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 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2019يوليو  5 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 الثالثون الدورة
 2019 يوليو 12إىل  8جنيف، من 

 تقرير سنوي عن املوارد البشرية
 األمانة من إعداد

، "أيضا تقدمي التقرير الس نوي للموارد البرشية 2012المتست جلنة الربانمج واملزيانية، يف دورهتا املنعقدة يف سبمترب .1

املقدم للجنة التنس يق يف املس تقبل إىل دورة اخلريف للجنة الربانمج واملزيانية للنظر فيه." ومعال بذكل القرار، حتتوي هذه 

م( WO/CC/76/INF/1املوارد البرشية )الوثيقة عنالوثيقة عىل التقرير الس نوي  أيضا إىل جلنة الويبو للتنس يق يف  املقدَّ

 .2019أكتوبر دورهتا املنعقدة يف 

 

 [WO/CC/76/INF/1 ]تيل ذكل الوثيقة
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WO/CC/76/INF/1 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2019يوليو  5 التارخي:

 للتنسيق الويبو جلنة

 الدورة السادسة والسبعون )الدورة العادية اخلمسون(
 2019أكتوبر  9سبمترب إىل  30من جنيف، 

 البشرية املوارد عن سنوي تقرير
 األمانة من إعداد

 مقدمة أواًل.

يتناول هذا التقرير الس نوي عن املوارد البرشية مجيع مسائل املوارد البرشية اليت يلزم إبالغ جلنة الويبو للتنس يق هبا،  .1

تتعلق ببعض ويتضمن معلومات عن التقدم املُحرز يف إجناز أهداف  وغريها من شؤون املوظفني اليت هتم ادلول األعضاء.

شؤون املوظفني، ووصفاً موجزاً للس ياسات واملبادرات واألنشطة ذات الصةل اليت تتوافق مع اسرتاتيجية الويبو للموارد 

 2021.1-2017البرشية 

، من أجل إمداد ادلول األعضاء بأحدث 2019يونيو  30إىل  2018يوليو  1ويشمل هذا التقرير الفرتة من  .2

َّنة يف التقرير اليت تكون فرتهتا املشموةل س نة تقوميية.البياانت، إال يف بعض احل ويُس تمكل هذا التقرير  االت اخلاصة املُبي

بُكتيب منفصل عن املوارد البرشية )"كتيب املوارد البرشية"(، وحيتوي هذا الكتيب عىل بياانت القوة العامةل الرئيس ية خالل 

يف  موظفو الويبو، املعنون "2019وكتيب املوارد البرشية لعام  وميية.نفس الفرتة املشموةل ابلتقرير أو حسب الس نة التق

                                         
 اسرتاتيجية املوارد البرشية متاحة عىل موقع الويبو اإللكرتوين يف العنوان التايل: 1

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_cc_74/wo_cc_74_5.pdf . 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_cc_74/wo_cc_74_5.pdf
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وترد يف هذا التقرير إشارات مرجعية إىل بعض  2، متاح عىل موقع الويبو اإللكرتوين.خدمة نظام امللكية الفكرية العاملي"

 خمططات وجداول كتيب املوارد البرشية.

 بياانت القوة العامةل بإجياز اثنياً.

%( 70.2بتناُسب مس تقر بني املوارد األساس ية ) 1,536 بلغ مجموع القوة العامةل يف الويبو ،2019يونيو  30يف و .3

كام أن إنتاجية القوة العامةل مس مترة  4وهو ما يُضايه الفرتة املشموةل ابلتقرير السابق. 3(،1%( )اجلدول .829واملوارد املرنة )

ويشهد أيضاً نظام مدريد لتسجيل العالمات  بشأن الرباءات عىل وجه اخلصوص. أداء نظام معاهدة التعاونبفضل يف الزتايد 

أيضا خدمات التسجيل العاملية اليت تديرها الويبو، هام الرئيس يان يف وهذان النظامان  (.6زايدًة يف اإلنتاجية )اجلدول 

 مصدران رئيس يان إليراداهتا، ويس تأثران ابلنصيب األكرب من قوهتا العامةل.

عىل  ،1999فقد ُأنشئ هذا الربانمج يف عام  هذا العام، يبلغ برانمج الويبو للتدريب ادلاخيل عامه العرشين.ويف  .4

وقد ُوِصف برانمج الويبو للتدريب ادلاخيل يف  مشارف األلفية اجلديدة، وهو أحد استامثرات املنظمة يف املواهب الشابة.

هذا الربانمج إاتحة  ويواصل 5بأنه "منوذج معل للتدريبات ادلاخلية"، 2018تقرير صدر عن وحدة التفتيش املشرتكة يف عام 

خر اآلتدرييب ال نشاط وال  الفرص للعقول الشابة املتحمسة لتشهد تفعيل والية الويبو، ولتتعرف عىل قمي املنظمة األساس ية.

يأيت يف هذا التقرير و  .2009يف عام  س نوات 10هو برامج زماالت الويبو، اليت ُأنشئ قبل  يس هتدف املهنيني الش باباذلي 

 أيضاً املزيد عن برامج الويبو التدريبية الرامية إىل تمنية املواهب الواعدة.

 املسائل اليت يلزم إبالغ جلنة الويبو للتنس يق هبا اثلثاً.

 إهناء التعيينات

للتنس يق جبميع حاالت إهناء تعيينات العام بأن يُبِلغ جلنَة الويبو  )ز( من نظام موظفي الويبو املدير2-9يُلزِم البند  .5

 :2019يونيو  30إىل  2018يوليو  1وفامي ييل حاالت إهناء اخلدمة اليت حدثت يف الفرتة من  املوظفني.

 ( من نظام املوظفني،2)أ()2-9ثالث حاالت ألس باب حصية وفقاً للبند  -

 ( من نظام املوظفني،3)أ()2-9للبند وحالتان بسبب سوء السلوك وفقاً  -

 ( من نظام 5)أ()2-9ومثاين حاالت لصاحل حسن إدارة املنظمة ومبوافقة املوظفني املعنيني، وفقاً للبند  -

 املوظفني.

                                         
2 https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4431 
 مجيع اجلداول املُشار إلهيا يف هذا التقرير موجودة يف ُكتيب املوارد البرشية. 3
 .30إىل  70موظفاً، واكنت نس بة املوارد األساس ية إىل املوارد املرنة  1,558يف الفرتة املشموةل ابلتقرير السابق، بلغ مجموع القوة العامةل  4
"اس تعراض برامج استشهدت وحدة التفتيش املشرتكة بربامج التدريب ادلاخيل ملنظمة العمل ادلولية والويبو مكثال حُيتذى به، وذكل يف وثيقهتا املُعنونة  5

(، اليت ميكن الاطالع عليه عرب الرابط التايل: 56إىل  54، انظر الفقرات من JIU/REP/2018/1التدريب ادلاخيل يف منظومة األمم املتحدة" )

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_1_arabic_0.pdf. 

https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4431
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_1_english.pdf
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 التوازن بني اجلنسني

مبادرات ُُترى  وتشارك الويبو يف تلزتم الويبو بتحسني متثيل املرأة يف صفوف موظفهيا، ال س امي داخل هيئهتا اإلدارية. .6

 كام تضطلع ببعض األنشطة مببادرة خاصة مهنا. عىل نطاق منظومة األمم املتحدة لتعزيز وتيسري التوازن بني اجلنسني.

وتنص س ياسة الويبو بشأن املساواة بني اجلنسني عىل أن ادلول األعضاء جيب أن تظل عىل عمل اتم ابلتقدم املُحرز  .7

ت هذه الس ياسة عىل إرساع تنفيذ الويبو خلطة العمل املُطبَّقة عىل نطاق منظومة األمم وقد ساعد يف تنفيذ هذه الس ياسة.

جملس الرؤساء  املرحةل األوىل من هذه اخلطة، وأقّر (UN-SWAPاملتحدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )

، 2017عام حىت  2012واس مترت من عام فيذيني(، التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين ابلتنس يق )جملس الرؤساء التن 

مث بدأت يف عام  6واكن من املتوقع خالل تكل الفرتة أن تس تويف املنظامت التابعة ملنظومة األمم املتحدة متطلبات هذه اخلطة.

  ".UN-SWAP 2.0املرحةل الثانية من اخلطة " 2018

تنقيح املؤرشات احلالية ورفع سقف املساءةل والنتاجئ  ( إىلUN-SWAP 2.0وأدت املرحةل الثانية من خطة العمل ) .8

للس نوات امخلس القادمة من خالل تشديد متطلبات مؤرشات األداء اخلاصة ابلتقيمي والتدقيق والاتساق، وإضافة مؤرش 

داء الس بعة ومن بني مؤرشات األ أداء جديد بشأن القيادة ومؤرش مس تقل لقياس المتثيل املتاكئف للنساء يف مالك املوظفني.

س بعة مؤرشات، وأوشكت عىل استيفاء متطلبات  س تةتس تويف الويبو متطلبات  7عرش يف املرحةل الثانية خلطة العمل،

 ويوحض الرمس البياين التايل نتاجئ الويبو يف الس نة األوىل من املرحةل الثانية خلطة العمل. مؤرشات أخرى.

 

                                         
ملساواة بني اجلنسني ة العمل املُطبقة عىل نطاق املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة تُطبِّق الاسرتاتيجية الواردة يف الس ياسة املتعلقة ابإن خط 6

 .2006ومتكني املرأة عىل نطاق منظومة األمم املتحدة اليت اعمتدها جملس الرؤساء التنفيذيني يف عام 
( 8( والس ياسة، )6( والتدقيق، )5( التقيمي، )4تس تويف الويبو متطلبات ) ات الس بعة عرش والتقدم اذلي أحرزته الويبو يف لك مؤرش مهنا:فامي ييل املؤرش 7

( وتتبع 9دة، )( القيا7( والاتساق. وأوشكت الويبو عىل استيفاء متطلبات )17( واملعرفة والتواصل، )16وإدارة األداء عىل حنو يراعي الفروق بني اجلنسني، )

( وتمنية القدرات. وما زالت الويبو غري 15( وتقيمي القدرات )14( وثقافة املنظمة، )13( والمتثيل املتاكئف للمرأة، )12( والهيلك اجلنساين، )11املوارد املالية، )

( واإلبالغ عن نتاجئ أهداف التمنية املس تدامة 2ة بني اجلنسني، )( التخطيط الاسرتاتيجي: نتاجئ أهداف التمنية املس تدامة املتعلقة ابملساوا1مس توفية ملتطلبات )

( النتاجئ الربانجمية ألهداف التمنية املس تدامة املتعلقة ابملساواة 3( وختصيص املوارد املالية. وال ينطبق عىل الويبو مؤرش )10املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني، )

 بني اجلنسني.
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ومتكني املرأة اليت تواصل الويبو إحراز تقدم فهيا اس تخدام مؤرش ومن مؤرشات خطة معل املساواة بني اجلنسني  .9

وحدة،  97%( الوحدات التنفيذية يف الويبو، البالغ عددها 47وقد اس تمكل ما يقرب من نصف ) 8للمساواة بني اجلنسني.

