما خيص  مثل العلوم والتكنولوجيا واال دارة الالية  ،الويبوذات ال مهية ابلنس بة ا 

 الاقتصاد واالتصاالت وتكنولوجيا العلومات والرتمجة والعالقات ادلولية.عمل والوارد البرشية و 

اقتصاداي واجامتعيا ويدمع برانمج الويبو للتدريب هممة الويبو المتثةل يف تعزيز الابتاكر واال بداع يف سبيل تمنية لك البدلان 
افيا عن طريق نظام دويل للملكية الفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية، وميكّن التدربني من التعّرف عىل قمي الويبو ال ساس ية وثق

 ومبادراهتا.

ويتيح برانمج الويبو للتدريب فرصة للمتدربني لتمكةل جتربهتم التعلميية وتطوير هماراهتم وخرباهتم الهنية من خالل الشاركة يف 
يف س ياق دويل. والويبو تس تفيد يه أ يضا من مساهامت التدربني، اذلي جيلبون وهجات نظر ومعارف جديدة العمل 

 مس متدة من أ خر حبوث أ جريت يف جماالت ختصصهم.

 ال هلية

 رشوط الشاركة يف برانمج الويبو للتدريب يه اكلتايل:

درجة أ عىل. حاصال عىل درجة جامعية أ وىل أ و  يكونينبغي لن يريد الشاركة يف الربانمج أ ن الس توى التعلميي:  -
جراء تدريب لدة ال تتجاوز عامني بعد حصوهلم عىل أ خر درجة جامعية أ و  ويكون التخرجون مؤهلني لطلب ا 

كامهلم  ؛دراسات جامعية عليا ا 

حدى لغات معمعرفة جيدة جدا ابللغة اال نلكزيية و/أ و الفرنس ية. امتالك  - ل الويبو التالية ويكون امتالك معرفة اب 
ضافية: العربية والصينية وال لانية والياابنية والكورية والربتغالية والروس ية واال س بانية؛  مزية ا 

تقان الهارات احلاسوبية ) -  وغري ذكل من الربامج/التطبيقات الوجهية(؛ PowerPoint وExcel و Wordا 

 جيدة. يةاكتساب همارات حتليل  -
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 ريب وال جرومدة التدفئات التدربني 

ىل اتفاق مع الويبو.  ميكن أ ن يُوّظف التدربون عىل أ ساس فردي، أ و من خالل مؤسسة تعلميية أ و حكومة، استنادا ا 
 ويتأ لف برانمج الويبو للتدريب من فئتني وفقا لس توى التدربني ادلرايس.

 الفئة ال وىل:

 أ ( ال فراد احلاصلون عىل درجة جامعية أ وىل؛

 ؛الهنائيةطروحة ال  يمكلوا مقّررمه ادلرايس و لون يف دراسات عليا ومل السجّ ال فراد و ب( 

ذا ما اكنت الاحتياجات احملّددة للربانمج الوِظف ترّبر . وميكن عادةيف الثالثة أ شهر الفئة ال وىل  توتدوم تدريبا أ ن تُمّدد ا 
دارة الوارد البرشية، عىل أ ن  . ويتلقى متدربو الفئة ريب اال جاملية القصوى س تة أ شهرال تتجاوز مدة التدذكل، رشط موافقة ا 

 .فرنك سويرسي 500ال وىل أ جرا شهراي قدره 

 الفئة الثانية:

كامل ال طروحة الهنائية؛  أ ( ال فراد السّجلون يف دراسات عليا مّمن أ مكلوا مقّررمه ادلرايس دون ا 

 عليا؛م ال ال فراد اذلي أ مكلوا دراساهتو ب( 

ذا ما اكنت الاحتياجات احملّددة  .بني ثالثة أ شهر وس تة أ شهر عادة تدريبات الفئة الثانيةوتكون مدة  وميكن أ ن تُمّدد ا 
دارة الوارد البرشية، عىل أ ن  ال تتجاوز مدة التدريب اال جاملية القصوى للربانمج الوِظف ترّبر ذكل، رشط موافقة ا 

 .فرنك سويرسي 2000اي قدره . ويتلقى متدربو هذه الفئة أ جرا شهرعرش شهرا اثين

أ تعااب وال يُقصد به والغرض من ال جر الشهري هو اال سهام يف تاكليف السكن والطعام والنقل احمليل. وهو ليس مرتبا أ و 
ىل الويبو عىل أ ساس اتفاق رمسي  تغطية ما يرصفه التدربون ابس مترار عىل أ نفسهم وعىل أ رسمه. والتدربون اذلين ينضمون ا 

طار أ ي من براجمها، ويتلقون متويال من مصدر أ خر )مثل جامعاهتم أ و حكوماهتم( ال يتلقون أ جرا من مع  النظمة أ و يف ا 
 الويبو.

جراءات الطلب  ا 

جراء تدريب يرغبون  عىل من رسالا  دراهجم يف قامئة الرتحشني للمشاركة يف برانمج  مرافقةذاتية ورساةل سرية  ا  عند طلب ا 
  الوقع التايل:الويبو للتدريب عىل

https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobsearch.ftl?lang=en. 

