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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 29 :سبمترب 2015

جلنة الويبو للتنسيق
الدورة احلادية والسبعون (الدورة العادية السادسة واألربعون)

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015
التوزيع اجلغرايف يف الويبو

وثيقة معلومات من اإعداد ا ألمانة
أألف .ا ألساس القانوين والواجبات
.1

اتفاقية الويبو

املادة  ]...[" :)7(9وينبغي عند تعيني املوظفني ويف حتديد رشوط اخلدمة أأن يراعى يف املاكن ا ألول رضورة تأأمني أأعىل مس توى من
املقدرة والكفاءة والزناهة .كام جيب أأن يؤخذ بعني الاعتبار أأمهية أأن تمت التعيينات عىل أأساس أأوسع نطاق جغرايف ممكن ( ".أأضيف اخلط
املائل)

.2

نظام موظفي الويبو ولحئته
املادة 1-4
املبادئ العامة

الاعتبار ا ألول يف توظيف املوظفني وتعييهنم هو رضورة اإحراز أأعىل مس توايت الكفاءة واملقدرة والزناهة .وجيري توظيف املوظفني
وتعييهنم دون متيزي بسبب العرق ،أأو ا ألصل العريق ،أأو النس ،أأو التوجه النيس ،أأو العجز ،أأو ادلين ،أأو العمر ،أأو الانامتء الس يايس،
أأو الوضع الاجامتعي.
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املادة 2-4
التوزيع الغرايف والتوازن بني النسني
( أأ) جيب اإيالء الاعتبار الواجب ألمهية أأن يكون التوظيف عىل أأوسع نطاق جغرايف ممكن ،مع الإقرار أأيض ًا ابحلاجة اإىل مراعاة اعتبارات
التوازن بني النسني.
(ب) ول يُط َّبق التوظيف عىل أأوسع نطاق جغرايف ممكن ،وفق ًا ملقتضيات الفقرة ( أأ) أأعاله ،عىل املوظفني املُع َّينني يف الوظائف "اللغوية" ( أأل
ويه وظائف املرتمجني التحريريني ،واملرتمجني الشفويني ،واحملررين ،واملراجعني) ،أأو عىل املوظفني املُعيَّنني يف وظائف تنمتي اإىل فئة
اخلدمات العامة وفئة املوظفني الفنيني الوطنيني.
( أأضيف اخلط املائل)

ابء .مبادئ التوزيع الغرايف اليت وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء يف الويبو ()1975
يف ضوء املادة  )7(9من اتفاقية الويبو واحلمك ذي الصةل الوارد يف نظام املوظفني ولحئته يف ذ ك الوقت (وهو مماثل من
حيث املضمون لنص املادة  2-4املشار اإلهيا أأعاله) ،وافقت ادلول ا ألعضاء يف عام  1975عىل خطة طويةل ا ألجل مللء
شواغر الوظائف اخلاضعة للتوزيع الغرايف عىل أأساس املبادئ التالية (املقتطفة من الوثيقة :)WO/CC/IX/2
موزعا ابلتساوي بني ا ألقالمي الس بعة ،ويه أأفريقيا ،و أأمرياك الالتينية والاكرييب،
"" "1ينبغي أأن تكون ُربع الوظائف ّ
1
و أأمرياك الشاملية ،وأس يا واحمليط الهادئ ،و أأورواب الرشقية ،و أأورواب الغربية  ،والرشق ا ألوسط ]...[ .ويتوافق لك من
هذه التسمية وهذا التوزيع مع التصنيف الغرايف اذلي وضعته امجلعية العامة ل ألمم املتحدة ألغراض التوزيع الغرايف
[.]...
موزعة بني ا ألقالمي الس بعة وفق نس بة مماثةل لنس بة املبل الإجاميل
"" "2وينبغي أأن تكون ثالثة أأرابع الوظائف ّ
لالشرتااكت املس تحقة عىل دول اإقلمي ما من املبل الإجاميل للك الاشرتااكت املس تحقة عىل مجيع ادلول ا ألعضاء.
"" "3وينبغي يكون عدد الوظائف املس تصوب (’احلصة‘) للك اإقلمي ،وفقا لنطاق موجود بني رمقني يكون أأدانهام
أأق ّل بنس بة  %10و أأعالهام أأكرب بنس بة  ،%10عدد الوظائف الناجتة عن تطبيق الفقرتني " "1و" "2أأعاله ،رشط
أأل يشمل النطاق يف أأي حال من ا ألحوال أأقل من ثالثة أأرقام.
"" "4وينبغي ملء عدد الوظائف اليت ّ
تشلك حصة لك اإقلمي مبواطين ادلول اليت تنمتي اإىل ذ ك الإقلمي ،مع احلرص،
يف حال وجود اختالفات اجامتعية و /أأو اقتصادية كبرية بني دول ذ ك الإقلمي ،عىل ملء تكل الوظائف مبراعاة لزوم
أأن يُبلور الوضع الاجامتعي و /أأو الاقتصادي الرئييس لتكل ادلول بشلك منصف".
جمي .الوضع الراهن يف الويبو مقابل مبادئ عام  1975بشأأن التوزيع الغرايف
الوظائف املشموةل :هناك ،حىت يونيو  2015وابس تثناء وظيفة املدير العام ،2ما مجموعه  411وظيفة خاضعة للتوزيع
الغرايف ،مما ميث ّل  39.1ابملائة من مجموع وظائف الويبو .وطبقا للامدة (2-4ب) من نظام املوظفني ،يشمل العدد  411لك
الوظائف املموةل من املزيانية العادية ،ما عدا "1" :الوظائف اللغوية –  102وظيفة "2" ،ووظائف فئة اخلدمات العامة –
 1تُسمى هذه اجملموعة الن مجموعة بدلان رشق ووسط أأورواب وأس يا الوسطى
 2وفقا للفقرة  15من الوثيقة .WO/CC/IX/2
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 521وظيفة "3" ،ووظائف فئة املوظفني الفنيني الوطنيني – ل توجد أأية وظيفة .والوظائف املس تثناة أأيضا يه الوظائف
3
الست عرشة املموةل من خارج املزيانية (ا ألموال الاحتياطية أأو الصناديق الاستامئنية) ووظيفة املدير العام.
وحسب وحدة التفتيش املشرتكة ،ل تأأخذ معظم املنظامت يف احلس بان سوى وظائف الفئة املهنية املدرجة يف املزيانية
العادية ،وتس تثين الوظائف اللغوية ،ابعتبارها وظائف خاضعة للتوزيع الغرايف؛ وتتباين نس بة تكل الوظائف من العدد
الإجاميل للوظائف .فعيل سبيل املثال ،تبل تكل النس بة  50.7ابملائة يف الواكةل ادلولية للطاقة اذلرية ،وتبل  43.72ابملائة يف
منظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية (اليونيدو) ،وتبل  39.2ابملائة يف منظمة الطريان املدين ادلويل (الإياكو) .ومن هجة
أأخرى ،ل تتجاوز تكل النس بة  11.28ابملائة يف ا ألمم املتحدة ،اإذ يُ ّمول أأكرث من نصف وظائفها من خارج املزيانية 4.وتكل
النس بة منخفضة جدا كذ ك يف مكتب تنس يق الشؤون الإنسانية ومنظمة العمل ادلولية ،اإذ تبل  2.9ابملائة و 1.64ابملائة
عىل التوايل( .الفقراتن  55و 56من الوثيقة  ،JIU/NOTE/2012/3املعروضة التفصيل يف الزء زاي أأدانه).
وطبقا ملبادئ عام  1975املبيّنة يف الزء ابء أأعاله ينبغي أأن يكون التوزيع الغرايف للوظائف البال عددها  411وظيفة
مطابقا ،قدر الإماكن ،للتوزيع التايل:
" "1ينبغي أأن يكون ُربع الوظائف أأو ما يعادل  102.75وظيفة مو ّزعا ابلتساوي بني ا ألقالمي الس بعة ،مبا يفيض اإىل
 14.68وظيفة للك اإقلمي:
ا ألقالمي الغرافية
أأفريقيا
أس يا واحمليط الهادئ
رشق ووسط أأورواب وأس يا الوسطى
أأمرياك الالتينية والاكرييب
الرشق ا ألوسط
أأمرياك الشاملية
أأورواب الغربية
اجملموع

