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WO/CC/78/INF/1 REV. 

 األصل: باإلنكلیزیة
 2020یولیو  31التاریخ: 

 للتنسيق الويبو لجنة

 )العادية الحادية والخمسون الدورة( والسبعون الثامنة الدورة
 2020 سبتمبر 29إلى  21من جنیف، 

 الب��ية الموارد عن سنوي تقرير

 األمانة من إعداد

 مقدمة أوالً.

یتناول ھذا التقریر السنوي عن الموارد  .1
البشریة جمیع مسائل الموارد البشریة التي 
 ذلك یلزم إبالغ لجنة الویبو للتنسیق بھا، وغیر

ھو من شؤون الموظفین التي تھم الدول األعضاء. و
إنجاز یتضمن معلومات عن التقدم الُمحرز في 

للسیاسات  فضالً عن استعراض، التوظیف أھداف
 المتصلة بالموارد البشریةوالمبادرات واألنشطة 

التي تتوافق مع استراتیجیة الویبو للموارد 
 2021.1-2017البشریة 

 2019یولیو  1ویشمل ھذا التقریر الفترة من  .2
وُیستكمل ھذا التقریر  .2020یونیو  30إلى 

               
 .WO/CC/74/5نظر الوثیقة ا 1

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_cc_74/wo_cc_74_5.pdf
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د البشریة ("كتیب بُكتیب منفصل عن الموار
یحتوي على بیانات ، والذي الموارد البشریة")

 نفسھا القوة العاملة الرئیسیة خالل الفترة
المشمولة بالتقریر أو حسب السنة التقویمیة. 

، المعنون 2020وكتیب الموارد البشریة لعام 
 ،: مجتھدون، مبدعون، مرنون""موظفو الویبو

وترد في  2متاح على موقع الویبو اإللكتروني.
مخططات  بعض ھذا التقریر إشارات مرجعیة إلى

 وجداولھ. كتیب الموارد البشریة

 بیانات القوة العاملة بإیجاز ثانیًا.

مجموع القوة  كان ،2020یونیو  30في  .3
وال یزال  .1,508 قد بلغ العاملة في الویبو

األساسیة  عناصر القوة العاملةتناسُب بین ال
 مستقًرا %)27.7( المرنةوالعناصر %) 70.3(

  3).1(الجدول 

وال مستقرة، إنتاجیة القوة العاملة  وال تزال .4
نظامي تسجیل معاھدة التعاون ب یتعلقفیما  سیما

، وذلك على الرغم من بشأن البراءات ومدرید
جائحة  من جراءاألزمة الصحیة واإلغالق 

الرئیسیان ھذان النظامان ال یزال و .19كوفیدـ
العالمیة التي تدیرھا خدمات التسجیل في 

 .إلیراداتھا الرئیسیینن یمصدرال یشكالن الویبو
الویبو لوحة  فيتفاصیل اإلنتاجیة  وتتوفر

 4المخصصة إلدارة األزمات. للمتابعة

               
 .ھنا من كتیب الموارد البشریة متاح 2
 في الفترة المشمولة بالتقریر السابق، بلغ مجموع القوة 3

موظفًا، وكانت نسبة الموارد األساسیة إلى  1,558العاملة 
 .30إلى  70الموارد المرنة 

لوحة الویبو للمتابعة المخصصة إلدارة األزمات متاحة من  4
 .ھنا

https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4516
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4516
https://www.wipo.int/export/sites/www/covid-19/en/dashboard/crisis_mgt_dashboard.pdf
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المسائل التي یلزم إبالغ لجنة  ثالثًا.
 الویبو للتنسیق بھا

 إنھاء التعیینات

(ز) من نظام موظفي الویبو 2-9ُیلِزم البند  .5
المدیر العام بأن ُیبِلغ لجنَة الویبو للتنسیق 
بجمیع حاالت إنھاء تعیینات الموظفین. وفیما 

یلي حاالت إنھاء الخدمة التي حدثت في الفترة 
 :2020یونیو  30إلى  2019یولیو  1من 

-9حاالت ألسباب صحیة وفقًا للبند  أربع -
 ) من نظام الموظفین،2(أ)(2

-9وفقًا للبند وحالتان بسبب سوء السلوك  -
 ) من نظام الموظفین،3(أ)(2

لصالح حسن إدارة المنظمة  حالة 18و -
وبموافقة الموظفین المعنیین، وفقًا للبند 

 ) من نظام 5(أ)(9-2
 الموظفین.

سیاسة الویبو بشأن المساواة بین  تنفیذ
 الجنسین

تلتزم الویبو بالنھوض بالمساواة بین  .6
والیتھا، وذلك الجنسین وتمكین المرأة في إطار 

اعتراًفا منھا بأنھ لوال ذلك لن تتحقق التنمیة 
االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة. وتخضع جھود 
الویبو في ھذا الشأن لسیاستھا بشأن المساواة 

، والتي 2014بین الجنسین، التي ُأطلقت في عام 
توفر إطاًرا عاًما إلدماج المنظور الجنساني في 

ي إدارة الموارد السیاسات والبرامج وف
، راجعت شعبة الرقابة 2019البشریة. وفي عام 

الداخلیة وقیمت سیاسة الویبو بشأن المساواة 
بین الجنسین. وسیستعان بنتائج شعبة الرقابة 
الداخلیة وتوصیاتھا في المرحلة التالیة من 

 .تنفیذ السیاسة ومراجعتھا
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وقد اتبعت الویبو نھًجا ذا شقین في جھودھا  .7
المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة: من أجل 

فھي تنفذ مبادرات جنسانیة وفي الوقت نفسھ 
تدمج االعتبارات الجنسانیة في النواحي 

المتبقیة. فضالً عن ذلك، بینما تشارك الویبو 
وتساھم في المبادرات الُمنفذة على نطاق منظومة 
األمم المتحدة، فإنھا تنفذ أیًضا إجراءات خاصة 

 بھا.

في  مراعاة المنظور الجنساني تعمیم
 الوظائف التنظیمیة

فیما یتعلق بالعمل على نطاق منظومة األمم  .8
طة ختنفیذ  2019المتحدة، واصلت الویبو في عام 

العمل الُمطب�قة على نطاق منظومة األمم المتحدة 
بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة 

)UN-SWAP( ، وھذه  .2012كما فعلت منذ عام
مجلس الخطة ھي آلیة مساءلة وافق علیھا 

الرؤساء التنفیذیین في منظومة األمم المتحدة 
. 5المعني بالتنسیق (مجلس الرؤساء التنفیذیین)

، 2018وقد بدأت المرحلة الثانیة من الخطة في 
وتمیزت بتوسیع عدد المؤشرات ورفع عتبات 

، تحسّن معدل 2019و 2018االمتثال. وبین عامي 
نقطة مئویة. ونتیجة  17تثال الویبو بمقدار ام

قد لّبت المتطلبات  وكانت الویب 2019لذلك، في 
في المائة من  41أو فاقتھا فیما یخص 

. فضالً عن ذلك، في 6التصنیفات أو سبعة مؤشرات

               
الُمطبقة على نطاق المنظومة بشأن المساواة  إن خطة العمل 5

بین الجنسین وتمكین المرأة ُتطبِّق االستراتیجیة الواردة في 
السیاسة المتعلقة بالمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة 

على نطاق منظومة األمم المتحدة التي اعتمدھا مجلس الرؤساء 
 .2006التنفیذیین في عام 

 :2019في عام  6
 ؛)5( التدقیق) و4متطلبات التقییم ( لویبوا فاقت -
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، وللمرة األولى منذ تنفیذ خطة 2019عام 
المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، تجاوزت 

طلبات فیما یخص مؤشرین (یتعلقان الویبو المت
بالتقییم والتدقیق)، بینما لّبت المتطلبات 

 فیما یخص خمسة مؤشرات.

أحرزتھ  ماویبین الرسم البیاني التالي  .9
الویبو في استیفاء مؤشرات منظومة األمم 

المتحدة بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین 
مقارنة بما أحرزتھ في عام  2019المرأة في 

2018. 
 

 

خالل الفترة المشمولة بالتقریر، واصلت و .10
المعنیة  التنسیقالویبو تعزیز قدرات جھات 

بقضایا الجنسین حتى تصبح أكثر فعالیة في 
 البرامجتعمیم المساواة بین الجنسین في 

ُنظمت دورة تدریبیة لیوم حتى اآلن، والوظائف. و

               
، (7)والقیادة ،  (6)السیاسةبمتطلبات  الویبو فتوو -

)، 8( وإدارة األداء على نحو یراعي الفروق بین الجنسین
 )؛13( وثقافة المنظمة)، 11( والھیكل الجنساني

تتبع الموارد وأوشكت الویبو على استیفاء متطلبات  -
تقییم و، )12( المتكافئ للمرأة والتمثیل، )9(المالیة 
 والمعرفة والتواصل، )15( تنمیة القدراتو، )14(القدرات 

 ؛)17(االتساق و، )16(
التخطیط  وما زالت الویبو غیر مستوفیة لمتطلبات -

االستراتیجي: نتائج أھداف التنمیة المستدامة المتعلقة 
واإلبالغ عن نتائج أھداف ، )1( بالمساواة بین الجنسین

، )2( التنمیة المستدامة المتعلقة بالمساواة بین الجنسین
وال ینطبق على الویبو مؤشر  ،)10( تخصیص الموارد المالیةو
النتائج البرنامجیة ألھداف التنمیة المستدامة المتعلقة ) 3(