دارة الوارد البرشية. ويمت ملء شواغر التدريب عن طريق معلية اختيار حُتّدد حتت مسؤولية مدير الربانمج  ابلتشاور مع ا 

يقدموا، حسب عن شهاداهتم و مصَدقة  انُسخ أ ن يقدمواحشني، يف حال اختيارمه ال جراء تدريب يف الويبو، رت ويُطلب من ال
ثبااتالاقتضاء،   لتسجيلهم يف دراسات عليا. ا 

  

https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobsearch.ftl?lang=en
https://wipo.taleo.net/careersection/wp_internship/jobsearch.ftl?lang=en
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 )اتبع( برانمج الويبو للتدريب

 التدربنيمركز 

ي الويبو وال حيق هلم ابلتايل الاس تفادة من الزااي واحلصاانت اليت يوفرها البدل الضيف لوظفي التدربون ليسوا من موظف
 الويبو. وال ميثّل التدربون النظمة بأ ية صفة رمسية.

 السلوك

دربني معايري يف عقود التبشلك رصحي يُنتظر من التدربني التقيّد مبعايري السلوك ذاهتا النطبقة عىل موظفي الويبو. وتُدرج 
 .السلوك اخلاصة ابخلدمة الدنية ادلولية وما يتبعها من مواد وقواعد تتعلق ابلسلوك من نظام موظفي الويبو والحئته

 الرسية

حيافظ التدربون عىل رسية لك العلومات غري النشورة اليت يطلعون علهيا خالل تدريهبم وال جيوز هلم نرش أ ية تقارير أ و 
ذن مس بق من النظمة. مقاالت أ و ورقات ىل معلومات حصلوا علهيا أ ثناء تدريهبم، دون احلصول عىل ا   خارج الويبو استنادا ا 

ويلزتم التدربون بأ قىص درجة من التحفظ يف مجيع السائل الرتبطة بأ داء معلهم وال جيوز هلم اس تخدام أ ية معلومات مل تُتح 
 للجمهور أ و الكشف عهنا ل ي طرف أ خر.

 كية الفكريةحقوق الل 

 ينش ئهتكون مجيع حقوق اللكية الفكرية، مبا يف ذكل ودون الاقتصار عليه حق الؤلف الرتبط بأ ي موضوع قابل للحامية مما 
 مبوجب رشوط تدريهبم وأ ثناء ذكل التدريب، ملاك للويبو.التدربون 

 الترصحي الطيب

ار توفري شهادة طبية من طبيب مؤهل تثبت بأ نه يف حصة جيدة اخملتفعىل الرتحش ختضع الشاركة يف التدريب لترصحي طيب. 
ىل أ كرث من ثالثة أ شهر قبل بدء التدريب وجيب أ ن  الطبية وقادر عىل العمل. وال ينبغي أ ن حتمل الشهادة اترخيا يعود ا 

دارة الوارد البرشية من الرتحش اخملتار قبل قيامه بأ ي سفر.  تس تلمها ا 

 السفر وتأ شرية ادلخول

الويبو ليست مسؤوةل عن ترتيب السفر و/أ و تأ شريات ادلخول و/أ و اال قامة وال عن تغطية أ ية تاكليف مرتبطة بذكل. 
 وميكن، عند اللزوم، أ ن توفر الويبو للمتدرب مساعدة للحصول عىل تأ شرية ادلخول.

تطلهبا  يف البدل قامةلال  ، ويه مبثابة رخصة "légitimationتُسمى بطاقة "عىل بطاقة طيةل تدريهبم وحيق للمتدربني احلصول 
الويبو ابلنيابة عن التدرب من البعثة ادلامئة لسويرسا دلى مكتب ال مم التحدة وسائر النظامت ادلولية يف جنيف. وال توفر 

 الويبو بطاقة من هذا النوع ل ي من أ فراد أ رسة التدرب.

 احلوادث الهنية ضدالتأ مني الطيب والتأ مني 

فر الويبو للمتدرب تغطية التأ مني الطيب والتأ مني ضد احلوادث الهنية. وتتوىل الويبو دفع أ قساط ذكل التأ مني. وال يشمل تو 
 ل ي من أ فراد أ رسة التدرب.التأ مني الطيب والتأ مني ضد احلوادث الهنية التأ مني مس تحقات ال مومة. وال توفر الويبو 
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 اال جازة الس نوية واال جازة الرضية

جازة س نوية قدرها يومني ونصف اليوم يف لك شهر من اخلدمة. وال يُدفع، يف هناية التدريب، أ ي مبلغ  يس تحق التدربون ا 
مايل لقاء اال جازة الس نوية غري الأ خوذة. ويف حاةل الرض، يُمنح التدربون يومني يف لك شهر من اخلدمة كحد أ قىص. وال 

جازة مرضيةالتدرب يُمنح  غري  هأ ن تثبتثالثة أ ايم معل متتالية دون تقدمي شهادة من طبيب مؤهل رمسيًا  ىلع لدة تزيد ا 
 د مدة غيابه احملمتةل.قادر عىل أ داء واجباته وحتدّ 

 همةل اال شعار

شعارا مكتواب تكون هملته عرشة أ ايم معل. عطاء الطرف ال خر ا  هناء العقد يف أ ي وقت اب   ميكن لالك الطرفني ا 

 يف مناصب أ خرى التوظيف

ال ينبغي أ ن يُفرّس التدريب، بأ ي حال من ال حوال، عىل أ نه الزتام ابلتوظيف يف الويبو الحقا. وخيضع أ ي توظيف يف الويبو 
بعد التدريب ال جراءات التوظيف والاختيار النطبقة. ويُعترب التدربون مرتحشني خارجيني فامي خيص أ ي وظيفة شاغرة 

لشغلها يف حال استيفاهئم للك الرشوط التعلقة ابلؤهالت واخلربة. وال حيق تعيني التدربني تعيينا مؤقتا يتقدمون حمددة الدة 
 وال مبوجب عقود لغري الوظفني طيةل شهرين عقب هناية تدريهبم.