توزيع ُربع الوظائف
14.68
14.68
14.68
14.68
14.68
14.68
14.68
102.76

 3متث ّل لك هذه الأرقام ،يف اجملموع 1 051 ،وظيفة حىت يونيو .2015
 4يف عام  ،2011من أأصل  43 747موظفا يعمل يف ا ألمم املتحدة ،اكن أأكرث من النصف يشغل وظائف يف العمليات امليدانية ( ،)23 491ويه وظائف مموةل
من خارج املزيانية .واكنت  36ابملائة أأو  15 745وظيفة فقط قامئة يف الإدارات/املاكتب اكئنة أأساسا يف مقار ا ألمم املتحدة بنيويورك وجنيف ونريويب .أأما بقية
الوظائف فاكنت قامئة يف اللجان ا إلقلميية ( )2 695أأو احملامك ( .)1 816انظر "حصيفة الوقائع اخلاصة ابإدارة املوارد البرشية" عىل الرابط التايل:
 ،http://www.un.org/en/hq/dm/pdfs/ohrm/HR%20Factsheet.pdfمت النفاذ اإليه يف  16سبمترب .2015
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" "2مث ت ُّوزع بقية الوظائف أأو ما يعادل  308.25وظيفة استنادا اإىل نس بة مجموع الاشرتااكت املس تحقة عىل
ادلول ا ألعضاء يف لك اإقلمي من مجموع الاشرتااكت املس تحقة ،عىل النحو التايل:
ا ألقالمي الغرافية
أأفريقيا
أس يا واحمليط الهادئ
رشق ووسط أأورواب وأس يا الوسطى
أأمرياك الالتينية والاكرييب
الرشق ا ألوسط
أأمرياك الشاملية
أأورواب الغربية
اجملموع

نس بة الاشرتااكت
2.75
16.71
8.55
3.83
2.04
9.19
56.93
100.00

توزيع ثالثة أأرابع الوظائف
8.47
51.51
26.35
11.81
6.29
28.33
175.48
308.24

" "3ويكون نطاق التوزيع املس تصوب الناجت عن اإضافة " "1و" "2أأعاله ،عىل أأن يكون النطاق ا ألدىن أأق ّل من
حصيةل الإضافة بنس بة  %10والنطاق ا ألقىص أأكرب من احلصيةل بنس بة  10ابملائة ،عىل النحو التايل:
ا ألقالمي الغرافية
أأفريقيا
أس يا واحمليط الهادئ
رشق ووسط أأورواب وأس يا الوسطى
أأمرياك الالتينية والاكرييب
الرشق ا ألوسط
أأمرياك الشاملية
أأورواب الغربية
اجملموع

توزيع ُربع الوظائف
14.68
14.68
14.68
14.68
14.68
14.68
14.68
102.76

توزيع ثالثة أأرابع الوظائف
8.47
51.51
26.35
11.81
6.29
28.33
175.48
308.24

النطاق املس تصوب
25-21
73-60
45-37
29-24
23-19
47-39
209-171
)(411

" "4وينبغي أأن تُبلور الاختالفات الاجامتعية و /أأو الاقتصادية الكبرية القامئة بني دول الإقلمي املعين بشلك منصف
يف توزيع "حصة" الوظائف مضن ذ ك الإقلمي:

ل ميكن مالحظة املعيار " "4من مبادئ عام  1975سوى عىل الصعيد القطري للك اإقلمي .ويرد ،يف املرفق ا ألول،
العدد الفعيل للوظائف اخلاضعة للتوزيع الغرايف حبسب ادلول ا ألعضاء للك اإقلمي ،حىت يونيو  .2015ويورد املرفق
ا ألول أأيضا قامئة البدلان املمثةل والبدلان غري املمثةل يف لك اإقلمي .غري أأن حتديد ما اإذا اكن املعيار " "4مس توىف يف
التوزيع الغرايف للوظائف مضن لك اإقلمي يقتيض حتليل الوضع الاجامتعي والاقتصادي لدلول ا ألعضاء يف لك اإقلمي
ابلنس بة اإىل بعضها البعض ،مما يتجاوز نطاق هذه الوثيقة.
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دال .ملخص التوزيع الغرايف احلايل للوظائف حبسب لك اإقلمي
فامي ييل التوزيع الفعيل للوظائف اخلاضعة للتوزيع الغرايف حبسب لك اإقلمي مقابل النطاق املس تصوب حبسب لك اإقلمي:
ا ألقالمي الغرافية
أأفريقيا
أس يا واحمليط الهادئ
رشق ووسط أأورواب وأس يا الوسطى
أأمرياك الالتينية والاكرييب
الرشق ا ألوسط
أأمرياك الشاملية
أأورواب الغربية
اجملموع

النطاق املس تصوب
25-21
73-60
45-37
29-24
23-19
47-39
209-171
)(411

العدد الفعيل للوظائف
(يونيو )2015
 48
 68
 30
 35
4
 38
 188
411

يظهر يف الدول الوارد أأعاله ما ييل:


هناك اإقلامين موجودان مضن نطاقهام املس تصوب للوظائف :أس يا واحمليط الهادئ و أأورواب الغربية؛



وهناك اإقلامين موجودان فوق نطاقهام املس تصوب للوظائف :أأفريقيا ،مبا يعادل  23وظيفة ،و أأمرياك الالتينية
والاكرييب ،مبا يعادل  6وظائف؛



وهناك ثالثة أأقالمي موجودة حتت نطاقها املس تصوب للوظائف :الرشق ا ألوسط ،مبا يعادل  15وظيفة ،ورشق
ووسط أأورواب وأس يا الوسطى ،مبا يعادل  7وظائف ،و أأمرياك الشاملية ،مبا يعادل وظيفة واحدة.

