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  التقرير النهائي عن تنفيذ برنامج الويبو للتقويم االسرتاتيجي

  أالمانة ٕاعدادمن 

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة        ٔاوال.ٔاوال.ٔاوال.ٔاوال.

عىل التوصية اليت تقدمت هبا جلنة  2007وافقت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الرابعة والثالثني املعقودة يف سبمترب  .1
شامل ومتاكمل للتحسني املؤسيس وفقا ودعت فهيا أالمانة ٕاىل Uضطالع بربQمج (امس اللجنة يف ذK الوقت) التدقيق 

عىل حنو و  )" الهنايئ عن التقيمي الشامل،PwCترهاوس كوبرز (رير رشكة "برايس و تق للتوجهيات وأالولوaت املوىص هبا يف
وأطلق برQمج التقومي  ).WO/AC/6/2و WO/GA/34/12و WO/GA/34/16وyئق ال(ا انة يف تقريرهٔاقرته أالمما 

لعديدة املطروحة ٔاما�ا عىل من ٔاجل جتهزي املنظمة مبا يلزم لتحقيق نتاجئ �لرمغ من التحدaت ا U2008سرتاتيجي يف عام 
 الصعيدين اخلار� وا�اخيل.

 2010التقدم احملرز يف برQمج التقومي Uسرتاتيجي يف ٔابريل  عىلا�ول أالعضاء  طالعجلسات ٕاعالمية الٕ وُعقدت  .2
وُعرضت  2012و 2011. و�ٕالضافة ٕاىل ذK ُقدمت تقارير ٕاىل جلنة الربQمج واملزيانية يف عايم 2012ومايو  2011ومايو 

، جنة Uستشارية املسـتق¡ للرقابةالربQمج الل  . وتولت إالرشاف عىل2012و 2011 يف عايمبياQت شفهية يف امجلعيات 
 طوال فرتة تنفيذه.اليت تلقت تقارير مرحلية ربع سـنوية 

أن ُختتمت  ، عىل2012مرب مبادرة، ٕاىل مرح¡ الهناية يف ديس 19ووصل برQمج التقومي Uسرتاتيجي، وهو عبارة عن  .3
، يف ظّل ٕاطارها إالداري اخلاص. وميكن 2013مبادرات بعد مارس ثالث . وستسـمتر 2013بعض املبادرات يف مطلع عام 

Uطالع عىل تفاصيل ت¶ املبادرات الثالث، ويه التخطيط للموارد املؤسسـية والتواصل ا�اخيل واملراقبة ا�اخلية، يف 
 ثيقة.اجلزء الرابع من هذه الو 
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برQمج التقومي فرتة ، عىل ضامن دمج املاكسب املُحققة أثناء 2013وسرتكّز أالمانة، خالل ما تبقى من عام  .4
 Uسرتاتيجي، بنجاح، يف معل املنظمة.

        نطاق برQمج التقومي Uسرتاتيجينطاق برQمج التقومي Uسرتاتيجينطاق برQمج التقومي Uسرتاتيجينطاق برQمج التقومي Uسرتاتيجي        yنيا.yنيا.yنيا.yنيا.

 مبا ميكّهناوتركزيها وٕاماكQهتا فاءهتا كتعزيز و Uسـتجابة عىل الويبو  قدرةٕاىل تعزيز يريم برQمج التقومي Uسرتاتيجي  .5
مبادرة تسهم لك واحدة مهنا يف تدعمي قمي الويبو الرئيسـية  19. ومشل الربQمج حتقيق ٔاهدافها Uسرتاتيجية التسعةمن 

التوجه حنو تقدمي اخلدمات؛ والعمل يدا واحدة؛ واملساءÇ عىل النتاجئ؛ واملسؤولية البيئية أالربع، ويه: 
ÈجUوإالدارية. عيةو 

مسؤول عن نتاجئ املرشوع وجناحه. من فريق إالدارة العليا Ìهام  ف عىل املرشوع وقائدن للك مبادرة مرش واك .6
 ص ٕالدارة املشاريع تنسـيق املبادرات، اليت اكنت متباينة بشلك كبري من حيث النطاق.وتوىل مكتب خمّص 

        التواصلالتواصلالتواصلالتواصل        yلثا.yلثا.yلثا.yلثا.

فني ظمشلت قامئة ٔاحصاب املصاحل الرئيسـيني ا�ول أالعضاء واملو و لقد اكن برQمج التقومي Uسرتاتيجي برQمج تغيري.  .7
التواصل مع لك من فئات ٔاحصاب املصاحل املذكورين حمّل اهÈم رئييس طي¡ فرتة  واكنواملسـهتلكني/الز�ئن وعامة امجلهور. 

. وُزّود املوظفون �ملعلومات من خالل العروض العديدة 2ا�ول أالعضاء يف الفقرة  الربQمج. ووردت تفاصيل التواصل مع
موقع الويبو اجلدير �áكر ٔان اليت ُقدمت هلم يف اللقاءات املفتوحة وعن طريق املواد املنشورة وغري ذK من القنوات. و 

من أالمور اليت ساعدت مجيعا عىل حمافل خمتلفة  إاللكرتوين والزaرات امجلاعية والبالغات الصحفية والعروض املقدمة يف
 توصيل رساÇ حتسني الكفاءة والفعالية ٕاىل الز�ئن وامجلهور.

وُحّدثت يف ٔابريل  2010ومن املنشورات الرمسية خريطة طريق برQمج التقومي Uسرتاتيجي اليت نُرشت يف ٔابريل   .8
، ُمكّلت خريطة الطريق بكتيب ٔاعد للموظفني وُوزع عىل نطاق واسع ؤاتيح عىل 2012يان التقدم احملرز. ويف عام لب  2011

 ، ٔاعد كتيب ختايم يورد ٕاجنازات الربQمج بنسق يناسب مجيع ٔاحصاب املصاحل.2013إالنرتنت. ومع اختتام الربQمج يف عام 

        قياس جناح برQمج التقومي Uسرتاتيجيقياس جناح برQمج التقومي Uسرتاتيجيقياس جناح برQمج التقومي Uسرتاتيجيقياس جناح برQمج التقومي Uسرتاتيجي        رابعا.رابعا.رابعا.رابعا.

