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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي سطس 1: لا  2012 غأ

 
 

   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

  اخلمسونسلسلة االجتماعات 
توبر 9 إىل 1جنيف، من   2012ك أ

 
 

   عن تنفيذ برنامج الويبو للتقويم االسرتاتيجيتقرير مرحلي
  األمانةمن إعداد

يجي رحيل عناملتقرير لاث هذه الويقة تتضمن .1 تقومي الاسرتا بو  تيذ برانمج الو لل ي ) WO/PBC/19/22 ثالويقة( تنف
نة اإىل اذلي يقدم بو لجل  رشة يلو تاسعة  ية يف دورهتا ا علربانمج واملزيا ل مترب 14  إىل10من (ن  ).2012سب 

تقةل للرقابة .2 شارية ا نة الا يجي إىل ا تقومي الاسرتا يذ برانمج ا سـويقدم تقرير مرحيل عن  ت للج ت ملل س نفت . ّ لك اجامتع يفّ
بو عىل اإلنرتنت ية من عىل موقع الو تقارير ا يوميكن الاطالع عىل تكل ا لفصل  .ل

بو  .3 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع
بو مدعوة، لك يف ما  يوالاحتادات اليت تديرها الو

تقرير املرحيل  اإلحاطة علام مبضمونيعنيه، إىل  لا
 .)WO/PBC/19/22 ثالويقة(

 

]WO/PBC/19/22 ثالويقةتيل ذكل [
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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2012 ليويو 12: لا

 
 
 

  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة التاسعة عشرة
مترب 14 إىل 10جنيف، من   2012سب 

 
 

  تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج الويبو للتقويم االسرتاتيجي
  األمانةمن إعداد

 مقدمة :أوال

مترب وافقت ادلورة .1 هر  ية العامة يف  ثالثون  سب الرابعة وا ش للجمع يق 2007ل تد نة ا ق عىل اقرتاح  ل نة (جل للجسلف ا
تقةل للرقابة شارية ا سـالا ملت سني املؤسيسَعْضَو) س تاكمل  ّ برانمج شامل و للتح توجهيات واألولوايت املوىص هبا يف م لل وفقا 

نحو اذلي أقرته األمانة يف تقريرها اذلي لتالهنايئ عن ا" (PwC) برايس ووترهاوس كوبرز"تقرير رشكة  شامل، وعىل ا ليمي ا ل ق
ثالثني  ية يف ادلورة الرابعة وا متدته ا لا مجلع رشة(ع نة  ثا عواثئق ادلورة العادية ا م  ث، وتصويب يف الويقةWO/GA/34/16 ل

WO/GA/34/12شامل يمي ا ل، وتقرير ا يجي يفُوأطلق. )WO/GA/34/1 لتق تقومي الاسرتا ت برانمج ا ؛ من 2008م عا ل
ية ية وادلا تحدايت اخلار تاجئ رمغ العديد من ا يق  نظمة  هزي ا خلأجل  ل ن جمل تحق  .لجت

يجي يف  خريطة طريق شامةل لربانمج صدرتو .2 تقومي الاسرتا بو  تالو لل بادرات ؛2010عام ي تقدمي رؤية واحضة  للم  ل
َّاملخطط هاُ يةل  من وجداوها الز سني املؤسيس إىل. ل شامل  تحوهيدف الربانمج ا يق جمدداكزي الرت للل ها، و حتق عىل ثقافة األمانة و قمي

ها ومواردها مع األهداف  ها و ها، ومواءمة أفضل لربا ية يف إجراءات  يلكقدر أكرب من الفعا جم همعل يةل سعة تيجالاسرتا لت ا
سمرب . للمنظمة ـي يف د ساره  سري يف  يوال يزال الربانمج  م  .2012لينهتي

يا تقومي الاسرتا: ناث  تيجيلنطاق برانمج ا

يجي عىل  .3 تقومي الاسرتا تمتل برانمج ا ل ية األربع، ويه19يشـ بو األسا هم لك مهنا يف تعزيز قمي الو بادرة  سـ  ي س توجه : تم لا
ية واإلدارية ية والاجامت ية ا سؤو تاجئ؛ وا ساءةل عن ا عحنو تقدمي اخلدمات، والعمل يدا واحدة؛ وا ل مل ن لبيئمل  .ل
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رشوع و .4 بادرة مدير  موللك  سأالفريق إدارة قائد لم ُيا  ي رشوععل تب إدارةيُو. ملن عن جناح ا بادرات  ُسق بني ا مك مل  ِّن
بريمشاريع خم شلك  ها  تال كصص نظرا ال ب ف خ ها ومدهتاَّ  .ق يف جحم نطا

نظمة برم .5 شمل ا بادرات  ّوا مل ت بادرة تطوير األعامل، مل ثال، من خالل  يل ا شمل القطاعات اجلوهرية، عىل  مهتا،  ملب ست ف
شاريع يديرها قط ناتمومن خالل  ثل  تدبري،  ياع اإلدارة وا حتسم بو والحئة موظفهيا ل  .ينظام موظفي الو

