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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1041 يوليو 41التارخي: 

 
 
 

 البرنامج والميزانيةلجنة 

 
 والعشرون الثانيةالدورة 

ىل  4جنيف، من   1041 سبمترب 5اإ
 
 

 تقرير مرحلي بشأن الخطة الرأسمالية الرئيسية

عدادمن  مانة اإ  الأ

 مقدمة

وفقًا لها املرشوعات يف  تدَرجصدقت مجعيات الويبو، يف سلسةل اجامتعاهتا احلادية وامخلسني، عىل املبادئ اليت  .4
مليون فرنك سويرسي  44.1التالية مببلغ قدره  ةاخلطة الرأأساملية الرئيس ية للمنظمة، ووافقت عىل متويل املرشوعات الس بع

 من الأموال الاحتياطية املتاحة:

دارة املس تخدمنيشن: ت تعزيز الأم "4"  ؛فري البياانت واإ

دارة  "1"  ؛(ECM)ة ياملؤسس   املعلوماتتنفيذ اإ

 ؛جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن الرباءات "3"

 ؛تطبيق نظام التربيد مبياه حبرية جنيف يف مبىن أأرابد بوكش ومبىن الرباءات "1"

 ؛ري جحم مركز البياانت وجتديد املطبعة(املرحةل الأوىل من جتديد القبو )تغي –مبىن أأرابد بوكش  "5"

 ؛استبدال بعض النوافذ –مبىن أأرابد بوكش  "6"

 .تدابري السالمة وامحلاية من احلريق "7"

 التقدم احملرز حىت اليوم

طار الإدارة أأمهية حامسة يف تنفيذ مجي .1 ذ حيدد الهيالكيكتيس اإ دارة  ع املرشوعات بنجاح؛ اإ واملسارات اليت تتوىل اإ
ىل حتقيق أأهدافه، و  ىل مجيع  يضمنورصد أأنشطة املرشوع الرامية اإ بالغها اإ التحديد الواحض للمسؤوليات وأأوجه املساءةل واإ

 الأطراف املعنية.
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(، WO/PBC/22/15)رح ي نن تنفيذ نظام اامل ومتمامل للتططي  للموارد املؤسس ية املتقرير ال وكام ورد يف  .3
 ،1043، خالل النصف الثاين من عام لتضطلع( Gartner Consultingاس ُتعني برشكة غارترن لالستشارات )

حدى سس ية والتصديق علهيامرشوعات نظام التططي  للموارد املؤ  حافظة التحقق منابس تعراض لأغراض  . وتعلقت اإ
التططي  للموارد املؤسس ية وس بل حتسني  فظةاالتوصيات الرئيس ية املنبثقة نن الاس تعراض هبيلك الإدارة اللكي حل

 اس تجابته من حيث الفصل بني الأدوار واملسؤوليات وتوفري مسار تصعيدي واحض لتسوية القضااي.

دارة مراجع يُعىن حب .1 ، وُطبقت مبادئه أأيضًا عىل هيلك الإدارة التططي  للموارد املؤسس ية افظةوُوضع منذئذ هيلك اإ
طار اخلطة الرأأساملية الرئيس ية. ويد م الهيلك الفعالية من حيث امل  حافظةاذلي ُوضع لإدارة  رشوعات املزمع تنفيذها يف اإ

اخلطة الرأأساملية  حافظةالرايدة واختاذ القرارات مع ضامن اتباع هنج متسق عىل مس توى مجيع املرشوعات املندرجة يف 
ىل أأن " لية الرئيس ية ستنطوي عىل التنفيذ املازامن ملرشوعات " اخلطة الرأأسام4الرئيس ية. ويكتيس ذكل أأمهية حامسة نظرًا اإ

الهيالك اليت ُوضعت لإطار الإدارة جيب أأن تكون متينة أأن و " 1متعددة مما يتطلب حتقيق الاتساق يف املسارات والهنج، "
ذ يُ   توقع أأن تظل هذه الهيالك قامئة بوصفها مسة دامئة لعمل املنظمة.وصامدة عىل مر الس نني اإ

