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 ة والعشرونبعالساالدورة 
 2017سبمترب  15اإىل  11جنيف، من 

 
 

 عن تنفيذ نظام شامل ومتكامل للتخطيط للموارد املؤسسية ينهائ يتقرير مرحل

عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة أأوًل.

تنفيذ نظام شامل ومتاكمل بشأأن عىل اقرتاح الأمانة  2010وافقت ادلورة الثامنة والأربعون مجلعيات الويبو يف سبمترب  .1
الويبو همام حتديث  "1": حتقيق ما ييل غية(، ب A/48/14و WO/PBC/15/17)الوثيقتان  يةموارد املؤسس  لللتخطيط ل 

نتاجية فاميو  "2" ،الزابئنوخدمة تنظمي الإدارة وال الأساس ية يف جمالت   تقوم با الويبو من يلليات الإدارة حتسني الكفاءة والإ
مداد ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل والإدارة مبتعزيز القدرة عىل و  "3" ،والتنظمي  علومات أأفضل.اإ

ىل ادلول  ويُعد هذا .2 م هذا التقرير اإ مت اإىل جلنة الربانمج واملزيانية، ويُقدمِّ التقرير ُمكمِّاًل للتقارير املرحلية السابقة اليت قُدمِّ
طار حمفظة مرشوعات املس تخدمة الأعضاء نظرة عامة عىل التقدم املُحَرز، والإجنازات البارزة املُحقَّقة، واملزيانية  يف اإ

ىل مايو  2016خالل الفرتة من يونيو  التخطيط للموارد املؤسس ية ، لأن حمفظة هو التقرير املرحيل الهنايئوهذا . 2017اإ
ل، متاجلارية اليت س تك  اتعوللمرش  . ويتضمن التقرير ملخصاً املقبةل خالل فرتة التقريرس تكمتل التخطيط للموارد املؤسس ية 

 .ة لك مرشوع مهناومزياني

 معلومات أأساس ية –الأهداف والنطاق والهنج  اثنيًا.

ر نظام  يؤدي اإىلمن املرشوعات املرتابطة، مما  حمفظةجيري تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية من خالل  .3 تطوم
 .تطورًا تدرجيياً الإدارة املتاكمةل 

طت  .4 دارة املوارد البرشية،  اتعوأأول مجموعة من املرش وخطم مبا يف ذكل لإنشاء مجموعة شامةل من الأدوات لتعزيز اإ
دارة   .والتعمل، والتطوير واملهارات، ، واملزااي واملس تحقات، واملرتبات، والتوظيف، وأأداء املوظفني،املناصباإ
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ىل واكن .5 مجموعة من الأدوات لتعزيز ودمع تنفيذ الإدارة القامئة عىل  تضمنيت اجملموعة الثانية من املرشوعات هتدف اإ
دارة أأْي النتاجئ،  دارة اخملاطر املؤسس ية و  داء املؤسيالأ اإ مبا يف ذكل التخطيط ، املعلومات الاس تخباراتية التجاريةو اإ

عداد التقارير، والتحليالترصد للثنائية، والتخطيط الس نوي للعمل، و   .التنفيذ وتقيمي الأداء، واإ

دخال و  .6  ةعبا شُ الأدوات القامئة، اليت تس تخدهم ات عىلحتسيناكنت اجملموعة الثالثة من املرشوعات تس هتدف اإ
دخال تغيريات يف شلك الأنظمة وحتديهثا، سفراملشرتايت وال شعبة الشؤون املالية و  لإدخال وظائف وحتسينات  من خالل اإ

 جديدة يف أأساليب العمل.

طت اجملموعة الرابعة من املرشوعات ل و  .7 دارة مكمِّ تُ أأدوات نرش خطم ن الويبو من البدء يف اكتساب خربة يف جمال اإ
دارة ال  ،التصالهجات وقاعدة بياانت  ،، مبا يف ذكل القوامئ الربيديةالزابئنمع عالقات ال  .الزابئنوحتليالت نفاذ، واإ

ىل تنفيذ .8 للموارد املؤسس ية قدرات نظام التخطيط عىل تطور ساعد املرشوعات عىل مراحل مما ي  ويستند هنج الويبو اإ
قدرة الوحدات  يضًا عىل احتياجات الأعامل وأأولوايهتا، ويُراعويقوم الهنج أأي. عىل حنو مرتابط وموزون تدرجيياً  تضميناو 

 التنظميية املعنية عىل استيعاب التغيريات ودجمها.

اجلودة وادلقة والإجناز يف حدود املزيانية  يفاحملراكت الرئيس ية لتنفيذ حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية تمتثل و  .9
سابقة.  اتعوادلروس املس تفادة من مرش بناًء عىل مزيد من املعلومات، ر توفَّ لكام تكييف خطط التنفيذ  جرىوقد  املعمتدة.
هذا التقرير اخلطة احلالية  لحقًا يفبلغت ادلول الأعضاء ابنتظام هبذه اخلطط يف تقارير مرحلية س نوية متعاقبة، كام ترد وقد أ  
 .فظةلغالق احمللإ املتبقية وسلمي املرشوعات لت 

 احملفظةاإجنازات  اثلثًا.

