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   األعضاء يف الويبوالدولمجعيات 
 

  اخلمسونسلسلة االجتماعات 
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  تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام شامل ومتكامل للتخطيط للموارد املؤسسية
  األمانةمن إعداد

يةتقريثالويقة عىل حتتوي هذه  .1 يط للموارد املؤ تاكمل  يذ نظام شامل و سـر مرحيل عن  ستخط لل م  تنف
ية مطروح، )WO/PBC/19/14 ثالويقة( ية ابلربانمج واملزيا بو ا نة الو ن عىل  ن ي نة(ملعجل رشة ) للجا تاسعة  عيف دورهتا ا ل
مترب 14 إىل 10 من(  ).2012سب 

بو  .2 يات ادلول األعضاء يف الو يإن  مجع ّ
يبو مدعوة، لك فامي والاحتادات اليت تديرها الو

توايتيعنيه، إىل  تقرير املرحيل  مبحاإلحاطة علام  لا
 . )WO/PBC/19/14 ثالويقة(

]WO/PBC/19/14ثتيل ذكل الويقة [
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  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الدورة التاسعة عشرة
 2012سبمترب  14 إىل 10جنيف، من 

 
 

  تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام شامل ومتكامل للتخطيط للموارد املؤسسية
 من إعداد األمانة

 مقدمة :أوال

مترب  .1 هر  يات يف  نة واألربعون  ثا سبصادقت ادلورة ا ش للجمعم تاكمل 2010ل يذ نظام شامل و م عىل اقرتاح األمانة  بتنف
ية  سـيط للموارد املؤ ستخط تان(لل  ).A/48/14و WO/PBC/15/17 ثيقالو

ية يه .2 يط للموارد املؤ يذ نظام ا توقعة من  نافع ا سـوا تخط مل سمل ل ية يف جماالت اإلدارة" 1: "تنف بو األسا سـحتديث همام الو  ي
نظمي ية، " 2" وخدمة الزبون، لتوا تا سني اإل جو ن  ادلول األعضاء وأحصاب املصاحل واإلدارة مبعلومات إمدادوالقدرة عىل " 3"حت

 .أفضل

يا نطاق والهنج األهد :ناث ية –لاف وا  سـمعلومات أسا

هدف الرييس .3 ئا يطفظة  حملل ية للموارد لتخطا تعزيز إدارة إمداد هو سسـاملؤ بو مبجموعة شامةل من األدوات الالزمة  ل الو ي
تاجئ رشية واإلدارة القامئة عىل ا لناملوارد ا ناتشملوسوف . لب يع اجلوانب مبا يف ذكل إدارة ا رشية  مل إدارة املوارد ا مج صب، لب

تطو تعمل وا يف، وأداء املوظفني، وا تو تحقات، واملربات، وا لواملزااي وا ل ظ ل ت شمل  .ريملسـ تاجئ سوف  تواإلدارة القامئة عىل ا لن
تني  يط لفرتة ا لسـنا يةاإعداد الرب(لتخط يمي وإعداد تقارير األداء) نمج واملزيا يذ والرصد وا نوي للعمل وا يط ا تقوا لنف لت سـ لتخط  .ل

ثاين هو توف .4 هدف ا لوا نفاذ إىل تكل املعلومات عىل ل يل ا ية و رشية واملا تاجئ واملوارد ا لري معلومات عن األداء وا ه ل تسن لب ل
ئة اإلدارة، واملوظفني  تعلقة بأعامل (هيادلول األعضاء، و هاملاملعلومات ا نظمة  لكا بو أوال ). مل يق ذكل، سوف تعزز الو يو لتحق

يط للموا نظام ا ساابت، العمود الفقري  تخطخمطط ا ل ياانت الالزمة إلعداد لحل يع أبعاد ا يل  ية، لضامن  برد املؤ مج سج لسـ ت س
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تقارير ْساريومع تقدم  .لا َ بو م ياانت يف نظام الو توفر املزيد من ا تاجئ، سوف  رشية واإلدارة القامئة عىل ا ي إدارة املوارد ا ب ي لن ل لب
تقارير و تدرجي مشوية ا ية، وهذا من شأنه أن يزيد اب ليط للموارد املؤ ل ل سـ ستخط تعلقة ابألعاملحل لل  .ملاملعلومات ا

تعلق .5 شرتايت واألسفار  يو ية وا ية اخلاصة ابألمور املا تعزيز األنظمة احلا يذ  هم  ثالث ا هدف ا ملا ل ل ب نفل مل نظام اإلدارة (للتل
تاكمةل للمعلومات يذها) ملا بق  تنفاليت  ية . سـ تح تخدام األدوات ا نات اإلجراءات وا شمل  تعزيزات  يلوهذه ا ل سـ ت لل حتسي

تعلقة ابألعاملاملعل( ياانت ) ملومات ا بتحويل ا شرتايت واألسفار الضخمة لل ية وا بارشة داخل األنظمة اخلاصة ابألمور املا ملا ل مل
 .إىل معلومات إدارية ذات معىن دلمع اختاذ القرار

سني إدارة العالقة مع الزابئن .6 لتحوسوف تريس احملفظة أيضا األساس  حق يف اجلزء الال  ذكل سوف حيدثإال أن. َ
يذ  .للتنفمن اإلطار الزمين 

يث ال ميكن  .7 ية،  شاريع ا ية عىل أهنا مجموعة من ا يط للموارد املؤ نظر إىل حمفظة ا حومن الرضوري أال  ن مل سـ تخط لتقي س ل َ
ية إال  يط للموارد املؤ ية ألنظمة ا نافع ا سـجين ا تخط سمل ل سني الطريقة اليت تعمل هبا " 1"حلقيق بو الفرص  تحإذا انهتزت الو لي

