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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1023 سبمترب 18التارخي: 

 
 
 

 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون(العادية احلادية واألربعون )الدورة الثالثة الدورة 
ىل سبمترب  13جنيف، من   1023أأكتوبر  1اإ

 
 

 التقرير النهائي عن تنفيذ برنامج الويبو للتقويم االسرتاتيجي

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

حتتوي هذه الوثيقة عىل التقرير الهنايئ عن تنفيذ برانمج الويبو للتقومي الاسرتاتيجي، وهو مطروح عىل جلنة الويبو  .2
ىل  9للربانمج واملزيانية )اللجنة( يف دورهتا احلادية والعرشين )من   (.1023سبمترب  23اإ

ىل القرارات والتوصيات اليت اعمتدهتا اللج  .1 ضافة اإ نة يف دورهتا احلادية والعرشين، أأوصت اللجنة بأأن تُعرض الوثيقة واإ
 ، عىل امجلعية العامة للويبو يك تنظر فهيا.WO/PBC/21/10الواردة يف املرفق، 

ىل النظر  .3 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
 يف هذه املسأأةل واختاذ الإجراءات املناس بة.

 [WO/PBC/21/10]تيل ذكل الوثيقة 
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1023 يوليو 29التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 احلادية والعشرونالدورة 
ىل  9جنيف، من   1023سبمترب  23اإ

 
 

 التقرير النهائي عن تنفيذ برنامج الويبو للتقويم االسرتاتيجي

عدادمن  مانة اإ  الأ

 مقدمة أأول.

عىل التوصية اليت تقدمت هبا جلنة  1002وافقت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الرابعة والثالثني املعقودة يف سبمترب  .2
ىل الاضطالع بربانمج شامل ومتاكمل للتحسني املؤسيس وفقا التدقيق )امس اللجنة يف ذ كل الوقت( ودعت فهيا الأمانة اإ

عىل حنو و  (" الهنايئ عن التقيمي الشامل،PwCترهاوس كوبرز )تقرير رشكة "برايس و  للتوجهيات والأولوايت املوىص هبا يف
وأأطلق برانمج التقومي  (.WO/AC/6/2و WO/GA/34/12و WO/GA/34/16واثئق ال)ا انة يف تقريرهأأقرته الأمما 

من أأجل جتهزي املنظمة مبا يلزم لتحقيق نتاجئ ابلرمغ من التحدايت العديدة املطروحة أأماهما عىل  1002الاسرتاتيجي يف عام 
 الصعيدين اخلاريج وادلاخيل.

عالمية لإطالع .1  1020ادلول الأعضاء عىل التقدم احملرز يف برانمج التقومي الاسرتاتيجي يف أأبريل  وُعقدت جلسات اإ
ىل جلنة الربانمج واملزيانية يف عايم 1021ومايو  1022ومايو  ىل ذكل قُدمت تقارير اإ وُعرضت  1021و 1022. وابلإضافة اإ

، جنة الاستشارية املس تقةل للرقابةج الل . وتولت الإرشاف عىل الربانم1021و 1022بياانت شفهية يف امجلعيات يف عايم 
 اليت تلقت تقارير مرحلية ربع س نوية طوال فرتة تنفيذه.

ىل مرحةل الهناية يف ديسمرب  29ووصل برانمج التقومي الاسرتاتيجي، وهو عبارة عن  .3 ، عىل أأن خُتتمت 1021مبادرة، اإ
طارها الإداري اخلاص. وميكن 1023 . وستس متر ثالث مبادرات بعد مارس1023بعض املبادرات يف مطلع عام  ، يف ظّل اإ

الاطالع عىل تفاصيل تكل املبادرات الثالث، ويه التخطيط للموارد املؤسس ية والتواصل ادلاخيل واملراقبة ادلاخلية، يف 
 اجلزء الرابع من هذه الوثيقة.
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ناء فرتة برانمج التقومي ، عىل ضامن دمج املاكسب املُحققة أأث 1023وسرتكّز الأمانة، خالل ما تبقى من عام  .4
 الاسرتاتيجي، بنجاح، يف معل املنظمة.

 نطاق برانمج التقومي الاسرتاتيجي اثنيا.

ىل تعزيز يريم برانمج التقومي الاسرتاتيجي  .5 ماكانهتا كفاءهتا تعزيز و الاس تجابة عىل الويبو  قدرةاإ  مبا ميكّهناوتركزيها واإ
مبادرة تسهم لك واحدة مهنا يف تدعمي قمي الويبو الرئيس ية  29الربانمج  . ومشلحتقيق أأهدافها الاسرتاتيجية التسعةمن 

الأربع، ويه: التوجه حنو تقدمي اخلدمات؛ والعمل يدا واحدة؛ واملساءةل عىل النتاجئ؛ واملسؤولية البيئية 
 والإدارية. والاجامتعية

ام مسؤول عن نتاجئ املرشوع وجناحه. واكن للك مبادرة مرشف عىل املرشوع وقائد من فريق الإدارة العليا الكه .6
 وتوىل مكتب خمّصص لإدارة املشاريع تنس يق املبادرات، اليت اكنت متباينة بشلك كبري من حيث النطاق.

 التواصل اثلثا.

