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اسرتاتيجية املوارد البشرية 2021-2017

من اإعداد ا ألمانة
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 .1متثل اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط  2021-2016اليت وضعهتا املنظمة العاملية للملكية الفكرية أأساس
اسرتاتيجية املوارد البرشية يف الفرتة نفسها .وتضطلع اإدارة املوارد البرشية (الإدارة) بدور رئييس يف حتقيق ركزية من راكئز
الهدف الاسرتاتيجي التاسع للويبو :بنية دمع اإداري فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها.
 .2وحتدد اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط التحدايت اليت جيب أأن تواهجها الويبو ،ومن بيهنا حتداين يؤثران تأأثريا
مباشا عىل ولية ا إلدارة .والتحدي ا ألول هو الاس تجابة برسعة اكفية لبيئة خارجية رسيعة التغري .أأما التحدي الثاين فيتعلق
بضامن الكفاءة املؤسس ية والتوجه حنو تقدمي اخلدمات فضال عن التحيل ابملرونة لالس تجابة بشلك رسيع ومناسب للتطورات
غري املتوقعة والمتكن ابلتايل من كفاةل اس مترارية العمل.
 .3وبوصف ا إلدارة شك ا اسرتاتيجيا يف العمل ،فاإهنا سرتكز عىل ا ألولوايت التالية :مواءمة همارات املوظفني وكفاءاهتم
مع احتياجات العمل املرتقبة؛ والسعي اإىل حتقيق المتثيل اجلغرايف العادل؛ والعمل عىل بلوغ املساواة بني اجلنسني وتعزكز
التنوع يف صفوف موظفي الويبو.
 .4وس تواصل الإدارة تدعمي رفاه املوظفني كجزء من ولكهتا ا ألساس ية .فاإىل جانب العمل عىل حتقيق أأوجه الكفاءة يف
العمليات واملعامالت اليومية مع املوظفني ،س تواصل دمع ا ألهداف املرتبطة مبسارات املوظفني املهنية وتطوكرمه املهين.
وهناك فرص كثرية دلمج مصاحل املوظفني مضن مصاحل املنظمة.
 .5وسيتواصل العمل عىل زايدة املشاركة يف نظام ا ألمم املتحدة املوحد لضامن الاتساق يف جيع جوانب اإدارة املوارد
البرشية ،مع مراعاة الاحتياجات اليت ختص الويبو وحدها والتحدايت احملددة اليت تواهجها ،لمتكيهنا من الاضطالع بولكهتا
عىل حنو فعال.
 .6وعرفت اسرتاتيجية املوارد البرشية السابقة دور الإدارة ووضعت أأهدافا لتحديد برانمج معلها .وتظل تكل ا ألهداف
وجهية وحدثت لتامتىش مع ا ألهداف الاسرتاتيجية الواردة يف اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط .وتكتيس اسرتاتيجية
املوارد البرشية احلالية أأمهية حامسة يف ضامن جاهزية الويبو للمس تقبل .فهيي تورد خطة معل شامةل تمتحور حول ا ألهداف
الرئيسة املرتابطة التالية:





دمع مس تقبل مس تدام للويبو بوصفها واكةل متخصصة ذاتية ال متويل من واكلت ا ألمم املتحدة يف ظل بيئة
رسيعة التغري؛
و إانشاء قوى عامةل متنوعة وشامةل إلقامة بيئة معل مبتكرة؛
وتعزكز الويبو بوصفها هجة معل مفضةل من خالل تنفيذ املامرسات الفضىل إلدارة املواهب؛
وتوفري معليات فعاةل موهجة حنو خدمة املس هتلكني وأليات للتواصل املتجاوب مع الزابئن واختاذ القرارات
استنادا اإىل البياانت.

 .7وتتعمق ا ألقسام التالية يف عرض لك من تكل ا ألهداف .وس يقدم حتديث عن حاةل تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية
يف التقركر الس نوي للموارد البرشية.
