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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 أأغسطس 4التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الرابعةالدورة 
ىل  14جنيف، من   2015سبمترب  18اإ

 
 

 التقرير السنوي بشأن املوارد البشرية

عداد املدير العام  من اإ

، "أأيضا تقدمي التقرير الس نوي للموارد البرشية 2012املنعقدة يف سبمترب المتست جلنة الربانمج واملزيانية، يف دورهتا  .1
ىل دورة اخلريف للجنة الربانمج واملزيانية للنظر فيه." ومعال بذكل القرار، حتتوي  املقدم للجنة التنس يق يف املس تقبل اإ

ىل جلنة الويبو للتنس يق يف ( املWO/CC/71/2 الوثيقة عىل التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية )الوثيقة هذه رفوع أأيضا اإ
 .2015 أأكتوبردورهتا املنعقدة يف 

 [WO/CC/71/2 ]تيل ذكل الوثيقة
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015 أأغسطس 4التارخي: 

 
 
 

 الويبو للتنسيقجلنة 
 

 واألربعون( السادسة)الدورة العادية السبعون احلادية والدورة 
ىل  5من  جنيف،  2015أأكتوبر  14اإ

 
 

 ةالتقرير السنوي بشأن املوارد البشري

عداد املدير العام  من اإ
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 احملتوايت

 مقدمة .أأولا 

 بياانت الوضع الراهنو النقاط البارزة  -القوة العامةل للويبو  .اثنياا

 2015-2013حتديث بشأأن اسرتاتيجية املوارد البرشية  .اثلثاا

 قوة عامةل تتسم ابلرشاقة والتنوع اجلغرايف لتحسني اس تجابة الويبو لحتياجات امللكية الفكرية العاملية املتطورة  :1الهدف 

زاةل الرتهالت  :2الهدف  عن الهيالك الأساس ية، والقدرة عىل استيعاب الطلبات مبرونة، وتوظيف أأحدث تكنولوجيات  اإ
 املعلومات يف تنفيذ اخلدمات لوضع الويبو يف صدارة مقديم اخلدمات العاملية يف جمال امللكية الفكرية

 فزةوبيئة معل حاتقدمي ظروف توظيف تنافس ية  -الويبو ابعتبارها هجة معل مفضةل   :3الهدف 

 تسخري املوارد احلالية بفعالية لإضفاء املزيد من التحسني عىل الكفاءة التنظميية  :4الهدف 

ا  مسائل أأخرى تتعلق ابملوظفني .رابعا

 يةادلاخل  ةلاالعد (أأ )
 العالقات بني املوظفني والإدارة )ب(
 تطوير الس ياسات )ج(
 توصيات التدقيق )د(

دارة اخملاطر )ه(  اإ

ا ىل الثنائية نظرة استرش   .خامسا  2017-2016افية اإ

ا  مسائل متعلقة ابملوظفني جيب أأن تولهيا جلنة الويبو للتنس يق عنايهتا .سادسا

هناء التعيينات )أأ(  اإ
 جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو )ب(
 تكرمي املدير العام )ج(
 تقرير جلنة اخلدمة املدنية ادلولية  )د(

 للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدةجملس الصندوق املشرتك  )ه(

 ناملرفقا

حصاءات املوارد البرشية .أأولا   اإ

 1975 اتفاق –التوزيع اجلغرايف  .اثنياا
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 مقدمة .أأولا 
. فهيي ساعد املنظمة اذلي ميكّهنا من تنفيذ (الويبو) املنظمة العاملية للملكية الفكرية تعد القوة العامةل الأصل الأمه دلى .1

دارة  براجمها وأأنشطهتا. ول خيفى أأن بعض التحدايت املؤسس ية الكربى اليت واهجت املنظمة يف الس نوات الأخرية اكن متعلقاا ابإ
دارة املواهب يف الويبو حمكومة ابلتوفيق بني اعتبارين أأساس يني. الأول هو الإقرار أأن الويبو مزود  املوظفني. وتعد معلية اإ

ن اس مترار مالءمة خدماته العاملية يتوقف  عاملي للخدمات يعمل يف بيئة رسيعة التقلب ويواجه عوامل خارجية. ومن مث فاإ
ن اكن الاعتبار  ىل تقليل النفقات. واإ عىل قدرته عىل التجدد والتجاوب الرسيع. والثاين هو حاجة ادلول الأعضاء الواحضة اإ

ا جيب اغتناهما وحتدايت يتعني معاجلهتا معاجلة اتمة، ف جراء تتخذه الويبو.الأول ميثل فرصا ن الثاين يشلك أأساس أأي اإ  اإ

ن اسرتاتيجيهتا املؤسس ية  .2 ىل حتقيق عاميل الاس تقرار واملرونة يف قوهتا العامةل. ومن مث فاإ كام تتضح  -وهتدف املنظمة اإ
عىل خليط جيب أأن تساندها اسرتاتيجية مالءمة وشامةل للقوة العامةل ترتكز  -من أأهدافها الاسرتاتيجية وقميها الأساس ية 

متوازن من الاس تقرار بفضل مكون املوظفني واملرونة من خالل التعاقدات مع غري املوظفني وأ ليات الاس تعانة ابملصادر 
 اخلارجية.

ىل احلفاظ عىل قوام موظفهيا الثابتني دون زايدة متوقعة يف املس تقبل.  .3 والاس تقرار مفاده أأن الويبو ينبغي أأن تسعى اإ
لركن الشديد للمنظمة اذلين تعمتد علهيم يف تقدمي خدماهتا العاملية وأأداء هماهما الرئيس ية. ومما يدمع فاملوظفون س يظلون مه ا

الاس تقرار الرتكزي عىل تطوير املوظفني لضامن أأن تكون الكفاءات )ادلراية العملية واملهارات( والقدرة )العمليات الالزمة 
طور ومواكبة للمتغريات وتتضمن أأفضل املامرسات. فال شك أأن النواة للتنفيذ( والسعة )الربامج والأنشطة( متسمة ابلت

لهيم.   التنظميية قواهما موظفون أأهل ملا هو مولك اإ

ىل القدرة التنظميية عىل التجاوب برسعة وكفاءة وفعالية مع العوامل اخلارجية املتطورة  .4 سواء هتيأأت  -واملرونة ترمز اإ
ىل الابتاكر أأو المتركز يف السوق يف ظل اقتصاد عاملي حيوي ومتقلب أأو التكيف مع التحولت اجلغرافية  يف احلاجة اإ

مع التقليل من مواطن عدم اليقني والتخفيف من وطأأة اخملاطر يف  -وموجات ارتفاع جحم الطلب عىل خدمات امللكية الفكرية 
بداعي من خالل التعاقد مع غري املوظفني مجيع الأوقات. وتتحقق املرونة من خالل توفري املوارد لتنفيذ اخلدمات عىل حنو اإ 

ومن خالل تعدد كفاءات املوظفني الثابتني وتعدد هماراهتم وتنقلهم بني املهام، مع الاس تعانة ابلتدريب العايل اجلودة. وبيامن 
ل أأن اجلانب غري الثابت يمتدد ىل حد كبري، اإ ا اإ ىل  يتعني الإبقاء عىل اجلانب الثابت من القوة العامةل مس تقرا ا اإ وينمكش استنادا

 العوامل اخلارجية املتغرية، مما حيقق املرونة. 

ويشلك لك من التنوع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني ركزية أأساس ية يف اسرتاتيجية الويبو بشأأن القوة العامةل. مفن  .5
فؤ الفرص بني الرجال والنساء شأأن زايدة مزجي رأأس املال الثقايف وتوس يع قاعدة اخلربات واملعارف الأساس ية وتعزيز تاك

ا وقدرة عىل توظيف مواهب لك فرد من قوهتا  ىل جعل الويبو أأقوى وأأكرث ابتاكرا للمشاركة يف الإدارة والقيادة أأن يؤدي اإ
 العامةل البالغ قواهما أألف فرٍد يف خدمة قاعدة معالهئا العاملية.

صالح الإطار القانوين وا .6 ا معلية اإ لس يايس اذلي هو مبزنةل منصة الانطالق لسرتاتيجيهتا وقد أأمكلت املنظمة مؤخرا
بشأأن القوة العامةل. وتامتىش هذه التغيريات الأخرية مع حتسني أأنظمة الأعامل ادلاخلية مما يضمن تطبيق أأفضل املامرسات 

ع املوظفني حزي النفاذ يف واتساق الويبو مع املعايري املعمول هبا عىل مس توى الأمم املتحدة. وقد دخل الإطار اجلديد للتعاقد م
جراءات التعيني ومدد العقود، كام 2013مطلع  . وهو يوفر الوضوح والشفافية للموظفني واملرحشني احملمتلني واملنظمة بشأأن اإ

، تبلورت س ياسة تمكيلية بشأأن اخلدمات 2014مبدأأ الإنصاف فامي خيص رشوط اخلدمة. وبعد ذكل بس نة، يف مطلع يضمن 
ية من أأجل دمع الإجراءات والعمليات وترش يدها لالس تفادة من خدمات غري املوظفني. وقد مّجعت الس ياسة التعاقدية الفرد

حتت مظةل واسعة واحدة اخليارات التعاقدية املتاحة أأمام مديري الويبو بشأأن حشد اخلرباء، ومن مث فقد أأهنت املتاهة 
 ملوظفني. املتنامية لالرتباطات التعاقدية الأحادية الغرض مع غري ا
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وما برحت الويبو تقدم التدريبات والربامج التعلميية يف صورة التدريبات واملنح ادلراس ية، واليت تقدم لغري املوظفني  .7
بطبيعة احلال. وتواصل الويبو الوفاء ابلزتاماهتا التعاقدية خبصوص املرتمجني ادلوليني التحريريني والشفويني من غري املوظفني، 

جراءات أأخرى واذلين تكون خدما هتم حمكومة ومنظمة عن طريق تعهد متعدد الأطراف خاص بفئهتم املهنية. ول توجد اإ
 للتعاقد مع غري املوظفني. 

ويتضمن منوذج حشد املوارد ابلويبو مكوانا اثلثاا، وهو اخلدمات التعاقدية التجارية. فالويبو تس تعني مبصادر خارجية  .8
دارة الأبنية والأمن لأداء املهام غري الأساس ية واملساعد ة وتفيد من خربهتا املؤكدة يف الإدارة وتقدمي اخلدمات عادة يف جمالت اإ

وتكنولوجيا املعلومات. وتفي فئات املوارد الثالث، املوظفون وغري املوظفني واخلدمات التجارية، ابحتياجات الويبو من 
 خلربة املتخصصة.املوظفني مما يسمح لها ابلرتكزي عىل حتيل موظفهيا الثابتني اب

هنم جّل رأأس املال البرشي واملواهب ابلويبو. غري أأن بياانت القوة  .9 ا مبوظفي الويبو، حيث اإ ويعين التقرير احلايل أأساسا
دارة املوارد  -جبانب املوظفني  -العامةل يف هذا التقرير تتضمن  ا خاضعون لولية اإ املتدربني واحلاصلني عىل املنح لأهنم أأيضا

عداد مهنجية لقياس أأداهئم مصحوبة البرشية. و  س يكون الإبالغ عن مكون غري املوظفني ابلويبو، واذلي جيب أأن يس بقه اإ
عداد املدير العام. وسيتاح هذا التقرير الهنايئ لأول مرة  ابلتحليالت البيانية الوجهية، موضوع تقرير منفصل يف املس تقبل من اإ

 الأنظمة مما يرّس مجع البياانت واس تخالصها وحتليلها. ومن املزمع أأن لدلول الأعضاء بفضل التحسينات اليت أأجريت عىل
يكون التقرير اخملطط هل حول الاس تعانة ابلأفراد من غري املوظفني ابلويبو مبزنةل الزتام مؤسيس مس بق ابعامتد توصيات وحدة 

ا حول الاس تعانة ابلأفراد م ن غري املوظفني يف مؤسسات منظومة الأمم التفتيش املشرتكة الواردة يف تقريرها الصادر مؤخرا
ىل تقرير وحدة التفتيش املشرتكة هذا يف الوقت املناسب.(  .1املتحدة وتنفيذ هذه التوصيات )س توجه عناية ادلول الأعضاء اإ

عداد  28وتويص الوحدة مؤسسات منظومة الأمم املتحدة اليت يتضمهنا التقرير والبالغ عددها  مؤسسة، ومن مضهنا الويبو، ابإ
د رسالها لالإ  ارة العليا وادلول الأعضاء. تقارير حتليلية دورية حول الأفراد من غري املوظفني واإ

 -يف نسق بياين  -وفامي ييل بنية التقرير الس نوي احلايل للموارد البرشية. بعد املقدمة )اجلزء الأول(، يقدم اجلزء الثاين  .10
يتناول النقاط البارزة وبياانت الوضع الراهن بشأأن القوة العامةل ابلويبو عىل حنو يعني القارئ عىل استيعاب النص التايل هل. و 

. أأما 2015-2013اجلزء الثالث شؤون املوظفني ويقدم حتديثاا بشأأن التقدم احملرز فامي يتعلق بتنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية 
شؤون املوظفني اليت ل تتناولها مبارشة اسرتاتيجية املوارد البرشية فرتد يف اجلزء الرابع. ويتناول اجلزء اخلامس التوقعات فامي 

ا خيص الس   ا، يقدم اجلزء السادس موجزا نة املقبةل حيث ختتمت الويبو الثنائية احلالية وتس تعد لدلخول يف ثنائية أأخرى. وختاما
ىل جلنة الويبو للتنس يق، سواء لالإعالم أأو اتباعاا للزتام الويبو القانوين مبقتىض نظام املوظفني ولحئته.  يتضمن بنوداا للرفع اإ

