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  جلنة الربنامج وامليزانية
 

  الثامنة عشرةالدورة 
 2011سبمترب  16 إىل 12جنيف، من 

 
 

   تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام شامل للتخطيط
  للموارد املؤسسية يف الويبو

  األمانةمن إعداد

 مقدمة .أوال

يا .1 متدت ا مجلعا مترب ع تاكمل 2010سبت يف  يذ نظام شامل و نة واألربعني اقرتاح األمانة الرايم إىل  ثا م إابن دورهتا ا نف تم ل
ية  سـيط املوارد املؤ ستخط  ).A/48/14ث والويقة WO/PBC/15/17ثالويقة (ل

نظام كام ييل .2 يذ هذا ا نافع  يص  لوميكن  نفتلخ ية يف األمور اإلدارية " 1: "تم بو األسا سـحتديث همام الو  ويف جمال خدمةي
ية، " 2"، الزبون تا سني اإل جو ن  .القدرة عىل تزويد ادلول األعضاء وأحصاب املصاحل واإلدارة مبعلومات أفضلو" 3"حت

يا يط املؤسيس .ناث رشوع برانمج ا تخطنطاق حمفظة   لم

يذ .3 رشوع يف  بو ا تنفتعزتم الو ل رشوعي تحديد رؤية واحضة مث وضع تصممي تصورمل هذا ا سيتطور وقع و.  وخطةيب أوال 
نوات يا عىل مدى مخس  نظام تدر سـهذا ا جي  .ل

يات  .4 بيل يف جمال تقدمي اخلدمات اإلدارية وفق الاسرتا توجه ا رشوع ا يجوشمل هذه الرؤية اخلاصة مبحفظة ا ل تت ملسـتق مل
يجي تقومي الاسرتا توسط وبرانمج ا ية لألجل ا تاحملددة يف اخلطة الاسرتا ل مل تقدم اإلرشادات للك جمال معيل. تيج  داخل سـو

يط املؤسيس  .لتخطنطاق حمفظة برانمج ا

نطاق األويل .5 لوشمل ا رشية ي هذه احملفظة إدارة املوارد ا لب  ية وإدارة األداء املؤسيس وتطويرهال يط ووضع املزيا ن وا لتخط
 .وإدارة العالقات مع الزابئن
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يذومن أمه جوانب هذا  .6 ية اخلاصة ابلتنفا شألمور ل تعزيز األنظمة احلا ية وا ملاملا تاكمةل  (رتايت واألسفارل ملنظام اإلدارة ا
سابقيف  اليت نفذت )للمعلومات يات واألدوات . لا سخ األحدث من الرب سني ا تعزيز هذه األنظمة يه  جمواملرحةل األوىل  ن حت لل

ية إلد يريات  ية وإدخال  شلكواملواد اإلضا تغ تخدامه . ممزيات جديدةراجف ساابت احلايل وا ية جدول ا سـوسرتاجع  حل كن ومي. بن
ساابت جديد نفذ . حأن تفيض هذه املراجعة إىل اقرتاح جدول  ية عىل يفستو نات  معل املراحل الالحقة   إجراءات العملحتسي

ثقة عن الرؤية اخلاصة مب يات ا تو ية عىل أساس ا ملنباألسا ص ل  .الربانمجحفظة سـ

ثا ية .لاث ئيسـاإلجنازات الر
 

يط املؤسيس عىلومن املقرر .7 يذ حمفظة برانمج ا لتخط   :توشمل املقاربة بوجه خاص ما ييل.  مراحل وحبرصتنف

ية إدارية  -  ،للمرشوعحممكتان بنوضع حمفظة و

باع املامرساتو - ثىلتا يذمل ا  ،لتنف يف ا

شاء - ية شامةل نوإ  ،للنظامبن 

ية - تضافة الربامج ا بات القامئة ال توى الرت يقوالارتقاء  لتطبي سـ تسـ  .مب

ية  بو الر سـوفامي ييل إجنازات الو نا هذا حىتئيي  :خياتر

ية واحلد مهنا بطريقة مقصودة من خالل إدارة احملفظة  .8 يذ مراجعة اخملاطر الر سـشمل مقاربة ا ئيت تنفل  واعامتد بإحاكمس
ثىل يذها كام ييل. ملاملامرسات ا ية اإلدارة و إجراءاهتا ورشع يف  نفوقد وضعت  تن  :ب