نتاجية ملهام  .10 تسري احملفظة، بوجا عام، يف املسار الصحيح حنو حتقيق أأهداف حتديث وحتسني اجلودة والكفاءة والإ
مداد ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل والإدارة الزابئنالويبو يف جمالت الإدارة والتنظمي وخدمة  ، وزايدة قدرة املنظمة عىل اإ

 التطور واخلطط حىت هناية تنفيذ احملفظة. 1البياين رمق  مبعلومات أأفضل. ويُبنيم الرمس
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أأدانه حملة عامة عن الإجنازات الرئيس ية خالل الوارد فظة. ويقدم اجلدول لآاثر احمل تفصيلياً  ويقدم القسم العارش عرضاً  .11
 الفرتة املشموةل ابلتقرير:

 الفوائد احملققة املرشوع النظام

 تسلمي وظيفة دليل الرشاكت، - اخلدمة اذلاتية املوارد البرشية

دخال  -  ،اموالغياب واملوافقة علهي ةطلب الإجاز اإ

دخال طلبات  -  ،لموظفنياملعالني التابعني لاإ

دخال  -  ،للحفاظ عىل الوصف الوظيفي يرينمداإ

لكرتونية جديدة ل  تسلمي -  ،يةلتعلمي منح ال مناذج اإ

دخال  - جيار املوظفنياإ عانة اإ  ،طلبات اإ

 ،تسلمي طلبات متديد العقود -

 الإلكرتونية. التعييناتتسلمي  -
دارة املواهب دخال  - اإ دارة أأداء اإ  ،املؤقتني واملتدربني والزمالءاملوظفني اإ

دارة ادلورة الس نوية لأداء املوظفني تسلمي  -  ،الاعتيادينياإ

 للتدريب،املركزي  أأداة التسجيل والتنظميتسلمي  -

 .انتقائية جتريبية عرب مجموعة صغرية من املوظفني هاراتمل حل تسلمي  -
يرادات نظام الإدارة املتاكمةل دارة الإ  مس تقبلية واملوافقة علهيا،مدفوعات مالية بنية حتديد  - اإ

 ،املس تقبليةبنية طة طريق لالنتقال اإىل ال يخر حتديد  -

 ،PeopleSoft برانمج املس تقبلية يفبنية تغيريات أأولية دلمع ال اعامتد  -

 ،(مكعيار مس تقبيل للويبوePayمنصة ادلفع الإلكرتوين )اعامتد  -

 ،اس تخدام نظام ادلفع الإلكرتوينيف قطاعات الأعامل  من عدد رشوع -

 .اجلديدةاملالية املوحدة أأساليب العمل تصممي اكامتل  -
 ،يللية مبسطةتصممي  - السفر والاجامتعات

جراء حتليل  -  لسوق لتحديد احللول احملمتةلل اإ
دارة  مع عالقات الاإ
 الزابئن

PROdest - تصممي يلليات جديدة 

 واختباره حل قيايسهتيئة  -

 لربوتوكول والأحداثلنرش حل حسايب  -

تخطيط ال خطة التحول للوحدة التنظميية املسؤوةل عن يلليات وخدمات  ،خالل الفرتة املشموةل ابلتقريرت، عدم وأ   .12
ت هذه اخلطة عىل لمتش  ا. و هاتنفيذعىل املدير العام وافق التطبيقات الإدارية، و التنظمي و ويه قسم أأل ، يةموارد املؤسس  لل

، ومنوذج تشغيل جديد قامئ اتعووالتحسينات واملرش  ،بني العملياتجيمع و ، الزابئنخدمات أأكرث توهجًا حنو هيلك منقح 
دارة اخلدمات. ونتيجة ذلكل، مت تعيني  عىلجديدة، ولكها تركز  ويلليات تشغيل قياس ية ،عىل اخلدمات املدارة حتسني اإ

ىل نظام التخطيط للموامدير جديد،  ، لرئاسة الهيلك املشرتك، وبدأأ العمل بعمليات وأأدوات رد املؤسس يةالانتقال اإ
 جديدة. وهمارات

طار حتول و .13 عدد انتقايئ من حتديد من أأجل تقدمي عروض طلب دويل ل أ طلق التطبيقات الإدارية، التنظمي و قسم يف اإ
سفر . وأأ ومجموعة الأعامل واملوادالوقت  التعهدات التقليدية بشأأن خدمات مدارة، ابلإضافة اإىلميكهنا تقدمي  ت اليتاكالرش 

برام طلب تقدمي العروض  قسم التنظمي  خدمات جدد من شأأهنا أأن تساعد قديممد مع ملأ ثة اتفاقات طويةل اثالعن اإ
 نضج عىل مدى الس نوات امخلس املقبةل.ي ، وأأن زابئناقدم خدمات عالية اجلودة لأأن يعىل  والتطبيقات الإدارية
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 لتصديق املس تقالنالتحقق وا رابعًا.