لقد اكن برانمج التقومي الاسرتاتيجي برانمج تغيري. ومشلت قامئة أأحصاب املصاحل الرئيس يني ادلول الأعضاء واملوظفني  .2
هتلكني/الزابئن وعامة امجلهور. واكن التواصل مع لك من فئات أأحصاب املصاحل املذكورين حمّل اهامتم رئييس طيةل فرتة واملس 

. وُزّود املوظفون ابملعلومات من خالل العروض العديدة 1الربانمج. ووردت تفاصيل التواصل مع ادلول الأعضاء يف الفقرة 
وعن طريق املواد املنشورة وغري ذكل من القنوات. واجلدير ابذلكر أأن موقع الويبو اليت قُدمت هلم يف اللقاءات املفتوحة 

الإلكرتوين والزايرات امجلاعية والبالغات الصحفية والعروض املقدمة يف حمافل خمتلفة من الأمور اليت ساعدت مجيعا عىل 
ىل الزابئن وامجلهور.  توصيل رساةل حتسني الكفاءة والفعالية اإ

وُحّدثت يف أأبريل  1020ومن املنشورات الرمسية خريطة طريق برانمج التقومي الاسرتاتيجي اليت نرُشت يف أأبريل   .2
، ُُكّلت خريطة الطريق بكتيب أأعد للموظفني وُوزع عىل نطاق واسع وأأتيح عىل 1021لبيان التقدم احملرز. ويف عام  1022

جنازات الربانمج بنسق يناسب مجيع أأحصاب املصاحل.، أأ 1023الإنرتنت. ومع اختتام الربانمج يف عام   عد كتيب ختايم يورد اإ

 قياس جناح برانمج التقومي الاسرتاتيجي رابعا.

طارا شامال للرصد والرقابة والتقيمي. وتوىل تنس يقه مكتب خمّصص لإدارة املشاريع  .9 مشل برانمج التقومي الاسرتاتيجي اإ
اخملاطر واحلّد مهنا. وُرصدت لك مبادرة عن كثب من خالل التقارير املرحلية مضن حتديد أأوجه التداخل واس تعراض 

املنتظمة. واضطلع املدير العام ابس تعراضات دورية مع املرشف عىل املرشوع والقائد التابع لفريق الإدارة العليا واملكتب 
 اخملّصص لإدارة املشاريع.

طار نتاجئ برانمج التقومي الاسرتا من خالل اس تخدام مؤرشات واحضة وشامةل تيجي تتبّع التقدم احملرز واكن الغرض من اإ
ىل مس توايت أأداء  وفعاةل يف لوحة متابعة سهةل الفهم. ومت، بوعي، حتديد أأهداف طموحة للك مؤرش من أأجل دفع املنظمة اإ

طار نتاجئ برانمج التقومي الاسرتاتيجي متاح عىل الإنرتنت. وميكن الاطالع عىل ملخص  وضع املؤرشات يف أأعىل. واإ
 التايل. الشلك
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وأأجري اس تقصاء مس تقل عن القمي الأساس ية بني املوظفني يف بداية تنفيذ برانمج التقومي الاسرتاتيجي يف  .20
. وتُظهر نتاجئ الاس تقصاء 1023، ويف هناية الربانمج يف يناير 1022، ويف منتصف مدة التنفيذ يف نومفرب 1020 ديسمرب

نا ملحوظا عىل مس   توى لك القمي الأساس ية الأربع )انظر اجلدول أأدانه(؛ والتقرير الاكمل يف هذا الشأأن متاح لدلول حتس ّ
 الأعضاء عىل الإنرتنت.
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 الإجنازات الرئيس ية .خامسا

موسة أأسهمت أأحرزت مجيع املبادرات التسع عرشة لربانمج التقومي الاسرتاتيجي تقدما وأأسفرت عن حتسينات مل .22
واملعنون  1023بوضوح يف تعزيز قمينا الأساس ية. وميكن الاطالع عىل مزيد من التفاصيل يف الكتيب اخلاص ابلربانمج لعام 

 "تبين التغيري".

 التوجه حنو تقدمي اخلدمات

ناك عدة يظهر من بياانت الاس تقصاء اخلاص ابلقمي الأساس ية أأّن ه  .حتسني التفاعل مع الزابئن وحتسني جتربهتم .21
ىل ذكل خلص اس تقصاء أأجري يف  ىل تقدمي اخلدمات. وابلإضافة اإ زاء التوجه داخليا اإ حتسينات يف انطباعات املوظفني اإ

ىل أأّن  ابملائة ممن اتُصل هبم أأبدوا رضامه عن اخلدمات املقدمة. ومشلت املبادرة،  26أأوساط زابئن نظايم مدريد ولهاي اإ
نشاء مركز خلدمة الزابئن  وتزويده بعدد مناسب من املوظفني، عىل أأن يدمج ذكل املركز العديد من مراكز اخلدمة أأول، اإ

التابعة للويبو مّما جلب عددا من املنافع مهنا سهوةل الاس تخدام والاتساق يف توجيه الرسائل واخنفاض التاكليف. واستمثرت 
ام تتبّع طلبات الزابئن، اذلي ميكّن نظاما واحدا من الويبو، اثنيا، يف حتسينات متطورة أأدخلهتا عىل بداةل الهاتف ويف نظ

توفري خدمات موثوقة لكثري من قطاعات املنظمة، مثل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأأاكدميية الويبو. وأأخريا أأدى الرتكزي 
ىل حتسني كفاءات املوظفني مبا يلزم لالس تجابة لس تفسارات الزابئن وتلبية اح  تياجاهتم. كام أأفضت الشديد عىل التدريب اإ