 2017% يف عام 20 بنس بة ، ويه زايدة كبرية مقارنةً 2018جانباً كبرياً من مؤرش املساواة بني اجلنسني يف خطة معلها لعام 

 .2016% يف عام 8و

األمني العام لألمم املتحدة يف عام عىل نطاق املنظومة" اليت أطلقها وبناًء عىل "اسرتاتيجية التاكفؤ بني اجلنسني  .10

العمل وتُركِّز خطة  .2021-2019تعكف الويبو عىل تنفيذ خطة معلها التنظميية املتعلقة ابلشؤون اجلنسانية للفرتة  2017،9

عىل س تة جماالت اسرتاتيجية، أال ويه: القيادة واملساءةل، والتوظيف والاختيار، وإدارة املواهب/تمنية قدرات املوظفني، 

وفامي خيص التوظيف والاختيار، تشري البياانت احلديثة إىل  وهتيئة بيئة مواتية، والتواصل وادلعوة، والرصد واإلبالغ.

ات.حدوث تغريات إجيابية تتعلق  ، ما فتئت تزداد 2018إىل  2016ففي الس نوات الثالث األخرية من  ابلنساء املُرَّشَّ

ات الاليئ وقع علهين الاختيار لشغل وظائف شاغرة )من ف ، 2018ويف عام  (.2-إىل مد 4-النس بة املئوية للنساء املُرَّشَّ

)اجلدول  2016% )فقط( يف عام 22مقارنًة بنس بة % من املُختارين للتعيني يف هذه الرتب الوظيفية، 42اكن النساء ميثلن 

 وتبذل املنظمة يف الوقت احلايل هجوداً إلحداث اُتاه تصاعدي واإلبقاء عليه. (.20

(، وهو برانمج اشرتك يف وضعه EMERGEوال تزال الويبو مشاراكً نشطاً يف برانمج القيادات النسائية الصاعدة ) .11

ويعمل هذا الربانمج اذلي تبلغ مدته تسعة أشهر عىل  وهو اآلن يف العام الثالث لتنفيذه. 10كيااًن من كياانت األمم املتحدة، 11

مشاركًة، مهنن ثالثة من موظفات الويبو،  33وادلفعة الثانية اليت تضم  لشغل مناصب قيادية. 3-إعداد موظفات يف الرتبة ف

 .يف اجملموع ات الويبوموظفاس تفادت من الربانمج س بعة و  .2019أمكلت الربانمج يف يونيو 

مؤرشات وأضيفت إىل  211-إىل مد 4-ووافقت ادلول األعضاء عىل أهداف التاكفؤ بني اجلنسني يف الرتب من ف .12

 الس نوات ويوحض اجلدول التايل هذه األهداف، ويُبنيِّ تطور متثيل املرأة يف املناصب اإلدارية يف األداء اخلاصة ابملنظمة.

، ولكن اخنفض متثيل املرأة منذ عام 1-ومد 4-، حققت الويبو أهدافها اخلاصة ابلرتبتني ف2019و يونيويف  األربع األخرية.

 وتُبذل حالياً هجود متجددة لعكس هذا الاُتاه. .5-وف 2-يف الرتبتني مد 2016

 الرتب
األهداف املنشودة يف 

 2019ديسمرب 

يونيو  30الوضع يف 

2019 

يونيو  30الوضع يف 

2018 

يونيو  30الوضع يف 

2017 

يونيو  30الوضع يف 

2016 

 %18 %18 %16.7 %15.4 %20 2-مد

 %30 %31 %34.6 %36.8 %35 1-مد

                                         
هو أداة يش يع اس تخداهما من ِقبل كياانت نظام األمم املتحدة املوحد يف إطار خطة معل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة مؤرش املساواة بني اجلنسني  8

 لإلشارة إىل مدى مراعاة نشاط ما ملنظورات املساواة بني اجلنسني.
ايل: وثيقة "اسرتاتيجية التاكفؤ بني اجلنسني عىل نطاق املنظومة" متاحة يف العنوان الت 9

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

2017.pdf00102b_gender_strategy_report_13_sept_. 
 .https://learning.unog.ch/node/9019ميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن الربانمج يف الصفحة اليت يُفيض إلهيا الرابط التايل:  10
دة املدة أو 11 ةل من املزيانية العادية. املوظفون املشمولون مه املوظفون املُعيَّنون بعقود ُمحدَّ  دامئة أو مس مترة، بناًء عىل الرتبة الوظيفية، ويشغلون وظائف ُمموَّ

https://www.un.int/sites/www.un.int/files/Permanent%20Missions/delegate/17-00102b_gender_strategy_report_13_sept_2017.pdf
https://www.un.int/sites/www.un.int/files/Permanent%20Missions/delegate/17-00102b_gender_strategy_report_13_sept_2017.pdf
https://learning.unog.ch/node/9019
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 الرتب
األهداف املنشودة يف 

 2019ديسمرب 

يونيو  30الوضع يف 

2019 

يونيو  30الوضع يف 

2018 

يونيو  30الوضع يف 

2017 

يونيو  30الوضع يف 

2016 

 %36 %35 %33.3 %32.4 %40 5-ف

 %47 %45 %47.2 %48.7 %48 4-ف

، 5-وف 4-وف 3-وقد وصل برانمج الويبو بشأن التطوير املهين والوظيفي، اذلي يس هتدف املوظفات يف الرتب ف .13

مضن أنشطة الرقابة املس تقةل يف  2018وأثبت تقيمي املرحةل الثانية من الربانمج التجرييب، اذلي ُأجري يف عام  عامه الرابع.إىل 

وأشار التقيمي إىل قصور  الويبو، أن الربانمج التجرييب مناسب ويتسم ابلفعالية والكفاءة، ولكنه غري مس تدام يف شلكه احلايل.

وتعكف إدارة  ت التطوير الوظيفي يف ضوء الاحتياجات التنظميية والفردية احلالية واملس تقبلية.هيلك الويبو اخلاص خبدما

املوارد البرشية حالياً عىل تنفيذ التوصيات الرامية إىل وضع إطار دمع وظيفي شامل، مبا يف ذكل إعداد اسرتاتيجية ادلمع 

 12ز تنس يق.الوظيفي وتنفيذها، وإرشاك املديرين واملوظفني، وإنشاء مرك

، اعمتدت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية( قراراً بشأن املرأة وامللكية الفكرية، 2018ويف نومفرب  .14

وأكرب يف وحثَّ هذا القرار ادلول األعضاء يف الويبو عىل تعزيز فرص مشاركة النساء املبتكرات واملبدعات عىل حنو أوسع 

وتعزيز فرص إدماج النساء والفتيات يف جمايل العلوم والتكنولوجيا وكذكل يف معليات اختاذ القرارات، ية، نظام امللكية الفكر 

وطلبت جلنة التمنية من األمانة أن تشارك يف مجع وقياس وحتليل بياانت مشاركة املرأة يف إنتاج  13وتبادل أفضل املامرسات.

بشأن املساواة بني اجلنسني، هبدف مساعدة ادلول األعضاء عىل تشجيع  امللكية الفكرية، وأن تواصل تنفيذ س ياسة الويبو

 زايدة مشاركة النساء والفتيات.

ويف ادلورة نفسها، وبناًء عىل طلب جلنة التمنية، قدمت الويبو ألول مرة مبادراهتا الرامية إىل تعزيز مشاركة النساء يف  .15

بياانت وحتليلها، مثل البياانت األولية اخلاصة مبسامهة املرأة يف نظام واش متلت هذه املبادرات عىل مجع ال  امللكية الفكرية.

الهاي )التصاممي الصناعية( وتعزيز مشاركة املرأة يف الابتاكر يف أقالمي ش ىت مثل الرشق األوسط وأمرياك الالتينية ومنطقة 

ية، وتبلغ مدته أربع س نوات، بشأن "تعزيز ، بدأ تنفيذ مرشوع وافقت عليه جلنة التمن 2019ويف أوائل عام  البحر الاكرييب.

وينصب الرتكزي يف  دور النساء يف الابتاكر واملقاوةل: تشجيع النساء يف البدلان النامية عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية".

 تدريبية.الس نة األوىل عىل حتديد األطر املرجعية األساس ية يف البدلان املشاركة، وإجراء حبث مرجعي، وإعداد مواد 

 تقرير جلنة اخلدمة املدنية ادلولية

م اللجنة إىل امجلعية العامة ]لألمم  17تنص املادة  .16 من النظام األسايس للجنة اخلدمة املدنية ادلولية عىل أن "تُقدِّ

وحُيال التقرير إىل األهجزة الرئاس ية للمنظامت األخرى  املتحدة[ تقريراً س نواًي يشمل معلومات عن تنفيذ مقرراهتا وتوصياهتا.

                                         
، متاح يف العنوان التايل: 2018سبمترب  EVAL 2018 ،28-01(، شعبة الرقابة ادلاخلية، 2تقيمي الربانمج التجرييب للتطوير املهين والوظيفي )املرحةل  12

wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/prof_dev_phase2_2018.pdf-https://www.wipo.int/export/sites/www/about . 
رئيس يف الوثيقة املتاحة يف الصفحة اليت يُفيض إلهيا الرابط التايل: من ملخص ال 9يرد قرار جلنة التمنية يف الفقرة رمق  13

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421755. 

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/prof_dev_phase2_2018.pdf
https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=421755
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وبناًء عىل ذكل، يلفت املدير العام انتباه جلنة الويبو للتنس يق إىل تقرير  عن طريق الرؤساء التنفيذيني لتكل املنظامت ]....[".

