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�ةاألصل:  ن  باإلنكل�ي
 2022 مايو  23التار�ــــخ: 

ان�ةلجنة  ن نامج والم�ي  ال�ب

 والثالثون الرابعةالدورة 
 2022يوليو  1يونيو  27جن�ف، من 

�ة  التق��ر السنوي عن الموارد الب�ش

 األمانة من إعداد 

ي سبتم�ب  .1
ي دورتها المعقودة �ف

ان�ة، �ف ف نامج والم�ي �ة إ� 2012التمست لجنة ال�ب ، "أن �كون التق��ر السنوي عن الموارد الب�ش
ان�ة بغ�ة النظر ف�ه". وعمً� بذلك الق ف نامج والم�ي ي المستقبل ضمن التقار�ر المقّدمة إ� الدورة الخ��ف�ة للجنة ال�ب

رار، لجنة التنسيق �ف
�ة (الوث�قة تح  إ� لجنة ال��بو للتنسيق WO/CC/81/INF/1توي هذە الوث�قة ع� التق��ر السنوي عن الموارد الب�ش

�
) المرف�ع أ�ضا

ي دورتها 
ي  المزمع عقدها �ف

 . 2022 يوليو �ف

 ]WO/CC/81/INF/1[ت�ي ذلك الوث�قة 
 

 



 
WO/CC/81/INF/1 
�ة ن  األصل: باإلنكل�ي

 2022 مايو  23التار�ــــخ: 

 لجنة ال��بو للتنسيق

 ن)و والخمس الثالثةالثمانون (الدورة العاد�ة الحاد�ة و  الدورة
 2022 يوليو  22إ�  14جن�ف، من 

�ةالتق��ر السنوي عن   الموارد الب�ش

 من إعداد األمانة

 المقدمة -أوً� 

ي  .1
ي يوليو �ف

ي ال��بو �ف
�ة السنة 2022ضوء انعقاد جمع�ات الدول األعضاء �ف ، �غ�ي هذا التق��ر السنوي عن الموارد الب�ش

ة   مل ت. وع� هذا النحو، فإنه �ش2021د�سم�ب  31يناير إ�  1من الممتدة التق��م�ة ألول مرة، أي الف�ت
�
بعض الموضوعات ع�  أ�ضا

ي 
ة من  شملالسابق والذي  التق��ر السنويU29Tالواردة �ف  . 2021يونيو  30 إ� 2020يوليو  1الف�ت

ي �لزم إبالغ لجنة ال��بو للتنسيق بها، وغ�ي ذلك من شؤون  تق��و  .2 �ة الئت هذا التق��ر السنوي جميع مسائل الموارد الب�ش
ي تهم الدول األعضاء  ف الئت ي إنجاز أهداف  . كما يتضمنالموظفني

ف معلومات عن التقدم الُمحرز �ف ، فضً� عن استعراض مالك الموظفني
ي لس�اسات والمبادرات واأل�شطة المتصلا �ة الئت �ةو  تتما�ش ة بالموارد الب�ش ات�ج�ة ال��بو للموارد الب�ش ة اس�ت  . 2021-2017 للف�ت

 : النحو التا�ي  ع�التق��ر السنوي  ةه�كل جرت�� جانب المقدمة، و  .3

 عن االتجاهات الرئ�س�ة للقوة العاملة؛موجزة لمحة  -

 تقد�م التقار�ر اإللزام�ة إ� الدول األعضاء؛تتعلق بمسائل  -

ي شهدتها ال��بو؛واألهداف الجد�دة و �ات التحد - ات الئت  التغ�ي

ي  -
 . التقدم المحرز خالل العام الما�ف

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

ي ال��بو  .4
  1,588بلغ مجم�ع القوة العاملة �ف

�
ي  موظفا

 . 2021 د�سم�ب  31�ف

ة المشمولة بالتق��ر السابق .5   2القوة العاملة األساس�ة تراجعت، 1و�المقارنة مع الف�ت
�
  تراجعا

�
  741,0( طف�فا

�
) 831,0ن مهبوطا

ي الم 6.67 هو ما �مثلو 
ف زادت عنا� القوة العاملة المرنةإجما�ي ئة من ا�ف ي حني

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

ي الم 32.4
 القوة العاملة.  إجما�ي  ئة منا�ف

، �شكل النساء  .6 ي
ي الم 53.2ومن المنظور الجنسايف

ف �شكل الرجال 845ئة من القوة العاملة (ا�ف ي حني
ي  46.8) �ف

)، 743( المائة�ف
 بأن هذا التمث�ل �ختلف باختالف الفئات. 

�
، �شكل النساء موظ 1,074ومن ح�ث قوة العمل األساس�ة البالغ مجموعها  علما

�
 54.2فا

ي الم
ف �شك582ئة (ا�ف ي حني

ي الم 46.8ل الرجال ) �ف
 سنة.  49.6و�بلغ متوسط عمر القوة العاملة األساس�ة  ). 492ئة (ا�ف

ي  ناح�ةومن  .7
  اإلعالم�ةجهود لونت�جة ل التمث�ل الجغرا�ف

�
ي جميع مست��ات  121المبذولة، توجد حال�ا

 ممثلة �ف
�
 عضوا

ً
دولة

ف توجد  ي حني
ف وفئاتهم، �ف ي وظائف خاضعة  110الموظفني

. دول أعضاء ممثلة �ف ي
 4للتوز�ــــع الجغرا�ف

نت ع�و�مكن االطالع ع� وث�قة منفصلة  .8 ي ال��بو وتنوعها  اإلن�ت
تتضمن ب�انات ومقاي�س رئ�س�ة عن القوة العاملة �ف

اعات،  ف ي واستقطاب المواهب إليها وتط��رها وتدر�بها، فضً� عن إدارة ال�ف ة إما التغ�ي  الئت نفسها أو السنة  المشمولة بالتق��ر ف�ت
  التق��م�ة. 

 
�
ي �لزم إبالغ لجنة ال��بو للتنسيق بها -ثالثا

 المسائل الئت

 إنهاء التعيينات

لزم المادة  .9
ُ
. 2-9ت ف  ال��بو للتنسيق بجميع حاالت إنهاء تعيينات الموظفني

َ
ي ال��بو المدير العام بأن ُيبِلغ لجنة

 (ز) من نظام موظ�ف
ي  ة من  وف�ما ��ي حاالت إنهاء الخدمة الئت ي الف�ت

 : 2021 د�سم�ب  31إ�  يناير  1حدثت �ف

 للمادة  أر�ــع -
�
؛2(أ)(2-9حاالت ألسباب صح�ة وفقا ف  ) من نظام الموظفني

 للمادة  �سع -
�
، وفقا ف ف المعنيني . 5(أ)(2-9حاالت لصالح حسن إدارة المنظمة و�موافقة الموظفني ف  ) من نظام الموظفني

 تمد�دات التعيينات المؤقتة

ي سبتم�ب  طلبت لجنة ال��بو  .10
ي اجتماعها السنوي الذي ُعقد �ف

ي تق��رها السنوي عن  2018للتنسيق �ف
درج األمانة بانتظام �ف

ُ
أن ت

ي مّد  لة عن عدد التعيينات المؤقتة الئت �ة معلومات مفصَّ ف بموجب المادة الموارد الب�ش من  5(أ)16-4دها المدير العام أل��� من سنتني
ي الستخ

، والسند المنط�ت ف . نظام الموظفني ي
 دام هذا التدب�ي االستثنايئ

ة المشمولة بالتق��ر  .11   16، تم تمد�د 2021 د�سم�ب  31 يناير إ� 1من  وخالل الف�ت
�
 مؤقت تعيينا

�
.  ا ف وف�ما ��ي  أل��� من سنتني

 أسباب هذە التمد�دات االستثنائ�ة: 