ىل حتديد الإجراءات بوضوح. وقد ُدجمت املبادرة يف الربانمج   .29املبادرة اإ

. اكنت زايدة فهم ادلور اذلي تؤديه الويبو يف اجملمتع من الأهداف الرئيس ية لهذه تعزيز التواصل اخلاريج والتوس مي .23
ابملائة مّمن رّدوا عىل الأس ئةل بأأهّنم "يعرفون" الويبو  21أأفاد املبادرة. ويف اس تقصاء أأجري مؤخرا لنطباعات أأحصاب املصاحل 

أأو "يعرفوهنا جيدا". ومت حتقيق عدد من املاكسب يف ظّل هذه املبادرة. فقد أأعيد توس مي الويبو مع اعامتد شعار جديد وتنفيذ 
اللغوية ملنشوراهتا حيث  هوية مؤسس ية جديدة واسرتاتيجية للتوس مي. ووّسعت املنظمة بشلك كبري من نطاق التغطية

ابملائة من املنشورات، يف املتوسط، متاحة بلك لغات الأمم املتحدة الرمسية الست. وقد حتّسنت الإجراءات كذكل  20 ابتت
وأأصبحت تقتيض، مثال، أأن ختضع مجيع الطلبات اخلاصة مبنشورات الويبو اجلديدة لعملية اس تعراض جيرهيا جملس خمّصص 

مالءمهتا من حيث التوقيت ووجاههتا وامتثالها ملعايري اجلودة. وبُلغ مس توى جديد من الالزتام املريئ  وذكل من أأجل ضامن
رساء  3 500مع اجملمتع احمليل حيث اس ُتقبل حنو  زائر يف مقران الرئييس خالل أأّول يوم مفتوح تنظمه املنظمة. وقد زاد اإ

ديدة )تويرت وفليكر وسكريبد( من تأأثريان يف ميدان التواصل حضور الويبو يف منصات التواصل الاجامتعي الثالث اجل
نشاء اسرتاتيجية يف جمال جتربة الزابئن  60الاجامتعي بنس بة فاقت  ابملائة. ومت ترش يد حمتوى املوقع الإلكرتوين بقدر كبري واإ

لكرتوين حمدث بشلك اتم يف عام   .29رة يف الربانمج . وُدجمت هذه املباد1023من أأجل وضع الأساس لإطالق موقع اإ

ذا اكن ميكن زايدة "احلصة  .دمع التسويق وتطوير الأعامل .24 اكن الهدف الهنايئ املنشود من هذه املبادرة فهم ما اإ
السوقية" للويبو من خالل حتسني تسويق وتسعري خدمات الويبو املمّوةل من الرسوم )معاهدة التعاون بشان الرباءات 

ذاكء ومدريد ولهاي والتحكمي/الوساط ة(. ووفّرت املبادرة حتليال أأّوليا مفيدا يف جمايل التسويق والتسعري وأأسهمت يف اإ
الوعي ابنطباعات الزابئن نتيجة التعليقات املوثقة املتأأتية من مس تعميل خدمات الويبو. واضُطلع بدراسة مس تقةل يف جمايل 

يداع طلبات الرباءات ادلولية ومعاجلهتا  التسويق والتسعري من أأجل حتليل كيفية تسويق وتسعري خدمات الويبو املتعلقة ابإ
والتسجيل ادلويل للعالمات والتسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية وخدمات التحكمي والوساطة اخلاصة ابملنازعات عىل 

ىل تكل اخلدمات. وأأخريا أأسفر املرشوع كذكل عن ت وثيق امللكية الفكرية، وذكل من أأجل املساعدة عىل زايدة اللجوء اإ
دارات الويبو املعنية بتقدمي اخلدمات. وُدجمت هذه املبادرة يف الربامج   .32و 2و 6و 5التعاون بني خمتلف اإ

جراءات الويبو احلامسة الأمهية ووضع جري لتأأثري الأعامل مّكن تقيمي أأ  .ضامن اس مترارية الأعامل .25 من حتسني فهم اإ
دا رة اس مترارية خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت. ومت الأساس لرمس خطط ختص مواضيع حمّددة أأخرى، مثل اإ
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حتسني فهم املوظفني لس مترارية الأعامل من خالل تنظمي محةل توعية مشلت دورات تدريبية اس تفاد مهنا لك املوظفني. ونتيجة 
ىل أأدىن مس توى ممكن من حالت تعّطل  الأعامل، ل س امي من لهذا املرشوع أأصبحت الويبو مس تعدة عىل حنو أأفضل للحّد اإ

دارة الأزمات. وجيري دمج هذه الاسرتاتيجية  دارة اس مترارية الأعامل وخطة اإ جراءات واحضة حمّددة يف اسرتاتيجية اإ خالل اإ
 يف برانمج الإدارة التنفيذية ويف قطاع الإدارة والتنظمي الإداري.