 14(.A/73/30 )وثيقة األمم املتحدة 2018جلنة اخلدمة املدنية ادلولية لعام 

 صندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة )جملس الصندوق املشرتك(تقرير جملس ال 

)أ( من النظام األسايس للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة )الصندوق( عىل 14تنص املادة  .17

ت األعضاء مرة واحدة عىل األقل يف الس نة أن يقدم جملس الصندوق املشرتك إىل امجلعية العامة لألمم املتحدة وإىل املنظام

امجلعية العامة بناء عىل  "تقريراً، يشمل البياانت املالية، بشأن معليات الصندوق، ويُبلغ لك منظمة عضو بأي إجراء تتخذه

م تقرير جملس الصندوق املشرتك لعام  التقرير". ثة والس بعني )وثيقة إىل امجلعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الثال  2018وُقدِّ

 ويلفت املكتب ادلويل انتباه ادلول األعضاء إىل هذا التقرير. A/73/9.)15 األمم املتحدة

 ثقافة العرفان والتقدير

يربهن برانمج الويبو للماكفآت والتقدير عىل أن الويبو تسود فهيا ثقافة تقدير مساهامت موظفهيا عىل املس تويني  .18

 بإجناز واليهتا.الفردي وامجلاعي، مما يسمح 

، طلبت اللجنة من األمانة أن تقدم تقريراً 2018ويف الاجامتع الس نوي للجنة الويبو للتنس يق اذلي ُعقد يف سبمترب  .19

، يرد أدانه ذلكلواس تجابًة  عن تنفيذ برانمج املاكفآت والتقدير، وأن تقدم معلومات حمدثة عن أي تغيريات حدثت فيه.

 ت والتقدير عىل مدار س نواته الس بع.ملخص لتارخي برانمج املاكفآ

 يف شلك برانمج ُترييب، واكن يتألف من املاكفآت التالية: 2013ُأطلق برانمج املاكفآت والتقدير يف عام  .20

 فرنك سويرسي للك مهنام(، 2,500 ماكفأة فردية بقمية 12النتاجئ والتوجه حنو تقدمي اخلدمات ) •

 فرنك سويرسي(، 5,000تبلغ قمية لك مهنا والعمل يداً واحدة )ثالث ماكفآت جامعية  •

 والابتاكر والكفاءة )ثالث ماكفآت فردية يف شلك برانمج تدريب همين ملدة تصل إىل أربعة أسابيع(، •

 وشهادات تقدير للموظفني ذوي األداء املمتزي. •

وعقب  .2015يف عام ، وخضع للتقيمي من جانب شعبة الرقابة ادلاخلية 2014واتسع نطاق املرشوع التجرييب يف عام  .21

 التقيمي، ُأدخلت عليه تغيريات عديدة:

املس تفيدين اس تحداث ماكفأة "املسؤولية البيئية والاجامتعية واإلدارية"، حيث يقوم املوظفون برتش يح  •

 فرنك سويرسي للك مهنا(؛ 2,500واختيارمه من خالل التصويت )ثالث ماكفآت فردية بقمية 

ني للماكفآت إىل مديري الربامج/فريق اإلدارة العليا؛وقيام املديرين برفع أسامء  •  املُرَّشَّ

صة لربانمج املاكفآت والتقدير عىل الش بكة ادلاخلية )اإلنرتانت(؛ •  وإنشاء صفحة ُمخصَّ

ونرش ُكتيب جديد من كتيبات نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني يوحض أمهية "إبداء التقدير" ومبادئه  •

 عىل إعراب املديرين عن التقدير والعرفان. األساس ية، ويرضب أمثةل

                                         
 .https://icscweb.un.org/resources/pdfs/ar/AR2018.pdf?d=52920193:51:04AMمتاحة يف العنوان التايل:  A/73/30الوثيقة  14
 ..org/A/73/9https://undocsمتاحة يف العنوان التايل:  A/73/9الوثيقة  15

https://icscweb.un.org/resources/pdfs/ar/AR2018.pdf?d=52920193:51:04AM
https://undocs.org/A/73/9
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 مبالغ املاكفآت النقدية عىل النحو التايل: 2017وزادت يف عام  .22

 فرنك سويرسي، 3,000إىل  2,500زادت ماكفأة "النتاجئ والتوجه حنو تقدمي اخلدمات" من  •

 نك سويرسي،فر  3,000إىل  2,500وزادت ماكفأة "املسؤولية البيئية والاجامتعية واإلدارية" من  •

 فرنك سويرسي. 6,000إىل  5,000وزادت ماكفأة "العمل يداً واحدة" من  •

َّطت أربُع فئات من املاكفآت الفردية وامجلاعية الضوَء  2018وشهد عام  .23 ادلورة الرابعة لربانمج املاكفآت والتقدير، وسل

اً واحدة" و"الترصف مبس ئولية" و"حتقيق عىل لك قمية من قمي الويبو األساس ية املنقحة )"رمس املس تقبل" و"العمل يد

وإضافًة إىل ذكل، وتقديراً لألداء املمتاز اذلي حققته الويبو كلك، زادت اخملصصات املالية لربانمج املاكفآت  المتزي"(.

 وذلكل ُأجريت التغيريات التالية: والتقدير، وزاد عدد املاكفآت وعدد املوظفني اذلين ميكن أن حيصلوا علهيا.

وميكن منح هذه  والتوجه حنو تقدمي اخلدمات" السابقة.يق المتزي" حمل ماكفأة "النتاجئ ماكفأة "حتق  حلّت •

موظف كام اكن  100موظفاً يف ذكل القطاع )بداًل من لك  50املاكفأة ملوظف واحد يف لك قطاع من لك 

 6,000إىل  3,000املبلغ من احلال فامي مىض(، يف شلك مبلغ من املال يُدفَع مُجةًل واحدًة، وقد زاد ذكل 

 فرنك سويرسي؛

 وحلّت ماكفأة "الترصف مبسؤولية" حمل ماكفأة "املسؤولية البيئية والاجامتعية واإلدارية" السابقة؛ •

 فرنك سويرسي؛ 9,000إىل  6,000وزاد املبلغ النقدي ملاكفأة "العمل يداً واحدة" من  •

ملسامهة لك موظف يف أداء املنظمة، مما أدى إىل دفع مبلغ واس ُتحدثت ماكفأة أداء تنظميي جديدة، تقديراً  •

فرنك سويرسي نظري نتاجئ أعامل الويبو املمتازة يف  2,000نقدي مجليع املوظفني املؤهلني قدره 

 .2017-2016 الثنائية

يقرب من فرنك سويرسي، أْي ما  2,531,800، بلغت التلكفة اإلجاملية لربانمج املاكفآت والتقدير 2018ويف عام  .24

% من إجاميل تاكليف األجور يف الويبو )أْي األجر الصايف للفئة الفنية والفئات العليا من املوظفني، ورواتب فئة اخلدمات 1

 العامة والفئات املتصةل هبا(.

امت وقد ُأضيفت فئة جديدة من املاكفآت غري النقدية تقديراً ملساه .2019ولن تُمنح ماكفأة األداء التنظميي يف عام  .25

وهذه اخلدمة التطوعية تشمل اخلدمة يف جملس  خاصة، من خالل اخلدمة التطوعية، يف سري العمل ادلاخيل يف املنظمة.

الويبو للطعون والفريق الاستشاري املشرتك، وهام هيئتان إداريتان يشارك فهيام املوظفون وتُسداين املشورة إىل املدير العام 

 2019وإضافًة إىل ذكل، زادت يف عام  املوظفني والشؤون اإلدارية عىل الرتتيب.بشأن طعون املوظفني وبشأن شؤون 

 املبالغ النقدية لثالث فئات من املاكفآت:

 فرنك سويرسي، 7,500إىل  6,000زادت ماكفأة "حتقيق المتزي" من  •

 فرنك سويرسي، 4,000إىل  3,000وزادت ماكفأة "الترصف مبسؤولية" من  •

 فرنك سويرسي. 10,000إىل  9,000داً واحدة" من وزادت ماكفأة "العمل ي •
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ومتاش ياً مع "املبادئ واملبادئ التوجهيية لتقيمي وإدارة األداء من أجل تقدير خمتلف مس توايت األداء" الصادرة عن  .26

نقيحها يف ُأضيف الرشطان التاليان إىل الس ياسة اليت تنظم برانمج املاكفآت والتقدير عند ت  16جلنة اخلدمة املدنية ادلولية،

 ، عىل الرتتيب:2019و 2018عايم 

% من صايف املرتب األسايس للموظف )دون حساب تسوية مقر 10جيب أال تتجاوز املاكفآت النقدية  •

ويف حاةل منح املوظف ماكفأة نقدية واحدة أو أكرث يف أي س نة  العمل ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا(.

أو املاكفآت تتجاوز ُمنفردًة أو ُمجمتعًة احلد األقىص املذكور أعاله، خُيفَّض من الس نوات واكنت هذه املاكفأة 

 املبلغ اإلجاميل وفقاً ذلكل؛

% من تاكليف أجور الويبو املتوقعة )أْي 1.5وجيب أال تتجاوز التلكفة اإلجاملية لربانمج املاكفآت والتقدير  •

 ، ورواتب فئة اخلدمات العامة والفئات املتصةل هبا(.األجر الصايف للفئة الفنية والفئات العليا من املوظفني

 متديدات التعيينات املؤقتة

أن تُدرج األمانة ابنتظام يف تقريرها  2018طلبت جلنة الويبو للتنس يق يف اجامتعها الس نوي اذلي ُعقد يف سبمترب  .27

املدير العام ملا يزيد عىل س نتني مبوجب  الس نوي عن املوارد البرشية معلومات مفصةل عن عدد التعيينات املؤقتة اليت مددها

 ، والس ند املنطقي الس تخدام هذا التدبري الاس تثنايئ.17)أ( من نظام املوظفني16-4البند 

وفامي ييل األساس املنطقي  ، جرى متديد أربعة تعيينات مؤقتة ألكرث من س نتني.2019ويف الفرتة من يناير إىل يونيو  .28

 لهذه المتديدات الاس تثنائية:

دي املدة.اك • ولكن تعذر اكامتل إجراءات التعيني  ن من املقرر أن يُس تعاض عن تعيينني مؤقتني بتعيينني ُمحدَّ

ديت املدة قبل انهتاء التعيينني املؤقتني، وذكل بسبب تأخريات غري متوقعة. ولضامن  يف الوظيفتني املُحدَّ

تة أشهر، ومتديد اآلخر ملدة مخسة أشهر، ليك اس مترارية اخلدمة، جرى متديد أحد التعيينني املؤقتني ملدة س  

 يتس ىن اكامتل معلية اختيار شاغيل الوظيفتني احملدديت املدة.