ف تعيينتمد�د  - ف مؤقت ني ي ( ني
ي لمدة  شهر ستة ألمدة واحد �شكل استثنايئ

ي ع�ش اوالثايف  ثئف
�
 �سبب احت�اجات العمل. ) شهرا

ي ( �سعةتمد�د  -
) لضمان استمرار�ة  12لمدة  سبع تعييناتلمدة ستة أشهر و  تعيينانتعيينات مؤقتة �شكل استثنايئ

�
شهرا

ي انتظار ، المهام
 �شأن احت�اجات التوظ�ف.  توضح الرؤ�ة�ف

ي ( مؤقتة خمس تعييناتتمد�د  -
  تعيينان لمدة ثالثة أشهر وثالثة�شكل استثنايئ

�
) لضمان استمرار�ة تعيينات لمدة ستة شهرا

ي انتظار التوظ�فالعمل
 . ، �ف

                                                 
ة المشمولة بالتق��ر السابق، بلغ مجم�ع القوة العاملة  1 ي الف�ت

  ,5721�ف
�
 . 31إ�  69، وكانت �سبة الموارد األساس�ة إ� الموارد المرنة موظفا

ان�ة العاد�ة.  2 ف  الموظفون المعينون بموجب عقد محدد المدة أو مستمر أو دائم بتم��ل من الم�ي
ان�ة غ�ي العاد�ة  3 ف ان�ة العاد�ة؛ والموظفون الممولون من الم�ي ف (االحت�اط�ات والصناديق الموظفون المعينون بموجب عقد مؤقت بتم��ل من الم�ي

؛ االستئمان�ة)؛ والموظفون المنتدبون من األمم المتحدة؛ والموظفون الفنيون المبتدئون بمن فيهم الموظفون الممولون من برنامج األمم ال ي
متحدة اإلنمايئ

؛ والمتعاقد جمون/المراجعون براتب شهري/يو�ي لوكاالت؛ ومقدمو الخدمات الخارجيون؛ واألفراد من برنامج ن؛ وموظفو او ن الفرديو والمتدر�ون؛ والممنوحون؛ والم�ت
SYNI  .التابع للمكتب الس���ي للوظائف المؤقتة المدعومة 

ان�ة العاد�ة باستثناء الوظ 4 ف ي تمول من الم�ي ي الفئة الفن�ة والفئات العل�ا والئت
ي �ي جميع الوظائف �ف

ائف اللغ��ة ووظ�فة الوظائف الخاضعة للتوز�ــــع الجغرا�ف
 مدير العام. ال
 . WO/CC/75/3انظر الوث�قة  5

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_cc_75/wo_cc_75_3.pdf
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ف  ف الجنسني  تنف�ذ س�اسة ال��بو �شأن المساواة بني

ف المرأة:  اتبعت ال��بو  .12 ف وتمكني ف الجنسني ي جهودها الرام�ة إ� تحقيق المساواة بني
ف �ف  ذا شقني

�
ترا�ي مبادرات  ذ ينفّ  فهو نهجا

ي من جهة المنظور ال
امج والوظائف.  من جهة أخرىو�عممه جنسايف  ع�ب ال�ب

ي الوظائف التنظ�م�ة
ي �ف

 تعم�م مراعاة المنظور الجنسايف

ي عام  .13
تنف�ذ خطة العمل ع� نطاق منظومة  2021ف�ما يتعلق بالعمل ع� نطاق منظومة األمم المتحدة، واصلت ال��بو �ف

ف المرأة ف وتمكني ف الجنسني ي عام المتطلبات استوفت ال��بو و  . SWAP)-(UN6 األمم المتحدة �شأن المساواة بني
 ها أو تجاوزت 2021�ف

ي  47ف�ما �خص 
ات.  المائة�ف ي تجاوزت المتطلبات  رفعتوالجدير بالذكر أن ال��بو  من التقي�مات أو ثمان�ة مؤ�ش ات الئت عدد المؤ�ش

ي عام  بها،الخاصة 
�ن �ف ات إ� ثالثة  2020من مؤ�ش ي عام مؤ�ش

 ). تواصلوال ،والمعرفة والتدقيق ،(التقي�م 2021�ف

ي  .14
ف الرسم الب�ايف ي حققتها  أدناەو�بنيِّ ف إزاء خطة العمل ع� نطاق ال��بو  النتائج الئت منظومة األمم المتحدة �شأن المساواة بني

ي عام 
ف المرأة �ف ف وتمكني  : 2020عام ب مقارنة 2021الجنسني

 

ف  ف الجنسني  التوازن بني

ي  .15
لت ، 2021 د�سم�ب  31�ف

�
ي  47.9النساء شك

ي من جميع  المائة�ف
ف �ف  ييناتعتوما فوقها من ذوي ال الفن�ةالفئات الموظفني

ي 
ان�ة العاد�ة إطار  المحددة المدة أو المستمرة أو الدائمة �ف ف ي الفئة الفن�ة و 49.8، وكان 7الم�ي

ي المائة من النساء �ف
ي  33.3�ف

ي المائة �ف
�ف

لت . المدي��نفئة 
�
ف و 80النساء  وشك ف الوطنيني ف الفنيني ي المائة من الموظفني

ي فئة الخدمات العامة 62.8�ف
ي المائة من موظ�ف

 . 2020 �ف

ف الماض�ة، حققو  .16 ة السنتني ، ع� مدى ف�ت ف ف الجنسني ف ف   تف�ما يتعلق بأهداف التكافؤ بني أهدافهما  1-د مو  4-كل من الرتبتني
ي مقابل ذلكع� ذلك المنوالواستمرتا 

ف كال   ت، سجل. و�ف   2-د مو  5-ف الرتبتني
�
ي ثباتهما رغم  ،تراجعا

 . العام الما�ف

ي  الدرجة
 30الوضع �ن

 2019يونيو 
ي 

 30الوضع �ن
 2020يونيو 

ي 
 30الوضع �ن

 2021يونيو 
ي 

 31الوضع �ن
 2021 د�سم�ب 

األهداف 
ي 

المنشودة �ن
 2021د�سم�ب 

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

 

                                                 
ف المرأة   6 ف وتمكني ف الجنسني آل�ة مساءلة وافق عليها مجلس الرؤساء  �ي  )SWAP-UN(خطة العمل ع� نطاق منظومة األمم المتحدة �شأن المساواة بني

ف  ي التنف�ذيني
ي بالتنسيق (�ف ع� نطاق منظومة األمم المتحدة �شأن المساواة العامة تعمل خطة العمل ع� تفع�ل الس�اسة و ). CEBمنظومة األمم المتحدة المعئف

ي عام 
ف �ف ي اعتمدها مجلس الرؤساء التنف�ذيني ف المرأة الئت ف وتمكني ف الجنسني .  هنا  فاذ نال�مكن و . 2006بني  إ� أداء ال��بو حسب المؤ�ش

 ن. و ن التنف�ذيو ن والمسؤولو ن المؤقتو الموظف ستثئف و�ُ الوظ�فة.  رتبة بناء ع�  7

6%

6%

18%

18%

29%

29%

35%

29%

12%

18%

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

2020

2021

2020مقابل 2021-مقارنة األداء 

ال ينطبق ي المتطلبات
ال �ستو�ف أوشك ع� است�فاء المتطلبات ي المتطلبات

�ستو�ف يتجاوز المتطلبات

https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/un-swap-results/2020
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability/un-swap-results/2020
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 ال��بو أهداف سطرت، 2022/2023�النسبة للثنائ�ة و  .17
�
ي  جد�دة �شأن ا

ف �ف ف الجنسني -وف 5-وف 1-ومد 2-مد رتبالالتوازن بني
4 :  ، ع� النحو التا�ي

 الهدف الدرجة
 %33 2-مد
 %41 1-مد
 %35 5-ف
 %50 4-ف

امج مراعاة تعم�م ي ال�ب
ي �ف

 المنظور الجنسايف

ي مجال المل��ة الفك��ة، نظ� القائمة حلول للفجوة العالم�ة  ��جاد الو�ي و  إذكاءمن أجل  .18
ف �ف ف الجنسني �ة بني مت إدارة الموارد الب�ش

ي بف��ق الو  ي عام المعئف
اض�ة عالم�ة دوراتثالث  2021جدول أعمال التنم�ة �ف ي القائمة "سد الفجوة  �شأن اف�ت

ف �ف ف الجنسني  مجال بني
أصحاب المصلحة (مكاتب المل��ة الفك��ة وجمع�ات المل��ة الفك��ة ومبادرات أصحاب  شئت الدورات جمعت و المل��ة الفك��ة". 

