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 ابإلنلكزيية: األصل

تارخي  2010ن يويو 30: لا

  جلنة الربنامج وامليزانية
   عشرةاخلامسة الدورة

 2010 سبمترب 3 إىل 1جنيف، من 

اقرتاح لتنفيذ نظام شامل متكامل 
  للتخطيط للموارد املؤسسية

  األمانةمن إعداد

بو إن غاية  .1 ية يه الهنوضيالو تاكر واإلبدئيسـالر يع ب ابال ية يف  ثقا ية وا تصادية والاجامت ية الا مجاع ألغراض ا ل ع فمن ق لت
توازان وفعاال ية الفكرية يكون  بدلان بفضل نظام  ًا ً م للملك ها . ل يق أهدا نظمة يف  متد جناح ا فو حتق مل يةسـيع  تيجالاسرتا

ًا حاساماعامتد تكون الرائد العً هزة  ية و تجابة والفعا نظمة مزتايدة الا ل عىل ضامن بقاهئا  ل جمسـ ية م مللكاملي يف قضااي ا
 .الفكرية

تاج إىل  .2 ـي  تجابة،  بو فعاةل وقادرة عىل الا حتوليك تكون الو ف سـ ية تواصل توفري األ"هي لباب اليت تقمي آ  متجاوبسـ
بو  يع أحصاب املصاحلويبني الو ثامن" (مجادلول األعضاء و يجي ا هدف الاسرتا لا ت ُو) ل َشئت ية إداريةبنية دمع  "ن ل وما

هدف الا" (فعاةل تاسعلا يجي ا لسرتا تاجئ املرجوة) ت يق ا ها من  لنمتكني برا حتق جم تىض ذكل ما ييل. ل  :يقو

يع  "1"   املصاحل؛أحصابمجضامن خدمات أفضل لدلول األعضاء و

تاجئ يف مصمي  "2"  تخطيط للربامج وإدارهتا؛لالنووضع ا

ية؛ "3" ية بفعا رشية واملا لوإدارة املوارد ا ل  لب

ييل "4" بل لك هذا وذاك موثوق تشغوتقدمي دمع   قللربامج؛ و

ساءضامن ال "5" ية وإماكية ا شفا ية وا ملفعا ن ل  .ةلفل

بوويف خطة  .3 ية يالو توسط تيجالاسرتا شاورات جارية مع ادلول األعضاء(مل لألجل ا يات اعدة ) محمل  تيجسرتا
ية ها حنو تقدمي اخلدمات وتحىل مبزيد من الئيسـر نظمة تعزز تو تؤدي إىل  ت  هجسـ ية م شفا ية وا ففعا ل نوإماكية ل

A 
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ساء ية. ةلملا يط للموارد املؤ سـومن شأن نظام شامل  ستخط يات أن يدمع تكل (ERP) لل  من خالل تيجالاسرتا
 :ما ييل

ية "1" هات ا يع ا ناول ادلول األعضاء و تخدام املوارد يف  تعلقة ابألداء وا نجعل املعلومات ا مج ت سـ ملعمل جل : م
ش يةفلا  فا

تخدام املوارد  "2" تاجئ املرجوة واملوافق علهيا من ادلول األعضاءسـوتعزيز الروابط بني ا ساءةلنإماكية : لنوا   ملا

تحديد األدوار  "3" سامح  بوا يال سؤو لوا نظمةتمل سلطة وفقا إلطار ا بة  نا توايت  مل بوضوح وعىل  لل سـ ًسـ م  :م
ساء: ةلءللمسا  ةلملا

تدرجة "4" تخداهما يف اإلجراءات ا ميكن ا ياانت من مصدرها  ملومجع ا سـ لب ية: ل  لالفعا

ياانت "5" يد إجراءات العمل وا بوتر ية: لشـ  لالفعا

يدها  "6" يقة ويف موا ياانت ادل عوإعداد املعلومات وا قب ية: من مصدر موثوق واحدًانطالقال ية والفعا شفا ل ا  فل

رسية وخطوط ا "7" يات ا ياانت و ية وأمن ا بات الرقابة ادلا ثال  لوالا تض ب خل تطل لت مق لم يقتمل ساء: قد  ةلملا

بط املعلوما "8" سني اخلدمات املقدمة هلضو تاحة للزبون و حتت ا توجه حنو تقدمي اخلدمات: مل  لا

ندرج يف  .4 ية  بادرة ر ياق  رشية يف  يط للموارد ا يل  يذ نظام من ذكل ا تإذن اكن من الصائب  سـ سـ تخط يب ئلل م لبنف لق ت
تقومي  يجيلإطار برانمج ا تقوميتالاسرتا تاجئ مذكورة يف برانمج ا يق عدة  يهل حنو  ل وهو يف  ن حتقس يجي ب . تالاسرتا

توبر  هًاوقوف 2008كواكن املدير العام قد أطلق ذكل الربانمج يف أ ية اليت توا ية واخلار تحدايت ادلا هج عىل ا ج خل  ال
نظمة ميه حتول جديد فاميواك. ملا يه تركزتصمن الغرض من  نظمة من خالل ثقافهتا وعل  قمي ا ية يف مل لها وتعزيز الفعا

تقومي يف سني ا ها و لإجراءات  حت نصاع لألهداف معل يهتا ومواردها  ها و لت برا ن يةبجم سع تيجالاسرتا ويركز . ةلتا
ية األربعة، ويه ا ًتوجه حنو خدمة الزبون والعمل يداسـالربانمج عىل إرساء القمي األسا متكني من ل ل واحدة وا

ساء تاجئ وحتمل ملا سؤولنةل عىل ا لا يمل ية واإلدارية، مبا ميكةلبيئية ا ّ والاجامت بو من ع يق ين الو ها و حتقإجناز برا جم
ها  يةفأهدا  ).لانظر اشلك األول (تيجالاسرتا
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Diagram I 
WIPO’s Goals and Programs enabled by the Strategic Realignment Program  

 

 
 

ية أن ميك .5 يط للموارد املؤ يذ نظام ا ّومن شأن  سـ ستخط ل بو من إعداد األدوات واإلتنف ئة ين الو ئة ا بيجراءات و لي هت
ية تاكمةل دلمع القمي األسا سـا سؤومن شأن. مل نظمة املعلومات ومله بوجه خاص أن يضع بني أيدي ا مللني يف ا

سني خدمة الزابئن وإدارة األداء واملوارد بريًاومن شأنه كذكل أن يعزز تعزيز. حتالرضورية اليت متكهنم من  ًا قدرة ك 
تدبري عىل متك ية لقطاع اإلدارة وا تا سن يف اخلدمة وإ توايت أ ها بفضل  ية ود جني القطاعات املوضو نمع ح سـ مع

 .ةمعزز

بو يف  .6 يط ل نظاهماتنفيذيوقد رشعت الو نة للتخط  رشية عىل مراحل يف  سـلموارد ا  بعد أن حصلت عىل 2003لب
تاكمةل  رشوع نظام اإلدارة ا يذ  ملموافقة ادلول األعضاء عىل  م ياجات (AIMS)تنف يب ال ت اذلي  حتج نظمة يسـ ملا

توى  يةتبليغمسـعىل  ية واملزيا تعلقة ابملا ن املعلومات ا ل ته وبدأان . مل رشوع يف موعده ومضن مزيا نا ا نيوقد ا ملتمكل سـ
نة  نذ  سـالعمل به فعال  م سمرب . 2004ً يذ وحدات حاسوية إلدارة 2008يويف د ب، وافقت ادلول األعضاء عىل  تنف

ن ثال ابلاكمل  ميكن الا شرتايت واألصول  للا ت ممل بة ادلوية للقطاع العام  املايلظامل ته ومعايري احملا ل وال سـ حئ
(IPSAS) . ناير نور يف  نظام إىل ا يوقد خرج هذا ا ل متدةًاً وفقا ملا اكن خمطط2010ل ية ا ملع هل ومضن املزيا . ن

بو  بحت بذكل الو يوأ ثال للمعايري احملإص يةل اجلاهزة متاما لال تحدة ا نظامت األمم ا تحدى  لقل ممل ً  .لوية ادلبيةسام

رشوعات بطريقة )  من مقاربة املرحةل الواحدة املوحدةًبدال( املقاربة القامئة عىل مراحل وقد مسحت .7 مليذ تكل ا بتنف
ّية تلكل نجاحمعل بو عدد. لت اب تخلصت الو يوا ها أهنا حباجة إىل ًاسـ رشوعات وأ يدة من تكل ا مه من العرب ا ململف

ية ال يادة و يا وا تنظزتام من اإلدارة ا ن بلق ادر عىل إنفاذ ميية قادرة عىل العمل وإطار معل واحض املواصفات وقلعل
ي سؤو لا ساءةلةمل سلطةمل وا  .ل وا
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بو أخريا .8 ًوأرست الو يادة ي تدبري  بق قطاعا موحدا لإلدارة وا ل ً ساعدي املدير العامأً وعالوة عىل ذكل، فقد . محد 
تقومي ية لإلدارة واإلرشاف ألغراض برانمج ا لأقام املدير العام  يجي نب بدأ تالاسرتا ند إىل  م  بين امجلاعي"يست " لتا

يا ت. لعللفريق اإلدارة ا ية وإدارية اباللنعو ية  ميرب وجود  تنظب يا أحد العوامل احلامسة ن توى اإلدارة ا لعلزتام عىل  مسـ
نظامت يف القطاعني العامة واخلاصة تخلص من جتربة ا ية، كام  يط للموارد املؤ يذ نظام ا مليف جناح  سـ سـ يتخط س ل  .تنف

سابقني  .9 رشوعني ا يذ ا لوقد هجز  مل رشوع(تنف تاكمةل وا ملنظام اإلدارة ا بو)املايل مل  ابألسس اليت يقوم علهيا نظام ي الو
ياجا تجاب ال ية وا تيط للموارد املؤ سـ سـ حتخط س يةتلل ية واألسـ الوظائف األسا ية واملزيا ن يف جمال املا سفار وإدارة ل

شرتايت واألصول يف. ملا ثاين ًازال ملحوظي ما ظعىل أن بعض القصور الو نه اشلك ا ل كام  ل يب طة حلول ارخ(ي
نة هالوبو الرا يطوابإلضافة ). ي بق، ال يزال ادلمج بني نظام ا تخطإىل ما  نظام لسـ ية وحلول ا ل للموارد املؤ سسـ
يف سابق  ضعا شوفيوسعى . ًال بو احلايل إلعداد  كنظام الو بة جبهدت املربات ي يهل ملوا ك وقد مىض عقد عىل  تشغ

ياجا يهحتا تفامق يف احلفاظ  ئت الصعوابت  علت العمل وما  ت بح ف وذلا .فت نظام صقد أ بدال ذكل ا لا عىل رأس تس
يةولن ميكن جين. األولوايت يط للموارد املؤ ية من نظام ا تأ سـ لك الفوائد ا تخط ت سمل نظام  إالل تخدم ا ندما  ل  سـ يع

نظمة برمهتا تاكمةل يف ا ملبطريقة   .م
Diagram II 

WIPO’s Current Solution Map 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ياجات املاسة  .10 ثغرات والا بو اآلن الوقوف عىل ا توتقرتح الو ل يط للموارد حي تخطيذ نظام شامل  للت نف يةب  سسـاملؤ
تاكمل إلدارة املوارد ند إىل تصور واحض للمجموعة وإطار  رشوعات  ممن خالل مجموعة من ا تست شمل . مل سيو

بل ملا يؤدى من خدمات توجه ا تصور ا ملقذكل ا ل ندرج يف نطاق .  إداريةل يفي  سرتشد به يف لك جمال و يو ظ سي
رشوعات ية يف خ. ملمجموعة ا ية الر ثغرات الو تدرك ا نحو أن  نظام عىل هذا ا يذ ا يضمن  سـو ل سـ ل ل يسـ ئن يف ظنف طة ارت

نة  بو الرا هحلول الو تدبري(ي رشية وتطويرها وإعداد اخلطط ) لألنظمة اإلدارة وا لبمبا يف ذكل قطاع إدارة املوارد ا
يات وإدارة األداء املؤسيسو يط ل. ناملزيا رشوعات ا تصور واخلطة جملموعة  تخطوبرمس ذكل ا لل ية، لم سسـموارد املؤ

نظمة إىل املعلومات، ذكل أن  ياجات ادلول األعضاء وأحصاب املصاحل وزابئن ا ناية خاصة ال ملتوىل  ت ع حسـ
شأن ال ياانت  يقوم مقام مركز  نظام اجلديد  با ب سـ ية واألل يل. داءلربامج واملا ثالسبفعىل   أن  منلمنظمةلبد   المل ا

ية، مبا فهيا  نظمة اإلمنا شطة ا نوع ذاته عن أ يقة مع تقارير من ا ئتقدم لدلول األعضاء معلومات شامةل ود مل ن ل ق
ية لتمنرشوعات جدول أعامل ا ي. م ياجات  يل تكل الا تدعي  تغوقد  ت حتل حسـ ات يف األنظمة واألدوات املعمول ريي

يا وهذا م ًهبا حا سمح به الاقرتاح الراهنل  .يا 

   

Customer - service orientation  ( Customer Relationship Management  ) 

Working as one  ( Enterprise Resource Planning  ) 

Accountability for results  ( Enterprise Performance Management ) 

Patents  ( PCT ) 

Work Planning  ( MS Office  ) 

Publication  Sales ( Evolution  ) 

Appellations of  Origin ( Lisbon  ) 
Designs  ( Hague ) 

Trademarks  ( Madrid  ) 

Travel  Management  ( eWork  /  AIMS  /  AMEX ) 

Procurement  ( AIMS  /  VRS  /  Intend  ) 

Finance  ( AIMS  /  Fxall  /  Fides ) 

HRMD  ( HRAccess  /  eWork  /  ePMSDS  /  SIGAGIP  )

Budget  ( AIMS  / MS  Excel ) 

Asset  Management  ( AIMS  /  FMAC ) 