خاريج مس تقل،  حمرتف من جانب مقدم خدمات 2016عام  تحقق والتصديق املس تقلني يفجري اس تعراض اثن لل أ   .14
ز هذا الاس تعراض، من بني جوانب أأخرى، عىل الفوائد . وركم (Gartner Consultingرشكة لغارترن لالستشارات )هو 

اليت تنرشها  ةنظمالإماكنيات الاكمةل للأ تدرك وتوصيات للمساعدة عىل ضامن أأن الويبو  التجارية، وقدم لإدارة الويبو أأفاكراً 
لغالق احمل يةموارد املؤسس  للتخطيط مرشوعات ال فظة حم  فظة.بعد اإ

بدأأت  يةيعكس منظمة تعلم املتاكمةل دارة الإ وخلص الاس تعراض بوجا عام اإىل أأن "الوضع العام لربانمج تطور نظام  .15
 ةنظم" و"حقق الربانمج فوائد يف عدة جمالت. ويشمل ذكل املزيد من الأ ... لتصبح أأكرث جناحاً مهنجياهتا  تفبرؤية قوية وكي

 حدودلتحسني يلليات الويبو ومواصةل تطويرها يف  مشهد يوفر أأساساً  سفر عناملتاكمةل وتدفقات العمل الأكرث شفافية مما ي 
 لخصاً أأدانه مالوارد مةل ابلتوصيات يف مرفق هذه الوثيقة. ويقدم اجلدول الإطار التنظميي". وميكن الاطالع عىل قامئة اك

 مبارشاً  ارتباطاً اكنت اثنتان من التوصيات ترتبطان للتوصيات امخلس الرفيعة املس توى املقدمة والإجراءات الإدارية املتخذة. و 
ىل  يف ،فظةابحمل  ظة.خارج نطاق احملف ،املنظمةحني أأن ثالثة مهنا اكنت موهجة اإ

خبصوص احملفظة  الرمق
أأم تتعلق 
 ابملنظمة

 الإجراء الإداري التوصية

ملصادر: الاس تعانة اب اسرتاتيجيةتغيري  احملفظة 1
 دلمعللتنفيذ/ ل اختيار رشيك 

لتحديد رشاكء جدد )كام ورد يف تقدمي العروض طلب دويل ل أ جري 
 (13القسم 

ثت ج تنفيذ متسقةتطبيق هُنُ  احملفظة 2 دخالت ابملس مترار ن ابوف حُتسَّ وس ،مهنجية التنفيذ املشرتكة حدم
 الرشاكء اجلدداملقدمة من 

)عىل النحو الوارد يف  خطة حتول قسم التنظمي والتطبيقات الإدارية تعزيز منظمة ادلمع املنظمة 3
 (12 القسم

دارة البياانت  املنظمة 4 تنفيذ اسرتاتيجية اإ
 (الزابئنالرئيس ية )الرتكزي عىل 

دخال  دارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت اإ دارة البياانت لاإ سرتاتيجية اإ
مبادرة جوانب من  رئيس ياً  جانباً  الزبونجعل و  ،الرئيس ية يف هنج مرحيل

 ملكية الفكريةالعاملية لل  نصةامل 

دارة املوافقة عىل اسرتاتيجية بشأأن  املنظمة 5 اإ
 العالقات مع الزابئن

دارة العالقات مع الزابئن يف الس ياق الأوسع ملبادرة يُنظر حاليًا اإىل  اإ
 زابئنللملكية الفكرية وجملس خدمة ال ةالعاملي صةاملن

 تقيمي أأداء الرشاكء اخلارجيني امللكفني ابلتنفيذ خامسًا.

رصد يُ  املؤسس يةأأداء الرشاكء الرئيس يني امللكفني بتنفيذ نظام التخطيط للموارد خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، اكن  .16
جناز لك مرشوع. و  الفرتة املشموةل ابلتقرير، انهتت خدمات أأحد الرشاكء )املبلغ عهنا يف تقريريف غضون ابس مترار كجزء من اإ

مايكروسوفت دايناميكس هارات يمتتع مب رشيك جديد واس ُتعني ب بنجاح.  اكمتلاملرشوع املعين قد لأن (، 2016لعام احلاةل 
 .ياانت هجات التصالدلمع مرشوع قاعدة ب 

خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، وميثلهام  عني هباماس تُ خارجيني تنفيذ ييك لأداء الفعيل لرش ا 2 رمق الرمس البياينصور وي .17
  لرشيك املثايل.ومتثل املاسة اخلرضاء اخلارجية خمطط االأمحر والأزرق ادلاخليان، ططان اخمل
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 اخلارجيني امللكفني ابلتنفيذ: أأداء الرشاكء 2 رمق الرمس البياين

 

ويوحض الرمس البياين الوارد أأعاله أأن الًك من الرشيكني الرئيس يني امللُكفني بتنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية  .18
ابلفرتة املشموةل ابلتقرير السابق، ويرجع ذكل  مقارنةً بوجا عام،  نيوقد حتسن أأداء الرشيك دليا مواطن قوة ومواطن ضعف.