 .بالمساواة بین الجنسین

6%

6%

18%

18%

53%

35%

24%

29% 12%

2018

2019

Comparison 2018-2019 performance 

Not Applicable Missing Approaches requirements Meets requirements Exceeds requirements
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واحد لتقییم النتائج والدروس المستفادة من 
الویبو بشأن المساواة بین تنفیذ سیاسة 

أیضا على  الدورة التدریبیة تالجنسین. وساعد
البدء في وضع تصور لسیاسة الویبو الجدیدة إلى 

. التنسیقجانب مراجعة محتملة لدور جھات 
بصفة القدرات  لتعزیزاستمرت األنشطة المنتظمة و

، مع التركیز على تبادل الممارسات شھریة
تصال. ومن المتوقع أن بین جھات اال فیما الجیدة

یعزز ذلك عمق مبادرات تعمیم مراعاة المنظور 
 على المدى المتوسط. ومداھا الجنساني

 التوازن بین الجنسین 

، وافقت الدول 2021-2020للثنائیة بالنسبة  .11
األعضاء في الویبو على أھداف التوازن بین 

، 4-وف 5-وف 1-ومد 2-مدالجنسین في المستویات 
 لي:على النحو التا

 

 الھدف الرتبة
 %24 2-مد
 %37 1-مد
 %43 5-ف
 %50 4-ف

 54.4، كان النساء یمثلن 2020یونیو  30في و .12
ومع ذلك، فإن  7في المائة من موظفي الویبو.

تمثیلھن یتفاوت تفاوًتا كبیًرا من فئة إلى 
أخرى، مع وجود تمثیل أقل للنساء في المناصب 

في المائة من فئة  100اإلداریة: فالنساء یمثلن 
في المائة  63.2الموظفین الفنیین الوطنیین، و

في  49.3من فئة موظفي الخدمات العامة، و
في  31.6المائة من فئة الموظفین الفنیین و

               
بعقود محددة المدة ودائمة ومستمرة، بناًء  معینات موظفات 7

 الموظفات وتستبعدعلى رتبة الوظیفة، المیزانیة العادیة. 
 والفئة التنفیذیة. المؤقتات



WO/CC/78/INF/1 Rev. 
7 
 
المائة من الموظفین في مستوى المدیرین. وكما 
ُیظھر الجدول التالي، أحرزت بعض الرتب تقدًما 

إیجابًیا على مدار الثنائیتین الماضیتین. فعلى 
، أي 2021إلى ھدف  4-سبیل المثال، وصل مستوى ف

قبل الموعد النھائي بأكثر من عام. وتحسن 
آلن تنقصھ أیًضا بشكل مطرد وھو ا 1-المستوى مد

 نقطتان مئویتان حتى یصل إلى ھدفھ.
 

 الرتب

الوضع 
 30في 

یونیو 
2017 

الوضع 
 30في 

یونیو 
2018 

الوضع 
 30في 

یونیو 
2019 

الوضع 
 30في 

یونیو 
2020 

األھداف 
المنشودة 

في 
دیسمبر 
2021 

 %24 %15.4 %15.4 %16.7 %18 2-مد
 %37 %34.9 %36.8 %34.6 %31 1-مد
 %43 %32.7 %32.4 %33.3 %35 5-ف
 %50 %50.0 %48.7 %47.2 %45 4-ف

 

جھود الویبو لتحسین  وتدعم التوعیة الموجّھة .13
. ومن التوازن بین الجنسین بین موظفیھا

المؤشرات القویة على أن مبادرات التوسیم 
والتوعیة تحقق عائًدا إیجابًیا لالستثمار في 
التوازن بین الجنسین الزیادة المطردة في 

المرأة في أنواع وظائف معینة، على سبیل تمثیل 
ألشھر المثال في تكنولوجیا المعلومات، فخالل ا

، زاد عدد الموظفین اإلناث االثني عشرة الماضیة
في المائة ویستمر  24في المائة إلى  20.5من 

 ھذا االتجاه في التصاعد.

ولزیادة عدد المتقدمات في المستویات  .14
جمع المواھب وما فوق)، أنشئ ت 5-العلیا (ف

للسماح للمتقدمات  2019النسائیة المخضرمة في 
في العمل لدى الویبو  نرغبتھالمحتمالت بإبداء 

في تخصصات محددة، وذلك عند غیاب الشواغر 
المناسبة التي تتوافق مع مؤھالتھن. وُیخطر 
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األفراد عند شغور وظیفة مناسبة، بما في ذلك 
القدرة فرص التعیین المؤقت، وتحتفظ الویبو ب

على التواصل مع المواھب المھتمة بشأن الفرص 
 المستقبلیة.

 رعایة المواھب النسائیة

ال تزال الویبو مشاركًا نشطًا في برنامج  .15
)، وھو EMERGEالقیادات النسائیة الصاعدة (

كیانات األمم  مجموعة من في وضعھ تبرنامج اشترك
لتنفیذه.  الرابعالمتحدة، وھو اآلن في العام 

ھذا البرنامج الذي تبلغ مدتھ تسعة أشھر  ویعمل
لشغل مناصب  3-على إعداد موظفات في الرتبة ف

وقد بدأت دورة جدیدة في  .في المستقبل قیادیة
. واستفادت من البرنامج عشر 2019أكتوبر 

 موظفات من الویبو منذ انطالقھ.

برنامج الویبو بشأن التطویر المھني  واختتم .16
في  النساء، الذي یستھدف )I-seize( والوظیفي
 اتوالرجال في فئة الخدم 5-وف 4-وف 3-الرتب ف
 ، اختیر2019في عام و. عامھ الرابعالعامة، 

خمسة موظفین (أربع نساء ورجل) للمشاركة في 
البرنامج الذي یستمر لمدة عام، والذي یتضمن 

، أفرقةجلسات تدریب وإرشاد فردیة، وتبادل 
ة إلى توفیر فرص وتقییمات وتمارین، باإلضاف

لنتائج اإلیجابیة، إلى انظًرا و تعلم فردیة.
بھدف استیعاب  للتحسینحالًیا  یخضع البرنامج

 المزید من المشاركین.

 البرامجتعمیم المنظور الجنساني في 

، نظمت الویبو حلقة 2019خالل جمعیات عام  .17
 وحقوق المؤلفنقاش حول المساواة بین الجنسین 

ت حللوالنشر".  قطاعبعنوان "تمكین المرأة في 
أثر المساواة بین الجنسین على  حلقة النقاش

الخیارات التحریریة والسیاسات التجاریة 
تبادل ممثلو وواالستراتیجیات التعلیمیة. 
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رابطات المبدعین والناشرین البیانات المتعلقة 

وناقشوا االتجاھات  القطاعبتمثیل المرأة في 
والثغرات المتبقیة والمجاالت التي السائدة 

 تحتاج إلى مزید من التركیز.

 مكثفة ونظمت الویبو أیضا حلقة عمل تفاعلیة .18
غیر لمدة یوم واحد للمندوبین بشأن التحیز 

العمل إلى  حلقةسعت ووالتنوع والشمول.  العمدي
فھم لتأثیر التنوع على اإلبداع واالبتكار  خلق

لكي ودعم القادة واإلنتاجیة والقیم العالمیة 
بشكل شامل من خالل استكشاف  یتمكنوا من القیادة

 الذكاء الثقافي فیما یخص تكیفیةاستراتیجیات 
تمارین  حلقة العمل تضمنتوالتحیز.  وتقلیل

یركز على  افردیً  امحاكاة عملیة وتقییمً 
استراتیجیات القیادة الشخصیة والسلوكیات 

 وأسالیب التواصل الثقافي. الشمولیة

عقب قرار اللجنة المعنیة بالتنمیة و .19
 2018والملكیة الفكریة (لجنة التنمیة) في عام 

بشأن المرأة والملكیة الفكریة، بدأت الویبو 
سنوات یركز على إذكاء  4في تنفیذ مشروع مدتھ 

الوعي بنظام الملكیة الفكریة ومعرفتھ 
واالنتفاع بھ. وأفرزت المرحلة األولى من 

یة وقطریة حول مسببات المشروع دراسات عالم
انخفاض تمثیل المرأة في نظام الملكیة الفكریة 

وما یتصل بذلك من ممارسات جیدة للتخفیف من 
ھذه الظاھرة، وأبرزت الفجوات المستمرة في 
توفر البیانات والتي تعوق تطویر السیاسات 

 العالمیة والمحلیة.

واصلت الویبو العمل مع مكاتب الملكیة و .20
تقدیم  تحسینمن أجل مناطق الفكریة عبر ال

المستجیبة للمنظور  خدمات الملكیة الفكریة
 –والتسجیل والمتابعة  النفاذ - الجنساني

الوعي بممارسات  للمخترعات ومن أجل إذكاء
 ووضعمثل اإلدارة  الشمولیةالملكیة الفكریة 
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على سبیل المثال، والسیاسات وتقدیم الخدمات. 
بشكل یعمل أصحاب المصلحة في أمریكا الالتینیة 

طرق جمع بیانات الملكیة أن تكون على  منسق
 الفكریة مراعیة لالعتبارات الجنسانیة.

، قدمت المنظمة العالمیة فضالً عن ذلك .21
لرائدات للملكیة الفكریة التدریب والتوجیھ 

 توالجماعااألصلیة  المنتمیات للشعوب األعمال
الملكیة الفكریة والمعارف  حولالمحلیة 

التقلیدیة وأشكال التعبیر الثقافي، بما في 
مخترعة  24 وتلقتذلك التنوع البیولوجي. 