يا املعلومات والاتصاالت تلكيف  )أ (  نولو ج جملس  يااملؤلف (تك ية حمفظة ) لعلمن أفراد من فريق اإلدارة ا لسؤو مب
رشوعات يق  .ملا نجاح و يط املؤسيس  يذ حمفظة برانمج ا سؤول أمام املدير العام عن  حتقوهذا اجمللس  بنف تخط لم  .منافعت

يل )ب( شرتك بني تشكو ية اإلداراتم فريق  ية والصال تعون بقدر اكف من األقد تألف من موظفني  ح  م مت يي
يط، بل  يف اةمسامهلل تعاملون مع ولتخطلرؤية وا يذها و ينون أيضا رمس القرارات و نف تب يةيت سائل اإلجرا ئا شرتكة مل مل ا

تقاريراإلداراتبني  ياجات يف جمال إعداد ا ل وحيددون الا ثلون من شـىت القطاعات مبا فهيا معاهدة . حت مموللفريق 
شأن الرباءات ونظام مدريد و تعاون  با ية وقطاع ل  .رةاإلداقطاع لتمنا

يذي واحد تشكيلو )ج( سؤول  تألف من  رشوع  تنف جملس إدارة  م ي تخدمني ) الهنايئصاحب القرار (للم سـوبري  مك
يا املعلومات (كوبري موردين ) زبون( نولو جمورد  رشوعات اليت اسـهتلت إىل ) مورد خاريجأو تك رشوع من ا ملللك  م

سة  رشوع يف مؤ ية إدارة ا سحد اآلن وفقا   .Prince 2ململهنج

شاءو )د( تحقق من اجلودة وتدبري نإ شرتك وا يط ا توفري ا يط املؤسيس  رشوع برانمج ا تب إدارة  ل  مل تخط ل لتخط ل م مك
يط املؤسيس يذ حمفظة برانمج ا تقارير طوال مدة  يات إعداد ا ية و تخطاملزيا ل معل لن  .تنف

ية األخرى عرب إعداد تقارير  )ه( بو الاسرتا بادرات الو تواؤم مع  يجومواصةل ا ي تل تقدم احملرز مع  حممنتظمةم لدثة عن ا
يجي تقومي الاسرتا رشوع برانمج ا تتب إدارة  ل م  .مك

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
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ية مبو .9 يا رشوعات اليت مولت من األموال الا نظمة عددا مزتايدا من ا طوتدير ا ت حمل يوشمل معوما . افقة ادلول األعضاءمل
يذها ية  رشية إضا رشوعات اذلي انل املوافقة توفري ما يلزم من موارد  نفمتويل هذه ا لتف ب ية يف . مل ية والفعا شفا لوحرصا عىل ا فل

تة  ناصب بعقود حمددة املدة أو وظائف مؤ تحداث  بوا ا متكني مديري الربامج من أن  قإدارة املوارد وضعت إجراءات  م سـ يطل ل
ية و يا رشوعات املوافق علهيا واملموةل من األموال الا رشوع يف إطار ا طألغراض ا حت مل ناصبتعينيمل شغل تكل ا مل موظفني  . ل

رشوع وتوفر األموال اليت  رشوع حمددة وفق مدة ا ناصب والوظائف املربطة اب ملوتكون مدة هذه ا مل ت جاءت املوافقة عىل مل
رشوعختصيصها  .للم 

تق - بو يف ا سـجنحت الو ناصب املربطة ي شغل ا مترسني  يني مؤهلني و تألف من  يني فريق أسايس  تطاب و مل ل ن ي متع هم
رشوع  با مديري  يط املؤسيس و  رشوع برانمج ا تب إدارة  نصب مدير  رشوع، ويه  ماب م نصمل متخط ل مك م

نصب  نظاممو ية ا لسؤول عن  رشيةبنم سم إدارة املوارد ا سؤول إداري  نصب  لب و لق م  .م