المصلحة المتعددين والمنظمات غ�ي الحكوم�ة واألوساط األ�اد�م�ة) من مجتمع المل��ة الفك��ة العال�ي لعرض الممارسات الج�دة 
وقدرات التنم�ة والثقافة العامة الس�اسة كذلك و وتقد�مها،  بها  والتوع�ة تصم�م خدمات المل��ة الفك��ة �شأنالمستفادة  والدروس

ي هذا المجال.  الدورات شكلتالتنظ�م�ة. كما 
، ح�ف أ��� من و فرصة لعرض نتائج عمل ال��بو �ف مشارك من  700ع� الصع�د العال�ي

  60أ��� من 
�
 . المعلومات جلسات تبادل بلدا

ي مجال الن�ع و  .19
ي �ستمر تع��ز العمل �ف

ي  الجنسايف
ع�ب القطاعات والمجاالت الوظ�ف�ة، مما �عكس مصالح الدول األعضاء �ف

ي المساواة الجنسان�ة و 
ة المشمولة بالتق��ر، ونظام المل��ة الفك��ة. مجال النهوض بالمرأة �ف ي الف�ت

 �ف
ُ
ع� منها عدة مبادرات،  خذتات

 سب�ل المثال: 

ي عام ف -
ي مكاتب المل��ة 2021�ف

ي �ف
ف من حلقات العمل حول تعم�م مراعاة المنظور الجنسايف ، أطلقت ال��بو سلسلتني

ي منطقة أم��كا الالتين�ة. 
ي تتألف من أر�ــع و الفك��ة �ف ، مكاتب حق المؤلف دوراتاستهدفت السلسلة األو�، الئت

ك الفهم جو من الخلق  "1"لها هدفان:  حدد و  ي س�اق المل��ة الفك��ة ال لمسائلمش�ت
ف �ف ف الجنسني " 2"مساواة بني

ف ممار�ي المل��ة الفك��ة �شأن الفجوة و  ي القائمة �ذكاء الو�ي بني
ف �ف ف الجنسني استهدفت و المل��ة الفك��ة.  مجال بني

ي منطقة أم��كا الالتين�ة، وكانت  النموذج�ةالسلسلة 
عرفة المإ� بناء  تر�ي الثان�ة سبعة مكاتب للمل��ة الفك��ة �ف

ي 
ي  ها وتبادل�شأن تعم�م مراعاة المنظور الجنسايف

ف �ف ف الجنسني وتوف�ي مداخل تحل�ل�ة لتعم�م اعتبارات المساواة بني
 
�
ي عام  جميع مجاالت عمل مكتب المل��ة الفك��ة. وقد لق�ت هذە السلسلة استحسانا

 2022وسيتم تكرارها �ف
ي المنطقة. 

 للمشاركة مع مكاتب إضاف�ة �ف

ي عام و -
و�شكل ت ال��بو المبادئ التوجيه�ة �شأن اللغة الشاملة، المتاحة بلغات ال��بو الرسم�ة الست. أعّد ، 2021�ف

ة ل��ادة الو�ي  ات�ج�ة ك�ف�ة ص�اغة النصوص بط��قة تتسق مع �شأن  أداة واضحة وموجزة ومبا�ش خطة ال��بو االس�ت
ف ولغة شاملة ". وتضمن "عدم ترك أحد خلف الركبالمتوسطة األجل  ف (لغة شاملة للجنسني و�ي �شمل وحدتني

ي المستقبل، إذا لزم  إبداءإ�  النمط�ة شكل الوحدات ر�ي �و لإلعاقة). 
المرونة بح�ث �مكن إضافة وحدات إضاف�ة �ف

 األمر. 

ف المدير العام لنائبو  .20 ا جورجنسون كأول  ته الس�دة�ن تعيني ف ةل�ي ي مجال المل��ة الفك��ة والمس نص�ي
، لل��بو �ف ف ف الجنسني اواة بني

ي الجمع�
علن عنه �ف

�
ة و ، 2021العامة لعام ة والذي أ ي اآلونة األخ�ي

ف �ف ف الجنسني ف كب�ي مستشاري المل��ة الفك��ة والمساواة بني تعيني
ي لعمل ال��بو من أجل تع��ز و  انز س�عزّ  ات��ب عات ز�ادة مشاركة التوجه االس�ت ي والمبدعات ورائدات األعمال والمبتكرات المخ�ت

نظام �ف
ف ضاف هذ�و المل��ة الفك��ة.  ي �شغلها  إ� الوظ�فة الحال�ة ين التعيينني ي الن�ع أ الئت

ي خصايئ
�ة.  الجنسايف ي إدارة الموارد الب�ش

  والتن�ع �ف

 برنامج المكافآت والتقدير

ي سبتم�ب  .21
منتظمة عن تنف�ذ موافاتها بتقار�ر  2018طلبت لجنة ال��بو للتنسيق من األمانة إّبان اجتماعها السنوي المعقود �ف

�ة.   برنامج المكافآت والتقدير وعن المستجدات منذ التق��ر السنوي السابق عن الموارد الب�ش

ي ضوء و .22
، لم المتعلق ب ال��بو  طار إل  أجرته شعبة الرقابة الداخل�ة الذي االستعراض�ف ف  أي تحدد �دارة األداء وتط��ر الموظفني

ف وكذلك ا�شأن صدرت شهادات تقدير و . 2021لعام  والتقدير برنامج المكافآت مكافآت مال�ة كجزء من  لخدمة التطوع�ة األداء المتم�ي
ي مجلس 

ك أو كجهات اتصال لل��بو ا�ف ي معن�ة بالمنظور اللطعون أو الف��ق االستشاري المش�ت
ف �ف ف المعنيني ي وأت�حت للموظفني

جنسايف
 . نظام إدارة المحتوى المؤس�ي لل��بو 
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ي األمم المتحدةتق��را لجنة الخدمة المد
ك للمعاشات التقاعد�ة لموظ�ف  ن�ة الدول�ة ومجلس الصندوق المش�ت

َ اس�تُ  .23 ) A/76/30(وث�قة األمم المتحدة  السنوي األخ�ي انتباە لجنة ال��بو للتنسيق إ� تق��ر لجنة الخدمة المدن�ة الدول�ة  �ي
ي األمم المتحدة (

ك للمعاشات التقاعد�ة لموظ�ف  ). A/76/297األمم المتحدة وث�قة وتق��ر مجلس الصندوق المش�ت

 
�
 حينما يتغ�ي العالم رابعا

ة عصيبة خالل العام .24 ف شهدت المنظمة وموظفوها ف�ت ف الماضي ني �سبب التحد�ات غ�ي المتوقعة وغ�ي المسبوقة الناجمة عن  ني
  . 19-جائحة كوف�د

�ة لدعم إ�  دعوةال جهتوُ ، سدة التسي�ي  جد�دةالدارة اإل  مع تو�ي و  .25 ي ذلك التنسيق إدارة الموارد الب�ش
التنظ��ي الهام، بما �ف