 رشيك جديد.ب أأحد الرشاكء القداىم  تبديلاإىل يف املقام الأول 

اليت  مدالطويةل الأ الثالثة اجلديدة التفاقات فاإن يللية التحسني املس متر، تواصل ، وكجزء من 13كر يف الفقرة وكام ذُ  .19
، يف أأعقاب يللية اختيار دولية مفتوحة قامئة عىل املناقصات، ستساعد الويبو عىل مواصةل حتسني مس توايت مؤخراً برمت أ  

 .يةموارد املؤسس  للتخطيط ال تنفيذ نظام ب  الرئيس يني امللكفني رشاكءال أأداء 

 التصالت سادسًا.

دارة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ) .20 مع املوظفني عىل مجيع ( يتواصل EPMOل يزال مكتب اإ
 ُ من أأجل اإطالع من النرشة الإخبارية لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية  2016طبعة خريف  وُوزمِّعت رشتاملس توايت. ون

 .املنتجات واخلدمات يف ش ىت املرشوعاتالإصدارات اجلديدة من عىل أأوًل بأأول املوظفني 

والفيديوهات التدريبية، ، امليداينالتدريب ، ل س امي من أأنشطة التصال والتدريب عدداً  فظة أأيضاً وأأمكلت احمل .21
دارة املواهب ومرشوع اخلدمة اذلاتية. عرب والتصالت  الربيد الإلكرتوين دلمع مرشوع اإ

عداد هذا التقرير، اإ ، يف وقت ، اكن جيريوأأخرياً  .22 من أأجل  الإدارة املتاكمةلدراسة اس تقصائية ملس تخديم نظام طالق اإ
آراء مجع  ادلراسة نتاجئ ه ادلراسة الاس تقصائية ب نتاجئ هذوف تُقاَرن . وساملتاكمةلدارة الإ اس تخدام نظام  سهوةلاملوظفني بشأأن أ

ذا اكنت التغيريات اليت أ   2015 عام الاس تقصائية اليت أ جريت يف اتني ادلراس تني بني هفامي دخلت لقياس ما اإ
 .الأخرى تحديد فرص التحسنياملتاكمةل، وأأيضًا ل  دارةالإ اس تخدام نظام  سهوةل ايدةزقد ساعدت عىل ئيتني الاس تقصا
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 سابعًا. اس تخدام مزيانية مرشوع التخطيط للموارد املؤسس ية

رة لتنفيذ حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية حنو  .23 مليون فرنك سويرسي  25تبلغ التلكفة الإجاملية املقدَّ
رة اس تضافَة الربامج التطبيقية، ورشاء الربجميات، وموظفي املرشوعات،  عىل مدى مخس س نوات. وتشمل التاكليُف املقدَّ

التدريب والتصالت ولغري ذكل من التاكليف و يني امللكمفني ابلتنفيذ، وموارد بدل املس تخدمني، وأأتعاب الرشاكء اخلارج 
طار احملتسلمي اخلارجية وادلاخلية  اتعوموارد املرش اذليك بني زج املوقد كفل  املرتبطة ابملرشوعات. فظة، حىت ولو اكن لها اإ

 زمين مطول، يف حدود املزيانية املعمتدة الأصلية.

خٌص لس تخدام املزيانية حىت الآن حبسب اجملال الوظيفي الرئيي وعنرص التلكفة، التاليني مل ويرد يف اجلدولني .24
ر للمزيانية  ضافة اإىل الاس تخدام املقدم  .احملفظةاية حىت هناإ

 اس تخدام مزيانية حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية )حبسب اجملال الوظيفي الرئيي( 

 (2017مايو  31ابلفرنك السويرسي، يف )

 املزيانية  اجملال الوظيفي الرئيي 
 الأصلية

 املزيانية 
احملدثة
1
 

املبالغ الفعلية حىت 
الآن
2
 

الاس تخدام 
الفعيل
3
 

 التقدم احملرز

دارة الربامج والتغيري  %87 %84 3 488 161 4 134 169 3 830 200 اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها  %77 %82 5 789 582 7 044 173 8 945 755 اإ