 .2019في عام  التدریب

 تقریر لجنة الخدمة المدنیة الدولیة

من النظام األساسي للجنة  17تنص المادة  .22
 الخدمة المدنیة الدولیة على أن "ُتقدِّم اللجنة
إلى الجمعیة العامة [لألمم المتحدة] تقریرًا 

سنویًا یشمل معلومات عن تنفیذ مقرراتھا 
وتوصیاتھا. وُیحال التقریر إلى األجھزة 

الرئاسیة للمنظمات األخرى عن طریق الرؤساء 
التنفیذیین لتلك المنظمات [....]". وبناًء على 

ذلك، یلفت المدیر العام انتباه لجنة الویبو 
إلى تقریر لجنة الخدمة المدنیة للتنسیق 

 (وثیقة األمم المتحدة 2019الدولیة لعام 
A/74/30.(8 

تقریر مجلس الصندوق المشترك للمعاشات 
التقاعدیة لموظفي األمم المتحدة (مجلس 

 الصندوق المشترك)

(أ) من النظام األساسي 14تنص المادة  .23
للصندوق المشترك للمعاشات التقاعدیة لموظفي 

المتحدة (الصندوق) على أن یقدم مجلس األمم 

               
 .A/74/30 انظر الوثیقة 8

https://icsc.un.org/Resources/General/AnnualReports/AR2019.pdf?r=02646363


WO/CC/78/INF/1 Rev. 
11 
 

الصندوق المشترك إلى الجمعیة العامة لألمم 
المتحدة وإلى المنظمات األعضاء مرة واحدة على 

األقل في السنة "تقریرًا، یشمل البیانات 
المالیة، بشأن عملیات الصندوق، وُیبلغ كل 

الجمعیة العامة  منظمة عضو بأي إجراء تتخذه
". وُقدِّم تقریر مجلس الصندوق بناء على التقریر

إلى الجمعیة العامة لألمم  2019المشترك لعام 
والسبعین (وثیقة  الرابعةالمتحدة في دورتھا 

ویلفت المكتب  A/74/331.(9 األمم المتحدة
 الدولي انتباه الدول األعضاء إلى ھذا التقریر.

 المكافآت والتقدیر

نة حسبما طلبت لجنة الویبو للتنسیق من األما .24
، 2018في اجتماعھا السنوي المنعقد في سبتمبر 
أعدت األمانة تقریرھا عن تنفیذ برنامج 

المكافآت والتقدیر وعن التغییرات الطارئة 
علیھ منذ التقریر السنوي السابق عن الموارد 

البشریة. ویبرز برنامج الویبو للمكافآت 
والتقدیر ثقافة التمیز في الویبو ویقدر 

لموظفین والفرق في تحقیق إسھامات فرادى ا
 النتائج التي تنشدھا المنظمة.

، وافقت الدول 2021-2020بالنسبة للثنائیة  .25
 1,152,000األعضاء في الویبو على تخصیص مبلغ 

فرنك سویسري لبرنامج المكافآت والتقدیر. وقد 
 2020شھد برنامج المكافآت والتقدیر في 

 التغییرات التالیة:

المعنیة بقضایا إدراج جھات التنسیق  •
الجنسین تحت "اإلسھامات الخاصة لدعم 

 العمل الداخلي للویبو"؛

فیما یخص مكافأة "تحقیق التمیز": زیادة  •
عدد المكافآت لكل قطاع (من مكافأة لكل 

               
 .A/74/331 انظر الوثیقة 9
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موظًفا)،  15موظًفا إلى مكافأة لكل  50
 7,500وترافق ذلك مع تخفیض المبلغ (من 

 فرنك سویسري) 2,000إلى  فرنك سویسري
 وزیادة المرونة في معاییر التأھیل؛

: "التصرف بمسئولیة"فیما یخص مكافأة  •
 فرنك سویسري  4,000تخفیض المبلغ (من

فرنك سویسري)، بما یتماشى مع  2,000إلى 
 المبلغ المخفض لمكافأة "تحقیق التمیز".

زیادة المرونة في معاییر التأھیل  •
 ؛المستقبل" لمكافأة "رسم

: "العمل یًدا واحدة"فیما یخص مكافأة  •
إلى  5زیادة عدد المكافآت لكل قطاع (من 

 )؛10

، بناء "األداء التنظیمي"إلغاء مكافأة  •
 على طلب الدول األعضاء.

التكلفة اإلجمالیة  من المتوقع أن تبلغ .26
ما  2020في عام  لبرنامج المكافآت والتقدیر

فرنك سویسري، أيْ ما یقرب من   321,000مقداره
من إجمالي تكالیف األجور في في المائة  0.2

الویبو (أيْ األجر الصافي للفئة الفنیة والفئات 
العلیا من الموظفین، ورواتب فئة الخدمات 

 العامة والفئات المتصلة بھا).

 تمدیدات التعیینات المؤقتة

طلبت لجنة الویبو للتنسیق في اجتماعھا  .27
أن ُتدرج  2018السنوي الذي ُعقد في سبتمبر 

األمانة بانتظام في تقریرھا السنوي عن الموارد 
البشریة معلومات مفصلة عن عدد التعیینات 

المؤقتة التي مددھا المدیر العام لما یزید 
(أ) من نظام 16-4على سنتین بموجب البند 
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، والسند المنطقي الستخدام ھذا 10الموظفین
وخالل الفترة المشمولة  التدبیر االستثنائي.

، جرى 2020یونیو  30بالتقریر، والتي تنتھي في 
تعیینات مؤقتة ألكثر من سنتین. وفیما  10تمدید 

 ھذه التمدیدات االستثنائیة: أسبابیلي 

تعیینات  5 كان من المقرر أن ُیستعاض عن •
المدة. ولكن تعذر  مؤقتة بتعیینات محددة

ئف الوظااكتمال إجراءات التعیین في 
التعیینات المدة قبل انتھاء  المحددة

، وذلك المؤقتة لشاغلي المناصب المؤقتة
جرى وقد بسبب تأخیرات غیر متوقعة. 

التعیینات المؤقتة (لمدد تتراوح تمدید 
لكي یتسنى اكتمال أشھر)  5بین شھر و

 الوظائف المحددةعملیة اختیار شاغلي 
 المدة.

ین بشكل مؤقت ینجرى تمدید تعیین •
نظًرا إلى تأخر  ائي لمدة سنةاستثن

المناقصة الدولیة الخاصة باستبدال آالت 
 الطباعة وبرامجھا الحاسوبیة.

ین بشكل مؤقت ینجرى تمدید تعیین •
أشھر ولمدة نصف شھر)  3استثنائي (لمدة 

حیث لم یتمكن  19نظًرا إلى جائحة كوفیدـ
اثنین من الموظفین من العودة إلى الوطن 

 الطیران. بسبب عدم توفر رحالت

(لمدة شھر  جرى تمدید تعیین مؤقت واحد •
احتیاجات العمل لحین عودة لتلبیة واحد) 

دون إجازة خاصة أحد رؤساء األقسام من 
 أجر.

 

               
 .WO/CC/75/3انظر الوثیقة  10
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إدارة القوة العاملة في الویبو   .اً رابع
 19-أثناء أزمة كوفید

، أغلقت الویبو مكاتبھا في 2020مارس  16في  .28
 األزمة لتطوراستجابة المقر الرئیسي في جنیف 

وقرارات  19-الناجمة عن جائحة كوفیدالصحیة 
اإلغالق التي اتخذتھا الحكومة المضیفة. وُطلب من 

موظفي الویبو العمل من منازلھم، باستثناء 
حضور موظفین أساسیین محدودي العدد في مقر 

والمباني  وحدات الطبالعاملین في  العمل من
المدیر ومكتب وتكنولوجیا المعلومات واألمن 

والذین كان واالتصاالت والموارد البشریة العام 
ألداء الخدمات األساسیة التي ال  وجودھم ضرورًیا

 یمكن تقدیمھا عن بعد.

ُقدمت وخالل المرحلة األولیة من األزمة،  .29
محمولة ومعدات أخرى للسماح  حواسیب للموظفین

لھم باالتصال بأنظمة الویبو بأمان من مواقع 
شھادات لتمكین حركة الموظفین  صدرتوأُ . بعیدة

وخالل ، بما في ذلك عبور الحدود. بشكل محدود
، بما تعمل جیًدا كانت خدمات الویبووقت قصیر، 

لدخل وخدمات الدعم، ل المدرةخدمات الفي ذلك 
 من العمل بقدرتھا المثلى.بسرعة واقتربت 

الدعم  وسائل من كبیرةمجموعة  وُقدمت .30
الوحدة الطبیة تابعت و للموظفین عن بعد.

