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 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018يوليو  23 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 (واألربعون التاسعة العادية الدورة) والسبعون اخلامسة الدورة
 2018أكتوبر  2سبمترب إىل  24جنيف، من 

 سنوي عن املوارد البشريةتقرير 
 األمانة من إعداد

 مقدمة .أوال

يتناول هذا التقرير الس نوي املسائل املتعلقة ابملوارد البرشية يف الويبو اليت يشرتط اإلبالغ عهنا للجنة الويبو للتنس يق  .1

واملسائل املتعلقة ابملوظفني اليت هتم ادلول األعضاء. ويشمل معلومات عن التقدم احملرز يف جمال إجناز األهداف املتعلقة 

-2017جز للس ياسات واألنشطة املرتبطة هبا اليت تواكب اسرتاتيجية املوارد البرشية لفرتةمبسائل املوظفني هذه ووصف مو 

2021.1   

، بغية توفري أحدث البياانت اخلاصة ابملوظفني إىل 2018يونيه  30إىل 2017يوليه 1يغطي هذا التقرير الفرتة ما بني .2

ير تكون فرتة تغطيهتا س نة تقوميية )ميالدية(. وتُس تمكل ادلول األعضاء، ابس تثناء بعض احلاالت اخلاصة املبينة يف التقر 

املعلومات الواردة يف هذا التقرير بكتيب للموارد البرشية حيتوي عىل رسوم بيانية ديناميكية  تتيح العرض البرصي الرسيع. 

                                         
  التايل: الرابط عىل متاحةWO/CC/74/5الوثيقة 1

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_cc_74/wo_cc_74_5.pdf. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_cc_74/wo_cc_74_5.pdf
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ويش متل كتيب   2.وميكن الاطالع عىل كتيب املوارد البرشية بعنوان "تشكيل مس تقبل الويبو" عىل موقع الويبو الش بيك

 املوارد البرشية عىل مجيع "اجلداول" اليت يشار إلهيا يف هذا التقرير. 

 بياانت القوة العامةل بإجياز .اثنيا

، مع احلفاظ عىل التوازن املس تقر بني 2018 3ويوني30موظفا، حىت اترخي 558 1يبوبلغ مجموع القوة العامةل يف الو  .3

( دون تغيري مقارنة ابلفرتة املشموةل ابلتقرير 1يف املائة، عىل التوايل، )جدول 30إىل 70ة املوظفني واملوارد املرنة عند نس ب

السابق. وتواصل إنتاجية القوى العامةل ارتفاعها عىل النحو املبني يف نتاجئ معاهدة التعاون بشأن الرباءات وأنظمة مدريد 

العاملية اليت تقدهما الويبو، ودخلها ورأساملها البرشي. (، وهام نظاما التسجيل الذلان ميثالن أغلب اخلدمات  4)جدول

مقارنة بنس بة  2017يف املائة يف عام  60واخنفضت تاكليف املوظفني ابعتبارها نس بة مئوية من النفقات اخنفاضا ملحوظا لتبلغ

دالت عالية، بيامن تاكفأ جنس ية فامي بني موظفي الويبو )جدول( لتبلغ مع118(. وتُمثل 5)جدول  2016يف املائة يف س نة  65

يف املائة من املوظفني من  13( ويس تفيد قرابة 11س نة )جدول 48(. ويبلغ متوسط العمر 10متثيل اجلنسني تقريبا )جدول 

 (.19ترتيبات العمل بدوام جزيئ )جدول 

مج تثبيت العاملني. مع الانهتاء من بران 2017وُحسمت مسأةل املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طويةل هنائيا يف عام .4

عىل برانمٍج لتثبيت العاملني يف وظائف مس مترة، بدءاً بتكل الوظائف اليت يشغلها  2010واتفقت ادلول األعضاء يف عام 

وظيفة يف املزيانية العادية عىل مدة مخس س نوات، 156املوظفون املؤقتون العاملون لفرتة طويةل. ونص الربانمج عىل إنشاء 

 عقب إجراء اس تعراض فردي اس هتدف تأكيد طبيعة الوظائف املس تدمية. 2012عتبارا من عام وبدأ الربانمج ا

وظيفة يف تثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة  84وظيفة وافقت علهيا ادلول األعضاء، اس تخدمت  156ومن بني .5

معلية التصممي التنظميي. وانهتت  مهنا يف تثبيت عاملني يف وظائف تبني أهنا مس تدمية من خالل 72طويةل واس تخدمت 

ومنذ ذكل احلني مل يعد دلى الويبو موظفني مؤقتني عاملني لفرتة طويةل. ويف  2017اجملموعة األوىل من تثبيت العاملني يف عام

   4مل تعني املنظمة موظفا واحدا تعيينا مؤقتا ملدة ترامكية تزيد عىل س نتني. 2018عام 

 عداد التقارير بشأهنااملسائل اليت يلزم إ .اثلثا

 إهناء التعيينات

)ز( من نظام املوظفني املدير العام بأن تُبِلغ جلنَة الويبو للتنس يق جبميع حاالت إهناء تعيينات 2-9تُلزم املادة املادة .6

 : 2018يونيه 30إىل 2016يوليه  1املوظفني. وفامي ييل حاالت إهناء اخلدمة اليت حدثت يف الفرتة من 