 العمل يدا واحدة

نرص اخلاص بربانمج التقومي الاسرتاتيجي من مرشوع التخطيط ركّز الع  .التخطيط للموارد املؤسس يةمرشوع تنفيذ  .26
للموارد املؤسس ية عىل مرحةل التخطيط ابدلرجة الأوىل. وجيمع املرشوع املذكور بني العديد من الأنظمة املنفصةل لضّمها يف 

وي للعمل وأأنظمة ، س تكون معليتا التخطيط الثنايئ الس نوات والتخطيط الس ن1023حّل متاكمل واحد. ويف أأواخر عام 
ىل  دارة املوارد املالية والبرشية متاكمةل بشلك اتم. وس يحّول "تطّور نظام الإدارة املتاكمةل" البياانت الإدارية الأساس ية اإ اإ

دارة الأداء  1024/25معلومات "ذكية". وقد أأعدت وثيقة الربانمج واملزيانية  عىل مس توى املنظمة ابس تخدام وحدة اإ
جراءاهتا اخلاصة املؤسيس اجلديدة ل  نظام التخطيط للموارد املؤسس ية. وقد مكّنت هذه التكنولوجيا الويبو من حتديث اإ

دارة الأداء  بتخطيط العمل ويه تضمن الآن اسرتشاد خطط العمل الس نوية ابخلطط الثنائية الس نوات. وسيتواصل تعزيز اإ
ىل ما حتقق ف ماكنية معاينة اخلطط القطرية والقدرة عىل املؤسيس يف املس تقبل لإضافة املزيد من التحسينات اإ عال، مثل اإ

تقيمي الاس تخدام الفعيل للموارد عن طريق الرصد حبسب النتاجئ واملؤرشات. وقد ُطّبقت أأحدث نُسخ وحدات التخطيط 
ن لالس تفادة من الوظائف اجلديدة واحلّد من معليات التكييف عند الإماك PeopleSoftللموارد املؤسس ية من برانمج 

دراهجا  ووضع الأساس الالزم دلجمها مع وحديت املوارد البرشية والرواتب. وس تدخل التحسينات الأساس ية اجلديدة اليت مت اإ
ىل برانمج نتاج يف أأكتوبر   PeopleSoftيف املوارد البرشية والرواتب استنادا اإ ومتكّن من حتسني التاكمل مع  1023طور الإ

ات البياانت والإعداد لوظيفة س ُتعّمم يف املس تقبل وتسهم يف حتسني الكفاءة والارتقاء النظام املايل وترش يد عدد مس تودع
مبس توى اخلدمات وتعزيز القدرات يف جمال الإبالغ. وقد اضُطلع ابلعمل من أأجل حتديد املفهوم والتصممي اخلاصني بدمج 

ية. وتُمّول ومجوعة املشاريع الفرعية املندرجة مضن مرشوع معلية التخطيط يف الويبو ونظايم املنظمة لإدارة املوارد املالية والبرش 
 التخطيط للموارد املؤسس ية من الأموال الاحتياطية ويه الآن يف طريق الإجناز وفقا لتلكيفات املرشوع.

طار تكنولوجيا املعلومات والتصالت .22 طار  .حتسني اإ ما زال رشاكء الويبو من أأحصاب املصاحل يس تفيدون من اإ
ا املعلومات والتصالت املعّزز. وركّزت التحسينات اليت أأدخلهتا هذه املبادرة عىل ثالثة جمالت يه: احلوُكة، تكنولوجي

دارة املرشوعات، والرسيّة ومراقبة املعلومات.  عادة تشكيل جملس تكنولوجيا املعلومات والتصالت، اذلي يرأأسه مكّنت اإ و واإ
يف اسرتاتيجية قد ُوضع مرشوع . و قة بتكل التكنولوجيا بطريقة متسقة بني القطاعاتمن اختاذ القرارات املتعلاملدير العام، 

وجتري مراجعته من قبل اجمللس املذكور لضامن بلورته لحتياجات املنظمة املاّسة من تكنولوجيا املعلومات والتصالت جمال 
أأجل ضامن اتساق وماكنة ابرزة للعمل اخلاص تكنولوجيا املعلومات والتصالت. كام ُوضع نظام لتسجيل املرشوعات من 

دارة املرشوعات مت تدريب  لإدارة  PRINCE2موظفا عىل أأسلوب  24ابملرشوعات، ولإضفاء طابع رمسي عىل ممارسات اإ
املرشوعات. وُُسّل حتقيق منافع خاصة يف جمال الرسيّة ومراقبة املعلومات: فُيالحظ تغرّي يف  توقعات املوظفني نظرا للهنج 

نفاذ الضوابط بفضل ما ُوضع من  آن لإ ماكنية املتاحة ال آليات مراقبة املعلومات ولالإ الرصحي املُتّبع حاليا يف الإعالن عن أ
س ياسات ملراقبة املعلومات. وحتقّق مس توى عال من وعي املوظفني ابلهتديدات الأمنية اخلارجية وحساسيهتم حيالها نتيجة 

 .15ت. وقد ُدجمت مجيع الأنشطة اجلارية يف ظّل هذه املبادرة يف الربانمج تنفيذ برانمج الوعي بأأمن املعلوما

اس ُتعرض نظام موظفي الويبو ولحئته عىل حنو شامل لضامن . مراجعة الإطار التنظميي ادلامع لإدارة املوارد البرشية .22
متاش يه مع معايري جلنة اخلدمة املدنية ادلولية. وقد أأسفرت الصيغة اجلديدة من نظام املوظفني ولحئته عن زايدة يف 

ة وعالوة الإعاةل ومتديد املس تحقات لفائدة املوظفني املؤقتني، مبا يف ذكل تطبيق جداول املرتبات للجنة اخلدمة املدنية ادلولي
ماكنية املسامهة يف صندوق املعاشات التقاعدية للموظفني املؤقتني من الفئة املهنية. وقد وافقت  جازة الأمومة والأبوة ومنح اإ اإ
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 1023ودخلت تكل الصيغة حزّي النفاذ يف يناير  1021ادلول الأعضاء عىل الصيغة اجلديد لنظام املوظفني ولحئته يف سبمترب 
ابس تثناء فصلني اثنني خيضعان الآن لأعامل املتابعة(. واعُتمد الإطار التعاقدي اجلديد من قبل ادلول الأعضاء وُسّن )