مشل برQمج التقومي Uسرتاتيجي ٕاطارا شامال للرصد والرقابة والتقيمي. وتوىل تنسـيقه مكتب خمّصص ٕالدارة املشاريع  .9
مهنا. وُرصدت لك مبادرة عن كثب من خالل التقارير املرحلية  مضن حتديد ٔاوجه التداخل واسـتعراض اêاطر واحلدّ 

واملكتب  ية مع املرشف عىل املرشوع والقائد التابع لفريق إالدارة العليااملنتظمة. واضطلع املدير العام �سـتعراضات دور
 اêّصص ٕالدارة املشاريع.

من خالل اسـتخدام مؤرشات واحضة وشام¡ واكن الغرض من ٕاطار نتاجئ برQمج التقومي Uسرتاتيجي تتبّع التقدم احملرز 
طموحة للك مؤرش من ٔاجل دفع املنظمة ٕاىل مسـتوaت ٔاداء  افٔاهدومت، بوعي، حتديد  وفعاÇ يف لوحة متابعة سه¡ الفهم.

ٔاعىل. وٕاطار نتاجئ برQمج التقومي Uسرتاتيجي متاح عىل إالنرتنت. وميكن Uطالع عىل ملخص وضع املؤرشات يف 
  التايل. الشلك
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Uسرتاتيجي يف ؤاجري اسـتقصاء مسـتقل عن القمي أالساسـية بني املوظفني يف بداية تنفيذ برQمج التقومي  .10
. وتُظهر نتاجئ Uسـتقصاء 2013، ويف هناية الربQمج يف يناير 2011، ويف منتصف مدة التنفيذ يف نومفرب 2010 ديسمرب

نا ملحوظا عىل مسـتوى لك القمي أالساسـية أالربع (انظر اجلدول ٔادQه)؛ والتقرير الاكمل يف هذا الشأن متاح لòول  حتسـّ
 أالعضاء عىل إالنرتنت.

التوجه نحو 
تقديم الخدمات

العمل يدا واحدة

المساءلة على 
النتائج

المسؤولية 
البيئية 

وا&جتماعية 
وا(دارية

    +9%

    +4%

    +9%

    +27%

    +14%

   +8%

   +21%

    +21%

    +3%

    +12%

    +14%

    +10%

    +7%

    +3%

    +19%

    +22%

    +2%

  +15%

  +8%

    +19%

    +13%

    +14%

  +  6%

    +8%

    +19%

    +12%

    +13%

    +15%

    +22%

    +9%

    +10%

      +5%

                

    +12%

    +4%

    +7%

    +7%

    +11%

    +13%

  

    +5%

    +8%

    +6%

    +22%

    +33%

    +2%

ما ھو تقييمك لنوعية الخدمات التي نقدمھا إلى زمئنا في الويبو؟
ما ھو تقييمك للخدمات الخارجية التي نقدمھا إلى الدول ا,عضاء والشركاء وأصحاب المصالح؟

نحن في الويبو نفھم احتياجات زمئنا

نحن في الويبو نقدم خدمات مناسبة التوقيت إلى زمئنا
نراعي التعليقات من أجل تحسين خدماتنا الويبونحن في 

نحن في الويبو نقدم خدمات عالية الجودة إلى زمئنا
نحن في الويبو نولي أھمية لتقديم خدمات جيدة إلى زمئنا

نحن في الويبو نعمل يدا واحدة
أعرف أھداف المنظمة ا@ستراتيجية التسعة

أشعر أنني ملتزم بقيم الويبو ا,ساسية
أرى أنه من السھل أن أتعاون مع زمئي من مختلف القطاعات على مشاريع مشتركة

المنظمة تتواصل بفعالية مع الموظفين
يتبادل الموظفون المعلومات بفعالية مع اMدارة

ا,قسام أو الشعب أو القطاعات نتبادل المعلومات بسھولة بين الوحدات أو
المعلومات متاحة ومناسبة وسھلة الفھم 

على النتائج ُنساءلنحن في الويبو 
أعلم النتائج المتوقعة التي يسھم فيھا برنامجي

أھدافي الفردية لھذا العام مرتبطة بالنتائج المرتقبة
المشرف على عملي يقدم لي تعليقات منتظمة على أدائي

أنا راض عن فرص التعلّم في الويبو
الموارد ُتستخدم بفعالية لتحقيق النتائج

الويبو تؤدي دورا ھاما في المجتمع عموما
نحن في الويبو ملتزمون بالمبادئ ا,خقية

نحن في الويبو نراعي البيئة
أعلم مبادئ الويبو ا,خقية

أعلم إجراءات اMبغ عن سوء السلوك
أعلم ا,نشطة التي تقوم بھا الويبو للحد من بصمتھا البيئية

التغيير
السؤال          2012-2011     2012-2010 القيم ا-ساسية            2010-2012

  

63.8%

17.0%

8.5%

10.6%

نسبة المؤشرات الخاصة بإطار نتائج برنامج التقويم ا&ستراتيجي

)30(ھدف ُحّقق إلى حد كبير 

)8(تحّسن إجمالي ولكن بوتيرة أقل مما كان مستھدفا 

)4(ھدف لم ُيحّقق 

)5(عدم توافر بيانات دقيقة 
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        إالجنازات الرئيسـيةإالجنازات الرئيسـيةإالجنازات الرئيسـيةإالجنازات الرئيسـية        ....خامساخامساخامساخامسا

سهمت تقدما ؤاسفرت عن حتسينات ملموسة أ ٔاحرزت مجيع املبادرات التسع عرشة لربQمج التقومي Uسرتاتيجي  .11
واملعنون  2013بوضوح يف تعزيز قمينا أالساسـية. وميكن Uطالع عىل مزيد من التفاصيل يف الكتيب اخلاص �لربQمج لعام 

 "تبين التغيري".