ىل بعضها يف نص التقرير. ويتضمن املرفق الأول لهذا  .11 التقرير بياانت أأكرث تفصيالا خبصوص موظفي الويبو واليت أأشري اإ
ن نطاق البياانت يتضمن  ا بأ خر الإحصاءات احملدثة، فاإ حاطة علما ىل يونيو  2014الفرتة من يوليو  -حيامث أأمكن  -ولالإ اإ

ا للس نة التقوميية. وللتوضيح2015 ، ُذكرت الفرتات احملددة اليت يشملها لك جدول أأو شلك . أأما البياانت الأخرى فُتذكر تبعا
أأو رمس بياين. أأما املرفق الثاين فيحتوي عىل رسوم بيانية تُظهر أأثر تطبيق نظام التوزيع اجلغرايف للمناصب املتفق عليه بني 

 ، وذكل حسب املنطقة.1975ادلول الأعضاء يف س نة 

  

                                                
1

     .JIU/REP/2014/8 :"الاس تعانة ابلأفراد من غري املوظفني وغري ذكل من طرائق التعاقد يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة". 
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 ضع الراهن والنقاط البارزةبياانت الو  -القوة العامةل للويبو  .اثنياا
ىل معايري خمتلفة، أأي أأعداد القوة العامةل والتوزيع  .12 ا اإ تُظهر الرسوم البيانية التالية حاةل مكون املوظفني ابلويبو استنادا

نتاجية.   اجلغرايف واجلنس والتوزيع القطاعي ونفقات املوظفني والإ

نتاجية املوظفني نتاجئ  .13 نتاجية معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، عىل سبيل املثال، وتعرض البياانت املتعلقة ابإ اإ
يراداها وبطبيعة احلال اس تخداهما للموارد  حيث أأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات متثل جّل خدمات الويبو العاملية واإ

 البرشية.
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 2015-2013حتديث بشأأن اسرتاتيجية املوارد البرشية  .اثلثاا
. وقد اس مترت أأنشطة املوارد البرشية يف 2014-2013هذا هو التحديث الثاين بشأأن اسرتاتيجية املوارد البرشية  .14

الرتكزي عىل أأهدافها الأساس ية الأربعة اليت تس تلزم الاضطالع ابملهام يف مجيع اجملالت ذات الأولوية يف أ ن واحد. ويتناول 
جراءات التنفيذ ادلامعة. وبيامن ُوضعت اسرتاتيجية املوارد البرشية يف هذا اجلزء التقدم احملرز بشأأن تنفيذ هذه  الأهداف واإ

ىل  2013س نوات من  3البداية كربانمج معل عىل مدار  اا: وهو 2015اإ ل أأن الأساس املنطقي لالسرتاتيجية ل يزال قامئ ، اإ
ي. ومن املتوقع أأن تس متر نفس التحدايت عند أأن عىل الويبو أأن حتافظ عىل أأمهيهتا وفعاليهتا مكنظمة ومكزود خدمات عامل

ن الأهداف الرئيس ية لسرتاتيجية املوارد البرشية ستس متر  حتديد البيئة اليت س تعمل هبا الويبو يف الس نوات املقبةل. ومن مث فاإ
دارهتا ابلويبو وس تحدث عند اللزوم. 2015بعد   يف حتديد التوجه الاسرتاتيجي لتطوير املواهب واإ

تتسم ابلرشاقة والتنوع اجلغرايف لتحسني اس تجابة الويبو لحتياجات امللكية الفكرية  عامةلقوة  :1الهدف 
 العاملية املتطورة

ضفاء الطابع املؤسيس عىل  - مؤهةلقوة عامةل  نظمةاإ  الأ

للتصممي  تلزتم الويبو بضامن تقومي مواههبا البرشية حسب احتياجات الربامج. وحتقيقاا لهذه الغاية، جُيرى اس تعراض .15
ا من خالل تاكمل الأنظمة  ضفاء الطابع املؤسيس عىل التخطيط الفعال للقوة العامةل متاما التنظميي بصفة بدورية. وقد اكمتل اإ

، وضعت الوحدات 2014مع سلسةل دورات الربانمج واملزيانية، عىل حنو يضمن اخنراط املديرين عىل مجيع املس توايت. ويف 
جراءات املوارد البرشية اليت تعد رضورية من  2015-2014لقوة العامةل للفرتة التنظميية لكها خطط معل ل واليت حددت اإ

أأجل حتقيق نتاجئ الربامج اخلاصة ابلثنائية. وصدرت مبادئ توجهيية مجليع املديرين بشأأن التخطيط للقوة العامةل. وسيس متر 
دارة الأداء ورشو  2017-2016ادلمج التام لهذه العملية يف التخطيط للثنائية  ط القوة العامةل اليت وردت يف نظام اإ

لهيا أأحياانا ابلنظرة اجلامعة لأوجه الارتباط بني الأهداف الاسرتاتيجية للمنظمة وبرامج التنفيذ  املؤسيس، واليت يشار اإ
 املناظرة لها واملوارد ادلامعة للتنفيذ. 

 والكفاءات وهيلك ادلرجات  املهاراتترش يد 

بسبب انهتاء اخلدمة( وهو  22بسبب التقاعد و 2014مغادرة يف  29ص الطبيعي احلايل يف الويبو )يبلغ معدل التناق .16
ا ضيقاا لتلبية احتياجات الأعامل دون زايدة عدد املوظفني. ومن  4ما نسبته  جاميل عدد املوظفني، مما يرتك حزيا ابملائة من اإ

ىل ح 2015املتوقع أأن يس متر ذكل يف  ا اإ جياد حلول  1الت التقاعد املتوقعة )انظر الشلك وما بعدها استنادا أأدانه(. ول يزال اإ
. وقد صدرت املبادئ التوجهيية اجلديدة لإدارة املناصب يف يونيو  بغية ضامن  2014مناس بة يف الأجل القريب يشلك حتدايا

عادة التحقق من صالحية افرتاضات التخطيط عىل حنو مهنجي والنظر يف الأولوايت القادمة  عىل مس توى املنظمة لكام اإ
ا. ويف  ، عوجلت رشوط التوظيف اجلديدة )مثلام يف قطاع البنية التحتية العاملية وشعبة 2014أأصبح أأي منصب شاغرا

ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات( وكذكل رشوط الوظائف اجلديدة )تكنولوجيا املعلومات، ومتخصصو التصنيف 
عادة تقومي الوظائف.والتصال الرمقي، واس مترارية الأعام  ل( من خالل اإ
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 2020-2015. حالت التقاعد املتوقعة 1الشلك 

ىل املوارد البرشية يف اجملالت اجلديدة  .17 ىل احتواء نفقات املوظفني دون التأأثري عىل احلاجة اإ وتس متر اجلهود الرامية اإ
عادة ختصيصها بعناية. ومن الأمثةل اليت حتققت هذه املعادةل رفع مس توى  عادة تقومي املوارد واإ ذات الأولوية، وذكل من خالل اإ

جسل مدريد ومعليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وتُرصد هذه املبادرات بعناية لضامن الفعالية من خالل زايدة أأمتتة 
عادة تقومي املوارد احملررة لس تغاللها فامي يفيد املنظمة عىل النحو الأمثل. كام أأن التقنيات اجلديدة ختلق مواطن فعالية يف  اإ

 قطاعات أأخرى يف املنظمة.

ديد الوظائف املس مترة اليت جيب أأن ختضع لعملية التثبيت. ومقارنة بعملية تثبيت وقد ُأحرز تقدم كبري فامي خيص حت .18
ا، تعد معلية التثبيت بناء عىل الوظيفة مفتوحة للمرحشني اخلارجيني  املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طويةل اليت اكمتلت مؤخرا

ينبغي للعقود املؤقتة أأن تدمع فقط الوظائف ذات الطبيعة لضامن توظيف أأفضل املواهب ابلويبو. وبهناية الثنائية التالية، 
املؤقتة وس تكون مدد العقود املؤقتة لكها س نتني حبد أأقىص، حيث أأن الفرتة الانتقالية اليت تيل معلية الإصالح التعاقدي، 

ا منذ مطلع   . 2017ديسمرب  31، ستنقيض يف 2013واذلي صار انفذا

املنظمة بشأأن حتديث أأوصاف الوظائف ليك تعرب عن أأولوايت الأعامل  واس متر النشاط املبذول عىل مس توى .19
ا، سيمت 2015. ويف 2014والتقنيات والعمليات اجلديدة يف  . ومن ال ن فصاعدا ، بدأأ الرصد املهنجي لأوصاف الوظائف فردايا

دارة الأداء وتطوير املوظفني؛ رجا طار نظام اإ ىل الفقرة ذكل بصفة س نوية كجزء من أأنشطة التخطيط يف اإ أأدانه  30ءا الرجوع اإ
نشاء عدد من اللمحات "العامة" لتيسري التنقالت ادلاخلية.  فامي خيص هذا النظام. وقد مسح هذا النشاط ابإ
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 س ياسات انجعة وفعاةل 

ُأدخل عدد من التعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته لتلبية احتياجات الأعامل واملوظفني املتطورة. عىل سبيل  .20
طار قانوين بشأأن توظيف املوظفني الفنيني الوطنيني، ويه فئة جديدة من املوظفني ابلويبو. واملوظفون الفنيون  املثال، ُوضع اإ

 لياا يف مراكز معل خارج املقر لأداء وظائف فنية تتطلب خربات حملية. الوطنيون مه موظفون يُعّينون تعييناا حم 

ا 2015يناير  1وقد شلكت س ياسة توظيف متقاعدي الأمم املتحدة، واليت دخلت حزي النفاذ يف  .21 ا جديدا طارا ، اإ
حدة واذلين يتلقون برشوط واحضة وتقييدية فامي خيص توظيف املوظفني السابقني يف الويبو أأو يف منظامت أأخرى ابلأمم املت

اس تحقاق معاش تقاعدي من الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة. ويعد املبدأأ الأسايس هو 
الاس مترار يف الاس تفادة من اخلربة املرتامكة للمتقاعدين اكإجراء مؤقت وحمدد زمنياا للسامح بنقل املعرفة وتيسري ذكل دون 

 ة لس تقدام مواهب جديدة.الإرضار ابلفرص املتاح

 تعزيز التنوع اجلغرايف 

ىل 2015ينمتي موظفو الويبو، حسب الوضع يف يونيو  .22 بدلاا، مبا يف ذكل ادلول الأعضاء اليت ميثلها موظفون  114، اإ
دلول دول أأعضاء( وموظفون معينون تعييناا مؤقتاا )أأربع دول أأعضاء(. وبيامن اخنفض عدد ا 10بفئة اخلدمات العامة فقط )

ىل  ، مثة اثنتان من ادلول الأعضاء )ليتوانيا وأأرمينيا( 2013يف  118بعد أأن اكن  2015يف يونيو  114الأعضاء املمثةل اإ
 ممثلتان حديثاا. 

وستتواصل اجلهود املبذوةل لتحسني التوزيع اجلغرايف. فقد طلبت ادلول الأعضاء أأن توظف الويبو موظفهيا من قاعدة  .23
اا عىل الاس تحقاق. وقد اخُتذ عدد من املبادرات. ونتج جغرافية واسعة قدر ا لإماكن وأأن يكون اختيار املناصب ابلويبو قامئ

ىل تقليل نس بة املوظفني من مناطق  عن هذه املبادرات عدد أأكرب من الطلبات من مواطين دول أأعضاء غري ممثةل كام أأدت اإ
 ممثةل عىل حنو مفرط. 

 (.2)انظر الشلك 

 
ا املرفق الأول، اجلدول  - 2015املئوية للموظفني يف الفئة الفنية وما فوقها، يونيو  : النس بة2الشلك   ب.9انظر أأيضا
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ضافية للمنظمة ليك تعزز التنوع اجلغرايف.  .24 ا اإ وس تخلق حالت التقاعد املقبةل عىل مدار الس نوات امخلس القادمة فرصا
لزامياا  ا اإ ىل  2015يف الفرتة من فتقريباا نصف املوظفني اذلين سيتقاعدون تقاعدا ىل  2020اإ يف الفئة الفنية وما فوقها ينمتي اإ

 (.3أأورواب الغربية )انظر الشلك 

 
 2020-2015: حالت التقاعد املتوقعة يف الفئة الفنية وما فوقها عىل حسب املنطقة، 3الشلك 

عالمياا خالل امجلعية العامة لدلول ، نظمت الويبو حداثا 2013وملتابعة محليت انتشار التنوع اجلغرايف املنفذتني يف  .25 اإ
لتسليط الضوء عىل التنوع اجلغرايف والهنوض به عىل حنو أأفضل. واس هتدفت اجللسة  2013الأعضاء يف الويبو يف سبمترب 

الإعالمية التمكيلية ادلول الأعضاء غري املمثةل لرشح معلية التوظيف يف الويبو وحشد دمع ادلول الأعضاء لتحديد املرحشني 
ىل املشاركني من ادلول  املؤهلني من مناطقها. وقد حظيت هذه املبادرات ابس تحسان ادلول الأعضاء. وللمتابعة، ُطلب اإ

 الأعضاء أأن يوحضوا منصاهتم الوطنية ليك تعلن الويبو عن الوظائف هبا وليك تمتكن الويبو من تصممي أأنشطة خماطبة حملية.