ف األخرى.  ك�ي هو تبس�ط التنظ��ي من التنسيق الرئ��ي  الغرضكان و إ�شاء قطاع جد�د وقطاع المل��ة الفك��ة واالبتكار ومجاالت ال�ت
ات�ج�ة  وجاءتوالتنسيق ع�ب القطاعات.  ها وتحسينتدفق المعلومات   األجلمتوسطة لاإعادة التنظ�م هذە ع� خلف�ة الخطة اإلس�ت

ات�ج�ة االخطة تمثل و . الجد�دة ا�د،  تركز ع�خطوة نحو منظمة الس�ت ف ف الموظف �شكل م�ت ح�ث ُ�شجع ع� الثقافة والنهج القائمني
ي العمل

 حق�قة واقعة. بل  ،الموظف مجرد هدف تع��ضاتشكل �وال  ،ع� الف��ق �ف

26.  
�
ي ال��بو، وس�عا

�ة �ف ي تنف�ذ هذە الرؤ�ة الجد�دة إلدارة الموارد الب�ش
ات�ج�ة  جرتللمساعدة �ف ي اس�ت

ي �ف االستعانة بخب�ي خار�ب
ف  �ة إلجراء عمل�ة �شاور شاملة مع المدي��ن والموظفني ي �مكن أن تفخر بها من أجل الموارد الب�ش �ة الئت تحد�د عنا� إدارة الموارد الب�ش

ي  المنظمة وتلك ات�ج�ةضعت وُ ، و�ناء عل�ه. ا تحسينهمكن � الئت �ة و ل جد�دة اس�ت  لموارد الب�ش
ُ
ي أ�ت��ر ال��بو لإ� لجنة  دمتق

لتنسيق �ف
�ة للسنوات الخمس القادمة. ا هوّج ، مما 2021 ي للموارد الب�ش ات��ب ابطة و لعمل االس�ت ات�ج�ة الجد�دة ع� سبعة أهداف م�ت تركز االس�ت

ي والق�ادة واإلدارة والمشاركة والرفاه�ة. �والتن�ع والشمول و�دارة أداء األفراد والتعلالتنظ�م�ة  مرونةالثقافة وال -
 م والتط��ر الوظ��ف

 �نجاز العملب للسبل ال�ف�لة وضع تصور جد�د 

�ة إ�  الجائحة تدفع .27 �ة ، كان ع� إدارة ظهورها منذ و . تبنيها بثقافة العمل المرن و  اإلقرار ال��بو و�دارة الموارد الب�ش الموارد الب�ش
ي ك�ف�ة إدارة قوة عاملة عن بعد و 

ف أ��� أن تنظر �ف ل�شكل هجني ف ف �عملون من الم�ف ي المكتب و ، تتألف من موظفني
ي و �ف

ي و�ف
�دوام جزيئ

 .ظل ترتيبات عمل مرنة

  ال �ختلفالذي عالم العمل ذاك هو حال مستمر و التغ�ي من العالم حالة ال و�شهد  .28
�
ا ج�ا �شكل ، ح�ث تؤثر التكنولو عنه كث�ي

ا�د ع� ك�ف�ة أداء العمل.  ف �ة الجد�دة، وم�ت ات�ج�ة الموارد الب�ش ي ضوء ذلك وع� أساس اس�ت
 �ف

�
المصالح عن نموذج خدمة " علنأ

ي نها�ة عام الجامعة
�ة �ف   2021" إلدارة الموارد الب�ش

�
اير  ل�صبح سار�ا ي ف�ب

 .2022�ف

ف و  .29 ك�ي �ة بال�ت . المهامالمجاالت المواض�ع�ة بدً� من  تكامل ع� تقد�م الخدمات و س�سمح النموذج الجد�د إلدارة الموارد الب�ش
ي فلكانتقال ال��بو إ� منظمة منفتحة وشفافة  ت�س�ي النموذج إ�  ر�ي و�

عالوة ع� ذلك، تهدف إ� ضمان تكامل و اإل�سان.  تدور �ف
ف الاألشخاص والعمل�ات �شكل أفضل، و�التا�ي  �ة ا من ا�تساب تمكني ف لخدمات إدارة الموارد الب�ش ف والخارجيني ف الداخليني لمستخدمني

 
�
ي إطار . تج��ة أ��� سالسة وأقل تفككا

�ة إ� سالنموذج الجد�د و��شاء خدمة إدارة المواهب الجد�دة،  و�ف تطمح إدارة الموارد الب�ش
ي إطار نهج العمل

  �ف
�
، جنبا ي

�كباعتبارە األعمال قطاع إ� جنب مع  أف�ت  "�ش
�
ي تحقيقل" واا

نتائج مع أصحاب المصلحة اآلخ��ن ال مشاركة �ف
  .ومساعدة مجاالت األعمال ع� التك�ف والتحول

ي و  .30 ە ع� عالم العمل ،�تطلب "االنفجار" التكنولو�ب ي  متفان�ةخدمة تقد�م  ،وتأث�ي �ة ع� جئف لضمان قدرة إدارة الموارد الب�ش
ف خدمة العمالء و�عالم �جراء و  بفعال�ةلب�انات االتكنولوج�ا و�دارة  ثمار  ف �ُ و المواهب. إدارة تحل�ل نقدي، فضً� عن تحسني إ�شاء  بني

�ة  �ة الجد�دة داخل إدارة الموارد الب�ش �ة تكاملأهم�ة مدى وحدة ب�انات وتكنولوج�ا الموارد الب�ش ي الموارد الب�ش
  .التكنولوج�ا �ف

31.  
�
ات�ج�القوى العاملة و�صالح عمل�ة تخط�ط  استعراض وشهد العام أ�ضا ي عام  ع� مدى الط��ل ةاالس�ت

ي انطلقت �ف والئت
�ة المطل��ة لضمان  إ�تر�ي العمل�ة . و 2014 �ة لل��بو وتقد�م التوج�ه �شأن إجراءات الموارد الب�ش سل�م تالتقي�م "حالة" الموارد الب�ش

ف عمل�ة تخط�ط القو  صتالعمل�ة واستخل واستعرضت. نتائج األعمالالناجح ل العاملة ع� المدى الط��ل  ىالدروس من أجل تحسني
 حال� طرحها  �جريو 

�
ي  ا

 ."وما بعدها 2022/23 للثنائ�ة مواهب ال��بو  استعراضجميع القطاعات باسم " �ف

ي ب أداة المتابعة الخاصةعالوة ع� ذلك، ستكون و  .32 �ة، الئت �ة ب تزود الموارد الب�ش ي وتف�تحل�الت الموارد الب�ش
تخط�ط القوة  د �ف

ف ، مثل �سهولة إ� المعلومات األساس�ة النفاذ ب األداة وستسمحالعاملة ع� جميع المست��ات، متاحة للمدي��ن.  الن�ع و  مالك الموظفني
ي الجنس

ي والتقاعد والغ�اب واألداء،  ايف
 و خرى. األ ب�انات ال ومجموعة منوالتمث�ل الجغرا�ف

�
رات ع� تع��ز قد ستعمل هذە األداة أ�ضا

ف الم فني ف تمث�ل الجنستها ومراقب أفرقتهم ع� إدارة القوى العاملة لديهم، وتتبع �ش ف ، فضً� عن تحسني ي لقو التمث�ل و  ني
هم االجغرا�ف

 العاملة. 

https://icsc.un.org/Resources/General/AnnualReports/AR2021.pdf?r=08076893
https://icsc.un.org/Resources/General/AnnualReports/AR2021.pdf?r=08076893
https://www.unjspf.org/wp-content/uploads/2021/10/A_76_297-E.pdf
https://www.unjspf.org/wp-content/uploads/2021/10/A_76_297-E.pdf
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ي المهارات وتثقافة تبْ   التك�ف تبئف ئف
 

ي عام  .33
كة، أجر 2021�ف  لنظام إدارة األداء وتط��ر  (PWC) برا�س ووترهاوس ك��رز ت �ش

�
 استعراضا

�
ي ال��بو. و�درا�ا

ف �ف  الموظفني
ي إدارة األداء، وضع

ف و بصمة ثقاف�ة لل��بو كجزء من هذا االستعراض.  تألهم�ة الثقافة �ف لخص هذا التحل�ل خمس سمات مهمة تم�ي
ة لالستقرار  و  ةومهن� واسعةثقافة أال و�ي  ،ثقافة ال��بو  ف مة ورك�ي ي مجالسمعة � وتح�ف   "تبع القواعدت"ومح�ت

�ينما و . ال�فاءة �ف
ي ال��بو إ� أن هناك حاجة إ� ز�ادة و . ال تخلو من التحد�اتتحتوي جميع السمات ع� نقاط قوة معينة، فإنها 

خلص تحل�ل الثقافة �ف
ات�ج�ة والثقافة التنظ�م�ة الحال�ة ف تطلعات ال��بو االس�ت  .المواءمة بني

 

ي  �ةاألساساللبنة �وفر التحل�ل و  .34 �ة من خالله�مكن إلدارة الموارد الئت ي  ا الب�ش
ي االنخراط �ف

إطالق المهمة الحاسمة المتمثلة �ف
ي لل��بو. 