طار التعماميت الإدارية وُحّدث بشلك  1021الأساس القانوين يف يناير  واتُفق عىل أأن يكون التنفيذ تدرجييا. واس ُتعرض اإ
. ووافقت ادلول الأعضاء عىل املواد 1023وظفني ولحئته، ونُفّذ اعتبارا من يناير واسع طبقا للصيغة املراجعة من نظام امل

ونُفّذت تكل املواد والقواعد يف  1022والقواعد املراجعة اخلاصة مبجالس التعيني من نظام املوظفني ولحئته يف سبمترب 
ىل احلّد من متوس1021 يناير ط الفرتة الس نوية اليت تس تغرقها معلية التوظيف . وقد أأدى تنفيذ نظام التوظيف الإلكرتوين اإ
ىل  1022أأس بوعا يف عام  30من  عادة 1021أأس بوع يف عام  2665اإ . وقد ساعدت املواد والقواعد املراجعة املتعلقة ابإ

ذت ونُفّ  1021التصنيف وترش يد تشكيةل جلنة التصنيف من أأجل زايدة الكفاءة، اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء يف سبمترب 
عادة التصنيف املرتاُكة. ومن املتوقّع مراجعة الفصلني الهنائيني من نظام املوظفني 1023يف يناير  ، عىل التخلّص من طلبات اإ

 .13وقد ُدجمت لك هذه املبادرة يف معل الربانمج  1023ولحئته يف عام 

موظفا حلقات معل  240فقد حرض حنو  أأحرزت مبادرة تعزيز التواصل ادلاخيل تقدما كبريا. .تعزيز التواصل ادلاخيل .29
. ووافق املدير العام عىل ومجوعة 1022مصغّرة من أأجل املساعدة عل تصممي التوصيات اخلاصة ابلتواصل ادلاخيل يف عام 

من التوصيات/املرشوعات الواسعة النطاق اليت اقرتهحا املوظفون بغرض حتسني التواصل ادلاخيل يف الأعوام  24 من
يت ستس متر بعد اختتام برانمج التقومي الاسرتاتيجي. وقد نُفّذت التوصيات التالية بنجاح: فقد أأنشئ برانمج القادمة، وال

اجلديد" وأأثبت أأنّه من الربامج املثرية لالهامتم؛ و ُعقدت جلسات "وقت الاس تفسار"، اليت ينظمها قطاع  شهري يُسمى "ما
عالمية موضوعية بشأأن قضااي معّينة من قضااي املوارد الإدارة والتنظمي الإداري، مع مجيع القطاعات؛ و  ُعقدت جلسات اإ

دارة الأداء(؛ وشهدت  صالح العقود والتغيريات املُدخةل عىل اإ البرشية ولقيت ترحيبا جيدا )مشلت املواضيع التدريب واإ
ملعنية ابمللكية الفكرية واملوارد اجللسات الإعالمية اليت تُنظم لفائدة املوظفني عقب دورات جلنة الويبو احلكومية ادلولية ا

قبال كبريا. وقد أأدرجت لفائدة املوظفني اجلدد الوحدات التعلميية " " start smartالوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور اإ
يل: أأيضا ما ي )الفوز الرسيع( اليت نُفّذت" Quick winاقرتاحات " )ابدأأ بداية ذكية( بشأأن الإجراءات الإدارية. ومشلت

ضافة ىلالصور الفوتوغرافية  اإ وافتتاح برانمج  ؛ظفني اجلدد يف اللقاءات املفتوحةوتقدمي املو  ؛تعماميت حركة املوظفني اإ
ليقات بتع  ادلاخيل التواصل. وحظيت مبادرة ؛ ونرش جدول أأعامل اللقاءات املفتوحةمع املدير العام" غري الرمسية اللقاءات"

جيابية يف  وقد وّسعت هذه املبادرة نطاقها بشلك كبري منذ اس هتاللها ومن املتوقّع أأن  لقمي الأساس ية.اب اخلاص ءس تقصاالااإ
ضافيني مضن الربانمج   .29تتواصل ملدة عامني اإ

سهام بصورة أأفضل يف الأهداف الاسرتاتيجية .10 أأسهمت هذه املبادرة يف توفري خدمة  .تقومي ماكتب الويبو اخلارجية لالإ
الويبو وذكل ابس تخدام املاكتب اخلارجية للرّد عىل الاس تفسارات خارج مواقيت العمل املُطبقة يف  عىل مدار الساعة لزابئن

جنيف. واملبادئ اليت نشأأت من املشاورات مع ادلول الأعضاء حول الهنج الواجب اتباعه حيال املاكتب اخلارجية 
عداد اقرتاح بتعزيز حضور الويبو اجلغرايف من خالل  معلية التخطيط الثنائية الس نوات. اس ُتخدمت من أأجل اإ

ركّزت هذه املبادرة عىل تدعمي روح "العمل يدا واحدة" عن طريق املشاركة يف عدد  .تعزيز ثقافة "العمل يدا واحدة" .12
من املرشوعات القامئة )"مرشوعات املهمة"( هبدف حتسني التعاون الأفقي؛ وقد أأسهمت مبادرة التواصل ادلاخيل املندرجة 