الأعضاء غري املمثةل لشغل الوظائف الشاغرة يف الويبو ابهامتم مهنجي  وحتظى الطلبات الواردة من مواطين ادلول .26
جراء  وعناية ابلتفاصيل. وقد ُوهجت هيئات املقابالت عىل حنو يضمن العناية الزائدة بتقيمي هؤلء املرحشني وتسجيل أأي اإ

دلول غري املمثةل اذلين مل خُيتاروا، متخذ حياهلم عىل حنو منفصل يف تقارير التوظيف. كام أأن املتقدمني لشغل الوظائف من ا
ولكهنم يس توفون بشلك عام معايري التعلمي واخلربة الأساس ية املطلوبة للوظائف الشاغرة يف املس تقبل، يُدرجون يف قامئة 

 200عل بريدية ويتلقون معلومات حول الوظائف الثابتة واملؤقتة وحول معلية التوظيف يف الويبو. وتشمل القامئة الربيدية ابلف
 مرحش من دول أأعضاء غري ممثةل ومن املتوقع أأن تكرب القامئة يف الفرتة القادمة. 

بريل  .27 ا يف س نغافورة وفييت  2015وقد انطلقت أأول محةل لنتشار التنوع اجلغرايف يف اإ يف جنوب رشق أ س يا، حتديدا
جراءات مشرتكة بشأأن اخملاطبة احمللية مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية.  انم واتيلند. ويف ادلول الثالث، نوقشت اختاذ اإ

تسلاميت أأساس ية: )أأ( حتديد منسق واحد عىل الأقل من لك مكتب ملكية فكرية يكون منخرَطا مع الويبو  3واتُفق عىل 
ذ بشلك فاعل، و)ب( توفري املعلومات حول نرش الوظائف الشاغرة ابلويبو يف مواقع التوظيف احمللية املناس بة، و)ج( اختا

ضافية للمخاطبة يف بدلين. فضالا عن ذكل، قُدمت معلومات حول معلية التوظيف ابلويبو يف جامعتني  جراءات مشرتكة اإ اإ
رائدتني يف فييت انم واتيلند. وس متكن ادلروس املس تفادة من محليت الانتشار هاتني الويبو من تعديل معلية التوظيف هبا 

 عالية. واسرتاتيجيهتا للمخاطبة عىل حنو أأكرث ف

نشاء نظام رمسي للتوزيع اجلغرايف ليحل حمل نظام  .28 ا أأن ادلول الأعضاء ل تزال تنظر يف جدوى اإ وحتيط الويبو علما
. وحيتوي 2014. وقد عرُب عن مجموعة واسعة من وهجات النظر خالل اجامتع جلنة الويبو للتنس يق املعقود يف سبمترب 1975

 . 1975التوزيع اجلغرايف عىل أأساس اتفاق  املرفق الثاين عىل معلومات حمدثة حول
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داء  الإدارة الفعاةل للأ

دارة  .29 ا يف تقدمي الويبو للخدمات كام تسهم يف حتفزي املوظفني. وقد كشف نظام اإ ا هاما داء عنرصا تعد الإدارة الفعاةل للأ
طار تنظميي حمدد املعامل يدمع  ىل اإ ويوحض عىل حنو أأفضل توقعات الأداء وتطوير املوظفني ال خذ يف النضج عن احلاجة اإ

ا تنظميية مصحوبة بكتيب سهل  املرشفني واملرشف علهيم عىل حد سواء. وقد ُحددت املبادئ التوجهيية حىت صارت أأحاكما
دارة الأداء وتطوير املوظفني.   الاس تخدام متعلق بنظام اإ

دارة الأداء وتطوير خصائص جد 3ولتعزيز الارتباط بني التخطيط التنظميي والأداء الفردي، ُأضيفت  .30 يدة لعملية اإ
املوظفني. أأولا، يتاح للمديرين ال ن أأن يس تخرجوا قامئة بأأنشطة الربامج/خطط العمل اخملصصة للك موظف ليك يمتكنوا من 

حتديد دور املوظف عىل حنو أأفضل والإسهام املرجو منه يف التنفيذ الناحج خلطة معل الوحدة. واثنياا، ال ن يتعني عىل 
ذا اكنوا قد اطلعوا عىل الربامج/خطط العمل، ويه خطوة صغرية ولكن رضورية لضامن مشاركة املوظ فني أأن يؤكدوا عىل ما اإ

ا، يتعني عىل املرشفني أأن يوحضوا ما  99املعلومات بني املرشفني واملرشف علهيم. وقد أأكد ما يزيد عىل  ابملائة أأنه اطلع. وأأخريا
ذا اكن وصف الوظيفة اخلاص ابملوظ ىل املهام احلالية ويتسق مع ولية وحدة املنظمة. وقد أُكد عىل ذكل يف اإ  86.4ف يشري اإ

 ابملائة من احلالت.

زاةل الرتهالت عن الهيالك الأساس ية، والقدرة عىل استيعاب الطلبات مبرونة، وتوظيف أأحدث  :2الهدف  اإ
مقديم اخلدمات العاملية يف جمال تكنولوجيات املعلومات يف تنفيذ اخلدمات لوضع الويبو يف صدارة 

 امللكية الفكرية

 الفعالية يف التوظيف والانتقاء 

ىل  2013مقارنة بس نة  2014ابملائة خالل  50لوحظ زايدة أأنشطة التوظيف بنس بة  .31 ويعزى ذكل بدرجة كبرية اإ
 90ئف املؤقتة. ومن بني عىل الوظا 39منافسة عىل الوظائف احملددة املدة و 90تثبيت الوظائف املس مترة، حيث أأجريت 

ا من يونيو  35اكنت يف الفئة الفنية وما فوقها )مهنا  50منافسة عىل املناصب احملددة املدة،  يف  40(، و2015ُشغلت اعتبارا
ا من يونيو  منصباا عن طريق  11منصباا يف الفئة الفنية وما فوقها، ُشغل  35، من بني 2015فئة اخلدمة العامة. واعتبارا

ا من يونيو  19من املوظفني بعقود حمددة املدة و 5خارجيني، ومرحشني  ، 2015من املوظفني بعقود مؤقتة. وابملثل، اعتبارا
أأس بوعاا يف الثنائية السابقة.  21أأس بوعاا لهذه الثنائية مقارنة مبدة  19تكون مدة التوظيف يف نطاق الهدف اجلديد وهو 

لية التوظيف من خالل الاس تعانة املس مترة ابلختبارات الكتابية يف مناصب وواصلت الويبو هجودها لإضفاء املهنية عىل مع 
الفئة الفنية ومراكز التقيمي يف مناصب فئة املديرين. ووفقاا لإحدى توصيات التدقيق، خيضع التوظيف خبصوص الوظائف 

فحوصات اجلنائية واملالية من خالل ذات اخملاطر املتأأصةل أأو احملمتةل عىل حنو مهنجي لفحص ما قبل التوظيف ويشمل ذكل ال
 مزود خدمة خاريج.

ىل الاس تعانة بأأداة التوظيف  2015ومن شأأن الانتقال اخملطط هل بهناية  .32 ، كجزء من تنفيذ نظام التخطيط Taleoاإ
توظيف يشمل دورة حياة التوظيف اكمةل أأن يسهل معلية  ولأأكرث سهوةل يف الاس تخدام وتقدم حل للموارد املؤسس ية ويه

ا طيباا دلى املرحش. وس تكون  جراء  Taleoالانتقاء ويرتك أأثرا مبزنةل منصة التوظيف الوحيدة ومن املتوقع أأن تُسهم يف اإ
 حتسينات/تعزيزات يف معلية رفع التقارير ابلويبو، خاصة فامي يتعلق مببادرات التنوع/اجلنسني. 

 التنقيب العريض والواسع النطاق

ىل  22ة من حيث املنشأأ اجلغرايف )انظر الفقرات ل يزال جذب املواهب املتنوع .33 أأعاله( واجلنس )انظر الفقرات  28اإ
ىل  38 . فالويبو تس تعني مبجموعة من الطرق التقليدية واملبتكرة يف هجود التنقيب، حيث أأهنا تدرك أأن  43اإ أأدانه( ميثل حتدايا
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لرتحش. وبغية توس يع نطاق مرحشي الويبو وتعزيز التنوع التنوع والتوازن بني اجلنسني داخل موظفهيا جيب أأن يبدأأ منذ نقطة ا
اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني فامي يتعلق ابملرحشني، اس ُتخدم مزجي من الإعالانت املطبوعة واملنشورة عىل الإنرتنت فضالا 

د املوظفني مبارشة عن محالت اخملاطبة واجللسات الإعالمية والاس تعانة بوسائل التواصل الاجامتعي. وقد اكنت فرص حش
جراء حتسينات عىل موقع وظائف الويبو الإلكرتوين لزايدة  LinkedInاكليت يقدهما موقع  مفيدة. وجيري العمل عىل اإ

 املعلومات املقدمة للمرحشني وجذهبم. 

أ س يا واحمليط وتتلقى الويبو الطلبات من مجيع مناطق العامل. ويأأيت العدد الأكرب من أأورواب الغربية، وتلهيا أأفريقيا و  .34
ىل هجود اخملاطبة 2014الهادئ. ويف  ، تلقت الويبو طلبات أأكرث تنوعاا جغرافياا من الس نة اليت تس بقها، واذلي قد يعزى اإ

ىل  2013يف  يف املائة 67.6اليت تبذلها املنظمة. وقد زادت نس بة الطلبات الواردة من مناطق خالف أأورواب الغربية من  اإ
. ومن التحدايت القامئة جذب عدد أأكرب من النساء. وقد لوحظ حدوث حتسن فامي يتعلق ابلطلبات 2014يف  يف املائة 72.8

 الواردة من أأورواب الرشقية والوسطى وأ س يا الوسطى.

 
: الطلبات الواردة بشأأن مناصب شاغرة معلن عهنا خارجياا )حمددة املدة( يف الفئة الفنية وما فوقها عىل حسب 4الشلك 

 . 2014وعىل حسب املنطقة واجلنس يف  2013املنطقة يف 
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 تقدمي ظروف توظيف تنافس ية وبيئة معل مؤاتية - : الويبو هجة معل مفضةل3الهدف 

 التوازن بني احلياة العملية والاجامتعية 

ا للتطور املهين وتدمع املوظفني يف حتقيق التوازن بني احلياة  .35 العملية توفر الويبو بيئة معل جذابة، حيث توفر فرصا
زايدة يف عدد املوظفني املس تفيدين من ترتيبات العمل بدوام جزيئ مقارنة بنفس فرتة التقرير  5والاجامتعية. ويظهر الشلك 

ابملائة( الاس تفادة من الرتتيبات املرنة يف ماكن العمل. ويُعزز  23من  25.1السابقة. وخيتار ما يزيد عىل ربع املوظفات )
ا من خالل املرونة يف ترتيبات أأوقات العمل. حفوايل التوازن بني احلياة ال  ابملائة من املوظفني  80عملية والاجامتعية أأيضا

يس تفيدون من نظام ساعات العمل املرنة. فهذا النظام يسمح للموظفني بضغط وقت العمل؛ ويعوضهم عن ساعات العمل 
 الإضافية بوقت مس تقطع من العمل.

 
 فيدين من ترتيبات ادلوام اجلزيئ ونسبهتم املئوية: عدد املوظفني املس ت 5الشلك 

 التنقالت ادلاخلية واخلارجية 

كساهبم خربة أأمعق يف جمالت  .36 حُيث املوظفون عىل الاس تفادة من فرص التنقالت ادلاخلية لتوس يع نطاق هماراهتم واإ
ىل معل خمتلفة يف املنظمة. وقد حتدث هذه التنقالت ادلاخلية بعد الرتقية الناجتة عن  منافسة أأو من خالل النقل الأفقي اإ

 .2014تنقالا داخلياا يف  46قسم أ خر. وتفيد املنظمة من املوظفني ذوي املهارات املتنوعة واملتحمسني. وقد حدث ما عدده 

المجموعرجالنساءشاغلو المناصب *

5524831,035مجموع شاغلي الوظائف

1447151دوام جزئي

%14.6%1.4%26.1النسبة المئوية

6263125الموظفون المؤقتون

10212دوام جزئي

%9.6%3.2%16.1النسبة المئوية

6145461,160مجموع الموظفين

1549163دوام جزئي

%14.1%1.6%25.1النسبة المئوية

%12.7%0.9%23.0البيانات كما في يونيو 2014

المجموعرجالنساء شاغلو المناصب *

460537997الموظفون العاملون بدوام كامل

الموظفون العاملون بدوام جزئي

90%19524

80%1143117

50%21122

1549163المجموع الفرعي للدوام الجزئي

%14.1%1.6%25.1النسبة المئوية

6145461,160

* المناصب الممولة من الميزانية العادية

الموظفون العاملون بدوام جزئي في يونيو 2015*
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تنقالا للموظفني منذ  24وفامي خيص التنقل اخلاريج داخل منظومة الأمم املتحدة الأوسع نطاقاا، حدث ما عدده  .37
م2008 لهيا يف ، اإ حركة تنقل، بيامن اكنت املنظمة  16ا مبقتىض نقل أأو انتداب أأو اتفاق تبادل. واكنت الويبو املنظمة املنقول اإ

حراكت. وتؤرش هذه الأرقام عىل اس مترار ميل املوظفني بوجه عام للبقاء يف الويبو أأو انتقال املوظفني من  8الناقةل يف 
 منظامت أأخرى لاللتحاق ابلويبو.

 التوازن بني اجلنسني تعزيز

، 2020ل تزال الويبو ملزتمة بتحقيق التوازن بني اجلنسني فامي بني موظفهيا عىل مجيع املس توايت حبلول س نة  .38
صدار س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني يف أأغسطس  ، ويه 2014وعززت هجودها يف هذا الصدد من خالل اإ

ىل تعممي مفاهمي املساواة اجلنسانية يف برامج الويبو والهنوض هبا يف حميط الأوىل من نوعها يف املنظمة. وتريم ال  س ياسة اإ
 العمل. 