 ( من نظام املوظفني؛2)أ()2-9س باب حصية وفقاً للامدةمخس حاالت أل 

 (؛3)أ()2-9التان سوء سلوك وفقاً للامدةح 

                                         
 /4337details.jsp?id=/arhttp://www.wipo.int/publications  التايل: الرابط عىل متاح البرشية املوارد كتيب 2
 السابق. ابلتقرير املشموةل الفرتة يف 1 534 البالغ اإلجاميل عن طفيف اارتفاع هذا ميثل  3
ً  س نتني تبلغ اليت املؤقت للتعيني القصوى الرتامكية املدة بلغوا اذلين األشخاص تعيني املنظمةُ  تُعيد "ال ييل: ما عىل املوظفني الحئة من 4-16 املادة تنص  4  تعيينا

 مؤقتة وظيفة يف س نة من أقل بعد تعيينه ُأعيد مث س نتني تبلغ اليت القصوى الرتامكية املدة يبلغ مل اذلي املوظف فُصل وإذا األقل. عىل واحدة س نة ملدة مؤقتاً 

 س نتني." تبلغ اليت القصوى الرتامكية املدة من املوظف قضاه ما إىل تُضاف س نتني عن مدهتا تقل اليت السابقة املؤقتة التعيينات فإن أخرى،

http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4337
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4337
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 ( من نظام املوظفني.5)أ()2-9ع حاالت لصاحل حسن إدارة املنظمة ومبوافقة املوظفني أنفسهم وفقاً للامدة تس 

 التوازن بني اجلنسني

أن "تُطلع ادلول األعضاء عىل التقدم احملرز بشأن تنفيذ هذه تنص س ياسة الويبو بشأن املساواة بني اجلنسني عىل  .7

وساعدت هذه الس ياسة عىل اإلرساع بتنفيذ خطة العمل عىل نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني   5الس ياسة."

د ارتفع عد 6. ومن بني مؤرشات األداء امخلسة عرش للمنظومة،2012( اليت وضعت عامSWAP-UNومتكني املرأة )

. ويبني الرمس البياين 2017إىل س بعة يف عام  2012املؤرشات اليت اس توفت فهيا الويبو الرشوط من مؤرش واحد يف عام 

التايل التقدم اذلي أحرزته الويبو يف استيفاء مؤرشات منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف 

 .2017و 2012الفرتة ما بني 

 

 

 

يف  2017قرت ادلول األعضاء أهداف املساواة بني اجلنسني حسب الرتبة أثناء اجامتع مجعيات الويبو يف أكتوبر وأ .8

إطار مؤرشات األداء اخلاصة ابملنظمة. ويوحض الرمس البياين التايل هذه األهداف ويبني تطور متثيل النساء يف املناصب 

 .1-والرتبة د 4-قيق األهداف وش يك عىل مس توى الرتبة فاإلدارية عىل مدار الثالث عرشة س نة املاضية. وت 

  

                                         
 .47/2014رمق اإلدارية التعماميت من 15 الفقرة انظر 5
 أن إىل تشري (تو) الرشوط، تس تويف الويبو أن إىل تشري (ش) أن مالحظة )مع مهنا لك يف الويبو تهأحرز اذلي التقدم ومدى مؤرشا عرش امخلسة ييل فامي 6

 والتخطيط (،شاجلنسان) للمنظور اس تجابة األداء وإدارة (،ش) واخلطة الس ياسات املس توفاة(: غري الرشوط إىل (غ) وتشري استيفاهئا، من اقرتبت أهنا

 املوارد وتتبع (،ت) الربانمج واس تعراض (،ش) اجلنسان للمنظور املراعية واملراجعة (،ش) والتقيمي (،ت) البياانت وتليل رالتقاري وإعداد (،ش) الاسرتاتيجي

 وتوليد (،ت) الكفاءات ورفع (،ت) الكفاءات وتقيمي (،ت) املنظمة وثقافة (،ت) اجلنسني بني واملساواة اجلنساين والهيلك (،غ) املوارد وختصيص (،ت)

 (.ش) والاتساق (،ش) والاتصال املعارف
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 الرتب
 لشهر األهداف

 2019 ديسمرب

 يونيه30 يف احلاةل

2018 

 30 يف احلاةل

 2017يونيه

 30يف احلاةل

  2016يونيه

 2د
20% 16.7% 18% 18% 

 1د
35% 34.6% 31% 30% 

 5-ف
40% 33.3% 35% 36% 

 4-ف
48% 47.2% 45% 47% 

جديدة ومبتكرة لتحقيق التاكفؤ بني اجلنسني. ووصل برانجمها للتطوير املهين والوظيفي اذلي  مبادراتوتنفذ الويبو  .9

إىل الس نة الثالثة. وأبرز تقيمي املرحةل األوىل من الربانمج التجرييب اذلي 5 -وف 4-وف 3-يس هتدف املوظفات يف الرتب ف

إجيابية وملموسة. أما تقيمي املرحةل الثانية من الربانمج يف إطار أنشطة الرقابة املس تقةل نتاجئا  2016أجري يف مطلع عام

لتحديد مالءمة هنج التطوير الوظيفي يف املنظمة للحد من الفجوة بني اجلنسني يف  2018التجرييب فُأطلقت يف مارس 

 الويبو. 