Performance  Assessment  ( Intranet  Reports  ) 
Deliver Results  

Line  Management  

MEMBER STATES  /  CUSTOMERS  /  STAKEHOLDERS  

SUPPLIERS  /  SERVICE PROVIDERS  /  UN AGENCIES  

Conference and  Language  Services  ( MDCS  /  IRCS ) 
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ن .11 ية ستو ية (لدرج الوظائف اجلديدة اكمةل يف األنظمة احلا ية وتقارير املزيا ناملا شرتايتول  إدارة األسفار وملا
ية ). واألصول يط للموارد املؤ سـوساعد نظام ا تخط سي سني اخلدمات عىل ل تاحة للزابئن و حتتعزيز املعلومات ا مل
تاكمةل لوترد يف اشلك ا. املقدمة هلم مثالث أدانه خارطة حبلول  بول بليللو  .ملسـتق يف ا

Diagram III 
WIPO’s Future Integrated Solution Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

شامل،  .12 يذ ا نهتج ا لومع أن املقاربة املقرتحة  نف توىخ احلذلتت رشوعات عىل مراحل تفإهنا  ملر من خالل حتديد ا
يه ية ويف نطاق ميكن إدارهتا  فز تاكمالً شامالًقاربة املقرتحة تصماميتوشمل امل. من  ً يه الوظائف والقدرات م عل تقوم 

رشوع ية املوزعة عن طريق لك  ما تصور العام. لعمل تقدم املضطرد حنو ا لويضمن ذكل الاساق وا ل يح املقاربة . ت تتو
تقدم احملرز والال تعراض ا شئ حمطات رقابة لإلدارة ميكن فهيا ا لعىل مراحل فرصة لألمانة يك  سـ زتام مبراحل تن

يهتا من جديد بعد  ية اليت ميكن أن تؤثر يف ءيالإتثبالحقة ميكن  ية وادلا بار الواجب للعوامل اخلار خل الا جت ع
يذ يط للموارد . لتنفا رشوعات ا ية املقرتنة  بار اخملاطر الر يذ بعني الا تخطوتأخذ املقاربة املقرتحة  سـ لت ي مبع ئ تنفلل

تني عىل مجموع ية من خالل إرشاف  ماملؤ نوع من سسـ يذ ذكل ا تدابري واعامتد أفضل املامرسات يف  لة ا تنفل
يط  .لتخطا

نوات امخلس  .13 يا عىل مدى ا بو تدر نحو املقرتح إىل تطور نظام الو رشوعات عىل ا يذ مجموعة ا يؤدي  سـو جي ي ل لسـ ً مل تنف
شلك بني يف ا لكام هو   . الرابعم

   

Customer  - service orientation  ( Customer Relationship Management  ) 

Working as one  ( Enterprise Resource Planning  ) 

Accountability for results  ( Enterprise Performance Management  ) 

Patents  ( PCT ) 

Work Planning  ( Planning  &  Budgeting  ) 

Publication  Sales ( AIMS  /  CRM ) 

Appellations of  Origin ( Lisbon  ) 
Designs  ( Hague) 

Trademarks  ( Madrid  ) 

Travel  Management  ( Metastorm  /  AIMS  /  AMEX  ) 

Procurement  ( AIMS  /  iSupplier  /  Intend  ) 

Finance  ( AIMS  /  Fxall  /  Fides ) 
HRMD  ( HCM ) 

Budget  ( AIMS  /  Planning  &  Budgeting  /  MS Excel) 

Asset  Management  ( AIMS  /  FMAC  ) 

Performance  Assessment  ( BI Reporting  /  Analytics  ) 
Deliver Results  

Line  Management

MEMBER STATES  /  CUSTOMERS  /  STAKEHOLDERS  

SUPPLIERS  /  SERVICE PROVIDERS  /  UN AGENCIES  

Conference and  Language  Services  ( MDCS  /  IRCS) 
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Diagram IV 
WIPO’s ERP Solution Evolution over time 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية .14 يط للموارد املؤ يذ نظام ا متدة من  ية ا يص الفوائد الر سـوميكن  تخط سـ ستلخ ل تنفي ملسـ تايلئ نحو ا ل عىل ا " 1" :ل
ية؛  ية؛ " 2"ئيسـحتديث الوظائف اإلدارية وخدمات الزابئن الر تا سني اإل جو ن نوإماكية تقدمي معلومات " 3"حت

تخدام  . املوارد لدلول األعضاء واإلدارةسـأفضل عن األداء وا

رشوعات و .15 يذ مجموعة ا ية املقدرة  تلكفة اإلجام ملناهز ا لتنف ل ل نوات25ت يون فرنك سورسي موزعة عىل مخس  سـ  . يمل
رشوع وموارد  رشية  يات واملوارد ا يقات احلاسوية ورشاء الرب تضافة ا تاكيف املقدرة ا للموشمل ا لب جم ب ب سـ ل ل لتطت

تدريب يذ وا رشيك اخلاريج يف ا لللوفاء ابألولوايت وأتعاب ا لتنف تاكيفل ل والاتصاالت وغريها من ا وما أن تعمم . ل
تاكيفتصبح قادرة عىل العمل، من املعزتمباألنظمة والوحدات احلاسوية و ل إدراج ا يل ل يانة و تكررة  شغ ا للص تمل

ية العادية بة مضن املزيا تعا يات ا ناألنظمة يف اقرتاحات الربامج واملزيا مل  .قن

نوان  .16 توي مرفق هذه الويقة  بعو ث يةاقرتاح "حي يط للموارد املؤ تاكمل  سـيذ نظام شامل  ستخط لل م  عىل "لتنف
ية ووصف  تاجئ املرجوة واملقومات الر نطاق وا بة وا ية املقاربة والفوائد املر سـمعلومات مفصةل عن  ن يل ئل تق خلف

ي ية  تاكيف املقدرة وآ بلللمراحل وجدول زمين مؤقت ونظمي للربامج وإدارهتا وا ل ل ل ودلى إعداد ذكل . غللتت
يات الاقرتا يمي"صح، نظرت األمانة يف تو شامللتقا ساابت اخلاريج"ل ا يق ومراجع ا تد نة الوبو  حل و لل ي . قجل

تخلصة يف  بو فضال عن العرب ا رشوعات سابقة يف الو تخلصة من  تفاضة أيضا العرب ا تعرضت اب سـوا ي سـ سـ ملسـ ًمل م
ية تحدة أو خارج األرسة األ ممنظامت دوية اتبعة لألمم ا مل ل  .م

   

AIMS  ( PS  8 . 9 ) • Financials • Procurement • Asset  Management 

eWork • Staff Travel • Non - Staff Travel • Events 

SIGAGIP 
HRAccess 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tools 

Recruitment 
ePMSDS

AIMS  ( PS  8 . 9 ) • Financials • Procurement • Asset  Management 

Metastorm • Staff Travel • Non - Staff Travel • Events 

SIGAGIP 
HRAccess 

Recruitment 
ePMSDS 

AIMS ( PS  8 . 9) • Financials • Procurement • Asset  Management • Planning and 
Budgeting HCM  ( PS  9 . 2 ) • Core HR • Payroll 

Metastorm • Staff Travel • Non - Staff Travel • Events 

Recruitment 
ePMSDS 

AIMS  ( PS  9 . 2 ) • Financials • Procurement • Asset  Management • Planning and  Budgeting HCM  ( PS 9 . 2) • Core HR • Payroll • ePerformance 

Metastorm • Staff Travel • Non - Staff Travel • Events 

Recruitment

AIMS  ( PS  9 . 2 )• Financials • Procurement • Asset  Management • Planning and  Budgeting HCM  ( PS  9. 2 ) • Core HR • Payroll  • ePerformance • eLearning 

Metastorm • Staff Travel • Non-Staff Travel • Events AIMS  ( PS  9 . 2 ) • Financials • Procurement • Asset  Management • Planning and  Budgeting HCM  ( PS  9 . 2 ) • Core HR • Payroll • ePerformance • eLearning • eRecruitment 

Metastorm • Staff Travel • Non - Staff Travel • Events 

CRM 
CRM 

EDMS 
EDMS 

EDMS 
EDMS

EDMS 

Intranet Reports 

Reporting  /  Analytics1 • PM Reports 

Reporting  / Analytics1 • PM Reports • Budgeting • Financial • Procurement 

Reporting  /  Analytics 
1 • PM Reports • Budgeting • Financial • Procurement

• Workforce 

Reporting  /  Analytics 
1 • PM Reports • Budgeting • Financial • Procurement • CRM • Workforce • Recruitment • Learning  &  Development 

Recruitment 

Reporting  /  Analytics 
1 • PM Reports • Budgeting • Financial • Procurement • CRM • Workforce • Learning  &  Development 

Evolution Evolution Evolution Evolution 

Accountability for  Results 
Customer - Service  Orientation 
Working As One 

Note  1  –  includes monitoring and performance assessment  
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نة ال  .17 ية جلإن  ية مدعوة إىل تو صربانمج واملزيا ن
بو مبا ييل مجعيات ادلول  :ياألعضاء يف الو
يذ  "1" تنفاملوافقة عىل الاقرتاح الرايم إىل 

ية كام يرد يف  يط للموارد املؤ سـرشوع ا ستخط ل م
 ثمرفق هذه الويقة؛

يص ما مجموع "2"  25 هختصاملوافقة عىل 
ييون فرنك سورسي ذلكل الغرض من  مل

يات يا طالا تخداهما وفقا خلطة حت ميكن ا  ً سـ ل
رشوعات و تقدم احملرز يف حسب ملمجموعة ا لا

بني يف الفقرة  يذ كام هو  ميذها خالل فرتة ا نف تنف لت
 من مرفق 25ث من هذه الويقة ويف الفقرة 15

 .ثهذه الويقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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يقات احلاسوية :دال تضافة ا ية ال بات احلا بتعزيز الرت ب سـ ل لتطت  14 ......................................................ي

رشوع وجدول زمين مؤقت ً:سادسا  14 ........................................................................................ملمراحل ا
رشوعات وإدارهتا ً:سابعا ملنظمي مجموعة ا  19 ..............................................................................................ت

رشوعات :ألف ملتب إدارة مجموعة ا  19 ...................................................................................مك
رشوعات :ابء  19 ..........................................................................................ملجملس مجموعة ا
رشوعاتم :جمي  20 ............................................................................................ملدير مجموعة ا
يري :دال  20 ...........................................................................................................لتغمدير ا
ندس املؤسيس :هاء  20 ...................................................................................................ملها

نا ًاث رشوع وإدارته :م ملنظمي ا  20 ...........................................................................................................ت
رشوع :ألف  21 .......................................................................................................ملجملس ا
رشوع :ابء  21 ........................................................................................................ملمدير ا
يري :جمي ية ا لتغصال  21 ......................................................................................................ح
رشوع :دال  21 .....................................................................................................ملضامانت ا
رشوع :هاء  22 ........................................................................................................ملفريق ا
رشوع :واو  22 ..........................................................................................................ملدمع ا

متويلّ املقدلتاكيفلا :اتسعا رشوعات والافرتاضات اليت يقوم علهيا واملصدر املقرتح  للرة جملموعة ا  22 ......................مل
ية :ألف  23 ..............................................................................................سـالافرتاضات األسا
ية :ابء تضب وافرتاضات ر ئيسـرشح   25 ...............................................................................مق
متويل املقرتح :جمي  26 ...............................................................................................لمصدر ا

يغ :عارشا ية ا بلآ  26 .........................................................................................................................لتل
رشحادي ن :ع  تحدة و نظامت أخرى اتبعة لألمم ا شارة  ما ملم  26 ...........................................................لظامت دوية ست
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ية :أوال  سـمعلومات أسا
هدف ديعمت .1 يق ا ل  يجيحتق بتالاسرتا تاسع يف إطار الو ي ا يجي ول سعىتالاسرتا بنية دمع إدارية "قامة  إ إىلي اذلي 

ية ها فعاةللوما يذ برا بو من  متكني الو جم  تنف ي يط ملوارد " ل تاكمل  يذ نظام  تخطشلك حامس عىل  للب م يةتنف  سسـاملؤ
ية لنجاح وفعا يو. ب يط حموراي و نيكون نظام ا تخط يسـ متكل ية ورد ذكرها يف اخلطة  غراض اًا ألً يات ر سـسرتا ييج ئت
ية هدف تيجالاسرتا توسط خبصوص ذكل ا ل لألجل ا شاورات جارية مع ادلول (مل مواخلطة ال تزال حمل 

متد أيضا . )األعضاء بوقدرةسـتعو تجاوبي الو تواصل ا ية  مل عىل إقامة آ لل بو وادلول األل عضاء وأحصاب ي بني الو
ها بطريقة  ها و ميكن من مجع املعلومات و نظام اذلي  يذ ا بري عىل  يني، إىل حد  يغاملصاحل الر يق بلنف سـ تت ن تئ سـ ل ك يسـ

 .مبسطة وموثوقة وشفافة

شأن  .2 بو  ياغة الو بوقد أعدت  ي تقومي ص يجيلا توبر تالاسرتا متحور 2008ك اذلي بدأ يف أ ية لي  سـحول القمي األسا
ية تا لاألربع ا  :ل

توجه •   حنو خدمة الزبون؛لا

 والعمل يد واحدة؛ •

تاجئ؛ • ساءةل عىل ا متكني من ا نوا لمل  ل

سؤ • ية واإلداريةلوملا ية والاجامت عية ا ئي  .لب

ها إقامة تكل القمي األومن شأن  يق أهدا نظمة من  ية متكني ا فسا حتق مل يةسـ ها تيجالاسرتا يذ برا جم و  لانظر اشلك(تنف
يذ حل شام ).األول يكفل  تنفو تاكمل للمواسـ ية مل و هدف اوهو (سسـرد املؤ ندمج مضن ا ية  ية ر لسرتا ت سـ ييج ئت

يجي تاسع يف اخلطة تالاسرتا يةل ا توسطتيجالاسرتا ئة ) مل لألجل ا نظمة من أدوات وإجراءات و يه ا تاج إ بيما  مل ل حت
ية يام األسا سـسقة دلمع الهنوض  للقت  .م

نظاموبدأت األمانة  .3 تخدام ا لا يط للموارد ا( PeopleSoft سـ لوهو نظام  يا عدة للتخط تخدمه حا ًرشية  ل تسـ ب
تحدة ملواكالت اتبعا لألمم ا يه ادلول األعضاء، مضن الربانمج ) ً تاكمةل اذلي وافقت  رشوع اإلدارة ا ياق  عليف  مل مسـ