ا وعىل الويبو أأن تكثف هجودها  .39 ويعد التقدم احملرز بشأأن حتقيق التوازن بني اجلنسني عىل مجيع املس توايت متواضعا
ىل أأهدافها يف هذا الصدد حبلول  تباع عدد من الاسرتاتيجيات املبتكرة لزايدة . وسيتعني الرقابة اللصي2020للوصول اإ قة واإ

 متثيل النساء عىل وجه اخلصوص يف مس توايت اختاذ القرارات.

يف املائة بيامن لوحظ حتسن ضئيل يف  53.6وظلت النس بة املئوية اللكية للنساء بني املوظفني الثابتني مس تقرةا عند  .40
ىل  2011املس توايت العليا. وخالل الفرتة امخلس ية من  ىل  18.4، زادت نس بة النساء من 2015اإ يف املائة.  26.3يف املائة اإ

ىل  P1ويف الفئة الفنية )من  ىل P5اإ  يف املائة يف 47.5يف املائة مقارنة بنس بة  48.2(، زادت نس بة النساء زايدة طفيفة اإ
ىل 2011  .   2011يف املائة يف  62.9يف املائة من  61.2. ويف فئة اخلدمة العامة، قلت نس بة النساء اإ

منسقاا للش ئون اجلنسانية.  21ولتيسري تعممي املساواة اجلنسانية يف مجيع جمالت الربامج ابلويبو، عنُّي ما عدده  .41
ضمن الإجراءات الواجبة زايدة قدرات النساء يف جمال امللكية وُحددت املامرسات اجليدة ومعمت عىل خمتلف القطاعات. وتت

ذاكء معارفهن ابمللكية الفكرية ومتكني  الفكرية من خالل التدريبات يف أأاكدميية الويبو، ومتكني الريفيات يف أأفريقيا من خالل اإ
الرشاكت الصغرية واملتوسطة النساء يف جمال نقل التكنولوجيا يف جنوب رشق أ س يا ودمع املبتكرات ورائدات الأعامل و 

دارة التصماميت يف املغرب  اململوكة لنساء يف كوراي اجلنوبية ومشاركة الرشاكت الصغرية واملتوسطة اململوكة لنساء يف اإ
ذاكء معارفهن ابمللكية الفكرية  والأرجنتني ومتكني النساء يف أ س يا الوسطى وجنوب رشق أ س يا وأأورواب الرشقية من خالل اإ

بداعهن يف بولندا.ودمع ابتاك  ر النساء واإ

ا 2013حماداثت وقت الغداء" اليت أأطلقت يف نومفرب  –ول تزال مبادرة "املرأأة يف العمل  .42 ا عريضا ، تس تقطب مجهورا
 15جلسات ذات حضور جيد وحتدث هبا  9حىت من املنظامت ادلولية الأخرى يف جنيف. وحىت اليوم، اس ُتضيفت 

جاملا. وقد اكنت ر  جيابية للغاية وتضمنت تعليقات مثل "انحجة، ملهمة ... وقصرية متحداثا اإ دود الأفعال الواردة من املشاركني اإ
ا".  -للغاية" و"رائعة   مفيدة جدا

مت الويبو للس نة الثالثة تقارير عن خطة العمل عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة ) .43 ( واليت تنفذ UN-SWAPوقدَّ
عين ابلتنس يق اخلاصة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة، واليت تدمع أأيضاا س ياسة س ياسة جملس الرؤساء التنفيذيني امل

%( واقرتبت من 13متطلبات مؤرشي أأداء ) 2014الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني. وقد اس توفت الويبو يف س نة 
فت فيه الويبو متطلبات اذلي اس تو  2013%(، وذكل أأفضل من س نة 60استيفاء متطلبات تسع مؤرشات أأداء أأخرى )

 %(.60مؤرشات ) 9%( واقرتبت من استيفاء متطلبات 7مؤرش أأداء واحد فقط )
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 عىل املوظفني التأأمني

فامي خيص مجيع عقود التأأمني امجلاعي عىل املوظفني )أأي التأأمني ضد احلوادث الطبية  2014ُطرحت مناقصٌة يف  .44
خل، والتأأمني مكزود خلدمات التأأمني الصحي. وقد  Cigna عىل احلياة(. واختريت واملهنية وغري املهنية، وفقدان ادلَّ

. ويف الواقع، يس متر نفس فريق الإدارة يف 1993، اليت اكنت مزود اخلدمات منذ Vanbredaعىل  Cignaاس تحوذت 
 توفري اخلدمات ملوظفي الويبو. 

ا فامي خيص التأأمني ضد عقود التأأمني امجلاعي ضد احلوادث املهنية وغري املهني Allianzوُمنحت  .45 ة كام اختريت أأيضا
 .2015حيث ستُنجز مناقصة التأأمني عىل احلياة يف  -فقدان ادلخل. ول يزال التفاوض جارايا بشأأن تغطية تأأمينية واحدة 

 تعمل املوظفني وتطورمه

يف املتوسط، ، 2014واس متر موظفو الويبو يف تلقي مخسة أأايم تدريبية )تدريب داخيل وخاريج( للك موظف يف  .46
وهو ما يتسق مع العرف املُتََّبع يف الأمم املتحدة بشأأن متوسط احلد الأدىن الس نوي اذلي يبلغ مخسة أأايم تدريبية للك 

ا، استمُثِر يف التدريب  2014موظف كام ذكرت وحدة التفتيش املشرتكة. ويف  مليون فرنك سويرسي، أأي ما  1.678أأيضا
ىل  لكرتونية جديدة لتقيمي التدريب % من تاكليف املوظ0.79يصل اإ فني. وُحّدث دليل الويبو التدرييب، واس ُتحدثت أأدوات اإ

 لتحسني قياس نتاجئ مبادرات التدريب وأأثرها.

، بدأأ 2014وتس هتدف حزمة الأنشطة التدريبية ابلويبو تمنية املهارات الصعبة/التقنية وتعزيز املهارات الشخصية. ويف  .47
 القدرات اجلديدة يك تُيرّسِ اكتساب املهارات واحلد من جفوات املهارات.  تنفيذ س ياسة التعمل وتمنية

دارة  .48 وقد أأجريت سلسةل من مبادرات التدريب اجلديدة بشأأن تسوية املنازعات والتواصل غري اللفظي والتدريب واإ
ا املاضية. وتدمع سلسةل التدريبات هذه هدف املن ظمة خبصوص تعزيز فض الإهجاد للمديرين عىل مدار الثىن عرش شهرا

ىل تطوير املهارات الشخصية املناس بة اليت تتسق مع واجب املوظفني يف الإسهام  املنازعات ودايا يف ماكن العمل، وهتدف اإ
يف هتيئة ماكن معل يسوده الاحرتام والتوافق. ولزايدة تعزيز همارات تسوية املنازعات، س ُتطلق الويبو يف النصف الثاين من 

لزامياا.بران 2015س نة  دارة منازعات عىل مس توى املنظمة وس يكون الاشرتاك فيه اإ  مج اإ

وتس متر الويبو يف دمع املوظفني اذلين يرغبون يف احلصول عىل درجة جامعية يف الإدارة أأو اجملالت التقنية املتعلقة  .49
نشاء برانمج ادلراسات اخلارجية يف الويبو يف  . ويف  10بات ، بلغ متوسط عدد الطل 1998بعملهم. ومنذ اإ ، 2014س نوايا

ىل  % مقارنة ابلس نة السابقة. ويعد هذا التوجه 57موظفاا اس تفاد من هذا الربانمج مما يعين زايدة قدرها  22ارتفع العدد اإ
ا للموظفني ليك يطوروا أأنفسهم همنياا. وقد يكون ذكل نتيجة لتقومي وضع الويبو لتتوافق مع معايري  مقبولا لأنه يوفر فرصا

عانة منظو  مة الأمم املتحدة اليت تس تلزم درجة جامعية أأو درجة جامعية متقدمة لشغل مناصب الفئة املهنية. ويوفر الربانمج اإ
( ومساعدة وقتية )أأي يوم للك  2000% من تلكفة التدريب حبد أأقىص 50مالية )أأي  ساعة من  40فرنك سويرسي س نوايا

(.  10ادلراسة حبد أأقىص   أأايم س نوايا

حيث أأطلقت  2013%( مقارنة بس نة 42نس بة التدريب عىل الإدارة بشلك كبري )أأايم أأكرث بنس بة وقد زادت  .50
دارة اخملاطر. وقد  دارة اجلودة واإ دارة املشاريع لفائدة املوظفني يف جمالت غري تكنولوجيا املعلومات واإ مبادرات جديدة يف جمال اإ

واخنفض معدل التدريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات بسبب  2014اكمتل التدريب عىل الأخالقيات والزناهة ابلويبو يف 
 انهتاء التدريب املرتبط برتقية برامج مايكروسوفت أأوفيس. 
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 املاكفأ ت والتقدير

، أأطلقت الويبو برانمج ماكفأ ت وتقدير، وبعد تلقي ردود أأفعال طيبة اس متر الربانمج التجرييب لس نة 2013يف يوليو  .51
من قبل قسم التقيمي التابع لشعبة الرقابة ادلاخلية.  2014نية للربانمج، ُأجري تقيمي شامل بهناية س نة اثنية. وبعد الس نة الثا

وأأظهر التحليل أأن الغالبية العظمى للموظفني )أأكرث من ثليث املوظفني اذلين مشلهتم ادلراسة( يرى أأن الربانمج مناسب فامي 
ا ال رتكزي أأكرث عىل الإشادة غري الرمسية وزايدة شفافية معلية برانمج املاكفأ ت يتعلق ابلإشادة ابلأداء اجليد. واقرتح أأيضا

رشاك املوظفني بفعالية يف ترش يح املاكفأ ت الرمسية وانتقاءها.  والتقدير واإ

صدار كتيب جديد للمديرين حول  .52 دارة املوارد البرشية النتاجئ وتعهدت بتكثيف التدريبات عىل الإدارة واإ وقد تبنت اإ
ظهار الت نشاء صفحة عىل الش بكة ادلاخلية خمصصة للربانمج ومراجعة برانمج املاكفأ ت والتقدير ليك يشمل عدد "اإ قدير" واإ

 .2015من التحسينات املوىص هبا. وس تصدر س ياسة رمسية يف النصف الثاين من 

 مكتب الرعاية الاجامتعية

ال خدمات الرعاية الاجامتعية، وأأعلن عن بعد توظيف متعاقد خاريج، قمي املتعاقد احتياجات موظفي الويبو يف جم .53
وظيفة موظف رعاية شؤون املوظفني ومن املزمع انهتاء التوظيف يف هناية هذه الس نة. ويف الوقت نفسه، لُكف خبري 

عادة تنظمي اخلدمات لتتوافق مع احتياجات املوظفني من ادلمع والإرشاد واملساعدة املهنية  استشاري ابس تعراض الوظائف واإ
يتكيفوا مع ظروف العيش والعمل يف مراكز معل الويبو أأو بعد انهتاء اخلدمة، فضالا عن تقدمي املشورة للموظفني بشأأن ليك 

لكرتوين شامل جديد للقادمني اجلدد لتيسري اس تقرار املوظفني املغرتبني وأأرسمه يف  ىل التقاعد. وُأصدر دليل اإ انتقاهلم اإ
 جنيف. 

 الصحة والسالمة املهنيتان

يف أأداء دورها يف رصد تنفيذ الربامج والأنشطة  2014رت جلنة السالمة والصحة املهنيتني اليت تشلكت يف اس مت .54
 اليت هتئي بيئة معل حصية وأ منة. 

دارة املوارد البرشية يف طليعة تصدي املنظمة لتفيش وابء الإيبول يف غرب أأفريقيا يف  .55 لضامن تأأهب  2014وقد اكنت اإ
عالمية للموظفني وزاوية خمصصة يف الش بكة ادلاخلية واليت من خاللها أأتيحت املوظفني ووقايهتم. حي ث نظمت جلسة اإ

 للموظفني املبادرات الإعالمية والإجراءات الإدارية املتخذة عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة.

 اخنفاض التغيب عن العمل

ل زايدة الرصد واملتابعة وادلمع مىت لزم اس متر التغيب عن العمل يف الاخنفاض تدرجيياا. وقد حتقق ذكل من خال .56
ا )انظر الشلك  2014و 2013الأمر. ويعد الاخنفاض يف حالت الغياب ما بني  أأدانه(، مع اس مترار الاجتاه العام  6كبريا

 أأدانه(. 7)انظر الشلك  2015لالخنفاض يف النصف الأول من 
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 2014 - 2012: بياانت مقارنة عن حالت الغياب يف الفرتة 6الشلك 

 
 2015و 2014: بياانت مقارنة عن حالت الغياب يف سنيت 7الشلك 

 تسخري املوارد احلالية بفعالية لإضفاء املزيد من التحسني عىل الكفاءة التنظميية :4الهدف 

نظمة املتاكمةل  حتسني الأ

ُأجري اس تعراض لإجراءات معليات املوارد البرشية الأساس ية لتحديد ثغرات الكفاءة.  2014يف النصف الثاين من  .57
واكن الهدف هو ضامن الاس تخدام الأمثل لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية اجلديد مبا يف ذكل التاكمل الفعال لأنظمة 

ىل أأنه املوارد البرشية املتنوعة املس تخدمة حالياا )نظام  خل(. وانهتت ادلراسة اإ الأعامل الإلكرتونية ونظام أأوقات العمل املرنة اإ
ليس مثة جمال ملزيد من أأمتتة الإجراءات الروتينية ذات القمية املضافة الضعيفة مبا يسمح ملوظفي املوارد البرشية ابلرتكزي عىل 

 املهارات اليت تتطلب مدخالت ذات قمية مضافة عالية. 