  ما س بق، ُوضع هيلك الإدارة التا ي للططة الرأأساملية الرئيس ية:وبناء عىل .5

دارة تنفيذ مجيع املرشوعات الواردة يف  جملس حافظة اخلطة الرأأساملية الرئيس ية يف أأعىل الهيلك (أأ  ) اذلي يتوىل اإ
عداد التقارير بشأأهنا.  طة الرأأساملية اخلتطبيق اجمللس  ويراقبحافظة اخلطة الرأأساملية الرئيس ية والإرشاف علهيا واإ

طار اخلطة الرأأساملية الرئيس ية، وجيزي أأي ، ويعطي الأولوية للمرشوعات املنفذة يفابنتظاموحتديهثا  الرئيس ية  ةاإ
ىل جلنة الربانمج واملزيانية. طار اخلطة الرأأساملية الرئيس ية يك ترفع اإ  اقرتاحات متويل يف اإ

طار اخلطة الرأأساملية الرئيس ية من حيث النطاق والطبيعة والبنية. ومن مث،  (ب ) ختتلف املرشوعات املنفذة يف اإ
اخملتلفة الالزمة للك مرشوع أأو مجموعة مرشوعات. وستتوىل  جمالس املرشوعات من الهيلك املس توى الثاين تأأيت يف

دارة امل هذه اجمل جراء التغيريات فيه رشوع )املرشوعات( اذلي ترشفالس مسؤولية اإ . عليه واختاذ القرارات بشأأنه واإ
ذ يرشف جملس املرشوع عىل التنفيذ الفعال   يضمن تنفيذه يف الأجل احملدد هل ومضنللمرشوع )املرشوعات( و اإ

املنظمة،  خمتلف قطاعاتمن  ابملرشوع النطاق واملزيانية احملددين هل. ويكفل مشاركة ود م مجيع الأطراف املتأأثرة
عىل مسوغات أأنامل  وس يصّدقدارة اخملاطر وضامن اجلودة. اإ و  التغيريات مسؤوليةلتو ي ني مجموعات أأو أأفراد وتعي

ىل جملس املرشوع )املرشوعات(، ويصعّ   حافظة اخلطة الرأأساملية الرئيس ية.د أأية قضااي أأو اقرتاحات اإ

 47ثالثني، اليت ُنقدت يف الفرتة املمتدة من يف دورهتا الثانية وال  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةانقشت قد و  .6
ىل ىل الأمانة عددًا A/51/16، اخلطة الرأأساملية الرئيس ية مع الأمانة عىل أأساس الوثيقة 1041مارس  14 اإ . وقدمت اللجنة اإ

 من الاقرتاحات القمية للتحسني يف اجملالت التالية:

عداد التقارير  (أأ  ) ىل ما ي ي: " –تعزيز التططي  واإ قد يفيد تقدمي الافرتاضات الرئيس ية اليت تدفع  "4أأاري اإ
قد تكون حاليًا خطة معل ملدة أأربعة أأنوام و  "1هيام؛ "تمن الناحية الاسرتاتيجية والعملية ك اخلطة الرأأساملية الرئيس ية 

عداد تقارير اخلطة ينبغي حبث مواءمة دورو  "3املمتدة لست س نوات؛ "العمل الراهنة  أأكرث مالءمة من خطة ة اإ
عداد تقارير لك فرتة عامني ) يتواصل تقدمي تقارير و الرأأساملية الرئيس ية مع دورة الربانمج واملزيانية، أأي وضع دورة اإ

طار اخلطة الرأأساملية الرئيس ية(.  مرحلية س نوية بشأأن املرشوعات الفردية املنفذة يف اإ
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ينبغي تقدمي دراسات حتليلية أأكرث حتديدًا للتماليف والفوائد  "4اقرُتح ما ي ي: " –افافية تقديرات التلكفة  (ب )
دراج "1فامي خيص املرشوعات املقرتحة؛ و" بغية توفري صورة اكمةل نن  1قامئة ابملرشوعات املقمية كأولوية ابء وجمي اإ

 اخلطة الرأأساملية الرئيس ية.