ية للفرتة  تعلق بإماكية اإلدارة علام او. 2003-2002نواملزيا باب  ية أل ية واملزيا يغ عن املا يذ عىل ا ًترص ا ن ت سـ ن ل لتبل نف لتق
نظام يف موعده ومضن .ات إدارية أخرى اكنت حباجة إىل معاجلة معلومات هممةبأن عدة قطاع يذ ا ل وأمكن  تنف

تاكيف بقدرة حمدودة عىل  سابقة اليت اكنت ابهظة ا تخيل عن مجموعة األنظمة ا ية اخملصصة هل ومسح اب لاملزيا ل ل ل ن
بو ياجات العمـل يف الو بة تغري ا يموا ت هـا. حك شــروع بغرس ا ملمكـا مسـح ا نظـام مل تعلقة  برات والكفـاءات ا مل

PeopleSoftنظمة رشية داخل ا يط للموارد ا نظام ا مل وا تخط لبل  .ل

يه ملا بفضل (AIMS/PeopleSoft)ًومعدت األمانة مؤخرا تعزيز احلل املدمج  .4 علرشوع املايل اذلي وافقت 
سمرب  رشة يف د ثة  ثا ية يف دورهتا ا ينة الربانمج واملزيا ل ل ن يذملرشوعوغطى ذكل ا. 2008عجل ية تنف  ت وحديت املعلوما

ية  يغ عن املا نظام ا هام متاما مضن ا شرتايت واألصول ود تني بإدارة ا لا بل ل لتمل ً جم ية وقد قصدت األمانة ملتعلق نواملزيا
ته مضن نظام قرص  نظام املايل وال يذ ا ية ادلوية و ثال للمعايري احملا بو الا يع الو رشوع  حئنطاق ا ل ل س ت ي نفتط تب م لتسـ مل

ناير . حد أدىن كإلكرتوين نظام يف  يوقد بدأ العمل بذكل ا متدةًا كام اكن معزتم2010ل ية ا ملع ومضن املزيا ًوفضال . ن
ثال  بو خربة لنظالمتعن ضامن الا رشوع موظفي الو ية ادلوية، أعطى ذكل ا ته واملعايري احملا يم املايل وال ل س ملحئ ب

تعددة الوظائف رشوعات  يذ  مبرية يف  منف ت ب. ك بحت الو يوهكذا أ يةل يف أرسة األمم اص نظامت ا ملو أحدى ا لقل تحدة مل
تدابري وإ ية ادلوية ّعداد العدلاليت جنحت يف لك ا ثال للمعاير احملا يق الا لة للك الوظائف الرضورية و س بت محتق

ية ابإلدارة توى ا ية ا نة عا يذيني وا نمضن اإلطار الزمين اذلي حدده جملس الرؤساء ا سـ ل ملعللج مل تفادت . لتنف سـوقد ا
توى يالو يعة ا نة ر ية ادلوية برعاية ا سـبو متاما من العمل اذلي أجنزه فريق العمل املعين ابملعايري احملا للج ل ملس ف ب ً

ية ابإلدارة تة. ملعنا نظام بأ يذ ا متومسح  ل ية يف  ما هو رضوري من تنف بو األسا سـإجراءات الو شرتايت ي ملجمال ا
رشاء إىل ادلفعلعموا لية الاكمةل من ا  .ل
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نا .5 ية الربانمججلنةء ادلورة ذاهتا اليت عقدهتا ثوقد شددان أ سمرب  ن واملزيا  غري املمكن جين من  عىل أن2008ييف د
نظمة برمهتا تاكمةل يف ا تخدامه بطريقة  ند ا ية إال  يط للموارد املؤ ية من نظام  تأ مللك الفوائد ا سـ ع سـ تخط ت ممل س . لل

تاكمةل  رشوعي اإلدارة ا تكامل  نجاح يف ا ملوعقب ا سـ يةللتبليغ عن (مل ية واملزيا ناملا نظام املايل واملعايري ) ل لوا
ية ادلوية  لاحملا شرتايت واألصول(بس يط ل)ملخبصوص إدارة ا بال نظام ا هزة ال بو  بحت الو تخط، أ ي لص تق موارد لسـجم

ية تقر إىل . سسـاملؤ همة أو أن تكل اجلوانب مدعومة بأنظمة بعضتفومع ذكل، فإهنا  ية ا مل اجلوانب ا لتشغيل
نعزةل ية  ممعلوما ية. ت يا دلمع الوظائف ا بقة حا ثاين احللول ا شلك ا يلوبني ا ل ملط ل ل لتشغي مفجموعات الوظائف . ً

يل ية ألغراض ا تقر إىل جوانب أسا نة ابأللوان ال تزال  ية ا شغا سـ ب تيل مل لشغ تف ي بق، ال يزال . لت سـوابإلضافة إىل ما 
يف ية  ضعادلمج مع احللول احلا ثالثة الر. ل ثغرات اجملاالت ا سـوشمل ا ل ل  :يةئيت

رشية وتطويرهاإدارة  °  :لباملوارد ا

 إدارة طامق املوظفني؛ •

شوف املربات؛ • تو  ك

 وإدارة األداء؛ •

تعلمي؛ •  لوإدارة ا

يف • تو ظوا  .ل

 :إدارة األداء املؤسيس °

تاجئ؛ •  لناإلدارة القامئة عىل ا

يات؛ • يط وإعداد املزيا نا  لتخط

يل املؤسيس • تح يغ وا لوا ل  .لتبل

 :إدارة العالقة مع الزبون °

تعلقة ابلزبون؛مجع املعلوما •  ملت ا

ها؛ • تجات واخلدمات وسو يعات وتوزيع ا يقودمع ا ت ن ملب  مل

متحورة حول الزبون •  .ملودمع ممارسات العمل ا
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Diagram I 
WIPO’s Goals and Programs enabled by the Strategic Realignment Program  
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Diagram II 

WIPO’s Current Solution Map 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Customer - service orientation  ( Customer Relationship Management  ) 

Working as one  ( Enterprise Resource Planning  ) 

Accountability for results  ( Enterprise Performance Management  ) 

Patents  ( PCT ) 

Work Planning  ( MS Office  ) 

Publication  Sales ( Evolution  ) 

Appellations of  Origin  ( Lisbon  ) 
Designs  (Hague ) 

Trademarks  ( Madrid  ) 

Travel  Management  ( eWork  /  AIMS /  AMEX ) 

Procurement  ( AIMS  /  VRS  / Intend  ) 

Finance  ( AIMS  /  Fxall  / Fides ) 

HRMD  ( HRAccess  /  eWork  /  ePMSDS  /  SIGAGIP  ) 

Budget
( AIMS  /  MS  Excel ) 

Asset 
Management  ( AIMS  /  FMAC  ) 

Performance  Assessment  ( Intranet  Reports  ) 
Deliver Results  

Line  Management  

MEMBER STATES  /  CUSTOMERS  /  STAKEHOLDERS  

SUPPLIERS  /  SERVICE PROVIDERS  /  UN AGENCIES  

Conference and  Language  Services  ( MDCS  /  IRCS ) 
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يذ ُوي .6 بو يف ا بري إىل مقاربة الو سابقني بقدر  رشوعني ا لتنفعزى جناح ا ي ك ل مقاربة " وعىل مراحل، عىل عكس احلذرمل
بقى أيضا عىل ". ادلفعة الواحدة ًوعىل غرار ذكل، فإن الاقرتاح الراهن  بو عىل حذري ي ويرمس خارطة طريق للو

نوات امخلس ا ملقمدى ا متر ما بعد عام (بةل لسـ يدة اليت  بادرة الو ستسـوهذه يه ا ح ياق برانمج 2012مل سـ يف 
تقومي  يجيلا يع ) تالاسرتا يا وتو نظام احلايل تدر ية  سـوالغرض من إاتحة ذكل الوقت هو تعزيز الوظائف ا جي لل ًيل لتشغ

ناقصة كام ذكران ية ا شمل اجلوانب ا رشوعات  يذ مجموعة من ا لنطاقه من خالل  يل لتشغت مل ومع ذكل، فإن .  أعالهتنف
رشوً إدرااكيالوبو تدرك بةل  يذ املراحل ا مل اتما بأن  ملق تنف ند إىل رؤيةً يط البد أن  ستع ا يتخط  واحضة وتصممي ل

ناسب من مراجعة وتعديل  بات واحضة للعمل وال سـامي ما  تاكمل للمفاهمي يف لك الوظائف و يشامل و متطل يف م
بان  يأخذ يف ا ساابت اذلي  سـدفرت ا سـ ًيالحلحل ياجات ادلول األعضاء والزابئن وأحصاب املصاحل ً شامالحتل حت ال

تابعة تكل ا متد رؤية. ملسائلمإىل  يق ذلكل،  سـتعو تكل حتق نخطط  رشوعات و شأن مجموعة ا تفق علهيا  ل  سـ ملب م
شامةل ونديرها بطريقة  ماجملموعة ا ميكن حتويل الرؤيةل لتاكمةل ومربة  بو إىل واقع ت يميكن للو متر يف أنف رش تسـ  ن 

بوطة سمح تكل املقاربة . مضنظاهما حبذر وعىل مراحل وبطريقة  بولستو مترار عىل يلو هر اب سـ أيضا بأن  تس  تقيميً
يذها ساعدة احلاسوية و تضافة ا رشوع، وكذكل أسلوب ا يارها للك  ية وا تنفأفضل احللول املعلوما بخ مل سـ ت . مت

يذ ومقارته مما هو مقرتح للك ويرىج الاطالع عىل الفصل اخلامس ملزيد من املعلومات عن اسرت يات ا با لتنفيج ت
 .مرشوع

تاجئ ا .7 يق ا بريا يف  هاما  رشوعات يف نطاق هذا الاقرتاح إ هم مجموعة ا لو ن لك حتقس س ًس ً مل يةت تا لثالث ا  :ل

يع أحصاب املصاحل يف العامل مزيد من الرىض • تجابة  مجل دلى الزابئن وا توجه حنو خدمة الزبون(سـ  ؛)لا

نا وأداءان و • لبين ألعام ها ت تاجئ اليت  حنققا تاجئ(لن ساءةل عن ا نا  ؛)لمل

ية وأداء اخلدمات  • تعاوين والفعا يارية اكمةل تعزز العمل ا لوأدوات وإجراءات  ل ً العمل يدا(بقميهتا مع
 ).واحدة

رشوعات  تكامل مجموعة ا تكل احللول عقب ا يذها والوظائف ادلامعة  ثالث احللول املعزتم  ملوبني اشلك ا سـ ل ل ل تنفي
 .بنجاح

ثامنويرد .8 ثاين إىل ا ية لالقرتاح يف الفصول من ا نارص الر تعراض ا ل ا ل سـ لع تاسع عىل تقدير . ئيسـ توي الفصل ا لو حي
رشوعات مع الافرتاضات القامئة علهيا تاكيف مجموعة ا ملأويل  ل .ل
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Diagram III 
WIPO’s Future Integrated Solution Map 
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يا ًاث  ةبقتالفوائد املر :ن
ي .9 تنفسمح  رشيةيس يط للموارد ا لبذ نظام ا مية لتخط تجابة وإعطاء ا تاكمةل فعاةل وقادرة عىل الا نظمة  لق بإرساء  سـ م م

نظام عىل أساس رؤية. مقابل املال رشوع ا نفذ  ًو ل مس نحو ً واحضةن تاجئ عىل ا تكون ا يين و ميي  ل وإطار  ن لسـ متك تنظ
تايل  :لا

تعلقة  بادئ ا ياسات وا يذ ا شاء قاعدة شفافة تضمن  ملإ مل سـ لن سق؛تنف ها عىل حنو  مت بإدارة املوارد و يقب  تط
ية؛  شأن األداء واإلدارة املؤ نة  سري اختاذ القرارات بفضل نفاذ معزز إىل معلومات  سـو ب سـ سي حم  ت
تخدام ونظام مؤمتت وإاتحة أدو  هةل الا لات  سـ ية والفرصة ملوظفي س تا نات يف اإل جتدفق العمل و ني حتس

مية مضافة، من نوع ا هم  بقالوبو يف أداء  معل يغ؛ي يل وا بلتح ل  لتل
تاكمةل متاما عىل حنو   ثة و ية إدارية حد ية  يا املعلومات والاتصاالت بدمع  نولو سامح لقطاع  ًوا م ن ج يتك ت ب حتل

يج سقيتاسرتا  .مت 
ية بة يف ثالث جماالت ر ئيسـوفامي ييل الفوائد املر  :تق

رشية وتطويرها :ألف  :لبإدارة املوارد ا

شوف املرب • رشية و تدمج نظايم املوارد ا ك  ات يف نظام إداري موحد؛لب

شوف املربات  • نة ملعاجلة  ية ا ية ا يت ا تو ك ت ت ب يث ن ملب تح ل رش (لت نذ  بو الراهن يعمل  ععلام بأن نظام الو م ي ً
يعاب ا تغنوات وهل قدرة حمدودة عىل ا س لسـ  ؛)ريات يف العمل من غري خطريت

ية يف  • تو من بداياإلجراءاتلوضامن الفعا ظهتا إىل هنايهتا خبصوص املوظفني وا تعلمي ل ليف وإدارة األداء وا
تدفق العمل من تاكمةل  شوف املربات بفضل وحدات حاسوية  لو ب ت تعاون بني  أنشأهنا مك شجع عىل ا ل  ت

 املوظفني؛

ية؛ • ية بفضل إجراءات معززة الفعا تاكيف ا سني ا لو يل ل ل  لتشغحت

يل  • رشية، ومهنا عىل  نة يف جمال املوارد ا تاكمل يكفل ممارسات  بوإقامة نظام  سم لبسـ ثالحم  :ملا

ياجات؛ ° هادف والقامئ عىل الا يف ا تو تا ظ حل  ل

يف أشخاص؛ ° شاغرة وتو ناصب ا شغل ا تغرق  تصار الوقت ا ظوا ل مل ل ملسـ  خ

ساعدة عىل دمع ا ° تغوأداء معزز اب يجيري يلمل نظمة؛تالاسرتا  مل داخل ا

سوضامن ° نني؛ؤوم موظفني و  ممكلني 

ياللوالرصد  ° تطوير وتعزيزهيا و تعلمي وفرص ا تنفياجات إىل ا لح ل تقدم احملرز يف ذكل؛ت  لذها وتعقب ا