كة للنجاح يؤكد سو برنامج التحول الثقا�ف  .ذلك أن الثقافة السائدة تعزز المرونة التنظ�م�ة  وتزود المنظمة بأ�ملها برؤ�ة مش�ت

 و  .35
�
ي إجراء الحاجة إ�  حدد االستعراض أ�ضا

ات الرئ�س�ة �ف ي ع�ب عنها الموظفون والمديرون.  إدارة أداء ال��بو  عدد من التغي�ي والئت
ي وشملت هذە الحاجة  اف والتط��ر مدعومة بعمل�ة تركالتبئف ف م��د من الموضوع�ة واالع�ت ز�ادة الدعم و  �شكل أ��ب ع� المستخدم؛ �ي

ي عميق للعقل�ات والسلوك�ات حول 
ي إدارة ضعف األداء والحاجة إ� تطور ثقا�ف

 األداء مسألة �ف
�
أنه لمواجهة التحد�ات  . ولوحظ أ�ضا

 
�
ا ف المنظمة.  ع� نطاقعن تط��ر "عقل�ة نمو"  ع� العمالء، فض�ً  الرئ�س�ة إلدارة األداء، ستحتاج ال��بو إ� التحول إ� نهج أ��� ترك�ي

ي توص�ات ستدعم المنظمة نحو �المجمل، و 
ي  قدم التق��ر ثمايف نت إحدى تلك التوص�ات �ي اكو . إطار إدارة أداء أ��� مالءمة للغرض تبئف

 و  . لم��د من اال�ساق واإلنصافعمل�ة معايرة األداء  أدراج
�
ي  أدرجتلهذە الغا�ة،  تحق�قا

وما فوق  4-الرتبة ف عمل�ة معايرة األداء لموظ�ف
ي 

ف للتقي�م. و  . 2021دورة األداء لعام �ف ك ع�ب المنظمة ألع� تصن�فني  سعت عمل�ة المعايرة إ� إ�شاء فهم مش�ت

 و  .36
�
 س�كون العمل ع� تط��ر نظام أداء جد�د، وضمان ارتباط إدارة األداء �شكل أوثق بالتنم�ة وعمل�ات المواهب األخرى، جزءا

اتال يتجزأ من عمل وحدة    خ�ب
�
ف التابعة لدائرة إدارة المواهب جنبا  . إ� جنب مع المدي��ن وأصحاب المصلحة اآلخ��ن الموظفني

ي  .37
، من  وللم�ف

�
ي هو أن  المعروفقدما ي الوقت نفسه،  � التطور الشخ�ي والمهئف

ە. و�ف ف ورة  اتضحتإدارة األداء وتحف�ي �ف
ي لضمان امتالك الم استثمار  ي رأس مالها الب�ش

 و . والمستقبل�ةالحال�ة  اتلبنظمة للمهارات الالزمة لتلب�ة الطال��بو �ف
�
لهذە  تحق�قا

ف تنقل المواهب فتح  فقد ثبت أنالغا�ة،  ،  �ي وتحسني ف اك الموظفني ف اإلدارة أ�ض جانب إ�مبادرة إدار�ة ق��ة إل�ش  تمكني
�
من تحد�د  ا

ي تقلل من الحاجة إ� البحث باستمرار   عن المواهب المهارات الداخل�ة الئت
�
  - خارج�ا

�
الدعم ع� "التع��ل بدً� من  االستثمار داخل�ا

ي   قد و ". الخار�ب
�
ي تحد�د منص حرز أ

ف ال��بو من إطالق طلب رس�ي تقدم كب�ي ع� مدار العام �ف ات سوق المواهب وعروضها لتمكني
 لتقد�م العروض الحق
�
ي عام  ا

ي عام ال بغرض 2022�ف
عت إدارة �اإلضافة إ� ذلك، و�عد ردود الفعل اإل�جاب�ة، وّس و . 2023تج��ب �ف

وعها  �ة م�ش ي الموارد الب�ش ف  النموذ�ب ف ا الذي �سمح بتعيني ف بموجب عقود محدو  ،لموظفني ي وظائف  ،المدة ومستمرة ودائمة دةالمعينني
�ف

   .التعاقدي والمزا�ا واالستحقاقات ذات الصلة ممشار�ــــع، مع االحتفاظ بوضعهالووظائف  موقتة

38.  ،
�
ا  وأخ�ي

�
�ة  جرىَ فقد أ ي إعادة ه�كلة إدارة الموارد الب�ش

م وتقد�مها �يتعلق بنقل المسؤول�ة عن تنف�ذ برامج التعلف�ما تغي�ي هام �ف
ف هو االختصاصات هذە نقل  األسا�ي من غرضالو إ� أ�اد�م�ة ال��بو.  ي بناء المعارف والمهارات ع� استخدام األ�اد�م�ة  تحف�ي

تها �ف خ�ب
ي ال��بو. 

امج التدر�ب�ة الضمان أن تكون و إلفادة موظ�ف ات�ج�ة،  بؤرةل�ب  اس�ت
�
ئ أ ي باف��ق عمل  ��ش  إلصدار توص�اتلتدر�ب والتط��ر معئف
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ي التدر�ب، 
ف نهج ال��بو �ف ات الالزمة لتحسني �ة  إ� جانببالتغي�ي م �وضع إطار التعل�شأن تعاون أ�اد�م�ة ال��بو و�دارة الموارد الب�ش

اف ع� تنف�ذە. فائدة الوالتط��ر ل  ��بو واإل�ش

 
�
 الوضع الطب��ي الجد�د -خامسا

ي الجائحة أماط .39
ي عام  تف�ش

ها ع�  عناللثام  2020�ف  لتأث�ي
�
�ة نظرا مجموعة جد�دة من التحد�ات أمام إدارة الموارد الب�ش

 . ف  و الجوانب النفس�ة واالجتماع�ة والصحة العقل�ة للموظفني
�
�ة دورا ة، لعبت إدارة الموارد الب�ش   طوال هذە الف�ت

�
ي إدارة األزمات  رئ�س�ا

�ف
 .السالمة والرفاه�ةوكذلك  ،القوى العاملة توز�ــــعوالعمل عن بعد ومعالجة المخاطر و�عادة 

ف الح�اة العمل�ة والشخص�ة  الصحة والرفاە والتوازن بني

ف ورفاههم  .40 إ� ���ــــع إعادة تقي�م ت الجائحة ل��بو، وقد أدل بمكان بالنسبةاألهم�ة  منلطالما كانت الصحة العقل�ة للموظفني
ي أن العامَ لل وال مجالممارسات عمل ال��بو. 

