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ية ز  األصل: باإلنكلي 
 2022 مايو  23التاري    خ: 

 لجنة الويبو للتنسيق

 ن(و والخمس الثالثةالثمانون )الدورة العادية الحادية و  الدورة
 2022 يوليو  22إىل  14جنيف، من 

يةالتقرير السنوي عن   الموارد البشر

 من إعداد األمانة

 
ً
 المقدمة -أوال

ي  .1
ي يوليو ف 

ي الويبو ف 
ية السنة 2022ضوء انعقاد جمعيات الدول األعضاء ف  ، يغطي هذا التقرير السنوي عن الموارد البشر

ة   مل ت. وعىل هذا النحو، فإنه يش2021ديسمتر  31يناير إىل  1من الممتدة التقويمية ألول مرة، أي الفتر
 
بعض الموضوعات عىل  أيضا

ي 
ة من  شملالسابق والذي  التقرير السنويالواردة ف   . 2021يونيو  30 إىل 2020يوليو  1الفتر

ي يلزم إبالغ لجنة الويبو للتنسيق بها، وغتر ذلك من شؤون  تقىصيو  .2
ية التر هذا التقرير السنوي جميع مسائل الموارد البشر

ي تهم الدول األعضاء
ي إنجاز أهداف  . كما يتضمنالموظفير  التر

 
 عن استعراض مالك الموظفير  معلومات عن التقدم الُمحرز ف

ً
، فضال

ي لسياسات والمبادرات واألنشطة المتصلا
ية التر يةو  تتماشر ة بالموارد البشر اتيجية الويبو للموارد البشر ة استر  . 2021-2017 للفتر

 : النحو التاىلي  عىلالتقرير السنوي  ةهيكل جرتإىل جانب المقدمة، و  .3

 عن االتجاهات الرئيسية للقوة العاملة؛موجزة لمحة  -

 تقديم التقارير اإللزامية إىل الدول األعضاء؛تتعلق بمسائل  -

ي شهدتها الويبو؛واألهداف الجديدة و يات التحد -
ات التر  التغتر

ي  -
 . التقدم المحرز خالل العام الماض 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=548741
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=548741
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ً
 لمحة عن القوة العاملة -ثانيا

ي الويبو  .4
  1,588بلغ مجموع القوة العاملة ف 

 
ي  موظفا
 . 2021 ديسمتر  31ف 

ة المشمولة بالتقرير السابق .5   2القوة العاملة األساسية تراجعت، 1وبالمقارنة مع الفتر
 
  تراجعا

 
  741,0) طفيفا

 
( 831,0ن مهبوطا

ي الم 6.67 هو ما يمثلو 
ي حير  زادت عنارص القوة العاملة المرنةإجماىلي ئة من اف 

 من  514) 3القوة العاملة، ف 
 
ل شكي أي ما( 489ارتفاعا

ي الم 32.4
 القوة العاملة.  إجماىلي  ئة مناف 

ي  .6
ي الم 53.2، تشكل النساء ومن المنظور الجنسان 

ي حير  يشكل الرجال 845ئة من القوة العاملة )اف 
ي  46.8( ف 

(، 743) المائةف 
 بأن هذا التمثيل يختلف باختالف الفئات. 

 
، تشكل النساء موظ 1,074ومن حيث قوة العمل األساسية البالغ مجموعها  علما

 
 54.2فا

ي الم
ي حير  يشكل الرجال 582ئة )اف 

ي الم 46.8( ف 
 سنة.  49.6ويبلغ متوسط عمر القوة العاملة األساسية  (. 492ئة )اف 

ي  ناحيةومن  .7
  اإلعالميةجهود لونتيجة ل التمثيل الجغراف 

 
ي جميع مستويات  121المبذولة، توجد حاليا

 ممثلة ف 
 
 عضوا

ً
دولة

ي حير  توجد 
.  110الموظفير  وفئاتهم، ف  ي

ي وظائف خاضعة للتوزي    ع الجغراف 
 4دول أعضاء ممثلة ف 

نت عىلويمكن االطالع عىل وثيقة منفصلة  .8 ي الويبو وتنوعها  اإلنتر
تتضمن بيانات ومقاييس رئيسية عن القوة العاملة ف 

اعات،   عن إدارة الت  
ً
ي واستقطاب المواهب إليها وتطويرها وتدريبها، فضال

ة إما التغطي  التر نفسها أو السنة  المشمولة بالتقرير فتر
  التقويمية. 

 
ً
ي يلزم إبالغ لجنة الويبو للتنسيق بها المسائل -ثالثا

 الت 

 إنهاء التعيينات

لزم المادة  .9
ُ
. 2-9ت  الويبو للتنسيق بجميع حاالت إنهاء تعيينات الموظفير 

َ
بِلغ لجنة ي الويبو المدير العام بأن يُ

 )ز( من نظام موظف 
ة من  ي الفتر

ي حدثت ف 
 : 2021 ديسمتر  31إىل  يناير  1وفيما يىلي حاالت إنهاء الخدمة التر

 للمادة  أرب  ع -
 
؛2)أ()2-9حاالت ألسباب صحية وفقا  ( من نظام الموظفير 

 للمادة  تسع -
 
، وفقا . 5)أ()2-9حاالت لصالح حسن إدارة المنظمة وبموافقة الموظفير  المعنيير   ( من نظام الموظفير 

 تمديدات التعيينات المؤقتة

ي  .10
قد ف  ي اجتماعها السنوي الذي عُ

ي تقريرها السنوي عن  2018سبتمتر طلبت لجنة الويبو للتنسيق ف 
درج األمانة بانتظام ف 

ُ
أن ت

 
 
ي مد

لة عن عدد التعيينات المؤقتة التر ية معلومات مفصَّ من  5)أ(16-4دها المدير العام ألكتر من سنتير  بموجب المادة الموارد البشر
 . ي
ي الستخدام هذا التدبتر االستثنان 

، والسند المنطفر  نظام الموظفير 

ة  .11   16، تم تمديد 2021 ديسمتر  31 يناير إىل 1من  المشمولة بالتقرير وخالل الفتر
 
 مؤقت تعيينا

 
.  ا وفيما يىلي  ألكتر من سنتير 

 أسباب هذه التمديدات االستثنائية: 

ي ) ير  مؤقت ير  تعيينتمديد  -
 
ي لمدة  شهر ستة ألمدة واحد بشكل استثنان

 
 اوالثان

 
ي عشر شهرا

 بسبب احتياجات العمل. ( ثت 

ي ) تسعةتمديد  -
( لضمان استمرارية  12لمدة  سبع تعييناتلمدة ستة أشهر و  تعيينانتعيينات مؤقتة بشكل استثنان 