تفادة من األدوات اجلديدة، املوظفنيتدريب وحرصت عىل " 2"، )هندسة إجراءات العملإعادة (  تووضع "3"سـ عىل الا
ميي شامل ية قوية مضن إطار  تنظياسات  ن  .متكيسـ

نجاح هذه متاما، ذلا فقد ارتكزتيدرك و .8 يذ عوامل ا بو يف ا لهنج الو رشوعات  لتنفي يطمحمفظة   للموارد لتخطا
ية  يجيتقومي لعىل برانمج اسسـاملؤ بادرات أخرى ذات صةل، مبا يف ذم إىل جانب، تالاسرتا كل مراجعة نظام مشاريع و

ته يط . حئاملوظفني وال ساعد عىل تطور نظام ا يذ عىل أساس خمطط واحض وتصممي تصوري وخطة، مما  تخطويقوم ا لي س نفت ل
يا بطريقة مرتابطة وم ية تدر جيللموارد املؤ نوات مخسمن عىل مدى إطار زمين دروسةسسـ  .سـ 

ية .9 يط للموارد املؤ يذ حمفظة ا سـوشمل هنج  تخط سي ل  :تنف

ية  )أ( تاكمةل لضامن  ية  يعة و رشوع ذات  شمل جمالس  رشوع  ية إدارية  بحمفظة قوية، و ب تلت مط يف ظن للم للم ب
ية؛ ياجات واإلقرار اب مللكالا  حت

تأكد من ع )ب( تفادة من خربات واكالت أخرى، وبين أفضل املامرسات  تعمل والا للوا سـ دم تكرار األخطاء ومن تل
سن الفعيل لإلجراءات؛  لتحا

تخدام مزجي  )ج( يف واجلودة؛متوازنسـوا تاك ية إلدارة ا ية واخلار ل من املوارد ادلا ل  جخل

ية؛ )د( شكوك فهيا ومصمم بفعا تصورة ا ية ا شاء نظام مرن جتاه األمور ا ية حل شامةل إل لوناء  مل مل بل ن َّب ملسـتق  بن

شاركة قوية من إدارة  )ه( تكو يا املعلومات والاتصاالت لضامن م هاتطوير ما يلزمجنولو   منمع إلدارة احللول ود
 قدرات وهمارات عىل املدى الطويل؛

نظام والعالقة إىل أدىن  )و( يل تغريات ا ية من أجل  تضافة الربامج ا ية ال بات احلا تفادة من الرت لالا تقل سـ ل يقسـ لتطبي ت
يف من اخملاطرومن مثحد،   .ةلتخف ا
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ثا يةاإلجن :لاث  ئيسـازات الر

توى األمانة .10 تواصل بني اإلدارات عىل  سني ا ية دور فعال يف  يط للموارد املؤ سـاكن حملفظة ا ل حت سـ متخط س وسامه  .ل
ثف تحضريي ا بادرة حىت اآلن والعمل ا بكر يف جناح ا يد أحصاب املصلحة ا ملكتأ ل مل مل ية اإلجنازات .ي تا ِوتصف الفقرات ا ل  من ل

ثالثة اليت سارات احملفظة ا ليث  م ترب حمور ح ية، أال ويهاهامتمتع  تني احلا ل فرتة ا  :لسـن

تخدام نظام   ) أ( رشية، اب سـإدارة املوارد ا رشي؛" بيبلسوفت"لب  لبإلدارة رأس املال ا

تخدام أدوات إدارة األداء املؤسيس؛  ) ب( تاجئ، اب سـواإلدارة القامئة عىل ا  لن

شرتايت واألسفا   ) ج( ية وا ية اخلاصة ابألمور املا ملوتعزيز األنظمة احلا ل نات املدخةل عىل نظام اإلدارة (ر ل لتحسيا
تاكمةل للمعلومات  ).ملا

تو ناسب وأدى إىل  رشوع يف الوقت ا ية ابختاذ قرارات ا ية إدارة قوية و شاء  سـوإضافة إىل ذكل، مسح إ مل ن من ملي متك  ٍ عالىبن
رشوع، وهو ما أدى بدوره إىل  شأن أهداف ا تفامه  ملمن ا ب تعددة لإل سارات ا تعلق اب ملجنازات  مل ندوبون  .لمحفظةت موشارك  ي

ية  يط للموارد املؤ بارشة يف اإلدارة لضامن أن نظام ا شاركة  تخصصة  تجارية والقطاعات ا سـمن قطاعات األعامل ا تخط م مل سل ل م
تا بل نظام شأ بوصفه نظاما إداراي  حبال  هااين نظمة  مية عىل ا لك يضفي  مل  .ق

رشية بسني إدارة املوارد ا  لحت

سار إدار .11 يذ جوهر ملقد أحرز تقدم يف  تكون من  رشوع األويل اليت  رشية داخل احملفظة، مع مرحةل ا تنفة املوارد ا ت مل لب
هزي املربات رشية و تإدارة املوارد ا جت يار رشيك . لب ختوانصب الرتكزي، حىت اآلن، عىل وضع خطة حممكة وجدول زمين، وعىل ا

سني وال ناقصة دوية عامة، وعىل حتديد فرص ا يذ من خالل  تحيف ا لل م هالتنف وعالوة عىل . لككفاءة، ويه أمور مت إجنازها 
تحضري ملرحةل  نظام اجلديد ووظائفه يف إطار ا ية عىل ا رشية واملربات واملزيا لذكل، تعرف عدد من موظفي املوارد ا ل ن ت لب َّ