وابختصار ،تُظهر البياانت الواردة يف الدول أأعاله أأن التوزيع احلايل للوظائف بني ا ألقالمي الس بعة ،اإذا ما قورن مببادئ
عام  ،1975يتوافق مع تكل املبادئ فامي خيص إاقلميني اثنني ،و أأن هناك إاقلميني ممثلني متثيال زائدا بدرجات متفاوتة ،و أأن هناك
ثالثة أأقالمي موجودة حتت نطاقها املس تصوب للوظائف بدرجات متفاوتة أأيضا (اإقلمي واحد ممثل متثيال زائدا بوظيفة واحدة
فقط).
(قد ترغب ادلول ا ألعضاء يف الرجوع اإىل املرفق الثاين من التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية املقدم اإىل لنة الويبو
للتنس يق يك تنظر فيه خالل اجامتعها الس نوي يف أأكتوبر واملتاح عىل الرابط التايل:
 .http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_cc_71/wo_cc_71_2_rev.pdfويُظهر
املرفق الثاين يف شلك بياين ا ألثر النامج عن تطبيق مبادئ عام  1975بشأأن التوزيع الغرايف للوظائف حبسب لك اإقلمي).
هاء .مالحظات بشأأن مبادئ عام 1975

فامي خيص عدد الوظائف املس تصوب أأو "احلصص"
ّتبني النتاجئ اليت خلصت اإلهيا وحدة التفتيش املشرتكة خبصوص التوزيع الغرايف أأن املنظامت الصغرية ل تطبق معوما نظام
احلصص بسبب عدد الوظائف احملدود .وتنهتج ،بدل من ذ ك ،نظام توزيع جغرايف يراعي (فقط) التوازن الغرايف.
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(الفقرة  53من الوثيقة  ،JIU/NOTE/2012/3املعروضة ابلتفصيل يف الزء زاي أأدانه .).واملنظامت اليت ذكرهتا وحدة
التفتيش املشرتكة يف هذا املضامر يه املنظمة البحرية ادلولية والاحتاد ادلويل لالتصالت وبرانمج ا ألمم املتحدة املشرتك
املعين بفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب وصندوق ا ألمم املتحدة للساكن ومنظمة ا ألمم املتحدة
للس ياحة العاملية والاحتاد الربيدي العاملي 5،والبعض من تكل املنظامت متعادل مع الويبو من حيث احلجم (مثل الاحتاد
ادلويل لالتصالت وصندوق ا ألمم املتحدة للساكن) .والنظام اذلي "يراعي" التوازن الغرايف هو نظام متسق مع أأحاكم
اتفاقية الويبو ونظام موظفي الويبو ولحئته.

فامي خيص الاشرتااكت
كون الويبو منظمة ل متث ّل اشرتااكت ادلول ا ألعضاء فهيا سوى أأق ّل من مخسة ابملائة من املزيانية وتمتتع ادلول ا ألعضاء فهيا
ابملساواة يف حقوق التصويت ،قد يكون اس تخدام الاشرتااكت مكعيار (رئييس) أأمرا مثريا للجدل.

فامي خيص التصنيف الغرايف
جتدر الإشارة اإىل أأنه يف حني اكن يُفرتض أأن ا ألقالمي الس بعة احملدّدة يف املعيار ا ألول من مبادئ عام  1975اكنت مستندة
اإىل التصنيف الغرايف اذلي وضعته امجلعية العامة ل ألمم املتحدة ألغراض التوزيع الغرايف (يف ذ ك الوقت) ،تشري وحدة
التفتيش املشرتكة اإىل أأن ا ألمم املتحدة د أأبت ،منذ عام  6،1948عىل قياس التوزيع الغرايف ملوظفهيا عىل أأساس النطاقات
املس تصوبة للك دوةل عضو (وليس حبسب لك اإقلمي جغرايف) .و أأاي اكن التارخي الفعيل لرشوع ا ألمم املتحدة يف تطبيق نظام
النطاقات املس تصوبة حبسب لك دوةل عضو بدل من تطبيقه حبسب لك اإقلمي ،فاإن امجلعية العامة ل ألمم املتحدة أأكّدت يف
عام  2009عىل أأن "نظام النطاقات الغرافية ُمصمم يك يُطبق عىل البدلان ل عىل املناطق أأو اجملموعات" .7وبعبارة أأخرى،
فاإن "املصدر" اخلاص بأأحد العنارص الرئيس ية يف صياغة مبادئ عام  ،1975مل يس تخدم قط التصنيف ا إلقلميي يف قياسه
للتوزيع الغرايف أأو أأنه ختىل عن ذ ك الاس تخدام.
والدير ابذلكر أأيضا أأن ل ألمم املتحدة عددا من الوظائف اخلاضعة للتوزيع الغرايف يفوق بكثري عدد تكل الوظائف يف الويبو،
ويف هذا الصدد تشري "حصيفة وقائع ا ألمم املتحدة اخلاصة ابإدارة املوارد البرشية" اإىل أأنه ُُسل ،حىت  30يونيو ،2011
"توظيف  2 046موظفا يف وظائف خاضعة للتوزيع الغرايف" 8.أأما يف الويبو فقد ُُسّل ،حىت يونيو  ،2015وجود
 411وظيفة خاضعة للتوزيع الغرايف.

فامي خيص املعايري ا ألخرى املتعلقة ابلتوزيع الغرايف
ابلنس بة اإىل املنظامت اليت تطبق نظام "النطاقات الغرافية" للوظائف فامي خيص بدلا أأو مجموعة ما ،تُس تخدم املعايري التالية
وتُمنح وزان متفاوات يف احلساابت ،حسب وحدة التفتيش املشرتكة (يُرىج الاطالع ابلتفصيل عىل الزء زاي أأدانه):


ا ألمم املتحدة ومنظمة ا ألغذية والزراعة وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة واليونيدو ومنظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعمل
والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الصحة العاملية – العضوية ،وعدد ساكن ادلوةل العضو ،والاشرتااكت املالية؛

 5اكن العدد الإجاميل للموظفني يف هذه املنظامت يف عام  ،2013حسب اإحصاءات جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة ا ألمم املتحدة املعين ابلتنس يق ،كام
ييل :املنظمة البحرية ادلولية –  ،267الاحتاد ادلويل لالتصالت –  ،752برانمج ا ألمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص
املناعة املكتسب –  ،637صندوق ا ألمم املتحدة للساكن –  ،1 784منظمة ا ألمم املتحدة للس ياحة العاملية –  ،96الاحتاد الربيدي العاملي – ( 103انظر
الرابط التايل ،http://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/CEB_2014_HLCM_HR_21.pdf :الدول  -1أألف ،عدد املوظفني حبسب لك
فئة واملوقع التنظميي كام يف  31ديسمرب ).2013
 6الفقرة  45من الوثيقة .JIU/NOTE/2012/3
 7الفقرة  14من الصفحة  10من الوثيقة  A/RES/63/250املؤرخة  10فرباير .2009
 8انظر الرابط التايل ،http://www.un.org/en/hq/dm/pdfs/ohrm/HR%20Factsheet.pdf :مت النفاذ اإليه يف  16سبمترب .2015
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املقرر للك دوةل عضو حلساب النطاق املس تصوب؛
ومنظمة العمل ادلولية – ل تس تخدم سوى اشرتاك املزيانية ّ