هين ° سار ا تقدم يف ا ياجات ا بات اخلدمة وا تعلمي حنو  يه ا ملوتو ملج ل ت تطل حل  .م

 :إدارة األداء املؤسيس :ابء

ية؛ • ية معززة يف إعداد ويقة الربانمج واملزيا نفعا ث  ل

ية وفقا  • يط للموارد املؤ ساابت يف نظام ا ًبط جدول ا سـ تخط حل سض يةل نظمة وحتيجالسرتا يغ مل ا تبلاجاهتا إىل 
 ادلول األعضاء والزابئن وأحصاب املصانع؛

ية وشامةل  • يط للموارد املؤ ية املعلومات وأكرث دقة بإسقاطات مدجمة يف نظام ا يات وا سـومزيا تخط سن ل ف
رشية؛ نفقات واملوارد ا لباإليرادات وا  ل
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هات املاحنة • ية اجلودة دلمع إدارة الربامج وا سن بفضل معلومات عا يغ  جلو ل حم بادرات املموةل من خارج تبل مل وا
ية؛  ناملزيا

ية؛ • بة ادلا ية واملرا شفا تفويض ابختاذ القرارات وتعقب املعامالت وا ساءةل ابسامح اب خلوإماكية ا ل ل ل مل قن  ف

تخدام املوارد  • بة، مما ميكن من ا تاجئ املر تخداهما عىل أساس ا يص املوارد وا ية  ية يف  شفا سـوا ن سـ ختص تقل يف لف ك
تخدام  تاحة أفضل ا سـا يةحنو األهداف مل ية؛تيجالاسرتا  حل واألهداف املر

تاجئ األشطة وعواقهبا ابخلطط  • سمح مبقارنة  نوتاجئ مرصودة وأداء فعيل مالحق ومرصود ومقمي، مبا  ن ي ن
متر شلك  سني الربامج  تايل  ميكن اب سـاملرسومة  مف ب حت  .ل

 :أدارة العالقة مع الزبون :جمي

ياانت موحد يقدم رؤية • سقة لبمركز  ياجاهتا؛مت موحدة و  حتدلول األعضاء والزابئن وأحصاب املصاحل وا

تخدام مركز موحد للمعلومات  • نة وجمربة مع الزبون بفضل خدمات مركزية مقدمة للزابئن اب سـوعالقة  حمسـ
تعلقة ابلزابئن؛  ملا

شف عن األمناط  • ياانت وا تجواب ا يغ تكفل املرونة يف ا ية معقدة وقدرة عىل ا شطة  لكوأ ب سـ بل يل لن ت لحتل
ي سني نفاذ ادلول األعضاء والزابئن وأحصاب املصاحل إىل املعلومات؛خملفا  حتة و

ياجاته • سن ال هم أ ميكن زايدة اإليرادات بفضل  شأن الزبون  ياانت موحدة  تخدام  توا ح ب ب حسـ ف  .ل

ثا ية :لاث يط للموارد املؤ رشوعات ا شامل جملموعة  نطاق ا سـا تخط ل سل ل  م
رشوعات وتفق علهيا ًذه املرحةل، سرنمس رؤية عامة هويف. املرحةل األوىل مرحةل بداية ورؤيةسـتكون  .10 ن جملموعة ا مل

رشوعات تؤثر فهيا ا ية اليت  شمل جماالت العمل األسا مليث  سـ سـ ت بل خلدمات . حب توجه ا شمل هذا ا ملقو ل سي
تدبري عىل أساس  ياتلاإلدارة وا ية لألتيجالاسرتا ها يف اخلطة الاسرت تيج الوارد و توسطصف سرتشد . ملجل ا سنو

يفيؤيةبتكل الر ظ أيضا يف لك جمال و شرتايت  - ً رشي وا ية وإدارة رأس املال ا ية واملزيا ملأي إدارة الربامج واملا ن لبل
يا املعلومات والاتصاالت نولو جواألسفار و بو . تك نهتجه الو ية لألسلوب اذلي  بادئ الر بني الرؤية ا يو سـ تمل سـت ئيسـ

بو وتفويض ًيف إدارة مواردها وتصمامي ملفاهمي احللول املطلوبة يف ا ساءةل يف الو يبل مع مراعاة أسس ا مل ملسـتق
ية تاجئ  يق  يات كام هو رضوري  فعلالصال ن تحق  .لح

يات عىل األنظمة  .11 يل لوقع املفاهمي املصممة وتفويض الصال بداية والرؤية  ندرج يف نطاق مرحةل ا حو حتلي ل س
ية، مبا يف ذكل ا تغواألدوات واإلجراءات احلا يةيلل ياانت الر سـريات يف ا يب ساابتئل ميكن . حل من نوع خمطط ا سـو

بوطة ودامعة  سقة و تاجئ  رشوعات إىل  ساعد عىل ضامن وصول ا مضالاسرتشاد ابلرؤية لوضوهحا و ت ن مت ملس
يا املعلومات والاتصاالتيتيجالسرتا نولو بو يف جمال  جة الو تك يعزز . ي بو و رشوع بفوائد عىل الو يعود لك  سـو ي مسـ

يا من قدراهتا املدعومة مبجموعة  ًتدر يةجي تا ثالثة ا ية ا يقات يف اجملاالت الر لتاكمةل من األدوات وا ل ل سـ يب ئتط ل  :م

رشية وتطويرها :ألف  لبإدارة املوارد ا

يان .12 نظامان احلا لسعى ا ل نة (HR ACCESS) ونظام SEGAGIP وهام نظام ي يذهام حوايل  سـ الذلان مت  تنف
تعلق مبعلوما2000 تخدمني وال سـامي ما  بات ا بة  ي جاهدين ملوا سـ تطل ملك يغ واإلدارةم متدان أيضا عىل . لتبلت ا ًو يع

يانهتا يهتا وقدراهتا وتفامق صعوبة  يا قدمية ترتاجع صال صنولو ت ح ج ية. تك يذ اسرتا متد  تيجو تنف  املوارد املقدمة يف سـيع
بو يف شلكها األويل يات الو ي  ها الهنايئ إىل دورة )  املرفق اخلامسA/42/10ثالويقة  (2006مجلع  2007شلكويف 
يا املعلومات يف إدارة مجلعيات ا نولو تخدام معزز ألنظمة  بري، عىل ا بو، إىل حد  جدلول األعضاء يف الو تك سـ ك ي

رشية رشي. لباملوارد ا نظام يف هناية املطاف لك جوانب إدارة رأس املال ا لبوالبد أن يغطي معل ذكل ا ومن . ل
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ية يف جمال املوارد  ته الوظائف األسا رشوع يف بدا يح ا سـاملقرتح أن  ي ملي تعاضة به عام يقدمه ت رشية ابال سـا لب
شوف املربات  تحقات و تعلقة ابملوظفني والفوائد وا ياانت ا نظامان اآلن يف ذكرهام، مبا يف ذكل إدارة ا تا ك سـ مل ب ملل ل

ياب نارص . لغوإدارة حاالت ا يذ حللعومن ا رشوع  همة يف هذا ا ّا نف تمل رشوط مل ناصب ويفي  تعلق بإدارة ا ب  مل ي
ميي يغة/لتنظاإلطار ا يذهام يف لصا ته معزتم  نظام املوظفني وال تنف املعدةل  حئ ناير 1ل  .2012ي 

يقات لكرتوين األداء اإلتقيميويعمل نظام  .13 تاكمل مع سائر  ب احلايل مبعزل عن ابيق األنظمة وبقدرة حمدودة عىل ا تطل
بالوبو احلاسوية نة . ي بو أكرث إملاما 2012سـوبهناية  تكون الو  ،ً ي تخدامه إدارة األداء وأكرثبنظام سـ سـ نضجا يف ا ً

نوات  تادت عىل ذكل  سـبعد أن تكون قد ا تعلقة ابملوارد . عدةلع ية ا ملوبعد جناح الوظائف احلاسوية األسا سـ ب
بارة عن حل  رشوع جديد هو  رشوع يف  يه الكفاية، نعزتم ا رشية وما أن ترتخس إجراءات العمل مبا  عا م ل فب ل

نظام احلايل ابلوحدات احلاسوب متاكمل إلدارة أداء املوظفني، إما ابعامتد وحدة  لحاسوية جديدة أو بدمج ا ب
تعلقة بإدارة رأس املال رشي.ملا  .لبا

ية الالحق .14 تكون اخلطوة ا ناصب،  نجاح يف اعامتد إدارة لألداء وا ملنطقوبعد ا سـ مل تخداهما ةل تطوير وا سـ وفرص ا ل
ية هارات ادلا مترار وتطور وتغذي ا تعمل اب نظمة  شاء  خلمن أجل إ ت ت ملن يق ذكل ابعامتد حل يقوم عىل وميك. سـم حتقن 

رشيإدارة تعلقة برأس املال ا ية ودجمه ابلاكمل مع الوحدات احلاسوية األخرى ا سارات ا تعلمي وتطوير ا لب ا مل ب ن مل  .ملهل

تاج إىل  تسو .15 تخداما اكمال، عىل أهنا  تخدهما ا نظمة و ية املوجودة يف ا هارات ادلا بو دامئا إىل ا حتتطلع الو سـ سـ مل خل ًي ً تً مل
تق تقومي سـا ية جديدة واحلفاظ علهيا كام جاء يف برانمج ا لطاب همارات خار يجيج بو . تالاسرتا يع الو يوليك  تسـتط

ية أوال تاج إىل رمس صورة  ـي  هارات،  تقطاب أفضل ا ًا ً ن حت ف همسـ ً ه متد حال . مل ًو يسـتع يف نإلكرتو تو ثا  ظا حد لل ًي ً
تعلق بإدارة رأس املال تكامال للحل ا ملا رشي.ًسـ يق . لبا يف حتقوميكن  تو ظذكل ابعامتد حل جديد أو بدمج حل ا ل

يالكرتويناإل يذه حا ً اجلاري  ل  .تنف

 إدارة األداء املؤسيس :ابء

يغ  .16 تبلمتد أداة  للً يجيسـنع يجيوسرتيس تكل األداة األساس .  املؤسيستالاسرتا يل يف تالاسرتا تح يغ وا ل  ل للتبل
بل نضع خطة ونفذها دلمج تقارير إ.ملسـتقا ن و رشوعدارة الربانمج احلاسـ يذ ا ناء  يغ املؤسيس أ ية ا ملية يف  نف تن ث بل ب  . لتل

ها الهنايئ تويف الوقت احلايل، ال  .17 ياغهتا يف  ية و شلكزال ويقة الربانمج واملزيا ص ن فتقر إىل دمع من نظام حاسويب تث
ية. مضبوط يا عىل جداول حاسوية حمدودة الوظائف وا متد حا بنو ب لل ً ساءةل. نع نظمة إىل مزيد من ا ملومع حتول ا  مل

ـي حباجة ماسة إىل اعامتد أدوات تدمع إجراءات  تاجئ،  تاجئ واحلاجة إىل تعزيز اإلدارة القامئة عىل ا فهعىل ا ن لن ل
ية والرصد و يط وتصممي املزيا نا ومن املعزتم دمج تكل األدوات ابلاكمل يف احلل احلاسويب احلايل .  األداءتقيميلتخط

ية واحلل املقرتح إلدارة رأس املال لشأن املا رشيب يغ . لب ا تعني أيضا بأداة ا بلو تسـ لت ً يجيس يغ تالاسرتا سامح اب بل  لتلل
تاجئ يق ا ية و تخدام املزيا نظمة يف رصد األشطة وا يل وإعانة ا تح نوا ن سـ ن مل ل لل  .حتق

نوات عدة،  .18 بو  تاكمةل ما زالت تدمع الو نفذة يف إطار برانمج اإلدارة ا ية ا ساابت احلا سـومع أن خمططات ا ي مل مل ل لحل
ية فإن اعامتد ا تعزيز تكل ا بو فرصة  يح للو تقدمة  يغ ا يل وا تح تاجئ وأدوات ا نإلدارة القامئة عىل ا بت ل ي ي مل بل ل ل لن ت لل

ية دلى ادلول األعضاء وأحصاب املصاحل يغ الر يل وا تح ياجات ا يب ال سـو بل ل ل ت يتج ت ئسـ ل وما أن ميكن الاتفاق . حت
ية  نظر يف  يعاد ا رشوعات،  بنعىل الرؤية املصورة جملموعة ا ل سـ تخداهماتخمططامل نة وطريقة ا ساابت الرا سـ ا ه . حل

يال للك احللول  شمل املراجعة  ًو حتل تأثر ابعامتد خمطست نة اليت  ستالرا  .ط جديده

 العالقة مع الزبونإدارة  :جمي

سعى إىل  .19 ية  مية أسا نتوجه حنو خدمة الزبون  سـ تقومي سرإقلل يجيلاهئا والهنوض هبا من خالل برانمج ا ، تالاسرتا
شمهل اصطالح سددين للرسوم وغريمه من أحصاب املصاحليمبا  بذل هجود مجة . م الزبون من دول أعضاء و نا  نوإ ن

يا يف . إلرساء أفضل املامرسات عىل أساس خدمة الزبون تعلقة ابلزبون فاعال ر سني املعلومات ا ترب  ًو سـ مل حت ئينع ً
ياق تلفة . لسـهذا ا تعلقة ابلزبون عىل عدة أنظمة  يا املعلومات ا خموتوزع حا مل ل شأن ت تعاون  بمبا فهيا قطاع معاهدة ا ل
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تاكمةل، عىل أ شورات ونظام اإلدارة ا يعات ا بونة و ملالرباءات ومدريد والهاي و ن ب ملشـ م  من هذه األنظمة ال ًن أايل
ياتهق الزبون وعال موحدة عنيعطي رؤية نظمة وا ت مع ا ومن شأن إقامة نظام إلدارة العالقة مع الزبون . جاتهحمل

بق  لأن يؤسس ملا  بوسـ يا مع األنظمة القامئة وتوفري رؤية واحدة موحدة عن زابئن الو يندمج تدر جي ولعال يف . ًي
يغ ادلول األعضاء وأحصاب  سني  ياجات الزابئن مبزيد من الوضوح و هم ا بو عىل  ساعد الو بلذكل ما  حت ت ي تي ح ف