تصممي  .لا

رسيعة"واكن من  .12 رشية وآفاقه يف " لاملاكسب ا هم أفضل لقدرات احلل الهنايئ للموارد ا توصل إىل  لبا ف نظمة من ل ملا
نظام  يذ منوذج أويل فاعل  لخالل  يقة"بيبلسوفت"تنف تحدة ا لشق، عىل أساس احلل العميل إلحدى واكالت األمم ا وقد . مل

ية  بات األسا يح ا ته داخل األمانة، مما ساعد عىل تو بات فعا نجاح إل منوذج األويل  تخدم هذا ا سـا تطل ض ي ث ب ملسـ ل تصممي ول
ب بوصلالقرارات، فضال عن توفري قاعدة   .ية للحل اخلاص ابلو

رشيةو .13 تعدد املراحل للموارد ا يذ ا سرتشد به ا نظري اذلي سوف  منوذج ا لبفامي ييل ا مل ي لتنفل  :ل
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يات، والكفاءات  .14 سؤو هام وا ية اليت جتمع بني ا يفات الو تو رشية اجلديد عىل أساس من ا لويقوم نظام املوارد ا مل ص ملل ظيف لب
توايت  ثل ا بات  سـواخلربات، وشمل  تطل ملت م بارات، م يص، والا ية، واللغات، والرتا ية، وادلرجات ا تا لعلم خمي خ لتعل

هادات نصب ماداي . لشوا يف، إضافة إىل حتديد موقع ا تة يربط به تو بو ادلامئة أو املؤ ناصب الو نصب من  ملولك  ص ت قي م م
تقارير، فضال عن معلوما هريم لرفع ا يلك ا نصب وفقا  ناسب للك  يني املاكن ا يا، و لوجغرا ه مل لتع م تهللف ويف إطار نظام . نيت مزيا

يف اخلاص به يف إعالانت الوظائف  تو يل ا نصب ما وتفا تخدام  يف ا تو ية ا سه، ميكن يف  رشية  ظاملوارد ا ل ص سـ ظ ل معل منف لب
ية ية واخلار شاغرة ادلا جا خل يفات الوظائف من أجل . ل شغل الوظائف مع تو تقدمني  ياانت ا صوميكن بعد ذكل مطابقة  ل مل ب

ي ية للو ظمراعاة الصال يارح ية الا تفة يف  تج . خمعل تاكمل داخل  نوزايدة ا بع أداء املوظفني مقارنة " بيبلسوفت"مل بتتسمح  ت
ناصهبممبتطلبات يف  م تو تعمل . ص ثغرات املوجودة يف األداء من خالل دورات أو غريها من وسائل ا ندئذ ميكن معاجلة ا لو ل ع

ئة نظام  ية، واليت تدار مضن  ياجات ا سـهتدف الا بياليت  شخص ت لت  .نفسها" بيبلسوفت"ح

تاجئ  يذ أدوات إدارة األداء املؤسيس(لناإلدارة القامئة عىل ا  )تنفمن خالل 

هد .15 ية بأقل ما ميكن من ا يل خطط العمل بطريقة إسرتا بو، ألول مرة، القدرة عىل  جلتكل الو يج حتل ي توسمح خطط . تمت
ييل لألشطة واملوارد املربطة هبا،2012عام لالعمل ل يط ا ت اب ن تفص لتخط ثل ل سب أبعاد  نظمة  يع أحناء ا ها يف  م وميكن  حيل مل مج حتل

بدل توقعة، واجلدول الزمين، وا يجة ا يذ، وا لالربانمج، والقطاع، ووحدة ا مل ت لننف نا . لت بوال  نة  سـوالقت هذه الوظائف ا حس قحمل َّ
ية اب بو عىل حنو أكرث فعا تج عن ذكل من قدرة عىل إدارة برامج الو بب ما  ها،  نظمة  ليف ا ي نمل س يلك يحة، مما ب لصحملعلومات ا

يق األهداف  بارش يف  شلك  حتقسامه  م ب يةي ية ل و.تيجالاسرتا سمح أيضا وظائف خطة معل إضا فاآلن   ابملقارنة 2012عام لت
ية األوية ية واملزيا نفقات ا لبني ا ن لفعل  .ل
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بو تقديرا ل2013 و2012 عامنيالويف  .16 تاجئ يف الو ية قامئني عىل ا ي تضمن أول برانمج ومزيا ن لن تاجئ َّ سب ا نلموارد  لح
يجة ية للك  توقعة وحصة ا نتا من ها، مقارنة . لتمل شطة اخملطط  نطلق من القاعدة، عىل أساس األ ند هذا إىل هنج قوي  لوا م نت س

سابقة ية ا لابلفرتات املا ية وحصة . ل نفقات ا تقدمي تقارير عن ا سامح  تاكمةل للمعلومات  يا نظام اإلدارة ا بط حا لفعلوقد  ل ب لل مل ل ض
ية ا يجةلتمنا سب ا لنتملقدرة   .ح

هدف اخلاص مبصدر واحد  .17 يق ا بل، وحنن نقرتب من  ساقا وترابطا من ذي  بو اآلن أكرث ا لوخطط معل الو حتق ق ت ي
يط العمل ورصده يع أحناء قد كفل و .ختطموثوق ملعلومات  مجحتديد املعلومات القطرية يف خطط العمل وضوحا أفضل يف 
توى القطري  نظمة ملا جيرى عىل ا سـا ململ ناَ تقدمي املرتابط خلدما تعلق اب يق فامي  سني ا شطة، وسوف يؤدي إىل  تمن أ ل ي سـ حت . لتنن