املقرر حلساب املس توى املس تصوب فامي خيص ادلول ا ألعضاء؛
والإياكو تس تخدم العضوية ومس توى الاشرتاك ّ



وبرانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ وصندوق طوارئ ا ألمم املتحدة للطفوةل (اليونيسف) وبرانمج ا ألغذية العاملي – يُنظر
اإىل التوزيع الغرايف ابعتباره توازان بني البدلان املاحنة/الصناعية والبدلان املس تفيدة من الربامج/البدلان النامية (يفيد
لك من اليونيسف وبرانمج ا ألغذية العاملي بأأن هذا الهنج اخملتلف يتسق مع الطبيعة الطوعية للمتويل اخلاص هبا عىل
املقررة)؛
عكس الاشرتااكت ّ
واملفوضية السامية ل ألمم املتحدة لشؤون الالجئني وواكةل ا ألمم املتحدة لإغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف
الرشق ا ألدىن – يُنظر اإىل التوزيع الغرايف ابعتباره توازان بني الشامل والنوب.



واو .أأنشطة الويبو ومبادراهتا الرامية اإىل التوظيف عىل أأوسع نطاق جغرايف ممكن
ات ّبعت الويبو هنجا شامال يف رصد المتثيل الغرايف للك ادلول ا ألعضاء .ويمت اس تحداث البياانت عىل الصعيدين القطري
وا إلقلميي وتكل البياانت ل تشمل الوظائف اخلاضعة للتوزيع الغرايف حفسب ،بل تغطي املوظفني ابلاكمل .وجيري الإبالغ
عن اإحصاءات التوزيع الغرايف ابنتظام يف التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية املُقدم اإىل لنة الويبو للتنس يق يف اجامتعها
الس نوي اذلي يُعقد يف سبمترب أأو أأكتوبر.
وترد أأنشطة الويبو ومبادراهتا الرامية اإىل التوظيف عىل أأوسع نطاق جغرايف ممكن ُم ّفصةل يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة.
زاي .اس تعراض وحدة التفتيش املشرتكة ملامرسات مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة ا ألخرى يف جمال التوزيع الغرايف
اضطلعت وحدة التفتيش املشرتكة بدراسات واس تقصاءات عىل صعيد مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة خبصوص التوزيع
الغرايف .وترد أأدانه مقتطفات وجهية من بعض تقارير الوحدة بشأأن التوزيع الغرايف.
.1

مذكرة وحدة التفتيش املشرتكة املعنونة "اس تقدام املوظفني يف مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة :حتليل مقارن وإاطار
مرجعي [بشأأن] التوازن بني النسني والتوزيع الغرايف" ()JIU/NOTE/2012/3

يف هذه املذكرة ،تشري وحدة التفتيش املشرتكة اإىل ما ييل" :يتيح مفهوم التوزيع الغرايف العادل جمال لتفسريات خمتلفة
ويقتيض مواصفات اإذا ما ُ
اعُتم تطبيقه و أأخذه يف احلس بان يف معلية التوظيف( ".الفقرة )45
وفامي ييل النتاجئ اليت خلصت اإلهيا وحدة التفتيش املشرتكة خبصوص مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة (الفقرات من  45اإىل
 53من املذكرة):
بعض املنظامت املشاهبة للويبو من حيث احلجم
"املنظمة البحرية ادلولية والاحتاد ادلويل لالتصالت وبرانمج ا ألمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة
البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب وصندوق ا ألمم املتحدة للساكن ومنظمة ا ألمم املتحدة للس ياحة العاملية والاحتاد
الربيدي العاملي يه مؤسسات ل تطبق نظام احلصص ،ولكهنا أأفادت بأأهنا تراعي التوازن الغرايف .ومن ا ّ
ملسمل به احامتل أأن
يكون من الصعب يف املنظامت الصغرية اإدراج مبد أأ احلصص بسبب عدد الوظائف احملدود( ".الفقرة  ،53أأضيف اخلط
املائل واخلط العريض)
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ا ألمانة العامة ل ألمم املتحدة
"[ ]...أأ ِدرج نظام "النطاقات املس تصوبة يف ا ألمانة العامة ل ألمم املتحدة يف عام  1948مبا يتيح ،فامي خيص لك دوةل عضو،
اإماكنية حساب نطاق من الوظائف تُعترب فيه تكل ادلوةل ُممث ّةل عىل حنو مناسب ,وحىت عام  ،1962اكنت حساابت تكل
النطاقات املس تصوبة مستندة فقط اإىل الاشرتااكت املالية لدلول ا ألعضاءّ .مث ّتقرر ،مبوجب القرار  )17(1852لزوم مراعاة
عاملني اإضافيني هام :العضوية يف ا ألمم املتحدة (اإس ناد عدد مسا ٍو من الوظائف للك دوةل عضو) وعدد ساكن ادلوةل العضو
(توزيع الوظائف وفق عدد ساكن ادلوةل العضو) .وتتباين تكل العوامل فامي يُعطى لها من وزن يف احلساب( ".الفقرة )45
منظمة ا ألغذية والزراعة واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية واليونيدو
"من مضن املنظامت املشموةل ابلس تعراضّ ،تبني أأن ا ألمانة العامة تتّبع أأكرث الهنُ ج تعقيدا حلساب التوزيع الغرايف ،يه
ومنظمة ا ألغذية والزراعة واليونسكو ومنظمة الصحة العاملية واليونيدو ،اليت تطبق نظام مماثةل للنطاقات املس تصوبة .ففي حني
جيري لك من منظمة ا ألغذية والزراعة وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة واليونيدو حساابته عىل ا ألساس نفسه مقارنة اب ألمانة
العامة ،فاإن اليونسكو ومنظمة الصحة العاملية تعطيان وزان خمتلفا للك من العوامل الثالثة( ".الفقرة )48
منظمة العمل ادلولية والإياكو
املقرر للك دوةل عضو أكساس حلساب النطاق املس تصوب .وابملثل،
"ل تس تخدم منظمة العمل ادلولية سوى الاشرتاك ّ
ملقرر( ".الفقرة )49
حتسب الإياكو املس توى املس تصوب لدلول عىل أأساس العضوية ومس توى الاشرتاك ا ّ
املنظامت ا ألخرى
"تنظر بعض املنظامت (برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ واليونيسف وبرانمج ا ألغذية العاملي) اإىل التوزيع الغرايف العادل ابعتباره
توازان بني البدلان املاحنة/الصناعية والبدلان املس تفيدة من الربامج/البدلان النامية ،أأو بني بدلان الشامل والنوب (املفوضية
السامية ل ألمم املتحدة لشؤون الالجئني وواكةل ا ألمم املتحدة لإغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق ا ألدىن).
والسبب يف اتباع هنج خمتلف ،حسب اليونيسف وبرانمج ا ألغذية العاملي ،هو أأن هاتني املؤسس تني تُمولن ابلشرتااكت
املقررة( ".الفقرة )51
الطوعية ل ابلشرتااكت ّ
"و أأفاد برانمج ا ألغذية العاملي بأأنه عىل الرمغ من عدم انهتاج أأي نظام للحصص ،فاإن مثة معادةل ُمطبقة ُخت ّصص مبوجهبا
 60ابملائة من الوظائف ادلولية للبدلان املاحنة الرئيس ية .ومع أأن تكل النس بة تشري اإىل مجموعات إاقلميية ،فاإن الربانمج أأفاد
بأأن فرعه املعين ابلتوظيف يرصد عدد الطلبات الواردة من لك من البدلان املاحنة والبدلان النامية املمثةل متثيال انقصا .ويرى
املفتشون أأن من املهم ا ألخذ بنظام اإضايف ميكّن حساب المتثيل الناقص عىل أأساس قطري( ".الفقرة )51