 
شهرا

ي انتظار ، المهام
 بشأن احتياجات التوظيف.  توضح الرؤيةف 

ي ) مؤقتة خمس تعييناتتمديد  -
 
 بشكل استثنان

 
ية ( لضمان استمرار تعيينان لمدة ثالثة أشهر وثالثة تعيينات لمدة ستة شهرا

ي انتظار التوظيفالعمل
 
 . ، ف

                                              
ة المشمولة بالتقرير السابق، بلغ مجموع القوة العاملة  1 ي الفتر

  ,5721ف 
 
 . 31إىل  69، وكانت نسبة الموارد األساسية إىل الموارد المرنة موظفا

انية العادية.  2  الموظفون المعينون بموجب عقد محدد المدة أو مستمر أو دائم بتمويل من المتر 
انية غتر العادية )االحتياطيات والصنا 3 انية العادية؛ والموظفون الممولون من المتر  ديق الموظفون المعينون بموجب عقد مؤقت بتمويل من المتر 

؛ متاالستئمانية(؛ والموظفون المنتدبون من األمم المتحدة؛ والموظفون الفنيون المبتدئون بمن فيهم الموظفون الممولون من برنامج األمم ال ي
حدة اإلنمان 

؛ والمتعاقد جمون/المراجعون براتب شهري/يومي ن؛ وموظفو الوكاالت؛ ومقدمو الخدمات الخارجيون؛ واألفراد من برنامج و ن الفرديو والمتدربون؛ والممنوحون؛ والمتر

SYNI  .التابع للمكتب السويشي للوظائف المؤقتة المدعومة 
ي هي جميع 4

انية العادية باستثناء الوظائف اللغوية ووظيفة  الوظائف الخاضعة للتوزي    ع الجغراف  ي تمول من المتر 
ي الفئة الفنية والفئات العليا والتر

الوظائف ف 
 المدير العام. 

 . WO/CC/75/3انظر الوثيقة  5

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_cc_75/wo_cc_75_3.pdf
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 تنفيذ سياسة الويبو بشأن المساواة بير  الجنسير  

ي جهودها الرامية إىل تحقيق المساواة بير  الجنسير  وتمكير  المرأة:  اتبعت الويبو  .12
 ذا شقير  ف 

 
  فهو نهجا

 
تراعي مبادرات  ذينف

ي من جهة المنظور ال
امج والوظائف.  من جهة أخرىويعممه جنسان   عتر التر

ي الوظائف التنظيمية
ي ف 
 تعميم مراعاة المنظور الجنسان 

ي عام  .13
تنفيذ خطة العمل عىل نطاق منظومة  2021فيما يتعلق بالعمل عىل نطاق منظومة األمم المتحدة، واصلت الويبو ف 

ي عام المتطلبات استوفت الويبو و  . SWAP-UN(6( األمم المتحدة بشأن المساواة بير  الجنسير  وتمكير  المرأة
 هاأو تجاوزت 2021ف 

ي  47فيما يخص 
ات.  المائةف  ي تجاوزت المتطلبات  رفعتوالجدير بالذكر أن الويبو  من التقييمات أو ثمانية مؤشر

ات التر عدد المؤشر
ي عام  بها،الخاصة 

ين ف  ات إىل ثالثة  2020من مؤشر ي عام مؤشر
 (. تواصلوال ،والتدقيق والمعرفة ،)التقييم 2021ف 

ي ويبيرِ  الرسم البي .14
ي حققتها أدناهان 

منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بير  إزاء خطة العمل عىل نطاق الويبو  النتائج التر
ي عام 

 : 2020عام ب مقارنة 2021الجنسير  وتمكير  المرأة ف 

 

 التوازن بير  الجنسير  

ي  .15
لت ، 2021 ديسمتر  31ف 

ّ
ي  47.9النساء شك

ي من جميع  المائةف 
 ييناتعتوما فوقها من ذوي ال الفنيةالفئات الموظفير  ف 

ي 
انية العادية إطار  المحددة المدة أو المستمرة أو الدائمة ف  ي الفئة الفنية و 49.8، وكان 7المتر 

ي المائة من النساء ف 
ي  33.3ف 

ي المائة ف 
ف 

لت . المديرينفئة 
ّ
ي المائة من الموظفير  الفنيير  الوطنيير  و 80النساء  وشك

ي فئة الخدمات العامة 62.8ف 
ي المائة من موظف 

 . 2020 ف 

ة السنتير  الماضية، حققو  .16 ، عىل مدى فتر أهدافهما  1-د مو  4-كل من الرتبتير  ف   تفيما يتعلق بأهداف التكافؤ بير  الجنسير 
ي مقابل ذلكعىل ذلك المنوالواستمرتا 

 
  2-د مو  5-ف الرتبتير  كال   ت، سجل. وف

 
ي ثباتهما رغم  ،تراجعا

 . العام الماض 

 الدرجة
ي 
ز
 30الوضع ف

 2019يونيو 
ي 
ز
 30الوضع ف

 2020يونيو 
ي 
ز
 30الوضع ف

 2021يونيو 
ي 
ز
 31الوضع ف
 2021 ديسمي  

األهداف 
ي 
المنشودة فز

 2021ديسمي  

 %24 %10 %10 %15.4 %15.4 2-مد
 %37 %37.3 %37.1 %34.9 %36.8 1-مد
 %43 %29.1 %29.7 %32.7 %32.4 5-ف
 %50 %49.7 %50 %50.0 %48.7 4-ف

 

                                              
آلية مساءلة وافق عليها مجلس الرؤساء  هي  )SWAP-UN(خطة العمل عىل نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بير  الجنسير  وتمكير  المرأة   6

ي التنفيذيير  
ي بالتنسيق )ف 

ة بشأن المساواة عىل نطاق منظومة األمم المتحدالعامة تعمل خطة العمل عىل تفعيل السياسة و (. CEBمنظومة األمم المتحدة المعت 
ي عام 

ي اعتمدها مجلس الرؤساء التنفيذيير  ف 
. إىل أداء الويبو حسب  هنا فاذناليمكن و . 2006بير  الجنسير  وتمكير  المرأة التر  المؤشر

 ن. و ن التنفيذيو ن والمسؤولو ن المؤقتو الموظف ستثت  ويُ الوظيفة.  رتبة بناء عىل  7

6%

6%

18%

18%

29%

29%

35%

29%

12%

18%

0%20%40%60%80%100%

2020

2021

2020مقابل 2021-مقارنة األداء 

ال ينطبق ي المتطلبات
 
ال يستوف أوشك عىل استيفاء المتطلبات ي المتطلبات

 
يستوف يتجاوز المتطلبات

https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/un-swap-results/2020
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/un-swap-results/2020
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 الويبو أهداف سطرت، 2022/2023بالنسبة للثنائية و  .17

 
ي  جديدة بشأن ا

-وف 5-وف 1-ومد 2-مد رتبالالتوازن بير  الجنسير  ف 
4 :  ، عىل النحو التاىلي

 الهدف الدرجة

 %33 2-مد
 %41 1-مد

 %35 5-ف
 %50 4-ف

امج مراعاة تعميم ي التر
ي ف 
 المنظور الجنسان 

 القائمة حلول للفجوة العالمية  إيجادالوعي و  إذكاءمن أجل  .18
ّ
ي مجال الملكية الفكرية، نظ

ية بير  الجنسير  ف  مت إدارة الموارد البشر
ي بفريق الو 

ي عام المعت 
اضية عالمية دوراتثالث  2021جدول أعمال التنمية ف  ي القائمة "سد الفجوة  بشأن افتر

 مجال بير  الجنسير  ف 
أصحاب المصلحة )مكاتب الملكية الفكرية وجمعيات الملكية الفكرية ومبادرات أصحاب  شتر الدورات جمعت و الملكية الفكرية". 