يُِعد الربانمج اذلي كياان اتبعا لألمم املتحدة. و  11اذلي وضعه EMERGEوالويبو عضوا مساهام يف الربانمج املشرتك  .10

مشاركة الربانمج  33قدل املناصب القيادية. وأمكلت ادلفعة األوىل املكونة من لت 3-ميتد لتسعة أشهر املوظفات يف الرتبة ف

موظفات يف الويبو. وسوف تُطلق املرحةل الثانية يف النصف الثاين من  3، ومن بني املشاراكت 2018يف شهر يونيه

 .2018عام

بو بصفهتا أحد أعضاء نظام األمم املتحدة املشرتك يف اسرتاتيجيته املتعلقة بتاكفؤ اجلنسني عىل نطاق وتشرتك الوي  .11

. وتنص الاسرتاتيجية عىل 2017اليت أطلقها األمني العام لألمم املتحدة يف سبمترب 7املنظومة )ويشار إلهيا "ابالسرتاتيجية"(

املتحدة لتحقيق التاكفؤ بني اجلنسني عىل املس توايت الرفيعة مع إطار وخارطة طريق هتدف إىل إرشاد منظومة األمم 

. ومن بني امخلسة 2028ولبعض املس توايت املنفردة مع حلول عام  2026، وعىل مجيع املس توايت مع حلول عام 2021حلول

يف املائة،  44.9)حيث أحرزت  12، جاءت الويبو يف املرتبة 2015ديسمرب 31وثالثني كياان اليت خضعت إىل قياس يف 

وارتفع تصنيف   8( فامي يتعلق ابلتاكفؤ بني اجلنسني يف الفئة الفنية وما فوقها.50-50يف املائة مبوجب الهدف العام  5.1أو

ومن اجلدير ابذلكر أن الويبو تليب ابلفعل املعايري ادلنيا   2016.9 ديسمرب 31يف املائة( يف 46.1)بنس بة10الويبو إىل املرتبة 

والسالمة ومنع التحرش(. وبناء عىل هذه املبادرة اليت تشمل منظومة  لهيا يف الاسرتاتيجية )وتشمل األخالقياتاملنصوص ع

 األمم املتحدة توضع خطة معل تنظميية لتاكفؤ اجلنسني يف الويبو.

                                         
  التايل: الرابط عىل متاحة ”Parity Gender on Strategy wide-System“ الوثيقة 7

}-://www.un.int/sites/www.un.int/files/Permanent%20Missions/delegate/17https

00102b_gender_strategy_report_13_sept_2017.pdf 
 .5 صفحة ،السابق املرجع 8
 للمرأة. املتحدة األمم هيئة من املقدمة احلديثة البياانت عىل بناء 9

https://www.un.int/sites/www.un.int/files/Permanent%20Missions/delegate/17-00102b_gender_strategy_report_13_sept_2017.pdf
https://www.un.int/sites/www.un.int/files/Permanent%20Missions/delegate/17-00102b_gender_strategy_report_13_sept_2017.pdf
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 تقرير جلنة اخلدمة املدنية ادلولية

قدم اللجنة تقريرا س نواي إىل امجلعية العامة ]التابعة لألمم من الحئة جلنة اخلدمة املدنية ادلولية عىل أن "ت17تنص املادة  .12

املتحدة[، يشمل معلومات بشأن تنفيذ مقرراهتا وتوصياهتا. ويُنقل التقرير إىل جمالس إدارات املنظامت األخرى من خالل 

جلنة اخلدمة املدنية ادلولية عن  رؤساهئا التنفيذيني ]....[." وبناء عىل ذكل، يلفت املدير انتباه جلنة الويبو للتنس يق لتقرير

   10(.A/72/30)وثيقة األمم املتحدة  2017س نة 

 تقرير جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

)أ( من الحئة الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة عىل أن يرفع الصندوق  14تنص املادة  .13

امة لألمم املتحدة واملنظامت األعضاء تقريرا واحدا عىل األقل يف الس نة "يشمل البياانت املالية، ويُعمل املنظامت للجمعية الع

ء تتخذه امجلعية العامة بناء عىل تقرير الصندوق." وُعرض تقرير جملس الصندوق املشرتك ااألعضاء األخرى بأي إجر 

عىل امجلعية العامة يف دورهتا الثانية والس بعني )وثيقة األمم املتحدة  2017للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة لعام

A/72/383.11(.ويلفت املكتب ادلويل انتباه ادلول األعضاء لهذا التقرير   

 مسائل أخرى تتعلق ابملوظفني .رابعا

 المتثيل اجلغرايف

، حيث مل يعد أكرث 2013تسن المتثيل حسب اإلقلمي اجلغرايف عىل مدار مخس س نوات متعاقبة اعتبارا من س نة  .14

من نصف املوظفني اذلين يشغلون وظائف يف الفئة الفنية وما فوقها يأتون من أورواب الغربية وحدها. واخنفضت نس بة 

يف املائة يف عام  51.4)أ(( مقارنة بنس بة  6و 6 املائة )اجلدوالن يف 44.6إىل  2018يونيه  30املوظفني من أورواب الغربية يف

. وواكب ذكل زايدة يف نس بة املواطنني من آس يا واحمليط الهادئ ورشق أورواب ووسطها ووسط آس يا وأمرياك 2012

 الالتينية والاكرييب، ما أدى إىل تنوع أكرث يف املوارد البرشية يف الويبو.

(. ومن بيهنا أربع دول أعضاء حديثة العهد 7جنس ية )جدول  118، يتألف موظفو الويبو من 3رة ومثلام ذكران يف الفق .15

 انم وزامبيا. ابلمتثيل ويه: بواتن وليتوانيا وفييت

 التوظيف وأنشطة التوعية حنو قدر أكرب من التنوع

يم إىل تقيق متثيال جغرافيا منصفا التنوع من أمه النقاط اليت تركز علهيا املوارد البرشية واكتساب املواهب، وال ير .16

وتاكفؤ بني اجلنسني، بل يعترب حمراك جذااب لالبتاكر يف سوق شديد املنافسة. وذلا فإن التنوع يف املنظمة واسرتاتيجيات 

موسة التوظيف فهيا يرتبطان ببعضهام البعض ارتباطا وثيقا ليواكبا جذب مجموعة متنوعة من املرتحشني. وتس هتدف التدابري املل