واعتربت وحدة التفتيش املشرتكة أأن من أأفضل املامرسات الإبالغ عن التوزيع الغرايف عىل أأساس قطري بدل منه عىل
أأساس إاقل ميي ،فأأشارت اإىل ما ييل" :طبقا لقرار امجلعية العامة ل ألمم املتحدة القايض بأأن نظام النطاقات الغرافية ُمصمم يك
يُطبق عىل البدلان ل عىل املناطق أأو اجملموعات ،حتسب معظم املنظامت النطاقات الغرافية أأو حصة لك دوةل عضو .أأما
الهنج املُت ّبع يف الويبو فهو قامئ عىل س بعة أأقالمي يُ ّوزع ُربع الوظائف علهيا ابلتساوي ،وت ُّوزع الثالثة أأرابع املتبقية وفق
اشرتااكهتا" (الفقرة )50
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.2

تقرير وحدة التفتيش املشرتكة املعنون "اس تقدام املوظفني يف مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة :حتليل مقارن وإاطار
مرجعي – حملة عامة" ()JIU/REP/2012/4
9

التوصية 1
ينبغي أأن توجه الهيئات الترشيعية يف مؤسسات منظومة ا ألمم املتحدة الرؤساء التنفيذيني اإىل الاسرتشاد مبعايري الاس تقدام امخلسة عرش
املقرتحة يف هذا الاس تعراض عند توظيف مرحشني خارجيني لشغل وظائف حمددة املدة لس نة أأو أأكرث.

[*]

* ترد قامئة معايري الاس تقدام امخلسة عرش املقرتحة من قبل وحدة التفتيش املشرتكة يف تقرير الوحدة ذاته  .JIU/REP/2012/4ويرد أأدانه املعيار  15املتعلق
ابلتوزيع الغرايف.

املعيار 15
لتنظ
مبد أأ التوزيع الغرايف العادل راخس يف الثقافة ا ميية والنظام ا ألسايس للموظفني و الاسرتاتيجيات والس ياسات واملبادئ التوجهيية
والإجراءات واملامرسات املتبعة يف معلية الاس تقدام ،وينبغي يف اس تخدام املوظفني ويف حتديد رشوط خدمهتم أأن يراعى يف املقام ا ألول
رضورة احلصول عىل أأعىل مس توى من املقدرة والكفاءة والرتاهة.
وذ ك يقتيض ما ييل:
( أأ) أأن يكون مبد أأ التوزيع الغرايف العادل مب ّينا يف نظام املوظفني واسرتاتيجيات التوظيف والس ياسات واملبادئ التوجهيية والإجراءات
ذات الصةل؛
(ب) و أأل يكون حتديد التوزيع الغرايف العادل مستندا اإىل معيار اشرتااكت ادلول ا ألعضاء حفسب؛
(ج) و أأن تكون مجيع الوظائف من الفئة املهنية مفا فوق ذات املدة حملددة لس نة واحدة أأو أأكرث خاضعة للتوزيع الغرايف العادل؛
(د) و أأن ُحتدّد أأهداف/مؤرشات لتحسني نس بة املوظفني املنمتني اإىل البدلان غري املمثةل والبدلان املمثةل متثيال انقصا؛
(ه) و أأن تُتاح معلومات عن البدلان غري املمثةل والبدلان املمثةل متثيال انقصا والبدلان املمثةل متثيال زائدا للمدرين امللكّفني ابلتعيني دلى اختاذ
قرار الاختيار و أأن تُراعى تكل املعلومات يف معلية اختاذ القرار .وينبغي بيان وضع متثيل بدل لك مرحش يوىص بتعيينه .ويلزم تقدمي تقارير
اس تثناءات لتعيني مرحشني منمتني اإىل بدلان ممثةل متثيال زائدا .وينبغي أأن تتحقق هيئات اس تعراض من الامتثال لهذا الرشط من مضن
رشوط املعيار.
(و) و أأن تُبذل لك الهود من أأجل اس تقطاب وتوظيف مرحشني من ذوي الكفاءات العالية املنمتني اإىل لك بدلان العامل ،مبا يف ذ ك من
خالل محالت توظيف خاصة؛
(ز) و أأن يُرصد الامتثال ل ألهداف املتعلقة ابلتوزيع الغرايف العادل و أأن يُساءل املديرون امللكّفون ابلتعيني عىل النتاجئ ،مبا يف ذ ك يف اإطار
التقيمي الس نوي ألداهئم؛
(ح) و أأن تُقدم ،ابنتظام ،تقارير عن الامتثال اإىل الهيئات الترشيعية وعامة امجلهور عرب املواقع الإلكرتونية للمنظامت.

 9أأب ِلغت لنة الربانمج واملزيانية ،أخر ّمرة ،هبذه التوصية الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة يف الوثيقة  WO/PBC/21/16املؤرخة  23أأغسطس .2013
وحالهتا يه "مقبوةل" و"ن ُفذت" ،مع التعليق التايل" :متتثل قواعد وإاجراءات التوظيف يف الويبو مع هذه التوصية".
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.3

تقرير وحدة التفتيش املشرتكة املعنون "اس تعراض الإدارة والتس يري يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) "
()JIU/REP/2014/2
10

التوصية 6
ينبغي أأن تعيد لنة التنس يق النظر يف املبادئ احلالية املتعلقة ابلتوزيع الغرايف بغية ضامن مزيد من التنوع الغرايف داخل قوة العمل املهنية
يف الويبو.