المصلحة المتعددين والمنظمات غتر الحكومية واألوساط األكاديمية( من مجتمع الملكية الفكرية العالمي لعرض الممارسات الجيدة 
وقدرات التنمية والثقافة العامة السياسة كذلك و وتقديمها،  بها والتوعية تصميم خدمات الملكية الفكرية بشأنالمستفادة  والدروس

ي هذا المجال.  الدورات شكلتالتنظيمية. كما 
، حض  أكتر من و فرصة لعرض نتائج عمل الويبو ف  مشارك من  700عىل الصعيد العالمي

  60أكتر من 
 
 . المعلومات جلسات تبادل بلدا

ي مجال النوع و  .19
ي يستمر تعزيز العمل ف 

ي  الجنسان 
عتر القطاعات والمجاالت الوظيفية، مما يعكس مصالح الدول األعضاء ف 

ي المساواة الجنسانية و 
ة المشمولة بالتقرير، ونظام الملكية الفكرية. مجال النهوض بالمرأة ف  ي الفتر

 ف 
ُ
عىل منها عدة مبادرات،  خذتات

 سبيل المثال: 

ي عام ف -
ي مكاتب الملكية 2021ف 

ي ف 
، أطلقت الويبو سلسلتير  من حلقات العمل حول تعميم مراعاة المنظور الجنسان 

ي منطقة أمريكا الالتينية. 
ي تتألف من أرب  ع و الفكرية ف 

، مكاتب حق المؤلف دوراتاستهدفت السلسلة األوىل، التر
ك الفهم جو من الخلق  "1"لها هدفان:  حددو  ي سياق الملكية الفكرية ال لمسائلمشتر

" 2"مساواة بير  الجنسير  ف 
ي القائمة إذكاء الوعي بير  ممارشي الملكية الفكرية بشأن الفجوة و 

استهدفت و الملكية الفكرية.  مجال بير  الجنسير  ف 
ي منطقة أمريكا الالتينية، وكانت  النموذجيةالسلسلة 

عرفة المإىل بناء  ترمي الثانية سبعة مكاتب للملكية الفكرية ف 
ي 
ي  هاوتبادلبشأن تعميم مراعاة المنظور الجنسان 

وتوفتر مداخل تحليلية لتعميم اعتبارات المساواة بير  الجنسير  ف 
 
 
ي عام  جميع مجاالت عمل مكتب الملكية الفكرية. وقد لقيت هذه السلسلة استحسانا

 2022وسيتم تكرارها ف 
ي المنطقة. 

 للمشاركة مع مكاتب إضافية ف 

ي عام و -
 ، 2021ف 

 
وتشكل ت الويبو المبادئ التوجيهية بشأن اللغة الشاملة، المتاحة بلغات الويبو الرسمية الست. أعد

ة لزيادة الوعي  اتيجية كيفية صياغة النصوص بطريقة تتسق مع بشأن  أداة واضحة وموجزة ومباشر خطة الويبو االستر
وهي تشمل وحدتير  )لغة شاملة للجنسير  ولغة شاملة ". وتضمن "عدم ترك أحد خلف الركبالمتوسطة األجل 

ي المستقبل، إذا لزم  إبداءإىل  النمطية شكل الوحدات رمي يو لإلعاقة(. 
المرونة بحيث يمكن إضافة وحدات إضافية ف 

 األمر. 

ا جورجنسون كأول  ته السيدةإن تعيير  المدير العام لنائبو  .20 ةلتر  ي مجال الملكية الفكرية والمس نصتر
 
، للويبو ف اواة بير  الجنسير 

ي الجمعي
علن عنه ف 

ُ
ة و ، 2021العامة لعام ة والذي أ ي اآلونة األختر

تعيير  كبتر مستشاري الملكية الفكرية والمساواة بير  الجنسير  ف 
ي لعمل الويبو من أجل تعزيز و  انز سيعز   اتيجر عات زيادة مشاركة التوجه االستر ي والمبدعات ورائدات األعمال والمبتكرات المختر

نظام ف 
ي يشغلها إىل الوظيفة الحالية ين التعيينير  ضاف هذيو الملكية الفكرية. 

ي النوع أ التر
ي خصان 

ية.  الجنسان  ي إدارة الموارد البشر
  والتنوع ف 

 برنامج المكافآت والتقدير

ي سبتمتر  .21
ان اجتماعها السنوي المعقود ف  منتظمة عن تنفيذ موافاتها بتقارير  2018طلبت لجنة الويبو للتنسيق من األمانة إب 

ية.   برنامج المكافآت والتقدير وعن المستجدات منذ التقرير السنوي السابق عن الموارد البشر

ي ضوء و .22
 
، لم المتعلق ب الويبو  طار إل أجرته شعبة الرقابة الداخلية الذي االستعراضف  أي تحددإدارة األداء وتطوير الموظفير 

لخدمة التطوعية األداء المتمتر  وكذلك ابشأن صدرت شهادات تقدير و . 2021لعام  والتقدير برنامج المكافآت مكافآت مالية كجزء من 
ي مجلس 

ك أو كجهات اتصال للويبو اف  ي معنية بالمنظور اللطعون أو الفريق االستشاري المشتر
ي وأتيحت للموظفير  المعنيير  ف 

 
جنسان

 . نظام إدارة المحتوى المؤسسي للويبو 
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ي األمم المتحدةتقريرا لجنة الخدمة المد
ك للمعاشات التقاعدية لموظف   نية الدولية ومجلس الصندوق المشتر

23.  
َ استرُ ( A/76/30)وثيقة األمم المتحدة  السنوي األختر انتباه لجنة الويبو للتنسيق إىل تقرير لجنة الخدمة المدنية الدولية  عي

ي األمم المتحدة )
ك للمعاشات التقاعدية لموظف   (. A/76/297األمم المتحدة وثيقة وتقرير مجلس الصندوق المشتر

 
ً
 حينما يتغي  العالم رابعا

ة عصيبة خالل العام .24 بسبب التحديات غتر المتوقعة وغتر المسبوقة الناجمة عن  ير  الماضي ير  شهدت المنظمة وموظفوها فتر
  . 19-جائحة كوفيد

ية لدعم إىل  دعوةال جهتوُ ، سدة التسيتر  جديدةالدارة اإل  مع توىلي و  .25 ي ذلك التنسيق إدارة الموارد البشر
التنظيمي الهام، بما ف 

كتر  األخرى.  هو تبسيط التنظيمي من التنسيق الرئيسي  الغرضكان و إنشاء قطاع جديد وقطاع الملكية الفكرية واالبتكار ومجاالت التر
اتيجية  وجاءتوالتنسيق عتر القطاعات.  هاوتحسينتدفق المعلومات   األجلمتوسطة لاإعادة التنظيم هذه عىل خلفية الخطة اإلستر

اتيجية االخطة تمثل و . الجديدة ايد،  تركز عىلخطوة نحو منظمة الستر حيث ُيشجع عىل الثقافة والنهج القائمير  الموظف بشكل متر 
ي العمل

 حقيقة واقعة. بل  ،الموظف مجرد هدف تعويضاتشكل توال  ،عىل الفريق ف 

26.  
 