سري  .6 يوالربانمج كلك  ُ ساره اخملططَ ُّويف ذكل الوقت، سوف تعمم لك. 2012 يف هناية عام ليكمتل  هلميف  َّ بادرة ُ م 
ية( يط للموارد املؤ رشوع ا ناء  سـاب ستخط ل م بو) سـتث يات الو يعىل  نظ. معل سن ملوبعد ذكل سوف تدخل ا لتحمة يف فرتة من ا

متر  .ملسـا

ية، ويه .7 نظمة ابلقمي األسا سـومن املزمع مواصةل اسرتشاد ا مل توجه حنو تقدمي اخلدمات، والعمل يدا واحدة، : ُ لا
ية واإلدارية ية والاجامت ية ا سؤو تاجئ، وا ساءةل عىل ا عوا ل مل ن لبيئمل  .ل

ثا  الاتصاالت: لاث

تقومي  .8 بادرات اليت تدخل يف إطار برانمج ا لا ثل أكرب فرصة وحتدمل يجي هممة يف حد ذاهتا، ولكن ما  ٍّالاسرتا مي  هو أي ت
بادرات والقمي نظمة اليت تقوم علهيا ا ملتغري يف ثقافة ا يجي. مل تقومي الاسرتا يجة برانمج ا يع أحصاب املصلحة  تأثر  تو ل مج . بنتي

توجه أكرب حنو اخلدمات، وشارك ادلول األعضاء يف حو هور  توشعر العمالء وا ب تحديد األهداف ٍارمجلي ل حول األداء 
رشفني لوضع  تاجئ، وشرتك املوظفون مع ا تاجئ يف إطار هنج اإلدارة القامئة عىل ا يق ا تقدم املحرز حنو  تعراض ا ملوا ي ن ن ل لسـ ل حتق ُ

نظمة تواءم مع أهداف ا ملأهداف العمل اليت   .ت

تواصل مع  لك مجموعة من مجموعات أحصاب املصاحل احملددة أعاله حم .9 تقومي لواكن ا يا طوال برانمج ا لورا ر ئيسـ
يجي ية، والعروض ّوقد ساعد لك .تالاسرتا ياانت ا ية، وا بكة اإلنرتنت، والزايرات امجلا بو عىل  لصحف من موقع الو ب ع شـ لي

هور ية إىل ا سني الكفاءة والفعا تعددة عىل نقل رساةل  ية يف حمافل  تقد مجلا لم حت مي ية عديدة للموظفني  .ل ميوقدمت عروض تقد ِّ ُ
سات أصغر خللق تفاعل مع املوظفنيخالل ميت  توحة، وأ جل اللقاءات ا ق تقدم املحرز، حدثت يف أبريل  .ملف تابعة ا ْو ِّ ل ُمل ُ2011 

يجي اليت صدرت يف أبريل  تقومي الاسرتا تخريطة طريق برانمج ا ل ِ ِ يل يف العام  .2010ُ لوال تزال خريطة الطريق هذه يه ادل
يب موجه للموظ2012 تمكلت  ت، وقد ا بكسـ بادرةَّفني يصف لكُ  ٍ يطم نفاذ إىل تقارير  .بسـ بأسلوب  لوميكن لدلول األعضاء ا

بكة اإلنرتنت يق ادلاخيل عىل  تد بة ا نة مرا شـية  ل للج قفصل ية  .ق نة الربانمج واملزيا ية يف دورات  نوقدمت عروض تقد جل مي ِّ ُ
ية العامة يف العام   .2011مجلعوا

يذ برانمج : رابعا تقدم املحرز يف  نفياس ا تق ُ يجيل تقومي الاسرتا تا  ل

يمي .10 يجي إطارا شامال للرصد والرقابة وا تقومي الاسرتا لتقتضمن برانمج ا ت ل ش. ي تب مخصص إلدارة ا سقه  ملو َّن ُ مك ِّ ع يرايُ
بادل وإدارة اخملاطر تقةل للرقابة تقدما لك ثالثة . ملتيضمن حتديد جماالت الاعامتد ا شارية ا نة الا سـوحترز مراجعات ا ت ملللج س ِ ُ

هر، وتو بكة اإلنرتنتشأ تاحة لدلول األعضاء عىل  شـياهتا من لك دورة   .مص

تخدام مؤرشات واحضة وشامةل وفعاةل يف  .11 تقدم من خالل ا يجي سري ا تقومي الاسرتا تاجئ برانمج ا تابع إطار  سـو ل ت ل ن َي ُ
هم هةل ا تابعة  لفلوحة  س ياانت دراسة. م نوية للموظفني لبومن مصادر ا ية  تقصا سـا ئ تاجئ برانمج ا. سـ يجي نوإطار  تتقومي الاسرتا ل

تقدم املحر بني ا بكة اإلنرتنت، و َتاح عىل  ُ ل ي ّشـ ُ نة األوىل من م يجي يف ا تقومي الاسرتا يق أهداف برانمج ا يل  سـز يف  ت لل حتق سب
يذ  .لتنفا
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تظمة .12 ية  يقا من خالل تقارير مر بادرة رصدا د نوترصد لك  محل ق م َ تعاون مع . ُ لوقد أجرى املدير العام مراجعات دورية اب
رشوعقائدرشوع، وملمدير ا تب إدارة ا يا، و مل فريق اإلدارة ا مك  .لعل