        التوجه حنو تقدمي اخلدماتالتوجه حنو تقدمي اخلدماتالتوجه حنو تقدمي اخلدماتالتوجه حنو تقدمي اخلدمات

Qت Uسـتقصاء اخلاص �لقمي أالساسـية ٔاّن هناك عدة ايظهر من بي .حتسني التفاعل مع الز�ئن وحتسني جتربهتم .12
حتسينات يف انطباعات املوظفني ٕازاء التوجه داخليا ٕاىل تقدمي اخلدمات. و�ٕالضافة ٕاىل ذK خلص اسـتقصاء ٔاجري يف 

�ملائة ممن اتُصل هبم ٔابدوا رضامه عن اخلدمات املقدمة. ومشلت املبادرة،  86ٔاوساط ز�ئن نظايم مدريد والهاي ٕاىل أّن 
ٔاوال، ٕانشاء مركز خلدمة الز�ئن وتزويده بعدد مناسب من املوظفني، عىل ٔان يدمج ذK املركز العديد من مراكز اخلدمة 

استمثرت رسائل واخنفاض التاكليف. و Uتساق يف توجيه النافع مهنا سهوU Çسـتخدام والتابعة للويبو ّمما جلب عددا من امل 
ع طلبات الز�ئن، اáي ميكّن نظاما واحدا من الويبو، yنيا، يف حتسينات متطورة أدخلهتا عىل بداÇ الهاتف ويف نظام تتبّ 

ٔادى الرتكزي توفري خدمات موثوقة لكثري من قطاعات املنظمة، مثل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ؤااكدميية الويبو. وأخريا 
م. كام ٔافضت الشديد عىل التدريب ٕاىل حتسني كفاءات املوظفني مبا يلزم لالسـتجابة السـتفسارات الز�ئن وتلبية احتياجاهت

 .19جمت املبادرة يف الربQمج دُ حتديد إالجراءات بوضوح. وقد املبادرة ٕاىل 

هداف الرئيسـية لهذه اكنت زaدة فهم ا�ور اáي تؤديه الويبو يف ا�متع من االٔ  .تعزيز التواصل اخلار� والتوسـمي .13
لويبو "يعرفون" ا مملائة ّممن رّدوا عىل أالسـئ¡ بأهنّ � 72املبادرة. ويف اسـتقصاء ٔاجري مؤخرا النطباعات ٔاحصاب املصاحل ٔافاد 

يف ظّل هذه املبادرة. فقد أعيد توسـمي الويبو مع اعÈد شعار جديد وتنفيذ املاكسب عدد من  ٔاو "يعرفوهنا جيدا". ومت حتقيق
حيث  ملنشوراهتاالتغطية اللغوية  نطاقمن هوية مؤسسـية جديدة واسرتاتيجية للتوسـمي. ووّسعت املنظمة بشلك كبري 

نت إالجراءات كذK بلك لغات أالمم املتحدة الرمسية الست. وقد حتسّ  من املنشورات، يف املتوسط، متاحة �ملائة 70  ت�ت
 راض جيرهيا جملس خمّصص، مثال، أن ختضع مجيع الطلبات اخلاصة مبنشورات الويبو اجلديدة لعملية اسـتعؤاصبحت تقتيض
وجاههتا وامتثالها ملعايري اجلودة. وبُلغ مسـتوى جديد من Uلزتام املريئ و من حيث التوقيت  ضامن مالءمهتاوذK من ٔاجل 

Q الرئييس خالل ٔاّول يوم مفتوح تنظمه املنظمة. وقد زاد ٕارساء رزائر يف مق 3 500مع ا�متع احمليل حيث اسـُتقبل حنو 
التواصل  ميدانرت وفليكر وسكريبد) من تأثريQ يف حضور الويبو يف منصات التواصل UجÈعي الثالث اجلديدة (توي

وى املوقع إاللكرتوين بقدر كبري وٕانشاء اسرتاتيجية يف جمال جتربة الز�ئن �ملائة. ومت ترشـيد حمت U60جÈعي بنسـبة فاقت 
 .Q19مج جمت هذه املبادرة يف الربدُ . و 2013يف عام  لكرتوين حمدث بشلك 	ممن ٔاجل وضع أالساس ٕالطالق موقع إ 

اكن ميكن زaدة "احلصة  ااكن الهدف الهنايئ املنشود من هذه املبادرة فهم ما ٕاذ .دمع التسويق وتطوير أالعامل .14
Ç من الرسوم (معاهدة التعاون بشان الرباءات ق وتسعري خدمات الويبو املموّ يو السوقية" للويبو من خالل حتسني تس

ليا مفيدا يف جمايل التسويق والتسعري ؤاسهمت يف ٕاذاكء وّ رت املبادرة حتليال أ ومدريد والهاي والتحكمي/الوساطة). ووفّ 
الوعي �نطباعات الز�ئن نتيجة التعليقات املوثقة املتأتية من مسـتعميل خدمات الويبو. واضُطلع بدراسة مسـتق¡ يف جمايل 

قة ٕ�يداع طلبات الرباءات ا�ولية ومعاجلهتا التسويق والتسعري من ٔاجل حتليل كيفية تسويق وتسعري خدمات الويبو املتعل
والتسجيل ا�ويل للعالمات والتسجيل ا�ويل للتصاممي الصناعية وخدمات التحكمي والوساطة اخلاصة �ملنازعات عىل 

ؤاخريا ٔاسفر املرشوع كذK عن توثيق  امللكية الفكرية، وذK من ٔاجل املساعدة عىل زaدة اللجوء ٕاىل ت¶ اخلدمات.
 .31و 7و 6و 5جمت هذه املبادرة يف الربامج دُ لويبو املعنية بتقدمي اخلدمات. و تعاون بني خمتلف ٕادارات اال 