النظم الصحیة  ت فیھالمسائل الصحیة في وقت كان
أتاحت الویبو خدمات و. تحت الضغطالمحلیة 

الرعایة الصحیة عن بعد من خالل شركة التأمین 
قدم مستشار الموظفین و. التابعة لھا الصحي

خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لألفراد وتدریب 
 بال انقطاع الموظفین بشكل عام، بینما استمرت

خدمات الموارد البشریة، بما في ذلك التوظیف 
وإدارة العقود والتدریب عبر  ودفع األجور

 .اإلنترنت وإدارة األداء
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بالتواصل  ُیعنىفریق متعدد التخصصات  وتولى .31
المدیر العام  ضمان وصول رسائل أثناء األزمات

 .على نحو منتظم إلى موظفي الویبو

ظرفیة واستثناءات ر تدابی وُطبقت بصفة مؤقتة .32
 عدد من سیاسات الموارد البشریةعلى 

 ةلتیسیر اإلدارة في وضع األزم وإجراءاتھا
وبالنظر إلى الظروف الخارجیة المعقدة. وتتعلق 

اإلجازات المرضیة والسفر وإدارة ب التدابیر ھذه
 .الوقت، من بین أمور أخرى

 19-كوفیدب حاالت اإلصابة المؤكدة عددوكان  .33
، الذین اختبرتھم الوحدة بین موظفي الویبو

حالة. وباإلضافة إلى ذلك، ُكشف عن  18الطبیة، 
موظًفا ظھرت لدیھم أعراض متساوقة مع  70نحو 

إلى موظف  300واضطر ما یقارب  19-أعراض كوفید
قیام الوحدة الطبیة باقتفاء  نتیجة حجر أنفسھم

في  لألسف الشدید،و. أثر مخالطي الحاالت المؤكدة
فیروس ، فقدت الویبو موظًفا بسبب 2020أبریل  7

 .كبیًرادعًما  أسرتھتلقت و. كورونا

 في جنیف الموجودةالمنظمات الدولیة ووحدت  .34
اجتماعات منتظمة عبر  عن طریق عقد صفوفھا

وتقاسم  األزمةاإلنترنت لتنسیق تدابیر إدارة 
موارد المعلومات والدروس المستفادة. ونتیجة 

درجة  حققت المنظماتورات المنتظمة، لھذه المشا
 األزمةعالیة من االتساق في تطبیق تدابیر إدارة 

 ولم یتخلف أحد عن الركب.

معدالت اإلصابة في في ومع التراجع التدریجي  .35
تدابیر لالحكومة المضیفة  وتخفیضمنطقة جنیف، 

تنفیذ  2020اإلغالق، بدأت الویبو في یونیو 
إلى للعودة ة برنامج مرحلي مخطط لھ بعنای

لضمان سالمة  المباني وجھزت. العمل بالمباني
الجسدي،  ضمان التباعدعودة الموظفین، مع 

إجراء أنشطة التوعیة تدابیر النظافة، واتخاذ و
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خالل المرحلة االنتقالیة، التي ووالتدریب. 
بافتراض استقرار و، 2020سبتمبر  30ستنتھي في 

الموظفین في  سیزداد عددالوضع الوبائي، 
في المائة من  70إلى  60صل إلى یل المباني

طاقتھم الكاملة، مع استمرار الموظفین 
عمل من المنزل، بما في ذلك  عملھمالمتبقین في 

 على أساس التناوب. ھمبعض

من  اسُتخلصت دروس مھمةخالل فترة اإلغالق، و .36
وسیاسات استمرار العمل خطط  شأنھا أن تثري

دراسة  وكشفت مستقبل.إدارة الوقت في ال
استقصائیة أجریت في یونیو أن أغلبیة كبیرة من 
الموظفین ینظرون إلى فترة العمل عن بعد بشكل 

مواجھة إیجابي، في حین أبلغت أقلیة عن 
. كما أعربت أغلبیة كبیرة من الموظفین صعوبات

 یظلعن رأي مفاده أن العمل عن بعد یجب أن 
حیة. والعمل جار بعد األزمة الص ا بقدر مامتاحً 

اآلن لدمج العمل عن بعد في سیاسة المنظمة بشأن 
التي وإدارة الوقت وترتیبات العمل المرنة، 

ستطبق خارج وضع األزمة في المستقبل. وستأخذ 
ھذه السیاسة في االعتبار احتیاجات العمل 

 .وتوقعاتھم للمنظمة وتفضیالت الموظفین

 19-كوفیدوال یزال األثر االقتصادي ألزمة  .37
ؤثر تمن المحتمل أن  اقلق ألنھ مصدرالعالمیة 

والطلب  حول العالمالملكیة الفكریة  أنشطةعلى 
ھي المصدر الرئیسي التي على خدمات الویبو، و

 إلیرادات الویبو.

 مسائل أخرى تتعلق بالموظفین خامسًا.

 الجغرافي التوزیع

ُأحرز مزید من التقدم في التمثیل الجغرافي  .38
من جھود التوعیة، مما أدى إلى بفضل مجموعة 

في  ًقاتمثیل الدول األعضاء غیر الممثلة ساب
 موظفي الویبو. صفوف
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دولة عضو  112، كانت 2020 ویونی 30في و .39
، 11ممثلة في الوظائف الخاضعة للتوزیع الجغرافي

. ومن 2018دولة في عام  108 بما عددهمقارنة 
دولة عضو  122، أصبحت عموًمامنظور التنوع 

 .وفئاتھم لة اآلن في جمیع مستویات الموظفینممث

 والتوعیةالتوظیف 

إدراج التنوع كعنصر رئیسي في  الویبوتواصل  .40
بأن التنوع  وذلك اعتراًفا منھالتوظیف، اجھود 
اكتسب التركیز على أنشطة واالبتكار.  یحفز

بفضل االستفادة من وسائل التواصل  االتوعیة زخمً 
 نتظمة الستھدافمإطالق حمالت  فياالجتماعي 

لمناصب العلیا والمتخصصة، وبالتالي ضمان ا
على نطاق  الویبوبعمل الالوصول لفرص إتاحة 

إلى المھنیین في جمیع أنحاء العالم.  واسع
مجموع المتقدمین للوظائف في  زادونتیجة لذلك، 
 لكلفي المائة في المتوسط  26الویبو بنسبة 

، مقارنة بالعام 2019في عام  وظیفة شاغرة
 السابق.

، ال تنفرد بھا الویبو، وثمة تحدیات خاصة .41
لمرشحین لمتنوع  تجّمع بتحدید فیما یتعلق

أولئك الذین  اوتحدیدً  ،المؤھلین لجمیع المناصب
عالیة التخصص  مطلوبة یحتاجون إلى مھارات

، ال سیما مرتفعةعندما تكون المنافسة في السوق 
وأدى اللجوء وجیا المعلومات. في مجال تكنول

منتظم للوظائف الشاغرة التي یصعب ال النشر إلى
إلى  2019في عام  إیجاد مرشحین مناسبین لشغلھا

من تلك الوظائف من خالل  وظیفة 30 عن عالناإل
االستعانة ، بما في ذلك لنكید إن وفیسبوك

لالتصال بالمرشحین  بأسلوب التوظیف المباشر

               
وظائف في الالوظائف الخاضعة للتوزیع الجغرافي ھي جمیع   11

تمول من المیزانیة الفئة الفنیة والفئات العلیا، والتي 
 العادیة باستثناء الوظائف اللغویة ووظیفة المدیر العام.
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كیز على المرشحات للمناصب السلبیین، مع التر
  .العلیا

وفیما یتعلق باالختیارات، تضاعف عدد النساء  .42
إلى الرتبة  4-فالمختارات للوظائف من الرتبة 

 ُعین ما عدده، حیث 2019-2018 الثنائیةفي  2-مد
 بما عددهفي المائة) مقارنة  42.5امرأة ( 34
-2016 الثنائیةفي المائة) في  34امرأة ( 17

 وال تزال. التاليالجدول  ُیالحظ في، كما 2017
 ولكنقائمة على المستوى الفردي، ت االختالفا

ُتعتبر  5-فو 4-ف التحسینات في المستویین
 .مشجعة

 

 
التعیینات في 

-2018الثنائیة 
2019 

التعیینات في 
-2016الثنائیة 
2017 

رجا الرتبة
 ل

نسا
 ء

النسبة 
المئوي
ة 

 للنساء

رجا
 ل

نسا
 ء

النسبة 
المئوي
ة 

 للنساء
 %46.2 12 14 %50.0 21 21 4-ف
 %16.7 2 10 %53.8 7 6 5-ف
 %27.3 3 8 %26.1 6 17 1-مد
 %0.0 0 1 %0.0 0 2 2-مد

المجمو
 %34 17 33 %42.5 34 46 ع

 

لجھود التوعیة  ومن المحاور األخرى المھمة .43
التي تبذلھا األمانة المبادرة التي وافقت 

والتي تستھدف  12علیھا لجنة الویبو للتنسیق
عدد الدول  وقد زادالدول األعضاء غیر الممثلة. 

 جھة تنسیق رشحتاألعضاء غیر الممثلة التي 
               

 .WO/CC/73/5الوثیقة انظر  12

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_cc_73/wo_cc_73_5.pdf
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جھة تنسیق  46 فیوجد حالًیالمساعدة الویبو، 
أصبح و، مرشحة حالًیا من قبل الدول األعضاء

 إشراك جھات التنسیقتشمل أنشطة وممثال. ھا بعض
ندوات تمھیدیة عبر  اوتوفیر التوجیھ لھ

المواطنین،  طلباتاإلنترنت، وتوفیر بیانات عن 
في  الویبو للوظائف الشاغرة فيوالنشر اآللي 

والتعاون  الفئة الفنیة ومستوى المدیرین
 لتحدید شبكة وقنوات محلیة لدعم المبادرة.

ذلك، تتعاون إدارة الموارد البشریة   عنفضالً  .44
دمج عنصر  المنظمة من أجل عبر إدارات أخرىمع 

التوعیة في مختلف البعثات واألحداث التي تجري 
 عروض، حضر 2019في الدول األعضاء. وفي عام 

دولة عضو في الویبو  27مواطنون من  التوعیة
خالل األحداث الوطنیة واإلقلیمیة في خمس مناطق: 

أوروبا وفریقیا وآسیا والمحیط الھادئ أ
الشرقیة والوسطى وآسیا الوسطى وأمریكا 

 الالتینیة والكاریبي والشرق األوسط.