سا ية: مخا  ئيسـاإلجنازات الر

ناير  .13 نذ  يذ  بادرات يف مرحةل ا يدخلت ا ممل نذ ذكل احلني . 2011لتنف نظمة يف فرتة من دخلتمو بريمل ا يري  كشاط  تغ ، ن
سمرب  يجي يف د تقومي الاسرتا ـي برانمج ا يوسوف  ت ل نواجت وحب.  كام هو خمطط هل2012تهن للول ذكل الوقت، سوف تعمم ا َّ ُ

نة  بادرات(ُملحسَّا نظمة) ملللك ا يجي عن . للمعىل األعامل العادية  تقومي الاسرتا بادرات برانمج ا سفر لك  توسوف  ل مت
بو ينات يف طريقة معل الو  .حتسي

 

 
رش .14 سعة  بادرات ا تجدات ا ية آخر  تا عوتوحض الفقرات ا ت مل سـ ل لل يل يف . م تفا صويوجد مزيد من ا يب املرحيل ل لكتا

يجي لعام  تقومي الاسرتا تلربانمج ا  .ه للموظفنيَّوجُمل ا2012ل

توجه حنو تقدمي اخلدمات  لا

ها عىل حد سواء .15 بو ودا نظمة حنو أحصاب املصاحل يف الو بق خارج ا ية  توجه حنو تقدمي اخلدمات  خلإن ا ي مل نط عقل وقد . تل
وركزت املرحةل األوىل من . مع أحصاب املصاحل أكرث إمثارا وإفادةبدأ برانمج تدريب مهنجي، اكن هدفه جعل تفاعل املوظفني 

ثل العاملني يف مركز خدمة  ية،  تقدمي خدمات خار مهذا الربانمج عىل املوظفني اذلين يضطلعون  ج شئ العمالءب ُن اذلي أ
ثا ساق الرسا. يحد تخدام، وا هوةل الا نافع، مهنا  بو جيلب عددا من ا توتعزيز مراكز خدمات الو سـ مل يفسي تاك يض ا لةل، و ل . ختف

تقدمي ادلمع لل هاتفي ويف نظام  نات الاتصال ا تامثر يف  لوجرى الا ل ي نظام واحد خبدمة العديد من قطاعات عمالءحتسس سمح  ل  ي
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بو ية الو شأن الرباءات وأاكد تعاون  ثل معاهدة ا نظمة خدمة موثوقة،  يا مي ب ل ترب إطالق خدمة . ممل ساعة العمالءيعو ل عىل مدار ا
ت2012ليف يويو  بادرة ا ل، ابلزتامن مع ا يةامل  .مهسعة، حداث ابلغ األ

شعار اجلديدِّوُعززت  .16 تطوير ا بو،  برصية للو هوية ا لا ب ي ل سامئة من . ل توح األول ثالثة آالف و بو ا مخوحرض يوم الو ُي ملف َ
متع احمليل شورات . جملأعضاء ا ية"ملنوتزتايد ا ية مبا يزيد عن" سـاألسا يع اللغات الر مسيف توفرها  ِووضعت  . يف املائة70 جبم ُ

توايت جودة بات و بو اجلديدة تفي  شورات الو تحرير وإجراءاته لضامن أن  سـمعايري ا تطل ي ن مل مب ومت الانهتاء من . واحضة م
تصورات  شأن ا ية  تقصا لدراسة ا ب ئ ية(سـ ية وادلا خلاخلار تخداهما ) ج يل هذه ادلراسة وا بو، ومت  سـألحصاب املصاحل جتاه الو حتل ي

توسـمي، اليت شارفت رشوع امللتكون أساسا  ية ا لسرتا يا وضع . عىل الانهتاءتيج لوجيرى حا ية اتصاالتاُ ُوجيرى تقومي . تيجسرتا
بكة اإلنرتنت  تواجد عىل  شـا ية الفكرية لعام بإطالق ل يوم العاملي  للملكمحةل ا بوك2012ل تداء إضافة إىل ،فيسـ عىل موقع  ب الا

تواصل الاجامتعي اجلديدةيف تخدام وسائل ا ل ا يكر واسكربد: سـ يتويرت و يلكة ُوجترى. 2012 يف أوائل العام فل ه أيضا إعادة 
تعمق ميه  بكة اإلنرتنت وإعادة  بو عىل  بموقع الو شـ  .تصمي

هم أفضل .17 تخدام اخلدمات القامئة عىل الرسوم إىل  بحث يف ا فوأدى ا سـ تاحة يفل سويق و تطوير األعاململ للفرص ا . لت ا
تقرير، اذلي يلخص األحبا بولو يقدم ا تخدام خدمات الو ية الزايدة الفعاةل ال شأن  يات  يث، تو سـ ب يع . كيفص فوقمي فريق خرباء ر َّ

ية، وسوف يقدم الفريق إىل املدير العام  تلكفة واجلداول الز يذ وا يات  تو ية ا بو قا توى من موظفي الو نا ل ص ل بل ي مسـ نفت لل مل
يات تو يذ تكل ا شأن  صمقرتحات  ل  .تنفب

تأثري الواقع عىل .18 يمي  للوقدم  تق مترارية األعاملَّ بو احلرجة، وأساسا راخسا لوضع خطة ال يات الو هام أفضل  سـ األعامل  ي لعمل . ف
ّثل و تأثري الواقع عىل األعامل مي يمي ا لاكامتل  ترب يف غاية أول خطوة،تق شاء للخدمات اليت  تع ويضمن إعطاء أولوية إعادة اإل ن