ية تريم إىل تعزيز تدفق اإلير يذ اسرتا يجاملصاحل املعلومات وإعانة الوبو يف  تي ذكل ومن شأن نظام من . اداتتنف
شأان شورات اذلي أ يعات ا يض عن نظام  بو  يح فرصة للو يل أن  نا ن ب تع ي ي ملب م لتسـلق تاكملهت  .م يف ادلاخل حبل 

يح ذكل احلل، خارج نطاق  .20 نظام احلاسويب إلدارة العالقة مع الزبون،  ياق ا متل الوظائف يف  يتوما أن  ل سـسـ تك
تقدمي خدمات مركزية ل رشوع، فرص  لهذا ا يات مل تلف اسرتا بل كجمع اخلدمات ودمع  يجلزبون يف ا تخم ملسـتق

مية مضافة ومثن سامح خبصم األسعار وتأدية املزيد من اخلدمات  سعري وا با بق ل  .لت

رشية .21 يط للموارد ا نظام ا ية  بو دلهيا األسس األسا لبوكام جاء أعاله، فإن الو تخط ل سـ عىل أن بعض الوظائف قد . لي
تعزيز  ليد من املزيد من ا تجات تسـتف تخدم املزتايد وإملامه ووجود وظائف جديدة مضن ا نيف ضوء وعي ا ملسـ مل

رشوعات . العادية تغتدعي تتصممي املفاهمي قد وملضف إىل ذكل، فإن الرؤية اليت تصور مجموعة ا ريات أو يسـ
ية شرتايت واأل. لتعديالت يف األنظمة احلا ية وا ية للام ملوشمل هذا الاقرتاح تعزيز األنظمة احلا ل ل سفار من خالل ي

سمح ابعامتد حت تنات  يات واألدوات، فضال عن وحدات حاسوية يس يغ للرب نة ترد يف أحدث  بوظائف  جم ص ًسـ حم
ية و تغإضا نارص جديدةريات يف تفادة من  ميكن الا عية  سـ  .لشلك

شودة ً:رابعا ية ا تاجئ الر نا سـ ملن ي  ئل
رشوعاتت .22 شودة من مجموعة ا ية ا تاجئ الر ملرد فامي ييل ا ن سـ ملن ي  :ئل

رشوعاتتصو • يات؛ملر مجموعة ا ساءةل وتفويض الصال ح وتصممي املفاهمي وإطار ا  مل

شوف املربات؛ • رشية و تعلقة ابملوارد ا ية ا يذ اجلوانب األسا تو ك مل لبسـ  تنف

ناصب؛ • يذ إدارة األداء وا ملو  تنف

تعلمي • يذ إدارة ا لو ية؛تنف سارات ا ن وتطور ا مل  ملهت

يف؛ • تو يذ أعامل ا ظو ل  تنف

يط وإ • يذ برانمج ا لتخطو ية؛تنف  نعداد املزيا

يل والرصد و • تح يغ وا يذ برانمج ا لو ل لتبل   األداء؛تقيميتنف

يذ برانمج إدارة العالقة مع الزبون؛ •  تنفو

يات؛و • بقة يف الرب يذ لكه ابعامتد أفضل املامرسات ا جميمت ا ملط  لتنف

ندسة إجراءاو • ياق الربتهإعادة  بة أفضل املامرسات يف  تضاء ملوا ند الا بو وممارسات  جم الو سـ ك ع يات مبا قي
تعامل سب الا بط املواصفات  سـحيد من  ح  .ض

سا ًخا رشوعات :م ية يف مقاربة مجموعة ا ملنارص ر سـ  ئيع
بارستنفذ مجم .23 رشوعات مع إيالء ا عتوعة ا تخلصهتا الوبو من مل ية والعرب اليت ا يذ الر ي اكمل لعوامل جناح ا سـ ئيسـ تنفل

ًرشوعات سابقة أو دلى واكالت أخرى نظومة األمم اً اتبعةم مل  شمل املقاربة ما ييلمل  :ستتحدة و
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رشوعإدارة  :ألف رشوعات ولك  محممكة جملموعة ا  مل

ية قادرة عىل إحراز شأسـين • رشوعات مبا يضمن  هر عىل إدارة مجموعة ا رشوعات  ن جملس جملموعة ا بس مل يمل
ها ومعاجلة القضااي واخملاطر  تقدم وحتديد الفوائد العامة و حتقيقا ية إدل ية اريةتيجالقصوى وتصممي اسرتا ل عا

هال اجلودة رشوعات يف  ظليذ ا ملنف  .ت

رشوعات وتصممي ملفاهمي اجملموعة ميكن الاسرتشاد هبام  • توى جملموعة ا يع ا يوضع تصور ر ملو سـ ملسـ ف
بة للصورة املرسومة رشوع وموا ية من لك  تأ توضاح مهنام وضامن حلول أو فوائد  كوالا ت مسـ بق . م سـوقد 

 .11وصف املعامل العامة للرؤية يف الفقرة 

رشوعات عىل أساس سـينشأ • يط والرصد وادلمع للك ا توىل ا رشوعات  تب إلدارة مجموعة ا مل  تخطمل لي مك
 .يويم

يح  • ياسه وتو تحقق عىل حنو ميكن  ته والفوائد اليت  بني موا رشوع  يعد ملخص للك ا ضو سـ ي قسـ صف مل
رشوع ولل تؤدي إىل الفوائد وتاكيف ارشاكت املرتبة عىل ا ملحلول اليت  تل ل نية العمل يف إطار  إلماكتقيميسـ

رشوع رشوع. ملا يذ ا رشوعات ابمليض يف  يرصح جملس مجموعة ا ملوناء عىل تكل املعلومات  تنفمل سـ  .ب

يذ :ابء  لتنفاعامتد أفضل املامرسات يف ا

ية تا ية ا نارص الر يذ ا لشمل مقاربة ا ل سـ لع ئيت تنفل  :س

سقة جملموعاهتا • ناد إىل رؤية واحضة و رشوعات ابال تنفذ ا س مس ت  .ملت

يارعاية  • ساءةل لإلدارة ا لعلو  .م

يا املعلومات؛ • نولو بات  بات العمل ويس  جومقاربة قامئة عىل  تك تطلل متطل  م

نهتج  • متد مقاربة  تو منوذج"سـتع تغريات يف ا لحد أدىن من ا بدة ". ل تاكيف ا بق أن ذكران أن ا ملتكوقد  ل ل سـ
ناء عهنا تطلب الا تغريات  نوع من ا تغرق إلجراء ذكل ا تغوالوقت ا ت ل ل سـسـ تاكيف ضف إىل. مل ل ذكل أن ا ل

مترا تغريات وا سـاجلارية املرتبة عىل مواصةل ا ل ياترت تقدمة من الرب جمها بعد الاتقال إىل إصدارات  ل ّ حتممن
نوع من  نظر فهيا وتقرص الرجوع إىل ذكل ا يا ا يد اإلدارة ا برية ومن الرضوري إذا أن  بالغ  لالوبو  ل لعل تع ك ًي م

تربير باب تربرها متام ا لاإلجراءات عىل أ  .سـ

بعد  • بارود"تستيه مقاربة  شاف ا لا توفرة كام يه قدر اإلماكن عىل ". كت تحقق ذكل ابعامتد احللول ا ملو يس
نحو املذكور أعاله تحدة. لا بو من خربة واكالت األمم ا يد الو ملو ي  األخرى ومعرفهتا ابعامتد احللول ستسـتف

ند اإلماكن يذها،  بق  عاليت  تاك. تنفسـ يكفل ذكل وفورات يف الوقت وا لو بدأ سـ رشوعات  ستيف ألن ا ملل
رشوع بو علهيا يف امليض قدما اب متد الو تاجئ  تة ا تصوير اث ملحبلول سابقة ا ً ي ن ب لتعل  .ل

يا يف املقاربة • نرصا أسا ترب إدارة اخملاطر  ًو سـ ع تدون اخملاطر الفادحة يف جسل خمصص خملاطر مجموعة . ًتع سـو
تب يه  تمكل دوراي بأحدث املعلومات ورشف  رشوعات  مكا عل يسـ ًمل رشوعاتي  .مل إدارة مجموعة ا

بة • ية ملرا ية ر شاء  قومن املعزتم إ مسن ب سؤن رشوع، تضمن جملس مؤلف من  م لك  يذي واحد م يتخذ (تنفول 
تخدم رييس ) القرارات ئو سـهتكل(مسـ ). أو من اخلارج/بللخدمات احلاسوية و(ئومورد رييس ) ملا

س تخدم الرييس مديرا ألحد الربامج  يكون ا مو سـ ًسـ ئ ئ الرييس املعين ويأخذ عىل عاتقه ل عن القطاعؤومل
يذ  سن  هل  ية وغريها من القرارات اليت  بد تخذ القرارات ا تغري املطلوب يف قطاعه و نفيادة ا س تق حت ئ مل ي ل

رشوع يف قطاعه  .ملا

رشوعات  • توالها خشص اكنت هل خربة انحجة يف  ية، ذلا جيب أن  ية ر رشوع أ تيس إدارة ا مو يمل سـ ئيمه تك
ًشابه مؤخرا  .م
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نفذ لك  • مو ناك ومؤهال ذلكل الغرضسي يذ يكون  برية من رشيك يف ا ساعدة  ًرشوع  ً حم ك  .لتنفمب

تكامهل • ميكن ا رشوع  بىن ا تخدم من أن  سـوالبد  لسـ مل يت نجاحللم شاركة من . ب  بغي أن تكون تكل ا ملذلا،  فين
ياجاهتم للمع هم وا تفرغني وملمني مبجال  تتخدمني  حسـ معل م ية جزيا أو (ومات لم ًيعفون من هماهمم احلا ئ ل

ناسب سب ما يكون  بريا أو متاما،  مبقدر  ح ًك نا تاكيف ). ً شاركة وأدر نا تكل ا لوقد أخذان عىل عا جمل تق
تقديرات ساب ا تفرغني يف  تخدمني ا لتعويض ا ح مل  .ملسـ

رشوع مع الرتكزي  • ناء بداية ا تعداد أ يط وحتديد املعامل والا يقة من ا يذ مرحةل د ملومن املعزتم  ث سـ لتخط ق تنف
تحداث خطة مفصةل بات العملسـعىل ا نطاقه عىل أساس  ية  تطل هل وحتديد املعامل الهنا ل مع تدريب .مئ

يني بعض أفراد الفريق الر متل  سـأويل  ئيل  .حم

يه  • تمكل دوراي بأحدث املعلومات ورشف  ها  رشوع يف جسل خمصص  تدون خماطر لك  علو سـ يسـ ًم ي ل
رشوع تق. ملجملس ا ًو ناد إَّ لك اخملاطر وترتّميسـ ستب وفقا لألولوايت ابال متل ً ها ا حملىل احامتل حدوهثا وو قع

تدابري بة وتدوين تكل ا نا ها من تدابري  لمع حتديد ما يقا سـ م  .بل

 بنية حلل شامل :جمي

يذ • ية واحضة  نظامتنفمن املعزتم  ية عىل أساس خارطة حمددة املعامل و يط للموارد املؤ بن ا سـ ستخط يتوىل (ل
تخصص يف هذا اجملال نك  تب مؤهل و متطويرهام  شم). حممك يغ املؤسيس وإدارة الواثئق سيو لتبلل احلل ا

ي تدرجة تكون قادرة عىل دمع . ًا وتدفق العملنإلكرتو ثة و ية حد شاء  نحرص عىل الرتكزي عىل إ مو ين ب ن سـ
تغرية عىل مدى ياجاهتا ا بو وا ملالو ت نوات عدةحي يا املعلومات والاتصاالت . سـ  نولو توىل إدارة  جو تك ست
بط أدوات ا ية و ية ا ملحتديد ا ض ن لتقب ن يةوًريه وفقا لإلطار يرشوع ومعال يا تيجالاسرتا نولو شأن  ج  تك ب

 .الاتصاالت واملعلومات وال سـامي األمن املعلومايت

تجات  • ية إىل  ند ا نو ب مس ن لت ندجمان معا متاما وتعمالن مع الوحدات Oracle/PeopleSoftست ً اليت  ً ت
تاكمةل  تكون مهنا نظام اإلدارة ا ملاحلاسوية اليت  ي نظام احلاسويب يغطي إدارة ًعلام ب ((AIMS)ب لأن هذا ا

شرتايت واألصول اب ية وا ياق املزيا يغ يف  ية وا ملاملا ن سـ بل نوع ذاتهساللتل تجات من ا لناد إىل ا ملن  .ت

تضافة  :دال ية ال بات احلا سـتعزيز الرت ل بيقات احلاسويةلايت  تطب

يقات برانمج  • نجاح  تخدم  بو  ئت الو بما  ب سـ ي تطت ت تحدة يسـتضيفها مركز اليت PeopleSoftف مل األمم ا
رشوعات. احلاسويب بعض ا نة  يارات ا ملوذلا من املعزتم اآلخذ هبذا احلل مضن ا ل ًومن املعزتم أيضا . ملمكخل

رشوع بات أخرى للك  نظر يف تر ما تي تضافة اخلدمات يف ادلاخل وناء عىل الطلب ،ل ب مبا يف ذكل ا سـ
يات حبمك اخلدمات( تلزمي الاكمل ومورد اخلد) جمبإاتحة الرب شرتك لوا تضافة احلل دلى (ملمات ا سـأي ا

تحدةلواكةل أخرى  ند إعداد ). ملألمم ا تضافة احللول احلاسوية  بات ا تخذ القرار يف تر عو ب سـ ت يس  ملخصن
توى اخلدمات ومدى اخنراطه يف  تاكيف و تخداهما وا يات املعزتم ا رشوع عىل أساس الرب سـلك  ل ل سـ مجم م

شامل  .لاحلل ا

رشوع وجدول زمين ً:سادسا   مؤقت ملمراحل ا
بني يف اشلك الرابع .24 رشوعات اجلدول الزمين املؤقت وا بع مجموعة ا لمن املرتقب يف هذه املرحةل أن  مل ملت يوبني . ت

بني لك جمرى العمل املطلوب  نه ال  ية وادلامعة، و تعممي الوظائف األسا يد املقدرة  ياجلدول الزمين املوا سـ ل لكع
رشوعات مليذ مجموعة ا تب ومن املعزتم إعد. لتنف شاء  ناء املرحةل الاسـهتالية فور إ مكاد خطة شامةل ومفصةل أ ن ل ث
رشوعات نة. ملإدارة مجموعة ا ها لك  توقع  ية ا تاجئ الر سم وصف  سـويف هذا ا حتق مل سـ ن يقلق ي .ئلل
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Diagram IV 
Anticipated Project Portfolio Timeline 
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2010 