تعزيز اإللكرتوين خلطط العمل نة بواسطة ا نفعة  لوقد صارت هذه ا ثفة،ممكمل ية يدوية  سابق  مك اذلي اكن يف ا معل  .ل

ية  .18 تعلقة  نات ا تحديد ا ثف  يطي ا تحضريي وا بعملوقد أجنز العمل ا مل ل تخط يل لتحسملك َّ ناء عىل ل تني  يط لفرتة ا با لسـنتخط ل
تفادة من جتربة  تني ورشه2013-2012ملسـادلروس ا يا املعلومات لفرتة ا نولو ن، وتطوير أحد حلول  ن ج لسـتك توصل إىل . ل لومت ا
ساءةل تاجئ وأطر ا ملنات  للن تني . حتسي ية فرتة ا يا املعلومات األمانة عىل وضع برانمج ومزيا نولو ساعد حل  نوسوف  ج لسـتك ن ي

ب يةملقا سم املزيا سم إدارة الربامج واألداء، و ثري دلمع مديري الربامج، و نةل بأدوات أفضل  ق ق رشوع . بك مومت إعداد ملخص 
تعني إجنازه يل العمل اذلي  يشامل حيدد اب  .لتفص

تعامل .19 هةل الا تأكد من أن األدوات  يري وا تحدايت الكربى إدارة ا سـومن ا ل تغ سل بات اآلجال ٍّومثة حتد. ل ث آخر هو 
يةلتنا سائل  بب  ية ألي تأخري قد حيدث  ية، دون ترك فرتة ز ية وضع املزيا نية احملددة  م ن ن لعمل فمي ب سم َّ ّوقد حددت بعض . ظ

ية يا يارات الا تدريب، وحتديد ا يه وا تو سار أال ويه، إرشاك مديري الربامج، وا نجاح هذا ا طاألمور احملورية  ت خل ل ل مل حل  .ج

ية، من ا .20 يط للموارد املؤ سـومن خالل ا ستخط تاجئ إىل ل نتوقع بوجه عام أن تؤدي أدوات دمع اإلدارة القامئة عىل ا لمل
يط  برية يف كفاءة ا تخطزايدة  يذها إلجراءات للك تة اإلجراءات اليت تنفو يمي، من خالل أ يذ وا ها ورصد ذكل ا متو تق نف لمي لت تقي

بري، يف الوقت الراهن كترب يدوية، إىل حد  نفقات اإلدارية ا. تع نخفض ا لوذلكل سوف  ها وياانت ت نظمة  كلعامة للمديرين يف ا لكمل
بريا  سري املركزية اخنفاضا  كا ياين أدانه(لتي ).لبانظر الرمس ا
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ية (واملعلومات تعزيز إجراءات األعامل  تاكمةل للمعلومات احلايل اخلاص ابألمور املا لنات نظام اإلدارة ا مل يس حت
شرتايت  )ملوا

21. 

نرشعت تفادة من ا يا يف الا بو حا لتحسي الو سـ ل ثرية اليت أدخلت عىل وظائف أحدث ي  من برانمج إصدارلكات ا
هارس" بيبلسوفت" نة  ندات مؤيدة ابملعامالت، وإدارة  ثل القدرة عىل إرفاق  شرتايت،  ية وا للفللام ت سـم مل حمل تغرق . مس تسـو

ثات  يل األنظ ألنظمةايحتد نب  يقا للغاية  يطا د نظمة، وتطلب  هورا عديدة يف أية  ية  تعطالر تج ختط ت لسـ قي م ش  جراءاتمة واإلئ
ية ية وقد جرى حتديث. لاحلا بو عىل حنو سلس للغاية من دون أية (AIMS)ل نظام اإلدارة املا غري " فرتات تعطل"ي يف الو

با دلمج  ها، وقدم أساسا  صلخمطط  ل سهإل ب احلاسويةوحداتالَّ نظام  تاجئ داخل ا رشية واإلدارة القامئة عىل ا نفدارة املوارد ا ل لن . لب
سلمي ترب ا تو هر أبريل ليع ية، يف  بل املوعد احملدد ويف حدود املزيا هذا احلل،  سلس  ش ا ق نل بة حملفظة 2012ل لنسـ، حداث همام اب

يا املعلومات مشاريع  نولو بايق والعمل اذلي أجنزته إدارة  تقين الا يط ا يجة  ية، واكن  يط للموارد املؤ جا تك ت ست لن تخط سـ للتخط س ل
تعاون مع مركز األ بو اب لوالاتصاالت يف الو ساب اإللكرتوين ي تحدة ادلويل  للحمم ا تضافة الربامج (مل بو يف ا سـرشيك الو ي

ية ية اليت ) لتطبيقا تحديث عىل أساس سعر اثبتأجوالواكةل اخلار يام اب ها العقد  لبرم  للق  .مع

تدريب ما يقرب من  .22 برية  رشوع أيضا فرصة  لوانهتز ا ك نور250مل نظام احملدث إىل ا بل خروج ا تخدما  ل  ل َّسـ ق واكن . م
تدريب إدراج وحدة م ية يف هنج ا نات الر لن ا ئيسـ هم األعاملبشأن إجراءات بحاسوية لتحسي تخدمني  بف، من أجل تزويد ا ملسـ

هم مع هذه اإلجراءات ية توافق هماهمم ووظا يح  شامةل، وتو ئفأفضل لإلجراءات ا كيف ض يط. ل يا ا تخطوجيري حا تقدمي تدريب لل ل 
تخداهمم إايه بوصفه أداة إلدارة  ية وا يط للموارد املؤ نظام ا هم  سني  سـمماثل للموظفني اإلداريني من أجل  سـ تخط ل سحت ل فهم