ي الويبو، وسيعا

ية ف  ي تنفيذ هذه الرؤية الجديدة إلدارة الموارد البشر
اتيجية  جرتللمساعدة ف  ي استر

ي ف  االستعانة بخبتر خارجر
ية إلجراء عملية تشاور شاملة مع المديرين والموظفير   ي يمكن أن تفخر بها من أجل الموارد البشر

ية التر تحديد عنارص إدارة الموارد البشر
ي  المنظمة وتلك

اتيجيةضعت وُ ، وبناء عليه. اتحسينهمكن ي التر ية و ل جديدة استر  لموارد البشر
ُ
ي أكتوبر الويبو لإىل لجنة  دمتق

لتنسيق ف 
ية للسنوات الخمس القادمة. ا هوج  ، مما 2021 ي للموارد البشر اتيجر ابطة و لعمل االستر اتيجية الجديدة عىل سبعة أهداف متر تركز االستر

ي والقيادة واإلدارة والمشاركة والرفاهية. يوالتنوع والشمول وإدارة أداء األفراد والتعلالتنظيمية  مرونةالثقافة وال -
 م والتطوير الوظيف 

 إنجاز العملب للسبل الكفيلة وضع تصور جديد

ية إىل  الجائحة تدفع .27 ية ، كان عىل إدارة ظهورهامنذ و . تبنيهابثقافة العمل المرن و  اإلقرار الويبو وإدارة الموارد البشر الموارد البشر
ي كيفية إدارة قوة عاملة عن بعد و 

لبشكل هجير  أكتر أن تنظر ف  ي المكتب و ، تتألف من موظفير  يعملون من المت  
ي و ف 

ي وف 
بدوام جزن 

 .ظل ترتيبات عمل مرنة

  ال يختلفالذي عالم العمل ذاك هو حال مستمر و التغتر من العالم حالة ال ويشهد .28
 
ا جيا بشكل ، حيث تؤثر التكنولو عنه كثتر

ايد عىل كيفية أداء العمل.  ية الجديدة، ومتر  اتيجية الموارد البشر ي ضوء ذلك وعىل أساس استر
 ف 

ُ
المصالح عن نموذج خدمة " علنأ

ي نهاية عام الجامعة
ية ف    2021" إلدارة الموارد البشر

 
اير  ليصبح ساريا ي فتر
 .2022ف 

كتر  و  .29 ية بالتر  من  تكامل عىل تقديم الخدمات و سيسمح النموذج الجديد إلدارة الموارد البشر
ً
. المهامالمجاالت المواضيعية بدال

ي فلكانتقال الويبو إىل منظمة منفتحة وشفافة  تيستر النموذج إىل  رمي وي
عالوة عىل ذلك، تهدف إىل ضمان تكامل و اإلنسان.  تدور ف 

ية ا من اكتساب تمكير  الاألشخاص والعمليات بشكل أفضل، وبالتاىلي  لمستخدمير  الداخليير  والخارجيير  لخدمات إدارة الموارد البشر
 
 
ي إطار . تجربة أكتر سالسة وأقل تفككا

ية إىل سالنموذج الجديد وإنشاء خدمة إدارة المواهب الجديدة،  وف  تطمح إدارة الموارد البشر
ي إطار نهج العمل
  ف 

 
، جنبا ي

يكباعتباره األعمال قطاع إىل جنب مع  أففر  "شر
 
ي تحقيقل" واا

نتائج مع أصحاب المصلحة اآلخرين ال مشاركة ف 
  .ومساعدة مجاالت األعمال عىل التكيف والتحول

ي و  .30 ه عىل عالم العمل ،يتطلب "االنفجار" التكنولوجر ي  متفانيةخدمة تقديم  ،وتأثتر
ية عىل جت  لضمان قدرة إدارة الموارد البشر

 عن تحسير  خدمة العمالء وإعالم إجراء و  بفعاليةلبيانات االتكنولوجيا وإدارة  ثمار 
ً
إنشاء  بير  يُ و المواهب. إدارة تحليل نقدي، فضال

ية  ية الجديدة داخل إدارة الموارد البشر ية تكاملأهمية مدى وحدة بيانات وتكنولوجيا الموارد البشر ي الموارد البشر
  .التكنولوجيا ف 

31.  
 
اتيجيالقوى العاملة وإصالح عملية تخطيط  استعراض وشهد العام أيضا ي عام  عىل مدى الطويل ةاالستر

ي انطلقت ف 
والتر

ية المطلوبة لضمان  إىلترمي العملية . و 2014 ية للويبو وتقديم التوجيه بشأن إجراءات الموارد البشر سليم تالتقييم "حالة" الموارد البشر
العاملة عىل المدى الطويل  ىالدروس من أجل تحسير  عملية تخطيط القو  صتالعملية واستخل واستعرضت. نتائج األعمالالناجح ل

 حالي طرحها يجريو 
 
ي  ا
 ."وما بعدها 2022/23 للثنائية مواهب الويبو  استعراضجميع القطاعات باسم " ف 

ي ب أداة المتابعة الخاصةعالوة عىل ذلك، ستكون و  .32
ية، التر ية ب تزودالموارد البشر ي وتفيتحليالت الموارد البشر

تخطيط القوة  د ف 
النوع و  مالك الموظفير  ، مثل بسهولة إىل المعلومات األساسية النفاذب األداة وستسمحالعاملة عىل جميع المستويات، متاحة للمديرين. 

ي الجنس
ي والتقاعد والغياب واألداء،  ان 

 و خرى. األ بيانات ال ومجموعة منوالتمثيل الجغراف 
 
رات عىل تعزيز قد ستعمل هذه األداة أيضا

فير  الم  عن تحسير  تمثيل الجنستهاومراقب أفرقتهم عىل إدارة القوى العاملة لديهم، وتتبع شر
ً
ي لقو التمثيل و  ير  ، فضال

 
هم االجغراف

 العاملة. 

https://icsc.un.org/Resources/General/AnnualReports/AR2021.pdf?r=08076893
https://www.unjspf.org/wp-content/uploads/2021/10/A_76_297-E.pdf
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ي المهارات وتثقافة تب  
 التكيف تبت  ت 

 
ي عام  .33

كة، أجر 2021ف   لنظام إدارة األداء وتطوير  (PWC) برايس ووترهاوس كوبرز ت شر
 
 استعراضا

 
ي الويبو. وإدراكا

 الموظفير  ف 
ي إدارة األداء، وضع

لخص هذا التحليل خمس سمات مهمة تمتر  و بصمة ثقافية للويبو كجزء من هذا االستعراض.  تألهمية الثقافة ف 
ة لالستقرار  و  ةومهني واسعةثقافة أال وهي  ،ثقافة الويبو  مة وركتر  ي مجالسمعة ب وتحط    "تبع القواعدت"ومحتر

بينما و . الكفاءة ف 
ي الويبو إىل أن هناك حاجة إىل زيادة و . ال تخلو من التحدياتتحتوي جميع السمات عىل نقاط قوة معينة، فإنها 