رشوعات؛ - رشوعات وجملس ا تب إدارة مجموعة ا شاء  ملإ مل مك  ن

يات؛ -  حوبدأ إعداد رؤية وتصممي املفاهمي وخارطة احللول، مبا يف ذكل اإلطار احملاسـيب وختويل الصال

توج - يد ا لوتأ يجيه ك يةينللب تالاسرتا نولو ية واحللول ا جة املؤ لتك يقاسسـ تعلقةتللتطب   مبعلومات العمل مل ا
يوإدارة الواثئق اإلتبليغ املؤسيس لوا  ة وإدارة إجراءات العمل وتدفق العمل؛نلكرتو

رشوع اعامتد نظام  - ندرج يف إلكرتوينموبدء  ية اليت  ت إلدارة الواثئق هبدف إدارة الواثئق واملعلومات الور ق
ية؛ يط للموارد املؤ سـنطاق نظام ا ستخط  ل

بة األنظمة وا - ها لضامن موا رشوعات و تعراض خطة مجموعة ا كوا صقلسـ توجه مل ية وفقا  لليقات احلا ل ًب لتط
يجي ية؛تالاسرتا هادفة وا ن واألدوات ا  لبل

يا واحلصول  - رشوعات واملراحل ذات األولوية ا لعلوإعداد خطط مفصةل وتقديرات للموارد ألغراض ا مل
 .عىل املوافقة

2011 

تصممي املفاهمي وخارطة احللول؛ - رشوعات وا ية لرؤية مجموعة ا يغة الهنا لإعداد ا ئ  مللص

ساابت واألنظمة واإلجراءات؛ينلبديد وقع تصممي املفاهمي عىل اوحت - ية  للحة احلا  ل

رشوع؛ - رشوعات وللك  تقين وأدواته ألغراض مجموعة ا يط ا شاء ا ية وإ ية ا موتصممي ا مل ل حمل ن ن لتقب ن  ل

يات قوترية - بو إلقامة PeopleSoftجم أدوات بر تخدمة داخل الو ي ا سلمي ألغراض أعامل  تقين أساسملسـ
تطو ناد إىل أحدث اإلصدارات؛لا بةل ابال تير ا  سملق

نظام اإل - ية ادلامعة لكرتوينلوتعممي ا تخدامه إلدارة الواثئق واملعلومات الور ق إلدارة املعلومات وبداية ا سـ
ية؛ يط للموارد املؤ سـنطاق نظام ا تخط سل  ل

رشوع اخلاص ابعامتد حل  - شوف املربات؛إلكرتوينملوبدء ا ت ألغراض املوظفني و  ك

رش - ية؛لكرتوين احلل اإل اعامتدوعموبدء  يط وإعداد املزيا ن اخلاص اب  لتخط

رشوع اخلاص ابعامتد احلل اإل - نظام اإلدارة القامئة لكرتوينملوبدء ا ل اخلاص بإدارة األداء املؤسيس دعام  ً
يمي الرصد واألداء؛ يل العمل و يغ و تاجئ وا تقعىل ا حتل بل تن  لل

يل إدارة األداء املؤسيس  - ية؛حتلوتعممي برانمج  شرتايت واملا لشمل ا مل  لي

2012 

ها، يف بداية  - ساابت معممة بعد إعادة  تصمميخمططات ا  ؛2012حل

شوف املربات معممة يف بداية  - يقات املوظفني و تو ك  ؛2012تطب

ية معمم خالل عام  - يط وإعداد املزيا نوبرانمج ا  ؛2012لتخط

يق نظام إدارة أداء املوظفني؛ - رشوع الرايم إىل  تطبوبدء ا  مل

ناء وبرانم - ية معمم أ يل إدارة األداء املؤسيس ألغراض القوى العامةل واملزيا ثج  ن  ؛2012حتل

يقات  - تاكمةل العامتد اإلصدار األخري  بوبدء ترية نظام اإلدارة ا لتطمل  هبدف ضامن دمع PeopleSoftق
نات تفادة من ا يتواصل والا سم  .لتحسـ
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 ؛2013برانمج إدارة أداء املوظفني معمم خالل  -

نظام ونظام ا - تاكمةل بإصداره األخري  لإلدارة ا  ؛2013 معمم خالل PeopleSoftمل

تعلمي؛ - رشوع يريم إىل اعامتد حل إلدارة ا لوبداية   م

يل إدارة األداء املؤسيس ألغراض أداء القوى العامةل معمم خالل  -  ؛2013حتلوبرانمج 

رشوع السـهتالل  - شأن إدارة العالقة مع الزبون وبدء  موإقرار نطاق حلل  م شأن إدارة ب برشوع رائد 
 .العالقة مع الزبون

2014 

تعلمي معمم خالل  -  ؛2014لحل إدارة ا

شأن إدارة العالقة مع الزبون معمم خالل  -  ؛2014بواحلل الرائد 

تعلمي والعالقة مع الزبون معمم خالل  - ييل إلدارة األداء املؤسيس فامي خيص إدارة ا تح لوالربانمج ا ل  ؛2014ل

رشوع تريم إىل - يع نطاق حل إدارة العالقة مع الزبون ودجمه مع األنظمة موبداية  يةسـ تو  تيجالاسرتا
بونة؛ شأن الرباءات ومدريد والهاي و تعاون  ثل نظام معاهدة ا ية،  شـاحلا ب ل لل  م

تعلق  - رشوع العامتد احلل احلاسويب ا ملوبدء  يم تو ظاب  .فل

2015 

يف معمم خالل  - تو تعلق اب ظاحلل احلاسويب ا ل  ؛2015مل

تعلق بإدارة العالقة ابلزبون موسع ومعمم خالل واحلل احلاسويب -   وما بعدها؛2015مل ا

يف معمم خالل  - تو تعلق اب به ا ييل إلدارة األداء املؤسيس جبا تح ظالربانمج ا ل مل ن ل  .2015ل

رشوع واآلوال بد من إاتحة يذمل بعض الوقت ما بني ا يت بعد تعممي لك حل ومراجعة احلل ما بعد ا نفخر ألغراض ا لتب . لتث
رشوعات الحقةويكف تخلصة ألغراض  مل ذكل حلول مدجمة متاما وعرب  مسـ ً. 

تكامل مجموعة  رشوعات ولكهنا لن جتين مثارها الاكمةل إال اب بو عدد من ا نفذ الو تضح من اجلدول الزمين أعاله،  سـوكام  ي س ملي ت
نجاح يه، فإن. بمهنا  سؤعلو يكون  رشوعات  م جملس مجموعة ا سـ ياس ما مل يقه عىل مدى قول عن حتديد الفوائد و حتقمت 
رشوعات  .ملا

بني يف اشلك اخلامس يا كام هو  تغري تدر رشوعات، فإن طابع أنظمة الوبو  يجة  لو جي س ي من ي ًت  .للم
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Diagram V 
WIPO’s ERP Solution Evolution over time 
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رشوعات وإدارهتا ً:سابعا ملنظمي مجموعة ا  ت
تب إلدارة مجموعة ا .25 مكشأ  يجي بفضل مجموعة من سـين تغري الاسرتا يذ برانمج ا ترشوعات ورشف عىل  ل تنف ي مل

بني يف الرمس األول أدانه سقة كام هو  رشوعات املرتابطة وا ما ملت  .مل

 

VII. PORTFOLIO ORGANIZATION AND GOVERNANCE 

 

 

 

 

 

 

 

رشوعات :ألف ملتب إدارة مجموعة ا  مك

ي .26 تب عىل حتديد األدوات ا ملهنجهر ا ملك رشوعاتة املعايريسيس يذ ا مل واجلودة امللزتم هبا يف  تب . تنف يكفل ا ملكو سـ
ها  يط  ها و رشوعات وتربيرها وتعر يمي ا يكون األساس وادلمع  يغ و يط وا شرتكة  لإجراءات  يف ختطتق سـ بل تخط ملم ل ت للل

يذها بهبا . تنفوتعاقهبا و رشوعات  نازعات بني ا تب أيضا عىل حل أي  ساعد ا سو تملك ملس ت و غري ذكل ة املوارد أحشًي
ية . من الضغوط ية ر بادرات معلوما ها  نظمة  تعامل الويق مع قطاعات أخرى يف ا تب اب يعمل ا سـو ت مل ث ل ئيسـ م ل ملك
يذ نفيد ا  .لتق

رشوعات :ابء  ملجملس مجموعة ا

رشوعات .27 بو جملس جملموعة ا يا للو مليكون فريق اإلدارة ا ي لعل تقع عىل اجمللس . ّسـ سسـو تأكد من لؤوملا يا  للية ا لعل
تقوميوجود رشوعات تدمع خطة ا تأكد من أن ا يق الفوائد احملددة وا ل الكفاءات و ملل يجيحتق يكون . ت الاسرتا سـو

سؤ رشوعات مع الرتكزي عىل جين الفوائد  . أمام املدير العامًوالماجمللس  تقدم يف لك ا يق ا يحرص عىل  ملو ل حتقسـ
يط حممك وفاعل وحتديد اسرت بة العمل وضامن إقامة  ية ومرا حما يذها عىل حنو يضمن قلعمل ية إلدارة اجلودة و تنفا تيج

توى اجلودة املطلوب رشوعات  يع ا سـيذ  مبمج مل  .تنف

سرتشد هبا .28 ية اليت  توهجات الر يا وا تخذ اجمللس القرارات ا يو سـ ل لعل سس ئي رشوعي يذ لك  م يف  إىل أن . ًونظرا. تنف
بغي اختاذها، ال شرتكة ويف ضوء القرارات اليت  ها وظائف  رشوعات  نا يل م رشوعات بد من مل مل أن يكون جملموعة ا

يذ راع تفويض من املدير العام ابختاذ القرارات الرضورية لضامن  ية  يذي واحد يرتأس اجمللس وهل صال نف  ح تنف بت
رشوعات يع ا ملفعال   .مجل
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رشوعات :جمي  ملمدير مجموعة ا

سؤمن املعزتم تعني  .29 توىل  رشوعات  ممدير جملموعة ا ي يمل يذ ا ية ا لو يورشف املدير عىل لك . ويم عىل يد اجمللسلتنفل
ثال للمعايري  يجي كام يضمن الا تقومي الاسرتا بادرات برانمج ا تلف  يهنا وبني  يق  رشوعات ويضمن ا تا ت ل خم مسـ م ب لتن مل

بات اجلودة والاساق يف جمرى العمل تو رشوع. متطل  .مويقوم املدير مقام القائد واملرشد ملدير لك 

يري :دال  لتغمدير ا

يني مدير من  .30 تغاملعزتم  رشوعات ويرفع هذا املدير تقاريره إىل مدير مجموعة يللتع تب إدارة مجموعة ا ملري يف  مك
شطة إدارة ا يذ أ يضمن  رشوعات  تغا ن لل تنف تعداد فامي خيص يمل يمي الا تدريب و ثل الاتصاالت والعروض وا سـري،  تقل م

سق سق و ناسب وبأسلوب  رشوعات ويف الوقت ا نلك ا ت ممل م  .مل

 ملهندس املؤسيس ا :هاء

سؤول أمام مدير مجموعة  .31 ندس  رشوعات ويكون ا تب إدارة مجموعة ا ندس مؤسيس يف  ميعني  ه هم ملسـ مل مك
رشوعات بادرة العامة . ملا يا الاتصاالت واملعلومات وا نولو تب وقطاع  ملويقوم مقام مهزة الوصل بني ا ج تك ملك

يجي تقومي الاسرتا تعلقة خبطة ا تا ل تحداث. مل هر عىل ا سـو ية يس تعلق  سة فامي  توى املؤ بن أنظمة العمل عىل  ي س بسـ م
ية يط للموارد املؤ تعلقة اب سـاألنظمة ا تخط سمل يني . ل تأثري عىل أحصاب املصاحل الر يقوم بدور حموري يف ا سـو ل ئيسـ

ياتوتطوير  نة يف جمال تيجالاسرتا يةه الرا ند يا املعلومات والاتصاالت وتطوير القدرات ا سـنولو له ج تأكد . تك سيو
ية املاحللمن أن  يا املعلومات واإلجراءات ينلبرتحة تواكب معايري اقلعملول ا نولو ية يف جمال  ياسات األ جة وا تك ن مسـ ل

تظام إىل إجياد فرص . واألدوات يف هذا اجملال سعى اب نو توهجات يف سي بة أحدث ا لسني املعلومات وموا ك لتح
 .القطاع اخلاص

نا ًاث رشوع وإدارته :م ملنظمي ا  ت
ية  .32 تتوضع  بن ثاين أدانهسـ بني يف الرمس ا نحو ا رشوع عىل ا لية للك  مل ل ممي يذ . نظ بو  تضطلع الو تنفويف األساس  ي بسـ

يذ ية من رشيك يف ا ساعدة خار رشوع  نفلك  لتج مب  .م

VIII. PROJECT ORGANIZATION AND GOVERNANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
PPMO 

Executive 

Project Board 

Senior Supplier ( s ) Senior User ( s ) 

Project Manager 

Project Support 

Project Team ( s ) 

Project Assurance 

Change Authority 



WO/PBC/15/17 
Annex 
21  

رشوعات املذكورين يف الرمس ا .33 تب إدارة ا لويرد أدانه تعريف أعضاء  مل يلمك  .لتفصثاين مبزيد من ا

رشوع :ألف  ملجملس ا

رشوع عددسـيضم .34 بار ًامل جملس ا سؤولنيك من  ناط ملا رشوعات و تفويض جملس مجموعة ا رشوع وفقا  ست عن ا ملل ًمل
سائل يةملبه ا تا ل األربع ا  :ل

ية • رشوع؛: حالصال  للمالختاذ القرارات وإاتحة املوارد 

ي • رشوع؛: ةقواملصدا يه ا ملالقدرة عىل تو  ج

تفويضو • لإماكية ا رشوع بإدارة : ن سامح ملدير ا سلمي وا توى ا رشوع عىل ا شاط جملس ا ملإبقاء  لمل ل سـ ملن
رشوع؛  ملا