11

التوصية 7
استنادا اإىل اإرشادات لنة التنس يق ،ينبغي أأن ينشئ املدير العام ،قبل هناية  ،2015خطة معل ذات تدابري و أأهداف حمددة لزايدة التنوع
الغرايف داخل قوة العمل املهنية ويرفع تقريرا س نواي عن تنفيذها.

.4

تقرير وحدة التفتيش املشرتكة املعنون "مقارنة طرق حساب التوزيع الغرايف العادل يف النظام املوحد ل ألمم املتحدة"
()JIU/REP/96/7

يصف هذا التقرير خمتلف أأنظمة التوزيع الغرايف يف منظامت خمتلفة – ا ألمانة العامة ل ألمم املتحدة ومنظمة العمل ادلولية
ومنظمة ا ألغذية والزراعة واليونسكو والإياكو ومنظمة الصحة العاملية والاحتاد الربيدي ادلويل والاحتاد ادلويل لالتصالت
واملنظمة العاملية ل ألرصاد الوية واملنظمة البحرية ادلولية والواكةل ادلولية للطاقة اذلرية واليونيدو والويبو.
[ييل ذ ك املرفقان]

 10أأب ِلغت لنة الربانمج واملزيانية ،أخر ّمرة ،هبذه التوصية الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة يف الوثيقة  WO/PBC/24/7املؤرخة  27يوليو .2015
وحالهتا يه "قيد النظر" ،مع التعليق التايل " :أأرسل املدير العام للويبو رسا ًةل يف  30مايو  2014اإىل رئيس لنة الويبو للتنس يق لسرتعاء انتباهه اإىل هذه
التوصية .و أأرسل اإلهيا رساةل اثنية يف  30يوليو  2015من ابب التذكري ".ونوقش موضوع احلومكة خالل ادلورة  22للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب 2014
ويف اجامتع امجلعيات يف الس نة ذاهتا .وقررت ادلول ا ألعضاء اإدراج هذا البند يف جدول أأعامل ادلورة الثالثة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية .وبعد املناقشات
اليت دارت يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل ،قررت لنة الربانمج واملزيانية مواصةل مداولهتا يف دورهتا الرابعة والعرشين.
 11أأب ِلغت لنة الربانمج واملزيانية ،أخر ّمرة ،هبذه التوصية الصادرة عن وحدة التفتيش املشرتكة يف الوثيقة  WO/PBC/23/4املؤرخة  11مايو  .2015وحالهتا
يه "مقبوةل" و"قيد التنفيذ" ،مع التعليق التايل" :س يوضَ ع برانمج معل ابلتشاور مع ادلول ا ألعضاء من أأجل زايدة التنوع الغرايف بني القوى العامةل املهنية.
و أأط ِل َقت محالت توعية وازداد التفاعل مع ادلول ا ألعضاء يف أأكتوبر  2013وستس ّمتر هذه الهود عىل مدى فرتة  2015-2014لزايدة التنوع الغرايف يف
املنظمة .وتقدّم اإدارة املوارد البرشية تقارير عن التقدّ م احملرز يف التنوع الغرايف داخل الويبو مرتني يف الس نة لدلول ا ألعضاء كها ومرة يف الس نة للجنة الويبو
للتنس يق من خالل تقريرها الس نوي عن املوارد البرشية".
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املرفق ا ألول

ال وظائف ال خاضعة للتوزيع ال جغراف ي بحسب كل بلد فيما يخص األق اليم ال جغرافية السبعة
(حتى يونيو )2015

البلدان الممثلة فيما يخص آسيا والمحيط الهادئ

البلدان الممثلة فيما يخص أفريقيا
العدد اإلجمالي للبلدان
البلدان الممثلة
البلدان غير الممثلة

52
24
28

العدد اإلجمالي للبلدان
البلدان الممثلة
البلدان غير الممثلة

34
17
17

الجزائر
أنغوال
بنن
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
كابو فيردي
الكاميرون
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جزر القمر
الكونغو
كوت ديفوار
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جيبوتي
مصر
غينيا االستوائية
إريتريا
إثيوبيا
غابون
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا-بيساو
كينيا
ليسوتو
ليبيريا
ليبيا
مدغشقر
مالوي
مالي
موريتانيا
موريشيوس
المغرب
موزامبيق
ناميبيا
النيجر
نيجيريا
رواندا
سان تومي وبرينسيبي
السنغال
سيراليون
الصومال
جنوب أفريقيا
السودان
سوازيلند
توغو
تونس
أوغندا
جمهورية تنزانيا المتحدة
زامبيا
زمبابوي
مجموع الموظفين

5

أفغانستان
أستراليا
بنغالديش
بوتان
بروني دار السالم
كمبوديا
الصين
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
فيجي
الهند
إندونيسيا
اليابان
كيريباتي
جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
ماليزيا
ملديف
منغوليا
ميانمار
نيبال
نيوزيلندا
نيوي
باكستان
بابوا غينيا الجديدة
الفلبين
جمهورية كوريا
ساموا
سيشيل
سنغافورة
سري النكا
تايلند
تونغا
توفالو
فانواتو
فييت نام
مجموع الموظفين

1
8
3

1
1

4

1
1
5

3

4
1
1
1
1
1
1

3

1
1
1

2

4
2
2
1
48

3
11

6
2
12

2
1
1
1
2
3
4
5

3

68
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ال وظائف الخاضعة للتوزيع الجغراف ي بحسب كل بلد فيما يخص األقاليم الجغرافية السبعة
(حتى يونيو )2015

البلدان الممثلة فيما يخص شرق ووسط أوروبا وآسيا الوسطى
العدد اإلجمالي للبلدان
البلدان الممثلة
البلدان غير الممثلة
ألبانيا
أرمينيا
أذربيجان
بيالروس
البوسنة والهرسك
بلغاريا
كرواتيا
الجمهروية التشيكية
إستونيا
جورجيا
هنغاريا
كازاخستان
قيرغيزستان
التفيا
ليتوانيا
الجبل األسود
بولندا
جمهورية مولدوفا
رومانيا
االتحاد الروسي
صربيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
طاجيكستان
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا ً
تركمانستان
أوكرانيا
أوزبكستان
مجموع الموظفين

28
17
11

1
2
3
1
1

2
1
1
1

2
1
2
5
2
2

2
1
30

البلدان الممثلة فيما يخص أمريكا الالتينية والكاريبي
العدد اإلجمالي للبلدان
البلدان الممثلة
البلدان غير الممثلة
أنتيغوا وبربودا
األرجنتين
جزر البهاما
بربادوس
بليز
بوليفيا (دولة  -المتعددة القوميات)
البرازيل
شيلي
كولومبيا
كوستاريكا
كوبا
دومينيكا
الجمهورية الدومينيكية
إكوادور
السلفادور
غرينادا
غواتيماال
غيانا
هايتي
هندوراس
جامايكا
المكسيك
نيكاراغوا
بنما
باراغواي
بيرو
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
سانت فنسنت وجزر غرينادين
سورينام
ترينيداد وتوباغو
أوروغواي
فنزويال (جمهورية – البوليفارية)
مجموع الموظفين