بو يف حاةل تعطل األعامل ية ألعامل الو ياأل َترب و. مه يع، إدُتع ثابة أساس خلطط أخرى حمددة املوا مترارية األعامل أيضا  ضارة ا مب سـ
يا املعلومات نولو مترارية خدمات  جثل إدارة ا تك ية، ووضعقميتُوقد أ. سـم ِ محةل تو ُ مترارية األعاملمرشوع  ع  .سـخطة ال

 العمل يدا واحدة

ية ألحدث إصدار من برانمج  .19 يط للموارد املؤ بو نظام ا برقت الو سـ تخط بيي س ل تخدمون . لسوفتَّ ملسـوتلقى ا
يون  تخدما225اذلين يزيد عددمه عن (سـاألسا ية و) مسـ  يا سوفت ا معتدربا عىل وظائف برانمج  سـ بل لقي ليات األعامل بي

تجارية يدا. لا ية تعريفا  يا يف اخلطة ا تاكمةل معرف حا نظام اإلدارة ا ية  يط املوارد املؤ جوتطور نظام  سـ ل مل ل سـ مخلختط َّس ُ وحقق . ُّ
نفذين ومسار اإلدار يمي ا توفري أساس للرصد وا بكرة،  مية  تاجئ  َّة القامئة عىل ا َ ُ مل ب تقن لم ق لتخطيط اخلاص ابلحل لل

يات. 2015-2014 فرتةلل رشوع فرصا وتو ٍوحدد ا ص مل ناتَّ ية إلدخال  ٍ ر حتسي يلك ئيسـ ساءةل، و تاجئ، وإطار ا ه عىل إطار ا مل لن
يذ سلمي أو ا تنفا لل سار اإلد. ت موعالوة عىل ذكل، قدم  تاجئ َّ ، وذكل يف املقام األول من "ماكسب رسيعة"لنارة القامئة عىل ا

تاجئ يل القامئ عىل ا تح يل القطري وا تح ثل ا يدة  تقدمي تقارير  يط العمل،  نخالل وحدة  ل ل ل ل ب لختط م يدي . مف متل العمل ا لمتهوا ك
ية شامةل للموظفني رشية، ووضعت خطة تدر يبسار إدارة املوارد ا ُ لب تواختذ تريب ان. مل ية ُّ شف أجور مفو تخدام  ضحج ال ك سـ

ئني  شؤون الال تحدة  جاألمم ا ل يصات(مل رشية) لتخصوا سار إدارة املوارد ا لبلالنطالق يف املرحةل األوىل من  مت احلصول و. م
يض  يص أورالك  تخفعىل ترا ِتفا يف املائة، و70بخ تضافة ُ بات ا سـق عىل تر رشية وإدارة األداء املؤسيس مرشوعيتي لب املوارد ا

ساب اإللكرتوينيف مر تحدة ادلويل  للحكز األمم ا نفصل  .مل رشوع ) WO/PBC/19/14(مويوجد تقرير مرحيل  معن 
ية يط للموارد املؤ سـا ستخط  .ل

بو  .20 تفادهتميويواصل أحصاب املصاحل يف الو يا املعلومات والاتصاالت املعززسـا نولو َّ من إطار  ُ ج ّويعز. تك سنيُ ُز   حت
يا املعلومات و نولو جبادرة إطار  تك رسية واملعلومات:  جماالت، يهَالاتصاالت ثالثةم بة ا شاريع، ومرا لاحلومكة، وإدارة ا ق . مل

هِّل الرتابط، وحتديد األولوايت  يا املدير العام،  يا املعلومات والاتصاالت، اذلي يرأسه حا نولو يل جملس  سوإعادة  ج تك يُشك لت
نع القراربني القطاعات،  يا حتديث . صو نالوجيري حا ية  تكسرتا شاورات مع جملس تيج يا املعلومات والاتصاالت بعد  مولو ج
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يا املعلومات والاتصاالت جنولو بة املعلومات. تك رسية ومرا نافع خاصة يف جمال ا قوشوهدت  توى عال .لم ٍوحتقق  مسـ  من وعي َّ
يجة لربانمج الوعي بأمن املعلومات ها  يهتم  سا ية و ية اخلار تاملوظفني ابلهتديدات األ ل س نج ح  .من

نون اقد اقرتب و .21 رشية، وسوف حيصل املوظفون ا ميي أكرث وضوحا للموارد ا تالك إطار  ملعيملوظفون خطوة من ا لب تنظ م
يق عىل الفصل  بو  نة الو يجة ملصادقة  تحقاقات  سـلفرتات قصرية عىل مزيد من الا ي جل للتنسـ ته 4نت حئ من نظام املوظفني وال

تص بإصالح نظام العقود نقحني اذلي  خيا نة الو. ُمل يوأقرت  جل يق الفَّ ته 4صل للتنسـبو  مبا يف ذكل (حئ من نظام املوظفني وال
تعاقد يف وإصالح نظام ا تو لا ظ ناير من ) ل هر  بو، وصدر يف  يات ادلول األعضاء يف الو تني  سة وا ييف ادلورة اخلا ي مجلع سـ شم ل