دارة الأداء املؤسي  %100 %100 5 966 058 5 996 058 6 017 982 اإ

دارة العالقات مع الزابئن  %15 %28 242 827 853 891 1 955 690 اإ

التحسينات املُدخةل عىل نظام 
 الإدارة املتاكمةل

840 591 4 892 953 4 108 536 3 71% 77% 

خمصصات الطوارئ املس تحقة
4
 - 284 359 2 - - - 

 %79 %75 19 052 736 25 341 467 25 341 467 اجملموع

1
، واملزيانية املقدرة لس تكامل املرشوعات املتبقية، وتشمل هذه الأخرية تاكليف طارئة 2017مايو  31تستند املزيانية احملدثة اإىل النفقات الفعلية املسجةل حىت  

 .WO/PBC/15/17%، وهو ما يتفق مع افرتاض التخطيط الأصيل يف الوثيقة 10بنس بة 
2
 .2017مايو  31ىت الآن النفقات الفعلية حىت تتضمن املبالغ الفعلية املسجةل ح 
3
نفاق الفعيل حىت    ، مقارنًة ابملزيانية احملدثة.2017مايو  31يعكس الاس تخدام الفعيل الإ
4
اق طن نم تشري خمصصات الطوارئ املس تحقة اإىل الأموال لغري املس تخدمة من خمصصات الطوارئ املقررة للمرشوعات اليت أ جنزت ابلفعل وتكل اليت ُحذفت 

 احملفظة. ولن تكون خمصصات الطوارئ املس تحقة الهنائية معروفًة اإل يف هناية احملفظة.
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 اس تخدام مزيانية حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية )حبسب عنرص التلكفة( 

 (2017مايو  31ابلفرنك السويرسي، يف )

املزيانية احملدثة املزيانية الأصلية عنرص التلكفة 
1
املبالغ الفعلية حىت الآن 

2
 

 203 883 337 258 1 383 360 اس تضافة الربامج التطبيقية

 2 411 487 2 688 881 3 989 738 رشاء الربجميات

 6 482 744 6 927 892 5 564 680 موظفو املرشوعات

 1 193 092 1 650 511 2 703 800 موارد بدل املس تخدمني

 7 689 315 9 955 085 9 896 109 ك اخلاريج امللكمف ابلتنفيذيالرش 

 261 244 461 004 1 253 780 التدريب

 810 972 961 551 550 000 التصالت ولغري ذكل

الطوارئ املس تحقةخمصصات 
3
 - 284 359 2 - 

 19 052 736 25 341 467 25 341 467 اجملموع

1
طارئة  تاكليف ، وتشمل هذه الأخريةاملتبقيةملرشوعات س تكامل ا، واملزيانية املقدرة ل2017مايو  31تستند املزيانية احملدثة اإىل النفقات الفعلية املسجةل حىت  

 .WO/PBC/15/17%، وهو ما يتفق مع افرتاض التخطيط الأصيل يف الوثيقة 10بنس بة 
2
 .2017مايو  31ىت الآن النفقات الفعلية حىت تتضمن املبالغ الفعلية املسجةل ح 
3
ولن  .اق احملفظةطوتكل اليت ُحذفت من ن تشري خمصصات الطوارئ املس تحقة اإىل الأموال لغري املس تخدمة من خمصصات املرشوعات اليت أ جنزت ابلفعل 

 تكون خمصصات الطوارئ املس تحقة الهنائية معروفًة اإل يف هناية احملفظة.

النطاق املتعلق ابجملالت الوظيفية الرئيس ية يف حدود سوف يُنجز ، و اً مزيانية احملفظة اثبتاس تخدام زال يويلومًا، ل  .25
 .املزيانية الأصلية املعمتدة

دارة الأداء املؤسي اخلاصة مبجال ، اكن من املتوقع أأن تكون النفقات الهنائية 2016ويف عام  .26 تقديرات أأكرب من اإ
قسم التنظمي والتطبيقات الفرتة املشموةل ابلتقرير، انتقل ادلمع بنجاح اإىل خالل . و يف املائة 1أأقل من ب املزيانية الأصلية

دارة الأداء املؤسي و ، (MAASالإدارية ) هنائية أأقل بقليل من املزيانية الأصلية النفقات واكنت ال بعد ذكل أ لغلقت مجموعة اإ
 .2010يف عام قدرة ت مُ كام اكن

دارةالنفقات الهنائية جملتكون قدر أأن ن من املاك، 2016ويف تقرير عام  .27 يف املائة  9بنس بة أأكرب الربامج والتغيري  ال اإ
دارة هذه ال جرت . وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، 2010من املزيانية الأصلية لعام  حني أأن  الإضافية بعناية، ويفنفقات اإ

يف  8أأن النفقات الهنائية لهذا اجملال سزتيد بنس بة  قدر حالياً ، يُ 2018فظة يف عام غلق احملحىت تُ سيس متر ه اجملموعة متويل هذ
 املائة عن تقديرات املزيانية الأصلية.