ف شك �ف ف ني بغ�ة أ��� ق�اس�ة دا الفرصة لجعل العمل المرن ممارسة قد جد المن�مني
ف العمل والح�اة. وع� وجه الخصوص، ر�ما، لم �عد ُينظر إ� الممارسات المرنة ع� أنها ت ف التوازن بني جزء بل ، عن� تكم��ي حسني

 .أسا�ي من الح�اة العمل�ة

�ة  أدتو  .41  إدارة الموارد الب�ش
�
  دورا

�
ي توسيع  أساسا

، هذا نطاق �ف ف ف العمل والح�اة الخاصة للموظفني النهج الجد�د لدعم التوازن بني
ي أن تصبح ال��بو قطاع اوال س�ما إدراك أن اتباع نهج مرن للعمل أمر بالغ األهم�ة ل

. وع� هذا ابةجذتوظ�ف  جهةألعمال، و�سهم �ف
 النحو: 

ي أ�ت��ر الجد�دة �شأن ساعات العمل وترتيبات العمل المالعامة صدرت س�اسة ال��بو  -
ف التنف�ذ  2021رنة �ف ودخلت ح�ي

ي يناير 
 2022�ف

�
ت�ب عمل مرن، مستمد من الدروس المستفادة خالل جائحة   درج. وأ  وألن. 19-كوف�دالعمل عن بعد ك�ت
  ،األسبق�ةب تتمتعاحت�اجات العمل 

�
ف م��دا ي تم إجراؤها للموظفني ات الئت من المرونة لتنظ�م عملهم و�دارة  ستمنح التغي�ي

  ساعات
�
ف العمل والح�اة.  عملهم وفقا ستمنح هذە و لتفض�التهم واحت�اجاتهم الشخص�ة، و�التا�ي دعم التوازن بني
ف  فني ات الم�ش  التغي�ي

�
   قدرا

�
ي  من ح��ة الت�ف كاف�ا

 تفرقأإدارة ترتيبات عمل  �ف
�
 . الفرد�ةو  لالحت�اجات التنظ�م�ة هم وفقا

 و  -
�
ة أ�ض ج��تأ ات كب�ي  تغي�ي

�
ف العمل ب المتعلقةالعامة س�اسة الع�  ا  للتوازن بني

�
ف ودعما اإلجازة الوالد�ة، لصالح الموظفني

اف بأن و والح�اة الشخص�ة.  ف واإلدماج، ال س�ما من خالل االع�ت ف الجنسني ات كذلك إ� تع��ز المساواة بني تهدف التغي�ي
 
�
ف الوالدين. وتحق�قا ادة استحقاقات اإلجازة بالنسبة لهذە الغا�ة، تمت ز� مسؤول�ات الرعا�ة �جب تقاسمها بالتساوي بني

 .، وُمنح م��د من المرونة الستخدام هذە االستحقاقاتأشكال األبوة واألمومةو تعيينات الأنواع لمعظم 

ي الفئة الفن�ة والفئات ذات عامة ألول مرة، ُوضعت س�اسة و  -
ف �ف ع� نطاق المنظمة �شأن اإلجازة التع��ض�ة للموظفني

ات ط��لة أو متكررة. وتضع الس�اسة الصلة الذين ُطلب منهم العمل الجد�دة األساس لمنح  العامة لساعات إضاف�ة لف�ت
ف بط��قة عادلة وشفافة ومتسقة  .إجازة تع��ض�ة لهذە الفئات من الموظفني

�ة، بالتنسيق مع الوحدة الطب�ة ومستشار  متقّد عالوة ع� ذلك، و  .42 ، مشورة شاملة شؤون إدارة الموارد الب�ش ف الموظفني
. باإلض  ف ف بهدف تع��ز المرونة  ووضعتافة إ� مجموعة واسعة من الدعم للموظفني توص�ات و�رشادات الصحة النفس�ة للموظفني

ي عام والفرد�ة والجماع�ة. 
ي 2021�ف

ي الالصحة والرفاه�ة �شأن  االستقصائ�ةاألمم المتحدة راسة د، شاركت ال��بو �ف ف  ت أج��ئت بني
 ومنها ال��بو  ،المتحدةمنظمات األمم من  منظمة 24صفوف 

�
ي المائة  37ح�ث بلغ  . وكان معدل االستجابة مرتفعا

ي المنظمة. �ف
�ف

�ي  ومكائد ، وأنماط العمل 19-كوف�د   الصحة البدن�ة والعقل�ة، وتج��ة جائحة الدراسة االستقصائ�ة تق�مو 
ف المكاتب والعنف الم�ف

ي الما 43أظهرت النتائج أن و والعد�د من القضا�ا األخرى. 
ي فئات المخاطر الصح�ة المتوسطة/العال�ة،  ئة�ف

ف يندرجون �ف من المستجيبني
ي المائة  39أن صحتهم الجسد�ة تدهورت و %39أفاد و كما تم تقي�مها من خالل ط��قة تصن�ف المخاطر الصح�ة. 

أن صحتهم �ف
ي عن عدم ال�ث�ي منهم ع�ب كما .  الجائحة�شكل ملحوظ خالل  تا العقل�ة ورفاههم انخفض

. الجائحةرعا�ة صح�ة كاف�ة أثناء  تل�ت
�ي  ذلك، ف�ما  �اإلضافة إ�و 

ف   -يث�ي القلق، تم اإلبالغ عن العنف الم�ف
�
بمست��ات عال�ة �شكل مدهش  - الجائحة�سبب  الذي تفاقم أ�ضا

ي المائة 17(
 جلتوُس لعقل�ة. �شكل عام، كانت الشكاوى السائدة �ي آالم الجسم واإلجهاد المرتبط بالعمل وأعراض الصحة او ). �ف

م الصحة العقل�ة.  مسائل�ط بحف�ما �وصم المست��ات عال�ة من  ف إجراء م��د من التحل�ل لب�انات الدراسة االستقصائ�ة ال��بو وتع�ت
 إ� جنب مع 

�
 سن�� الدراسةإعادة تقد�م  إ� جانبألمم المتحدة، اجنبا

�
ف أو  ا ي السنةمرتني

من مجموعة اتخاذ عمل ع� تو  . إ� موظفيها  �ف
ي السنوات 

  .المقبلةالتداب�ي لمعالجة النتائج �ف

43.  
�
ام والتناغم وعدم التسامح مطلقا ر جد�و مع المضا�قات.  و�المثل، تواصلت الجهود من أجل تع��ز مكان عمل يتسم باالح�ت

المهلة الزمن�ة السابقة والتظلمات المتعلقة بمكان العمل إلزالة  بالمنازعاتالخاصة  العامة الس�اسة ع�أدخلت تعد�الت أن  بالذكر 
 ل 90بحد 

�
) بتقد�م الشكاوى المتعلقة يوما ي ذلك التحرش الجن�ي

ف و التحرش (بما �ف ي و/أو إساءة استخدام السلطة. ولعل أهم التمي�ي
ما �ف

  90أن المهلة السابقة البالغة  األمر 
�
لغ�ت.  يوما

�
ذا التغي�ي اال�ساق مع الس�اسة النموذج�ة لمنظومة األمم �ضمن هو لتقد�م شكوى قد أ
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ف للتنسيق ي تنص ع� أن التقار�ر الرسم�ة عن التحرش  ،المتحدة �شأن التحرش الجن�ي الصادرة عن مجلس الرؤساء التنف�ذيني والئت
ي ذلك الس�اسة لضمان إحالة جميع االدعاءات المتعل تعدلو  .8الجن�ي �جب أال تخضع للمواع�د النهائ�ة

قة �سوء السلوك، بما �ف
ي تظل لدى مكتب التحرش ادعاءات  ف و/أو إساءة استخدام السلطة إ� شعبة الرقابة الداخل�ة (باستثناء ادعاءات االنتقام الئت و/أو التمي�ي

 . 9األخالق�ات)