مج التقومي الاسرتاتيجي يف نرش جّو يامتىش مع أأهداف هذه املبادرة. ومشلت املرشوعات املهمة الأخرى مرشوعا مضن بران
يتعلق بتكنولوجيا الرتمجة وكذكل مبادرة التخطيط للموارد املؤسس ية. وأأضيف التخطيط ملؤمتر بيجني ادلبلومايس بوصفه 

رشاف قائد من فريق الإدارة العليا عىل الفرقة الرفيعة املس توى مثال ابرزا عىل "العمل يدا  مرشوعا همام، حيث اكن اإ
واحدة". واحلصيةل الإجاملية لهذا املرشوع يه زايدة قدرة املنظمة عىل تنظمي أأعاملها يف شلك مرشوعات تُنفّذ يف ظل مزيد 

 لأساس ية.من ثقافة "العمل يدا واحدة"، كام جاء يف ردود املوظفني عىل الاس تقصاء اخلاص ابلقمي ا



WO/PBC/21/10 
7 
 

 املساءةل عىل النتاجئ

ومشلت  1020اس ُتمكلت اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط يف عام . اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط ديدحت .11
عداد وثيقة  وضع الأهداف الاسرتاتيجية التسعة للمنظمة: وقد أأرشدت تكل اخلطة وتعليقات ادلول الأعضاء معليات اإ

عداد الربانمج واملزيانية  1021/23الربانمج واملزيانية   .1024/25واملوافقة علهيا وتنفيذها، وأأرشدت أأيضا معلية اإ

عداد تصممي مؤسيس للويبو .13 اكن الغرض من هذه املبادرة الإسهام يف ضامن جتهزي الوحدات املؤسس ية مبا يلزم لأداء . اإ
تخدام املوارد البرشية، ودمعها يف ذكل تصممي ُمحمك وظائفها بفعالية. وقد مكّنت هذه املبادرة من حتقيق الفعالية يف اس  

للوظائف وحتديد واحض لعالقات الإبالغ وتوزيع أأعباء العمل. والتصممي املؤسيس عبارة عن نشاط متواصل يُس تعرض فيه 
طار دورات التخطيط الثنائية الس نوات والس نوية من أأجل تلبية الاحتياجات آخذة  هيلك املنظمة ووظائفها ويُعّدل يف اإ ال

، من جتميع هيلك الويبو يف س بعة قطاعات 1009يف التطّور. ومن الإجنازات الرئيس ية يف هذا املضامر المتّكن، يف عام 
تشمل مبزيد من الفعالية الوظائف املرتبطة وتضمن اتساقها مع أأهداف الويبو الاسرتاتيجية. والتعديل الالحق للك من 

جراء مبّسط الوحدات املؤسس ية يضمن تنظميها ومت ويلها بطريقة حتقّق املس توى الأمثل من الفعالية. وعالوة عىل ذكل أأدرج اإ
دارة املوارد البرشية بشأأن التصممي املؤسيس والقضااي املرتبطة ابلعاملني  جديد لإدارة التصنيف وأأعّد تقرير عىل مس توى اإ

ليه يف وضع الاسرتاتيجية اجلديدة للموارد البرشية.  سيُستند اإ

دارة القامئة عىل النتاجئ من أأجل ضامن مزينة املوارد  .الإدارة القامئة عىل النتاجئتعزيز  .14 ُوضع نظام شامل ومفهوم لالإ
واس تخداهما وفقا لنتاجئ املنظمة وأأولوايهتا. ويُقميم الأداء املؤسيس وُُيلّل ابنتظام من خالل مؤرشات الأداء والأهداف وأأسس 

قبة بوصفها الس ياق اذلي حُتّدد فيه أأهداف العمل الفردية للموظفني. وقد حتّسن تنس يق العمل املقارنة. وتُس تعمل النتاجئ املرت 
ماكنية الاطالع عىل الأنشطة حبسب البدل.  عىل صعيد املنظمة بتنفيذ الصيغة الأوىل من نظام الرصد والتقيمي اذلي يشمل اإ

جراء حوار أأكرث خصو  ماكنية اإ جامل، أأّن هناك الآن اإ بة حول الأداء القامئ عىل النتاجئ عىل املس توى ادلاخيل مع واملالحظ، اإ
املوظفني واملديرين وعىل املس توى اخلاريج مع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل. وقد تعاونت هذه املبادرة بشلك وثيق مع 

جراء ختطيط ثنايئ الس نوات  نشاء أأدوات وأأنظمة متكّن من اإ وختطيط معيل قامئني مبادرة التخطيط للموارد املؤسس ية عىل اإ
ىل 11عىل النتاجئ. والإدارة القامئة عىل النتاجئ ُمعّممة عىل صعيد املنظمة اكفة وجيري تيسريها من خالل الربانمج  . واستنادا اإ

 خطط قامئة عىل نتاجئ حمّددة بوضوح سيس متر العمل مضن هذا الربانمج بغرض تعزيز تنفيذ أأدوات الرصد والتقيمي والإبالغ.