الإجراءات املتعددة الوظائف لضامن تبس يط تدفقات العمل يف املس تقبل. وسيبدأأ التنفيذ يف النصف الثاين من ويعاد تصممي 
2015. 

 حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية

جناز تنفيذ القدرات الأساس ية للموارد البرشية وجتهزي كشوف املرتبات ابس تخدام برانمج  .58 ، PeopleSoftبعد اإ
ىل نظام التخطيط للموارد املؤسس ية بنجاح. وقد حققت الوظائف الإضافية فوائد جديدة  اكمتلت املرحةل الأوىل من الانتقال اإ

ا لتجهزي الرواتب للموظفني يف املاكتب اخلارجية؛  للمس تخدمني وزادت من تاكمل الأنظمة. وتشمل الوظائف اجلديدة نظاما
عها؛ وتبادل البياانت مع نظام التخطيط وتبادل البياانت اجلديدة مع وأأدوات أ لية لتجهزي اس تحقاقات املنح التعلميية ودف 

 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة. وقد أأجري تدريب للمس تخدمني.

10,890)11,465&10,704إجازة مرضية بشهادة

1,794)1,928&1,640إجازة مرضية بدون شهادة
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14,503114,849(14,076
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ا جديدة للك من املوظف واملدير لأداء معامالت اخلدمة اذلاتية. وحُيرز التقدم يف  PeopleSoftوأأاتح برانمج .59 فرصا
مجيع املوظفني من حتديث معلوماهتم الشخصية مبارشة  2015الشأأن عىل مراحل. وقد مكن التسلمي الأول يف يناير هذا 

ضافة  ىل واثئق الرواتب من خالل الش بكة ادلاخلية للويبو بواسطة معامالت اخلدمة اذلاتية. ومن اخملطط اإ والوصول اإ
ا يف النصف ا ضافية وأأكرث تعقيدا  . 2015لثاين من معامالت خدمة ذاتية اإ

ىل أأن برانمج التوظيف 2014ويف  .60 ليه  Taleo، حلل أأحصاب املصلحة الرئيس يون اخليارات املتاحة وانهتوا اإ املشار اإ
اا لأغراض املنظمة. وقد رُشع يف املرشوع يف سبمترب  32يف الفقرة  ، واختمتت املفاوضات مع مزود 2014أأعاله س يكون مالمئ

ا من  Taleo، وحاليا املرشوع يف مرحةل التصممي. ويغطي نطاق 2015خدمة الربجميات يف يناير  معلية التوظيف بأأمكلها، بدءا
الإعالن عن الوظائف الشاغرة اجلديدة وحىت اختيار املرحشني. ومن شأأن هذا املرشوع أأيضا أأن يقدم قدرات جديدة، مثل 

عالن عن فرص خدمة الاستشارات الفردية.  ختصيص موقع لالإ

 عاملاس تخبارات الأ 

توسع مرشوع اس تخبارات الأعامل يف أ ليات تلقي البياانت لتشمل معلومات املوارد البرشية والأمور املالية والأداء  .61
والتخطيط مما نتج عنه لوحات بياانت جديدة. ويس متر املرشوع يف تعزيز القدرة عىل مجع البياانت ومن مث تعزيز قدرات 

 سات املوارد البرشية ويسهم يف اختاذ القرارات عىل حنو سلمي. حتليل املعلومات. ويدمع ذكل تطوير س يا

 خدمة العمالء يف الوقت املناسب

تؤيت مبادرات مثل اس تخدام نظام تتبع يف معليات املوارد البرشية مثارها. فالنظام يتتبع الطلبات وحيدث حاةل الإجراء  .62
ورد يف ردود الأفعال العامة املتلقاة من الزابئن ادلاخليني  ويدير معاجلة الطلبات لكياا. وقد حّسن خدمة العمالء، وهو ما

عىل مدار الس نة املاضية. وستس متر املرشوعات اجلديدة، خاصة فامي يتعلق ابخلدمة اذلاتية للزابئن عن طريق نظام التخطيط 
 للموارد املؤسس ية، يف تعزيز هذه الإجنازات.

 مراجعة الامتثال

ون، من مكتب املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للهند، مراجعة امتثال يف أأجرى مراجعو احلساابت اخلارجي .63
بريل  دارة املوارد البرشية يف مارس واإ طار التنظميي فامي خيص التوظيف 2015اإ . وقد تناول الاس تعراض امتثال الإدارة لالإ

جازة زايرة ا عادة تصنيفها واملرتبات والبدلت واإ لوطن والضامن الاجامتعي عىل مدار فرتة والتعيني وتصنيف الوظائف واإ
توصيات فامي خيص التأأمني ضد الأمراض املتكبدة خارج اخلدمة  8. وقد تضمن تقرير املراجعة 2014-2012الثالث س نوات 

عانة الإجيار وبدل تعمل اللغات والوقت الإضايف وبدل الوظيفة اخل جازة زايرة الوطن والتعيينات املؤقتة وبدل الإعاةل واإ اص. واإ
 وقد اعمتدت الويبو هذه التوصيات. وبدأأ تنفيذ الإجراءات التصحيحية ابلفعل.

ا  مسائل أأخرى تتعلق ابملوظفني .رابعا

 ةادلاخلي ةلاالعد (أأ  )

 التدابري التأأديبية والتسوية الرمسية للزناعات 

، وكجزء من 2014يناير  1اجلديد حزي النفاذ يف  ةادلاخلي ةلادخل نظام املوظفني ولحئته املعدل بشأأن نظام العد .64
ا فهيا بشلك كبري من خالل النظام  دارة القضااي أأو ضالعا دارة املوارد البرشية مسؤولا عن اإ معلية الإصالح، أأصبح مدير اإ
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ختاذ القرارات حول )عىل سبيل املثال الرشوع يف الإجراءات التأأديبية واختاذ القرارات حول الإجراءات التأأديبية املالمئة؛ وا
 شاكوى التحرش، والطعون اخلاصة بتقياميت الأداء؛ وطلبات اس تعراض القرارات الإدارية(.

، ويسانده 2014وقد ابرش جملس التظلامت اجلديد اخلاص ابلويبو اذلي ُوّسع نطاقه وزيدت قدراته معهل يف نومفرب  .65
داري بدوام جزيئ. وعنُّي الرئيس وانئبه (، وأأمني بديل بدوا2015أأمني بدوام اكمل )عنُي يف فرباير  م جزيئ وموظف دمع اإ

 بصفة مؤقتة ريامث يعينان من قبل جلنة الويبو للتنس يق يف دورهتا احلالية. 

من املرفق معلومات حول أأنواع القضااي اليت يرفعها املوظفون خالل فرتة التقرير وموضوع  23و 22ويُظهر اجلدولن  .66
 ظل عدد القضااي اثبتاا مقارنة بنفس فرتة التقرير السابقة. هذه القضااي. وبوجه عام، 

جراءات تأأديبية بشأأن  .67 ىل  4وخالل فرتة التقرير، رُشع يف اإ موظفني )مقارنة بثالثة خالل الفرتة السابقة(، مما أأدى اإ
ىل درجة املرتب التالية ملدة س نة، وفقدان در  جيت مرتب، والفصل، تطبيق الإجراءات التأأديبية التالية: تأأخر الانتقال اإ

نذار.   والفصل دون سابق اإ

عاليم يف  .68 صدار تعممي اإ بشأأن  2015مايو  15ولأول مرة نرشت الويبو حصيةل الإجراءات التأأديبية من خالل اإ
ىل ديسمرب  . وقد أأتت هذه املبادرة بعد توصية لشعبة الرقابة 2014الإجراءات التأأديبية املطبقة خالل الفرتة من يناير اإ

 ة، كام تامتيش مع املامرسات املعمول هبا يف مؤسسات منظومة الأمم املتحدة.ادلاخلي

 التسوية غري الرمسية للزناعات 

ُوضع "مرشوَع س ياسة الويبو بشأأن هتيئة ماكن معل يسوده الاحرتام والتوافق" والتوصيات املتعلقة به من قبل أأفرقة  .69
دارة املوار  ىل اللجنة عامةل يقودها موظفون، وذكل مببادرة من اإ دارة املوارد البرشية املرشوع اإ د البرشية. وقد أأحال مدير اإ

ىل املدير العام يف  73الاستشارية املشرتكة املشلكة حديثاا )انظر الفقرة  أأدانه( لتلقي املشورة. وقد أأرسلت اللجنة توصياهتا اإ
 . وختضع هذه التوصيات ال ن للتنفيذ وادلراسة.2015مايو 

 يةادلاخل  ةلاصوص العدالبياانت املالية خب

ىل يونيو  2014يف الفرتة من يوليو  .70 ، وصلت الأحاكم الصادرة عن احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية 2015اإ
(ILOAT ىل حنو مة يف حق الويبو اإ فرنك سويرسي  1000فرنك سويرسي، وُدفع ما مجموعه  187000( يف الشاكوى املُقدَّ

 لس الويبو للتظلامت. للموظفني بناءا عىل توصيات جم

وبلغ مجموع التلكفة الإدارية الثابتة للقضااي اليت حفصهتا احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية وجملس الويبو للتظلامت حنو  .71
فرنك سويرسي جمللس  71000فرنك سويرسي للمحمكة الإدارية و 161000فرنك سويرسي، وبعبارة أأخرى  232000

متوسط التلكفة الثابتة للقرارات اليت أأصدرهتا احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية بشأأن شاكوى  الويبو للتظلامت. وبلغ
فرنك سويرسي تقريباا. وبلغت التلكفة الثابتة للك طعن حفصه جملس الويبو  16600متعلقة ابلويبو خالل فرتة الإبالغ 

ا اثبتاا قدره فرنك سويرسي؛ فضالا عن ذكل، تسدد ال 1000للتظلامت حالياا  فرنك سويرسي لك س نة  5000ويبو رمسا
 لرئيس جملس الويبو للتظلامت وانئبه.

 العالقات بني املوظفني والإدارة  (ب )
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ا، أأكدت الإدارة جمللس املوظفني املشلك 2014يف سبمترب  .72 ، علق جملس املوظفني مجيع املشاورات مع الإدارة. ومؤخرا
اكن رد جملس املوظفني أأن رفض. ومع ذكل، تُعقد اجللسات الإعالمية والعروض حديثاا رغبهتا يف اس تئناف املشاورات. و 

 التقدميية وغري ذكل من أأشاكل التفاعل مع جملس املوظفني بصفة منتظمة حول مواضيع خمتلفة متعلقة ابملوارد البرشية. 

دارة املوارد البرش  .73 . 2014ية الأمانة، معلها يف أأكتوبر وقد بدأأت اللجنة الاستشارية املشرتكة اجلديدة، اليت توفر لها اإ
ويتاح جدول أأعاملها وملخص وقائع اجامتعاهتا للموظفني عرب الش بكة ادلاخلية  2015وقد صدر نظاهما ادلاخيل يف يناير 

سداء املشورة للمدير العام بشأأن املوظفني أأو املسائل الإدارية. وتتيح ال لية اجلديدة لتقدم  ابلويبو. ويمتثل دورها يف اإ
ضافية لتحسني العالقات بني املوظفني والإدارة. وقد اس تحدثت هذه ال لية للمرة  املوظفني ابلامتسات مبارشة قناة تواصل اإ

اجلديد. حيث يتاح للموظفني يف ظروف  يةادلاخل  ةلاالأوىل يف الويبو مبوجب نظام املوظفني ولحئته املعدل بشأأن نظام العد
دارة املوظفني أأو رعايهتم.  معينة تقدمي الامتس مبارش للجنة  للنظر فيه وتقدمي املشورة للمدير العام حول أأي موضوع خيص اإ

، تلقت اللجنة أأول الامتس من املوظفني بعنوان، "من أأجل جملس موظفني متثييل". وقد أأرسلت 2015ويف فرباير  .74
ا قوامه  ىل املدير العام يف  40اللجنة تقريرا  ة اللجنة وتوصياهتا ال ن قيد النظر. . وتعد مشور2015يونيو  30صفحة اإ

 تطوير الس ياسات (ج )

أأعاله، تضمن نظام املوظفني  20جبانب التعديالت املتعلقة ابملوظفني الفنيني الوطنيني اليت نوقشت يف الفقرة  .75
املنظمة من من نظام املوظفني ولحئته لمتكني  4.2ولحئته تعديالت أأخرى، مهنا: دمج فكرة املساواة اجلنسانية يف القاعدة 

ىل جتنب ازدواج الاس تحقاقات؛ وتوضيح أأن الإجازة اخلاصة  تنفيذ الإجراءات الإجيابية يف هذا الصدد؛ وأأحاكم هتدف اإ
 تكون عادةا من دون أأجر؛ والسامح للمدير العام بتفويض السلطة اخملوةل هل مبوجب نظام املوظفني ولحئته.