ته اكميل. 2012عام  نظام موظفني وال تعلق  شاورات مع املوظفني وجملس املوظفني فامي  تؤنفت ا ْوا َ حئ ب ي مل يحسـ  .لتنق ا

ية إحرازو .22 بادرة تعزيز الاتصاالت ادلا َواصلت  خل بريٍ تقدمم سات حلقات معل صغرية 140وحرض حنو . ك  جل موظفا 
ية يف العام  يات الاتصاالت ادلا ياغة تو خلساعدة يف  ص ص ية14ووافق املدير العام عىل مجموعة من . 2011للم مرشوع /ص تو

سني الاتصاالت ادلا نطاق اقرتحه املوظفون  خواسع ا تح مترار بعد انهتاء برانمج لل نوات القادمة، لال سـية عىل مدى ا سـ لل
يجي تقومي الاسرتا تا يات. ل تو صونفذ عدد من ا ل ِّ ية" ما اجلديد"ُوأقمي برانمج . ُ هري غري الرمسي، وبت أنه ذو  شعبا ث وُعقدت . لش

سات  يع القطاعات  جلمع  ئةل"مج تدبري" سـوقت األ سات إ. لاخلاصة بقطاع اإلدارة وا شأن جلوُعقدت  ية  ية موا بعال ضيع م
نا  بوال  رشية، والقت  تارة يف جمال املوارد ا سـقضااي  حمخ ق لب تدريب، وإصالح نظام العقود، وتغريات إدارة األداء(ُ  ).لا

ية واملعارف  ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو ية األوىل للموظفني بعد ا سة اإلعال هدت ا ثو ن ل للج مللكجلل م م ملعش ُ
ي بريالتقلا باال  كدية والفوللكور إ ية  .ق ميوقدمت الوحدات ا لتعلِّ ُ"Start smart") ية بشأن اإلجراءات اإلدارية ) كابدأ بداية ذ

رسيع"اقرتاحات تشمل و. للموظفني اجلدد تخدام" لالفوز ا نفذة ا َا سـ َّمل ية يف تعماميت حركة املوظفني، وتقدمي و الصور الفوتُ فغرا
تاح برانمج املوظفني اجلدد يف اللقاءات توحة، وا فت ا ية ". فنجان شاي مع املدير العام"ملف بادرة الاتصاالت ادلا يت  خلو محظ

ية ية اخلاصة ابلقمي األسا تقصا ية يف ردود ادلراسة الا سـيقات إجيا ئ سـ ب  .بتعل

ساعة، وذ .23 بو عىل مدار ا ية يف خدمة زابئن الو بو اخلار نظمي ماكتب الو بادرة املقرتحة إلعادة  لوسامهت ا ي ي ت كل جمل
ية يف تغالل املاكتب اخلار جاب يفسـ سارات اليت ترد خارج ساعات العمل يف  ن الرد عىل الا جتف شاوراتن مع . سـ موجرت 

مترب من  هر  نذ  سبادلول األعضاء  ش ية2010عام الم بو اخلار ياسة ماكتب الو شأن  ج  ي سـ  .ب

ثقافة عىل تعزيز روح و .24 بادرة تعزيز ا لتركز  ية ٍط يف عددمن خالل الاخنرا" العمل يدا واحدة"م شاريع احلا ل من ا مل
ية(" شاريع الر سـا تعاون األفقي") ئيمل سني ا لية  حت يجي ؛بغ تقومي الاسرتا ية يف إطار برانمج ا بادرة الاتصاالت ادلا ت و ل خل م

بادرةٍسامهت يف خلق جو توامئ مع أهداف هذه ا مل  ش. م ية ع اريمو يذ ئيسـر يا الرتمجة، و نولو رشوع  شمل  نفأخرى  ج تتك م ت
لتخبادرة ا يةم سـيط للموارد املؤ يط للمؤمتر ادلبلومايس يف بكني بوصفه أحد  .سط يف ا تخطوأ لض يةشاريع ملاُ يادة ئيسـالر ق، مع 

ثاال رائعا للعمل يدا واحدةقائد باره  توى اب يع ا يا للفريق الر م فريق اإلدارة ا تف سـ علعل  .مل

تاجئ ساءةل عن ا نا  لمل

ية،  .25 مية أسا بارها  تاجئ، اب ساءةل عن ا سـهدت ا ت ن قمل ع ل بل املوظفني، واكنت األفضل أداء بني لك القمي ش بريا من  باال  قإ كق
يجي تقومي الاسرتا تاجئ برانمج ا تابعة إطار  ية يف لوحة  تاألسا ل ن ية اخلطة َّ حتددتوقد. مسـ توسطة األجل تيجالاسرتا مل ا

يةشد ابخلطة ُاسرت، ومكرشوع يقات ادلول األعضاء تيجالاسرتا توسطة األجل و تعلا ية إعداد اليف .مل نربانمج واملزيا
يذ وبدءٍ وما تاله من موافقة2013-2012 للفرتة ٍ عىل ا  .فيه لتنف

هاجتو .26 تعني  تاجئ اليت  ياق ا يص املوارد يف  ميي من أجل ضامن  يلك ا يا مراجعة ا حتقيقري حا ي ن سـ ختص ه لل لتنظ توتضمن . ل
ميي مال يلك ا لتنظاملراجعة حفصا مفصال للك قطاع من القطاعات من أجل جعل ا له َّ ناُ ُّونصب. يتمئا لوال  الرتكزي عىل ضامن أن ي