من حتسني فهم ٕاجراءات الويبو احلامسة أالمهية ووضع جري لتأثري أالعامل مكّن تقيمي أ  .ضامن اسـمترارية أالعامل .15
رارية خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومت أالساس لرمس خطط ختص مواضيع حمّددة ٔاخرى، مثل ٕادارة اسـمت
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املوظفني. ونتيجة  حتسني فهم املوظفني السـمترارية أالعامل من خالل تنظمي مح¡ توعية مشلت دورات تدريبية اسـتفاد مهنا لك
، ال سـ� من أالعامل تعّطلٕاىل ٔادىن مسـتوى ممكن من حاالت  صبحت الويبو مسـتعدة عىل حنو ٔافضل للحدّ لهذا املرشوع أ 

خالل ٕاجراءات واحضة حمّددة يف اسرتاتيجية ٕادارة اسـمترارية أالعامل وخطة ٕادارة أالزمات. وجيري دمج هذه Uسرتاتيجية 
 يف برQمج إالدارة التنفيذية ويف قطاع إالدارة والتنظمي إالداري.

        العمل يدا واحدةالعمل يدا واحدةالعمل يدا واحدةالعمل يدا واحدة

ركّز العنرص اخلاص بربQمج التقومي Uسرتاتيجي من مرشوع التخطيط  .التخطيط للموارد املؤسسـيةمرشوع تنفيذ  .16
للموارد املؤسسـية عىل مرح¡ التخطيط ��رجة أالوىل. وجيمع املرشوع املذكور بني العديد من أالنظمة املنفص¡ لضّمها يف 

طيط السـنوي للعمل وأنظمة ، سـتكون معليتا التخطيط الثنايئ السـنوات والتخ 2013حّل متاكمل واحد. ويف ٔاواخر عام 
البياQت إالدارية أالساسـية ٕاىل  "تطّور نظام إالدارة املتاكم¡ٕادارة املوارد املالية والبرشية متاكم¡ بشلك 	م. وسـيحّول "

عىل مسـتوى املنظمة �سـتخدام وحدة ٕادارة أالداء  2014/15معلومات "ذكية". وقد ٔاعدت وثيقة الربQمج واملزيانية 
جلديدة لنظام التخطيط للموارد املؤسسـية. وقد مكّنت هذه التكنولوجيا الويبو من حتديث ٕاجراءاهتا اخلاصة املؤسيس ا

بتخطيط العمل ويه تضمن االٓن اسرتشاد خطط العمل السـنوية �خلطط الثنائية السـنوات. وسيتواصل تعزيز ٕادارة أالداء 
ٕاماكنية معاينة اخلطط القطرية والقدرة عىل ا حتقق فعال، مثل املؤسيس يف املسـتقبل ٕالضافة املزيد من التحسينات ٕاىل م

ٔاحدث نُسخ وحدات التخطيط  ُطّبقتتقيمي Uسـتخدام الفعيل للموارد عن طريق الرصد حبسب النتاجئ واملؤرشات. وقد 
د إالماكن من معليات التكييف عن لالسـتفادة من الوظائف اجلديدة واحلدّ  PeopleSoftبرQمج من للموارد املؤسسـية 

تدخل التحسينات أالساسـية اجلديدة اليت مت ٕادرا�ا يت املوارد البرشية والرواتب. وسـ ووضع أالساس الالزم �جمها مع وحد
ومتكّن من حتسني التاكمل مع  2013طور إالنتاج يف ٔاكتوبر   PeopleSoftية والرواتب استنادا ٕاىل برQمجيف املوارد البرش 

د مسـتودعات البياQت وإالعداد لوظيفة سـُتعّمم يف املسـتقبل وتسهم يف حتسني الكفاءة وUرتقاء النظام املايل وترشـيد عد
مبسـتوى اخلدمات وتعزيز القدرات يف جمال إالبالغ. وقد اضُطلع �لعمل من ٔاجل حتديد املفهوم والتصممي اخلاصني بدمج 

وتُمّول مجموعة املشاريع الفرعية املندرجة مضن مرشوع ية والبرشية. معلية التخطيط يف الويبو ونظايم املنظمة ٕالدارة املوارد املال 
 التخطيط للموارد املؤسسـية من أالموال Uحتياطية ويه االٓن يف طريق إالجناز وفقا لتلكيفات املرشوع.

ما زال رشاكء الويبو من ٔاحصاب املصاحل يسـتفيدون من ٕاطار  .حتسني ٕاطار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .17
عىل ثالثة جماالت يه: احلومكة، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعّزز. وركّزت التحسينات اليت ٔادخلهتا هذه املبادرة 

ّ وإ  عادة تشكيل جملس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اáي يرأسه مكّنت إ و ة ومراقبة املعلومات. دارة املرشوعات، والرسي
يف اسرتاتيجية قد ُوضع مرشوع . و ت املتعلقة بت¶ التكنولوجيا بطريقة متسقة بني القطاعاتمن اختاذ القرارااملدير العام، 

وجتري مراجعته من قبل ا�لس املذكور لضامن بلورته الحتياجات املنظمة املاّسة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت جمال 
ة للعمل اخلاص وعات من ٔاجل ضامن اتساق وماكنة �رزتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. كام ُوضع نظام لتسجيل املرش 

ٕالدارة  PRINCE2موظفا عىل ٔاسلوب  84ضفاء طابع رمسي عىل ممارسات ٕادارة املرشوعات مت تدريب �ملرشوعات، والٕ 
ت: فُيالحظ تغّري يف  توقعات املوظفني نظرا للهنج ة ومراقبة املعلومامنافع خاصة يف جمال الرسيّ املرشوعات. وُجسّل حتقيق 

ولٕالماكنية املتاحة االٓن ٕالنفاذ الضوابط بفضل ما ُوضع من آليات مراقبة املعلومات الرصحي املُتّبع حاليا يف إالعالن عن 
نتيجة  حيالهام سـياسات ملراقبة املعلومات. وحتقّق مسـتوى عال من وعي املوظفني �لهتديدات أالمنية اخلارجية وحساسيهت