 �عالتن

ي عام  .44
ف لشغل وظائف شاغرة مؤقتة و 26 ال��بو استكملت ، 2021�ف ف لشغل وظائف شاغرة  39عمل�ة تعيني عمل�ة تعيني

ي  محددة المدة
ستة ع�ش  نو ن الداخليو المرشح شغلاغر محددة المدة، و شلل ا تعيين 39من أصل و . 2021و 2020أعلن عنها �ف

) 
�
ف لداحتساب عند  26، و)عقود دائمة ومستمرة ومحددة المدةمنصبا ف العاملني ف�ما يتعلق و ى ال��بو بعقود أخرى. الموظفني

 ، ق�ات )%53(وشكلت الموظفات  ةترق�منها عن خمسة ع�ش فقد أسفرت باالخت�ارات الداخل�ة الستة ع�ش �جري و . من هذە ال�ت
نت.  ي ال��بو ع� اإلن�ت

ف صفحات التوظ�ف �ف وع لتحد�ث وتحسني ،  مشاركتها تسه�ل فهم المعلومات و �و العمل ع� م�ش �شكل أ��ب
ام بأفضل الممارسات ف�ما يتعلق ب�مكان�ة  ف وع  تتحدد معالم، اإلدماجألغراض  النفاذ باإلضافة إ� االل�ت جذب  �ي و الهدف من الم�ش

 
�
 . مجموعة مواهب أ��� تنوعا

ف موظفيها من خالل و  .45 ي بني
ف وضمان التن�ع الجغرا�ف ف الجنسني مبادرات الق إطتواصل ال��بو العمل ع� تحقيق أهداف التكافؤ بني

�كة لها، حمالت توع�ة من و مختلفة، وال س�ما ع� المست��ات العل�ا.  تنظم ال��بو، إما �شكل مبا�ش و/ أو من خالل المنظمات ال�ش
 
�
ي بعض األح�ان تكون مصممة خص�صا

ف . كما للنساء من الفئة الفن�ة خالل قنوات التواصل االجتما�ي المختلفة، و�ف أنها �ستعني
كات بخدمات ي معارض التوظ�ف. �البحث التنف�ذي و  �ش

ي عام وشارك �ف
ت، 2021�ف عب ها مرشحة عن اهتمام 978 ع�ب نا الخاص تجمُّ

مةالنسائ�ة المواهب بال ف أن ا وحدهل ُمخ�ف ي حني
ف  2,534، �ف  فن� 4,444من بني

�
وا  ا  تجمعاتمن خالل جميع  همعن اهتمام والذين ع�ب

ي المائة 57المواهب لدينا كانوا من النساء (
ف و ). �ف �ة أداة�اإلضافة إ� ذلك، تم تحسني امج  الموارد الب�ش إلدارة األعمال باستخدم ال�ب

ي �شكل أ��ب إلتاحة ب�انات الن�ع  ال��بوب والتطب�قات الذك�ة الخاصة
  الجنسايف

�
�لمسة زر حئت يتمكن الموظفون والمديرون من و  فورا

ي عام رؤ�ة الب�انات الجنسان�ة ��عة وسهولة. كما ش
اض�ة �ف ي ثالثة معارض توظ�ف اف�ت

�ستهدف أحدها و  ،2021اركت ال��بو �ف
ق  ي بلدان العالماألخران ثنان اال �ستهدف و  ،األوسط وشمال إف��ق�ا منطقة ال�ش

 . با�ت

ي تهدف ،10زت ال��بو مبادرة جهات االتصالعزّ و  .46 ف ل استقطابإ�  الئت تقد�م طلبات لشغل مجموعة متنوعة من المرشحني
ف من الدول األعضاء غ�ي الممثلة أو الممثلة تمث��ً لوظائف ا   الشاغرة، وال س�ما المرشحني

�
 . متدن�ا

ُ
عن تك��ن ثمان�ة عروض  دمتوق

 2021خالل عام  القط��ةاالتصال  إ� جهات ال�فاءات
�
ي تفكر أ�ضا  . وُعقدت عدة اجتماعات لتبادل المعلومات مع البعثات الدائمة الئت

ي المشاركة 
ي  بفعال�ة�ف

ي عام وهذە المبادرة. �ف
�ة إجراء 2022�ف م إدارة الموارد الب�ش ف ف جميع  دراسة استقصائ�ة، تع�ت االتصال  جهاتبني

  تك��ن ال�فاءات، ومشاركة أفضل الممارسات و�التا�ي للمبادرات من الس�ي الج�د للتأ�د 
�
ي أوساط جهات داخل�ا

ي الشبكة �ف
 .االتصال �ف

 وعالوة ع� ذلك،  .47
�
اء الشباب برنامج29T طلقأ ي عام  الخ�ب

ي حلته الجد�دة  2021�ف
لتدر�ب الج�ل القادم من قادة المل��ة الفك��ة �ف

ف    35تحت سن العالميني
�
ي جميع أنحاء العالمعاما

ي بناء نظم إ�كولوج�ة لالبتكار �ف
ف مكن اوسيت . للمساعدة �ف اء الشباب الموه��ني ، لخ�ب

نامج خالل هذا ال ف سنتلالذي �متد �ب   بلفهم الجوانب التقن�ة للمل��ة الفك��ة، من ل�س فقط  ،ني
�
ي الممارسة العمل�ة. من  أ�ضا

تطب�قها �ف
 
�
ي نوفم�ب  طلقوأ

نامج �ف ي ذلك أ��� من مرشح 4000حوا�ي  واستقطب 2021ال�ب
من أم��كا  400من إف��ق�ا ومرشح  1500، بما �ف

ي وحوا�ي  ق ووسط أورو�ا وآس�ا الوس� وأ��� من  350من آس�ا والمح�ط الهادئ و 900الالتين�ة ومنطقة البحر ال�ار�ئب  200من �ش
ق األوسط.   اخت�ار أحد ع�ش  وجرىمن ال�ش

�
 شاب فن�ا

�
ف  ا ي د�سم�ب  من الجنسني

نامج  2021(ستة إناث وخمسة ذكور) �ف لبدء ال�ب
ي الن ي  موذ�ب

 .2022عام  مطلع�ف

اء الشباب برنامج�شمل الدروس المستفادة من و  .48 ي وقت المتعلقة بامهلة ال تمد�د  الخ�ب
إلعالن وعمل�ة االخت�ار، أي اإلعالن �ف

 
�
نامج مقدما ف  طالعإل  مبكر من العام وتوف�ي م��د من الوض�ح والمعلومات ف�ما يتعلق بال�ب ف المهتمني راء �ج، مما �سمح بعل�هالمرشحني

 مديري التوظ�ف أثناء عمل�ة االخت�ار باإلضافة إ� تقد�م الم��د من الدعم (مع  ت م��د من االتصاال 
�
اء الشباب المختار�ن مبكرا ) للخ�ب

 . المعن�ةالسلطات الس����ة  أماماإلجراءات اإلدار�ة الرسم�ة ب والق�امال س�ما ف�ما يتعلق بالسكن  ،قبل وصولهم إ� جن�ف

                                                 
ي الس�اسة النموذج�ة لمنظومة األمم المتحدة �شأن التحرش الجن�ي  ةراجعمير�ب   8 ف لمنظومة األمم المتحدة المعئف ي وضعها مجلس الرؤساء التنف�ذيني الئت

ع�: بالتنسيق 
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN%20System%20Model%20Policy%20on%20Sexual%20Harass

ment_FINAL_0.pdf  
").  2021أغسطس  3بتار�ــــخ  WO/CC/80/3من الوث�قة  17 الفقرة (ي)نظرا  9 ف  ("تعد�الت ع� لوائح الموظفني

ي الغالب  -االتصال  جهاتمبادرة   10
 جهاتالدول األعضاء أو غ�ي ممثلة) والمكاتب الوطن�ة للمل��ة الفك��ة لتحد�د  عضو منتتعاون ال��بو مع البعثات (�ف

ي البلد. 
 االتصال الوطن�ة لم��د من ��ش اإلعالنات عن الوظائف الشاغرة �ف

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

، بدأت ال��بو  .49
�
ا ي عام وأخ�ي

ات�جيتها األو�  2021�ف إدماج اإلعاقة، امتثاً� لمتطلبات منظومة األمم �شأن العمل ع� اس�ت
ي 

ات�ج�ة اال المتحدة ع� النحو المنصوص عل�ه �ف س�عتمد عمل ال��بو المتعلق ب�دماج و ألمم المتحدة إلدماج اإلعاقة. األوسع لس�ت
ي اإلعاقة 
ي  �ف ي ال��بو ومبادرة المبادرات الئت

ف إمكان�ة الوصول المادي إ� مبايف ي و�عززها، وال س�ما تحسني
ي الما�ف

 تم وضعها بالفعل �ف
من خالل هذە المبادرات، أقامت ال��بو عالقات ج�دة مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة، وال س�ما تلك و "اتحاد ال�تب الم��ة. 