خلص تحليل الثقافة ف 
اتيجية والثقافة التنظيمية الحالية  .المواءمة بير  تطلعات الويبو االستر

 

ي  يةاألساساللبنة يوفر التحليل و  .34
ية من خاللهيمكن إلدارة الموارد التر ي  االبشر

ي االنخراط ف 
إطالق المهمة الحاسمة المتمثلة ف 

ي للويبو. 
كة للنجاح يؤكدسو برنامج التحول الثقاف   .ذلك أن الثقافة السائدة تعزز المرونة التنظيمية  وتزود المنظمة بأكملها برؤية مشتر

 و  .35
 
ي إجراء الحاجة إىل  حدد االستعراض أيضا

ات الرئيسية ف  ي عتر عنها الموظفون والمديرون.  إدارة أداء الويبو  عدد من التغيتر
والتر

ي وشملت هذه الحاجة 
اف والتطوير مدعومة بعملية تركالتبت  زيادة الدعم و  بشكل أكتر عىل المستخدم؛ تر  مزيد من الموضوعية واالعتر

ي عميق للعقليات والسلوكيات حول 
ي إدارة ضعف األداء والحاجة إىل تطور ثقاف 

 األداءمسألة ف 
 
أنه لمواجهة التحديات  . ولوحظ أيضا

 
 
ا   الرئيسية إلدارة األداء، ستحتاج الويبو إىل التحول إىل نهج أكتر تركتر 

ً
المنظمة.  عىل نطاقعن تطوير "عقلية نمو"  عىل العمالء، فضال

ي توصيات ستدعم المنظمة نحو بالمجمل، و 
ي  قدم التقرير ثمان 

نت إحدى تلك التوصيات هي اكو . إطار إدارة أداء أكتر مالءمة للغرض تبت 
 و  . لمزيد من االتساق واإلنصافعملية معايرة األداء  أدراج

 
ي  أدرجتلهذه الغاية،  تحقيقا

وما فوق  4-الرتبة ف عملية معايرة األداء لموظف 
ي 
ك عتر المنظمة ألعىل تصنيفير  للتقييم. و  . 2021دورة األداء لعام ف   سعت عملية المعايرة إىل إنشاء فهم مشتر

 و  .36
 
 سيكون العمل عىل تطوير نظام أداء جديد، وضمان ارتباط إدارة األداء بشكل أوثق بالتنمية وعمليات المواهب األخرى، جزءا

اتال يتجزأ من عمل وحدة    ختر
 
 . إىل جنب مع المديرين وأصحاب المصلحة اآلخرين الموظفير  التابعة لدائرة إدارة المواهب جنبا

ي  .37
، من  وللمىص 

 
ي هو أن  المعروفقدما

ي الوقت نفسه،  ش التطور الشخىصي والمهت 
 
ه. وف ورة  اتضحتإدارة األداء وتحفتر  رص 

ي لضمان امتالك الم استثمار  ي رأس مالها البشر
 
 و . والمستقبليةالحالية  اتلبنظمة للمهارات الالزمة لتلبية الطالويبو ف

 
لهذه  تحقيقا

،  هي وتحسير  تنقل المواهب فتح  فقد ثبت أنالغاية،  اك الموظفير   تمكير  اإلدارة أيض جانب إىلمبادرة إدارية قوية إلشر
 
من تحديد  ا

ي تقلل من الحاجة إىل البحث باستمرار 
 عن المواهب المهارات الداخلية التر

 
  - خارجيا

 
 من  االستثمار داخليا

ً
الدعم عىل "التعويل بدال

ي   قد و ". الخارجر
ُ
ي تحديد منص حرز أ

ات سوق المواهب وعروضها لتمكير  الويبو من إطالق طلب رسمي تقدم كبتر عىل مدار العام ف 
 لتقديم العروض الحق
 
ي عام  ا
ي عام ال بغرض 2022ف 

عت إدارة باإلضافة إىل ذلك، وبعد ردود الفعل اإليجابية، وس  و . 2023تجريب ف 
وعها  ية مشر ي الموارد البشر ي وظائف  ،المدة ومستمرة ودائمة دةالمعينير  بموجب عقود محدو  ،لموظفير  ا الذي يسمح بتعيير   النموذجر

 
ف

   .التعاقدي والمزايا واالستحقاقات ذات الصلة ممشاري    ع، مع االحتفاظ بوضعهالووظائف  موقتة

38.  ،
 
ا  وأختر

ُ
ية  جرىَ فقد أ ي إعادة هيكلة إدارة الموارد البشر

م وتقديمها ييتعلق بنقل المسؤولية عن تنفيذ برامج التعلفيما تغيتر هام ف 
ي بناء المعارف والمهارات عىل استخدام األكاديمية  تحفتر  هو االختصاصات هذه نقل  األساشي من غرضالو إىل أكاديمية الويبو. 

 
تها ف ختر

ي الويبو. 
امج التدريبية الضمان أن تكون و إلفادة موظف  اتيجية،  بؤرةلتر  استر

ُ
ي بافريق عمل  نسر  أ

 إلصدار توصياتلتدريب والتطوير معت 
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ي التدريب، 

ات الالزمة لتحسير  نهج الويبو ف  ية  إىل جانببالتغيتر م يوضع إطار التعلبشأن تعاون أكاديمية الويبو وإدارة الموارد البشر
اف عىل تنفيذه. فائدة الوالتطوير ل  ويبو واإلشر

 
ً
 الوضع الطبيعي الجديد -خامسا

ي الجائحة أماط .39
ي عام  تفسر

ها عىل  عناللثام  2020ف   لتأثتر
 
ية نظرا مجموعة جديدة من التحديات أمام إدارة الموارد البشر

 .  و الجوانب النفسية واالجتماعية والصحة العقلية للموظفير 
 
ية دورا ة، لعبت إدارة الموارد البشر   طوال هذه الفتر

 
ي إدارة األزمات  رئيسيا
ف 

 .السالمة والرفاهيةوكذلك  ،القوى العاملة توزي    عوالعمل عن بعد ومعالجة المخاطر وإعادة 

 الصحة والرفاه والتوازن بير  الحياة العملية والشخصية

إىل تشي    ع إعادة تقييم ت الجائحة لويبو، وقد أدل بمكان بالنسبةاألهمية  منلطالما كانت الصحة العقلية للموظفير  ورفاههم  .40
ي أن العامَ لل وال مجالممارسات عمل الويبو. 