 .25. وقد ُدجمت مجيع أالنشطة اجلارية يف ظّل هذه املبادرة يف الربQمج تنفيذ برQمج الوعي بأمن املعلومات

عىل حنو شامل لضامن  والحئته موظفي الويبواسـُتعرض نظام . مراجعة إالطار التنظميي ا�امع ٕالدارة املوارد البرشية .18
اجلديدة من نظام املوظفني والحئته عن زaدة يف  الصيغةٔاسفرت دنية ا�ولية. وقد جلنة اخلدمة املمتاشـيه مع معايري 

ا�ولية وعالوة إالعاÇ ومتديد لجنة اخلدمة املدنية طبيق جداول املرتبات ل املسـتحقات لفائدة املوظفني املؤقتني، مبا يف ذK ت 
 توقد وافققاعدية للموظفني املؤقتني من الفئة املهنية. تت ال ٕاجازة أالمومة وأالبوة ومنح ٕاماكنية املسامهة يف صندوق املعاشا
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 2013ودخلت ت¶ الصيغة حّزي النفاذ يف يناير  2012ا�ول أالعضاء عىل الصيغة اجلديد لنظام املوظفني والحئته يف سبمترب 
قبل ا�ول أالعضاء وُسّن  (�سـتثناء فصلني اثنني خيضعان االٓن ٔالعامل املتابعة). واعُتمد إالطار التعاقدي اجلديد من

واتُفق عىل ٔان يكون التنفيذ تدرجييا. واسـُتعرض ٕاطار التعم�ت إالدارية وُحّدث بشلك  2012يف يناير أالساس القانوين 
. ووافقت ا�ول أالعضاء عىل املواد 2013واسع طبقا للصيغة املراجعة من نظام املوظفني والحئته، ونُفّذ اعتبارا من يناير 

ونُفّذت ت¶ املواد والقواعد يف  2011اخلاصة مبجالس التعيني من نظام املوظفني والحئته يف سبمترب املراجعة عد والقوا
من متوسط الفرتة السـنوية اليت تسـتغرقها معلية التوظيف  . وقد ٔادى تنفيذ نظام التوظيف إاللكرتوين ٕاىل احلدّ 2012 يناير
ساعدت املواد والقواعد املراجعة املتعلقة ٕ�عادة  . وقد2012يف عام  أسـبوع 16,5ٕاىل  2011ٔاسـبوعا يف عام  30من 

ونُفّذت  2012التصنيف وترشـيد تشكي¡ جلنة التصنيف من ٔاجل زaدة الكفاءة، اليت وافقت علهيا ا�ول أالعضاء يف سبمترب 
الفصلني الهنائيني من نظام املوظفني  ، عىل التخلّص من طلبات ٕاعادة التصنيف املرتامكة. ومن املتوقّع مراجعة2013يف يناير 

 .23الربQمج  معلوقد ُدجمت لك هذه املبادرة يف  2013والحئته يف عام 

موظفا حلقات معل  140حرض حنو  أحرزت مبادرة تعزيز التواصل ا�اخيل تقدما كبريا. فقد .التواصل ا�اخيلتعزيز  .19
. ووافق املدير العام عىل مجموعة 2011مصغّرة من ٔاجل املساعدة عل تصممي التوصيات اخلاصة �لتواصل ا�اخيل يف عام 

من التوصيات/املرشوعات الواسعة النطاق اليت اقرت-ا املوظفون بغرض حتسني التواصل ا�اخيل يف أالعوام  14 من
فقد ٔانشئ برQمج  لية بنجاح:تسـمتر بعد اختتام برQمج التقومي Uسرتاتيجي. وقد نُفّذت التوصيات التاالقادمة، واليت س 
اجلديد" ؤاثبت ٔانّه من الربامج املثرية لالهÈم؛ و ُعقدت جلسات "وقت Uسـتفسار"، اليت ينظمها قطاع   شهري يُسمى "ما

ت جلسات ٕاعالمية موضوعية بشأن قضاa معّينة من قضاa املوارد مجيع القطاعات؛ وُعقد إالدارة والتنظمي إالداري، مع
صالح العقود والتغيريات املُدخ¡ عىل ٕادارة أالداء)؛ وشهدت ا جيدا (مشلت املواضيع التدريب وإ البرشية ولقيت ترحيب

واحلقوق ا�اورة واللجنة اجللسات إالعالمية اليت تُنظم لفائدة املوظفني عقب دورات اللجنة ا�امئة املعنية حبق املؤلف 
وقد ٔادرجت لفائدة احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ٕاقباال كبريا. 

اقرتاحات  " (ابدٔا بداية ذكية) بشأن إالجراءات إالدارية. ومشلتstart smartاملوظفني اجلدد الوحدات التعلميية "
"Quick win "وتقدمي  ؛تعم�ت حركة املوظفني ٕاىلالصور الفوتوغرافية  ٔايضا ما ييل: ٕاضافة (الفوز الرسيع) اليت نُفّذت

؛ ونرش جدول أعامل اللقاءات مع املدير العام" غري الرمسية اللقاءاتوافتتاح برQمج " ؛ظفني اجلدد يف اللقاءات املفتوحةاملو 
وقد وّسعت هذه  �لقمي أالساسـية. اخلاص ءسـتقصاUليقات ٕاجيابية يف بتع  اخيلا� التواصل. وحظيت مبادرة املفتوحة

 .19املبادرة نطاقها بشلك كبري منذ اسـهتاللها ومن املتوقّع ٔان تتواصل ملدة عامني ٕاضافيني مضن الربQمج 

ٔاسهمت هذه املبادرة يف توفري خدمة  .تقومي ماكتب الويبو اخلارجية لٕالسهام بصورة ٔافضل يف أالهداف Uسرتاتيجية .20
عىل مدار الساعة لز�ئن الويبو وذK �سـتخدام املاكتب اخلارجية للرّد عىل Uسـتفسارات خارج مواقيت العمل املُطبقة يف 