يق األهداف  هم يف  نظمة  ناصب يف ا حتقلك ا تس مل يةمل هارات . تيجالاسرتا نظمة من حتديد ا ملوهذه املراجعة سوف تمكن ا مل ِّ ُ
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ية املطلوبة ية الر. ملسـتقبلا ية، يف اجملاالت ا تا يل حلجم العمل واإل يا  يوعالوة عىل ذكل، جيري حا ئشغ يل ن حتل لتل سـية، لضامن أن ج
نظمة قادرة عىل تأقمل معملا منو ال ا ُ ا مل نقح 2012وصدرت عام . ع يف جماالت األعاملَّتوقل تعلاميت اإلدارية اليت  سةل من ا ت  ل سل

ية مع اإلدارة ناء عىل املراجعة املؤ ميي،  يلك ا سـا ب سه لتنظ ية وفقا ذلكل. ل بو ا يفت خمططات الو ميوقد  ي لتنظك ِّ َوسوف تراجع . ُ ُ
هر يويو سـتة قطاع بارا من هناية  بعة ا لات من أصل  ت شسـ نظ. 2012ع َوال  باره حداث حيدث ملرة يُ ميي اب تصممي ا تر إىل ا عل لتنظ

مترة سوف تزيد من القدرة  ية  يل وضع  نظمة يف  يجي، تعمل ا تقومي الاسرتا بادرة برانمج ا مسـواحدة، ومن خالل  معل مل ت بل سم
ها لال ها و نظمة وإعادة  سـعىل رصد ا يفمل تكيمي يةتقي تحدايت ا تغريات وا بلتجابة  ل  .ملسـتقلل

بادرة تعزيز اإلدارة  .27 نظمة، وهذا هو هدف  توى ا تاجئ أقوى من ذكل عىل  بق قط أن اكن الرتكزي عىل ا مومل  مل سـ ن مسـ ل ي
تاجئ تاجئ حقا للفرتة . لنالقامئة عىل ا ية قامئة عىل ا نوما مكن من إعداد أول مزيا لن تحد2012-2013َّ يد ل هو دمع ادلول األعضاء 

شاركة يف حوار عن األداء نظمة وا بة  تاجئ املر ملا للم تقن ياة الاكمةل . ل يط إىل إدارة دورة ا تفكري من ا حلوحتولت طريقة ا تخط لل
ها، من املوظفني إىل ادلول األعضاء نظمة  يد ا لكللربانمج، وذكل عىل  مل بادرة، قدرة معززة  .صع تكل اإلدارة، من خالل ا َّو مل مت

يط القامئ عىل يةلتخطعىل ا تو سات ا تدريب و يجة  تاجئ  ع ا ل جل لل نتن ِّوقدمت . ل  ومن 2012خلطط معل عام " رؤية قطرية"ُ
هم يف توقع أن  تسا توى القطري مل ها عىل ا يذها و ها و ية و يط لألشطة اإلمنا سـسني ا ئ ن تخط ملحت ميل نف تقييق ت ُوأجنز أيضا معل . تنسـ

بو تاجئ يف الو متر لإلدارة القامئة عىل ا تعزيز ا يدلمع ا ن لل ية، ملسـ يط للموارد املؤ يذ ا رشوع  سـإىل جانب  ستخط ل تنف يا . م لوجيري حا
شاريع من خالل برانمج تدرييب سني كفاءات إدارة ا يط  ملأيضا ا تح لتخط  .ل

تازة .28 شاركة  شاركة املوظفني يف نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني  ممواكنت  م متل حنو . م ياميت 80كوا تق يف املائة من 
رشفني عىل املوظفني س2012 حبلول هناية الربع األول من عام 2011 لعام ملا  ،ُّ سابق بلغ ٍنبتح . ي يف املائة تقربا30ل عن العام ا

برية إىل األمام يف إدارة األداء الفردي مضن إطار  نظمة عىل اختاذ خطوة  يع أحناء ا شأن األداء يف  سن  كوساعد حوار  مل مج ب َّمح ُ
بو تاجئ يف الو ياإلدارة القامئة عىل ا يق مزيد من املواءمة مع األهداف وم. لن حتقكن من  يةَّ سب املوظفون تيجالاسرتا يث ا كت،  ح

هم توقعة لربا تاجئ ا ية ارباط هذه األهداف اب هم الفردي، و يدا ألهداف  جمهام  يف معل ج ملف ن لت بايق. ك تطوير الا ثال عىل ا ّوخري  ت سم  ل
تدريب يف د1350للموظفني هو حتديد أكرث من  ياجات ا ياجا من ا ل ا ت حت توسط 2011ورة عام ح م، مما يعكس أن 

بلغ  تدريب  ياجات ا يا ل رشف علهيم، بعقد اجامتع . للك موظف 1,6حت رشفني وا يع ا تواصل بني  َوأقمي حوار  ُ مل مل مج م " فردي"ُ
بةل ية وتوقعات األداء لدلورة ا شون خالهل أداء ادلورة املا نا ملقرمسي واحد عىل األقل لك عام  ض ق  ويعمل نظام إدارة األداء. ي