33
17
16

3

5
2
2
1
2

2
1
1
1
2
4
1

3

1
2
2
35
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ال وظائف الخاضعة للتوزيع الجغراف ي بحسب كل بلد فيما يخص األقاليم الجغرافية السبعة
(حتى يونيو )2015

البلدان الممثلة فيما يخص الشرق األوسط
العدد اإلجمالي للبلدان
البلدان الممثلة
البلدان غير الممثلة
البحرين
قبرص
إيران (جمهورية  -اإلسالمية)
العراق
إسرائيل
األردن
الكويت
لبنان
عُمان
قطر
المملكة العربية السعودية
الجمهورية العربية السورية
تركيا
اإلمارات العربية المتحدة
اليمن
مجموع الموظفين

البلدان الممثلة فيما يخص أوروبا الغربية
15
3
12

1
2

1

4

البلدان الممثلة فيما يخص أمريكا الشمالية
العدد اإلجمالي للبلدان
البلدان الممثلة
البلدان غير الممثلة

2
2
0

كندا
الواليات المتحدة األمريكية
مجموع الموظفين

12
26
38

العدد اإلجمالي للبلدان
البلدان الممثلة
البلدان غير الممثلة
أندورا
النمسا
بلجيكا
الدانمرك
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
اليونان
الكرسي الرسولي
إيسلندا
إيرلندا
إيطاليا
ليختنشتاين
لكسمبرغ
مالطة
موناكو
هولندا
النرويج
البرتغال
سان مارينو

24
17
7

3
6
1
3
71
23
4
1
3
12

5
2
4

إسبانيا
السويد
سويسرا
المملكة المتحدة

8
3
13
26

مجموع الموظفين

188

[ييل ذ ك املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
مبادرات الويبو الرامية اإىل حتسني التنوع الغرايف
اختذت الويبو عددا من املبادرات لزايدة التنوع الغرايف ملوظفهيا .والتحدايت متعددة يف هذا الصدد ويه تظهر حىت قبل
بداية التوظيف .وضامن مجموعة متنوعة من املرحشني يُعد فعال خطوة يف الاجتاه السلمي ،ولكن ضامن مجموعة متنوعة من
املرحشني الأكفاء يُعترب خطوة أأساس ية .وحتقيقا لهذا الغرض ،ل بد للويبو من اإقامة رشااكت مع ادلول ا ألعضاء املعنية .ويف
حني ابتت أأمهية التنوع واحضة عىل صعيد املنظمة ،ما زال ّ
يتعني بناء وإاذاكء وعي املديرين وجمالس التعيني واملوظفني معوما
بقمية التنوع الغرايف وفوائده .وس يؤدي الوعي اإىل فهم مشرتك للتدابري الرامية اإىل تعزيز وحتسني التنوع وإاىل قبول تكل
التدابري .ويف هذا الصدد ،تس تخدم الويبو وسائل لتوصيل وتبلي املعلومات خملتلف أأحصاب املصاحل بطريقة شفافة.
واكنت املبادرات املبيّنة أأدانه قيد التنفيذ طيةل الثنائية  2015-2014وسيتواصل تنفيذها خالل الثنائية .2017-2016
وس تخضع لتحديث وتكييف كام اس ُتخلصت ادلروس من التجربة واس ُتنتجت املامرسات الفضىل.
أألف .املبادرات الرامية اإىل تعزيز التنوع الغرايف للمتقدمني لشغل شواغر الويبو
 .1ضامن توزيع شواغر الويبو عىل مجهور أأوسع و أأكرب
( أأ) اإجراء محالت توعية يف ا ألقالمي املمثةل بنس بة ضئيةل – أأجريت امحلالت يف عايم  2013و2014
(ب) اس تخدام مزجي من الإعالانت املطبوعة والإعالانت املنشورة عىل الإنرتنت واللسات الإعالمية
ووسائط التواصل الاجامتعي مبا يناسب عىل أأفضل وجه امجلهور املس هتدف عىل الصعيدين العاملي وا إلقلميي
.2

زايدة مجموعة متنوعة من املرحشني املناس بني
( أأ) اس تخدام وسائط التواصل الاجامتعي من قبيل لينكدين ( )LinkedInلس هتداف املواصفات املالمئة
من ا ألقالمي  /ادلول ا ألعضاء املس هتدفة خبصوص شواغر حمددة
(ب) التواصل مع املاكتب الوطنية للملكية الفكرية للامتس مساعدهتا عىل بلوغ املرحشني الأكفاء يف بدلاهنا
(ج) تنظمي تظاهرة اإعالمية لفائدة ادلول ا ألعضاء غري املمثةل أأثناء مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ُ
(اضطلع
بذ ك يف سبمترب  )2014من أأجل اإذاكء الوعي ابحلاجة اإىل زايدة التنوع يف التوظيف وتعزيز الإجراءات
املشرتكة
(د) اإاتحة اإماكنية التنبيه الفوري بشواغر الويبو لدلول ا ألعضاء املهمتة والوفود وا ألطراف ا ألخرى
(ه) اإنشاء قامئة بريدية مصممة وفق الفئات الوظيفية وتضم املرحشني احملمتلني من البدلان غري املمثةل
والبدلان املمثةل بنس بة ضئيةل ممن يس توفون املتطلبات الأاكدميية ومتطلبات اخلربة لشغل شواغر الويبو،
وذ ك يك يس تلموا بشلك تلقايئ معلومات عن الشواغر املعلن عهنا يف الفئة الوظيفية اليت تعنهيم؛ وهناك أأكرث
من  200مرتحش من ادلول ا ألعضاء غري املمثةل مدرج فعال يف تكل القامئة ومن املتوقّع أأن يزيد حمتواها يف
املس تقبل.
(و) تقدمي تعقيبات اإىل املرحشني غري الناحجني من ا ألقالمي وادلول ا ألعضاء املس هتدفة ،ممن حدّدهتم جمالس
التعيني مكرحشني ذوي اإماكانت جيدة ،يك يزيدوا من وترية التقدم لشغل شواغر الويبو