بغية أكتر قياسية دا الفرصة لجعل العمل المرن ممارسة قد جد المنضمير  ير  شك ف 
جزء بل ، عنض تكميىلي حسير  التوازن بير  العمل والحياة. وعىل وجه الخصوص، ربما، لم يعد ُينظر إىل الممارسات المرنة عىل أنها ت

 .أساشي من الحياة العملية

ية  أدتو  .41  إدارة الموارد البشر
 
  دورا

 
ي توسيع  أساسا
، هذا نطاق ف  النهج الجديد لدعم التوازن بير  العمل والحياة الخاصة للموظفير 

ي أن تصبح الويبو قطاع اوال سيما إدراك أن اتباع نهج مرن للعمل أمر بالغ األهمية ل
. وعىل هذا ابةجذتوظيف  جهةألعمال، ويسهم ف 

 النحو: 

ي أكتوبر الجديدة بشأن ساعات العمل وترتيبات العمل المالعامة صدرت سياسة الويبو  -
ودخلت حتر  التنفيذ  2021رنة ف 

ي يناير 
 2022ف 

ُ
تيب عمل مرن، مستمد من الدروس المستفادة خالل جائحة   درج. وأ  وألن. 19-كوفيدالعمل عن بعد كتر
  ،األسبقيةب تتمتعاحتياجات العمل 

 
ي تم إجراؤها للموظفير  مزيدا

ات التر من المرونة لتنظيم عملهم وإدارة  ستمنح التغيتر
  ساعات

 
ستمنح هذه و لتفضيالتهم واحتياجاتهم الشخصية، وبالتاىلي دعم التوازن بير  العمل والحياة.  عملهم وفقا
فير   ات المشر  التغيتر

 
   قدرا

 
ي  من حرية التضف كافيا

 تفرقأإدارة ترتيبات عمل  ف 
 
 . الفرديةو  لالحتياجات التنظيمية هم وفقا

 و  -
ُ
ة أيض جريتأ ات كبتر  تغيتر

 
 للتوازن بير  العمل ب المتعلقةالعامة سياسة العىل  ا

 
اإلجازة الوالدية، لصالح الموظفير  ودعما

اف بأن و والحياة الشخصية.  ات كذلك إىل تعزيز المساواة بير  الجنسير  واإلدماج، ال سيما من خالل االعتر تهدف التغيتر
 
 
ادة استحقاقات اإلجازة بالنسبة لهذه الغاية، تمت زي مسؤوليات الرعاية يجب تقاسمها بالتساوي بير  الوالدين. وتحقيقا

 .، وُمنح مزيد من المرونة الستخدام هذه االستحقاقاتأشكال األبوة واألمومةو تعيينات الأنواع لمعظم 

ي الفئة الفنية والفئات ذات عامة ألول مرة، ُوضعت سياسة و  -
عىل نطاق المنظمة بشأن اإلجازة التعويضية للموظفير  ف 

لب منهم العمل ات طويلة أو متكررة. وتضع السياسة الصلة الذين طُ الجديدة األساس لمنح  العامة لساعات إضافية لفتر
 .إجازة تعويضية لهذه الفئات من الموظفير  بطريقة عادلة وشفافة ومتسقة

 عالوة عىل ذلك، و  .42
 
ية، بالتنسيق مع الوحدة الطبية ومستشار  متقد ، مشورة شاملة شؤون إدارة الموارد البشر الموظفير 

. باإلض توصيات وإرشادات الصحة النفسية للموظفير  بهدف تعزيز المرونة  ووضعتافة إىل مجموعة واسعة من الدعم للموظفير 
ي عام والفردية والجماعية. 

ي 2021ف 
ي الالصحة والرفاهية بشأن  االستقصائيةاألمم المتحدة راسة د، شاركت الويبو ف 

بير   ت أجريتر
 ومنها الويبو  ،المتحدةمنظمات األمم من  منظمة 24صفوف 

 
ي المائة  37حيث بلغ  . وكان معدل االستجابة مرتفعا

ي المنظمة. ف 
ف 

ىلي  ومكائد، وأنماط العمل 19-كوفيد   الصحة البدنية والعقلية، وتجربة جائحة الدراسة االستقصائية تقيمو 
المكاتب والعنف المت  

ي الما 43أظهرت النتائج أن و والعديد من القضايا األخرى. 
ي فئات المخاطر الصحية المتوسطة/العالية،  ئةف 

من المستجيبير  يندرجون ف 
ي المائة  39أن صحتهم الجسدية تدهورت و %39أفاد و كما تم تقييمها من خالل طريقة تصنيف المخاطر الصحية. 

 
أن صحتهم ف

ي عن عدم الكثتر منهم عتر كما .  الجائحةبشكل ملحوظ خالل  تاالعقلية ورفاههم انخفض
. الجائحةرعاية صحية كافية أثناء  تلفر

ىلي  ذلك، فيما باإلضافة إىلو 
  -يثتر القلق، تم اإلبالغ عن العنف المت  

 
بمستويات عالية بشكل مدهش  - الجائحةبسبب  الذي تفاقم أيضا

ي المائة 17)
 جلتوُس لعقلية. بشكل عام، كانت الشكاوى السائدة هي آالم الجسم واإلجهاد المرتبط بالعمل وأعراض الصحة او (. ف 

م الصحة العقلية.  مسائليط بحفيما يوصم المستويات عالية من  إجراء مزيد من التحليل لبيانات الدراسة االستقصائية الويبو وتعتر 
 إىل جنب مع 

 
 سنوي الدراسةإعادة تقديم  إىل جانبألمم المتحدة، اجنبا

 
ي السنةمرتير  أو  ا

من مجموعة اتخاذ عمل عىل تو  . إىل موظفيها ف 
ي السنوات 

 
  .المقبلةالتدابتر لمعالجة النتائج ف

43.  
 
ام والتناغم وعدم التسامح مطلقا ر جديو مع المضايقات.  وبالمثل، تواصلت الجهود من أجل تعزيز مكان عمل يتسم باالحتر

المهلة الزمنية السابقة والتظلمات المتعلقة بمكان العمل إلزالة  بالمنازعاتالخاصة  العامة السياسة عىلأدخلت تعديالت أن  بالذكر 
 ل 90بحد 

 
( بتقديم الشكاوى المتعلقة يوما ي ذلك التحرش الجنسي

 
ي و/أو إساءة استخدام السلطة. ولعل أهم التميتر  و التحرش )بما ف

 
ما ف

  90أن المهلة السابقة البالغة  األمر 
 
لغيت.  يوما

ُ
ذا التغيتر االتساق مع السياسة النموذجية لمنظومة األمم يضمن هو لتقديم شكوى قد أ
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ي تنص عىل أن التقارير الرسمية عن التحرش  ،المتحدة بشأن التحرش الجنسي الصادرة عن مجلس الرؤساء التنفيذيير  للتنسيق

والتر
ي ذلك السياسة لضمان إحالة جميع االدعاءات المتعل تعدلو  .8الجنسي يجب أال تخضع للمواعيد النهائية

قة بسوء السلوك، بما ف 
ي تظل لدى مكتب التحرش ادعاءات 

و/أو التميتر  و/أو إساءة استخدام السلطة إىل شعبة الرقابة الداخلية )باستثناء ادعاءات االنتقام التر
 . 9األخالقيات(

 وعالتن

ي عام  .44
لشغل وظائف شاغرة عملية تعيير   39عملية تعيير  لشغل وظائف شاغرة مؤقتة و 26 الويبو استكملت ، 2021ف 

ي  محددة المدة
ستة عشر  نو ن الداخليو المرشح شغلاغر محددة المدة، و شلل اتعيين 39من أصل و . 2021و 2020أعلن عنها ف 

( 
 
فيما يتعلق و الموظفير  العاملير  لدى الويبو بعقود أخرى. احتساب عند  26، و(عقود دائمة ومستمرة ومحددة المدةمنصبا