يا هب - متر حا بحث  لوا تغرياتمسـل تخصص يف إدارة ا نصب  ية، مبا فهيا  ثالثة ا ناصب ا لمة عن مرحشني  ل مللم م ملتبق ّ .
يعاد رش اإلعالن عن  نو بب عدم تقدم مرحشني مؤهلني يف املرحةل منصب سـ يات  ستخصص يف إدارة ا بم لعمل

ميكن من احملافظة عىل. األوىل رشوع  ناصب املربطة اب مترسة يف ا رشية  يني موارد  سـوإن  ملم تب مل مترارية تع سـ الا
رشية ية للموارد ا يف اإلجام تاك بط ا يذ ومن  لبداخل الفريق األسايس طوال فرتة ا ل ل ل ض  .لتنف

بو رشياك  - نت الو يو ساعدة يف هلعي مترس بغرض ا تت جناعهتا وفريق  ية أ مل  ممهنج شامةل الالزمة إعدادثب ل الرؤية ا
تا أطول مما. فامي خيص احملفظة يار و ية الا تغرقت  قوقد ا ت معل توقعا يف األساس وخضعت للقواعد خسـ م اكن 

ناقصات ادلوية وملفاوضات تعاقدية حازمة بقة يف ا لواللواحئ ا مل بو . ملط يون للو شارون اخلار يوتوىل ا جت  –ملس
سة بل اإلعالن عهنا– Gartner Groupسمؤ ناقصة  ق حفص ا  .مل

يار عىل - سة ختووقع الا ها عقد عىل أPriceWaterhouseCoopersس مؤ ساس سعر حمدد مع وأبرم 
ية تخدام مؤرشات األداء األسا رشوط دفع صارمة تكون عىل دفعات واب بول العقد  سـواربط  سـ بت وبفضل . ق

يف العمل بط تاك رشيك ميكن احلد من اخملاطر و ليني هذا ا ض بو . لتع مية مضافة إىل الو رشيك  يويقدم هذا ا ق ل
تقدم ثىل وأدواته وإماكياته يف ا ته وممارساته ا لبفضل  ن مل ياطي واسع من املواردمهنجي رسيع وما هل من ا حت ا  .ل

تعلق ابحملفظة وتصممي تصوري، وهام إجنازان همامن .10 توى  يعة ا توقد بدأ العمل عىل وضع رؤية ر ملسـ  .ف

متالن يف نومفرب  - يقدمان 2011سـيكوهذان اإلجنازان  ية للك جمال من جماالت إرشاداتسـ و بادئ تو جهي و م
رشو يذ ا شاط ويكفالن أن  ملا تنف سقة نل يفيض إىل حلول  تعات  نافعمسـ  .مو

يط املؤسيس ويف إجراء  - رشوع برانمج ا تب إدارة  يني موظفني يف  تأخريات يف  بب ا تخطو تع لل م مك بس
رشوع يف يف بدء ا رشيك حدث تأخري  يط مع ا ملمفاوضات حازمة وا طفل تقدم  .لتخط نة  يمي احلاةل الرا للوإن  ه تق

متل يف يويو  توقع أن  ليف العمل جارية و بداية . 2011تكي تأخري اذلي حدث يف ا توقع أن ميس هذا ا لوال  ل ي
يذ احملفظةاجلدول الزمين  .لتنف اإلجاميل 

ية اجلدول الزمينوقد مددت  - بري من أجل إعداد الربانمج واملزيا رشوع مراعاة حلجم العمل ا ن اإلجاميل  لك للم
تخدمني ية  سامهة ا ية وا سـوجلدول العطل ا لفعل للممل تعلقة وال بد أيضا. لصيف شطة ا يط األ مل من أن يراعي ا ن لتخط

ته وإدارة أداء املوظفني تصممي املؤسيس ونظام املوظفني وال حئاب  .ل

تب املذكور عىل صةل  .11 توايت ّموفقة ملكوا يع ا سـابملوظفني عىل   موظفا يف حلقات العمل واملقابالت 60شارك (ملمج
تة األوىل يع ا سـخالل األسا شاركة املوظفني عامل حامس). لب نجاحمو  .ل من عوامل ا
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يجي اإلجاميل  .12 توجه الاسرتا تأما ا يط املؤسيسل يا املعلومات والاتصاالت من أجل حمفظة برانمج ا لتخطنولو ج  لتك
يا( نولو تجات وا جا لتك بديةل ووضع ) ملن يق ومفصل للحلول ا تعراض د لفقد تأكد بعد ا متكني اإلدارة مرشوع قسـ لتصور منوذيج 