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دمع مس تقبل مس تدام للويبو بوصفها واكةل متخصصة ذاتية ال متويل من واكلت ا ألمم املتحدة يف ظل بيئة رسيعة التغري
 .8اإن الفهم ال امل لقدرات الويبو ادلاخلية مقابل أأهدافها املؤسس ية وقوى السوق اليت حتدد جحم الطلب عىل خدمات
امللكية الفكرية العاملية وتؤثر فيه من ا ألمور ا ألساس ية لضامن اس تدامة الويبو وقدرهتا التنافس ية .واس مترت الويبو ،كجزء من
اجلهود اليت تبذلها يف جمال التخطيط ،يف تنقيح اإطار التخطيط اخلاص بقواها العامةل يك تضمن ،من خالل املشاركة النشطة
ملدكرهيا ،اس تحداث بياانت قد تشلك ا ألساس لإجراء حتليل استرشايف لتخطيط القوى العامةل يسلط الضوء عىل نقاط
القوة الرئيس ية وحيدد جمالت لتمنية املهارات أأو املوارد .ويسمح ذكل التحليل بتخطيط أأدق للقوى العامةل عىل مدى الثنائية
وصياغة خطط معل ذات صةل تسهم يف تيسري رصد خطط التوظيف والعمل وتنفيذها بطريقة فعاةل .ويساعد اإطار الويبو
لتخطيط القوى العامةل املدكركن عىل التحليل املهنجي لالحتياجات يف جمال التوظيف عىل املديني املتوسط والبعيد ،وذكل
يف ضوء س ياق الويبو اخلاريج احملدد والرسيع التطور.
 .9ومن اجلوانب الرئيس ية لهذه العملية النظر بعناية ومعق يف الإسقاطات الإحصائية وحتليل اجتاهات السوق اليت
تساعد عىل حتديد الس ياق اخلاريج للويبو ،مبا يف ذكل تطور قاعدة زابئهنا .ومن مث يتعني عىل الويبو ،يف اإطار اس تعدادها
ملقتضيات املس تقبل ،أأن تتوىل مواءمة هماراهتا اللغوية مع ا ألمناط اجلغرافية املتغرية فامي خيص الطلب عىل أأنظمهتا العاملية
للملكية الفكرية.
 .10وتس تعرض ،عىل مس توى املنظمة ،الاحتياجات من املواهب والفجوات القامئة والقضااي املتداخةل ،1مما يتيح
اس تجابة اسرتاتيجية هادفة للتحدايت املس تقبلية واخملاطر احملمتةل اخلاصة ابملواهب .ويوفر التحليل اذلي جيرى عىل نطاق
املنظمة منصة لتخطيط تعاقب املوظفني وتوظيف املواهب .وميكن ذكل التحليل أأيضا من وضع اإطار لربامج تطوكر
املوظفني .وسيس متر ضامن املرونة يف الاحتياجات من القوى العامةل من خالل أليات تعاقدية بديةل ،مثل اخلدمات التعاقدية
الفردية وعامل الواكلت ،ل س امي عند احلاجة اإىل تدخالت رسيعة.
 .11وس يقدم ادلمع ال امل لفرص التنقل اخلاريج وادلاخيل ابعتبارهام وس يةل لتجديد همارات املوظفني .ومتثل رعاية
املواهب الشابة مسأأةل ابلغة ا ألمهية لنقل املعرفة ،رمغ مواصةل برامج التدريب الرتكزي عىل املوظفني العاملني منذ فرتة طويةل
لضامن اس مترار وجاهة املهارات.

اإنشاء قوى عامةل متنوعة وشامةل لإقامة بيئة معل مبتكرة
 .12يسهم التنوع يف اإطالق العنان ل إالبداع والهنوض ابلبت ار .وس تكتسب الويبو مزيدا من القوة يف تعزكز الابت ار من
خالل الاعامتد عىل قوى عامةل متنوعة من حيث الثقافة والعرق والتجارب .والبيئة الشامةل يه البيئة اليت تقدر التنوع
وتضمن متثيل وهجات نظر متعددة .ويتيح التنوع املدار اإدارة جيدة اإم انية اس تنباط أأف ار جديدة عىل حنو أأكرث مشول
ومعقا ،واختاذ قرارات اسرتاتيجية ،والاضطالع بدور قيادي مس توىح من اإجنازات الغري ،وضامن أأداء مبتكر.
 .13وس تعزز اجلهود الرامية اإىل حتقيق المتثيل اجلغرايف العادل من خالل املشاركة املباشة مع ادلول ا ألعضاء وإاعطاء
ا ألولوية جلهود التوعية اليت تبذلها الويبو يف البدلان غري املمثةل واملناطق املمثةل متثيال انقصا يف موظفي الويبو .وسيتواصل دمع
ادلول ا ألعضاء عند اس تعراض مبادئ التوزيع اجلغرايف يف الويبو .وس يؤدي سعي الويبو بشلك استبايق اإىل احتالل مركز
يف أأسواق العمل ابس تخدام مزجي من املنصات الإعالمية العاملية واملنشورات التقليدية واملواد اليت تس هتدف فئات حمددة،
ل س امي خبصوص مجموعات املناصب احلرجة ،اإىل زايدة فرص تشجيع الطلبات املقدمة من أأطياف خمتلفة من املرحشني من
ذوي املهارات والكفاءات الوجهية.