 وجرى متديد تعيني مؤقت واحد لتلبية احلاجة إىل اس مترار املهام املؤقتة ملدة س تة أشهر أخرى فقط. •

الوظيفة ابس تكامل الوالية املؤقتة وجرى متديد تعيني مؤقت واحد ملدة شهرين من أجل السامح لشاغل هذه  •

املُس ندة إليه، اليت اكنت تشمل قيامه بعرض تقدميي تقين ملرشوع أطلقته الويبو حديثاً يف اجامتع نظمه أحد 

 أحصاب املصلحة وجاء موعد ذكل الاجامتع بعد موعد انهتاء التعيني املؤقت.

                                         
، املتاح يف العنوان التايل: 2017واملرفق السادس يف تقرير جلنة اخلدمة املدنية ادلولية لعام  67إىل  65انظر الفقرات من  16

r=09860932 ?AnnualReports/AR2017.pdf/https://icsc.un.org/Resources/General.  من التقرير املذكور، قررت  67وكام جاء يف الفقرة

العامة، وحثّت املنظامت عىل  جلنة اخلدمة املدنية ادلولية أّن "عىل املنظامت اس تخدام التدابري الواردة يف املرفق السادس مكبادئ توجهيية، رهناً مبوافقة امجلعية

 جمال إدارة األداء من أجل حتسني أداء املنظمة كلك".مواصةل هجودها يف 
ل البند  17 للسامح للمدير العام بأن ميدد، يف الظروف الاس تثنائية، املدة الرتامكية القصوى للتعيني  2019يناير  1)أ( من نظام املوظفني ابتداًء من 16-4ُعدِّ

 املؤقت من س نتني إىل ثالث س نوات.

https://icsc.un.org/Resources/General/AnnualReports/AR2017.pdf?r=09860932
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 مسائل أخرى تتعلق ابملوظفني رابعاً.

 المتثيل اجلغرايف

، اخنفضت نس بة 2013فعىل مدار ست س نوات متتالية منذ عام  اصل الويبو حتسني التوزيع اجلغرايف ملوظفهيا.تو  .29

 30% يف 45.1موظفي الفئة الفنية والفئات العليا القادمني من إقلمي واحد )أورواب الغربية(، وأصبحت هذه النس بة اآلن تبلغ 

وقد أدى ذكل إىل زايدة متثيل أقالمي جغرافية  .2013% يف عام 49.2أ(، مقارنًة بنس بة 8و 8)اجلدوالن  2019يونيو 

 أخرى.

(، بعد أن اكن عدد 9)اجلدول  2018جنس ية ممثةل يف صفوف موظفي الويبو يف هناية عام  123واكنت هناك  .30

 َّ دول أعضاء  ومن بني هذه اجلنس يات، توجد ست جنس ية خالل نفس الفرتة من العام املايض. 118ةل يبلغ اجلنس يات املمث

وتشري بياانت أخرى إىل وجود اُتاهات  ممثةل حديثاً، يه ألبانيا، وموريتانيا، وموزامبيق، والسودان، واتيلند، وأوزبكس تان.

عة. َّةل متثياًل اكفياً  2016ويزتايد منذ عام  حديثة ُمشجِّ َّةل أو أقالمي غري ُممث عدد املوظفني اجلدد القادمني من بدلان غري ُممث

دة املدة يف الفئة الفنية وفئة املديرين )اجلدول لشغل  ويف الوقت نفسه، ال يزال يزتايد إجاميل عدد  (.19وظائف ُمحدَّ

َّةل، فاكن عدد هذه الطلبات يف عام  مة من دول أعضاء غري ُممث عىل وجه اخلصوص أكرب بكثري من عام  2018الطلبات املُقدَّ

 18(.17%( )اجلدول 26 )بنس بة 2016%( ومن عام 21.5)بنس بة  2017

ني إىل مبادرة هجات التنس يق اليت أقرهتا جلنة الويبو  .31 وتُبذل حالياً هجود متجددة الس تعادة التأييد والاهامتم املُوهجَّ

واستندت هذه املبادرة إىل فرضية  19فامي يتعلق بتحسني المتثيل اجلغرايف يف صفوف موظفي الويبو، 2016للتنس يق يف عام 

َّةل متثياًل اكفياً ملساعدة الويبو عىل حتقيق مفادها أنه ال  َّةل واألقالمي غري املُمث غىن عن مشاركة والزتام ادلول األعضاء غري املُمث

هجة  14دوةل من ادلول األعضاء قد عيَّنت هجات تنس يق، مهنا  46، اكنت 2019وحبلول يونيو  أهدافها املتعلقة ابلتنوع.

 وُتري حالياً زايدة التفاعل مع هذه اجلهات. .2019جديدة يف النصف األول من عام 

َّةل، تعاونت إدارة املوارد البرشية مع إدارات أخرى عىل  .32 ويف حماوةل لزايدة التواصل مع ادلول األعضاء غري املُمث

ة إىل مقديم طلبات التوظيف احملمتلني يف س ياق األحداث اليت تنظمها الويبو يف ه ذه الاضطالع بأنشطة توعية ُموهجَّ

وأبدى  .والسودان ، يه عامن وقطر2019وُأجريت هذه األنشطة يف ثالثة بدلان يف النصف األول من عام  البدلان.

املشاركون مس توى عالياً من التفاعل خالل أنشطة التوعية، وأظهر اس تبيان تقيميي أن املشاركني وجدوا املعلومات مفيدًة، مما 

وبناًء عىل  لشغل وظائف يف الويبو أو أن حييلوا أشخاصاً يعرفوهنم إىل هذه الوظائف.يشري إىل أهنم من احملمتل أن يتقدموا 

َّةل.  20ما حتقق من نتاجئ إجيابية، جيري حالياً تكرار هذا الهنج يف البعثات املُقرر إرسالها إىل دول أعضاء أخرى غري ُممث

                                         
، وإن اكنت هذه الزايدة أقل 2018إىل  2016وجود زايدة يف عدد الوظائف الشاغرة عىل مدار فرتة الس نوات الثالث من  أيضاً إىل 17يشري اجلدول  18

 نسبياً من الزايدة يف عدد الطلبات املس تلمة.
املتاحة يف العنوان التايل:  WO/CC/73/5من الوثيقة  17انظر الفقرة  19

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_cc_73/wo_cc_73_5.pdf  من الوثيقة  44والفقرةWO/CC/73/7  املتاحة يف

 .https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_cc_73/wo_cc_73_7.pdfالعنوان التايل: 
تطور عدد الطلبات  18ويُوحضِّ اجلدول  س بع بعثات توعية ألغراض التوظيف من أجل حتسني المتثيل اجلغرايف يف صفوف املوظفني. 2016ُأوِفدت منذ عام  20

مة  دة املدة من تكل البدلان اليت اس تضافت هذه البعثات.املُقدَّ وترصد األمانة هذه البياانت بعناية لتحديد ما ترتكه هذه البعثات مع  لشغل وظائف شاغرة ُمحدَّ

 مرور الوقت من أثر، إن وجد، عىل عدد الطلبات.

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_cc_73/wo_cc_73_5.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_cc_73/wo_cc_73_7.pdf
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 زايدة حتسني التنوع

عات مواهب الويبو" ليك تضمن املنظمة وجود منبع خيرج تشمل املبادرات األخرى اليت تُركِّز عىل التن .33 وع إنشاء "ُتمُّ

وتُس هتدف عىل وجه التحديد املناصب اليت تُفتح فهيا ابنتظام أبواب  منه مرَّشون خارجيون مؤهلون لوظائف الفئة الفنية.

وإضافًة إىل  وتكنولوجيا املعلومات.التعيني و/أو اليت يصعب شغلها، مثل وظائف الشؤون القانونية وإدارة الربامج والرتمجة 

ع مواهب نسائية ُمخرضمة" )الفئة ف وما فوقها( إىل تيسري هجود الويبو الرامية إىل بلوغ  5-ذكل، سوف يؤدي وجود "ُتمُّ

عات املواهب املذكورة يف صفحة  أهداف املساواة بني اجلنسني يف املس توايت الوظيفية العليا. وجيري حالياً إنشاء ُتمُّ

ج لها عىل وسائل التواصل الاجامتعي، وكذكل خالل بعثات التوعية واملعارض  الوظائف مبوقع الويبو اإللكرتوين، وسوف يُروَّ

عات املواهب. عات املواهب  التوظيفية ليساعد ذكل عىل ضامن اس مترار خّض مواهب جديدة ومتنوعة يف ُتمُّ وس تكون ُتمُّ

دة، يف  مفتوحة عىل مدار العام للسامح ملُقديم طلبات التوظيف احملمتلني بإبداء رغبهتم يف العمل يف الويبو يف ختصصات ُمحدَّ

وسوف خُتِطر الويبو هؤالء األفراد عند شغور وظيفة مناس بة، مبا يف  حاةل عدم وجود شواغر مناس بة تتوافق مع مؤهالهتم.

 ذكل فرص التعيني املؤقت.

)نس تطيع القيام مبا هو أفضل(، اليت تولت  WeCanDoBetter# يف محةل 2019وشاركت الويبو طوال شهر يونيو  .34

واكنت هتدف إىل تعريف أحصاب املواهب من ذوي اإلعاقة يف مجيع أحناء العامل ابلفرص  Impactpool،21قيادهتا منصة 

ضوء عىل عدم املساواة واكنت امحلةل هتدف أيضاً إىل تسليط ال املتاحة يف الويبو واألمم املتحدة وغريها من املنظامت الرشيكة.

 اذلي ال يزال يتعرض هل أحصاب املواهب ذوو اإلعاقة.

، اعمتدت الويبو الس ياسة اليت تُطبَّق عىل نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن إدماج ذوي اإلعاقة 2019ويف أبريل  .35

رشية، مثل الرتتيبات التيسريية املعقوةل ويشمل هذا اإلطار عدداً من اجملاالت املتعلقة ابملوارد الب  وإطار املساءةل اخلاص هبا.