ن تاجئ وإجراء  مالقامئة عىل ا ثل لن يني معروفني  شارين خار شات مع  ما ج ت ية Gartnerمسق تحقق من املعلومات املر جع وتويل ا ل
 .لزابئنل

ية هذه توتواءم  - ية مع الاسرتا يجالاسرتا تيج ها جملس العامةت تعر يا املعلومات والاتصاالت وقد ا نولو ض  ج سـتك ل
يا املعلومات والاتصاالت ووافق علهيا جنولو  .تك

يضة مع وبعد موافقة هذا اجمل -  من أجل Gartnerشورة مب معال Oracleمسـتفلس أجريت مفاوضات 
يات جديدة يص بر جمترا بو . خ نجاح ومسحت للو يولكلت هذه املفاوضات اب سعر ابحلصول عىلل بري يف ا ل خصم  ك

ند  ية  نة املا يت املفاوضات مع هناية ا عبب جحم الصفقة وتصادف تو ل لسـ ق  .Oracleبس

سه تأكد أن ال - تحدة ادلويل نفويف الوقت  ند مركز األمم ا ية  تضافة الربامج ا بات اخلاصة اب ملرت ع يقسـ لتطبي ت
يجي توجه الاسرتا تساب اإللكرتوين تدمع ا ل  .للح

تظار 2011ويف وقت الحق يف  - ية للواثئق، وهو اب يات من أجل نظام اإلدارة اإللكرتو يار الرب تأكد ا ن،  ن جم خت سي
ند  منوذيج من  تصور ا ية للزابئن وا تحقق من املعلومات املر عا ل جع  .Oracleلل

تاكمةل للمعلومات .13 نات املدخةل عىل نظام اإلدارة ا بري خيص ا ملوأحرز تقدم   :ظة يف إطار احملفلتحسيك

تحدة  )أ (  ية جديدة من خالل مركز األمم ا نولو هزيات  شمل  ية  ية  شاء  رشوع إ نجاح من  ملالانهتاء  ت ت ن جب تك جت حتن ب م
تاكمةل  توفري أساس تقين أحدث وأمنت وأعىل أداء من أجل نظام اإلدارة ا ساب اإللكرتوين  ملادلويل  ل ًللح

ية متكن من إجياد حلول يف ا ية  ملسـللمعلومات وتوفري  حتت  .تقبلبن

سني  )ب( رشوع  حتوإمتام  تخدم برامج (PeopleToolsم ننجاح يف يويو ) PeopleSoft مسـواهجة  ، مما 2011ب
ثة وأساس تخدم حد تاكمةل للمعلومات واهجة  تخديم نظام اإلدارة ا يوفر  سـ مل مسـ يامل ناتقن   تطوير من أجل امتي 

بل نظام يف ا ملسـتقهذا ا  .ل

رشوع2011وحتديد عام  )ج(  بعد أن PeopleSoft v9.1 إىل PeopleSoft v8.9 الارتقاء من م لالنهتاء من 
رشوع يف يويو  .2013-2012اكن مقررا أصال يف  لوقد بدأ هذا ا ـي يف أبريل 2011مل توقع أن  ينهت و . 2012ي

سخة هامة من نا  تعلق األمر  نو ه يف PeopleSoft  برانمجبي سني أدخل عىل وظائف 1400+يض وهو  حت 
ي تج  سـهذا ا بوالعدجلب ملن بق إىل . ييد مهنا فائدة للو بو ا يح للو نات بوترية أرسع لن  سـوإدخال ا لي ت يي لتحس

نات  يذ ا يدة  ساعد أيضا عىل إرساء أسس  سب، بل  يالاتفاع من هذه الوظائف اجلديدة  نف لتحسج ت لس ي حف ن
بة يف اجملال الا رشية واملرا ثل املوارد ا ية  بل وغري ذكل من احللول األسا ية يف ا قالو م تق لبيف سـ سـ  .قتصاديملظ