نشطة ونتیجة لھذا النھج المتعدد الجوانب أل .45
زیادة  2019-2018 الثنائیةلتوعیة، شھدت ا

كبیرة في النسبة المئویة للمتقدمین من الدول 
في المائة) مقارنة  13.8األعضاء غیر الممثلة (

في المائة)، بینما  7.4السابقة ( بالثنائیة
خمسة مرشحین من دول أعضاء غیر ممثلة  ُعین

 .2019سابًقا في عام 

 اقیمً  امصدرً  الداخلي یوفر برنامج التدریب .46
، أصبح الشروطنتیجة لتحسین وللمواھب الشابة. 

، وزاد عدد الجنسیات یسر مناالً البرنامج أ
بنسبة  2019قبل المتدربین في عام الممثلة من 

مقارنة ممثلة جنسیة  25 لیصبح في المائة 25
تفتخر و. 2018جنسیة في عام  20 ما عددهب

في المائة  100 نسبتھ الویبو بمعدل رضا
بالنسبة للمتدربین المشاركین الذین شملھم 

عمل  كجھةوالذین سیوصون بالویبو  االستقصاء
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ھم أن فترة في المائة من 96، وذكر مفضلة
للحصول أفضل  الداخلي أھلتھم على نحو تدریبھم

مؤشر آخر  وثمةفرص العمل في المستقبل.  على
أجرتھ مبادرة التدریب  استقصاءنتائج  تضمنتھ

 )Fair Internship Initiative( الداخلي العادل
برنامج الویبو للتدریب  ُصنف، حیث 2019في عام 

 ات الدولیة.الداخلي من بین األفضل في المنظم

 والتدریب الداخلي ةأصبحت برامج الزمالوقد  .47
لجذب المواھب الشابة المتنوعة  المدخل بمنزلة

سبع  فعلى مدارواالحتفاظ بھا في المنظمة. 
 53 ُعین، 2020وأبریل  2013سنوات بین أبریل 

 26زمیال ومتدربا سابقا في الویبو یمثلون 
ائة) في الم 60جنسیة مختلفة في وظائف مؤقتة (

في المائة). وكان  40أو وظائف محددة المدة (
المحتفظ ما یقرب من ثلثي المتدربین والزمالء 

في المائة) من اإلناث وكان متوسط  62( بھم
 نسبتھ احتفاظمعدل  ذلك سنة. ویمثل 33العمر 

في المائة من إجمالي عدد الزمالء  10
وثمة والمتدربین في الویبو خالل ھذه الفترة. 

الرسمین البیانیین من التفاصیل في  مزیدال
 التالیین.

 

 الوصول إلى المواھب

أكثر مرونة  انھجً  بالتدریجالویبو  تعتمد .48
یسعى إلى االستفادة من المواھب الداخلیة 
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حلول القوة العاملة ب مع االستعانة الموجودة
وأحسن المرنة األخرى بطریقة أكثر كفاءة 

ا مشروع حالیُ  ُینفذ. وفي ھذا الصدد، تدبیًرا
تجریبي لزیادة التنقل الداخلي للسماح 

للموظفین المعینین بعقود محددة المدة ومستمرة 
ودائمة باالضطالع بمھام مؤقتة، في ظل ظروف 

واستحقاقاتھم  بأوضاعھممعینة، مع االحتفاظ 
فرصة الالتعاقدیة. وتوفر ھذه المھام المؤقتة 

ت للموظفین لتوسیع خبراتھم واكتساب مھارا
 جدیدة في مجاالت أخرى من المنظمة.

ولتعزیز قدرة األمانة على التنبؤ الدقیق  .49
باالحتیاجات المستقبلیة، یولى اھتمام متزاید 
أیضا لتحسین بیانات استخبارات األعمال التي 
تتیح إجراء تحلیل أكثر دقة للثغرات إلرشاد 

ذلك، یستمر  فضالً عنعملیة التخطیط االستراتیجي. 
استكشاف مزایا استخدام الذكاء االصطناعي 

ذات األعباء اإلداریة لتحسین عملیات التوظیف 
، مع إیالء اھتمام خاص الثقیلة وتقلیلھا

للمخاطر التي ینطوي علیھا استخدام ھذه 
بعد اختبار الذكاء االصطناعي في والتكنولوجیا. 

وجیا التكنول ھذهاآلن  ُتجّربفحص السیر الذاتیة، 
 وقد حققت، طلبات التدریب الداخليفي فحص 

لتحقیق مكاسب إمكانیة  وثمةنتائج واعدة. 
 مجاالت التوظیف األخرى. مماثلة في

 تنمیة قدرات الموظفین وتعلمھم

ُأنشئ النظام المركزي إلدارة التعلم  .50
باعتباره المنصة المفضلة لتعلم موظفي الویبو 

الخارجیة. وقد ومدیریھا، بما في ذلك مكاتبھا 
رقمیة  المنظمة من استكشاف طرق ھذا النظام مّكن

مثل الدورات ومقاطع  لتقدیم التدریبجدیدة 
تضاعف عدد  مما أدى إلىالفیدیو عبر اإلنترنت، 

إلى  6،266المستفیدین من التدریب تقریًبا من 
12،385. 
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عزى الزیادة الكبیرة في أیام التدریب وتُ  .51
توفیر  إلىاألساس  في) 6,757إلى   5,435(من

عبر  حسب الوتیرة التي یفضلھا الدارس التدریب
الفصول الدراسیة على االحترام  وفي اإلنترنت

دورة  أدت، وعلى نحو مشابھ مكان العمل.تناغم و
BSAFE  ُقدمتاإللزامیة، إلى جانب الجلسات التي 

التدریب في  إلى زیادة كبیرةحدیًثا عن الیقظة، 
 زیادة وثمة والسالمة واألمن".في فئة "الصحة 

في "فئة الملكیة الفكریة" نتیجة زیادة  أیًضا
كما  المشاركة في دورات أكادیمیة الویبو.

" سلسلة الكتلاجتذب موضوع "الملكیة الفكریة و
في الویبو  ُنظمالعدید من المشاركین إلى مؤتمر 

العدید من تلقى وأخیًرا،  حول ھذا الموضوع.
على استخدام تطبیق السفر  التدریب الموظفین

دورة  وانطلقت) TAMواالجتماعات الجدید (
 إلزامیة جدیدة عبر اإلنترنت للتوعیة باالحتیال.

"التدریب اإلعالمي االستراتیجي" ألول  وأتیح .52
لموظفین الذین یمثلون الویبو بشكل متكرر لمرة 
الھدف ھو تحسین المقابالت والصحافة.  أمام

ة التعامل مع األخبار اإلعالمیة، وتعلم كیفی
السلبیة، والتحكم في األضرار واالستفادة من 

 اإلخباریة. ذات األھمیة الفرص

إلغالق، كان البد من إلغاء التدریب لونتیجة  .53
أدى وقد ا من مارس. لوجھ اعتبارً  االمباشر وجھً 

الدورات  إتاحة في توسعالإلى تسریع  ذلك
 التدریبیة عبر اإلنترنت، على النحو التالي:

مع تزاید أھمیة تقدیم الحلقات  )أ(
التدریب  ُعّدلالدراسیة عبر اإلنترنت، 

على مھارات العروض التقدیمیة 
التقلیدیة لتحقیق ھذه الغایة، مما 

على تكییف عروضھم  مقدمي العروضساعد 
وأن یكونوا واثقین من التقدیمیة 

بعض وُعّدلت  فتراضي.اال عالمالفي  أنفسھم



WO/CC/78/INF/1 Rev. 
23 
 
عروض التدریب على تكنولوجیا المعلومات 

 مایكروسوفتأدوات تطبیقات  فیما یخص
بالمسیرة الدورات ذات الصلة كذلك و

 لتقدیمھا في سیاق افتراضي. المھنیة

أدى الترویج لتراخیص منصة التعلم عبر  )ب(
إلى ” LinkedIn Learning“اإلنترنت 

ین یستخدمون زیادة عدد الزمالء الذ
. وقد نالت مقاطع 250المنصة إلى حوالي 

الفیدیو، التي تتناول مجموعة متنوعة 
من المواضیع، تقدیًرا كبیًرا من قبل 

الموظفین المشاركین، خاصة تلك 
 المتعلقة بالعمل عن بعد.

، مع األلعاب دالجا توفیر اللعب )ج(
التعلیمیة المتاحة التي تغطي عدة 

النزاعات،  سویةوتمواضیع، مثل التفاوض 
وخدمة العمالء وإدارة الوقت/اإلنتاجیة 

 على تدریبالمعسكر وتقدیم الشخصیة، 
رقمي  تعلمبرنامج ھو العمل عن بعد، و

یغطي الموضوعات التالیة التي تھدف إلى 
ومدیریھا على مساعدة موظفي الویبو 

مع الواقع الجدید للعمل عن  التكیف
 بعد: األدوات + القواعد، الفضاء +

عدم الیقین ، الثقة + العالقات، الروتین
 + المرونة.

عن ُبعد من  اللغویة ُقدمت جمیع الدروس )د(
خالل التدریب في الفصول االفتراضیة 

 أثناء اإلغالق.