وتتّبع الويبو ابلفعل عدداً من املامرسات اجليدة يف جمال إدماج ذوي  والتوظيف وتمنية القدرات يف جمال إدماج ذوي اإلعاقة.

صول األشخاص اإلعاقة، وقد استشهدت وحدة التفتيش املشرتكة هبذه املامرسات يف تقريرها األخري املُعنون "تعزيز إماكنية و 

وقدمت الويبو يف اآلونة األخرية ترمجة بلغة اإلشارة ألول مرة  22ذوي اإلعاقة إىل مؤمترات منظومة األمم املتحدة واجامتعاهتا".

 2019.23خالل حدث ُأقمي عىل هامش دورة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت ُعقدت يف أبريل 

ة والبحث عن أحصاب وتواصل الويبو تكثي .36 ف اس تخداهما لوسائل التواصل الاجامتعي من أجل التوعية املُوهجَّ

مت محةل بعنوان "املرأة يف اجملال التكنولويج" من يناير إىل فرباير  املواهب، فضاًل عن املشاركة يف محالت التوعية. وقد نُظِّ

واكن الهدف  عامالت يف جمال التكنولوجيا يف الويبو.، مبا يف ذكل حلقة دراس ية ش بكية مّضت كربايت املوظفات ال2019

مة من النساء لشغل  من هذه امحلةل هو إذاكء الوعي ابلويبو بوصفها هجة معل ُمفضةل دلى هذه الفئة، وزايدة الطلبات املُقدَّ

ذكل أفراد من عدد من  بدلاً، مبا يف 146وحظيت امحلةل ابهامتم كبري من مجهور دويل من  وظائف شاغرة تتعلق ابلتكنولوجيا.

                                         
(، ويه مؤسسة اجامتعية مكرسة لتقدمي أفضل دمع Intalmaب" )أو يه منصة همنية وخدمة تقدهما مؤسسة "اإلدارة ادلولية للمواه Impactpoolمنصة  21

 ممكن لألفراد اذلين يرغبون يف العمل يف منظمة دولية.
متاحة يف العنوان التايل:  JIU/REP/2018/6الوثيقة  22

//www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_6_arabic.pdfhttps: 
 ألقى املتحدث لكمته خالل هذا احلدث بلغة اإلشارة األمريكية، فرُتمجت أواًل إىل اإلجنلزيية، ومهنا نُقلت إىل الفرنس ية واإلس بانية. 23

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2018_6_english.pdf
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َّةل. كام زادت الويبو من وجودها عىل موقع لينكدإن من خالل إنشاء صفحة توظيف، ونرش إعالانت  ادلول األعضاء غري املُمث

 مدفوعة، والبحث عن مرَّشني.

 تكوين الكفاءات واستبقاؤها يف املس تقبل

املنظامت ابنتظام احتياجاهتا من القوى العامةل وأن تواصل القوى اجلديدة الناش ئة تغيري العامل، وتتطلب أن تس تعرض  .37

ةل وتظل  تبحث عن أساليب جديدة ومبتكرة الغتنام الفرص ومواهجة التحدايت املقبةل. وليك تكون الويبو هجة معل ُمفضَّ

 ر.قادرة عىل املنافسة يف سوق املواهب، فإهنا تعمل عىل تطوير هُنُج املوارد البرشية عىل حنو استبايق ومس مت

 مس تقبل العمل

 ليك تمتكن الويبو من بلوغ أهدافها الربانجمية، ال بد لها من أن تضمن التوقُّع الاستبايق الحتياجاهتا من املواهب. .38

وتمتثل بعض التحدايت اليت لها تأثري مبارشة عىل كثري من برامج الويبو يف انضامم دول جديدة إىل املعاهدات اليت تديرها 

 وجود أزواج جديدة أو خمتلفة من اللغات املُس تخدمة يف إيداع الطلبات، وتزايد األمتتة، والتكنولوجيات الويبو مما يؤدي إىل

كام أن معلية التخطيط للقوة العامةل اليت ُأدِخلت رمسياً يف دورة التخطيط للربانمج واملزيانية ألول مرة يف  الرسيعة التطور.

ُ  2018-2017الثنائية  وعالوة عىل ذكل، تعزز  مكِّن مديري الربامج من التخطيط والترصف الاستبايق.تُعّد أداة أساس ية ت

الويبو كفاءاهتا يف مجع بياانت األشخاص واس تخداهما اس تخداماً مسؤواًل. وتوفر الرؤى املُس متدة من حتليل هذه البياانت 

 عنارص أساس ية لصياغة اسرتاتيجيات فعاةل يف التخطيط للقوة العامةل.

عاماً للموظفني اذلين اكنت السن اإللزامية  65، سوف يُتاح خيار التقاعد يف سن 2020يناير  1من  واعتباراً  .39

وخالل تكل املدة اإلضافية البالغة ثالث أو مخس س نوات، حسب احلاةل، حيق  عاماً. 62أو  60لتقاعدمه فامي س بق 

، 2025إىل  2020ويف الفرتة من عام  ديداً جزئياً أو لكياً.للموظفني املعنيني أن يقرروا يف أي وقت متديد خدمهتم يف الويبو مت

ويفرض ذكل حتدايت  عاماً. 62أو  60عاماً بداًل من  65( خيار التقاعد يف سن 21موظفاً )اجلدول  250سوف يُتاح لنحو 

يف الويبو ُُترى لك  تتعلق ابلتخطيط للقوة العامةل وُتديد املهارات يف الس نوات القادمة، نظراً إىل أن معليات التخطيط

 24س نتني.

 نقل الش باب إىل "عامل العمل"

وتفخر  اذلكرى الس نوية العرشين لربانمج الويبو للتدريب ادلاخيل، كام ُذكر آنفاً يف هذا التقرير. 2019يوافق عام  .40

هنيني الش باب يف شااًب من امل  650املنظمة بأهنا أاتحت خالل هذين العقدين فرصاً للحصول عىل تدريب جيد التنظمي لنحو 

ويف الس نوات األخرية، تراوح العدد الس نوي للملتحقني  س نة. 30و 22مجيع أحناء العامل، اذلين ترتاوح س هنم يف الغالب بني 

وتشري بياانت الس نوات العرشين إىل أن النس بة  متدراًب، واكن عدد اإلانث يفوق دامئاً عدد اذلكور. 50و 30ابلتدريب بني 

%، مع وجود أعداد متساوية تقريباً من املتدربني القادمني من إقلميني، هام آس يا 37% ولذلكور 63ث تبلغ اإلجاملية لإلان

واحمليط الهادئ وأورواب الغربية، تلهيا أعداد القادمني من إقلميني آخرين، أورواب الرشقية والوسطى وآس يا الوسطى وأمرياك 

                                         
عاماً يف الس نوات الثالث املقبةل، ولكهنم ميكن أن يقرروا  62أو  60اذلين سيبلغون سن للحد من عدم التيقن النامج عن ذكل، طلبت اإلدارة من املوظفني  24

ولكن اكنت الردود قليةل، مما يشري إىل أن املوظفني  عاماً، أن يفصحوا عن نياهتم سلفاً من أجل املساعدة عىل التخطيط للقوة العامةل. 65التقاعد يف سن 

 بشأن قرارمه الهنايئ. يفضلون عدم إصدار أي ترصحي استبايق
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واكنت نتاجئ الاس تقصاء  الويبو تشارك يف اس تضافة املتدربني وتدريهبم.ومجيع قطاعات العمل يف  (.5الشاملية )اجلدول 

التقيميي للمتدربني إجيابيًة للغاية، مما يثبت أن املتدربني يكنون التقدير للعمل املُفيد اذلي ُأس ند إلهيم، وألهداف العمل 

دة، ولإلرشادات اليت تلقوها. الويبو ُتربة ُمرثية همنياً ومفيدة ملس تقبلهم  ورأى املتدربون أن تدريهبم يف الواحضة املُحدَّ

 25الوظيفي.

ع الويبو 2019وُأدِخل عدد من التحسينات عىل برانمج الويبو للتدريب ادلاخيل، اعتباراً من يناير  .41 ، دلمع ُتمُّ

ر ومن اجلدي للمواهب الشابة عن طريق زايدة فرص التدريب ادلاخيل وتوس يع نطاق س بل احلصول عىل هذا التدريب.

َّةل يف الويبو دون غريمه. كام أن املتدربني اذلين  ابذلكر أن ثالثة أماكن قد ُأضيفت من أجل مواطين ادلول األعضاء غري املُمث

وجيري الرتوجي بنشاط  يقع علهيم الاختيار لشغل هذه األماكن اجلديدة قد تُرّد إلهيم تاكليف السفر يف ظل ظروف معينة.

 جامعات العامل اليت تضم أعداداً كبرية من الطالب األجانب، وكذكل مع اجلامعات الكربى يف لهذه الفرص ابلتعاون مع ش ىت

َّةل. ، اس تقبلت الويبو أول متدرب داخيل من مايل، ويه إحدى ادلول األعضاء 2019ويف مارس  ادلول األعضاء غري املُمث

َّةل. وإضافًة إىل طالب ادلراسات  بربانمج التدريب ادلاخيل.وعالوة عىل ذكل، جرى توس يع نطاق أهلية الالتحاق  غري املُمث

العليا، فإن ابب التدريب ادلاخيل مفتوح اآلن أمام الطالب اجلامعيني يف الس نة الثالثة أو الرابعة من دراساهتم اجلامعية، أو 

لتوقف اإللزايم عن اخلدمة وأخرياً، ُألغي رشط ا اذلين يكون إكامل التدريب ادلاخيل رشطاً من رشوط برانجمهم األاكدميي.

 مبوجب عقود لغري املوظفني يف الويبو. ملدة شهرين بني هناية التدريب ادلاخيل واترخي بدء التعيني تعييناً مؤقتاً أو

م خصيصاً ليك يتيح لألفراد املؤهلني  .2009زمياًل منذ عام  280واس تضافت الويبو حنو  .42 والزماةل نشاط تدرييب ُمصمَّ

عارفهم وكفاءهتم املهنية مبا يامتىش مع هممة الويبو املمتثةل يف الاضطالع بدور رايدي يف وضع نظام دويل متوازن فرصاً لتعزيز م

وابب الزماالت مفتوح ألفراد من جماالت متخصصة،  وفعال للملكية الفكرية يفسح اجملال لالبتاكر واإلبداع لفائدة امجليع.