، باالختيارات الداخلية ا قيات (%53)وشكلت الموظفات  ةترقيمنها عن خمسة عشر فقد أسفرت لستة عشر يجري و . من هذه التر
نت.  ي الويبو عىل اإلنتر

وع لتحديث وتحسير  صفحات التوظيف ف  ،  مشاركتهاتسهيل فهم المعلومات و بو العمل عىل مشر بشكل أكتر
ام بأفضل الممارسات فيما يتعلق بإمكانية  وع  تتحدد معالم، اإلدماجألغراض  النفاذباإلضافة إىل االلتر  جذب  هي و الهدف من المشر

 
 
 . مجموعة مواهب أكتر تنوعا

ي بير  موظفيها من خالل و  .45
مبادرات إطالق تواصل الويبو العمل عىل تحقيق أهداف التكافؤ بير  الجنسير  وضمان التنوع الجغراف 

يكة لها، حمالت توعية من تنظم الويبو، إما بو مختلفة، وال سيما عىل المستويات العليا.  شكل مباشر و/ أو من خالل المنظمات الشر
 
 
ي بعض األحيان تكون مصممة خصيصا

أنها تستعير  . كما للنساء من الفئة الفنية خالل قنوات التواصل االجتماعي المختلفة، وف 
كات البحث التنفيذي و  بخدمات ي معارض التوظيف. تشر

ي عام وشارك ف 
ت، 2021ف  عب هاعن اهتماممرشحة  978 عتر نا الخاص تجمُّ

مةالنسائية المواهب بال ي حير  أن اوحدهل ُمخض 
 فني 4,444من بير   2,534، ف 

 
وا ا  تجمعاتمن خالل جميع  همعن اهتمام والذين عتر

ي المائة 57المواهب لدينا كانوا من النساء )
ية أداةباإلضافة إىل ذلك، تم تحسير  و (. ف  امج  الموارد البشر إلدارة األعمال باستخدم التر

ي بشكل أكتر إلتاحة بيانات النوع  الويبوب والتطبيقات الذكية الخاصة
  الجنسان 

 
بلمسة زر حتر يتمكن الموظفون والمديرون من و  فورا

ي عام 
اضية ف  ي ثالثة معارض توظيف افتر

ف أحدها يستهدو  ،2021رؤية البيانات الجنسانية بشعة وسهولة. كما شاركت الويبو ف 
ق  ي بلدان العالماألخران ثنان االيستهدف و  ،األوسط وشمال إفريقيامنطقة الشر

 . بافر

ي تهدف ،10زت الويبو مبادرة جهات االتصالعز  و  .46
تقديم طلبات لشغل مجموعة متنوعة من المرشحير  ل استقطابإىل  التر

 لوظائف الشاغرة، وال سيما المرشحير  من الدول األعضاء غتر الممثلة أو ا
ً
  الممثلة تمثيال

 
 . متدنيا

ُ
عن تكوين ثمانية عروض  دمتوق

 2021خالل عام  القطريةاالتصال  إىل جهات الكفاءات
 
ي تفكر أيضا

قدت عدة اجتماعات لتبادل المعلومات مع البعثات الدائمة التر  . وعُ
ي المشاركة 

ي هذه المبادرة.  بفعاليةف 
ي عام وف 

ية إجر 2022ف  م إدارة الموارد البشر االتصال  جهاتبير  جميع  دراسة استقصائيةاء ، تعتر 
  تكوين الكفاءات، ومشاركة أفضل الممارسات وبالتاىلي للمبادرات من الستر الجيدللتأكد 

 
ي أوساط جهات داخليا
ي الشبكة ف 

 .االتصال ف 

 وعالوة عىل ذلك،  .47
ُ
اء الشباب برنامج طلقأ ي عام  الختر

ي حلته الجديدة  2021ف 
لتدريب الجيل القادم من قادة الملكية الفكرية ف 

  35تحت سن العالميير  
 
ي جميع أنحاء العالمعاما

ي بناء نظم إيكولوجية لالبتكار ف 
اء الشباب الموهوبير  وسيتمكن ا . للمساعدة ف  ، لختر

نامج خالل هذا ال   بلفهم الجوانب التقنية للملكية الفكرية، من فقط ليس  ،ير  سنتلالذي يمتد تر
 
ي الممارسة العملية. من  أيضا

تطبيقها ف 
 
ُ
ي نوفمتر  طلقوأ

 
نامج ف ي ذلك أكتر من مرشح 4000حواىلي  واستقطب 2021التر

 
من أمريكا  400من إفريقيا ومرشح  1500، بما ف

ي وحواىلي  ق ووسط أوروبا وآسيا الوسط وأكتر من  350من آسيا والمحيط الهادئ و 900الالتينية ومنطقة البحر الكاريتر  200من شر
ق األوسط.   اختيار أحد عشر  وجرىمن الشر

 
 شاب فنيا

 
ي ديسمتر  من الجنسير   ا

نامج  2021)ستة إناث وخمسة ذكور( ف  لبدء التر
ي الن ي  موذجر

 
 .2022عام  مطلعف

اء الشباب برنامجتشمل الدروس المستفادة من و  .48 ي وقت المتعلقة بامهلة ال تمديد الختر
 
إلعالن وعملية االختيار، أي اإلعالن ف

 
 
نامج مقدما راء إج، مما يسمح بعليهالمرشحير  المهتمير   طالعإل مبكر من العام وتوفتر مزيد من الوضوح والمعلومات فيما يتعلق بالتر

 مديري التوظيف أثناء عملية االختيار باإلضافة إىل تقديم المزيد من الدعم )مع  تمزيد من االتصاال
 
اء الشباب المختارين مبكرا ( للختر

 . المعنيةالسلطات السويشية  أماماإلجراءات اإلدارية الرسمية ب والقيامال سيما فيما يتعلق بالسكن  ،قبل وصولهم إىل جنيف

                                              
ي السياسة النموذجية لمنظومة األمم المتحدة بشأن التحرش الجنسي  ةراجعيرجر م  8

ي وضعها مجلس الرؤساء التنفيذيير  لمنظومة األمم المتحدة المعت 
التر

عىل: بالتنسيق 
https://unsceb.org/sites/default/f iles/imported_files/UN%20System%20Model%20Policy%20on%20Sexual%20Harass

ment_FINAL_0.pdf  
"(.  2021أغسطس  3بتاري    خ  WO/CC/80/3من الوثيقة  17 الفقرة )ي(نظرا  9  )"تعديالت عىل لوائح الموظفير 

ي الغالب  -االتصال  جهاتمبادرة   10
 جهاتالدول األعضاء أو غتر ممثلة( والمكاتب الوطنية للملكية الفكرية لتحديد  عضو منتتعاون الويبو مع البعثات )ف 

ي البلد. 
 االتصال الوطنية لمزيد من نشر اإلعالنات عن الوظائف الشاغرة ف 

https://www.wipo.int/jobs/ar/young-experts-program.html
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN%20System%20Model%20Policy%20on%20Sexual%20Harassment_FINAL_0.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN%20System%20Model%20Policy%20on%20Sexual%20Harassment_FINAL_0.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_cc_80/wo_cc_80_3.pdf
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 اإلدماج