دارة الأداء وتطوير املوظفنيتنفيذ  .15 دارة القامئة عىل النتاجئ يشرتك املرشفون واملرشف علهيم، لك عام  .نظام اإ طبقا لالإ
دارة الأداء وتطوير املوظفني، يف حتديد خطط العمل الفردي/التطوير املرتبطة مبارشة ابلنتاجئ املؤسس ية  من خالل نظام اإ

سرتاتيجية احملّددة يف اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط. ويف هناية العام يُقميم املرتقبة اليت تسهم بدورها يف الأهداف الا
ىل زايدة وعي موظفي الويبو ابلنتاجئ املرتقبة من براجمهم ) ابملائة(  92لك املرشف علهيم وفق خططهم الفردية. وقد أأدى ذكل اإ

ىل اكتساب الغالبية الكربى من املوظفني للفكرة اليت مفادها أأ  ماكن  29ّن أأهدافهم الفردية مرتبطة بتكل النتاجئ )واإ ابملائة(. وابإ
دارة الاحتياجات من التدريب بطريقة أأكرث اسرتاتيجية بتحسني حتديدها للأولوايت اخلاصة ابلتعّّل وتوفري  الأمانة أأيضا اإ

التدريبية من النظام. وابلإضافة مبادرات عالية املردود للتدريب امجلاعي املتعّدد القطاعات عن طريق اس تخراج الاحتياجات 
قامة حوار متواصل يف جمال الأداء بني املديرين واملوظفني، كام يتجىل يف الزايدة امللحوظة يف  ىل ذكل جّشعت املبادرة عىل اإ اإ

: 1021م ابملائة، عا 52: 1020عدد املوظفني اذلين يفيدون بأأهّنم تلقوا تعليقات منتظمة من املرشفني علهيم حول أأداهئم )عام 
دارةابملائة(.  21  .13وجيري تيسريها من خالل الربانمج اكفة ُمعّممة عىل صعيد املنظمة أأداء املوظفني  واإ

دارة اخملاطر واملراقبة ادلاخلية .16 دارة اخملاطر راخسة من الناحية املؤسس ية يف الويبو. ويه تُس تخدم . تعزيز اإ لقد ابتت اإ
ش بني ادلول الأعضاء، واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة، وشعبة التدقيق ادلاخيل للرتكزي عىل القضااي املهمة اليت تُناق

والرقابة، والأمانة. وبفضل برانمج تدرييب تعّّل املوظفون كيفية حتديد اخملاطر بشلك أأكرث مهنجية واستباقية، ومبراعاة النتاجئ 
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طار النتاجئ. وتضمن الس يا دراج املؤسس ية املرتقبة املندرجة مضن اإ سة اخلاصة ابخملاطر والإجراءات اجلديدة يف هذا الصدد اإ
معليات تقيمي اخملاطر يف دورة ختطيط العمل الس نوية ويف ادلورة الثنائية الس نوات. وتسلّط خريطة الطريق املتعلقة ابخملاطر 

دارة اخمل اطر املؤسس ية. كام تركّز هذه املبادرة الضوء عىل الإجراءات اليت ما زال يتعنّي اختاذها يف الأعوام القادمة يف جمال اإ
جراءات العمل والقدرات املكتس بة مع نظام التخطيط  عىل تعزيز املراقبة ادلاخلية، ل س امي يف ضوء التغرّيات الطارئة عىل اإ

دارة اخملاطر ُمعّممة عىل صعيد املنظمة اكفة ومن املتوقّع أأن تُس تمكل هذه املبادرة، اليت  يديرها للموارد املؤسس ية. واإ
 .1023، قبل هناية عام 11 الربانمج

دارة املوارد املالية .12 دارة املوارد املالية من خالل ثالثة تدابري فعلية رئيس ية يه  .تعزيز اإ اكن الهدف من املرشوع تعزيز اإ
جراءات واحض دارة ادلخل عن طريق اإ نشاء العنارص املالية لإطار الويبو التنظميي ادلامع؛ وتعزيز اإ ة فامي خيص اكلتايل: اإ

نفاق املسؤول واملساءةل  دارة النفقات من خالل تدعمي ثقافة الإ الأنشطة والبياانت املرتبطة ابس تحداث الإيرادات؛ وتعزيز اإ
عىل النتاجئ اليت يتعنّي حتقيقها مضن املوارد احملّددة يف املزيانية. وأأجريت دراسة بّينت التنبؤات الاقتصادية مقابل اخلدمات 

يرادات ومقابل النفقات وأأسهمت يف زايدة فهم التنبؤ. وأأدرجت، يف الربانمج واملزيانية  املس تحِدثة ، س ياسة 1021/23لالإ
دارة املوارد املالية. والإدارة املالي دارة وتدابري لزايدة املردودية، مّما مّكن من حتسني اإ طار لالإ ة لالستامثر وختطيط لرأأس املال واإ

نة ُمعّممة عىل لك مس تو  الإرشاف علهيا. 11ايت الأمانة ويتوىل الربانمج املُحس ّ

 املسؤولية البيئية والاجامتعية والإدارية

نشاء نظام شامل للأخالقيات والزناهة .12 ومت تعيني رئيس ذلكل املكتب.  1020هناك مكتب للأخالقيات منذ عام . اإ
زة عىل التعامل مع الإهدار احملمتل للموارد، وغري ذكل من سوء وابت للمنظمة  اية محلس ياسة  نتيجة وضع السلوكقدرة ُمعزم

بالغهم بلك غني عن اخملالفات، املبلّ  مبا يف ذكل حامية موظفي الويبو من معليات الانتقام اليت قد يتعّرضون لها من جّراء اإ
يف نشاط رقايب. وأأصِدرت مدونة للقواعد الأخالقية عقب مشاورة واسعة مع  مسؤولية عن خمالفات مشتبه فهيا أأو مشاركهتم