اليت هتدف إىل الهنوض ابلتنوع وتعمميه يف معليات الاختيار اليت تمت يف الويبو جمالس التعيني وتشمل ما ييل: إذاكء الوعي 

                                         
 https://icsc.un.org/library/default.asp?list=AnnualRep التايل: الرابط عىل A/72/30الوثيق عىل الاطالع ميكن 10
 التايل: الرابط عىل متاحة A/72/383 الوثيقة 11

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F72%2F383 &Submit=Search&Lang=E 

https://icsc.un.org/library/default.asp?list=AnnualRep
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2F72%2F383%20&Submit=Search&Lang=E
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مبسائل التنوع فامي بني أعضاء اجمللس من خالل التدريب، ووضع املبادئ التوجهيية واملشاركة الفعاةل من ممثيل املوارد البرشية 

اط اهامتم أعضاء اجملالس عىل وجه اخلصوص بنوع املرتحشني والرتش يحات من لك من ادلول األعضاء غري يف اجملالس، واشرت 

 املمثةل واملناطق املمثةل متثيال انقصا، وتعظمي التنوع يف العضوية يف جمالس التعيني.

لتوعية اليت تقوم هبا ، عىل التوسع يف أنشطة ا2016ووافقت جلنة الويبو للتنس يق يف اجامتعها الس نوي يف أكتوبر .17

األمانة لتغطية ادلول األعضاء اليت مل تكن ممثةل يف موظفي الويبو من قبل، وإعطاهئا األولوية. وعالوة عىل ذكل نصت جلنة 

إىل ادلول األعضاء اليت اكنت قد حددت منسقا للتعاون الوثيق مع األمانة. ومنذ ذكل  األولويةالويبو للتنس يق عىل أن تُمنح 

نقاط  2016دوةل من بني الواحد وس بعني دوةل من ادلول األعضاء غري املمثةل اليت مل تكن ممثةل يف عام  18حددت احلني 

من بني ادلول األعضاء غري املمثةل قد  2017اتصال لها. ويوحض الرمس البياين فامي ييل أن إجاميل عدد مقديم الطلبات يف عام

يف املائة من مجيع  10.71يف املائة إىل 7.23زايدة يف نس بة هذه الطلبات من  ، مع2016جتاوز الضعف مقارنة بأعداد عام 

 مودعي الطلبات.

 

وتتضح قمية مواصةل التفاعل مع ادلول األعضاء غري املمثةل يف الزايدة )احلادة يف بعض احلاالت( يف الطلبات املقدمة  .18

األمانة )انظر الرمس البياين فامي ييل(.ومن اجلدير ابذلكر من مواطين هذه ادلول األعضاء عقب بعثات التوظيف والتوعية من 

 أن من بني ادلول الست األعضاء املبينة يف الرمس البيان، أربع مهنا ممثةل اآلن بني موظفي الويبو يف الفئة الفنية وما فوقها. 
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إذ تنهتج س بال جتعلها وتس تخدم الويبو وسائل التواصل الاجامتعي وتغرس صورة صاحب العمل من خاللها بعناية  .19

يس. وابالتساق مع تسني امس الويبو وجعلها الاختيار املفضل من بني أحصاب العمل، هتدف فاممزية يف سوق العمل التن

معلية التوظيف أيضا إىل توفري جتربة أكرث جذاب للمرحشني الباحثني عن وظيفة دلى الويبو. واألثر املرجو من التجربة اإلجيابية 

 وال س امي يف سوق شديد املنافسة هو تشجيع املزيد من الطلب عىل وظائف الويبو من مجيع أحناء العامل. وتتضح دلى املرحش

النتاجئ اإلجيابية لهذه املبادرات الرتوجيية يف الزايدة اإلجاملية يف عدد املتقدمني بطلبات والزايدة يف نس بة التعيينات اجلديدة 

  املناطق املمثةل متثيال انقصا )انظر الرمس البياين فامي ييل(.من ادلول األعضاء غري املمثةل ويف

 

 

نتج عن مواصةل اجلهود لتحسني هيلك ادلرجات يف الويبو وإعادة تقيميه ليك يواكب احتياجات العمل عىل حنو أفضل  .20

 32رة اليت بلغ عددها تويل مخسة مناصب للخدمات العامة إىل مناصب فنية للمبتدئني، واكن ثلث املناصب املؤقتة الشاغ

. وتؤدي زايدة عدد املناصب الفنية للمبتدئني إىل التوسع يف 2-ف/1-ينمتي إىل الرتبة ف 2017منصبا واليت ُأعلن عهنا عام

 فرص الويبو يف اجتذاب فئة أكرث تنوعا من املرتحشني.

ري إجيايب يف التوازن بني اجلنسني وتنعكس هذه التطورات املشجعة يف تسني التنوع اجلغرايف للويبو عىل إحداث تغي .21

التحدي األكرب فهو كفاةل تقدم  من املتقدمني. وزايدة عدد املتقدمات ليس إال جانبا واحدا من أهداف التوظيف للمنظمة. أما

املرتحشات صاحبات أفضل اخلصائص واختيارهن لشغل الوظائف الشاغرة يف الويبو ال جمرد الاكتفاء بزايدة أعداد اإلانث. 