جنيف. واملبادئ اليت نشأت من املشاورات مع ا�ول أالعضاء حول الهنج الواجب اتباعه حيال املاكتب اخلارجية 
 من ٔاجل ٕاعداد اقرتاح بتعزيز حضور الويبو اجلغرايف من خالل معلية التخطيط الثنائية السـنوات. اسـُتخدمت

ركّزت هذه املبادرة عىل تدعمي روح "العمل يدا واحدة" عن طريق املشاركة يف عدد  .تعزيز ثقافة "العمل يدا واحدة" .21
فقي؛ وقد أسهمت مبادرة التواصل ا�اخيل املندرجة ") هبدف حتسني التعاون االٔ املهمةمن املرشوعات القامئة ("مرشوعات 

أالخرى مرشوعا  املهمةرشوعات امل مضن برQمج التقومي Uسرتاتيجي يف نرش جّو يÈىش مع ٔاهداف هذه املبادرة. ومشلت 
يس بوصفه يتعلق بتكنولوجيا الرتمجة وكذK مبادرة التخطيط للموارد املؤسسـية. ؤاضيف التخطيط ملؤمتر بيجني ا�بلوما

ئد من فريق إالدارة العليا عىل الفرقة الرفيعة املسـتوى مثاال �رزا عىل "العمل يدا قا اكن ٕارشاف، حيث �ام امرشوع
ٔاعاملها يف شلك مرشوعات تُنفّذ يف ظل مزيد زaدة قدرة املنظمة عىل تنظمي  حلصي¡ إالجاملية لهذا املرشوع يهواحدة". وا

 "، كام جاء يف ردود املوظفني عىل Uسـتقصاء اخلاص �لقمي أالساسـية.من ثقافة "العمل يدا واحدة
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        املساءÇ عىل النتاجئاملساءÇ عىل النتاجئاملساءÇ عىل النتاجئاملساءÇ عىل النتاجئ

ومشلت  2010اسـُتمكلت اخلطة Uسرتاتيجية لٔالجل املتوسط يف عام . اخلطة Uسرتاتيجية لٔالجل املتوسط ديدحت .22
ا�ول أالعضاء معليات ٕاعداد وثيقة ت¶ اخلطة وتعليقات  ٔارشدتوضع أالهداف Uسرتاتيجية التسعة للمنظمة: وقد 

 .2014/15ا، ؤارشدت ٔايضا معلية ٕاعداد الربQمج واملزيانية واملوافقة علهيا وتنفيذه 2012/13الربQمج واملزيانية 

مبا يلزم ٔالداء  املؤسسـيةاكن الغرض من هذه املبادرة إالسهام يف ضامن جتهزي الوحدات . ٕاعداد تصممي مؤسيس للويبو .23
وظائفها بفعالية. وقد مكّنت هذه املبادرة من حتقيق الفعالية يف اسـتخدام املوارد البرشية، ودمعها يف ذK تصممي ُمحمك 

سـتعرض فيه املؤسيس عبارة عن نشاط متواصل يُ  للوظائف وحتديد واحض لعالقات إالبالغ وتوزيع ٔاعباء العمل. والتصممي
يف ٕاطار دورات التخطيط الثنائية السـنوات والسـنوية من أجل تلبية Uحتياجات االٓخذة  ويُعّدلهيلك املنظمة ووظائفها 

، من جتميع هيلك الويبو يف سـبعة قطاعات 2009المتكّن، يف عام يف التطّور. ومن إالجنازات الرئيسـية يف هذا املضامر 
ف الويبو Uسرتاتيجية. والتعديل الالحق للك من فعالية الوظائف املرتبطة وتضمن اتساقها مع ٔاهدازيد من التشمل مب

الوحدات املؤسسـية يضمن تنظميها ومتويلها بطريقة حتقّق املسـتوى أالمثل من الفعالية. وعالوة عىل ذK ٔادرج ٕاجراء مبّسط 
تبطة �لعاملني جديد ٕالدارة التصنيف وأعّد تقرير عىل مسـتوى ٕادارة املوارد البرشية بشأن التصممي املؤسيس والقضاa املر 

 سيُستند ٕاليه يف وضع Uسرتاتيجية اجلديدة للموارد البرشية.

ُوضع نظام شامل ومفهوم لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ من ٔاجل ضامن مزينة املوارد  .تعزيز إالدارة القامئة عىل النتاجئ .24
ل �نتظام من خالل مؤرشات أالداء وأالهداف ؤاسس أالداء املؤسيس وُحيلّ  نتاجئ املنظمة ؤاولوaهتا. ويُقميA واسـتخدا�ا وفقا ل 

املقارنة. وتُسـتعمل النتاجئ املرتقبة بوصفها السـياق اáي ُحتّدد فيه ٔاهداف العمل الفردية للموظفني. وقد حتّسن تنسـيق العمل 
بò. أالنشطة حبسب ال نية Uطالع عىل الصيغة أالوىل من نظام الرصد والتقيمي اáي يشمل ٕاماكعىل صعيد املنظمة بتنفيذ 
حول أالداء القامئ عىل النتاجئ عىل املسـتوى ا�اخيل مع  ناك االٓن ٕاماكنية ٕاجراء حوار ٔاكرث خصوبةواملالحظ، ٕاجامال، أّن ه 

املوظفني واملديرين وعىل املسـتوى اخلار� مع ا�ول أالعضاء ؤاحصاب املصاحل. وقد تعاونت هذه املبادرة بشلك وثيق مع 
طيط للموارد املؤسسـية عىل ٕانشاء أدوات ؤانظمة متكّن من ٕاجراء ختطيط ثنايئ السـنوات وختطيط معيل قامئني مبادرة التخ 

. واستنادا ٕاىل 22وجيري تيسريها من خالل الربQمج اكفة القامئة عىل النتاجئ ُمعّممة عىل صعيد املنظمة  وإالدارةعىل النتاجئ. 
 الرصد والتقيمي وإالبالغ.العمل مضن هذا الربQمج بغرض تعزيز تنفيذ ٔادوات  رقامئة عىل نتاجئ حمّددة بوضوح سيسـمتخطط 