طار هذه املبادرة حرض أأكرث من  لزاميا( ملدة نصف يوم يف  99املوظفني. ويف اإ ابملائة من املوظفني برانجما تدريبيا تفاعليا )اإ
ذ جمال الأخالقيات. وأأظهرت انطباعات املشاركني مس توى عاليا جدا فامي خيص درج ة الرضا عن ادلورة التدريبية، اإ

ابملائة مّمن رّدوا عىل الاس تقصاء )اس تقصاء انطباعات املشاركني يف ادلورة التدريبية اخلاصة ابلأخالقيات( بأأّن تكل  21 أأفاد
جامل، زايدة يف مس توى الإملام مببادئ الأخالقيات املهنية  ادلورة زادت من وعهيم ابلقضااي الأخالقية. ولوحظت، اإ

ىل جانب زايدة يف القدرة  96: 1021ابملائة، عام  22: 1020 )عام ابملائة )الاس تقصاء اخلاص ابلقمي الأساس ية(( يف الويبو، اإ
دارة املعضالت الاخالقية  ابملائة مّمن رّدوا عىل الاس تقصاء )اس تقصاء انطباعات املشاركني يف  24فقد تبنّي أأّن  –عىل اإ

القيات( يرون بأأهّنم ُمجهّزون الآن بشلك أأفضل لتسوية معضةل أأخالقية. وفوائد هذه املبادرة ادلورة التدريبية اخلاصة ابلأخ
 .12ُمعّممة عىل صعيد الويبو قاطبة، وجيري تنس يقها مضن الربانمج 

ل احلوافز وزايدة الوعي من الأمور اليت جّشعت املوظفني عىل اس تخدام وسائ .احلّد من الأثر السليب للويبو عىل البيئة .19
ىل العمل ابدلراجة ملدة شهر أأكرث من  ىل ماكن العمل. فقد جّشعت مبادرة التنقل اإ موظف عىل اس تعامل  200بديةل للتنقل اإ

ىل العمل أأو عىل جتريب دراجة كهرابئية. ومكّنت مبادرة تذاكر احلافةل اجملانية  موظف من اس تخدام  100ادلراجة يف تنقلهم اإ
املبىن اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة، تركزي خاص عىل حامية البيئة، مثل اس تخدام مياه  وسائل النقل العمويم. وهناك، يف

لكرتونيا جديدا لإاتحة الواثئق الرمسية  البحرية يف أأنظمة التربيد والهتوية الطبيعية. وتس تخدم دوائر املؤمترات الآن نظاما اإ
ذكل النظام مل تعد الواثئق املطبوعة تُرسل بصورة مهنجية،  الصادرة لفائدة الوفود اليت حترض مجعيات الويبو، ويف ظلّ 

 .19و 14بناء عىل طلب رصحي فقط. وقد ُدجمت حصائل هذه املبادرة يف معل الربانجمني  بل

ىل مباين الويبو وخدماهتا .30 ماكنية النفاذ اإ ، أأّول تدقيق 1021أأجرى همندس معامري متخّصص، يف عام  .حتسني اإ
ىل مباين الويبو ومت تلقي تقرير التدقيق الهنايئ يف يناير لإماكنية النفاذ املا . وميثّل ذكل التدقيق الأساس اذلي 1023دي اإ
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جراءات التنفيذ، عىل أأن تكون همةل التنفيذ يف غضون الس نوات امخلس القادمة وأأن جُترى  ليه يف اختيار اإ سيُستند اإ
ة لضامن تناسب حمتوى موقع الويبو الإلكرتوين مع الأشخاص تقديرات للتاكليف وتُقدم اقرتاحات ابلمتويل. ونُفذت س ياس

 .19و 14ذوي الإعاقات. وُدجمت حصائل هذه املبادرة يف معل الربانجمني 

 نبذة عامة عن موارد برانمج التقومي الاسرتاتيجي سادسا.

س من قبل موظفي الويبو " الوقت املُكرّ 2مشلت املوارد الإجاملية الالزمة لربانمج التقومي الاسرتاتيجي ما ييل: " .32
" واملوارد املالية الالزمة لتوفري اخلدمات التجارية ووضع الأنظمة وتوظيف 1للأنشطة واملبادرات املرتبطة ابلربانمج؛ "
 العاملني املؤقتني لأغراض مبادرات حمّددة.

ن ذكل الوقت جزءا من وفامي خيص الفئة الأوىل من املوارد، أأي الوقت املُكّرس من قبل موظفي الويبو، فقد اك .31
 الوقت املُكّرس ملسؤولياهتم اليومية داخل املنظمة. وعليه أأدرجت تاكليف ذكل العمل يف الربانمج واملزيانية وخطط العمل.

مليون فرنك سويرسي وأأنفق  2655، فقد ُخّصص لها حنو 1020/22وفامي يتعلق ابلفئة الثانية من املوارد يف الثنائية  .33
 مليون فرنك سويرسي. 2641ناهز علهيا مبلغ فعيل ي 

ّن املبلغ الإجاميل املُخّصص ملبادرات برانمج التقومي 1021/23أأّما فامي خيص الفئة الثانية من املوارد يف الثنائية  .34 ، فاإ
 الاسرتاتيجي يناهز مليون فرنك سويرسي ويُتوقّع اس تخدامه ابلاكمل.

ىل  .35 ّن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ اإ
  مبضمون هذه الوثيقة.الإحاطة علام

 ]هناية الوثيقة[

 