يمي يط إىل ا تني عىل األقل من ا ته، بعد إكامل دورتني اك يا باكمل طا تقوتطوير املوظفني حا لق تخط مل  .لل

ية .29 يدة للمخاطر يه أساس أي نظام قمي للرقابة ادلا خلواإلدارة ا ِّجل يا مع قطاعه وقد . َ لعلمعل لك عضو يف فريق اإلدارة ا
يط ا 2011منذ عام  ية  ختطتحديد اخملاطر كجزء من  معل نة . لعملل تقةل للرقابة طريقة ملعا شارية ا نة الا تخدم ا يو سـ ت للج ملسـ ست

بادرة يه ا ية، مما ساعد عىل تو نظمة يف لك دورة من دوراهتا ا ملاخملاطر من أجل حفص ا لفصل بة  .جمل شريت أيضا  شعوا ُت س
يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية تد قا بو جسالت خماطر للك قطاع وملعظم الوحدات . ل يوأعدت الو ية األخرى َّ اإلدارات، (لتنظميا

شعب، والقطاعات س). لوا تعاون مع  يق  يمي د ية  شارية صغرية بعد  سة ا تريت مؤ موا لل معل ت قس تق سخ نظمة ؤُ يه ا تو بو  ملويل الو ل جي
ية تاجئ األوىل يه .  دلهياخلحنو تعزيز إدارة خماطرها ونظم الرقابة ادلا يلمرشوعلسـياسة إدارة اخملاطر، ومرشوع لنواكنت ا  ل دل

بو ية يف الو ئة الرقابة ادلا يامي  يإدارة اخملاطر، و خل ي نظمة حنو . لبتق بو أيضا خريطة طريق إلدارة اخملاطر توجه ا ملووضعت الو ِّي ُ
ية  .سسـنظام إلدارة اخملاطر املؤ

ية .30 تعزيز إدارة املوارد املا هود  يا عدد من ا بذل حا لو ل ل جلي َ توقعات . ُ يضة ترمس خريطة  للوأجريت دراسة  مسـتف ُ
تخدام اخلدمات،تصادية للخدمات املدرة لدلخلقالا سب ا تلف  نفقات اليت  سـ وا حب خت ياسة  .ل سـووافقت ادلول األعضاء عىل 

سائةل ها ا تعلقة بإدارة أموا نظمة يف قراراهتا ا سرتشد هبا ا نظمة واليت  تامثر اخلاصة اب لالا مل مل ت لمل يط لرأس . س تخطوقدم إطار  للِّ ُ
يهاملال وإدارته إىل ادلول األعضاء  علتطلع  ميي، يف جماالت. ل تعلقة ابإلطار ا تعلاميت اإلدارية ا ٍوحدثت ا لتنظ مل ل ِّ يافة ُ ثل ا لض  م
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سفر واألتعاب ساءةل قدو. لوا بري حنو وضع إطار  للمأحرز تقدم  ك ِ ية ُ يط للموارد املؤ يذ ا بادرة  تعاون مع  سـاب تخط سل ل نف . تم
بادريت تعاون مع  يط العمل اب ْوُعززت أدوات  َ م ل ختط يِّ تاجئلتخط ا ية واإلدارة القامئة عىل ا نط للموارد املؤ لسـ  .س

ية واإلدارية ية والاجامت ية ا سؤو عا ي ل ئمل  لب

يات والزناهة إىل عددٍ إقامة نظامْتَّأد .31 ٍ شامل لألخال همةق تطورات ا مل من ا تبُفأ. ل ُقمي  يات، وعني هل ريسمك ئ أخال ِّق ُ .
متل  تعامل مع اإلهدار ا نظمة قدرة معززة عىل ا حملو ل َّللم لسـياسة حامية مرشوع للموارد، وغري ذكل من سوء اإلدارة نظرا لوضع ُ

بلغني عن اخملالفات، ويه متر ُّا شاورمل ية من ا ت ابملراحل الهنا شاورات واسعة مع املوظفنيُ مدونةْتَوصدر. لئ يات بعد  م أخال . ق
شاور ية  ها إىل  شف املايل ويه يف طر ياسة  ٍووضعت  ت معل للك يقسـ ِ سـهتدفةُ ئة ا مل مع ا وبدأ .  بعد موافقة املدير العام علهيالف

يط لربانمج ٍا بل هناية عام ّ تدرييبلتخط تدرييب  يات للك موظف، وتقرر بدء الربانمج ا ق عىل األخال  .2012لق

بادرةَْتوالق .32  ُ يام بريا خار ساان  ئة ا سليب عىل ا بو ا يل تأثري الو ج  كي تح ل ي سـتقل َّواحلوافز والوعي جشعا املوظفني عىل . لب
تخدام و هر سـا ثال جشع  يل ا شسائل بديةل لذلهاب إىل العمل، فعىل  ملب  100أكرث من " اجةّاذلهاب إىل العمل ابدلر"س

يةِّموظف عىل احلضور إىل مقر هراب يادة دراجة  ئ العمل ابدلراجة أو جتربة  ك بادرة . ق ملائيت موظف "  احلافةل تذكرة"مومسحت 
نقل العام تخدام وسائل ا لاب بىن اجل. سـ ئةملويوجد يف ا بور املرحشة . لبيديد تركزي خاص عىل حامية ا ياه ا لصنوتوفر  م ِّ  ألف 23ُ