ىل فائدة وضع رواب  رصحية –الرب  ابلسرتاتيجيات التنظميية  (ج ) بني املرشوعات املقرتحة وتنفيذ  أأاري اإ
وغريها  اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات والتصالتو  ةالأهداف الاسرتاتيجية للمنظمة )اسرتاتيجية املوارد البرشي

 .( حيامث اكن ذكل مالمئاً حس امب اكن ذكل مناس باً 

 ح وتيسري الفهم.اقرتح أأن تكون أأسامء املرشوعات أأكرث وصفًا لها يك تعزز الوضو  – الشلكتوضيح  (د )

والفرصة اليت أأتيحت لها يك تنظر  اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةورحبت الأمانة ابحلوار البناء اذلي أأجرته مع  .7
تواصل مناقش هتام مع اللجنة قبل تنفيذهام، ويك تُدخل حتسينات والكها الذلين ست يف مضمون اخلطة الرأأساملية الرئيس ية 

 علهيام.

ىل ويشار .8 طار اخلطة الرأأساملية الرئيس ية أأيضًا اإ  أأن الفعالية من حيث التلكفة يف تنفيذ املرشوعات املوافق علهيا يف اإ
بأأكرب قدر ممكن من الفعالية من  اتتنفيذ املرشوع ضامن حتققعىل رتكزي ال ذلا سيس مترذات أأمهية قصوى، تُعترب مسأأةل 

ىل ذكل، سيتواصل تقدمي تقارير بش ضافة اإ طار تقارير أأداء حيث التلكفة. واإ أأن أأوجه الفعالية من حيث التلكفة التنظميية يف اإ
فرتة العامني كزايدات يف الأموال الاحتياطية  احملققة خاللالوفورات  جتسدحنو ضامن  هذه الفعالية الربانمج وس توجه

 املتوفرة دلى املنظمة.

 وفامي ي ي فقرة قرار مقرتحة. .9

 علامً  أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانيةو  .40
 ي ي: مبا

هيلك الإدارة اذلي ُوضع لإدارة  "4"
تنفيذ حافظة مرشوعات اخلطة الرأأساملية 

الرئيس ية والإرشاف علهيا واإعداد 
 بشأأهنا. تقارير

اللجنة احلوار اجلاري مع  "1"
والتحسينات  الاستشارية املس تقةل للرقابة

دخالها عىل الك اخلطة الرأأساملية  املزمع اإ
 (.WO/PBC/22/21 الرئيس ية )الوثيقة

 [هناية الوثيقة]

                                                
1

ما نظراً الأولوية أألف  ىل التنفيذ الفوري، اإ ىل أأمهيهت : تتسم املرشوعات يف هذه الفئة حباجهتا امللحة اإ أأو نتيجة دلرجة اخلطورة  الاسرتاتيجية ابلنس بة للمنظمةا اإ
 العالية اليت قد متثلها يف معليات الصيانة أأو الأمن أأو الصحة أأو سالمة املوظفني واملمتلمات.

البيئية أأو تدر مماسب تتعلق جبدوى الشواغل  : تتسم املرشوعات يف هذه الفئة بأأن لها أأمهية نسبية يف التنفيذ، لأهنا قد تتناول مسائل الكفاءة أأوالأولوية ابء
 وقد تزيد التماليف بسبب تأأجيل الأنامل. وميثل عدم تنفيذها خماطرة متوسطة الشدة عىل الأمن أأو الصحة أأو السالمة. التماليف.

ذا مل تنفَّذ عىل الأمن أأو الصحة أأو السالمةبدرجة منطفضة جدا من هذه الفئة يف رشوعات امل  تتسم: الأولوية جمي  وميكن أأن تكون مرشوعات لتطبيق .اإ
 التكنولوجيا اليت سازيد من جدوى التماليف يف الأجل الطويل.