 إىل دمع إمنايئ، مبا يف ذكل املرَّشون اذلين رَّشهتم حكوماهتم. وخاصة من البدلان واجملمتعات اليت حتتاج

% من إجاميل عدد الزمالء حىت اآلن( أكرب من عدد 70وعىل غرار برانمج التدريب ادلاخيل، اكن عدد اإلانث ) .43

ثة التالية: الرتمجة ورمغ أن الزمالء يلُكَّفون مبهام يف مجيع أقسام املنظمة، يعمل أكرب عدد مهنم يف األقسام الثال اذلكور.

 %(.17%(، ومركز التحكمي والوساطة )19%(، وجسل مدريد )46واملصطلحات بنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات )

وعىل غرار املتدربني ادلاخليني، يأيت الزمالء من أقالمي جغرافية خمتلفة، فيأيت أكرب عدد مهنم من إقلمي آس يا واحمليط الهادئ، 

ويتلقى الزمالء  (.5اب الغربية، مث أمرياك الشاملية وإقلمي أورواب الرشقية والوسطى وآس يا الوسطى )اجلدول يليه إقلمي أورو

تدريباً وتوجهياً ُمكثّفني من موظفني يمتتعون ابملهارة والباع الطويل، ويكتسب الزمالء معرفة قيّمة بآليات معل املنظامت 

مل يف بيئة شديدة التنوع ومتعددة الثقافات، وتُتاح هلم فرصة التفاعل مع ادلولية، عالوة عىل أهنم يكتس بون خربة الع

فالزمالء  وقد اس تفادت الويبو يف نواح كثرية من برامج الزماالت. متخصصني يف امللكية الفكرية من مجيع أحناء العامل.

لنادرة )خاصة فامي يتعلق ابألزواج اللغوية يسهمون يف األنشطة األساس ية للمنظمة، وحُيدثون زايدة كبرية يف املوارد اللغوية ا

كام أهنم يضيفون إىل القوة العامةل طاقًة فوق طاقاهتا، مما يعزز قدرة املنظمة  الصعبة(، ويوسعون نطاق اخلربة التقنية ادلاخلية.

 عىل تلبية احتياجاهتا املتطورة.

                                         
% للفرتة من يناير 82وبلغ معدل الرد عىل الاس تبيان  ، أعدت الويبو اس تبيااًن ُأرِسل إىل مجيع املتدربني ادلاخليني فور انهتاهئم من التدريب.2019يف يناير  25

 .2019إىل أبريل 
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وبرانمج املوظفون الفنيون املبتدئون   الويبو.وميثل املوظفون الفنيون املبتدئون فئة أخرى من املهنيني الش باب يف .44

أنشأته يف األصل امجلعية العامة لألمم املتحدة، وتقوم عىل رعايته ادلول األعضاء املهمتة ابالستامثر يف الش باب خرجيي اجلامعات 

ابملوظفني الفنيني وترحب الويبو ابملهنيني الش باب يف إطار برانجمها اخلاص  من مواطنهيا أو من مواطين بدلان أخرى.

وعادًة ما تس متر املهام  املبتدئني اذلي يوفر هلم خربة معلية ممتازة يف جماالت معل برامج الويبو أو يف ادلمع التنفيذي واإلداري.

مجهورية وتتوىل حالياً حكومات أملانيا وإيطاليا و  اليت يلُكَّف هبا املوظفون الفنيون املبتدئون ملدة عامني، مع إماكنية متديدها.

وحيظى املوظفون الفنيون املبتدئون يف الويبو بفرصة فريدة للمسامهة  كوراي متويل وظائف املوظفني الفنيني املبتدئني يف الويبو.

كام أهنم يكتس بون خربًة قيّمًة يف بيئة دولية، ويوسعون نطاق ش باكت  يف تنفيذ الوالية العاملية املمزية املُس ندة إىل املنظمة.

وتس تفيد الويبو أيضاً من مساهامت املوظفني الفنيني املبتدئني اذلين يأتون برؤى جديدة ومعرفة بأحدث  املهنية. عالقاهتم

ون تنوع القوة العامةل يف الويبو.  التطورات يف جماالت ختصصهم، ويرُْثُ

 مه طوال مدة تلكيفهم.ويعمل املوظفون الفنيون املبتدئون مكوظفني حمرتفني، ويتوىل توجهيهم املرشف علهيم وزمالؤ .45

 كام أهنم مشمولون بنظام إدارة األداء يف املنظمة.

 تبس يط إجراءات التوظيف

دة املدة، و 106) وظيفة شاغرة 151، أعلنت الويبو عن 2018خالل الفرتة من يناير إىل ديسمرب  .46  45وظائف ُمحدَّ

يزال الاُتاه العام لعدد الوظائف الشاغرة والطلبات (، وال 15طلباً )اجلدول  16,396(، وتلقت 14وظيفة مؤقتة( )اجلدول 

 (.39عاماً )انظر الفقرة  65وقد يتغري هذا الاُتاه مع ختفيض عدد الشواغر بسبب رفع سن التقاعد إىل  يشهد تزايداً مطرداً.

ويوجد  الويبو. ويؤكد ارتفاع عدد الشواغر والزايدة الس نوية املطردة أمهية ضامن كفاءة وفعالية معليات التوظيف يف .47

دة املدة، إذ تس تغرق هذه العملية  أس بوعاً يف املتوسط، ويشرتك فهيا  18جمال لتحسني معلية توظيف شاغيل املناصب املُحدَّ

م من إدارة املوارد البرشية. ن من أربعة أعضاء ابإلضافة إىل ادلمع اخلاص بأعامل األمانة املُقدَّ وجيري حالياً  جملس تعيني ُمكوَّ

 يف تدابري هتدف إىل تقليل إجراءات التوظيف وختفيفها. النظر

فقد يكون من  ومن املُتوقَّع أن يؤدي اس تخدام تكنولوجيات مناس بة إىل حتقيق ماكسب انُتة عن زايدة الكفاءة. .48

م للك وظيفة شاغرة )اليت يبلغ متوسط عددها  املالمئ اس تخدام اذلاكء الاصطناعي لفرز المكية الكبرية من الطلبات اليت تُقدَّ

دة املدة ُمعلَن عهنا خارجياً(، وذكل من أجل تقليل األنشطة اليت تس تغرق وقتاً طوياًل مثل الفرز  118 طلباً للك وظيفة ُمحدَّ

كام أنه ميكن أن يسهم يف تقليل ما قد يعرتي الفرز من حتزي، وقد يكون مفيداً يف البحث عن مرَّشني أو  اليدوي للطلبات.

مرشوع ُترييب لتحديد مدى فعالية اس تخدام اذلاكء  2018وُأطلق يف سبمترب  متتعون مبهارات حمددة.قوامئ مرَّشني ي 

مة إىل الويبو. د هذا املرشوع التجرييب  الاصطناعي ومدى إماكنية الاعامتد عليه يف فرز طلبات التوظيف املُقدَّ وسوف يُمدَّ

إىل اس تنتاج بشأن مدى مالءمة اذلاكء الاصطناعي  2020ام ومن املتوقع التوصل يف ع .2019لس تة أشهر أخرى يف عام 

 لفرز الطلبات يف الويبو.

 أداء املوظفني

وأوحضت  ال يزال مس توى أداء موظفي الويبو مرتفعاً، مما يعكس أداء الويبو العام والنتاجئ اليت حققهتا املنظمة كلك. .49

( أن الغالبية العظمى من املوظفني 24)اجلدول  2018البياانت اخلاصة بدورة نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني لعام 
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 %( حصلوا عىل تقياميت من مرشفهيم يف العمل تفيد بأهنم يؤدون معلهم بكفاءة، وُقميِّ أداء ما يقرب من مُخس74.6)

يوجد سوى قةل قليةل من املوظفني اذلين ُقميِّ أداؤمه بأنه متدنٍّ )مل تكد تتجاوز نسبهتم  وال %( بأنه "ممتاز".18.4) املوظفني

%(، أو ُألغيت معلية التقيمي 3.3) ومل يكمتل عدد قليل من التقياميت %( مما يتطلب مزيداً من املتابعة مع املديرين.0.2

 %(، ألس باب إدارية.3.6)

 تمنية قدرات املوظفني وتعلمهم

، مبثابة منصة إلكرتونية لاللتحاق ابلربامج 2018النظام املركزي إلدارة التعمل، منذ اس تحداثه يف أوائل عام اكن  .50

التدريبية والاطالع عىل احملتوى، واكن يشمل الًك من ادلورات ادلراس ية النظامية وأنشطة التعمل اليت تسري حسب وترية 

ومع اس تحداث هذا النظام، ُأعيد حتديد فئات  نهتاء من برامج التدريب.واكنت به خاصية مفيدة تسمح بتتبُّع الا ادلارس.

 التدريب، ال س امي الفئتني املنفصلتني بشأن اإلدارة والتواصل.

مت  .51 وإضافًة إىل برامج التدريب املنتظمة يف اللغات والتواصل واإلدارة وتكنولوجيا املعلومات وأنظمة التسجيل، ُقدِّ

ومن اجلدير ابذلكر أن سلسةل  ، مما جعل فرص التعمل مثرية لالهامتم ومواكبة للعرص.2019-2018 دورات جديدة يف الثنائية

املديرين لنظام إدارة الوقت اجلديد )انظر وسامهت يف إعداد  2018حلقات معل بشأن إدارة التغيري ُعقدت يف هناية عام 

ريبية اخملصصة لتعزيز املهارات اإلدارية يف ذكل العام، مقارنة (، مما أحدث زايدة كبرية يف مجموع األايم التد72و 71الفقرتني 

وسامهت حلقات العمل يف النرش السلس للنظام واتساع نطاق املشاركة من جانب املديرين واملوظفني عىل  2017.26بعام 

 حد سواء يف ترتيبات العمل املرنة اجلديدة.

مبجموعة متنوعة من  2019أبريل  30يوماً تدريبياً" يف وخالل أس بوع التدريب ادلويل، نظمت الويبو ألول مرة " .52

مشاراكً من الويبو ومنظامت األمم املتحدة  40اجللسات التدريبية القصرية وعروض تقدميية بشأن التدريب، مما أاتح لنحو 

دربني معمتدين من ويف الوقت احلايل، يساعد ست م األخرى الاس تفادة من هذا املناس بة مبعرفة املزيد عن الهنج التدرييب.