يني )د( نا احلايل امللكف ابدلمع تعو توى بعد مفاوضات حازمة Cedar Consultingيك رش يذ الارتقاء اب ملسـ  بتنف
سعرتأسفر يف . ل عن خصم اثبت يف ا يذ عىل احلد من تاك رشيك امللكف اب يني هذا ا ساعد  لو تع تنفي لس ل

تج لض ية وإملام اب بو ما يلزم من معارف أسا نالعمل ويوفر للو سـ رشوعملي رشوعات Cedarونفذ . ملامن جناح ا مل ا
توى برانمج  بو، مبا يف ذكل الارتقاء  سـنجاح يف الو ي نظام املايل PeopleSoftمبب رشوعات ا سابق و ل ا مل

ته ية ادلوية للقطاع العامو حئوال لاملعايري احملا ساقوحرصا عىل . سب ية الارتقاء تالا ية خالل  معل واملوثو ق
توى، مدد العقد املربم رشيكملسـاب  . امللكف ابدلمعCedar ل مع ا
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رشوع الرؤية الحقا يف  )ه( ية من  يجة أسا مواخلروج  سـ تعلق ب2011بنت ساابتإعادة ت  تدرج . حلتصممي جدول ا سـو
نارص ذات أول ية وعأي  يذ الربانمج واملزيا برية حتدد عىل أهنا رضورية  نية  يغة اليت 2013-2012لتنفك لص، اب

متدهتا ادلول األعضاء، يف نظ بدأ يف عا تني اليت  تاكمةل للمعلومات لفرتة ا تام اإلدارة ا ناير 1لسـنمل  .2012ي 

يط املؤسيس  .رابعا رشوع برانمج ا ية  تخدام مزيا تخطا م ن لسـ
 

ناهز  .14 رشوعات  يذ حمفظة ا ية املقدرة  تاللكفة اإلجام ملل نوات25لتنف يون فرنك سورسي عىل مدى مخس  سـ  . يمل
تضافة الربام شمل ا يف املقدرة  تاك سـوا ت ل رشوع واملوارد اخملصصة للوفاء ل يات واملوظفني اخملصصني  ية ورشاء الرب للمج ا جم لتطبيق

يف أخرى تدريب والاتصاالت وتاك يذ وكذكل ا يني امللكفني اب رشاكء اخلار لابألولوايت وأتعاب ا ل نف لتج ومع وضع . ل
يا/األنظمة تعلقة اب تكررة ا يف ا تاك تدرج ا يا،  توى  ها  لصالربامج وبلو مل مل ل ل سـ معل مسـ نظام يف اقرتاحات الربانمج غ يل ا لنة و تشغ

بارها جزء ية العاديةًاعتالالحقة اب  .ن من املزيا

ية دويعرض اجلدول أ .15 تخدام املزيا نانه ملخصا ال تخدام املرتقب اآلن حىتسـ  :2011 هناية حىتسـ مع الا

يط املؤسيس رشوعات برانمج ا يف حمفظة  تخطتعقب تاك لل  م
سورسي حىت ( يابلفرنك ا  )2011-06-30ل

تلكفة لنرص ا ع
 

رشوع ية ا ملمزيا ن
 

 2011لعام 

ية يف اترخيه  بالغ ا لفعلا مل
 )1املالحظة (

يد املقدر   صالر

  2011حىت هناية 

 )3 و2املالحظة (

ية تضافة الربامج ا لتطبيقا  000 430 0 196 713 سـ

يات  898 063 2 998 825 1 794 995 2 جمرشاء الرب

رشوع رشية  للمموارد   429 804 429 188 567 476 1 )4املالحظة  (ب

 000 450 0 400 774 موارد للوفاء ابألولوايت

يذ رشيك اخلاريج يف ا لتنفا  000 440 1 000 280 1 469 611 3 ل

تدريب  000 100 0 200 398 لا

 000 110 0 000 110 الاتصاالت وغريها

5 398 3327 294 10427 079 625 اجملموع

 

بالغ ا :1املالحظة  لفعلشمل ا مل نفقات والالزتامات2011ن يويو 30ية حىت اترخي ت  .ل ا