ُأنشئت شبكة من المدربین الداخلیین في  .54
المنظمات الدولیة، بما في ذلك الویبو، في 

. والھدف من ھذه الشبكة ھو 2020أوائل عام 
تبادل أفضل الممارسات وبناء إطار مشترك 

بین المنظمات فیما وتوفیر التدریب الداخلي 
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فریق الویبو ل الستة عضاءاألعرض وقد المشاركة. 
لألشخاص الذین  خدماتھم الداخلي للتدریب

أثناء  آذان مصغیة یحتاجون إلى تدریب أو مجرد
 ُقدمخالل الفترة المشمولة بالتقریر، واإلغالق. 
 ساعة. 73.5 بمجموعا موظفً  22 لما عددهالتدریب 

 بنجاح اإلصدار الثاني من برنامج وانتھى .55
ا زوجً  21التجریبي، الذي یضم  يالتوجیھ الویبو
. وتشمل التوصیات 2019ة عام ، في نھایتوجیھًیا
مدة البرنامج، واختیار مرونة الناتجة 

، والتدریب متلقي التوجیھھین من قبل وجّ المُ 
والمبادئ التوجیھیة لكل من  ،التوجیھي
واستكشاف األدوات  ومتلقي التوجیھالموجھین 
)، حیث MentorNetشبكة التوجیھ" (لالمناسبة "

على  یطلعوا أنالمحتملین  لمتلقي التوجیھیمكن 
 لموجھین المتاحین.ا مؤھالت

في استعراض وحدة التفتیش  الویبوشاركت و .56
المشتركة على نطاق منظومة األمم المتحدة 

بعنوان "السیاسات والبرامج والمنصات لدعم 
التعلم: نحو مزید من االتساق والتنسیق 

یركز مشروع التقریر والتوصیات ووالتقارب". 
ة للتعلم بالنسبة لجمیع على األھمیة االستراتیجی

كیانات منظومة األمم المتحدة ویقترح إجراءات 
محددة، مثل تقییم تأثیر برامج التعلم، 

لتعلم، ورفع مكانة ل التنظیمي طاراإلومراجعة 
منتدى مدیري التعلم الحالي إلى شبكة من مجلس 

 الرؤساء التنفیذیین.

 موظفینللخدمات 

المنظمة على مستوى المبذول جھد ال في سیاق .57
 المعارفللحد من الملفات الورقیة والوصول إلى 

وتبادلھا ألداء مھام إدارة الموارد البشریة 
 منصة اإلدارة المركزیة للمحتوى ُأطلقتبفعالیة، 

)ECM منصة  - 2019) في عامKIC ECM.  وھي تزود
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إدارة الموارد البشریة بتدفقات عمل إلكترونیة 

انب أدوات إلى ج وتتبعھا لتسریع العملیات
حمایة أصول المعلومات المؤسسیة للویبو 

نظام حفظ  استحداثیعد ووالحفاظ علیھا. 
الملفات اإللكتروني في عملیات إدارة الموارد 

بوجود البشریة خطوة مھمة إلى األمام، مما یسمح 
 وسجالتھم رقمي واحد لوثائق الموظفین مستودع

تشمل و بدالً من الملفات الورقیة الموجودة.
 والترقیمالبحث  قوة المزایا والقدرات األخرى

مرنة المنة واآلدارة اإل، وإلصدارات الوثائقاآللي 
مستودع آمن متوافق وجود ، والوثائقللوصول إلى 

مع المعاییر الحالیة ومتطلبات توفر الخدمة 
، وإمكانیة للعمل الضروریةألنظمة بالنسبة ل

النظام في  للوثائق مباشرة الضوئي المسح
 .إللكترونيا

لتخطیط للموارد ل الجدیدة وظیفةال وُنشرت .58
) ERP/AIMS( المؤسسیة/نظام اإلدارة المتكاملة

لعمل بشأن ا 2019التي كانت قد أطلقت في 
في النصف الثاني من عام  نشًرا تاًمااإلضافي، 

. ونتیجة لذلك، أصبحت جمیع الطلبات 2019
وعملیات التحقق والمدفوعات المتعلقة  واألذون

 تماًما. بدون ورقبالعمل اإلضافي 

طرح المناقصة عملیة  2020 واكتملت في یونیو .59
لتأمین الطبي بتوفیر ا واالختیار فیما یتعلق

كانت قد التي والجماعي والتأمین ضد الحوادث، 
، عقب عملیة اختیار على 2019بدأت في سبتمبر 

مالیة. ونتیجة مرحلة مرحلتین، مرحلة فنیة و
لكال  االتأمین نفسھ شركة اختیرتلذلك، 

التأمینین. وستكون ھناك زیادة محدودة في قسط 
في المائة على التأمین  3.5التأمین بحوالي 

في المائة على  7الطبي وزیادة أكبر بنسبة 
. وسیستمر أثناء الخدمةالتأمین ضد الحوادث 
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من أجل  التعاقدیةشروط الالتفاوض بشأن 
 .2021ینایر  1في  التنفیذ

 الكفاءات من أجل المستقبل تكوین

أنشأت الویبو فریق مناقشة متعدد القطاعات  .60
مستقبل العمل واألثر المتوقع للتحول ب معني

األفكار  خالل منوالرقمي على الویبو. 
 استخلصت، 2019والمناقشات التي جرت طوال عام 

 التالیة: العامةالموضوعات 
 رقمیةالعقلیة ال بناء

تتمحور حول  التي عملالطریقة  دعم• 
 اإلنسان

 خالقةالو المرنةالعاملة  ةتمكین القو• 
 االستفادة من المھارات وبناء القادة• 

مع اإلدارة العلیا  وستناقش أجندة التحول ھذه
 بعنایة مع جمیع أصحاب المصلحة. وستنسق

 من الواضح أن التغیر التكنولوجي المتسارعو .61
 تحلي موظفي الویبو بمعارفیتطلب  بال ھوادة

الحاجة إلى تعزیز ثقافة  وُتلبىومھارات جدیدة. 
فرص  توفیرالمرونة والتعلم مدى الحیاة من خالل 

تتمیز بالتنوع  لموظفي الویبو ومدیریھا تعلم
التحول إلى العمل عن  كما أن. وتعدد األسالیب

اإلغالق لغالبیة موظفي الویبو بسبب بالنسبة بعد 
ثمار سیسمح للویبو بجني  19-من جراء كوفید

ترتیبات العمل المرنة وخاصة العمل عن بعد. 
جذاب لخیارات العرض بال وإذا ما اقترن ذلك
سیجعل الویبو جھة فإن ذلك التعلم والتطویر، 

 عمل مفضلة.

في مجال التكنولوجیا  الجاریة مع التطوراتو .62
ول السحابیة، أطلقت الویبو مشروع التح

 المنصة السحابیة یؤثر االنتقال إلىوس. يالسحاب
یتطلب شراكة سو العملعلى العدید من مجاالت 

إدارة الموارد ھذه و العملقویة بین مجاالت 
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یسمح  مرننھج  البشریة، باإلضافة إلى اتباع
التعدیالت إجراء و باستمرارالتعلیقات أخذ ب

تحلیل ثغرات أولي رفیع  وقد أجري. سریًعا
على األدوار والموظفین.  لتأثیر التحولوى المست

یجري النظر في وضع إطار شامل إلدارة المواھب و
 افي الویبو ویقصد بھ إدخال نھج أكثر تنوعً 
 وُصمموموجھ نحو المھارات في توصیف الوظائف. 

نظام ضمن اإلطار األشمل للتدریب والتقییم لإطار 
 إدارة األداء وتطویر الموظفین.

القیود المفروضة على السفر  تخفیضمع و .63
الدولي إلى مركز عمل جنیف، سینضم عدد من 

الموظفین الجدد والزمالء إلى الویبو اعتبارًا 
من طلق إدارة الموارد البشریة تمن یولیو، و

أجلھم نسخة منقحة ورقمیة من برنامج الویبو 
. كما أن االستعدادات جاریة لتوظیف التمھیدي

 .2020الثاني من عام  كبار المدیرین في النصف

 مشاركة الموظفین

على صعید ُأجري عدد من الدراسات االستقصائیة  .64
موظفین خالل الفترة المشمولة بالتقریر، بما ال

 ،الصحة والرفاه، وإدارة الوقت حول في ذلك
عن الدراسة  وترتیبات العمل المرنة، فضالً 

 2019االستقصائیة العالمیة للموظفین لعام 
جنة الخدمة المدنیة الدولیة بشأن الصادرة عن ل

 األمم المتحدة.في مجموعة عناصر األجر 

سُتجرى دراسة استقصائیة أخرى عن "االحترام و .65
ومن المخطط إجراء دراسة  واالنسجام في العمل".

استقصائیة شاملة عن مشاركة الموظفین في أواخر 
فحص ب"والتي یمكن تشبیھھا  2021أوائل /2020
 السائدة في ثقافةأن البشحرارة" الدرجة 

خط األساس لقیاس أثر مبادرات ، وھي ستضع الویبو
 إدارة المواھب.
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 الدعم الطبي/ الخدمات الصحیة

المشورة كبیر المستشارین الطبیین یقدم  .66
والخدمات إلدارة الویبو فیما یتعلق بقضایا 
وقد الصحة المھنیة واللیاقة الطبیة للموظفین. 