وتُبني البياانت أدانه املتعلقة بعملية الاختيار بأمكلها أن الويبو تتصدى لهذا التحدي. وتوحض البياانت أن نس بة املرتحشات 

مقارنة بعام  2017اللوايت أدرجن يف قوامئ مصغرة وأويص بتعييهنن ومن مث وقع الاختيار علهين زادت يف عام 4-للرتبة ف

2016. 
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املوارد البرشية لذلاكء الاصطناعي بشلك عام عند التوظيف. ويتيح اذلاكء الاصطناعي يزداد اس تخدام مسؤولو  .22

إماكانت واعدة تس تكشفها األمانة يف الوقت احلايل. وإذ تعاملت الويبو مع املسائل القانونية فإهنا جترب حاليا براجمية حاسوبية 

م عىل وجه اخلصوص ابخملاطر احملمتةل املرتتبة عىل اس تخدام هذه الختبار قدرهتا يف فرز املتقدمني يف بيئة اخملترب مع الاهامت

 التكنولوجيا.

 تديث القمي األساس ية للويبو والكفاءات التنظميية

هبدف تشجيع القمي  2017ُأجري اس تعراض داخيل للقمي األساس ية للويبو وإطارها اخلاص ابلكفاءات يف عام .23

ا متثلهم وتشلك مصدر إلهام هلم يف معلهم اليويم وترشدمه يف إجنازمه رساةل األساس ية والكفاءات اليت يشعر املوظفون أهن

املنظمة. وشارك يف هذا الاس تعراض العديد من الزمالء عىل مس توى املنظمة ممن يتحملون مسؤوليات خمتلفة ويأتون من 

ومعارفهم املشرتكة. ونتيجة لهذه العملية  بيئات ثقافية متنوعة. والنتاجئ الناجتة عن هذا الاس تعراض تعرب عن جتارهبم وأفاكرمه

التشاركية مُجعت القميتان التنظمييتان األساسيتان "التوجه حنو تقدمي اخلدمات" و"املساءةل عىل النتاجئ" يف قمية أساس ية 

جامتعية ة والايوأعيد تسمية القمية األساس ية السابقة "املسؤولية البيئ  واحدة أعيدت صياغهتا تت امس "تقيق المتزي."

واإلدارية" لتصبح "الترصف مبسؤولية" يف حني بقيت القمية األساس ية "العمل يدا واحدة" عىل ما يه. وأضيفت قمية 

 "تشكيل املس تقبل" بغية إبراز الكفاءات اليت تتعلق ابالبتاكر والتغيري. أساس ية جديدة ويه

رة البرش وتس تخدم يف وصف الوظائف واإلعالن عن ويقدم المنوذج اجلديد املبادئ األساس ية املتعلقة بعمليات إدا .24

 للماكفآت والتقدير. حوير املوظفني ويف الربانمج املنقوظائف شاغرة ونظام إدارة األداء وتط

ار  تي ة الاخ لي ني يف مع لمرتحش ات ل رتحش ة امل نس ب

)2017-2016( ب د2-ف4  رت ل رة ل اغ ش ف ال ائ وظ ال
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 أداء املوظفني

ال يزال املوظفون يف الويبو يمتتعون بأداء عاٍل. وأوحضت البياانت الصادرة عن نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني  .25

حصلوا عىل تقديرات من مرشفهيم يف العمل تفيد أهنم يؤدون   12يف املائة( 75.4( أن الغالبية العظمى )18)جدول  2017لعام

يف املائة( بأهنم "ممتازون". ومل يُصنف سوى عدد حمدود للغاية من  20.8معلهم بكفاءة يف حني ُصنف مُخس املوظفني )

وتتسق بياانت نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني مع   13(.0.1جاوز نسبهتم املئويةاملوظفني بأنه متدين األداء )فمل تكد تت

يف  84حيث أعربت أغلبية ساحقة من املوظفني ) 14الاس تقصاء اذلي أجري مؤخرا بني املوظفني بشأن الرفاه الاجامتعي

 املائة( عن رضامه عن وظائفهم.

 الاحتفاء ابلمتزي

، ويش متل عىل أربع فئات من املاكفآت 2017ر يف الويبو مرحلته الثالثة حبلول العاماجتاز برانمج املاكفآت والتقدي .26

الفردية وامجلاعية حيث تعكس هذه الفئات القمي األساس ية للويبو. ويربز برانمج املاكفآت والتقدير اذلي يتوافق مع املبادئ 

ام الويبو ابالعرتاف ابملساهامت املمتزية لألفراد العاملني واخلطوط التوجهيية الصادرة عن جلنة اخلدمة املدنية ادلولية مدى الت 

زاد عدد املوظفني اذلين ميكن أن حيصلوا عىل ماكفأة فردية أو جامعية بل  2018ويف عام  ولألفرقة يف إجناز أهداف املنظمة.

"األداء يف املنظمة" لتقدير وزادت قمية املبالغ املمنوحة يف فئيت املاكفأة، وعالوة عىل ذكل أضيفت ماكفأة جديدة ويه 

 مسامهة لك موظف يف تقيق امتياز أداء املنظمة.

 تطوير املوظفني وتدريهبم

تعود مبنافع متعددة عىل تطوير املوظفني  2018نُفذت أداة جديدة من أدوات تكنولوجيا املعلومات يف مطلع عام  .27

د املؤسس ية. ويوفر نظام إدارة التعمل املؤسيس منصة وتدريهبم يف إطار مرشوع إدارة املواهب يف نظام التخطيط للموار 

لالنضامم واحلصول عىل حمتوى سواء لدلورات النظامية أو األنشطة اذلاتية مثل مواد للمطالعة ومقاطع فيديو وبرامج تعمل 

 إلكرتوين. ويتيح الفرصة أمام األفرقة إلدارة أنشطة التعمل املبارشة لك يف جمال ختصصه.