تقديرات حىت هناية  :2املالحظة  ية املقدرة يف هناية 2011لا بالغ ا بني ا لفعل  مل ية حىت اترخيه 2011ت بالغ ا نادا إىل ا لفعل ا مل ست
ية من  يةل الفرتة ا نفقة املقدرة  بالغ ا ملتبقوا ط مل ية ملزيا2011مل تقديرات األ نادا إىل ا صل ا ل رشوعست ملية ا  .ن

ية إمتام وضع الرؤية يف بداية  :3املالحظة  ية األ صلتوقع املزيا ن بكر 2011ت يذ يف وقت  رشوعات ا بدأ  م ومن مث  لتنف م ت
تدريب وغري ذكل يذ وا رشاكء امللكفني اب يات الالزمة وموارد للوفاء ابألولوايت وا لوالرب لتنفجم وألن الرؤية . ل

تأخر فالعديد من هذموعدل يف متسـتك يؤجل إىل م  ها  تأخر و سـه اجلوانب  بعض  .2012ست
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ية وجود امل :4املالحظة  ية األ توقع املزيا صل  ن نةوت ناصهبم طوال ا رشوع يف  سـظفني املربطني اب لت م ناصب لكن . مل ملالعديد من ا
شغل إال خالل  نخفضة جدا يف 2011تمل  تكون  يف املوظفني  تاك م، ذلكل  سـف تكون . 2011ل بب  سـوهذا ا س لل

يف تاك لبعض ا ثالل يني يف وقت أكرث تأخرا مما اكن خمططا يف احملفظة،  م املربطة ابملوظفني اإلضا ف نة ت لسـ خالل ا
رشوع سة من ا ملالرابعة واخلا  .م

سا يط .مخا لتخطا
 

رشوعات مقارنة ابخلطة املقدمة إىل ادلول األعضاء يف  .16 نة يف اجلدول الزمين  ية ا يريات الر للموفامي ييل ا ملبي سـ يتغ ئل
 :2010سبمترب 

سـهتل بعد )أ (  شوف املربات فمل  رشوع املوظفني و رشية وحتديدا  تعلق ابملوارد ا يوفامي  ت ك مي ويعزى ذكل إىل . لب
رشية  يا للموارد ا يريات يف اإلدارة ا لبا لعل به(لتغ رشية  تالم املدير اجلديد للموارد ا تظار ا نصاب سـ من تأخريات يف ) لب لوا

ته، وهذا افرتاض أسا رشع يف اجلانب اخلاص سيُو. A/48/14ثيس مذكور يف الويقة حئمراجعة نظام املوظفني وال
ته و سأةل نظام املوظفني وال تضح  رشية حاملا  حئابملوارد ا م ت  تنفيذ الرؤية؛خطة دد حتلب

ثاين من و )ب( لرشوع الرؤية اذلي اكن يرتقب إهناؤه يف األصل يف الربع ا نة 2011م ـي يف أواخر ا لسـ  سـينهت
تأخري يف بدء ا. املذكورة ملوا شأن العقود كام ذكر سابقا أدى إىل تضارب ل ناقصة ادلوية واملفاوضات  بب ا برشوع  ل مل بس

ية؛ يني خالل العطةل ا لصيفيف اجلداول نظرا لعدم وجود املوظفني األسا  سـ

توى و )ج( بدأ اآلن يف PeopleSoftمبسـالارتقاء  ـي يف 2011سي تقدم موعده و  بعد أن اكن مقررا 2012ينهت و
 .2013 وانهتاؤه يف 2012 يف األصل بدؤه يف

بة إىل ابيق  .17 ية2011لنسـواب تا توى ا يعة ا شطة الر توقع إجناز األ ل  ل سـ ن ملي  :ف

تصوري  )أ (  تصممي ا لإمتام الرؤية اخلاصة ابحملفظة وا نظام؛ول  لخارطة ا

رشوع الرؤيةو )ب( نادا إىل األولوايت احملددة يف  مإعادة برجمة احملفظة ا يا، ما زالت اخلطة ا. ست ملوحا متدة عىل ل
ية؛ يري عىل املدة اإلجام توقع أن يطرأ أي  هدف، وال  نوات يه ا لمخس  تغ ي  لسـ