دارة املوارد البرشية ال ، اكن من املتوقع أأن تكون النفقات الهنائية جمل2016ويف عام  .28 بكثري من توقعات  كربأأ  وتطويرهااإ
ىل تقدير ورد من  يف املقام الأوليرجع ذكل اكن . و 2015عام  دارة املواهب. وخالل أأحد الرشاكء امللكفني ب اإ تنفيذ مرشوع اإ

 ُ ساعدت بدرجة كبرية عىل التحمك يف تاكليف و ملرشوع اذت اسرتاتيجية بديةل لتوفري موارد فم الفرتة املشموةل ابلتقرير، ن
دارة ال أأن تكون النفقات الهنائية جملحاليًا ع. ونتيجة ذلكل، يتوقع واملرش  يف املائة  21أأقل بنس بة وتطويرها املوارد البرشية اإ

 يف املائة. 2تزيد قلياًل عىل بنس بة  2015عن توقعات عام ، وأأن تزيد 2010من املزيانية الأصلية لعام 

من يف املائة  25بنس بة ، جاء يف التقرير أأنا من املتوقع أأن تكون تاكليف موظفي املرشوع أأكرب 2016ويف عام  .29
. واكن ذكل يُعزى يف املقام الأول اإىل الاس تخدام الأكرب نسبيًا ملوارد موظفني مؤقتني 2010الأصلية املقدرة يف عام املزيانية 

دارة نفقات جرت الفرتة املشموةل ابلتقرير،  يف غضونو .همرة ومؤهلني متويل بعض أأن يف حني وبعناية،  الإضافيةاملوظفني اإ
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لغالق احملحىت سيس متر هذه املوارد  يف املائة من تقديرات املزيانية  25نس بة كرب ب التقدير احلايل أأ ل يزال ، 2018ة يف عام فظاإ
ومعدلت السوق ملوارد موظفني همرة  الاحتياجرت املوظفني قدم  الأصلية ملرشوع زيانيةاملالأصلية. وميكن اس تنتاج أأن 

 .داً افمس ت امً هم . وقد مت حتديد ذكل ابعتباره درساً ين بأأقل من قميهتامحمدد

ن املزيانية ميف املائة  7بنس بة كون أأكرب رشاكء التنفيذ اخلارجيني س تالتقرير أأن تاكليف  جاء يف، 2016ويف عام  .30
دارة املواهب. وأ  يف املقام الأول يرجع اكن ذكل . و 2010الأصلية املقدرة يف عام  ىل مرشوع اإ ا س ُتطرح مناقصة فيد بأأناإ

ُ  هذهعىل التحمك يف للمساعدة تنافس ية  ذت اسرتاتيجية بديةل لتوفري املوارد، فم التاكليف. وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، ن
 .يف املائة 1أأقل من ب من تقدير املزيانية الأصليةأأكرب  الآنوأأصبح التقدير احلايل للنفقات الهنائية يف هذا اجملال 

ولكن اخنفضت . 2010املزيانية الأصلية لعام بأأكرث من تقديرات  2016رت التصالت والنفقات الأخرى يف عام دم وقُ  .31
ىل  143من  اً ملحوظاخنفاضًا الزايدة املتوقعة   يف املائة. 75يف املائة اإ

أأن تظل مرنًة وقادرًة عىل التكيف مع متطلبات العمل لغري بحفظة مللفقد مسحت خمصصات الطوارئ املس تحقة أأما  .32
اإىل الاحتياطيات عاد زيانية املعمتدة الأصلية. ويف هناية احملفظة، س تُ املتوقعة أأو الناش ئة، مع ضامن الإجناز يف حدود امل
عداد هذا التقرير أأن تبلغ يف وقت خمصصات الطوارئ املس تحقة اليت من املتوقع   .تقريباً  مليون فرنك سويرسي 2.4اإ

 اجلدول الزمين للمحفظة اثمنًا.

ن اجلدول الزمين  .33 ِّ لاإ عىل أأنا مرشوع ملدة مخس  2010ادلول الأعضاء يف عام اإىل يف الأصل م لمحفظة، اذلي قُدم
ىل ادلول الأعضاء. ل بعد ذكل، كام ورد يف التقارير املرحلية الس نوية املقدمة اإ  س نوات، قد تأأثر بعدد من التأأخريات، وعُدمِّ

دارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل عىل 2016وكام ورد يف التقرير املرحيل لعام  .34 بدء أأي مرشوع ، مل يوافق جملس اإ
ذا اكن ي جديد يف الفرتة املشموةل ابلتقرير  ل اإ منح املوافقة عىل امليض فظة. ومل تُ احمللغالق لإ  س تويف معايري حمددة متهيداً اإ

ل قدماً   :اإ

ذا اكنت أأهداف  "1"  تامتىش مع الأهداف احملددة أأصاًل للمحفظة،املرشوع اإ

ذا اكنت هل جدوى قوية مبا يف الكفاية، بنا "2" ل للتاكليف والفوائد،واإ  ًء عىل حتليل ُمفصَّ