سؤضامن حضور : احلضور • توهجاتلوملا  .لني الختاذ القرارات وحتديد ا

ناطة مب .35 رشوع مضن الوالية ا يذ ا سرتشد هبا يف  توهجات اليت  رشوع القرارات وا تخذ جملس ا ملو ي ل ملس نفمل جلس تي
رشوعات شرتكة والبد من. ملمجموعة ا رشوعات وظائف  مونظرا إىل أن  للم هم وجودً  مل اختاذ القرارات، مفن ا

يذي واحد يكون صانع القرار الرييس وؤمس ئول  سؤوتنف يامن يدمعه لملا رشوع،  ب يف هناية املطاف عن جناح ا مل
ئتخدم رييس أو أكرث ومورد رييس أو أكرث ئ  .مسـ

تخد .36 ثل ا سـو تخدمونملمي يع من  سـم الرييس مصاحل  سيمج رشوعئ تاجئ ا مل  رشوع يغطي مصاحل عديدة . ن ملوإذا اكن ا
سـمي ذكل ادلور ناع عن  تدعي الا يذ  ية ا تخدم رييس واحد عىل أن فعا تقجاز حتديد أكرث من  ت سـ ل مسـ تت نفم   عىللئ

ت. أشخاص كرث بات ا رشوع وحيدد  تخدم  تخدم الرييس موارد ا سـوخيصص ا تطل سـ ملسـ مل ممل للم تاجئ ئ نخدم ويراقب 
رشوع وفقا  ًا رشوعللمل تخدمني وفريق ا ملبات ويقوم مقام مهزة الوصل بني ا سـ ملتطل  .م

نفذها .37 رشوع و تاجئ ا ثل املورد الرييس مصاحل لك من يورد  يو ن ملمي سـمي ه. ئ ذا ادلور بني خشصني أحدهام تقوجيزي 
سؤللمموارد املوردين ئويكفل املورد الرييس . خر خاريجداخيل واآل تاجئ مرشوع ويكون  نول عن جودة 

رشوع يا املعلومات والاتصاالت وفريق ا نولو رشوع ويقوم مقام مهزة الوصل بني إدارة  ملا جمل  .تك

رشوع :ابء  ملمدير ا

رشوع أحد  .38 سؤوملويكون مدير ا بو لملا رشوعات يف الو يني عن ا رشوعومعني مل(مل سؤ) ملدة ا موناط به  ية ت لو
رشوع  يويم  يذ ا للما ل رشوعلتنف رشوعات . ملعىل يد جملس ا رشوع تقاريره إىل مدير مجموعة ا ملويرفع مدير ا مل

تعلاميته بوسرتشد   .ي

يري :جمي ية ا لتغصال  ح

رشوع  .39 ملتوىل جملس ا سؤوي يريات لملا ية للموافقة عىل لك ا تغية الهنا رشوعالطارئةلئ ناء ا مل أ ولكن، بإماكنه أن . ث
ية ا يل صال تغيقرر أن  لحي شخص أخيح يرياتلري  بعض ا بة  تغر اب ل لسـ شخص املوافقة عىل . لن توىل ذكل ا لو ي

نطاق تلكفة وا بقا خبصوص الوقت وا بعض املعايري احملددة  يريات اليت تفي  لا ل سـ ب ًتغ م  .ل

رشوع :دال  ملضامانت ا

رشوع  .40 ملتوىل جملس ا سؤوي يه لملا رشوع يف جمال معل لك عضو  شأن ضامانت ا ية  فية الهنا مل ب تخدم(ئ بري وا سـا  ملخل
يت) واملورد تقل  يق نظام  رشوع يف أدائه وتاجئه  يع اجلوانب ا بة  بمبرا ثق سـ ب ن تمج م للتط ب ء  وإذ مل يكن ألحد أعضا.مل

تقلاجمللس وقت اكيف لالضطالع بدوره يت ا يني أفراد من ادلاخل أو اخلارج ألجراء ا سـ، جاز  ث ملتع بت جمال  يف ل
ياهتا، . معهل تقال رشوع، ابلرمغ من ا لوتدمع ضامانت ا سـ شورة مل يذ بفضل ما تكفهل من  رشوع وفريق ا ممدير ا لتنف مل

ثل املعايري واملوظفني سائل  شأن  يه  موتو مج  .ب
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رشوع :هاء  ملفريق ا

رشوع فريق واحد أو أكرث يقوده مدير الفريق .41 مشأ مضن لك  رشوع . سـين ملويرفع مدير الفريق تقاريره إىل مدير ا
توجهياته تلف. بملدة معل الفريق ويلزتم  تهسـتخو تظر تأد تالف العمل ا ية الفريق وجحمه ومدته اب ي نو ن ملع . خ

تمكل  تعدد الوظائف و توى ادلاخيل يقوده أحد موظفي الوبو بدمع  يكون لك فريق مامتسك عىل ا سـو ي سـ مسـ ممل
يذلمبوارد من ارشيك اخلاريج يف يةل. لتنف ا تحىل الفريق  شكو بتي يكفل ما هو س ية  ية وا هارات الو ل من ا تقن لظ يف مل

تخصصات واإلملام ابلعملمطلوب   .لمن ا

رشوع :واو  ملدمع ا

سؤسيتوىل  .42 رشوعلوملا تخدم يف ا رشوع األرشاف عىل إجراءات ادلمع اإلداري وأدواته مما  مل عن دمع ا وقد . يسـمل
رشوعيقوم سب جحم ا يام به،  رشوع أو فريق مفوض اب مل بذكل ادلور مدير ا حمل  .لق

ملتاكيف املقدرة جملموعة الا ً:اتسعا متويل ل  للرشوعات والافرتاضات اليت يقوم علهيا واملصدر املقرتح 
رشوعات برمهتا  .43 ناهز إجاميل تلكفة ا مل من املقدر أن  يون فرنك سورسي25ي ي   أن تكل  إىلوجتدر اإلشارة. مل

بة  شمل هامش للطوارئ  تلكفة املقدرة  سـا ت رشوعات يف حدود املزي.  ابملائة10بنل يذ مجموعة ا تيض  ملو نف ية إدارة تيق نا
ية يارية من غري تعديالت إضا ند إىل الوظائف ا نطاق وتعمامي  بة عىل ا فصارمة جدا ومرا ت ملعق س يل ً ية . ً عولعل نو

ية تاكيف اإلضا تأخري وا ياانت يؤدي إىل بعض ا فاألنظمة القدمية وما فهيا من  ل ل ل  .ب

بني ا .44 يامن  تاكيف املقدرة للك قطاع رييس  ثالث ا ي وبني الرمس ا ل ل ل بي نرص من ئ تاكيف ذاهتا للك  علرمس الرابع ا ل ل
رشوعات رشوع ابإلضافة إىل الافرتاضات العامة اليت تقوم علهيا مجموعة ا ملنارص ا مل تضح من اجلدولني أن . ع يو

بلغ  رشوعات تقدر  تلكفة األوية جملموعة ا مبا ل يون فرنك سورسي25ملل ي  بو . مل ساب إىل خربة الو ند ذكل ا يو حل تس ي
يذ نظام اإل تلكفة إىل جتربة تنفيف  ند ا نفذ مؤخرا كام  رشوع املايل ا ية وا ية واملزيا تاكمةل جبانيب املا لدارة ا س مل ن ل تمل ت ً مل

تحدة ملنظامت أخرى اتبعة لألمم ا  .م

رشوعات  .45 بداية نظرا لرتابط ا يص لك األموال من ا سة أعوام من غري  رشوعات  يذ مجموعة ا يدوم  ملو ًمل ل ختص مخ تنفسـ
بري ية احلل ومن امل. كإىل حد  ثل تصممي املفاهمي و رشوعات،  يع ا نارص املدجمة واملؤثرة يف  يذ بعض ا نعزتم  م بنف مج مللع ت

ية احلل، يف املراحل األوىل يات وفقا  بنورشاء الرب لجم يص األموال لك توذلا، جيب أن . ً ختصغطي املوافقة عىل 
مترارية رشوعات ضامان ال سـتاكيف ا ً مل  .ل
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Chart III:  Preliminary cost estimate by major area 
(in Swiss francs) 

 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
 933,607 917,107 917,107 605,440 456,940 3,830,200 

 3,589,190 2,169,088 1,171,884 1,640,425 375,169 8,945,755 

 3,715,781 1,666,115 0 636,086 0 6,017,982 

 0 0 254,320 884,818 816,552 1,955,690 

 1,841,048 1,270,896 1,479,896 0 0 4,591,840 

 10,079,625 6,023,205 3,823,207 3,766,769 1,648,661 25,341,467 

Chart IV:  Preliminary cost estimate by element 
(in Swiss francs) 

   2011 2012 2013 2014 2015 Total 

 713,196 443,652 156,816 69,696 0 1,383,360 

 2,995,794 383,678 111,670 392,997 105,600 3,989,738 

 1,476,567 1,330,487 1,170,987 948,420 638,220 5,564,680 

 774400 715000 396000 506000 312400 2,703,800 

 3611469 2674309 1541794 1576416 492121 9,896,109 

 398200 305580 330440 185240 34320 1,253,780 

 110000 170500 115500 88000 66000 550,000 

 10,079,625 6,023,205 3,823,207 3,766,769 1,648,661 25,341,467 

 

ية :ألف  سـالافرتاضات األسا

تاكيف املقدرة  .46 لإن ا ند إىل الافرتاضاتل بني . تستأعاله  تقديرات أتوإن  يحة، فالبد من تعديل ا ست  لهنا  حص لي
تعديالت يهوهذه . ن اجلدول الزمينورمبا م  :لا

رشوع ) أ ( بدء بأي  بل ا رشوعات وإقراراها  مالبد من حتديد رؤية مجموعة ا لمل ًوالبد أيضا من حتديد نطاق . ق
رشوع يدمع رؤية ا بل ذكل  رشوع  ملا لمل رشوعات أو يف نطاق أحد تكل . ق يري يف رؤية مجموعة ا ملوأي  تغ

رشوعات بعد بد لتاكيف املقدرة قد يؤثر يف ائهملا  .ل

ساق يف الرؤية واختاذ قرارات  )ب( نظمة ووضوح وا متد عىل دمع اكمل من ا نطاق و يري واسع ا توهذا ا مل ل يعتغ ل
يذ مجموعة  ميكن  يعاب العمل اإلضايف  يري وقدرة عىل ا تعداد يف ا ناسب وا نفيف الوقت ا تت ل س تغ سـ لمل

رشوعات مضن اجلدول الزمين  .ملا

هود )ج( ند تقديرات ا جلو ية إىل مقاربة قامئة عىل حد أدىن من تست ية واخلار ج، أي تاكيف املوارد ادلا خل ل
تعديل نظمة . لا يواكب أسلوب العمل يف ا ياسات وإجراءات العمل  يريات هممة يف ا ملويعين ذكل  ل سـ لتغ

يات ها الرب ية اليت  جمأفضل املامرسات والوظائف ا ت يحيل ت بب ما .لتشغ رشوعات  لس وإذا جعز جملس أحد ا مل
هود املقدر عن  تعديل ويرتفع ا تخدمني عىل ا بات ا تفجر  يذ هذه املقاربة، فقد  سن  جملضامن  لنف سـ طل ت ملح ت

بري شلك  يفه  كرشوع وتاك ب ل  .للم

تأجري  )د( ناد إىل افرتاض  يذ ابال رشيك اخلاريج يف ا نامجة عن أتعاب ا تلكفة ا هود وا بومت تقدير ا س ل تل نف لتجمل ل
رشوع  تة ألغراض ا ية مؤ ملموارد دا ق تضح ذكل يف الرمس الرابع حتت اببك(خل رشوع "يام  ). "ملموظفي ا

ثري  تة أقل تلكفة  ية مؤ تاد أن تكون تاكيف تأجري خدمات دا بكومن ا ق خل ل من املوارد )  ابملائة60(ملع
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ية باب، فالبد . جاخلار بب من األ يل  ية من ذكل ا تقطاب موارد دا رشوع عن ا سـوإذا جعز ا ب خل لسسـ لق مل
رشيكمن خبدمات من تعويض ذكل ند ا ل  بريلتن اخلاريج يف اع تاكيف إىل حد  كيذ فرتتفع ا ل ل  .ف

تاكمةل احلايل وتوسع نطاقه )هـ( رشوعات نظام اإلدارة ا ملتعزز مجموعة ا وذلا، مفن املفرتض يظل هذا . ملسـ
نظام عىل درجة  سبا باتينل نظام. لثة من ا يري يف هذا ا تيض أي  لوقد  تغ رشوعات يق مل خارج نطاق ا

ي فهودا إضا  .ة وتعديالت لضامن اندماجه يف احللول اجلديدةًجم

يق حل فاعل )و( تاكيف الرضورية  تقديرات ا لتحقوشمل ا ل ل ل بدأ العمل بلك حل، البد من متويل . ت يوما أن 
يانة  تاكمل و نظام ا تحدة ودمع ا يات دلى مركز األمم ا تضافة الرب ثل ا تاكيف اجلارية،  صا مل ل مل جم سـ ل مل

مترار وترياهت يات اب قالرب سـ يا . ا وتعزيزاهتا وما إىل ذكلجم نولو ية قطاع  جويعين ذكل تضمني مزيا تك ن
تاكيف لاملعلومات والاتصاالت تكل ا  .ل

تاكمةلبلوالبد أن يؤثر هذا الاقرتاح اب )ز( نظام اإلدارة ا ملية ادلامعة  ل هارات ن مل احلايل وعدد املوظفني وا
تصاصات الرضورية تقديرية مل.خوالا تاكيف ا ساب ا ل ومع أن  ل ل بات، مفن املفرتض ح تكل ا تطل يأخذ  ملب

تاكمةل نظام اإلدارة ا يريات يف الفريق ادلامع  ملمن القطاع املذكور أن جيري  ل بق القطاع تكل . تغ ستوقد ا
بدل  ته وضامن  نظام احلاسويب هبدف تقو ية ادلامعة ذلكل ا ميه مؤخرا وتعزيز ا يريات بإعادة  ّا ت ي ل ب نتغ ل ًل تنظ