تاجئ واملوارد  .لنا

ساابت .23 ية يوجد خمطط ا يط للموارد املؤ حلويف قلب لك أنظمة ا سـ ستخط بو . ل ساابت الو ية خمطط  يومتت مراجعة  ح بن
تخدامه، ثات املطلوبة جلسـاحلايل وا تحد ي وأسفرت املراجعة عن حتديد ا نظمة علل ياانت وإعداد تقارير قادرةمل ا لب عىل مجع ا

نظمة اليت هتم أحصاب املصلحة شطة ا ملعن أبعاد أ ساابت سوف . ن يريات خمطط ا تج، من خالل املراجعة، أن  حلوا تغ سـتن
تني  ثل عىل مر حلتقدم عىل الوجه األ م تغريات الالزمة–َّ تني ل تكل ا نظام يف فرتة ا رشية يف ا لسـن دلمج معلومات املوارد ا ل لب

سني تقارير أحصاب املصلحة و تغريات الالزمة  ية، وتكل ا تحاحلا ل بةلتقارير لل تني ا ملقاألداء يف فرتة ا  .لسـن
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ية إدارية قوية  بنخمطط و

نجاح حمفظة  .24 يان  سق للربامج أمران أسا شامل وا يط ا لإن الاتصاالت وا سـ ن ل َّتخط مل يط للموارد ع مشاريل لتخطا
ية ـى يف أوائل عام . سسـاملؤ رشوع الرؤية، اذلي ا نهتوقدم  م  :، ما ييل2012َّ

سفر عن حلول   ) أ( شاريع يف لك جمال سوف  يذ ا ية، لضامن أن  ية، تغطي لك اجملاالت الو يبادئ تو مل نفجهي يف تم ظ
 متسقة؛

سودة خمطط وتصممي نظري،   ) ب( يةمو  ؛لعملابإلضافة إىل الوظائف ا

بادرات مع أولوايت العمل خريطة طريق أو  ) ج( شاريع وا يذ ا تاكمةل وضعت ملواءمة  ملو خطة  مل نف تم نافعهِ  .مو

ترب  .25 ية وإجراءات إدارية قوية  شاء  يعورمغ إدراك أن إ يةل "بنن نجاح "ك غاية ماراإلدسـو ية  ل، إال أنه  أمر ابلغ األ مه
بيناحملفظة، من خالل ضامن  توى لتا سلميملسـ عىل ا تحديث إجراءلا يةل وخلق جو   .لات العمل حىت تكون أكرث كفاءة وفعا

شلك  ية 1لا يةحمل إداريةبن  يط للموارد املؤ سـفظة ا ستخط  ل

يةإجناز مت ويف هذا الصدد تا نارص ا ل ا ل  :لع

ناحج حملفظة تمت  ) أ( يذ ا ية الرقابة وا سؤو يا املعلومات والاتصاالت، ولكف  نولو ية جملس  ل مراجعة  ل نفمب ج تك لتن ِّ ب
ية يط للموارد املؤ سـا ستخط يا املعلومات والاتصاالت؛.ل نولو يا جملس  ج واملدير العام يرأس حا تك  ل
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تعون بقدرو  ) ب( نظمة ممن  تألف من موظفني من لك أحناء ا شرتك بني اإلدارات اذلي  ٍالفريق ا مت مل ي  من ٍ اكفيمل
ياجات يف جمال  شرتكة بني اإلدارات وحيدد الا ية ا سائل اإلجرا تعامل مع ا سلطة يواصل ا تاخلربة وا مل ئ مل ل إعداد حل

يد،  تدى نقاش  ثابة  تقارير؛ ويف حني أن هذا الفريق  مفا ن مب ثفة ا مزيدّفإنمل شاورات ا ملك من ا مع لك قطاع من جيرى مل
ية عىل حدةالقطاعات نات الوا ياجات وا تحديد الا قع  ت لتحسيل  .ح

يذي واحد   ) ج( سؤول  تألف من  شئ جملس إدارة  تنفوأ م ي تخدمني ) صاحب القرار الهنايئ(ن سـوبري  ك وبري )زبون(مك
يا املعلومات والاتصاالت أو مورد خاريج أو لك(موردين  نولو جمورد  رشوعات اليت ) امهيتك رشوع من ا ملللك  م

ية  PRINCE2ملهنجأطلقت حىت اآلن، وذكل وفقا 
TMشاريع؛  مل إلدارة ا

شرتك، وإدارة اخملاطر، وضام  ) د( يط ا ية توفري ا يط للموارد املؤ رشوع ا تب إدارة  ملويواصل  تخط سـ لتخط س ل م ن مك
يذ احملفظة، فضال عن تقارير طوال مدة  يات إعداد ا ية، و تنفاجلودة، وإدارة املزيا ل معل ية احلل؛ ضوابطال ن تعلقة  ببنا  مل

مترة املواءمة و  ) ه( بو ملسـا بادرات الو يمع  يةم تقدم تيجالاسرتا تظمة حمدثة عن ا ل األخرى من خالل إعداد تقارير  َّن م
تقومي رشوع برانمج ا تب إدارة  لاحملرز مع  م يجي مك  ؛تالاسرتا

بو  ) و( تابعة للو تقةل للرقابة ا شارية ا نة الا ية وتقدمي تقارير دورية إىل ا رشا يوإدارة اخملاطر بطريقة ا ل سـ ت ملللج س ف  .ست