، بدأت الويبو  .49
 
ا ي عام وأختر

اتيجيتها األوىل  2021ف   لمتطلبات منظومة األمم بشأن العمل عىل استر
ً
إدماج اإلعاقة، امتثاال

ي 
اتيجية االالمتحدة عىل النحو المنصوص عليه ف  سيعتمد عمل الويبو المتعلق بإدماج و ألمم المتحدة إلدماج اإلعاقة. األوسع لستر

ي اإلعاقة 
ي  ف 

ي الويبو ومبادرة المبادرات التر
ي ويعززها، وال سيما تحسير  إمكانية الوصول المادي إىل مبان 

ي الماض 
 تم وضعها بالفعل ف 

من خالل هذه المبادرات، أقامت الويبو عالقات جيدة مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، وال سيما تلك و "اتحاد الكتب الميشة. 
ي تمثل األشخاص المكفوفير  و 

ي عامالتر
 و البض. فر

 
اكة مع االتحاد الدوىلي لالتصاالت ومنظمة العمل الدولية، تقييما

 أجرت الويبو، بالشر
ي الخاصة بها لضمان إمكانية 

ون    نفاذلمنصة التوظيف اإللكتر
 
 . تنفيذ توصيات التقرير  جميع المستخدمير  إليها. ويجري حاليا

 أخرى مستجدات

ية .50 عت إدارة الموارد البشر ي تنفيذ قائمة جديدةعىل مدى السنوات القليلة الماضية،  ،شر
ية أدوات  من ف   هاوعملياتالموارد البشر

،  عتر ، هاوإجراءات ي التمكير  التحقيق  بغرضعملية التحول الرقمي
ي مجال  وظيف 

ايد. ف  ية بشكل متر  عو الموارد البشر هذا  الجائحة تش 
ا كيف تاالنتقال إىل طرق العمل الرقمية وأظهر 

 
  .من المهام الروتينية المتكررة للتحرر يمكن استخدام التكنولوجيا  أيض

ي عام و .51
ية، بالتنسيق مع الوحدات الداخلية األخرى، واجهة جديدة تعزز تجربة الموظفير  2021ف  ، أدخلت إدارة الموارد البشر

ية ي ذلك العمل عن بعد للتنفيذ وواصلت تطوير وظائف ترتيبات العمل المرنة، ب ،أثناء االتصال ببوابة الموارد البشر
ي ما ف 

. 2022يناير  ف 

ية لرقمنة الملفات الورقية الحالية للموظفير  النشطير  من أجل تحسير  المستودع الرقمي  وع رقمنة الموارد البشر  مشر
 
كما أكملت أيضا

ية عىل  ، وبالتاىلي تعزيز قدرة إدارة الموارد البشر
نت من  االطالع عىلالفردي لوثائق وسجالت الموظفير  المعلومات بأمان عتر اإلنتر

الوحدة  لفائدةمحددة  تبليغات استحدثتطويلة األجل بشكل أفضل، الالمكتب وعن بعد. وبالمثل، من أجل إدارة اإلجازة المرضية 
ي عىل استئناف العمل ومساعدة إدا

ي تتطلب دعمها، لمساعدة الموظف المعت 
نها من استهداف الحاالت التر

ّ
رته عىل الطبية، مما يمك

 .االستعداد بشكل مناسب للعودة إىل العمل

اضية، من التخطيط و  .52 ي بيئة افتر
، تجري عملية التوظيف بأكملها ف  ي

المواهب إىل  واستقطابباإلضافة إىل ذلك، منذ العام الماض 
 . امنة ومنصو التقييم واالختيار والتعيير  ونيةة االختبار من خالل استخدام التكنولوجيا مثل مقابالت الفيديو غتر المتر  ، فقد وفر اإللكتر

ي ير  كمع تممرشح مهنية متقدمة للذلك تجربة 
ي ف  اتيجر ية من استخدام وقتها بشكل استر المسؤوليات ذات  توىلي   إدارة الموارد البشر

ية أن و القيمة المضافة.    االلتحاق بالخدمةإىل جانب ذلك، أدركت إدارة الموارد البشر
 
ي ديات إىل جنب مع التح عن بعد، جنبا

التر
 يطرحها

 
  ، أصبح أيضا

 
  جزءا

 
.  أساسيا ي

اض  ي هذا الصدد ومن المتوقع أن يكتمل بحلول منتصف  وأطلقمن التوظيف االفتر
وع جديد ف  مشر

 .2022عام 

ي االستعراض المستمر وتحديث و  .53
ة ف   كبتر

 
ية جهودا ي  اللوائحتبذل إدارة الموارد البشر

وط خدمة موظف  ي تحكم شر
والسياسات التر

ة للمنظمة ويدعمها، بينما  الويبو، مما يسمح للويبو بالحفاظ عىل إطار تنظيمي سليم يتكيف بشعة مع االحتياجات واألولويات المتغتر
ي النظام الموحد لألمم المتحدة.  يضمن

ية، كجزء من التعزيز المستمر إلطار سياو التوافق مع أفضل الممارسات ف   سة الموارد البشر
ُ
 صدر أ

ة المشمولة بالتقرير،  20حواىلي  ها من اإلصدارات اإلدارية خالل الفتر ، عند مرفقةمن التعليمات المكتبية الجديدة أو المنقحة وغتر
 العامة.  عامة لضمان فهم الموظفير  لتطورات السياسة بتبليغات، االقتضاء

 و  .54
 
ا ي تقريرنا السنوي السابق،أختر

 
فإن تغيتر ثقافة الويبو، واالستماع إىل صوت قوتها العاملة من أجل خلق ثقافة قائمة  ، كما ورد ف

القصد من ذلك هو وضع أدوات لتحديد ما يصلح وما ال يصلح، لفهم و عىل الثقة وديناميكية ومجزية، يمثل أولوية رئيسية لإلدارة. 
ي قرارات العمل.  ومراعاةوظف دوافع الموظفير  وتطلعاتهم بشكل أفضل، وكيفية تحسير  رفاهية الم

 
 تحقيقو صوت الموظفير  ف

 
لهذه  ا

 
 
ي عام  دراسة استقصائيةعملية إطالق  الغاية، تجري حاليا

لتوفتر  LinkedIn Glint عقد مع وُوقع 2022حول مشاركة الموظفير  ف 
ي ديسمتر 

 
ي ال النفاذستوفر هذه المنصة إمكانية و . 2021منصة استطالعية وخدمات استشارية ف

 
الطلب إىل  بناء عىلوقت الفعىلي و ف

ية عىل حد سواء.   و مالحظات الموظف وفهم الفرص الرئيسية للمديرين وإدارة الموارد البشر
 
ن هذه الرؤية، جنبا

ّ
إىل جنب  يجب أن تمك

 من أجل مع التوصيات التوجيهية للمنصة، المديرين من اتخاذ اإلجراءات األكتر تأثتر 
 
أقوى وتحسير  األداء  ةفرقأزيادة المشاركة وبناء ا

 .المنظمة عىل نطاق

 ]نهاية الوثيقة[