جنازًا واقعيًا، "3" جناز نطاقا اإ ذا اكن من املمكن اإ  واإ

ذا اكنت املوارد متاحًة لتنفيذه ابلتوازي ودون الإرضار ابلأنشطة العادية الأخرى، ومرشعات التخطيط  "4" واإ
 للموارد املؤسس ية احلالية، واملبادرات اليت خارج احملفظة،

ذا "5" ىل أأن يكمتل. واإ  اكنت احملفظة دلهيا مزيانية اكفية لمتويل املرشوع اإ

بياين الرمس ال سفل قسام الواردة أأ لأ اجلارية. وترشح ا املرشوعاتأأدانه حملة عامة عن الوارد  3 رمق ويقدم الرمس البياين .35
جنازه أأو بنيَّ لك مرشوع مُ   .2016منذ التقرير املرحيل لعام من نطاق احملفظة حذفا  يف الرمس البياين، وكذكل لك ما مت اإ
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لغالق خطة  – 3الرمس البياين رمق    حمفظة نظام الإدارة املتاكمةلاإ

دارة املواهب أأداء املوظفني ) يشملو  .36 دارة التعمل املؤسيePerformanceمرشوع اإ همارات. قامئة (، و ELM) (، واإ
همارات تكنولوجيا املعلومات تشمل همارات قامئة ، س يطلق املرشوع 2017وخالل الربع الثاين/الربع الثالث من عام 

دارة التعمل املؤسي" من أأجل الاسوف تُسملَّ  ،والتصالت عرب مجموعة صغرية من املوظفني. ويف الوقت نفسا س تخدام  "اإ
دارة املوارد البرشية لتحل حمل قاعدة بياانت التدريب  دارة املوارد  طرحت، س  اختبارهافور . و القامئة بذاهتاالأويل من قبل اإ اإ

دارة التعمل املؤسي املهارات و البرشية  . ويف وما بعد ذكل 2017الربع الرابع من عام  املس تخدمني يفمن عىل مزيد  تدرجيياً اإ
لفئات معينة من املوظفني، مثل املوظفني املؤقتني والزمالء واملتدربني،  املرشوعنرش يُ ، س  أأيضاً  2017الربع الثاين من عام 

لتشمل مجيع فئات املوظفني.  املرشوع ةفي، س توسع وظ 2017. ويف الربع الثالث من عام احلايلالوريق  لإجراءاليحل حمل 
القدمي. وستبدأأ  ePMSDSنظام يف ختتام لاب 2017للسامح دلورة أأداء املوظفني لعام مؤقتًا  وسيتوقف املرشوع بعد ذكل

دارة املواهب مرتني، مع وجود جفوةذلكل تظهر . وePerformanceاجلديد ل احليف  2018دورة   ، يف خطة الإلغالق.بيهنام اإ

قيد املوافقة. واكن هذا املرشوع نظام ساعات العمل املرنة ن مرشوع استبدال جاء يف التقرير أأ ، 2016ويف عام  .37
انتظار أأثناء ويف  مت التوصيات،دم ينتظر تقدمي توصيات من فريق عامل واملوافقة علهيا. وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، قُ 

 تعيدتحليل، أ  ال . وكجزء من اومزيانية لإدخاله خطةً تصماميً و املوافقة، قامت احملفظة بتحليل أأثر اعامتد التوصيات ووضعت 
الوقت كام هو مبني يف خطة الإلغالق. وقد متت  تنظميتسمية املرشوع ليتوافق مع النطاق، وهو يعرف الآن ابمس مرشوع 

 مللبدء الععىل اإرشاك رشيك تنفيذ  كتابة هذا التقرير، يف وقت، املرشوععكف يوقت لحق، و  يفيات عىل التوص  املوافقة
 .2017ام هبدف بدء التشغيل يف هناية ع 2017يوليو  يف

عادة ، عُ 2016ويف تقرير عام  .38 خالل و فظة. من احمل كر أأنا ليس جزءاً ذُ ولكن الأحداث، و السفر  تطويررض مرشوع اإ
دارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل وافق  ،ابلتقرير الفرتة املشموةل م املرشوع بوصفا جزءًا من  أأن عىلجملس اإ ليك  احملفظة،يُنظَّ

السفر صبح "ي ل املرشوع املشرتك مس هذا اتغيري ، ول (OBTمرشوع دمج أأداة احلجز عرب الإنرتنت )يُدمج مع 
، مبساعدة ياً سوق  وأأجرى حتليالً  ،م يللية مبسطةصَّ و املرشوع متطلبات العمل،  حدد. ويف وقت لحق، "والاجامتعات

فامي يتعلق ابلأداة اليت ستس تخدم، والنطاق املراد قيد النظر وقت كتابة هذا التقرير، قرارات يف  توجد،رشيك خاريج. و 
ذا اكن ميكن البدء يف تن ما هذه القرارات  حتدد. وسوف فيذتغطيتا، وهنج التن  التاكليف املرتبطة سوف حتدد فيذ املرشوع، و اإ