ش .26 توايت من خالل حلقات معل وميراملوتواصل فرق ا يع ا تعامل مع املوظفني عىل  سـع ا مج قابالت واجامتعات ملل
ية شطة تدر يبوأ متمف ،ن نجاحملسـشاركة املوظفني ا يط أعدتو. لرة عامل حامس من عوامل ا ية ا يح ما تو ية  تخط رشة إعال ه ض لل م ن

رشة قربا نظمة واملوظفني، وسوف تصدر هذه ا يد ا ية ويف  يللموارد املؤ مل ك لنسـ سـيف  حمفظة ِّتصمموعالوة عىل ذكل، . س
تعامل، وسوف تطلقه قربا هل الا يا  يا موقعا إلكرتو ية حا يط للموارد املؤ يا سـ ن ل سـ ستخط س  .ل

ساراتا تداخةل ا ية واإلجنازات ا يا ا ملنولو مل لمتكين ج  لتك

نة من نظام  .27 يق أكرب فائدة  سمح  شامةل اليت سوف  ية ا بادرات ا شأن بعض ا بو تقدما  ممكأحرزت الو بتحق ت ل ن مل ب لمتكيي
ية، وحتديدا يط للموارد املؤ سـا ستخط  :ل

ية حلل  ) أ( تغريات واملكوانت اجلديدة ال شامةلولبنمت تطوير  شاءلل، برؤية واحضة  إدارة  اآلن توتطلب. هانيت يلزم إ
نظام وبدء  توسع ا ياانت نظرا  بطا عىل إدارة اإلجراءات وا ية تركزيا جديدا و يط للموارد املؤ لنظام ا ل ب نض سـ لتخط س مل

تخدمني هل برية من ا تخدام أعداد  سـا ك ثف مع إدارة و. ملسـ شلك  ية  يط للموارد املؤ مكتعاون حمفظة ا ب سـ تخط ست ل
يا املعلومات و جنولو يري؛تك بة وإدارة ا يات الالزمة للمرا تغالاتصاالت لضامن وجود اآل لل  ق

توفري توقد مت  ) ب( ية  يط للموارد املؤ تخدمني األحادي إىل نظام ا يل دخول ا نجاح جتربة  ل  سـ تخط سـ سج سب ل مل ت
يذ تقين  ية احلل ا باط، مما أكد قا يل اإل نفالوقت و للتح ل بل هوية ي. تقل يا حال إلدارة ا بو تدر متد الو لوسوف  جي ي وفر أوال تع

رشية  ثل إدارة املوارد ا سمح ابدلخول األحادي إىل احللول األخرى،  تاكمةل مث  نفاذ إىل نظام اإلدارة ا لبإماكية ا م ي مل ل ن
تعلقة ابألعامل ب رش هذه الوحدات احلاسوية؛عند، ملواملعلومات ا  ن

نقود او  ) ج( يار أفضل نظام إلكرتوين إلدارة الواثئق مقابل ا ليمي شامل أسفر عن ا خت بدأ قربا . ملنفقةتق يوسوف  ي
تاكمةل نظام اإلدارة ا نظام اإللكرتوين إلدارة الواثئق  ملرشوع جترييب لربط حل ا ب ل ومن خالل هذا .  للمعلوماتم

بين القدرة عىل ختزين الواثئق  رشوع، سوف  نا نفاذ إلهيا بطريقة أكرث كفاءة؛) املدخالت واخملرجات(مل  لوإدارهتا وا
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ية   ) د( ية  ية  ئت  نوأ تقت حتن ن يث بش ساب اإللكرتوين،  تحدة ادلويل  سلألنظمة يف مركز األمم ا ح للح تضافتمل  ةسـمت ا
ية  شاريع ا ية دلمع ا يط للموارد املؤ بلنظام ا مل سـ ملسـتقتخط س تعلقة ابألعامل ل  .وإدارة األداء املؤسيسملللمعلومات ا

ية :رابعا يط للموارد املؤ رشوع ا ية  تخدام مزيا سـا تخط م ن سسـ  ل

ية املقد .28 تلكفة اإلجام َّا ل شل يذ حمفظة ا ملرة  ناهز اريعلتنف نوات25ت  يون فرنك سورسي عىل مدى مخس  سـ  توشمل . يمل
رشوع، واملوارد اخملصصة للوفاء ابألولوايت،  يات، وموظفي ا ية، ورشاء الرب تضافة الربامج ا يف املقدرة ا تاك ملا جم سـ ل لتطبيقل َّ

تدريب والاتصاالت، وغريها  يذ، وا رشيك اخلاريج يف ا لوأتعاب ا لتنف يفل تاك لمن ا وما أن تعمم األنظمة والوحدات . ل
بة  تعا ية ا نظام يف اقرتاحات الربانمج واملزيا يل ا يانة و تكررة  يف ا تاك تدرج ا بح جاهزة للعمل،  قاحلاسوية و مل ن ل شغ للص مل ل ل سـ تص تب

ية العادية بارها جزءا من املزيا ناب  .عت

ية حىت اآلن، إىل جاأدانهويعرض اجلدول  .29 تخدام املزيا ن ملخصا ال تخدام سـ توقعسـنب الا  :2012 حىت هناية عام ملا

ّبع يةتت يط للموارد املؤ شاريع ا يف حمفظة  سـ تاك تخط م سل  ل
سورسي، حىت ( يابلفرنك ا  )2012 مايو 31ل