یادة كبیرة جًدا في إلى ز 19-كوفیدجائحة  تأد
لوحدة الطبیة. ا الملقاة على عاتق العمل أعباء

یتعین زیادة كان ولتلبیة احتیاجات المنظمة، 
قدرة الوحدة الطبیة لضمان المتابعة المناسبة 

المتصلة وجمیع المسائل  ومن احتكوا بھاللحاالت 
لصحة مختصة باانضمت ممرضة إضافیة وقد . بذلك

المھنیة وطبیب مھني، تحت إشراف كبیر 
المستشارین الطبیین، إلى الفریق خالل فترة 

 .الجائحة

في العدید كبیر المستشارین الطبیین شارك و .67
من لجان الویبو الداخلیة ومجموعات األمم 

المتحدة المشتركة بین الوكاالت، باإلضافة إلى 
مثل مجلس تنفیذ  الجائحةتلك الموجودة قبل 

راتیجیة الصحة العقلیة، وفي اللجان است
المعنیة بالسیاسات واالستراتیجیات المتعلقة 

اللجان  ویشمل ذلك. 19-أزمة كوفیدبإدارة 
، وفریق ةالداخلیة مثل فریق عملیات األزم

، وكذلك ة، وفریق إدارة األزمةاتصاالت األزم
اللجان المشتركة بین الوكاالت مثل مدیري األمم 

، وفریق اإلدارة العلیا بجنیف المتحدة الطبیین
 وشبكة الموارد البشریة.

 الرعایة االجتماعیة للموظفین

من أھم ال یزال الدعم النفسي واالجتماعي  .68
 وُیطبقالخدمات المقدمة لموظفي الویبو.  مجاالت

النھج المتكامل في دعم رفاه الموظفین والصحة 
بالتعاون الوثیق والنفسیة للموظفین العاملین. 

نھج  اعُتمدمات الویبو الداخلیة األخرى، مع خد
متعدد التخصصات لتعزیز الصحة العقلیة والرفاه 
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للمساھمة في تعزیز بیئة متناغمة في الویبو. 

المساعدة النفسیة واالجتماعیة  قدمتوبالمثل، 
للموظفین ومعالیھم لدعم اعتبارات المساواة 

 بین الجنسین والتنوع في الویبو.

ة لتقدیم الدعم لموظفي ُبذلت جھود كبیرو .69
من  دمج الموظفین الجددالویبو أثناء عملیة 

المعلومات والمساعدة في الجوانب  تقدیم خالل
العملیة المتعلقة باالنتقال إلى مركز عمل 

ذلك من خالل التوعیة، وصفحة  تحققجدید. وقد 
إنترانت مخصصة، والعروض التقدیمیة في الحلقات 

واالجتماعات الدراسیة للقادمین الجدد، 
الفردیة، والتعاون مع المنسقین المتدربین، 

ألفراد من غیر ل قدم الدعموما إلى ذلك، في حین 
الموظفین في الوفاء بالتزاماتھم الضریبیة 

 التأمین االجتماعي.التزامات و

، استمر االنخراط في 2020-2019 الثنائیةفي و .70
األنشطة المشتركة بین الوكاالت في مجال الدعم 

فسي واالجتماعي والصحة العقلیة من خالل الن
مستشاري الموظفین  فریقالمشاركة في أعمال 

التابع  والمستشارین المتخصصین في حاالت اإلجھاد
مجلس تنفیذ استراتیجیة الصحة لألمم المتحدة، و

فرقة العمل التابع لألمم المتحدة، و العقلیة
فریق األمم المتحدة و المعنیة بواجب العنایة

وفریق  العامل المعني باالستخبارات الصحیة
دعم مستشار موظفي الویبو و مستشاري جنیف.

تنفیذ استراتیجیة الویبو للصحة العقلیة 
والمبادئ التوجیھیة بشأن العودة إلى العمل 

بعد إجازة مرضیة طویلة األمد، بقیادة المستشار 
 الطبي للویبو.

في ، ُكرست األنشطة 2020ابتداًء من فبرایر و .71
ھذا المجال بشكل أساسي لتوفیر الدعم النفسي 

 تخفیًفا لعواقب ومتقاعدیھالموظفي الویبو 
خاصة  صفحة إنترانت وأنشئت. 19-كوفیدجائحة 
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تقدم معلومات  19-كوفید بالرفاه أثناء أزمة
الجوانب معلومات حول  وُقدمتوموارد عملیة. 

 بسببلعمل عن بعد أثناء ا بالرفاه المتعلقة
 وقدممن خالل صفحة اإلنترانت المخصصة.  الجائحة

الدعم الفردي لألفراد وأفراد األسرة، مع 
التركیز على الزمالء الذین قد یتأثرون بشكل 

 بشأنالدعم للمدیرین  وقدمغیر متناسب بالوضع. 
القضایا المتعلقة بالجوانب النفسیة 

 .لقیادة الفرق أثناء الجائحةاالجتماعیة و

ھم الدعم خالل فترات ما تلقى الموظفون وأسرو .72
قبل وما بعد التقاعد من خالل المشاركة في حلقة 

منظمة العمل  من تنظیمدراسیة سابقة للتقاعد 
یواصل وا. مصممة خصیصً  ومشاوراتالدولیة 

متقاعدو الویبو وأفراد أسرھم االستفادة من 
 وشركةالدعم بالتنسیق مع الخدمات الداخلیة 

 التأمین الطبي والسلطات المحلیة.

تواصل الویبو المشاركة في نادي األطفال و .73
المشترك بین االتحاد الدولي لالتصاالت والمنظمة 

العالمیة للملكیة الفكریة ومنظمة التجارة 
العالمیة الذي یقدم أنشطة لألطفال خالل اإلجازة 

في زمالء الشارك خمسون طفال من والصیفیة. 
 .2019شطة نادي األطفال في الویبو في أن

كما ُأعلن في التقریر السنوي للموارد و .74
برنامج تجریبي لمدة  أطلق، 2019البشریة لعام 

مع دار حضانة تقع  2019عامین في سبتمبر 
بالقرب من مجّمع الویبو في جنیف، لتسھیل 

ألطفال موظفي الوصول إلى الرعایة النھاریة 
خالل السنة وفي سن ما قبل المدرسة.  الویبو

أطفال موظفي من  10، التحق 2020-2019الدراسیة 
 الحضانة. بدارالویبو 
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النھوض بمكان عمل یسوده االحترام 
 والتوافق وخاٍل من التحرش

 استقصاء أماكن العملنتائج " بعد إعالن .75
على نطاق منظومة  من التحرش الجنسي "ةاآلمن

، شرعت الویبو في 2019األمم المتحدة في ینایر 
لسلة من المبادرات على نطاق المنظمة لتعزیز س

الوعي بما ھو  وإذكاءمكان عمل محترم ومتناغم، 
السلوك المناسب وما لیس كذلك، والتأكد من أن 
الموظفین یمكنھم العثور بسھولة على معلومات 

ھذه  وأطلقتحول ما یجب فعلھ عند ظھور مشكلة. 
 المبادرات إلى حد كبیر خالل الفترة المشمولة

 بالتقریر.

الدورة التدریبیة اإللزامیة عبر  واستكملت .76
والتي "العمل مًعا بتناغم"،  المعنونة اإلنترنت

حلقات ، بدورة "2019في مایو  كانت قد انطلقت
 المقدمة شخصًیا االحترام في مكان العمل"عمل عن 

حلقات عمل  وصممت. 2019في أكتوبر  والمنطلقة
، كان 2020حتى یونیو و أیًضا. خصیًصا للمدیرین

فرد من الموظفین قد أخذوا  1,300أكثر من 
منھم  1000الدورة عبر اإلنترنت وحضر حوالي 

 عمل. حلقة

السیاسة المتعلقة بالنزاعات  وُنقحت .77
أغسطس في  والمظالم المتعلقة بمكان العمل

، ال سیما للسماح لیس فقط للموظفین، ولكن 2019
ء (أي الزمال أیًضا لألفراد من غیر الموظفین

والمتدربین والمتعاقدین األفراد والعاملین في 
ضد  التحرشالوكاالت) بتقدیم شكاوى رسمیة من 

 ُوسّعتموظفي الویبو. والستكمال ھذا التغییر، 
أمین المظالم بالمثل من أجل إتاحة  مكتب والیة

وصول األفراد من غیر الموظفین إلى خدمات مكتب 
 أمین المظالم.
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"دلیل مكان العمل  ُنقح، ل نفسھوعلى المنوا .78
تصمیمھ  وأعیدالمحترم والمتناغم" بشكل كبیر 

 إعالءلیوفر التوجیھ لجمیع الموظفین من أجل 
 عمل مبدأ أن لكل شخص الحق في العمل في مكان

یتضمن الدلیل المنقح، الصادر في وآمن ومحترم. 
لسیاسة النموذجیة اوالمتوافق مع  2019نوفمبر 

المتحدة بشأن التحرش الجنسي،  لمنظومة األمم
الرسمیة وغیر  اإلجراءاتإرشادات جدیدة بشأن 

الرسمیة المتاحة، وفرص التدریب، والتعامل مع 
الحصول  أماكنالتحرش الجنسي، وقسم موسع حول 

 على المشورة والمساعدة.

سیاسة جدیدة بشأن منع االستغالل  ثمةوأخیًرا،  .79
تبرز  ة لھماواالستجاب الجنسي واالعتداء الجنسي

 ، وھي تزودالتزام الویبو بھذه القضیة الھامة
جمیع الموظفین بمعاییر واضحة یتوقع منھم 

 االلتزام بھا.

التسویة الرسمیة  –العدالة الداخلیة 
 للنزاعات والقضایا التأدیبیة

كتیب الموارد في  26و 25یوضح الجدوالن  .80
عدد القضایا التي رفعھا الموظفون من  البشریة

 1نظام العدالة الداخلیة في الفترة من خالل 
، وموضوع ھذه 2020یونیو  30إلى  2019یولیو 

 القضایا.