1
عىل سبيل املثال ،متثل الفجوات القامئة يف املهارات الالزمة يف جمايل ضامن اجلودة وحتليل ا ألعامل والبياانت جزءا من القضااي الشامةل اليت تطرح
خماطر عىل خمتلف القطاعات يف املنظمة.
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 .14وجيب أأن تتضمن الس ياسات واملامرسات الرامية اإىل تعزكز التنوع معايري لتقيمي التقدم احملرز .وس تواصل الويبو السعي
اإىل اإحراز تقدم يف املساواة بني اجلنسني ودمع القيادات النسائية الناش ئة من خالل تنفيذ الس ياسات والاسرتاتيجيات
واملبادرات ابلتنس يق مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى .وس يتيح برانمج دمع التطور املهين املندرج يف اإطار س ياسة الويبو
اجلديدة بشأأن اإدارة املواهب ،املرتكزة عىل س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني ،للموظفني واملوظفات أأدوات وموارد
لتخطيط وتنفيذ قرارات مبا يسهم يف حتقيق تطلعاهتم املهنية .وكجزء من اإدارة تعاقب املوظفني ومتش يا مع ختطيط القوى
العامةل ،سيتاح دمع خمصص يف جمال التطور املهين ملواهب حمددة .وس تدمع ا ألنشطة الرامية اإىل تعزكز الويبو مك ان معل
مالمئ ل ألرسة يشعر فيه النساء والرجال عىل حد السواء ابدلمع يف حتقيق التوازن بني معلهم وحياهتم اخلاصة.
 .15ويتضمن الزتام الويبو بهتيئة م ان معل شامل ا ألشخاص ذوي الإعاقة ودمع التنوع يف التوجه اجلنيس والهوية
اجلنسانية .وسيس متر حتسني اإم انية نفاذ ا ألشخاص ذوي الإعاقة اإىل مجمع الويبو .وس تتبع املامرسات الفضىل لضامن اإم انية
النفاذ اإىل موارد أأخرى (املوقع الإلكرتوين ،والواثئق الإلكرتونية ،وما اإىل ذكل) .وكجزء من تعزكز رفاه املوظفني ومعاملهتم
عىل قدم املساواة ،تؤكد الويبو دمعها للمثليات واملثليني ومزدويج امليل اجلنيس ومغاكري الهوية اجلنس ية ،وس تواصل
التصدي للتحدايت اليت ميكن أأن تواهجها تكل الفئة من املوظفني يف م ان العمل.

تعزكز الويبو بوصفها هجة معل مفضةل من خالل تنفيذ املامرسات الفضىل لإدارة املواهب
 .16يسهم التطوكر املس متر للمواهب يف تنش يط م ان العمل ،واحلفاظ عىل تكيف مجموعات املهارات مع احتياجات
العمل ،وهو ل حيفز املوظفني املوهوبني عىل البقاء يف الويبو حفسب ،بل يشجع أأيضا املوظفني عىل بذل هجود من تلقاء
أأنفسهم نظرا لشعورمه بأأهنم حيظون ابلتقدكر والمتكني .ذلا جيب أأن جتسد اإدارة املواهب يف الويبو املامرسات الفضىل .ومن
ا ألدوات الهامة اليت وضعت لزايدة مس توايت اخلربة والفعالية داخل الويبو نظام اإدارة ا ألداء وتطوكر املوظفني .ويتيح
ذكل النظام فرصة شامةل لتحديد الاحتياجات اخلاصة بتطوكر املوظفني ورصدها ،اإىل جانب التقدم اذلي حيرزونه صوب
ا ألهداف املتفق علهيا طوال دورة ا ألداء .وس تواصل ا إلدارة الاشرتاك مع املدكركن واملوظفني لتلبية الاحتياجات من
التدريب وضامن منو همين مطرد للموظفني .ومن ا ألساليب الرئيس ية لتطوكر املوظفني مواءمة املهارات مع الظروف
والاحتياجات املتطورة من خالل التعمل ودمع التطور املهين .وس يواصل برانمج الويبو للم افأت والتقدكر تمثني اإجنازات
املوظفني وإابداعاهتم ومعلهم امجلاعي وابت اراهتم.