تلكفة لنرص ا رشوع ع ية ا ملمزيا  ن
ية يف اترخيه بالغ ا لفعلا  مل

 )1املالحظة (

توقع حىت  ملاإلنفاق ا
 2012هناية 

ت(  )3 و2ن احظاملال

تضافة ا يةسـا  728 678 0 1 383 360 لتطبيقلربامج ا

يات  2 322 468 1 825 998 3 989 738 جمرشاء الرب

رشوع  2 232 148 1 095 496 5 564 680 ملموظفو ا

 490 763 136 979 2 703 800 املوارد اخملصصة للوفاء ابألولوايت

يذ رشيك اخلاريج يف ا لتنفا  4 472 474 1 342 661 9 896 109 ل

تدريب  436 908 14 218 1 253 780 لا

 303 968 13 077 550 000 الاتصاالت وغريها

 10 987 407 4 428 429 25 341 467 اجملموع

نفقات والالزتامات حىت  :1املالحظة  شمل ا ية يف اترخيه  بالغ ا لا ت لفعل  .2012 مايو 31مل

توقع حىت هناية  :2املالحظة  ية يف ات2012ملاإلنفاق ا بالغ ا شمل ا لفعل  مل بقى من ي ها فامي  توقع إنفا بالغ ا ترخيه وا مل عام القمل
رشوع2012 ية ا ية ملزيا ناء عىل الافرتاضات احلا مل،  ن ل  .ب

توقع بلغ أكرث من 2012يف هناية عام  :3املالحظة  ية إىل إنفاق  ية األ م، أشارت املزيا صل يون فرنك سورسي16ن ي  . مل
ية األ ثري من املزيا توقعة أقل  بالغ ا نواآلن ا مل رشوع بكمل توقع إنفاق الفارق يف مراحل ا ملية، ومن ا مل صل

 .الالحقة
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سا  اجلدول الزمين للمحفظة :مخا

ية يف املقام األول تسري .30 يط للموارد املؤ سـ حمفظة ا ستخط هر حسبل ش اخلطة املقدمة إىل ادلول األعضاء يف  َّ
رشوع الرؤية يف وقت الحق عام ، 2012عام ويف . 2016َّ اكامتل مقدر عام ، واليت أشارت إىل اترخي2011 سبمترب ـى  ما نهت

بب ذكل إىل حد بداية، ويرجع  ٍّاكن خمططا هل يف ا س تخدمني ل شاركة ا سامح  سـ ما إىل ا مب نجزاتعىل نطاق واسعملل مل وبين ا . ت
بل موعده يف بداية عام اإلرساومع ذكل، مت  تمكل  بكر يف ظل نظام إدارة األداء املؤسيس  يط العمل ا قع يف  سـ مل ليختط

يط العمل لعام ،2012 ية  سار احلرج دلمع  يهل أنه عىل ا بني بعد  يث  ختط  معل مل حتل ت يذ اإلجاميل 2012ح لتنف، وسامه يف جعل ا
سب اجلدول الزمين احملدد حسري   .ي

رشية واملربات، قد أحرز تقدما  .31 تعلقة ابملوارد ا ية ا رشوع اجلوانب األسا رشية، ال سـامي  سار إدارة املوارد ا تو مل سـ بم م لب ل
يث هو كبريا، و سب اخلطة  يسري بوجه عام  حب ح ثاين من عام   العمل يف مرحةل أوىلأبدي لسـهتدفة يف الربع ا وما . 2013م

توى  ية ا شاركة العا رشوع، وا هارة واخلربة، واألداء الفعال جمللس ا تع اب تقدم هو تكوين فريق  سـمكن من إحراز هذا ا ل مل مت ملل مل مل ي َّ
رشية ت. لبملوظفي املوارد ا شأن حدوث تغري لكي يف نظام املربات خالل فرتة ملسـوقد أعرب ا هم  يون عن  تخدمون الر ب ّسـ قلق ئي

بارشة العمل تارخي  تحديد الهنايئ  بل ا متني، وذلكل سوف يدرس ذكل مبزيد من ادلقة  ق لن ل َ  .سـ

شلك  .32 ية من عام 2لويرد يف ا شودة للفرتة ا ية ا تاجئ الر يطي موجز يوحض ا تبق رمس  ململ نئ سـ ن يختط  .2013 ولعام 2012ل

شلك  ية : 2لا يط للموارد املؤ شودة حملفظة ا ية ا تاجئ الر سـا تخط ن سـ سن ل ي ملل  2013 و2012عايم يف ئ
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 اخملاطر :سادسا

ية .33 يط للموارد املؤ تعلق مبحفظة ا توى فامي  ية ا سـفامي ييل بعض ما حدد من اخملاطر العا تخط ي سـ سل ل مل وسوف يواظب  .ّ
ية وجملس  يط للموارد املؤ رشوع ا تتب إدارة  سـمك ستخط ل تعراض هذه اخملاطر م يا املعلومات والاتصاالت عىل ا سـنولو ج ك

يذ يهنا من أجل احلد من اخملاطر وحتديد اخملاطر اجلديدة لكام تقدم  يات و ية وضع اسرتا نفورصدها  تس حت يج  : احملفظةتبغ

 احلد من اخملاطر وصف اخملاطر نوع اخملاطر

ية  تيجالاسرتا

مية القصوى غري حمرزة مية قصوى من عدم القدرة عىل  لقا قإحراز 
يط للموارد  لتخطحمفظة برانمج ا