-2017التدريبية املنتظمة يف اللغات والاتصال واإلدارة ونظم التسجيل ُطرحت مواد جديدة يف عام  وخالف الربامج .28

، ما جيعل فرص التعمل جديرة ابالهامتم وحديثة أيضا. وُُصم عدد من برامج التدريب ابلتعاون مع خمتلف القطاعات يف 2018

الش بكة ادلولية واجلوانب املالية للمديرين واختيار املوردين وتقيمي الويبو بغية تناول احتياجات حمددة مثل الكتابة عىل مواقع 

 األداء.

أايم يف  5.2أايم مقارنة بعدد  4.8تراجع متوسط أايم التدريب للك موظف تراجعا طفيفا ليصل إىل  2017ويف عام .29

ته س ياسة التدريب عىل اللغات (. ويُعزى هذا األمر إىل عاملني يف األساس. أوهلام التغيري اذلي شهد17)جدول  2016عام 

بغية الاتساق بني التدريب عىل اللغات والاحتياجات املؤسس ية ما أدى إىل تقليص عدد دورات اللغات اليت ترعاها 

 املنظمة. أما الثاين فهو تراجع ادلورات التدريبية عىل نظم التسجيل يف الويبو حيث أصبح املس تخدمون جييدوهنا بقدر أكرب.

                                         
 بعد. تقيميهم يس تمكل مل اذلين أو 2017لعام للتقيمي تصنيف دلهيم تكن مل اذلين أو تغيبوا اذلين األشخاص من فتتألف املائة يف 3.6 ةالبالغ املتبقية النس بة أما 12
 بعد. تقيميهم يس تمكل مل اذلين أو 2017لعام للتقيمي تصنيف دلهيم تكن مل اذلين أو تغيبوا اذلين األشخاص من فتتألف املائة يف 3.6 ةالبالغ املتبقية النس بة أما 13
 الاس تقصاء. هذا عن التفاصيل من للمزيد التقرير هذا من 34 الفقرة انظر 14
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عىل هيئة برانمج مقنن مدته س تة أشهر لتعزيز تطوير املوظفني وظيفيا  2018مج توجهييي يف مطلع عام وُأطلق بران .30

وتدريهبم ابالس تعانة مبوهجني جيري التعاقد معهم داخليا لالس تفادة من املواهب واملوارد داخل املنظمة. والهدف العام من هذا 

 م املعارف.الربانمج هو تعزيز رضا املوظفني وإنتاجيهتم وإدارهت

ويس متر تقدمي حلقات العمل الشخصية واملوهجة للتطوير املهين ابلتعاون مع مجموعة اإلرشاد الوظيفي املشرتكة بني  .31

هبدف زايدة التام املوظفني ورفع أداءمه. وتواصل الويبو أيضا تدعمي  15الواكالت اليت تضم الويبو وأربعة كياانت أخرى

ليك يمتكنوا من مواصةل تعلميهم املس متر والانضامم إىل اجلامعات للحصول عىل شهادات يف  املوظفني ماليا ومتنحهم إجازات

 اإلدارة أو أي من اجملاالت الفنية املرتبطة بعملهم.

وختاما ويف إطار مرشوع إدارة املواهب التابع لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية ُأعدت قامئة جتريبية ابملهارات يف  .32

عىل إنشاء نبذة وصفية للبياانت الوظيفية والفردية وتليلها. وغطت هذه النبذات املهارات املتعلقة  . واش متلت2017عام

ابلوظيفة واملهارات الفنية واللغوية واخلاصة بتطبيقات تكنولوجيا املعلومات. وهتدف املنظمة يف هناية املطاف إىل إعداد قاعدة 

انت الوظيفية القامئة يف العمل اليت من شأهنا أن تدمع ختطيط القوة العامةل وتطوير بياانت ابملهارات املتاحة بني موظفهيا والبيا

 املوظفني اسرتاتيجيا.

 الهنوض مباكن معل يسوده الاحرتام والتوافق وخاٍل من التحرش

 ، أنشأ مسؤول الشاكوي2018تواصل الويبو هجودها للهنوض مباكن معل يسوده الاحرتام والتوافق. ففي مطلع عام  .33

موظفا تقريبا  15ش بكة "لإلخطار ملنع املنازعات" دورها هو توجيه الزمالء اذلين يواهجون مواقفا صعبة يف العمل. وتطوع 

للعمل يف اإلخطار وتلقوا تدريبا عىل ذكل. ومن بني أدوات الاتصال وإذاكء الوعي األخرى الرامية للهنوض مباكن معل يسوده 

ت غري املرغوبة وغري املالمئة التدريب اخلاص بإدارة الزناعات ودليل الويبو ملاكن معل يسوده الاحرتام والتوافق ومنع السلوكيا

( وبرانمج متهيدي للمنضمني اجلدد وحلقة معل عن التنوع 2018الاحرتام والتوافق )صدر اإلصدار الثالث منه يف مايو 

الصادرة عن األمم املتحدة بعنوان "العمل سواي يف وفاق"  واإلدماج والتحزي غري العمدي. وسوف هُتيأ وحدة التعمل اإللكرتوين

لتتناسب مع س ياق الويبو وسوف تتاح للموظفني. وعالوة عىل ذكل تعكف الويبو عىل إعداد تدابري إلذاكء وعي املوظفني 

املتحدة، وجيري هذا يف  هبذه املسأةل وسوف تس تعرض النظم والس ياسات القامئة لكفاةل كفاءهتا املثالية ومواكبهتا معايري األمم

 إطار هجد يشمل منظومة األمم املتحدة للتصدي إىل التحرش اجلنيس.