هارات  .ملا

ساب ا )ح( شوف املربات إىل حيفرتض  نظام املوظفني و رشوع اخلاص  ند ا تقديرات أن  يد وا تملوا ك ب س ل ملع ت ي
بارا من ا يذها ا ته املرتقب  نظام املوظفني وال يغة املعدةل  ميي اجلديد، أي ا ًإلطار ا ت حئ ل علص تنف ناير 1لتنظ ي 

سائل جاهزة يف يويو  أنإذن، من املفرتض. 2012 ن تكون تكل ا ميكن طرهحا عىل ا2011مل مجلعيات ل 
مترب  نعقدة يف  سبا ته . 2011مل نظام املوظفني وال يغة املعدةل  ميي اجلديد وا حئوإذا مل يكن اإلطار ا ل لص لتنظ
ناير 2011نجاهزين يف يويو  بارا من ا  يذهام ا تحاةل  ي أو ا ت ًسـ ع رشوع 2012تنف يذ ا تأخر  مل، فقد  تنف ي

رشوع نظا شوف املربات وما يلحقه من  نظام املوظفني و ماخلاص  ت ك رشي ب لبم إدارة رأس املايل ا
ية عىل أن ي يذ وفقا للقواعد احلا رشوع األداء املؤسيس، أو قد يمت ا ُو ل ً لتنف رشوع الحق مع ما م معد 

ع من تاكيف يسـتتبعه بح القواعد اجلديدة جاهزةل  .تصندما 

بو والبد  )ط( ها يف الو بوها و تاجئ بوضوح و هوم اإلدارة القامئة عىل ا يمن حتديد  يقن ل ق تطبمف كن بدأ قبل أن ميل
ية اليت ميكن . ومايتلعتنفيذ احلل امل تاجئ ورؤية واحضة للفا يضمن ذكل وجود ثقافة قامئة عىل ا علو ن لسـ

تعزيز إطار إدارهتا القامئة عىل . كسـهبا بفضل نظام معلومايت ية  بادرة ر بو مؤخرا  لوقد بدأت الو سـ ئيي م ً
يجي تقومي الاسرتا تاجئ يف ظل برانمج ا تا ل  .لن

يجي إلكرتوينملعزتم اعامتد نظام ومن ا )ي( يط تاسرتا نظام ا يذ األجزاء ادلامعة  تخط إلدارة الواثئق و لل تنف
ية خالل عام  رشوعات2011سسـللموارد املؤ ياق مجموعة ا مل يف  ية . سـ يكفل ذكل حل للواثئق الور قو سـ

يغطي ذكل احلل معاجلة الواثئق وتدفق ا ية، و يط للموارد املؤ نظام ا تعلقة  سـا سـ تخط ب سمل تخزين ل للعمل وا
نظمة حلفظ الواثئق تارة يف ا نظام من خالل األداة اإلدارية ا ملخارج نطاق ذكل ا خمل ومن شأن أي تأخري . ل

رشوع  يف القرارات أو شأن  يذ  ما ب رشوعات األخرى أو نظام لتنف يد ا ملإدارة الواثئق أن يؤثر يف موا ع
ها  .ليفتاك

نظام ة العامتد اإلصدار2010 خالل عام (eWork) لكرتوينقومن املعزتم ترية نظام العمل اإل )ك( لل األخرية 
ية  ته ا ند نادلامع  سـ تقه رشوعات(Metastorm)لل تعدادا  للم ا ً قوذلا، فإن هذه الرتية مل ختصص أي . سـ

تعزيز اجلارية يانة وا لتاكيف كام مل ختصص تاكيف ألعامل ا لص ل  .ل

تاكمةل العامتد اإل )ل( ملومن املعزتم ترية نظام اإلدارة ا ياق أعامل PeopleSoftصدارة األخرية لربانمج ق سـ يف 
نظام يانة وادلمع اجلارية يف هذا ا لا تقرر بعد موعد ذكل العمل ولكن من املعزتم حتديده عىل حنو . لص يومل 

رشوع، وقد يكون ذكل يف هناية  يذ األشطة املقررة  للمال حيول دون  ن  .2013 أو بداية 2012تنف
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تضب وافرتاضات  :ابء يةمقرشح   ئيسـر

ثالث  .47 نة يف الرمسني ا تاكيف كام يه  ساب ا ية ألسلوب  تضب وافرتاضات أسا لفامي ييل رشح  ي ل ل ح مبسـ مق
 :والرابع

يقات ) أ ( تضافة ا با تحدة:لتطسـ تضافة احللول دلى مركز األمم ا تاكيف املقدرة ابفرتاض ا مل ا سـ ل ومن املفرتض . ل
يقأ تضافة مزيد من ا ناقصة ال تدعي ذكل  بال  سـ تطسـ لي ً  .ات دلى املركزم

يانهتا )ب( يات و صرشاء الرب يات عىل أساس اقرتاح من رشكة :جم جم مت تقدير تاكيف رشاء الرب . Oracleل
بلغ  يات اليت  يانة الرب توالبد من دفع تاكيف  جم ص ناء 22ل نة األوىل أ يص  ث ابملائة من تاكيف الرت سـ للل خ

رشاء لية ا سوبة مضن تلكفة ا. معل تاكيف  ملوذلا فإن تكل ا حم ل نوات . رشوعل يانة يف ا سـوأما تاكيف ا لص لل
يا  نولو رشوع بل من قطاع  جالالحقة فلن تكون مموةل من ا تك ند اقرتاح . والاتصاالتاملعلومات مل يستو

رشكة  بة لا ياري  سـاآلن يف ذكرها إىل خصم  برية .  ابملائة50بنمع مية  يات  بو رشاء بر كوإذا قررت الو جم بقي
بيف ال سه، كأن يكون ذكل  مبوقت  ها مما خيفض  600 000لغ نف رشكة من  سزتيد ا خصمدوالر أمرييك،  ل ف

يانة رشاء وتاكيف ا لصسعر ا ل ناقصة للحصول عىل مزيد من .ل نظمة إىل  م ومن املفرتض أال تلجأ ا مل
رشكة لتجات تكل ا  .من

رشوع )ج( رشوع:ملموظفو ا يوظفون ملدة لك  تني الذلين  رشوع ابملوظفني املؤ تعلق تاكيف موظفي ا م  سـمل ل . قت
هرية ما بني  تلكفة ا توسط ا شويقدر  لم سب دور املوظف 14 000و 10 000ل ح فرنك سورسي  ي

هارات الرضورية  .ملوا

نظام املايل واحملاسـيب وخربة :موارد للوفاء ابألولوايت )د( تاكمةل وا يذ نظام اإلدارة ا نادا إىل خربنا يف  ل ا مل ت نفس تت ً
رشانها، البد لقطاعات العمل األ يني يمسـتخدمنيخرى أن تعني ستواكالت أخرى ا ٌ ر لمون ئيسـ

يذ تصممي وا ناء ا تالف األشطة أ رشوع عىل ا هم ألغراض ا نفبإجراءات  خ لتمعل ل ث ن باب يف . مل لوشري هذا ا ي
تعاضة عن املو ية إىل تلكفة الا سـاملزيا يث ميكن ارن تة  رشوعات مبوارد مؤ حبد احملوةل للعمل عىل أحد ا ق مل

ية بطريقة  يو سلمواصةل األعامل ا رشوعمل يذ ا ناء  ملسة أ تنف  .ث

يذ )ه( لتنفارشيك اخلاريج يف ا بة :ل ية واخلربة ا تاكمةل واملا رشوعي اإلدارة ا يذ  نا خربنا يف  بت  سـ أ ل مل ت ملكتل م نف تث
رشوع وهو ملكف جدا يف الوقت ذاتهيف واكالت أخرى  رشيك اخلاريج حامس يف إجناح ا ًأن دورة ا مل . ل

بري من اخلربة كفذكل ارشيك يأيت بقدر  نظامل يذ ا تصممي وحتديد املواصفات و ل يف ا توشمل العديد . تنفل
تايل  تيض أي حلول جديدة اب تاكمل الراهن و يع نطاق نظام اإلدارة ا رشوعات املقرتحة تو لمن ا مل تقسـ مل

ية تعايش مع األنظمة احلا لا يري يف أحد تكل األنظمة قد يؤثر يف تصممي األنظمة األخرى . ل تغذكل أن أي 
ها رشوعات سابقة وجا. تشغيلو يذ عىل أساس خربنا يف  رشيك اخلاريج يف ا مء تقدير تاكيف ا تل لتنفل

يذ برامج حاسوية جديدة نا علهيا من واكالت أخرى معدت إىل  بومعلومات  ناقصة . تنفحصل تعني  مبو سنسـ
يذها ويف العمل مع األمم ا يات املعزتم  يذ يكون ذا خربة يف الرب يار رشيك يف ا ملدوية ال جم ت نفل تنف ت تحدة لخ

يذ مجموعة . يط ادلويلحملاأو القطاع العام أو  يار رشيك واحد أو أكرث  بو املرونة يف ا متد الو تنفو لخ ت ي سـتع
رشوعات  .ملا

تدريب )و( تدريب عىل برانمج : لا لند تلكفة ا تس تخذة مع رشكة PeopleSoftت بات ا مل إىل افرتاض أن الرت يت
Oracle تدريب يف تحدة  لل عن طريق مركز األمم ا مترمل ستسـيف  تفرغون . جن توىل املوظفون ا ملو يس

تخدمني عىل لك وظائف الربامج وإجراءاهتا ملسـرشوعات تدريب ا تلكفة املقدرة دورات . للم لوتغطي ا
تدريب يف  رشوعات من ا تفادة عدد حمدود من أعضاء أفرقة ا تدريب يف موقع العمل وخارجه وا لا سـ ملل

نظام أ تربين  رشوع وتدريب ا ثبداية لك  لل خمل تخدم الهنايئ والم رشوع وتدريب ا ملسـناء لك  فريق ادلامع م
رشوع بدء العمل بلك  تعداد  ما ل  .ًسـ
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ية أي: الاتصاالت وغريها )ز( باب من املزيا تاكيف املقدرة يف هذا ا نيراد اب ل ل يريات ةل لتغ اتصاالت وإدارة ا
رشوعالرضورية وتكوين األفرقة واألسفار   .مألغراض لك 

يريمكتب إدارة مجموعة  )ح( رشوعات وإدارة ا لتغا شاء : مل ية إ باب من املزيا تاكيف املقدرة يف هذا ا نيراد اب ن ل ل ل
ساعدة  تيض  رشوعات، علام بأن ذكل  تحداث رؤية جملموعة ا تب املذكور وتزويده ابملوارد وا ما يقسـ ًملك مل

ية  .جمن موارد خار

رشية وتطويرها )ط( تاكيف املقدرة يف هذا :لبإدارة املوارد ا ل يراد اب ية ل رشوعات الرا ية لك ا باب من املزيا ما مل ن ل
رشي تاكمل إلدارة رأس املايل ا لبإىل اعامتد حل اكمل و نظام املوظفني . م رشوع اخملصص  ياق ا لويف  ملسـ

بت شوف املربات، البد من ا لو ت شوف املربات بأثر رك ت يف معاجلة  ياانت من نظام ك لبجعي وحتويل ا
SIGAGIP/HRند ي، علام بأن الك األمرين  تاكيف املقدرةً رشوعات وا لرجان يف نطاق ا ل  .مل

تاكيف :إدارة األداء املؤسيس )ل( ل يراد اب يط وإعداد ل رشوع ا ية  باب من املزيا تخطاملقدرة يف هذا ا ن لل م
ييل تح يغي وا تعزيز اجلانب ا يغ عن األداء املؤسيس املعزتم اعامتدها  رشوعات ا ية و لاملزيا ل بل ل بل تن لت ل  .م

ية إىل اعامتد :لزبونإدارة العالقة مع ا )ك( رشوعات الرا ية ا باب من املزيا تاكيف املقدرة يف هذا ا م يراد اب مل ن ل ل ل
نظام ودجمه مع األنظمة  رش ذكل ا رشوعات  رشوع رائد و لحل حاسويب إلدارة العالقة مع الزبون و ن م م

بونة شأن الرباءات ومدريد والهاي و تعاون  ية يف قطاعات معاهدة ا شـاحلا ب ل  .لل

تاكمةلتعزيز نظا )م( نظام :ملم اإلدارة ا متر  تعزيز ا ية ا باب من املزيا تاكيف املقدرة يف هذا ا ل يراد اب ل ن ل ل ملسـل
ية وا نة يف جمال املا تفادة من وظائف  تاكمةل هبدف الا ملاإلدارة ا ل سـ سـ شرتايت واألسفار مبا يضمن حممل

رشوعات ية برانمج . ملجناح ا قوشمل ذكل تر اعامتد وظائف  وPeopleSoft وبرانمج PeopleToolsي
يع نطاق احللول املعمول هبا وب تو ية  سـإضا ل نظام إدارة الواثئق اإلف نظام اإلدارة لكرتوينبدء العمل  ب مقرتان  ً

تاح بوابة  تاكمةل وا تا يفمل تلف احللول انطالقا من صفحة نإلكرتو نفاذ إىل  تخدمني  سامح  ًة  خم لل سـ للملل
ية واحدة  .ئيسـر

متويل )جمي(   املقرتحلمصدر ا

يةمن  .48 يات احلا يا رشوعات من الا لاملقرتح متويل مجموعة ا ط حت  مل

يغ ً:عارشا ية ا بلآ  لتل
تظم .49 شلك  ية  نة الربانمج واملزيا رشوعات إىل  ية عن مجموعة ا نسرتفع األمانة تقارير مر ب ن جل محل  .مل

رش عحاداي  نظامت دوية :ً تحدة و نظامت أخرى اتبعة لألمم ا شارة  لا مل مت م  س
ية لضامن مراعاة خربهتا ومعرفهتا والعرب اليت عند إعداد هذا الاق .50 تا نظامت ا بو ا شارت الو لرتاح، ا ل مل ي ست

تخلصهتا  :سـا
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شؤون  • ية  سا ية ا لاملفو ل ئنيمض  ؛جالال

ندوق العاملي  • سل واملالراي)TGF(لصا  ؛ل ملاكحفة اإليدز وا

ية؛ • ملنظمة الصحة العا  م

لنظمة العمل ادلوية؛ •  م

ية؛ • ية الزرا ندوق ادلويل  عا من  للتلص

سفوردكسة أوسفامسمؤ •  ؛ك، أ

تحدة اإلمنايئ •  .ملبرانمج األمم ا

 ]ث والويقةهناية املرفق[

 

 