طبقا لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ يشرتك املرشفون واملرشف علهيم، لك عام  .تنفيذ نظام ٕادارة أالداء وتطوير املوظفني .25
املرتبطة مبارشة �لنتاجئ املؤسسـية طوير حتديد خطط العمل الفردي/التمن خالل نظام ٕادارة أالداء وتطوير املوظفني، يف 

 العام يُقميA ويف هناية املرتقبة اليت تسهم بدورها يف أالهداف Uسرتاتيجية احملّددة يف اخلطة Uسرتاتيجية لٔالجل املتوسط. 
�ملائة)  91براجمهم (لك املرشف علهيم وفق خططهم الفردية. وقد أدى ذK ٕاىل زaدة وعي موظفي الويبو �لنتاجئ املرتقبة من 
�ملائة). وٕ�ماكن  89وٕاىل اكتساب الغالبية الكربى من املوظفني للفكرة اليت مفادها أّن ٔاهدافهم الفردية مرتبطة بت¶ النتاجئ (

تحسني حتديدها لٔالولوaت اخلاصة �لتعّمل وتوفري بطريقة ٔاكرث اسرتاتيجية ب  أالمانة ٔايضا ٕادارة Uحتياجات من التدريب
ادرات عالية املردود للتدريب امجلاعي املتعّدد القطاعات عن طريق اسـتخراج Uحتياجات التدريبية من النظام. و�ٕالضافة مب

ٕاىل ذK ّجشعت املبادرة عىل ٕاقامة حوار متواصل يف جمال أالداء بني املديرين واملوظفني، كام يتجىل يف الزaدة امللحوظة يف 
: 2012ملائة، عام � 58: 2010أّهنم تلقوا تعليقات منتظمة من املرشفني علهيم حول أداهئم (عام عدد املوظفني اáين يفيدون ب

 .23وجيري تيسريها من خالل الربQمج اكفة ُمعّممة عىل صعيد املنظمة أداء املوظفني  وٕادارة�ملائة).  72

من الناحية املؤسسـية يف الويبو. ويه تُسـتخدم  لقد �تت ٕادارة اêاطر راخسة. تعزيز ٕادارة اêاطر واملراقبة ا�اخلية .26
، وشعبة التدقيق ا�اخيل واللجنة Uستشارية املسـتق¡ للرقابةة اليت تُناقش بني ا�ول أالعضاء، للرتكزي عىل القضاa املهم

تباقية، ومبراعاة النتاجئ وأالمانة. وبفضل برQمج تدرييب تعّمل املوظفون كيفية حتديد اêاطر بشلك ٔاكرث مهنجية واس والرقابة، 
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املندرجة مضن ٕاطار النتاجئ. وتضمن السـياسة اخلاصة �êاطر وإالجراءات اجلديدة يف هذا الصدد ٕادراج املؤسسـية املرتقبة 
معليات تقيمي اêاطر يف دورة ختطيط العمل السـنوية ويف ا�ورة الثنائية السـنوات. وتسلّط خريطة الطريق املتعلقة �êاطر 

ضوء عىل إالجراءات اليت ما زال يتعّني اختاذها يف أالعوام القادمة يف جمال ٕادارة اêاطر املؤسسـية. كام تركّز هذه املبادرة ال
عىل تعزيز املراقبة ا�اخلية، ال سـ� يف ضوء التغّريات الطارئة عىل ٕاجراءات العمل والقدرات املكتسـبة مع نظام التخطيط 

ة اêاطر ُمعّممة عىل صعيد املنظمة اكفة ومن املتوقّع ٔان تُسـتمكل هذه املبادرة، اليت يديرها وٕادار للموارد املؤسسـية. 
 .2013، قبل هناية عام 22 الربQمج

يه الل ثالثة تدابري فعلية رئيسـية من خدارة املوارد املالية اكن الهدف من املرشوع تعزيز إ  .اليةتعزيز ٕادارة املوارد امل .27
نارص املالية ٕالطار الويبو التنظميي ا�امع؛ وتعزيز ٕادارة ا�خل عن طريق ٕاجراءات واحضة ف� خيص اكلتايل: ٕانشاء الع 

من خالل تدعمي ثقافة إالنفاق املسؤول واملساءÇ أالنشطة والبياQت املرتبطة �سـتحداث إاليرادات؛ وتعزيز ٕادارة النفقات 
دة يف املزيانية. وأجريت دراسة بّينت التنبؤات Uقتصادية مقابل اخلدمات عىل النتاجئ اليت يتعّني حتقيقها مضن املوارد احملدّ 

، سـياسة 2012/13أسهمت يف زaدة فهم التنبؤ. وأدرجت، يف الربQمج واملزيانية ثة لٕاليرادات ومقابل النفقات و املسـتحدِ 
ن من حتسني ٕادارة املوارد املالية. وإالدارة املالية لالستMر وختطيط لرٔاس املال وٕاطار لٕالدارة وتدابري لزaدة املردودية، ّمما مكّ 

نة ُمعّممة عىل لك مسـتوaت أالمانة ويتوىل الربQمج   إالرشاف علهيا. 22املُحسـّ

        املسؤولية البيئية وUجÈعية وإالداريةاملسؤولية البيئية وUجÈعية وإالداريةاملسؤولية البيئية وUجÈعية وإالداريةاملسؤولية البيئية وUجÈعية وإالدارية

ومت تعيني رئيس Ká املكتب.  2010عام  هناك مكتب لٔالخالقيات منذ. ٕانشاء نظام شامل لٔالخالقيات والزناهة .28
زة عىل التعامل مع إالهدار احملمتل للموارد، وغري ذK من سوء و�ت للمنظمة  Aاية محلسـياسة  نتيجة وضع السلوكقدرة ُمعز

الغهم بلك مبا يف ذK حامية موظفي الويبو من معليات Uنتقام اليت قد يتعّرضون لها من جّراء ٕابغني عن اêالفات، املبلّ 
خمالفات مشتبه فهيا ٔاو مشاركهتم يف نشاط رقايب. ؤاصِدرت مدونة للقواعد أالخالقية عقب مشاورة واسعة مع مسؤولية عن 