 موظفي الويبو يف أنشطة التدريب اليت تقدهما الويبو للموظفني.

% تقريباً يف عدد املشاركني يف الربامج التدريبية اليت تقدهما الويبو مقارنًة بعام 60زايدة حادة بنس بة  2018وشهد عام  .53

ومن انحية أخرى، اخنفض متوسط  املس متر. ، مما يدل عىل أن مزيداً من املوظفني يس تفيدون من التطوير املهين201727

ويرجع هذا الاخنفاض إىل  (.23)اجلدول  2017أايم يف عام  4.8أايم بعد أن اكن  4.0األايم التدريبية للك موظف إىل 

عاملني: تغري س ياسة التدريب اللغوي من أجل مواءمة التدريب اللغوي مع احتياجات املنظمة، مما أدى إىل خفض عدد 

للغات اليت ترعاها املنظمة، واخنفاض ادلورات التدريبية اخلاصة بأنظمة الويبو للتسجيل )إذ أصبح املس تخدمون دورات ا

ويشري اخنفاض إجاميل الوقت التدرييب إىل التحول إىل تدريب أقرص وأكرث تركزياً، مما يعكس أفضل املامرسات  أكرث كفاءة(.

 املُتّبعة يف التعمل وتمنية املهارات.

ني واملتدربني 2018ًء عىل جناح الربانمج التوجهييي التجرييب اذلي ُأطلق يف عام وبنا .54 ، وهو ما أثبتته تعقيبات املُوهجِّ

مع متديد مدته لتبلغ تسعة أشهر )بداًل من س تة أشهر كام يف  2019املشاركني، ُأطِلق برانمج ُترييب آخر يف أوائل عام 

                                         
 (.23)اجلدول  2018يوماً يف عام  1,162بلغ مجموع األايم التدريبية لهذه الفئة و  .2017يوماً يف عام  693بلغ عدد األايم التدريبية املتعلقة ابإلدارة  26
 (.23مشاراكً )اجلدول  6,269، بلغ العدد اإلجاميل للمشاركني 2018ويف عام  مشاراكً. 3,953، شارك يف برامج الويبو التدريبية 2017يف عام  27
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ون  (.2018زوجاً يف عام  12زوجاً توجهيياً، بداًل من  21ملشاركني )الربانمج التجرييب األويل( وزايدة عدد ا وال يزال املُوهجِّ

ويمتثل الهدف العام للربانمج يف تعزيز رضا  يُس تعان هبم داخلياً لالس تفادة من التجمع الرثي للمواهب واملوارد يف املنظمة.

 املوظفني واإلنتاجية وإدارة املعارف.

تدريب يف موقع العمل )بتلكيف أحد موظفي شعبة املشرتايت والسفر ابلعمل ملدة ثالثة  تقدمي 2018وبدأ يف عام  .55

واكن التدريب يف  أشهر يف رشكة خاصة( بوصفه أداة إمنائية هتدف إىل جلب أفاكر جديدة وممارسات فضىل إىل املنظمة.

واإلملام ابلقطاع اخلاص الاحتاكك س تفاد املوظف من موقع العمل ُتربة إجيابية للكٍّ من الفرد املُشارك والشعبة بأمكلها، فقد ا

وأسفرت هذه التجربة  ابملامرسات املُتبعة حالياً يف إدارة شؤون البائعني واختيار املوردين، ومن مثَّ نقل ما تعلمه إىل الشعبة.

ط املنظمة حالياً لتوس يع عن أفاكر ومقرتحات جديدة لتحسني ممارسات الرشاء يف الويبو. نطاق التدريب يف موقع  وخُتطِّ

 .2020العمل ليشمل قطاعات أخرى يف عام 

وبناًء عىل التعقيبات اإلجيابية اليت وردت من املوظفني املشاركني بشأن املرحةل التجريبية لقامئة جرد املهارات، اليت  .56

فوجود  قامئة شامةل ابملهارات. اكنت جزءاً من مرشوع إدارة املواهب يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية، جيري حالياً إعداد

فرصاً وظيفية داخلية، وييرس حتديد املواهب ادلاخلية بغرض  لموظفنيلقامئة ابملهارات املتاحة يف الويبو من شأنه أن يوفر 

 إدارة املوارد والتخطيط للقوة العامةل.

 ادلمع الطيب/ اخلدمات الصحية

 ألمم املتحدة يف جنيف عن تقدمي اخلدمات الطبية للويبو.، توقف قسم اخلدمات الطبية مبكتب ا2018يف يوليو  .57

ويقوم املُستشار الطيب اخملرضم بإسداء املشورة  وذلكل، عيَّنت املنظمة مستشاراً طبياً خمرضماً ليكون مستشارها الطيب.

 فني ومسائل الصحة املهنية.وتقدمي اخلدمات إلدارة الويبو بشأن املسائل الطبية، مبا يف ذكل ما يتعلق ابللياقة الطبية للموظ

 ويتوىل هذا املستشار إدارة وحدة الويبو الطبية اليت تضم أيضاً ممرضة متخصصة يف الصحة املهنية وأميناً.

ولضامن إدارة البياانت عىل حنو أكرث كفاءة ورسية، رشعت الويبو يف اس تخدام قاعدة بياانت طبية جديدة تُسمى  .58

"EarthMed مىض، اكنت معلومات املوظفني الطبية حُتفظ يف ملفات ورقية بقسم اخلدمات ففامي .2018" منذ يوليو 

وهذه امللفات اآلن يف حوزة الويبو، وسوف ُتري رمقنهتا وختزيهنا يف قاعدة بياانت  الطبية يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف.

EarthMed. 

واألفرقة املشرتكة بني واكالت األمم املتحدة مثل وتشارك وحدة الويبو الطبية يف العديد من جلان الويبو ادلاخلية  .59

وس تؤثر الس ياسات  جملس تنفيذ اسرتاتيجية الصحة العقلية والفريق العامل املعين بس ياسة العودة إىل العمل.

يبو، والاسرتاتيجيات اليت تُناقش يف هذه احملافل املشرتكة بني الواكالت عىل اُتاه مجيع منظامت األمم املتحدة، ومهنا الو 

 وس تضمن توافق الس ياسات واتساقها.

 الرعاية الاجامتعية للموظفني

م إىل جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثامنة والعرشين يف سبمترب  .60 ، أجرت الويبو تقياميً 2018بناًء عىل اقرتاح ُقدِّ

وفري الرعاية الهنارية لألطفال يف سن ما قبل لالحتياجات املتوقعة ونطاق اخلدمات اليت ميكن تقدميها إىل املوظفني فامي خيص ت

وبناًء عىل النتاجئ اليت توصل إلهيا فريق عامل ُأنشئ لهذا الغرض، مبا يف ذكل نتاجئ  املدرسة أو خدمات ُدور احلضانة.
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، مع دار 2019، سيبدأ تنفيذ برانمج ُترييب، اعتباراً من سبمترب 2019اس تقصاءات املوظفني اليت ُأجريت يف فرباير ومارس 

وسوف ختصص دار احلضانة ملوظفي الويبو املهمتني عدداً حمدوداً من األماكن  حضانة تقع ابلقرب من مجمّع الويبو يف جنيف.

صة ملوظفي الويبو بناًء عىل  عىل أساس أس بقية احلجز. وسوف تقدم الويبو إىل دار احلضانة مسامهة مالية نظري األماكن املُخصَّ

 األرسة، وذكل طبقاً لمنوذج ُمطبَّق ابلفعل يف منظمة العمل ادلولية منذ عقدين تقريباً مع دار احلصانة نفسها.إجاميل دخل 

وال يزال تعزيز مبادرات وأنشطة الرعاية الاجامتعية ملوظفي الويبو مس متراً من خالل اخلدمة املتفانية اليت يقدهما  .61

وس تكون هذه الاسرتاتيجية مبثابة  اسرتاتيجية بشأن رفاه املوظفني.وضع  2018وبدأ يف عام  مستشار لشؤون املوظفني.

اإلطار اجلامع للمبادرات اليت هتدف إىل التأثري إجيابياً عىل رفاه العاملني يف الويبو وحصهتم وأداهئم ملهاهمم يف جو يسوده الوئام 

 والاحرتام املتبادل.

املشرتكة بني الواكالت يف جمال الصحة والرفاهة النفس ية والاجامتعية كام واصلت الويبو مشاركهتا النشطة يف اجلهود  .62

من خالل املشاركة يف أعامل فرقة العمل املشرتكة بني الواكالت املعنية بواجب العناية، وش بكة مستشاري املوظفني 

وجرى وضع وتنفيذ  الصحية. واملستشارين املتخصصني يف حاالت اإلهجاد، وفريق األمم املتحدة العامل املعين ابالس تخبارات

وتمتثل  تدابري تامتىش مع توصيات هذه احملافل املشرتكة بني الواكالت ومع أفضل املامرسات املُتّبعة يف منظامت األمم املتحدة.

بعض هذه التدابري يف: تنفيذ املبادئ التوجهيية بشأن الرسية واملبادئ التوجهيية األخالقية ملستشاري املوظفني؛ وتنفيذ 

التوصية الصادرة عن جملس تنفيذ اسرتاتيجية الصحة العقلية بشأن مراجعة رشوط التأمني الصحي للصحة العقلية، اليت ُأعيد 

مة خلدمات التأمني الصحي يف الويبو؛ وتعممي مراعاة الرفاه واتباع هنج  بعدها التفاوض بشأن رشوط جديدة مع اجلهة املُقدِّ

 فاه والصحة العقلية مكامرسة موحدة يف الويبو من خالل زايدة التعاون املتعدد التخصصات.إدارة احلاالت الفردية ُتاه الر 

م ادلمع إىل موظفي الويبو اجلدد واألفراد اجلدد من غري املوظفني يف أثناء التحاقهم ابملنظمة. .63 ويتلقى املوظفون  ويُقدَّ

 ملتعلقة هبم أو مبَْن يعولوهنم، وبشأن اس تعدادمه للتقاعد.املوجودون ابخلدمة مساعدة بشأن طائفة متنوعة من مسائل الرفاه ا

لتأمني الصحي ويس تفيد املتقاعدون يف الويبو من ادلمع اذلي تقدمه املنظمة بشأن األمور الاجامتعية والصحية، مبا يف ذكل ا

 بعد انهتاء اخلدمة.