ا س ياسات جديدة أأو  21واليت وردت يف الفقرة  وجبانب الس ياسة املتعلقة بتوظيف املتقاعدين .76 أأعاله، صدرت أأيضا
معدةل حول املنح التعلميية والتنقل واملشقة واملنح ادلراس ية والإجازات املرضية وتفويض السلطة وقوامئ املوظفني 

دارة الأداء وتطوير املوظفني و  الفرتة الاختبارية للموظفني الاحتياطيني وتقياميت الأداء فامي خيص املوظفني املؤقتني ونظام اإ
د املدة. عىل سبيل املثال:  املُعيَّنني تعييناا أأولياا ُمحدَّ

a.  ذا د املدة املديرين من تقيمي ما اإ متكن س ياسة الفرتة الاختبارية اجلديدة بشأأن املعينني تعييناا أأولياا ُمحدَّ
أأخذ مؤهالهتم وأأداهئم وسلوكهم يف اكن املوظفني املعينني حديثاا مؤهلني للخدمة املدنية ادلولية، مع 

 )ب( من نظام املوظفني ولحئته.4.17الاعتبار، وذكل وفقاا للقاعدة 

b.  دارة املوارد البرشية ومبوجب التعممي الإداري اجلديد بشأأن تفويض السلطة، خول املدير العام مدير اإ
املثال الترصحي ملوظف  السلطة املمنوحة هل مبوجب نظام املوظفني ولحئته يف عدة أأمور، عىل سبيل

 بشغل وظيفة أأو همنة خارجية.

ما لتحديث الس ياسات القامئة حالياا أأو  10وقد صدر ما مجموعه  .77 دارية متعلقة بس ياسات املوارد البرشية، اإ تعماميت اإ
طار س ياسات موارد برشية حمّدث وفعال من حيث التلكفة  ا، وذكل لضامن حتيل الويبو ابإ يليب لوضع س ياسات جديدة متاما

 معايري جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وأأفضل املامرسات املعمول هبا يف منظومة الأمم املتحدة.

صدار تعماميت  .78 دخال تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته أأو اإ صدار س ياسات جديدة، سواء من خالل اإ واكن اإ
رس دارية جديدة أأو مراجعة فامي خيص س ياسات املوارد البرشية، يُدمعَّ ابإ ىل مجيع املوظفني، وتسليط الضوء اإ ال مراسالت اإ

 عىل مربرات التغيريات والتطورات الرئيس ية، لتسهيل قبول املوظفني وتعممي الس ياسات اجلديدة. 
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 توصيات التدقيق (د )

، عندما نفّذت شعبة الرقابة ادلاخلية نظام 2013ومنذ الفصل الأول من توصيات تدقيق معلقة حالياا.  10مثة  .79
توصية يف اجملموع تتعلق ابملوارد الرشية. واعتبارا من يونيو  78دارية املفتوحة، بلغ عدد توصيات التدقيق التوصيات الإ 

ويه تتعلق أأساساا بتنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية. ومن املتوقع أأن تُنفَّذ مهنا فقط ل تزال مفتوحة،  10، 2015
 .2016مجيع توصيات التدقيق حبلول هناية عام 

 دارة اخملاطراإ  (ه )

ل يزال اخلطر الاسرتاتيجي الرئييس اذلي يواجه الويبو يف جمال املوارد البرشية هو القدرة عىل التجاوب مع بيئة  .80
امللكية الفكرية العاملية الرسيعة التطور. ذلكل ل يزال ينصب الرتكزي يف اسرتاتيجية املوارد البرشية اجلديدة بشلك أأسايس 

 يف هذا املضامر وضامن متتعها ابملرونة الالزمة. عىل زايدة قدرة الويبو

وللتخفيف من وطأأة هذا اخلطر، تتواصل اجلهود املبذوةل بشأأن سد ثغرات املهارات وتنفيذ خطة القوة العامةل  .81
 املس تقبلية الشامةل، فضالا عن التدريب. وس تمكل القوة العامةل الأساس ية موارد مناس بة من غري املوظفني وخدمات تقدهما

 كياانت جتارية. ولك هذه الإجراءات جاري تنفيذها. 

ا ىل الثنائية  .خامسا  2017-2016نظرة استرشافية اإ

ينبغي أأن يس متر الاهامتم الفائق ابلتخطيط للقوة العامةل. وجيب حتقيق توازن مالمئ بني الاس تقرار واملرونة. وينبغي  .82
ثابتني ذوي الكفاءات املطلوبة. وحالياا تعد معظم خدمات الويبو مجليع الربامج أأن تُزود ابلعدد املناسب من املوظفني ال 

ىل منصات تكنولوجيا املعلومات. وس يحرز املزيد من التقدم بشأأن الأمتتة، سواء من خالل أأطراف فاعةل  مستندة ابلفعل اإ
ىل ىل تطوير قدرات املوظفني من الإجراءات الورقية اإ وظائف ادلمع الأكرث  داخلية أأو خارجية. وس ينتج عن ذكل احلاجة اإ

ا بشأأن الإجراءات املؤمتتة. وابملثل، جيب أأن تظل القدرات اللغوية للويبو يف جمالت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  تعقيدا
 ونظام مدريد وخدمات املؤمترات متسقة مع احلاجة، وتمكلها خدمات جتارية خارجية حس امب يلزم. 

ا متواصةل عىل ويس تلزم حتقيق تنوع جغرايف أأوسع نطا .83 قاا بشأأن القوة العامةل ابلويبو يف الفئة الفنية وما فوقها هجودا
نشاء نظام منسق يف  خمتلف الأصعدة. وتعد اسرتاتيجيات الإعالن وتوفري ادلمع املبارش للمرحشني من ادلول غري املمثةل واإ

جراء املزيد من أأنشطة اخملاطبة  يف ادلول الأعضاء من التدابري اليت ستسمح للويبو ماكتب امللكية الفكرية و/أأو اجلامعات، واإ
بتوظيف مرحشني بناء عىل الاس تحقاق ومن قاعدة جغرافية واسعة قدر الإماكن. ومبرور الوقت، س تحسن هذه الإجراءات 

 التوع اجلغرايف للقوة العامةل ابلويبو.

تباع اسرت  .84 اتيجيات متعددة لإحراز تقدم بشأأن الأهداف ويس تلزم حتقيق التوازن اجلنساين عناية فائقة مس مترة. فيلزم اإ
وما فوقها. وترتاوح هذه الاسرتاتيجيات من خماطبة املرحشني املؤهلني احملمتلني  P5احملددة فامي خيص املس توايت العليا، خاصة 

ة والتطوير املهين والإعالن يف املنتدايت املناس بة واملشاركة يف املبادرات اجلنسانية لدلول الأعضاء ومنظومة الأمم املتحد
 والتدريب للمرحشني ادلاخليني احملمتلني. 

وستتعزز كفاءة الإجراءات من خالل عدد من مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية اليت س يجري تنفيذها يف  .85
ن . وستساعد النتاجئ الصادرة عن اس تعراض حديث لإجراءات معليات املوارد البرشية يف تعظمي الاس تفادة م2016و 2015

قدرات التخطيط للموارد املؤسس ية. وينبغي لتطبيق معامالت اخلدمة اذلاتية للموظفني واملديرين أأن حيرر طاقة املوارد 
البرشية ليك تس تغل يف توفري ادلمع ذي القمية املضافة العالية للموظفني واملديرين. ومن املتوقع تنفيذ نظام توظيف جديد 
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ا خطط تكوين مجموعة همارات تشمل  ، كام س يوضع نظام2015حبلول هناية  دارة أأداء جديد. ولك من النظامني س يدمع أأيضا اإ
 مجيع املوظفني.

دارة الوقت وضع حلول لنظام أأكرث حداثة بشأأن  .86 وسيتوىل فريق عامل مشرتك مؤلف من الإدارة واملوظفني معين ابإ
دارة أأوقات العمل وحالت الغياب.  اإ

طار لس مترارية الأعام .87 دارة املوارد البرشية ومن شأأن وضع اإ ل متضمناا تدريب فريق من املوظفني الأساس يني يف جمال اإ
 أأن يزيد من مرونة املنظمة عىل حنو كبري يف حاةل الأزمات وتعطل الأعامل.

وستس متر هجود هتيئة بيئة معل مؤاتية مجليع موظفي الويبو من خالل مجموعة من خدمات املوظفني اخملصصة مثل دمع  .88
ين واملشورة املهنية والتدريب، وتويل متخصص رعاية اجامتعية استيعاب املوظفني وأأرسمه ابملنظمة مس بقاا التطور امله

 ولحقاا، وأأوقات العمل املرنة وخيارات العمل بدوام جزيئ. 

وستس متر معاجلة خماوف ادلول الأعضاء بشأأن نفقات املوظفني من خالل الرصد ادلقيق لتاكليف القوة العامةل  .89
 س ية ومعدلت الوظائف الشاغرة وحشد الأفراد من غري املوظفني واخلدمات املقدمة من الكياانت التجارية.الأسا

 مسائل متعلقة ابملوظفني جيب أأن تولهيا جلنة الويبو للتنس يق عنايهتا .اا سادس

هناء التعيينات )أأ(  اإ

هناء اخلدمة اليت حدثت يف الفرتة من  .90 ىل 2014يوليو  1فامي ييل حالت اإ ، وذكل طبقاا للامدة 2015يونيو  30 اإ
هناء اخلدمة:2.9 بالغ جلنة الويبو للتنس يق جبميع حالت اإ  "ط" من نظام املوظفني اليت تُلزِم املدير العام ابإ

a. 13  دارة املنظمة ومبوافقة املوظفني أأنفسهم، وفقاا للامدة  من نظام املوظفني؛ 6)أأ(2.9حاةل لصاحل حسن اإ
b.  من نظام املوظفني؛ 4.9وفقاا للامدة أأربع حالت لأس باب حصية 
c. .حالتان لسوء السلوك طبقاا لأحاكم الفصل العارش )"التدابري التأأديبية"( من نظام املوظفني ولحئته 

 جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو )ب(

رت جلنة الويبو للتنس يق يف دورهتا العادية يف س نة  .91 عدية ملوظفي الويبو من أأن تتأألف جلنة املعاشات التقا 1977قرَّ
ثالثة أأعضاء وثالثة أأعضاء بدلء، عىل أأن ختتار جلنة الويبو للتنس يق عضواا واحداا وبديالا واحداا. وس تنهتيي فرتة الأربع 

س نوات الثانية للعضو البديل، الس يد جهييل، وهو نروجيي اجلنس ية، يف سبمترب. وس ُتطرح عىل جلنة الويبو للتنس يق أأسامء 
 فته يف الوقت املناسب.مرحشني خلال

 تكرمي املدير العام )ج(
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مبوجب مرسوم من رئيس منغوليا  2015يوليو  22قدُل وسام النجم القطيب يف مؤخرا، عند زايرة املدير العام ملنغوليا  .92
طار امللكية الفكرية يف منغوليا". ويعد هذا أأعىل وسام متنحه ادلوةل  ا لإسهامه الكبري يف حتسني اإ  للأجانب."تقديرا

من نظام املوظفني ولحئته ابلويبو عىل أأن جلنة التنس يق يه اليت متنح املوافقة عىل أأي تكرمي  1.8وتنص القاعدة  .93
ا ابلتكرمي من قبل املس ئولني  للمدير العام من مصدر خارج املكتب ادلويل. وقد أأحيط املدير العام ووفد الويبو الزائر علما

ىل جنيف  املنغوليني املضيفني قبل موعد الزايرة بأأايم قليةل. وقد أأبلغ رئيس جلنة التنس يق برسعة فور عودة املدير العام اإ
 وأأبلغت جلنة التنس يق.

ن جلنة الويبو للتنس يق مدعوة لالإحاطة  .94 اإ
، واملوافقة عىل 75علام ابلتكرمي املذكور يف الفقرة 

 قبول هذا التكرمي من جانب املدير العام.

 ملدنية ادلوليةتقرير جلنة اخلدمة ا )د(

ىل تقرير جلنة اخلدمة  17وفقاا للامدة  .95 من القانون الأسايس للجنة اخلدمة املدنية ادلولية، وهجت عناية ادلول الأعضاء اإ
ىل ادلورة التاسعة والس تني للجمعية العامة للأمم املتحدة يف س نة  م اإ )وثيقة الأمم املتحدة  2014املدنية ادلولية اذلي قُّدِ

A/69/30كن الاطالع عىل الوثيقة عىل املوقع الإلكرتوين للجنة اخلدمة املدنية ادلولية عىل العنوان ال يت: (. ومي
http://icsc.un.org/rootindex.asp 

 جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة )ه(

)أأ( من الالحئة التنفيذية جمللس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة، يرفع 14وفقاا للامدة  .96
ىل املنظامت الأعضاء، مرة واحدة عىل الأقل لك س نتني. وقد رفع اجمللس  ىل امجلعية العامة للأمم املتحدة واإ اجمللس تقريراا اإ

ىل امجلعية العامة للأمم املتحدة يف  2014تقرير  (. A/69/303)وثيقة الأمم املتحدة ) 2014دورهتا التاسعة والس تني يف س نة اإ
ن املكتب ادلويل مل يُِعد نرشه. وميكن  وملا اكن التقرير متضمناا يف واثئق ادلورة املذكورة للجمعية العامة للأمم املتحدة، فاإ

 .http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/9الاطالع عىل التقرير عىل العنوان ال يت: 

ن  .97 ىل الإحاطة علاما  جلنةاإ الويبو للتنس يق مدعوٌة اإ
 .96و 95ابملعلومات الواردة يف الفقرتني 

[قانيل ذكل املرفي]

http://icsc.un.org/rootindex.asp
http://icsc.un.org/rootindex.asp
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 القوة العامةل حبسب الفئات

 

  

الموظفون الممولون من األموال االحتياطية والصناديق االستئمانية

                                    