وخالل الفترة المشمولة بالتقریر، شرعت  .81
ا في إجراءات تأدیبیة ضد أربعة اإلدارة أیضً 

مقارنة بالفترة نفسھ موظفین (أي العدد 
السابقة) وأغلقت إجراءات تأدیبیة ضد خمسة 

تأدیبیة على الجراءات اإل تفرضقد و 13موظفین.
               

تشمل اإلجراءات التأدیبیة المغلقة خالل الفترة المشمولة  13
ت المتخذة ضد أربعة موظفین خالل الفترة بالتقریر اإلجراءا

، وكذلك اإلجراءات التي اتخذت خالل الفترة المشمولة نفسھا
 بالتقریر السابق ضد موظف واحد.
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على النحو التالي: إنزال  األربعة موظفینال
 درجة المرتب إلى مستوى أدنى ضمن الرتبة نفسھا

سنتین في  لمدةالرتبة  وإنزالواحدة،  قضیةفي 
 قضیة. وفي قضیتینواحدة، والفصل في  قضیة

اإلجراءات التأدیبیة دون فرض  أغلقتأخرى، 
 تأدیبي. إجراء

 العدالة الداخلیة تكالیف

وصلت األحكام التي أصدرتھا المحكمة اإلداریة  .82
لمنظمة العمل الدولیة ضد الویبو خالل الفترة 

 14فرنك سویسري. 69,669 المشمولة بالتقریر إلى
المقدمة إلى مجلس الویبو  بالطعونوفیما یتعلق 

قرر المدیر العام منح ما ، )WABللطعون (
 قضایافرنك سویسري في أربع   4,400مجموعھ

كتعویض عن التأخیر في إصدار استنتاجات مجلس 
 .الویبو للطعون

وبلغ إجمالي التكالیف اإلداریة الثابتة  .83
للقضایا التي نظرت فیھا المحكمة اإلداریة 

لمنظمة العمل الدولیة ومجلس الویبو للطعون 
  316,872و خالل الفترة المشمولة بالتقریر نح

فرنك سویسري   240,972منھا، فرنك سویسري
فرنك سویسري  75,900لقضایا المحكمة اإلداریة، و

لقضایا مجلس الطعون (باستثناء تكلفة موظف 
الذي یقوم بمھام أمین مجلس الویبو  3-الرتبة ف

               
ال یشمل ذلك مدفوعات الرواتب بأثر رجعي التي كان على  14

الویبو أن تسددھا بعد الحكم الصادر عن المحكمة اإلداریة 
. ففي ھذا الحكم الصادر في 4138لمنظمة العمل الدولیة رقم 

شكوى قدمھا موظفون عاملون في جنیف في  253بشأن  2019یولیو 
الفئة الفنیة والفئات العلیا ضد تخفیض مضاعف تسویة مقر 

العمل في جنیف، أمرت المحكمة اإلداریة لمنظمة العمل 
الدولیة بدفع الفرق بین األجر المدفوع ألصحاب الشكوى منذ 

جر الذي كان سیدفع لھم خالل الفترة نفسھا واأل 2018مارس 
ولكن من أجل تنفیذ قرارات لجنة الخدمة المدنیة الدولیة 

بفائدة قدرھا خمسة سنتات لكل سنة من تواریخ االستحقاق حتى 
 تاریخ الدفع النھائي.
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للطعون). وبذلك یكون متوسط التكلفة الثابتة 

فرنك  18,387لكل حكم صادر عن المحكمة اإلداریة 
ط التكلفة الثابتة لكل استنتاج سویسري، ومتوس

  15فرنكًا سویسریًا. 9,487توصل إلیھ مجلس الطعون 

 تطورات تتعلق بالسیاسات

وافقت لجنة الویبو للتنسیق، في اجتماعھا  .84
، على تعدیالت 2019السنوي الذي ُعقد في أكتوبر 

نظام الموظفین، وُأخطرت بالتعدیالت التي ُأدخلت 
دخلت حیز النفاذ في على الئحة الموظفین، التي 

 202016.ینایر  1

وفي ظل التحسین المستمر إلطار سیاسة  .85
خالل الفترة المشمولة  تالموارد البشریة، صدر

تعمیًما إدارًیا جدیًدا  20حوالي بالتقریر 
من الوثائق اإلداریة، وكانت  ذلك وغیر ومنقًحا

لضمان أن  عامةمصحوبة عند الضرورة باتصاالت 
 طورات السیاسات.الموظفین یفھمون ت

 امن خلفیات متنوعة جغرافیً  مرشحینولتشجیع  .86
 على التقدم بطلب للحصول على فرص التدریب

، ُأدخلت تعدیالت على برنامج الویبو الداخلي
للتدریب الداخلي، ال سیما لتوفیر مدفوعات سفر 

أو  ًوامواطني البلدان النامیة أو األقل نمل
 .المتحولةالبلدان 

تنقل الداخلي والتطویر من أجل دعم الو .87
سیاسة تجریبیة  2020الوظیفي، ُأطلقت في فبرایر 

بشأن التعیینات المؤقتة للموظفین المعینین 
               

تشمل التكالیف الثابتة للقضایا التي ینظر فیھا مجلس  15
ُتدَفع إلى رئیس مجلس  الویبو للطعون ما یلي: الرسوم التي

الطعون ونائبھ، ومصاریف سفر نائب الرئیس، وتكلفة عامل 
 تابع لوكالة توظیف ُیقدِّم الدعم اإلداري لمجلس الطعون.

في الصفحة التي  WO/CC/76/4و WO/CC/76/1انظر الوثیقتین  16
 WIPO Coordination Committeeالرابط التالي: ُیفضي إلیھا 

Sixth (50th Ordinary) Session-Seventy . 

https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=52256
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=52256
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=52256
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ستمرة ودائمة ("الموظفون مبعقود محددة المدة و
البرنامج التجریبي، الذي یمكن "). والثابتون

 المتعددالمناقشة  فریقجاء نتیجة مشاورات مع 
مستقبل العمل، الموظفین ب المعنيالقطاعات 
الذین یستوفون معاییر األھلیة من  الثابتین

تعیینھم مؤقًتا في بعض الوظائف المؤقتة ووظائف 
محددة المدة، مع االحتفاظ بوضعھم الع یراالمش

واالستحقاقات والمستحقات  الثابتالتعاقدي 
حق في العودة إلى ال، وكذلك المتصلة بھ

شغلوھا قبل الوظیفة المحددة المدة التي 
 المھمة المؤقتة.

ذلك، لتبسیط العملیات اإلداریة  عن فضالً  .88
شحنات وإزالة السلع المنزلیة الالمرتبطة ب

مبلغ إجمالي لالنتقال  ُیقدمواألمتعة الشخصیة، 
للموظفین المعینین دولًیا،  2019أغسطس  منذ

لتمكینھم من تنظیم انتقالھم من وإلى مركز 
بالنسبة وھا األنسب. العمل بالطریقة التي یرون

المبلغ  یختارون، قد الثابتینللموظفین 
اإلجمالي لالنتقال كبدیل عن االنتقال بمساعدة 

المنظمة، بینما بالنسبة للموظفین المؤقتین، 
یحل المبلغ اإلجمالي بالكامل محل االنتقال 

 بمساعدة المنظمة.

البشریة على اإلنترنت  الموارد دلیل ویحدث .89
الموظفین بنظرة شاملة عن جمیع بانتظام لتزوید 

سیاسات الموارد البشریة في الویبو، وكذلك 
المتصلة روابط إلى اإلصدارات اإلداریة 

 .بالموضوع
 

 2021-2020 في اآلفاق المستقبلیة. سادسًا

لفترة المشمولة بالتقریر المقبل، ل بالنسبة .90
 عدد من الفرص والتحدیات. ثمة
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جدیدة، یجب مع االنتقال إلى إدارة علیا ف .91
وضع استراتیجیة جدیدة للموارد البشریة تتماشى 

مع التوجیھ البرنامجي للمنظمة في السنوات 
 القادمة.

 وجود استمرار 19-كوفیدسیتطلب تطور جائحة و .92
االستجابة القدرة على درجة عالیة من الیقظة و

بیئة عمل آمنة لموظفي الویبو من  توفر لضمان
ریة تعمل بشكل جید جھة، وتوفیر خدمات ملكیة فك

للعمالء العالمیین وأصحاب المصلحة من جھة 
القدرة التحلي بو الیقظةأخرى. كما یلزم توخي 

االستجابة فیما یتعلق بالتطورات االقتصادیة على 
العالمیة والطریقة التي تؤثر بھا على إیرادات 

 وتكالیف الویبو.

وقد توقع بالفعل فریق المناقشة المتعدد  .93
معني بمستقبل العمل التحوالت في القطاعات ال

ومع ذلك، قد الطریقة التي تقدم بھا الخدمات. 
العالمیة إلى حد ما من الصحیة جائحة ال تسرع

أن الویبو  حینھا سیتعین علىبعض ھذه التحوالت و
 .تستجیب على نحو كافٍ 

یجري حالیا التحول إلى نظم تكنولوجیا و .94
في السنوات القادمة، و. السحابیةالمعلومات 

ي على اإلدارة من خالل بالسحا التحولسیركز 
مجموعة خدماتھا، بما في ذلك إدارة الموارد 

 البشریة.

 [نھایة الوثیقة]
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