 الرعاية الاجامتعية للموظفني

عىل املوظفني يف  2017ُعرضت نتاجئ اس تقصاء حصة املوظفني وأداءمه اذلي أجري ابلتعاون مع جامعة وبسرت عام .34

ة من املوظفني يف هذا الاس تقصاء. وأبرزت نتاجئه العديد من جماالت يف املائ 25. وشارك 2018جلسة إعالمية يف يونيه 

الانشغال اليت تعكف املنظمة عىل صياغة تدابري للتصدي لها. و  البدء يف إعداد اسرتاتيجية شامةل لرفاه املوظفني. وتدمع 

وظفني وحصهتم العقلية. وعالوة عىل ذكل تدمع الويبو أيضا إصدار اسرتاتيجية للصحة العقلية اليت تعاجل املسائل املتعلقة برفاه امل

الويبو بشدة وضع س ياسات وأنشطة تعزز رفاه املوظفني من خالل املشاركة يف عدد من املنتدايت املشرتكة بني الواكالت 

اخلدمات مثل فريق مستشاري موظفي األمم املتحدة اخملتص حباالت اإلهجاد واألفرقة العامةل املعنية بواجب العناية وتقدمي 

                                         
 العاملية. الصحة ومنظمة جنيف يف املتحدة األمم ومكتب اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضية ومكتب لالتصاالت ادلويل الاتاد يه املنظامت هذه 15
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الصحية عن بعد وهيئة المتريض الطبية التابعة لألمم املتحدة. وتتخذ الويبو اخلطوات الالزمة حنو تنفيذ األولوايت اليت حددهتا 

 هذه اجملموعات.

مبا يكفل الامتثال إىل املعايري  2017  الانهتاء من جتديد ماكتب ومرافق وحدة الرعاية الطبية والاجامتعية يف سبمترب .35

بية للصحة العامة والصحة املهنية. وتشمل اخلصائص اجلديدة لفائدة املوظفني ختصيص غرفة لإلرضاع وغرفة للتأمل الط 

مكرسة مجليع املوظفني مبختلف دايانهتم وغرفة للطوارئ الطبية. ويف إطار واجب الرعاية اذلي تضطلع الويبو به، جتري 

  2018.16مة والصحة، واكن آخرها التقيمي اذلي أجري يف شهر إبريل بشلك مس متر تقياميت جملاالت العمل يف س ياق السال

وتقمي املاكتب وأماكن العمل األخرى يف س ياق خمتلف األخطار مثل األخطار الكمييائية وتكل املتعلقة ابالنزالق والسقوط 

تدابري إما إلزالهتا أو التخفيف من والضوضاء وهندسة بيئة العمل. وتدد اخملاطر الصحية واخملاطر املتعلقة ابلسالمة وتُنفذ 

 حدهتا. وتُعاجل املسائل النفس ية الاجامتعية اليت تنشأ عن اإلهجاد املرتبط ابلعمل وعن التحرش وإدمان الكحوليات.

 التسوية الرمسية للزناعات واحلاالت التأديبية -العداةل ادلاخلية 

م اجلدوالن .36 يوليو  1ون من خالل نظام العداةل ادلاخلية يف الفرتة ما بنيعدد القضااي اليت رفعها املوظف 21و 20يُقدِّ

 318، ُقدم  2018، وعن موضوع تكل القضااي. ومن امللحوظ أنه يف الفرتة ما بني أبريل ويونيه يف2018يونيه  30و 2017

من املرتب نتجت عن  طلب إعادة نظر من املوظفني العاملني يف جنيف يف الفئة الفنية وما فوقها، اعرتاضا عىل اس تقطاعات

 تقليص مضاعف تسوية املقر.

ويف الفرتة نفسها بدأت اإلدارة إجراءات تأديبية ضد اثنني من املوظفني )مقارنة خبمس حاالت خالل الفرتة السابقة  .37

لفرتة زمنية املشموةل ابلتقرير( واخُتذت اإلجراءات التأديبية عىل أربعة موظفني كام ييل: إنزال درجة املرتب إىل مس توى أدىن 

 حمددة يف حاةل واحدة، وخفض الرتبة إىل رتبة أدىن لفرتة زمنية معينة يف حاةل أخرى، والفصل من العمل يف حالتني.

 تاكليف العداةل ادلاخلية

( عىل الويبو خالل الفرتة ILOATبلغت قمية األحاكم اليت حمكت هبا احملمكة اإلدارية ملنظمة العمل ادلولية ) .38

فرنك سويرسي 500 7وعالوة عىل ذكل قرر املدير العام منح ما مجموعه   فرنك سويرسي تقريبا. 100 9قرير املشموةل ابلت

 يف أعقاب التظلامت املقدمة جمللس الويبو للتظلامت.

لس ( وجمILOATوبلغ إجاميل مبلغ التاكليف اإلدارية الثابتة للقضااي اليت نظرهتا احملمكة اإلدارية ملنظمة العمل ادلولية ) .39

فرنك سويرسي  600 117فرنك سويرسي تقريبا، مبا يعادل  100 229الويبو للتظلامت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير 

اذلي يؤدي وظيفة أمني اجمللس(.  3-فرنك سويرسي للمجلس )ابس تثناء تلكفة املوظف يف رتبة ف 500 111للمحمكة  و

فرنك  600 8فرنك سويرسي للحمك الواحد الصادر عن احملمكة و 700 16وهذا هو متوسط التلكفة الثابتة اذلي يبلغ 

سويرسي للنتيجة الواحدة اليت خيلص اجمللس إلهيا. وتشمل التاكليف الثابتة للقضااي  اليت ينظرها جملس الويبو للتظلامت ما 

ن الواكةل اذلي يقدم ادلمع ييل: الرسوم اليت تدفع لرئيس اجمللس وانئبه، ومصاريف السفر لنائب الرئيس، وتلكفة املوظف م

 اإلداري للمجلس.