ية العادية النسبة المئويةعدد الموظفينالمناصب الممولة من الميزان

66فئة المديرين وما فوق *

448الفئة المهنية

521فئة الخدمات العامة

%1,03583.0المجموع الفرعي للقوة العاملة األساسية

16الموظفون الممولون من األموال االحتياطية والصناديق االستئمانية

الموظفون المؤقتون

82موظفو الفئة المهنية المؤقتون

55موظفو فئة الخدمات العامة المؤقتون

137المجموع الفرعي للموظفين المؤقتين

1,188   ج  ع   ف     ل  ظف ن

غير الموظفين 

59المتدربون والحاصلون على المنح الدراسية

59المجموع الفرعي لغير الموظفين

%21217.0المجموع الفرعي للقوة العاملة المرنة

%1,247100المجموع الكلي للقوة العاملة بالويبو

* تشمل فئة الرؤساء التنفيذيين )المدير العام ونائبو المدير العام ومساعدو المدير العام = 9 مناصب(

الجدول 1: القوة العاملة للويبو بحسب الفئات في يونيو 2015

القوة العاملة األساسية

القوة العاملة المرنة

 ئ         ن     
   

  فئ          

 ئ    خ            

    ظف ن        ن 
 ن      ل 
          

   ص      
    ئ     

  ظف    فئ          
       ن

  ظف   ئ    خ     
              ن

        ن 
     صل ن  ل  
              

    ة      ل  
       

  ف ة      ل  
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 القوة العامةل حبسب الفئات

 

  

*20112012201320142015شاغلو المناصب

5763616566فئة المديرين وما فوق *

422434429441448الفئة المهنية

473497520531521فئة الخدمات العامة

ية العادية 9529941,0101,0371,035المجموع الفرعي لشاغلي المناصب الممولة من الميزان

2618151716الموظفون الممولون من األموال االحتياطية والصناديق االستئمانية 

9781,0121,0251,0541,051مجموع شاغلي المناصب

الموظفون المؤقتون

948882موظفو الفئة المهنية المؤقتون

1007655موظفو فئة الخدمات العامة المؤقتون

194164137المجموع الفرعي للموظفين المؤقتين

1,2191,2181,188مجموع الموظفين

غير الموظفين

8655666359المتدربون والحاصلون على منح دراسية موظفو فئة الخدمات العامة المؤقتون والخبراء االستشاريون والعاملون 
261230ضمن عقود الخدمات الخاصة والمترجمون/المراجعون 1

261230666359المجموع الفرعي لغير الموظفين

12391,2421,2851,2811,247المجموع الكلي للقوة العاملة بالويبو

يونيو 2015 *

* تشمل فئة الرؤساء التنفيذيين )المدير العام ونائبو المدير العام ومساعدو المدير العام = 9 مناصب( 

الجدول 2: اتجاهات القوة العاملة بحسب كل فئة )2011 - 2015(

1 كان هؤالء أصحاب العقود المؤقتة الذين اكتسب معظمهم صفة الموظف الثابت عقب عملية إصالح العقود التي دخلت حّيز النفاذ في 1 يناير 2013.

1200

1220

1240

1260

1280

1300

20112012201320142015*

(     -     )    ة      ل          
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 العقود

 

  

النسبة المئويةالموظفوننوع العقد/التمويل

%63753.6دائم

%221.9مستمر

%37631.6محدد المدة )الميزانية العادية(

ية العادية 1,035المجموع الفرعي للمناصب الممولة من الميزان

%141.2الموظفون المملون من الصناديق االستئمانية

%20.2موظفو المشروعات الممولة من األموال االحتياطية

16المجموع الفرعي للمناصب األخرى الممولة

%13711.5الموظفون المؤقتون

1,188المجموع

الجدول 3: الموظفون بحسب نوع العقد/التمويل في يونيو 2015

       ئ  
     

          ة
    

         ة 
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       )
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 ادلوام اجلزيئ

 

  

المجموعرجالنساءشاغلو المناصب *

5524831,035مجموع شاغلي المناصب

1447151دوام جزئي

%14.6%1.4%26.1النسبة المئوية

6263125المؤقتون

10212دوام جزئي

%9.6%3.2%16.1النسبة المئوية

6145461,160مجموع الموظفين

1549163دوام جزئي

%14.1%1.6%25.1النسبة المئوية

المجموعرجالنساءشاغلو المناصب *

460537997الموظفون العاملون بدوام كامل

الموظفون العاملون بدوام جزئي

90%19524

80%1143117

50%21122

1549163المجموع الفرعي للعاملين بدوام جزئي

%14.1%1.6%25.1النسية المئوية

6145461,160

* ال يشمل المناصب األخرى الممولة

الجدول 4: الموظفون العاملون بدوام جزئي في يونيو 2015

الجدول 4)أ(: الدوام الجزئي في يونيو 2015
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 تاكليف املوظفني

 

  

20102011201220132014

%67.5%66.6%68.7%66.2%68.5تكاليف الموظفين كنسبة مئوية من إجمالي التكاليف

مجموع المصروفات المرتبطة بالموظفين

)بماليين الفرنكات السويسرية(
198.1198.3199.1214.2208.5

المصروفات المرتبطة بغير الموظفين

)بماليين الفرنكات السويسرية(
91.3101.290.9107.5100.3

289.4299.5290.0321.7308.8مجموع نفقات البرنامج

المصدر: أنظمة الويبو المالية

الجدول 5: تكاليف الموظفين )2010 - 2014(

198.1198.3199.1214.2208.5

91.3101.290.9107.5100.3

0%

25%

50%

75%

100%

20102011201220132014

(     ن   ف               )   ص                        ظف ن 

(     ن   ف               ) ج  ع    ص                    ظف ن 
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 املوظفون حبسب القطاعات

 

 

  

الجدول 6: المناصب الممولة من الميزانية العادية بحسب كل قطاع في يونيو 2015

381

206

128

116

66

50

50

28

10
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            ع        
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 *                                                                                                                                                                      
                                         

 **                                                                                                                                                                          

                                                                

***                                                                                                                                                                                   
                                                                     (                   )

19.9%

12.4%

11.2%
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 المتثيل اجلغرايف

 

ية العادية * الموظفونالمناصب الممولة من الميزان

النسبة 

المئوية

%5310.5أفريقيا

%7013.9آسيا والمحيط الهادئ

%336.5شرق ووسط أوروبا وآسيا الوسطى

%428.3أمريكا الالتينية والكاريبي

%61.2الشرق األوسط

%448.7أمريكا الشمالية

%25750.9أوروبا الغربية

%505100.0المجموع

* هذا التقرير ال يشمل فئة المسؤولين التنفيذيين )المدير العام ونائبو المدير العام ومساعدو المدير العام = 9 مناصب(

النسبة المئويةالموظفون

%6210.5أفريقيا

%9315.8آسيا والمحيط الهادئ

%386.5شرق ووسط أوروبا وآسيا الوسطى

%478.0أمريكا الالتينية والكاريبي

%101.7الشرق األوسط

%539.0أمريكا الشمالية

%28548.5أوروبا الغربية

%588100.0المجموع

الجدول 7أ: التمثيل الجغرافي للفئات المهنية وما فوقها بحسب المناطق في يونيو 2015

الجدول 7ب: الدول األعضاء الممثلة في موظفي الويبو )المناصب الثابتة والمؤقتة في يونيو 2015(

كل الفئة المهنية ومافوقها

)المناصب الثابتة والمؤقتة في يونيو 2015(

44

42

257

53

6
70

33

53

47

285

62

10

93

38
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 المتثيل اجلغرايف

 

  

النسبة المئويةالحاصلونالمنطقة

%11.2أفريقيا

%3947.0آسيا والمحيط الهادئ

%67.2شرق ووسط أوروبا وآسيا الوسطى

%56.0أمريكا الالتينية والكاريبي

%67.2الشرق األوسط

%78.4أمريكا الشمالية

%1922.9أوروبا الغربية

%83100.0المجموع

النسبة المئويةالمتدربونالمنطقة

%1112.8أفريقيا

%2124.4آسيا والمحيط الهادئ

%1315.1شرق ووسط أوروبا وآسيا الوسطى

%33.5أمريكا الالتينية والكاريبي

%44.7الشرق األوسط

%910.5أمريكا الشمالية

%2529.1أوروبا الغربية

%86100.0المجموع

الجدول 8أ: التمثيل الجغرافي للحاصلين على المنح الدراسية بحسب المناطق

)2013 - يونيو 2015(

ين بحسب المناطق الجدول 8ب: التمثيل الجغرافي للمتدرب

)2013 - يونيو 2015(
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 المتثيل اجلغرايف

 

 

  

2011201220132014*2015

185185186187188الدول األعضاء في الويبو

116117118118114الدول األعضاء الممثلة في موظفي الويبو

6968686974الدول األعضاء غير الممثلة

20112012201320142015

Represented Member States116117118118114

Unrepresented Member States6968686974

)الموظفون العاملون بعقود محددة المدة ومستمرة ودائمة ومؤقتة(

الجدول 9أ: الدول األعضاء الممثلة في موظفي الويبو )2011 - 2015( في يونيو 2015

116117118118114

6968686974

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

20112012201320142015

                                            

الجدول 9ب: النسبة المئوية للموظفين بحسب المناطق في الفئة المهنية وما فوقها

)2009 - يونيو 2015(

* يونيو 2015
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 المتثيل اجلغرايف

 

الجدول 10أ: البلدان الممثلة - الفئة المهنية وما فوقها في يونيو 2015

البلدان الممثلة العشرة األولى

1

2

3

4

5

6

8

9

7

10

101

41

31

27

19

15

14

14

14

12

     

    ل         ة

              ة         

       

      

إ      

إ      

    

  ص ن

      ن

العددالبلدالعددالبلد

1كوستاريكا1067أستراليا11

1كوت ديفوار868االتحاد الروسي12

1كرواتيا769الجزائر13

1الجمهورية التشيكية770بلجيكا14

1جمهورية الكونغو الديمقراطية771الهند15

1الدانمرك672األرجنتين16

1غرينادا673البرازيل17

1غواتيماال674اليونان18

1غينيا - بيساو675جمهورية كوريا19

1هايتي576إيرلندا20

1إيسلندا577مصر21

1إيران )جمهورية - اإلسالمية(578هولندا22

1األردن479المكسيك23

1كازاخستان480الكاميرون24

1كينيا481غانا25

1قيرغيزستان482المغرب26

1التفيا483بيرو27

1ليسوتو484الفلبين28

1ليبيا485البرتغال29

1مدغشقر486السويد30

1مالوي487تونس31

1موريشيوس488أوروغواي32

1منغوليا389النمسا33

1ميانمار390بلغاريا34

1نيبال391كمبوديا35

1نيكاراغوا392كولومبيا36

1نيجيريا393إثيوبيا37

1جمهورية مولدوفا394فنلندا38

1رواندا395باكستان39

1الجمهورية العربية السورية396السنغال40

1ترينيداد وتوباغو397سري النكا41

1تركيا398بنغالديش42

1أوكرانيا299بيالروس43

1زمبابوي2100شيلي44

2كوبا45

514المجموع2إكوادور46

2هنغاريا47

2إندونيسيا48

2جامايكا49

غابون2101لبنان50

هندوراس2102ماليزيا51

أرمينيا2103نيوزيلندا52

ليبيريا2104النرويج53

السلفادور2105بولندا54

مالي2106رومانيا55

بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(2107صربيا56

النيجر2108سلوفاكيا57

سنغافورة2109جنوب أفريقيا58

سيشيل2110جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا59

2أوغندا60

2جمهورية تنزانيا المتحدة61

2فنزويال )جمهورية – البوليفارية(62

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية1111أفغانستان63

إسرائيل1112أذربيجان64

موريتانيا1113بنن65

ليتوانيا1114بوركينا فاسو66

البلدان الممثلة في فئة الخدمات العامة فقط

البلدان الممثلة فقط في الموظفين المعينين بصورة مؤقتة
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 المتثيل اجلغرايف

 

البلدان الممثلة العشرة األولىالبلد

353فرنسا1

70المملكة المتحدة2

63سويسرا3

43الواليات المتحدة األمريكية4

39ألمانيا5

38إيطاليا6

36اليابان7

29إسبانيا8

30الصين9

27كندا10

2أفغانستان2064الهند11

2شيلي1965جمهورية كوريا12

2كوت ديفوار1766االتحاد الروسي13

2جمهورية الكونغو الديمقراطية1767بيرو14

2السلفادور1668المغرب15

2غواتيماال1569الفلبين16

2هندوراس1470أستراليا17

2إندونيسيا1271تونس18

2إيران )جمهورية - اإلسالمية(1172البرازيل19

2ليبيا1173البرتغال20

2ميانمار1074إيرلندا21

2نيوزيلندا1075الجزائر22

2نيجيريا1076األرجنتين23

2سيشيل1077بلجيكا24

2سلوفاكيا1078كولومبيا25

2جنوب أفريقيا979مصر26

2جمهورية تنزانيا المتحدة980اليونان27

2زمبابوي881أوروغواي28

1أرمينيا782باكستان29

1أذربيجان683الكاميرون30

1بوليفيا )دولة - المتعددة القوميات(684إكوادور31

1بوركينا فاسو685فنلندا32

1كوستاريكا686غانا33

1كرواتيا687كينيا34

1الجمهورية التشيكية688لبنان35

1جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية689المكسيك36

1غابون690بولندا37

1غرينادا691سري النكا38

1غينيا - بيساو692السويد39

1هايتي693فنزويال )جمهورية – البوليفارية(40

1إيسلندا594النمسا41

1إسرائيل595بنغالديش42

1األردن596موريشيوس43

1كازاخستان597هولندا44

1قيرغيزستان598رومانيا45

1التفيا599السنغال46

1ليسوتو5100أوكرانيا47

1ليبيريا4101إثيوبيا48

1ليتوانيا4102جامايكا49

1مالوي4103مدغشقر50

1مالي4104صربيا51

1موريتانيا4105جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا52

1منغوليا4106تركيا53

1نيبال4107أوغندا54

1نيكاراغوا3108بيالروس55

1النيجر3109بنن56

1جمهورية مولدوفا3110بلغاريا57

1رواندا3111كمبوديا58

1سنغافورة3112كوبا59

1الجمهورية العربية السورية3113الدانمرك60

1ترينيداد وتوباغو3114هنغاريا61

3ماليزيا62

188'1المجموع الكلي *3النرويج63

يشمل موظفي فئة الخدمات العامة والفئة المهنية وما فوقها، الممولين من الميزانية العادية والصناديق االستئمانية   *