ف و  ي تمثل األشخاص المكفوفني ي عامالئت
 و الب�. �ت

�
ا�ة مع االتحاد الدو�ي لالتصاالت ومنظمة العمل الدول�ة، تقي�ما  أجرت ال��بو، بال�ش

ي الخاصة بها لضمان إمكان�ة 
ويف   نفاذ لمنصة التوظ�ف اإلل��ت

�
ف إليها. و�جري حال�ا  . تنف�ذ توص�ات التق��ر  جميع المستخدمني

 أخرى مستجدات

�ة .50 عت إدارة الموارد الب�ش ي تنف�ذ قائمة جد�دةع� مدى السنوات القل�لة الماض�ة،  ،�ش
�ة أدوات  من �ف  ها وعمل�اتالموارد الب�ش

،  ع�ب ، ها و�جراءات ف التحقيق  بغرضعمل�ة التحول الرق�ي ي التمكني
ي مجال  وظ��ف

ا�د. �ف ف �ة �شكل م�ت هذا  الجائحة تّ�عو الموارد الب�ش
ا ك�ف تاالنتقال إ� طرق العمل الرقم�ة وأظهر    .من المهام الروتين�ة المتكررة للتحرر �مكن استخدام التكنولوج�ا  أ�ض�

ي عام و .51
ف 2021�ف �ة، بالتنسيق مع الوحدات الداخل�ة األخرى، واجهة جد�دة تعزز تج��ة الموظفني ، أدخلت إدارة الموارد الب�ش

�ة ي ذلك العمل عن بعد للتنف�ذ وواصلت تط��ر وظائف ترتيبات العمل المرنة، ب ،أثناء االتصال ببوابة الموارد الب�ش
ي ما �ف

. 2022يناير  �ف
ف المستودع الرق�ي  ف من أجل تحسني ف النشطني �ة لرقمنة الملفات الورق�ة الحال�ة للموظفني وع رقمنة الموارد الب�ش  م�ش

�
كما أ�ملت أ�ضا

�ة ع�  ، و�التا�ي تع��ز قدرة إدارة الموارد الب�ش ف نت من  االطالع ع�الفردي لوثائق وسجالت الموظفني المعلومات بأمان ع�ب اإلن�ت
الوحدة  لفائدةمحددة  تبل�غات استحدثتط��لة األجل �شكل أفضل، الالمكتب وعن بعد. و�المثل، من أجل إدارة اإلجازة المرض�ة 

ي ع� استئناف العمل ومساعدة إدا ي تتطلب دعمها، لمساعدة الموظف المعئف نها من استهداف الحاالت الئت
�
رته ع� الطب�ة، مما �مك

 .االستعداد �شكل مناسب للعودة إ� العمل

اض�ة، من التخط�ط و  .52 ي بيئة اف�ت
، تجري عمل�ة التوظ�ف بأ�ملها �ف ي

المواهب إ�  واستقطاب�اإلضافة إ� ذلك، منذ العام الما�ف
 . ف امنة ومنصو التقي�م واالخت�ار والتعيني ف ون�ةة االختبار من خالل استخدام التكنولوج�ا مثل مقابالت الف�ديو غ�ي الم�ت ، فقد وفر اإلل��ت

ف كمع تممرشح مهن�ة متقدمة للذلك تج��ة  ي ني
ي �ف ات��ب �ة من استخدام وقتها �شكل اس�ت المسؤول�ات ذات  تو�ي   إدارة الموارد الب�ش

�ة أن و الق�مة المضافة.    االلتحاق بالخدمة�� جانب ذلك، أدركت إدارة الموارد الب�ش
�
ي د�ات إ� جنب مع التح عن بعد، جنبا الئت

 �طرحها 
�
  ، أصبح أ�ضا

�
  جزءا

�
.  أساس�ا ي

ا�ف ي هذا الصدد ومن المتوقع أن �كتمل بحلول منتصف  وأطلقمن التوظ�ف االف�ت
وع جد�د �ف م�ش

 .2022عام 

ي االستعراض المستمر وتحد�ث و  .53
ة �ف  كب�ي

�
�ة جهودا ي  اللوائحتبذل إدارة الموارد الب�ش

وط خدمة موظ�ف ي تحكم �ش والس�اسات الئت
ة للمنظمة و�دعمها، بينما  ال��بو، مما �سمح لل��بو بالحفاظ ع� إطار تنظ��ي سل�م يتك�ف ��عة مع االحت�اجات واألول��ات المتغ�ي

ي النظام الموحد لألمم المتحدة.  �ضمن
�ة، كجزء من التع��ز المستمر إلطار س�او التوافق مع أفضل الممارسات �ف  سة الموارد الب�ش

�
 صدر أ

ة المشمولة بالتق��ر،  20حوا�ي  ها من اإلصدارات اإلدار�ة خالل الف�ت ، عند مرفقةمن التعل�مات المكتب�ة الجد�دة أو المنقحة وغ�ي
ف لتطورات الس�اسة بتبل�غات، االقتضاء   العامة.  عامة لضمان فهم الموظفني

 و  .54
�
ا ي تق��رنا السنوي السابق،أخ�ي

فإن تغي�ي ثقافة ال��بو، واالستماع إ� صوت قوتها العاملة من أجل خلق ثقافة قائمة  ، كما ورد �ف
القصد من ذلك هو وضع أدوات لتحد�د ما �صلح وما ال �صلح، لفهم و ع� الثقة ودينام�ك�ة ومج��ة، �مثل أول��ة رئ�س�ة لإلدارة. 

ف رفاه�ة الم ف وتطلعاتهم �شكل أفضل، وك�ف�ة تحسني ي قرارات العمل.  ومراعاةوظف دوافع الموظفني
ف �ف  تحق�قو صوت الموظفني

�
لهذە  ا

 
�
ي عام  دراسة استقصائ�ةعمل�ة إطالق  الغا�ة، تجري حال�ا

ف �ف لتوف�ي  LinkedIn Glint عقد مع وُوقع 2022حول مشاركة الموظفني
ي د�سم�ب 

ي ال النفاذ ستوفر هذە المنصة إمكان�ة و . 2021منصة استطالع�ة وخدمات استشار�ة �ف
الطلب إ�  �ناء ع�وقت الفع�ي و �ف

�ة ع� حد سواء.   و مالحظات الموظف وفهم الفرص الرئ�س�ة للمدي��ن و�دارة الموارد الب�ش
�
ن هذە الرؤ�ة، جنبا

�
إ� جنب  �جب أن تمك

 من أجل مع التوص�ات التوجيه�ة للمنصة، المدي��ن من اتخاذ اإلجراءات األ��� تأث�ي 
�
ف األداء  ةفرقأز�ادة المشاركة و�ناء ا أقوى وتحسني

 .المنظمة ع� نطاق

 [نها�ة الوث�قة]
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