بأة اليت  ياه ا ملعلرت من ا َشرتى وشحنمل ُ تُ بو، ت بىن اجلديد كام أن ي إىل الو ئة يف ا هرابء األكرث مراعاة  تعريفة ا ملالالزتام  يب للبلك
تجددة يف سورسا هرابء ا متويل الاكمل  يساعد عىل ا مل للكي تكرت . ل ية اليت بوا نقل الواثئق الر يا  مسدوائر املؤمترات نظاما إلكرتو ل ن

بحت ال ترسل  تظام، بل أ بوعة ترسل اب نظام مل تعد املواد ا بو، ويف إطار هذا ا يات الو شاركة يف  َتصدر للوفود ا َُ صُ ن ملط ل ي مجع مل
ناء عىل طلب رصحي متلني لوالية . بإال  شات أوية مع مقديم اخلدمات ا نا مسـتقوبدأت  حمل ل ق شأن م بية  نقل مرشوع بل لتحوافز ا

نفصل شامل وبراجمه، وشلك  ما ب شأنل بعاث الكربونب،  يل ا ية  ن خطة إجام تقل  .لل

تحركة حت .33 يدية عن مداخل الكرايس ا تاما أجريت دراسة  ُو مل مته بىن احلايل فامي ِّدخ هزيات ا ملد بعض أوجه القصور يف  جت
يالت اخلاصة ابملعوقني هتعلق اب ثال،. لتسي يل ا ملعىل  يد سب  من عالمات برايل املوجودة يف برصاي نعاقوامليسـتف سوف 

يا عىل املعوقني ادلخول مهنا نحدرة واليت يصعب حا سني بعض املمرات ا لاملصاعد ومن  مل ياسة لضامن جعل  .حت سـونفذت  ِّ ُ
بكة اإلنرتنت مالمئا للمعوقني بو عىل  شـتوى موقع الو ي يالت اخل .حم تصاصات لفحص معامري  للتسهووضعت ا خ ِ اصة ابملعوقني ُ

تاجئ ادلراسة  يذ  بو،  نيف مجمع الو لتنفي  .سالفة اذلكرلاّ

يجي :سادسا تقومي الاسرتا تنظرة عامة عىل موارد برانمج ا  ل

يجي مقرتن  .34 تقومي الاسرتا تإجاميل املوارد الالزمة لربانمج ا تعلقة " 1"ل بو من وقت لألشطة ا ملمبا خيصصه موظفو الو ن ي
تقومي  يجلبربانمج ا تنيو" 2"؛ يتالاسرتا ية الالزمة لألنظمة واملوظفني املؤ قابملوارد املا  .ل

ئة األوىل من املوارد و .35 بو –لفا نظمة  جزء–ي الوقت اذلي خيصصه موظفو الو ية داخل ا يو ياهتم ا سؤو ملمن  ل ل . مم
ية، وال حي بان يف خطط العمل والربانمج واملزيا ُوذلكل يؤخذ هذا العمل يف ا ن يِّدحلسـ بات إضا فد أية  ة خبصوص وقت متطل

تقومي  يجيلاملوظفني يف إطار برانمج ا  .تالاسرتا

ية من املوارد يف  .36 ثا ئة ا بة  نواب ل للفسـ ِّ، خصص حوايل 2011-2010فرتة اللن ية 1,55ُ يون فرنك سورسي يف املزيا ن  يمل
تني، و ية الالزمة لألنظمة وللموظفني املؤ نقحة للموارد املا قا ل َّمل يون 1,42ُما أنفق ابلفعل بلغ ُ يفرنك سورسي تقربامل   .ي

ية من املوارد يف  .37 ثا ئة ا بة  نواب ل للفسـ ِّ، خص2013-2012فرتة اللن تقومي ُ بارشة لربانمج ا ية  لصت موارد ما يجيمل  تالاسرتا
ية للفرتة  ها غري موزعة يف الربانمج واملزيا تجزة بو نمن األموال ا َّملح ُ صف َ بادرات . 2012-2013ُ ملوإجاميل األموال املخصصة  َّ ُ

تقومي برانمج  يجيلا يون فرنك سورسي2012 لعام 19 و17 و15 و14 و13 و12 و8 و2 و1 تالاسرتا بلغ  ي  مل  .ي
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تقومي و .38 ية برانمج ا لبلغ إجاميل مزيا يجين تقديرات اليت قد 3,42 تالاسرتا ناء عىل ا َّيون فرنك سورسي، وذكل  ل ب هما يمل
رشوع  تلكفة لك  شاريع  ممديرو ا ل متويل من الربانمج(مل شمل ا لواليت  ية العاديني لالك الفرتتني، فضال عن متويل خاص ت ن واملزيا

تقومي  يجيللربانمج ا بادرتني ) تالاسرتا رشوعات18 و5ملولكن من دون ا تب إدارة ا متويل من  مل وا مك  .ل

ية مدعوة إىل أن إن  .39 ننة الربانمج واملزيا جل
بو ابإلحاطة  يات ادلول األعضاء يف الو يتويص  مجع

 .ثعلام مبضمون هذه الويقة

 ]ثهناية الويقة[

 