نة من ممثيل املوظفني وادلوائر املعنية، وأخرياً، ُتمتع ابنتظام جلنة الويبو املعنية بشؤون الصحة والسالمة امل  .64 هنية، املُكوَّ

وتوفر منتدى ملناقشة وتنس يق القضااي املتعلقة ابلسالمة والصحة والرفاه، مثل: توزيع أقراص اليود، واس تخدام موظفي الويبو 

ل قاعات الاجامتعات وسالمهتا لدلراجات الكهرابئية، والتجديدات املس مترة ملباين الويبو، واسرتاتيجية رفاه املوظفني، وَشغْ 

من احلرائق، وماكن العمل وأاثث املاكتب، ومبادئ األمم املتحدة التوجهيية بشأن تلوث الهواء، وتوفري خدمات الاكفيرتاي 

 للزمالء اذلين يعملون يف ماكتب تقع خارج مجمّع الويبو الرئييس، وترتيبات احلزي املفتوح.

 والتوافق وخاٍل من التحرش الهنوض مباكن معل يسوده الاحرتام

شاركت الويبو يف دراسة اس تقصائية ُأجريت عىل نطاق منظومة األمم املتحدة بعنوان "ماكن آمن: دراسة اس تقصائية  .65

عن التحرش اجلنيس يف ماكن معلنا"، وأظهرت نتاجئ هذه ادلراسة ارتفاع معدل انتشار التحرش اجلنيس يف أحناء منظومة 

الويبو هجوداً مشرتكة مع منظامت أخرى لضامن توفري ماكن معل خاٍل من التحرش من خالل تطبيق  وبذلت األمم املتحدة.

، سوف ترُشك الويبو املديرين واملوظفني 2019ويف عام  تدابري تُركِّز عىل الهنوض مباكن معل يسوده الاحرتام والتوافق.

 واألفراد من غري املوظفني يف إجراءات ش ىت، مهنا:
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اق املنظمة إلذاكء وعي مجيع األفراد بشأن ما يُعترب سلواكً مناس باً وما هو غري ذكل، ولضامن متكُّن محةل عىل نط •

 امجليع بسهوةل من إجياد املعلومات واحلصول عىل املساعدة يف حاةل حدوث مشلكة؛

مليات الرئيس ية، ودمج إذاكء الوعي بس ياسة الويبو اليت تقيض بعدم التسامح إطالقاً مع التحرش والمتيزي يف الع  •

 مثل الربانمج التوجهييي للقادمني اجلدد ومعلية تقيمي األداء؛

وعقد جلسات تدريبية لتمنية قدرات وهمارات املديرين ومجيع العاملني يف الويبو فامي يتعلق ابلتعزيز املشرتك ملاكن  •

 معل يسوده الاحرتام والتوافق.

دورة دراس ية إلزامية عرب اإلنرتنت بعنوان "العمل معاً  2019يف مايو  وفامي يتعلق هبذه النقطة األخرية، أطلقت الويبو .66

واس تكامل اجلزء األول من هذه ادلورة أمر إلزايم عىل مجيع موظفي  ابنسجام"، وتتناول هذه ادلورة أيضاً موضوع التحرش.

م اجلزء الثاين خص  الويبو، كام أنه ُمحبَّذ بشدة لألفراد من غري املوظفني. يصاً للمديرين وُجعل إلزامياً علهيم، نظراً إىل وقد ُُصِّ

وسوف  دورمه الرئييس يف الهنوض مباكن معل يسوده الاحرتام والتوافق، وحُيبذ أيضاً أن يدرسه مجيع العاملني يف الويبو.

 ظفي الويبو.تُس تمكل هذه ادلورة ادلراس ية اإللكرتونية حبلقات معل خشصية وخاصة للمديرين، وحلقات معل جامعية مجليع مو 

 التسوية الرمسية للزناعات والقضااي التأديبية –العداةل ادلاخلية 

يوليو  1عدد القضااي اليت رفعها املوظفون من خالل نظام العداةل ادلاخلية يف الفرتة من  26و 25يوحض اجلدوالن  .67

م موظفون يعملون يف جنيف يف وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير،  ، وموضوع هذه القضااي.2019يونيو  30إىل  2018 قدَّ

شكوى إىل احملمكة اإلدارية ملنظمة العمل ادلولية ضد ختفيض مضاعف تسوية مقر العمل يف  253الفئة الفنية والفئات العليا 

 .2018جنيف يف عام 

خالل الفرتة  ويف الفرتة نفسها، رشعت اإلدارة يف اختاذ إجراءات تأديبية ضد أربعة موظفني )مقارنًة مبوظفني اثنني .68

املشموةل ابلتقرير السابق(، وُطبِّقت تدابري تأديبية يف ثالث قضااي عىل النحو التايل: الفصل دون سابق إنذار يف قضية 

دة يف القضية الثالثة.  واحدة، والفصل يف قضية أخرى، وخفض الرتبة لفرتة زمنية ُمحدَّ

 تاكليف العداةل ادلاخلية

حملمكة اإلدارية ملنظمة العمل ادلولية ضد الويبو خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير إىل وصلت األحاكم اليت أصدرهتا ا .69

مت  8,316وعالوًة عىل ذكل، قرر املدير العام منح ما مجموعه  فرنك سويرسي. 39,000 فرناكً سويرساًي نتيجة لطعون ُقدِّ

 إىل جملس الويبو للطعون.

للقضااي اليت نظرت فهيا احملمكة اإلدارية ملنظمة العمل ادلولية وجملس الويبو وبلغ إجاميل التاكليف اإلدارية الثابتة  .70

فرناكً سويرساًي لقضااي احملمكة  180,228 مهنافرناكت سويرسية،  296,506و الل الفرتة املشموةل ابلتقرير حنللطعون خ

اذلي يقوم مبهام أمني جملس  3-فرناكً سويرساًي لقضااي جملس الطعون )ابس تثناء تلكفة موظف الرتبة ف 116,278اإلدارية، و

فرناكً سويرساًي،  18,023وبذكل يكون متوسط التلكفة الثابتة للك حمك صادر عن احملمكة اإلدارية  الويبو للطعون(.

  28فرناكً سويرساًي. 10,570 ومتوسط التلكفة الثابتة للك اس تنتاج توصل إليه جملس الطعون

                                         
يف سفر انئب الرئيس، تشمل التاكليف الثابتة للقضااي اليت ينظر فهيا جملس الويبو للطعون ما ييل: الرسوم اليت تُدفَع إىل رئيس جملس الطعون وانئبه، ومصار  28

م ادلمع اإلداري جمللس الطعون.  وتلكفة عامل اتبع لواكةل توظيف يُقدِّ
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 س ياسة جديدة بشأن تنظمي الوقت وترتيبات العمل املرنة

وقد ُوضعت هذه  .2019يناير  1بدأ تطبيق الس ياسة اجلديدة اخلاصة بتنظمي الوقت وترتيبات العمل املرنة يف  .71

ُألغي النظام القدمي لتسجيل أوقات  ومعاًل هبذه الس ياسة، الس ياسة بناًء عىل توصيات قدهما فريق عامل مبشاركة املوظفني.

 وميكن اآلن أن يطلب املوظفون اتباع نوعني من ترتيبات العمل املرنة، حسب احتياجات املنظمة: احلضور والانرصاف.

 ساعات معل متداخةل، ذات أوقات حضور وانرصاف مرنة؛ •

أو يوم اكمل عن طريق  و/أو ساعات معل مضغوطة، تتيح هلم احلصول ابنتظام عىل إجازة ملدة نصف يوم •

دة سلفاً.  العمل ملدة تصل إىل ساعة إضافية واحدة لك يوم خالل فرتة ُمحدَّ

وقبل بدء تنفيذ الس ياسة اجلديدة، ُوِضعت اسرتاتيجية مفصةل إلدارة التغيري، مبا يف ذكل خطة اتصال من أعىل إىل  .72

وع ُترييب عىل يد أفرقة خمتارة يف أقسام حمددة يف أسفل، وسلسةل حلقات معل إلعداد املديرين للتغيريات، وتنفيذ مرش 

ت وحدة خدمة ذاتية جديدة يف نظام اإلدارة املتاكمةل، وتُدار من خالل هذه الوحدة الطلبات اخلاصة برتتيبات  الويبو. وُأِعدَّ

وُأنشئت صفحة خمصصة عىل الش بكة ادلاخلية حتتوي عىل مجيع املعلومات ذات الصةل ابلس ياسة  العمل املرنة اجلديدة.

 اجلديدة. وُأتيحت أيضاً عيادة بدون جحز مس بق خالل األسابيع األوىل من التنفيذ.

 تطورات أخرى تتعلق ابلس ياسات

، عىل تعديالت نظام املوظفني، 2018وافقت جلنة الويبو للتنس يق، يف اجامتعها الس نوي اذلي ُعقد يف أكتوبر  .73

 2019.29يناير  1وُأخطرت ابلتعديالت اليت ُأدخلت عىل الحئة املوظفني، اليت دخلت حزي النفاذ يف 

ويف ظل التحسني املس متر إلطار س ياسة املوارد البرشية، صدرت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير عرشات التعماميت  .74

ريها من الواثئق اإلدارية، واكنت مصحوبة عند الرضورة ابتصاالت جبميع املوظفني لضامن أن اإلدارية اجلديدة أو املُنقَّحة وغ

 املوظفني يفهمون تطورات الس ياسات فهامً اتماً.

ن للموارد البرشية عىل ش بكة الويبو ادلاخلية، ويقدم هذا الكتيب ملوظفي الويبو  .75 وصدر ُكتيب إلكرتوين ُمحسَّ

عن املوضوعات املتعلقة ابملوارد البرشية، مع روابط تُفيض إىل الواثئق ذات الصةل مثل نظام معلومات يسهل الوصول إلهيا 

 املوظفني والحئته والتعماميت اإلدارية والامنذج.

 ]هناية الوثيقة[

                                         
لصفحة اليت يُفيض إلهيا الرابط التايل: يف ا WO/CC/75/3و WO/CC/75/2انظر الوثيقتني  29
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