.3

جعل اإجراءات التوظيف يف الويبو أأكرث دعام لتعزيز التنوع الغرايف
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( أأ) اإضافة مرونة اإىل املتطلبات اللغوية يف اإعالانت الشواغر ابلقدر املمكن استنادا اإىل متطلبات
الوظيفة ،مثل جعل لغة واحدة من لغات ا ألمم املتحدة الرمسية "أأساس ية" واللغة الثانية "مس تحبة" ،بدل من
اشرتاط أأن تكون اللغتان أأساس يتني
دون أأي اإجراء يُتخذ حياهلم عىل
(ب) ضامن أأن يُ ّقمي املرحشون املعنيون ابلتنوع الغرايف بعناية اإضافية و أأن يُ ّ
حدة يف تقارير التوظيف
(ج) تعديل نظام املوظفني ولحئته لتشجيع جمالس التعيني عىل توصية املدير العام ابلنظر يف قامئة من
املرحشني (ل تشمل أأي ترتيب أأو تفضيل) بغرض منح املزيد من احلرية يف مراعاة التنوع الغرايف خالل
الاختيار الهنايئ للمرحش
(ه) تأأكيد أأمهية التنوع الغرايف عند توظيف املوظفني املعينني تعيينا مؤقتا ،اإذ هناك املزيد من الفرص
لزايدة التنوع عىل املدى القصري بسبب ادلوران الأكرب يف صفوف املوظفني املؤقتني ،وإايالء الاعتبار
لس تفادة املوظفني املؤقتني من حظو أأوفر يف الفوز ،يف أخر املطاف ،مبسابقة ت ُّنظم لشغل وظيفة حمددة
املدة
(و) اس تخدام أأشاكل أأخرى من التوظيف (املنح والتدريبات) بغرض منح املرحشني املنمتني اإىل الإقلمي
الغرايف املس هتدف فرصا لكتساب اخلربة يف الويبو مما يساعد عىل حتديد املرحشني املناس بني ألغراض
التوظيف يف املس تقبل
ابء .املبادرات الرامية اإىل إارشاك ادلول ا ألعضاء يف تدعمي التنوع الغرايف
 .1اإبراز املعلومات املتعلقة ابلتوظيف (مثال :أأقمي جناح اإعاليم خالل مجعيات  )2014لُتويد ادلول ا ألعضاء
برشوح حول اإجراءات الويبو اخلاصة ابلتوظيف
 .2تبادل املعلومات مع ادلول ا ألعضاء بشأأن الوظائف اليت كثريا ما يُعلن عهنا يف الويبو واملتطلبات اخلاصة بتكل
الوظائف من أأجل دمع الكشف عن املرحشني املناس بني يف بدلاهنم
 .3متابعة ادلول ا ألعضاء املش ِاركة ممن دُعيت اإىل حتديد منصات وطنية ل إالعالن فهيا عن وظائف الويبو ومتكني
الويبو من تصممي أأنشطة توعوية حملية
املشاركة مع الويبو دلمع أأنشطة التوعية فهيا (مثالُ :
اضطلع ،يف مطلع
 .4الاضطالع ببعثات توعوية اإىل البدلان ِ
عام  ،2015ببعثة اإىل ثالثة دول أأعضاء غري ممثةل تقع يف أس يا) والاشرتاك مع ماكتب امللكية الفكرية وتقدمي عروض
يف الامعات الرئيس ية
 .5توفري معلومات خلرجيي الامعات وا ألطراف املهمتة وتزويدمه ابإرشادات حول كيفية التقدم لشواغر الويبو
والتعريف بأأنفسهم
 .6حتسني الاس تفادة من املوظفني املوفدين يف بعثات جبعلهم "سفراء" للويبو ودمع اضطالعهم ابملزيد من أأنشطة
التوعية خالل بعثاهتم
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 .7اإدراج أأداة توظيف أأسهل اس تخداما تتيح حلول مناس بة عىل مدى اكمل فرتة التوظيف؛ وستسهم تكل
ا ألداة الديدة يف اإدخال حتسينات كبرية عىل معلية الإبالغ يف الويبو ،ل س امي خبصوص التنوع الغرايف ومشاركة
ادلول ا ألعضاء
جمي .املبادرات الرامية اإىل اإذاكء الوعي داخل الويبو بغرض الهنوض ابلتنوع والإدماج
.1
.2

مناقشة التنوع الغرايف ابنتظام يف اجامتعات فريق الإدارة العليا
اإدراج قضااي التنوع الغرايف يف برانمج التدريب المتهيدي الإلزايم اخلاص مبوظفي الويبو الدد

 .3تنظمي حلقة معل اإلزامية يف جمال ا ألخالقيات لفائدة مجيع املوظفني ،عىل أأن تشمل العنرصين الرئيس يني
اخلاصني ابلتنوع والإدماج
 .4توفري معلومات وبياانت حمدّدة عن التوزيع الغرايف لإذاكء وعي املديرين امللكّفني ابلتوظيف والهنوض ابلتنوع
يف الويبو
دال .املبادرات الرامية اإىل تعزيز الإبالغ عن التقدم احملرز يف جمال التنوع الغرايف ورصده
.1

اإبالغ ادلول ا ألعضاء بشأأن التنوع الغرايف لك س تة أأشهر

.2

الإبالغ عن التنوع الغرايف يف التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية املقدم اإىل لنة الويبو للتنس يق

 .3رسالتان من املدير العام اإىل رئيس لنة الويبو للتنس يق خبصوص توصية وحدة التفتيش املشرتكة بشأأن التنوع
الغرايف ( 30مايو  2014و 30يوليو )2015
 .4قيام مدير اإدارة املوارد البرشية ابلإبالغ عن مبادرات التنوع الغرايف يف لنة الربانمج واملزيانية ،عىل النحو
املطلوب
 .5اإجراء رصد شهري للتنوع الغرايف فامي خيص لك املوظفني من الفئة املهنية وما فوقها حبسب نوع العقد (اثبت
ومؤقت)
.6

رصد التنوع الغرايف للطلبات الواردة بشأأن شواغر الويبو حبسب لك بدل وإاقلمي ،والإبالغ عن ذ ك التنوع

.7

رصد التنوع الغرايف للمرحشني اذلين أأ ِدرجوا يف قوامئ مصغرة ونُظمت مقابالت معهم و أأويص هبم واختريوا
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هاء .املبادرات ا ألخرى
فامي ييل ا ألنشطة الاري تنفيذها عىل أأساس جترييب وسيمت الإبالغ عهنا ابلاكمل يف الوقت املناسب أأو اإذا خلصت التجربة
اإىل نتاجئ اإجيابية:
 .1اإنشاء مراكز تنس يق معنية ابلتوظيف يف املاكتب الوطنية للملكية الفكرية و /أأو الامعات عىل مس توى
البدلان املس هتدفة للعمل يف اإطار رشاكة مع اإدارة املوارد البرشية ابلويبو
 .2اس تكشاف اإماكنيات اإبرام اتفاقات لتشغيل موظفني همنيني مبتدئني مع حكومات البدلان غري املمثةل (واليت
تُعد من املاحنني الدد يف برانمج ا ألمم املتحدة للموظفني املهنيني الدد ،مثل بدلان اخلليج) واليت قد تبدي رغبة يف
املشاركة يف الربانمج
 .3جيري ،ابلتعاون مع شعبة التصالت ،اإعداد شهادات موظفني مسجةل ابلفيديو بشأأن العمل يف الويبو من
أأجل الرتوجي للويبو ابعتبارها هجة معل مفضّ ةل وإاثبات تنوع املوظفني العاملني فهيا
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