ية يا، : سسـاملؤ لعلفريق اإلدارة ا
يذي،  توى ا لتنفوا   املوظفنيوعامةملسـ

يط  لتخطية إدارية واحضة حملفظة ا بن
ية رشوع . سسـللموارد املؤ ملويدار ا

توى  رشوع عىل  مسـعىل أنه  م
توى  ترصا عىل  نظمة، ويس  سـا ممل مق ل

نظمي وال عىل توى لتاإلدارة وا ملسـ ا
نولويج  لتكا

تخدمني ية توقعات ا سـعدم  ملب تخدمني نطاق تل تجاوز توقعات ا سـقد   ملت
بداية، مما يؤثر احملفظة ل اذلي حدد يف ا ِّ

نجاح  بعىل قدرة احملفظة عىل الاكامتل 

سب األولوية  شطة احملفظة  حتريب أ ن ت
بات األعامل تطلناء عىل  وإدارة  .مب

ناية تواصل اب .بعنطاق احملفظة  نتظام لوا
 وبوضوح

تغريات نظام عىل  لإدارة ا تخدمون ا لاملوظفون ال  يسـ
بون عىل حنو  نحو املقرر، وال  يا يسـتجل

تغريات  للسلمي 

تغريات بذوةل يف إدارة ا هود ا لا مل  ؛جل
شاركة عىل  بين وا ملوا توايتعدةلت  مسـ 

يات لعملا
 

هارات ية ملنقص ا ي ٍقدر اكف من ئيسـقصور املوارد يف اجملاالت الر تو ظا ف وبدل ل
تدريب عىل إجراءات  تخدمني وا لا ملسـ

 العمل اجلديدة

ية تعديالت عىل األنظمة احلا لا با  ل ية  تعديالت عىل األنظمة احلا سـا ل حتل
يط للموارد  تخطيات حمفظة ا لتض ملق

يل  ية تطرح خماطرة  تعطاملؤ سسـ
ية  لاألنظمة احلا

يا  نولو شاركة الاكمةل إلدارة  جا تك مل
قية ردمج ت. املعلومات والاتصاالت

تاكمةل للمعلومات  ملنظام اإلدارة ا
يط للموارد و نات مبحفظة ا لتخطا لتحسي

ية  سسـاملؤ



WO/PBC/19/14 

12 

 

   املوارد

بري عىل فريق أسايس  لكالاعامتد ا
 صغري من املوظفني

تداخةل الوظائف  مشاريع احملفظة  م
متد عىل املوارد  تعيعهتا، وعادة ما  بطب

توفر، ال سـامي خالل  لها احملدودة ا نفس
 ات العمل املزدمحةالعطالت وفرت

شاركة يف  للمإعداد خطة طويةل األجل 
جتنب الفرتات املزدمحة،  و.األعامل

شلك واقعي، والعمل  يط  بوا لتخط
ثشلك ويق مع قطاع األعامل وجتربة  .ب

تخداهما إىل جانب  تلفة وا سـموارد  خم
يل الاعامتد عىل  لتقلالفريق األسايس 

بري شلك  كمجموعات معول علهيا ابلفعل  ب َّ 

يةامل    لا

تلكفة رشوع لارتفاع ا تلكفة اجلارية  املرتفعةملتلكفة ا ل وا
ية  يط للموارد املؤ سـحللول ا ستخط هام ل

نظمة  هام ا ملأكرب من أن  ّتحمل  ت

اإلدارة احملمكة للمزج بني املوظفني 
بارشة واملوظفني  نني بصفة  ما ملعي

نني بعقود جتارية تباع ممارسات ا. ملعيا
رشوع  ملانجعة يف إدارة ا

تخلصة :ابعسا  ملسـالعرب ا

تخلص .34 شاريع العرب تسـا ية، وسوف تدرج يف ا تا مل ا ل بةلَل  :ملقا

رسعة املطلوبة؛  ) أ( سـهتان ابلوقت الالزم ليك يصل املوظفون اجلدد إىل ا لجيب أال   ي

نهيم من أجل إحراز تقدم  ) ب( تخدمني و شاركة ا تبال غىن عن  سـ مترار عن . ملم بحث اب شاريع إىل ا تاج ا سـو ل مل حت
تكرة إل يع املراحل؛مبطرق  تخديم األعامل يف  مجرشاك   مسـ

شاريع تعود عىل لا  ) ج( شاريع حبضور الزبونملتأكد من أن ا ئات إدارة ا سم  بغي أن  تظمة، و نافع صغرية و مل  ي ت ن همب ت ينم
بدهية قدر اإلماكن؛  لا

ثرية لالهامتم، وتأكد ملا  ) د( ها  ية أقل، وا هور، وقدم رسائل ر سـهتدف ا تواصل  متأكد من أن ا جعل سـمجل ِّ ي ئيل ن َ
ها خشص آخر  بىن علهيا، ويعر بادرات أخرى مرتابطة  بة، وأضف  تعا ها  ها، وا سا ْضا ت م ق م جعل لق من خارج فريق (ت

رشوع  ؛)ملا

رشوعات احملفظة؛  ) ه( رشوع من  تاح جناح لك  ناسب هو  يذ ا يار مقدم خدمات ا ما م مف ملنف تت  لخ

نظمة، وأن ختطط للعمل دا  ) و( تصادية  شاريع مع ادلورة الا تواءم ا خجيب أن  للمق مل  لها؛ت

بري؛  ) ز( بار  مترارية األعامل ا كوجيب أن يكون ال عت  سـ

تاكمل بني الوظائف  ) ح( تعلق اب تدريب والاتصال رؤية شامةل، وال سـامي فامي  بىن ا لوجيب أن  ي ل  .يت
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ية مدعوة إىل أن إن  .35 ننة الربانمج واملزيا جل
بو ابإلحاطة  يات ادلول األعضاء يف الو يتويص  مجع

 .ثعلام مبضمون هذه الويقة

 ]ثيقةهناية الو[

 