 .17وجتري حاليا مراجعة قمي الويبو اجلوهرية وإاطار الكفاءات اخلاص هبا .وستشلك الصيغة اجلديدة لتكل القمي وذكل
الإطار ،عند اس تكامل املراجعة ،جحر ا ألساس لهنج مت امل إازاء اإدارة املواهب كربط بني ختطيط القوى العامةل والتوظيف
وإادارة ا ألداء وتطوكر املوظفني .وس يجري توس يع نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ليشمل عنرصا خاصا إابدارة املواهب
يتضمن ا ألداء والتعمل .وسيمت اإنشاء قامئة جرد للمهارات لتكون مبثابة أأساس لتحليل القدرات ادلاخلية و أأداة للعمل ابس مترار
عىل حتديث مجموعة مواهب الويبو وزايدة تنقل املوظفني .وسينفذ برانمج لإدارة التغيري يشمل تبليغات ومبادرات للتعمل
من أأجل اإذاكء وعي املوظفني واملدكركن وحفز اهامتهمم ومشاركهتم .ومن شأأن حتسني الوصول اإىل البياانت والتحليالت
يف تكل اجملالت أأن يدمع بشلك أأفضل معليات اختاذ القرارات املتعلقة ابلتوظيف وتطوكر املوظفني.
 .18وس تعزز القدرات القيادية والإدارية من خالل برامج تعلميية مصممة خصيصا للموظفني ذوي مسؤوليات إاشافية.
وستتاح فرص التعمل غري الرمسي والاجامتعي(التدريب أأثناء العمل ،وتدريب ا ألقران ،والتوجيه ،وما اإىل ذكل) ،ابلإضافة اإىل
فرص التعمل الرمسي (حلقات العمل ،والتدريب داخل الصفوف) .وجيب أأن تدمع أأنشطة التعمل احتياجات العمل مع الرتكزي
بوجه خاص عىل اجملالت ذات ا ألولوية مثل تكنولوجيا املعلومات ،والتواصل ،وضامن اجلودة ،والبياانت والتحليالت اخلاصة
اب ألعامل.
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 .19وتسهم بيئة العمل اليت تشجع التوازن بني العمل واحلياة اخلاصة يف حتقيق املس توى ا ألمثل من الإنتاجية املؤسس ية
من خالل الاعامتد عىل موظفني متحمسني ومتفانني .وس تدرج ترتيبات معل مرنة جديدة كجزء من اإصالح ترتيبات وقت
العمل يف الويبو .وستشارك ا إلدارة مع املدكركن واملوظفني يف تنظمي حتول من ثقافة النظام اذلي كركز عىل احلضور حنو عقلية
جامعية تعطي ا ألولوية ل إالنتاجية وا إلنتاج النوعي ابعتبارهام املعياركن ا ألمه .وسرتتكز اإدارة الوقت عىل مبادئ املسؤولية
اذلاتية والثقة وا ألخالقيات املهنية.
 .20وس يعزز تنفيذ واجب رعاية املنظمة ملوظفهيا .وتعترب سالمة املوظفني و أأمهنم وحصهتم املهنية من ا ألولوايت اليت
ستتواصل معاجلهتا .وتظل رعاية املوظفني عنرصا هاما من عنارص دمع املوظفني.

توفري معليات فعاةل موهجة حنو خدمة املس هتلكني وأليات للتواصل املتجاوب مع الزابئن واختاذ القرارات استنادا اإىل البياانت
 .21ستنفذ اسرتاتيجية املوارد البرشية يف بيئة دامعة لها ثالث سامت أأساس ية يه :معليات موهجة حنو خدمة املس هتلكني،
وأليات للتواصل املتجاوب مع الزابئن ،واختاذ القرارات استنادا اإىل البياانت.
 .22وسيس متر تبس يط وظائف املوارد البرشية من خالل وظائف اخلدمة اذلاتية .وس تواصل قمية الويبو اجلوهرية املمتثةل
يف التوجه حنو تقدمي اخلدمات دمع اإدخال املزيد من التحسينات عىل معليات املوارد البرشية وحتقيق املزيد من الكفاءة فهيا.