�ملائة من املوظفني برQجما تدريبيا تفاعليا (ٕالزاميا) ملدة نصف يوم يف  99املوظفني. ويف ٕاطار هذه املبادرة حرض ٔاكرث من 
هرت انطباعات املشاركني مسـتوى عاليا جدا ف� خيص درجة الرضا عن ا�ورة التدريبية، ٕاذ جمال أالخالقيات. وأظ 

) بأّن ت¶ اخلاصة �ٔالخالقيات وا عىل Uسـتقصاء (اسـتقصاء انطباعات املشاركني يف ا�ورة التدريبية�ملائة ّممن ردّ  82 ٔافاد
، زaدة يف مسـتوى إالملام مببادئ أالخالقيات املهنية زادت من وعهيم �لقضاa أالخالقية. ولوحظت، ٕاجامالا�ورة 

)) يف الويبو، ٕاىل جانب زaدة يف القدرة ة�ملائة (Uسـتقصاء اخلاص �لقمي أالساسـي 96: �2012ملائة، عام  77: 2010 (عام
انطباعات املشاركني يف �ملائة ّممن رّدوا عىل Uسـتقصاء (اسـتقصاء  84فقد تبّني أّن  –عىل ٕادارة املعضالت Uخالقية 

ُمجهّزون االٓن بشلك ٔافضل لتسوية معض¡ ٔاخالقية. وفوائد هذه املبادرة  ما�ورة التدريبية اخلاصة �ٔالخالقيات) يرون بأهنّ 
 .21ُمعّممة عىل صعيد الويبو قاطبة، وجيري تنسـيقها مضن الربQمج 

عت املوظفني عىل اسـتخدام وسائل لوعي من أالمور اليت جشّ احلوافز وزaدة ا .احلّد من أالثر السليب للويبو عىل البيئة .29
موظف عىل اسـتعامل  100بدي¡ للتنقل ٕاىل ماكن العمل. فقد ّجشعت مبادرة التنقل ٕاىل العمل ��راجة ملدة شهر ٔاكرث من 

موظف من اسـتخدام  200 ا�انية تذاكر احلاف¡اجة كهر�ئية. ومّكنت مبادرة ا�راجة يف تنقلهم ٕاىل العمل ٔاو عىل جتريب در 
اسـتخدام مياه  تركزي خاص عىل حامية البيئة، مثلوسائل النقل العمويم. وهناك، يف املبىن اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة، 

ن نظاما ٕالكرتونيا جديدا ٕال	حة الوyئق الرمسية البحرية يف أنظمة التربيد والهتوية الطبيعية. وتسـتخدم دوائر املؤمترات االٓ 
صادرة لفائدة الوفود اليت حترض مجعيات الويبو، ويف ظّل ذK النظام مل تعد الوyئق املطبوعة تُرسل بصورة مهنجية، ال

 .29و 24بناء عىل طلب رصحي فقط. وقد ُدجمت حصائل هذه املبادرة يف معل الربQجمني  بل

، أّول تدقيق 2012تخّصص، يف عام ٔاجرى �ندس معامري م  .حتسني ٕاماكنية النفاذ ٕاىل مباين الويبو وخدماهتا .30
. وميثّل ذK التدقيق أالساس اáي 2013ٕالماكنية النفاذ املادي ٕاىل مباين الويبو ومت تلقي تقرير التدقيق الهنايئ يف يناير 
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ُجترى ٔان و  السـنوات امخلس القادمة يف غضونتنفيذ تكون �¡ ال سيُستند ٕاليه يف اختيار ٕاجراءات التنفيذ، عىل ٔان 
لضامن تناسب حمتوى موقع الويبو إاللكرتوين مع أالشخاص اقرتاحات �لمتويل. ونُفذت سـياسة تُقدم يرات للتاكليف و تقد

 .29و 24ذوي إالعاقات. وُدجمت حصائل هذه املبادرة يف معل الربQجمني 

        نبذة عامة عن موارد برQمج التقومي Uسرتاتيجينبذة عامة عن موارد برQمج التقومي Uسرتاتيجينبذة عامة عن موارد برQمج التقومي Uسرتاتيجينبذة عامة عن موارد برQمج التقومي Uسرتاتيجي        سادسا.سادسا.سادسا.سادسا.

" الوقت املُكّرس من قبل موظفي الويبو 1ربQمج التقومي Uسرتاتيجي ما ييل: "مشلت املوارد إالجاملية الالزمة ل .31
التجارية ووضع أالنظمة وتوظيف دمات الزمة لتوفري اخل" واملوارد املالية ال2؛ "لربQمجلٔالنشطة واملبادرات املرتبطة �

 العاملني املؤقتني ٔالغراض مبادرات حمّددة.

ذK الوقت جزءا من  فقد اكنوارد، ٔاي الوقت املُكّرس من قبل موظفي الويبو، وف� خيص الفئة أالوىل من امل .32
 الوقت املُكّرس ملسؤولياهتم اليومية داخل املنظمة. وعليه ٔادرجت تاكليف ذK العمل يف الربQمج واملزيانية وخطط العمل.

مليون فرنك سويرسي ؤانفق  1,55حنو  ، فقد ُخّصص لها2010/11لفئة الثانية من املوارد يف الثنائية � وف� يتعلق .33
 مليون فرنك سويرسي. 1,42علهيا مبلغ فعيل يناهز 

، فٕاّن املبلغ إالجاميل املُخّصص ملبادرات برQمج التقومي 2012/13ٔاّما ف� خيص الفئة الثانية من املوارد يف الثنائية  .34
 Uسرتاتيجي يناهز مليون فرنك سويرسي ويُتوقّع اسـتخدامه �لاكمل.

جلنة الربQمج واملزيانية مدعوة ٕاىل  ٕانّ  .35
 إالحاطة علام مبضمون هذه الوثيقة.

 [هناية الوثيقة]