الجدول 10ب: البلدان الممثلة - جميع فئات الموظفين في يونيو 2015

الجدول 10ب: البلدان الممثلة - جميع فئات الموظفين في يونيو 2015

عدد الموظفين
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 التوازن بني اجلنسني

 

  

المجموع الفرعيالنسبة المئويةنساءالنسبة المئويةرجال

D2777.8%222.2%9

D13572.9%1327.1%48

57%1526.3%4273.7المجموع الفرعي

P56267.4%3032.6%92

P49654.9%7945.1%175

P36444.4%8055.6%144

P2925.0%2775.0%36

P11100.0%00.0%1

448%21648.2%23251.8المجموع الفرعي

G7613.3%3986.7%45

G67332.7%15067.3%223

G59445.6%11254.4%206

G42558.1%1841.9%43

G3404

521%31961.2%20238.8المجموع الفرعي

*1,026%55053.6%47646.4المجموع

* ال يشمل فئة المسؤولين التنفيذيين )المدير العام ونائبو المدير العام ومساعدو المدير العام = 9 مناصب(

* ال يشمل الموظفين المؤقتين والموظفين الممولين من الصناديق االستئمانية

الجدول 11: الموظفون بحسب نوع الجنس والرتبة

شاغلو الوظائف
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 التوازن بني اجلنسني

 

2011201220132014*2015

%26.3%25.0%25.0%26.8%18.4فئة المديرين

%48.2%48.6%48.9%49.2%47.5الفئة المهنية

%61.2%61.2%61.4%61.6%62.9فئة الخدمات العامة

%53.6%53.8%53.9%54.1%53.6المجموع

* يونيو 2015  

ال يشمل فئة المسؤولين التنفيذيين )المدير العام ونائبو المدير العام ومساعدو المدير العام = 9 مناصب(

الجدول 13: النساء بحسب الفئة )2011 - 2015(

الجدول 12: التوازن بين الجنسين بحسب الرتبة في يونيو 2015
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 الأعامر

 

 

  

الجدول 14: األعمار في يونيو 2015
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سنواتالفئة

54.0متوسط عمر فئة المديرين

46.5متوسط عمرالفئة المهنية

47.0متوسط عمر فئة الخدمات العامة

الجدول 15: متوسط العمر بحسب الفئة في يونيو 2015
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 وانهتاء اخلدمةحالت التقاعد 

 

201520162017201820192020*الفئة/السنوات

323228فئة المديرين

479131319الفئة المهنية

7912151527المجموع الفرعي

51111131415فئة الخدمات العامة

122023282942المجموع

المجموع201520162017201820192020*

النسبة 

المئوية

%2131221112.9أفريقيا

%1020441112.9آسيا والمحيط الهادئ

01110367.1%

%12120178.2أمريكا الالتينية والكاريبي

%10000011.2الشرق األوسط

%0023231011.8أمريكا الشمالية

%25387143945.9أوروبا الغربية

%791215152785100.0المجموع

* اعتبارا من يوليو 2015

2015Total*201220132014نوع الحالة

2328291393تقاعد

241321866إنهاء

02125اتفاق ما بين الوكاالت )نقل، انتداب، إعارة( **

47435123164المجموع

* حتى يونيو 2015

** قد يشمل حقوق العودة

الموظفون
النسبة 

المئوية

الموظفون

 المؤقتون

النسبة 

المئوية
المجموع

النسبة 

المئوية

%612.8%17.1%515.2أفريقيا

%612.8%321.4%39.1آسيا والمحيط الهادئ

%36.4%00.0%39.1شرق ووسط أوروبا وآسيا الوسطى

%36.4%00.0%39.1أمريكا الالتينية والكاريبي

%36.4%17.1%26.1الشرق األوسط

%510.6%214.3%39.1أمريكا الشمالية

%2144.7%750.0%1442.4أوروبا الغربية

%47100.0%14100.0%33100.0المجموع

الجدول 16د: حاالت انتهاء الخدمة بحسب المناطق )يوليو 2014 - يونيو 2015(

الجدول 16ج: حاالت انتهاء الخدمة )2012 - 2015(

جدول 16أ: حاالت التقاعد )2015 - 2020(

الجدول 16ب: حاالت التقاعد المسبق بحسب المناطق - الفئة المهنية وما فوقها )2015 - 2020(

شرق ووسط أوروبا وآسيا الوسطى
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 التوظيف

 

 

6فئة المديرين

43الفئة المهنية

40فئة الخدمات العامة

89مجموع إعالنات الشواغر

الجدول 17: إعالنات الشواغر بحسب الرتبة في عام 2014
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مجموع الطلبات: 9,256

متوسط الطلبات بحسب الفئة

85فئة المديرين

152الفئة المهنية

55فئة الخدمات العامة

الجدول 18: الطلبات المتلقاة بحسب الفئة في عام 2014
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 التوظيف

 

  

التعيينات المجراة *المنطقة
النسبة 

المئوية
الطلبات المتلقاة **

النسبة 

المئوية

نسبة التعيينات / 

الطلبات

391.8%1,95920.5%58.2أفريقيا

99.8%1,79718.8%1829.5آسيا والمحيط الهادئ

ا وآسيا الوسطى 244.2%1,22112.8%58.2شرق ووسط أوروب

بي 165.0%99010.4%69.8أمريكا الالتينية والكاري

0.0%3523.7%00.0الشرق األوسط

75.6%6807.1%914.8أمريكا الشمالية

ا الغربية 142.1%2,55826.8%1829.5أوروب

156.7%9,557100.0%61100.0المجموع الكلي

* باستثناء التعيينات في الوظائف ضمن الصناديق االستئمانية

الجدول 19: التعيينات والطلبات في الفئة المهنية وما فوقها بحسب المناطق

يوليو 2014 - يونيو 2015

** تشمل الشواغر المعلن عنها خارجيا في الفئة المهنية وما فوقها بين يوليو 2014 ويونيو 2015 )باستثناء الطلبات غير المحددة الجنسية(
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 التدريب

 

  

Externally provided: Management, Communication, Languages, IT, Other

Internally provided: PMSDS, ERP, Academy, Learning at WIPO, Induction Program, Language, Registration Systems

النسبة المئويةالنسبة المئويةاأليامالفئة

%64813.1اإلدارة

%60612.2التواصل

%253651.2اللغات

%4398.9تكنولوجيا المعلومات

%881.8األخالقيات والنزاهة

%63412.8مجاالت أخرى 

%81.1%4,951100.0المجموع الفرعي

%131.1نظام إدارة األداء وتطوير الموظفين

%595.1التخطيط للموارد المؤسسية

%817.0أكاديمية الويبو

%12010.4التعلم في الويبو

%14812.9البرنامج التمهيدي

%1129.7الصحة/السالمة/األمن

%61853.7أنظمة التسجيل *

%18.9%1,151100.0المجموع الفرعي

%6,102100.0المجموع

3,114العدد اإلجمالي للمشاركين:

4.95متوسط أيام التدريب لكل موظف:

* أنظمة تسجيل البراءات والعالمات التجارية

الجدول 20: التدريب بحسب الموّرد وفئة التدريب - 2014

ُمقدم خارجيا

ُمقدم داخليا

      خ  ج 
     

        خل 
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 تقيمي الأداء

 

  

النسبة المئويةالعددالتصنيفات

%17315.1أداء متميز

%91880.1أداء فعال

%111.0وجوب تحسين األداء

%00.0أداء غير مرض

%443.8بدون تصنيف

%1,14697.5المجموع الفرعي

%292.5دورة غير مكتملة لنظام تقييم األداء وتطوير الموظفين

%1,175100.0المجموع

* يونيو 2015

الجدول 21: تقييم األداء - دورة 2014 *
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 العداةل ادلاخلية

 

 

  

المجموع
النسبة 

المئوية

%2935.4طلب إعادة النظر في قرار إداري

%44.9رّد تقييم األداء

%56.1التظلمات
%3239.0مجلس الويبو للطعون *

%1214.6المحكة اإلدارة لمنظمة العمل الدولية

%100 82** المجموع

بما في ذلك طعن قُدم إلى مجلس الويبو للطعون في عام 2014 باسم 69 موظفا، وطعن قُدم في عام 2015 باسم 9 موظفين.
 
*

الجدول 22: شكاوى الموظفين/الطعون المودعة في الفترة يوليو 2014 - يونيو 2015

** يمّثل هذا العدد عدد اإلجراءات الواقعة خالل الفترة المشمولة. وقد تكون إحدى القضايا قد مّرت عبر طلب إعادة النظر وأحيلت، الحقا، إلى 

مجلس الويبو للطعون خالل الفترة ذاتها.

الجدول 23: عدد القضايا بحسب الموضوع المودعة في الفترة يوليو 2014 - يونيو 2015

* المضايقة/التمييز/المنازعات في مكان العمل
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 توصيات التدقيق

 

]ييل ذكل املرفق الثاين[

ديسمبر 2017%25التخزين اإللكتروني للوثائق السرية والحساسةعالية1410

ديسمبر 2016%60التخطيط للموارد المؤسسية: إدارة المعلوماتمتوسطة2429

3
التوصبة 5 - إجراءات 

انتهاء الخدمة
ديسمبر 2015%60لزوم أن تكون إجراءات المغادرة منهجية ومؤتمتةعالية

4
التوصبة 2 - إجراءات 

انتهاء الخدمة
مارس 2017%10لزوم تطوير عملية جرد مهارات الموظفين وكفاءاتهمعالية

5
IA 2014-01 

التوصية 1
ديسمبر 2015%70حل معلوماتي إلدارة تدفق طلبات الموظفينمتوسطة

6
IA 2014-01 

التوصية 7
ديسمبر 2015%50سفر زيارة الوطن - أدوات معلوماتية بديلة للمراقبة الفعالةمتوسطة

7
IA 2014-01

التوصية 8
ديسمبر 2017%50بدل اللغة - استعراض أهلية الموظفينمتوسطة

8
IA 2014-01

التوصية 2
ديسمبر 2015%25وضع دليل لعمليات الموارد البشريةمتوسطة

9
IA 2014-01

التوصية 6
عالية

تحديد الزوج المعال استنادا إلى المرتب السنوي اإلجمالي 

بمراعاة مكان عمل الزوج
ديسمبر 20%2015

10
Evaluation 2014-06

التوصية 1
عالية

المكافآت والتقدير

وضع سياسة
20%

أغسطس 

2015

الجدول 24: حالة توصيات التدقيق المعلّقة فيما يخص الموارد البشرية

نسبة تقدم التنفيذالموضوعاألولوية
تاريخ اإلنجاز 

المتوقع
التوصيةرقم



WO/CC/71/2 
ANNEX II 

 الثايناملرفق 

 اجلغرايفالتوزيع 

 

التوزيع الجغرافي )2000- - 2015(

تبّين الرسوم البيانية التالية األثر بحسب األقاليم لمبدأ التوزيع الجغرافي الذي وافقت عليه الدول األعضاء في عام 1975
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 2015التوزيع اجلغرايف يف عام 
1

 
 

 
 الإقلمي

 أألف
النس بة املئوية 

لالشرتااكت 
2 

 ابء
احلصة ادلنيا 

 ابملائة( 25)

 جمي
عدد املناصب 

 ابملائة( 75)

 دال
 اجملموع

)عدد املناصب(  
3

 
 ابء + جمي

 هاء
 النطاق املطلوب

 ابملائة( 10/+ 10 -)

 واو
الأرقام الفعلية 

4
 

 (2014)يونيو 
 

       
 46 21 – 26 22.8 8.4 14,4 2,77 أأفريقيا

 67 58 – 72 65.0 50.6 14,4 16,69 أ س يا واحمليط الهادئ
أأورواب الرشقية وأ س يا 

 الوسطى
8,55 14,4 25.9 40.3 44 – 36 31 

 34 18 – 22 20.1 5.6 14,4 1,86 أأمرياك الالتينية والاكرييب
 04 18 – 22 20.6 6.2 14,4 2,04 الرشق الأوسط

 38 43 – 54 48.2 33.8 14,4 11,16 أأمرياك الشاملية

 184 168 – 206 186.9 172.5 14,4 56.93 أأورواب الغربية

 (100,00) (101.0) (309.6) (413)   
_______________________________________________________________________________ 

1 
 .1975يونيو  30املؤرخة  WO/CC/IX/2انظر الوثيقة  =

2 
ىل "التوزيع اجلغرايف لالشرتااكت  = دارة الشؤون املالية(.2015اجملاميع حبسب الأقالمي يف عام  –استنادا اإ  " )اإ

3 
 الفئات املهنية وما فوقها )ابس تثناء لك من منصب املدير العام واملناصب اللغوية ومناصب احملّررين( =

4 
ىل تغيري مقارنة ابلعام السابق. =  الإشارة اإ

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[

 