وهتدف اخلدمة اذلاتية اإىل احلد من تدخالت املوارد البرشية ذات القمية املنخفضة مع زايدة رضا املوظفني واملدكركن مبنحهم
اإم انية النفاذ املباش اإىل املعلومات من أأجل اختاذ قرارات مس تنرية خبصوص معلهم و أأمورمه الشخصية .وميكن للمختصني
ابملوارد البرشية الرتكزي ،من جانهبم ،عىل املساهامت الاسرتاتيجية يف العمل ،وسيبقون عىل أأهبة الاس تعداد لتقدمي املشورة
واملساعدة للموظفني لمتكيهنم من حل طائفة واسعة من القضااي ومساعدهتم عىل حتقيق أأهدافهم املهنية.
 .23ويعد التواصل الفعال واملتجاوب مع الزابئن أأمرا ابلغ ا ألمهية لإرساء الثقة وخلق عالقات أأفضل .وحتقيقا لهذه الغاية،
س يحصل املوظفون عىل معلومات واحضة ومتسقة ومناس بة التوقيت بشأأن املبادرات والس ياسات اجلديدة أأو التعديالت
اليت تدخل عىل الس ياسات واملبادرات القامئة .وستس تخدم قنوات التواصل اخملتلفة ،مثل اللقاءات املفتوحة وادلورات
الإعالمية والتبليغات الإلكرتونية والش بكة ادلاخلية ،عىل النحو ا ألمثل لتسهيل اإيصال املعلومات بأأكرث ا ألش ال فعالية
يف لك حاةل .وسيتواصل تشجيع التعقيبات وس تظل ادلراسات الاس تقصائية اليت جترى عىل صعيد املوظفني أأداة هامة لتقيمي
مبادرات ا إلدارة ومرشوعاهتا .وأليات التشاور ،مثل تعقيبات أحاد املوظفني ،واحلوار مع ممثيل املوظفني ،وا ألفرقة العامةل
املشرتكة بني املوظفني وإادارة املنظمة ،ومشاركة املوظفني يف صنع الس ياسات ،من ا ألمور اليت تسامه لكها يف اإنشاء م ان
يسوده التوافق والاحرتام وكرى فيه املوظفون أأن أراءمه حتظى ابلتقدكر مما كزيد من حرصهم عىل حتقيق منو مس تدام للمنظمة.
 .24وميثل نظام الويبو للتخطيط للموارد املؤسس ية مصدرا كزخر ابلبياانت التنظميية والبياانت اخلاصة ابلقوى العامةل.
ولضامن اختاذ القرارات استنادا اإىل املعارف والبياانت ،جيب الاس تفادة مهنا عىل حنو اكمل من خالل الربط بني املعلومات،
وت امل العمليات ،وموثوقية التحليالت والتفسري .وسيتواصل حتقيق املزيد من الت امل بني معليات املوارد البرشية ،مبا يف
ذكل ختطيط القوى العامةل وإادارة املواهب وإادارة ا ألداء ،لضامن التنس يق املهنجي بني جمالت العمل املتعددة واملرتابطة.
ويس تفيد املدكرون من مجموعة بياانت شامةل حتدد املوارد وتربز اخملاطر وتتيح وظيفيت املراقبة والرصد  -ولكها عوامل حامسة
يف صياغة حلول ا ألعامل اليت تدمع العمليات املؤسس ية .وستسمح زايدة حتسني لوحات اس تطالع املعلومات املتعلقة ابملوارد
البرشية بتجميع مكيات كبرية من البياانت وعرض نتاجئ التحليل احلرج من حيث مؤشات ا ألداء الرئيس ية ،مما يسهل الفهم
ابلطالع البدهييي ويدمع اختاذ املدكركن للقرارات السلمية .وخيضع املدكرون للمساءةل عن نتاجئ العمل ،وس تؤدي ا إلدارة دورها
يف جمايل ادلمع والرشاكة الاسرتاتيجية من خالل الاس تفادة من التقدم التكنولويج.
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التلكفة
 .25ستنفذ هذه الاسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البرشية يف اإطار املزيانية احلالية .وس تلب الاحتياجات الإضافية من
املناصب فامي خيص جمالت ا ألولوية اجلديدة من خالل التقومي والوفورات احملققة بفضل ا ألمتتة وحتسني العمليات.
وهذه الاسرتاتيجية مبثابة خطة متينة وشامةل تتطلب تنس يقا مركزا مع اإدارة املنظمة والوحدات التشغيلية وتستند اإىل احلوار
املس متر مع املوظفني.

 .26اإن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة اإىل
الإحاطة علام مبضمون "اسرتاتيجية املوارد البرشية
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