تاكمةل للمعلومات؛و )ج( رشوع نظام اإلدارة ا توى  سني  بدء يف  ملا سـ حت مل  م

تعلق بعام  .18 يذ الرؤية2012يوفامي  يط املربط  يجة ا توقف ذكل عىل  ية و تا شطة ا توقع إجناز األ نف،  تت بن ت تخط ي ل ل ن  :لي

رشيةستسـهت )أ (  رشوعات إدارة األداء املؤسيس واملوارد ا بل   ،لم

تاكمةل للمعلومات )ب( توى نظام اإلدارة ا سني  رشوع  ـي أيضا  ملو سـ محت م  .سـينهت

  اخملاطر.سادسا

يط املؤسيس .19 ية املربطة مبحفظة برانمج ا تا تخطحددت اخملاطر ا ت ل رشوع برانمج واظبسـيو. لل تب إدارة  م  مك
نولو يط املؤسيس وجملس  تكا يات عىلجيا املعلومات والاتصاالت لتخط ية وضع اسرتا تعراض هذه اخملاطر ورصدها  يج ا بغ تسـ

يذ يهنا من أجل احلد من اخملاطر وحتديد اخملاطر اجلديدة لكام تقدم ا نفو تس  :لحت
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يف اخملاطر نوع اخملاطر صتو

 احلد من اخملاطر 
ية تيجالاسرتا

 

مية القصوى غري احملرزة لقا
مية    قصوى من قالعجز عن إحراز 

يط املؤسيس : لتخطحمفظة برانمج ا
يات  توى ا يا و لعملفريق اإلدارة ا سـ ملعل

 ومجموع املوظفني 

يط املؤسيس تخطية حممكة إلدارة حمفظة برانمج ا لب مرشوع . ن
ترصا عىل  نظمة، ويس  يد ا رشوع عىل  مقيدار عىل أنه  ل مل صع م

نولويج توى ا لتكتوى اإلدارة وال عىل ا سـ ملسـ م
 

تغريات لإدارة ا
نظام عىل ا  تخدمون ا لملوظفون ال  يسـ

بون عىل حنو  نحو املقرر وال  يا يسـتجل
تغريات للسلمي 

 

شاركة عىل شـىت  بين وا تغريات وا بذوةل يف إدارة ا هود ا ملا ل تمل لجل
توايت ملسـا

 

يات لعملا
 

ية نقص الكفاءات ئيسـقصور املوارد يف اجملاالت الر
تدريب عىل إجراءات العم  تخدمني وا يف وبدل ا تو لا سـ ظ ل ملل

 اجلديدة ابلقدر املالمئ 

تعديالت عىل األنظمة  لا
 القامئة

با  تعديالت عىل األنظمة القامئة  سـا حتل
يط  تخطيات حمفظة برانمج ا لتض ملق

تعلقة بعرقةل  ماملؤسيس تطرح خماطر 
 األنظمة القامئة

يا املعلومات والاتصاالت نولو تامة إلدارة  شاركة ا جا تك ل . مل
توى  تاكمةل للمعلوماتنظام اإلدارة مبسـالارتقاء  ناتملا لتحسي وا

يط املؤسيس  .لتخطاملدخةل عىل حمفظة برانمج ا

ية  لاملا

  

تلكفة لارتفاع ا
يف اجلارية  تاك رشوع وا لارتفاع تلكفة ا ل مل

يط  تخطللحلول املربطة بربانمج ا لت
بة إىل  باهظة جدا اب سـاملؤسيس ا لنل

نظمة  .ملا

نني بص بارشة ملعياإلدارة حممكة للمزج بني املوظفني ا مفة 
نني بعقود جتارية باع ممارسات انجعة يف إدارة. ملعيواملوظفني ا تا

رشوع  ملا

 

ية  .20 ية مدعوة إىل تو نة الربانمج واملزيا صإن  ن جل
بو ابإلحاطة  يات العامة لدلول األعضاء يف الو يا مجلع

 .ثعلام مبضمون هذه الويقة

 ]ثهناية الويقة[

 

 