                                         
 املهنيتني، والصحة السالمة جمال يف للفحص الوطين اجمللس وضعها اليت ابملعايري العمل جماالت يميهاتق  عند الويبو يف والاجامتعية الطبية الرعاية وحدة تسرتشد 16

 واإلدارة. البيئية واملامرسات والسالمة الصحة عىل تدريبات تقدم املتحدة اململكة مقرها مس تقةل اعامتد هيئة عن عبارة وهو



WO/CC/75/INF/1 
12 
 

 وضع الس ياسات

التعديالت عىل لواحئ املوظفني وُأخطرت  2017أقرت جلنة الويبو للتنس يق يف اجامتعها الس نوي يف أكتوبر .40

ومتت تعديالت إضافية عىل قواعد املوظفني   2018.17يناير  1ابلتعديالت عىل قواعد املوظفني اليت دخلت حزي النفاذ يف

   2018.18من املنتظر أن خُتطر هبا جلنة الويبو للتنس يق يف اجامتعها الس نوي املزمع يف سبمترب

تعمامي إداراي  ووثيقة إدارية جديدة أو  20ويف إطار التحسني املس متر إلطار س ياسة املوارد البرشية، صدر أكرث من .41

موةل ابلتقرير، اليت اكنت تصحهبا تبليغات للك املوظفني إذا دعت الرضورة لكفاةل فهم املوظفني منقحة خالل الفرتة املش

التطورات يف جمال الس ياسات فهام اكمال. وتعلقت هذه التعماميت مبوضوعات من قبيل املزااي والاس تحقاقات )مثل املنح 

رانمج تبديل الوظيفة الرائد(، وتسوية املنازعات. ومن ادلراس ية(، واملسار الوظيفي )مثل تقيمي األداء وسن التقاعد وب

امللحوظ وضعت س ياسة شامةل جديدة بشأن برانمج التأمني الصحي ما بعد اخلدمة املتاح للموظفني املتقاعدين. وفضال عن 

سة منقحة تتعلق تسني مزااي األمومة املتاحة للموظفني املؤقتني أضفي املزيد من املرونة عىل مزااي األبوة يف إطار س يا

 زات األمومة واألبوة والتبين بغية دمع املوظفني إلقامة التوازن بني التاماهتم األرسية والتاماهتم يف العمل.ابإج

وُهيأ عدد من الس ياسات والعمليات لتوحيد نطاقا أوسع من خدمات املوارد البرشية يف منظومة تكنولوجيا املعلومات  .42

( للموارد البرشية(.فعىل سبيل املثال تقدم AIMSارد البرشية )نظام اإلدارة املتاكمةل للمعلومات )اليت يطبقها قسم إدارة املو 

إفادات بأسامء املعالني إلكرتونيا ومتآل تقياميت األداء من خالل منظومة متاكمةل. وسوف تس متر هذه التطورات بغية تبس يط 

عىل قسم إدارة املوارد البرشية وتسهيل توفري البياانت بشأن  داريةاإلاإلجراءات عىل املوظفني واملديرين وتيسري املعاجلة 

 خدمات املوارد البرشية.

 منظومة جديدة إلدارة الوقت

تلتم املنظمة بتوفري بيئة مؤاتية لتحقيق إدارة الوقت بكفاءة مبا يف ذكل املرونة احملس نة من خالل ترتيبات معل جديدة  .43

للوقت زايدة اإلنتاجية والفاعلية وتسني التوازن بني العمل واحلياة األرسية للموظفني.  ومن منافع اإلدارة الفعاةل مرنة.

واس مترت املشاورات املوسعة والاس تعدادات اخلاصة بتنفيذ س ياسة جديدة بشأن إدارة الوقت وترتيبات العمل املرنة يف 

رة اإلجازات والغياب. وأعيدت جدوةل التارخي ، ابلتوزاي مع تطوير نظاما متاكمال وآليا إلدا2018وحىت عام  2017عام

 بغية مراعاة األطر الزمنية الرضورية لتطوير النظام اآليل. 2019إىل مطلع س نة  2018املبدأي للعمل هبذا النظام من س نة 

 العالقات بني املوظفني واإلدارة

ألعضائه انتخاابت اثنية يف  عقب انتخاب املوظفني بأمكلهم 2017عقد جملس موظفي الويبو اذلي تأسس يف مارس .44

يف ضوء انهتاء مدته اليت تبلغ س نة. وانُتخبت مجموعة جديدة من األعضاء ملدة ثالث س نوات. وميثل جملس  2018مارس

 من الحئة املوظفني. 1-8املوظفني مصاحل املوظفني أمام املدير العام وممثليه أو ممثلهيا وفقا للامدة

                                         
 الرابط عىلCorr WO/CC/74/7.و WO/CC/74/7و .WO/CC/74/4Addو WO/CC/74/4الواثئق انظر 17

 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43525 التايل:
 .WO/CC/75/2 الوثيقة انظر 18

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43525
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=43525
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أسس بعض املوظفني مجعيات أو مجموعات جديدة للموظفني ممارسة حلقهم يف وعالوة عىل مجعية موظفي الويبو  .45

 التجمع. ومن بيهنا اتاد موظفي الويبو، واللجنة الرايضية ملوظفي الويبو واندي تنس الطاوةل للويبو.

. وُتال وتعقد مشاورات منتظمة بني اإلدارة وممثيل املوظفني بشأن مسائل تتعلق برفاه املوظفني وإدارة العاملني .46

 س ياسات املوارد البرشية ابنتظام إىل جملس موظفي الويبو الس تعراضها قبل إمتاهما.

 ]هناية الوثيقة[
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