 الزمين. با وجدوهل
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دارة الإيرادات وبد صدرتوخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير،  .39  . ومتثلت املرحةل الأوىل يفأأ تنفيذهاملوافقة عىل مرشوع اإ
طة طريق رفيعة يخر عن بنية مس تقبلية و هذا الاس تعراض أأسفر و  ،ةاليبنية املدفوعات امل قيام رشيك خاريج ابس تعراض

دخل عدد من التحسينات الإضافية الأصغر عىل عىل مراحل. ويف الوقت نفسا، أ   ذكلاملس توى بشأأن كيفية الانتقال اإىل 
ضافية عىل النظام املايل القامئ وفقاً  ،النظام املايل القامئ. وانهتت املرحةل الأوىل بنجاح  وبدأأت املرحةل الثانية لإدخال حتسينات اإ

زيد من مل. وس يجري التخطيط 2017ل املرحةل الثانية يف هناية الربع الثاين من عام متالطريق الرفيعة املس توى. وس تك طة يخلر 
جنازها التحسينات و  حسينات . وس تعمتد هذه الت 2018وأأوائل عام  2017يف مراحل لحقة خالل النصف الثاين من عام اإ

دارة االيت يُعد للملكية الفكرية،  ةالعاملي ملنصةاعىل التقدم اذلي أأحرزه برانمج  جزئياً اعامتدًا  ، منا يرادات جزءاً لإ مرشوع اإ
 املس تقبلية. ةاليبنية املدفوعات املهاي، اذلي سيس تخدم ، مثل مرشوع منصة لقامئة عىل الأعاملومبادرات أأخرى 

ىل  وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، انهتى  مرشوع قاعدة بياانت هجات التصال من تصممي .40 حل يستند اإ
مشل ، و ترتيبات الاس تضافةلش ىت جري حتليل أأو يف السحابة. وقد أ  داخليًا ميكن اس تضافتا و ، مايكروسوفت دايناميكس

ىل تأأخري املرشوع، ولكهناذات الصةل التاكليف واخملاطر مجيع احلقائق قبل اختاذ قرار مضنت معرفة  . وأأدت هذه العملية اإ
حل قامئ عىل تخدام ابس   وقت لحق، اختذ جملس تكنولوجيا املعلومات والتصالت قراراً بشأأن ترتيب الاس تضافة. ويف 

وقد جنح املرشوع يف نرش احلل  أأحد رشاكء النرش.كلت الرتتيبات التجارية مع مقدم خدمات و احلوس بة السحابية، واس تُ 
عىل نرشه  جيري حالياً ربوتوكولت والأحداث، و ال الأوىل من املس تخدمني، موعةاجمل لتس تخدماالقامئ عىل احلوس بة السحابية 

 يف أأوائل الربع الثالث. املرشوع رمسياً ق من املقرر أأن يُغلَ يف الويبو، و أأخرى من املس تخدمني  مجموعات

ىل نظام قطاع التمنية جاء يف التقرير ، 2016ويف عام  .41 بسبب تعدد  ( متوقف مؤقتاً DSS)أأن مرشوع الانتقال اإ
بسبب التقدم احملرز يف مرشوع السفر  ،بعض هذه التبعيات تفرتة املشموةل ابلتقرير، اخنفضالتبعيات. وخالل ال

دارة احملتوى املؤسي يف ،والاجامتعات وفرص ربط أأنشطة التمنية  اخلطة الرأأساملية الرئيس ية، والتقدم احملرز يف مرشوع اإ
يُس تعاض س اذلي تحديد احلل ل حتليل مفصل للمتطلبات و  طلق املرشوع يف الربع الثاين لإجراءوخطة العمل. ونتيجة ذلكل، أ  

ىل أأن الويبو دلهيا ابلفعل اللبنات التكنولوجيةاإ . و IP_ROCو IP_TADبياانت ال  يتقاعدبا عن   ذا خلص التحليل اإ
 .2018عام  أأوائليف هبدف الانهتاء مهنا املرشوع  تسلمي، فستبدأأ مرحةل الأساس ية

يف اخلطة املس تقبلية حملفظة نظام لكهيام قيد التنفيذ اخلدمة اذلاتية مرشوع التوظيف و جاء يف التقرير أأن مرشوع و  .42
دخال الاس مترار يف  بنجاح يف الفرتة املشموةل ابلتقرير معهذان املرشوعان كل اس تُ فامي بعد، . و 2016الإدارة املتاكمةل لعام  اإ

طارحتسينات   .(MAAS) تنظمي والتطبيقات الإداريةقسم ال اذلي يقدما  نتظمادلمع التشغييل امل  يف اإ

ىل  نتقالالامرشوع جاء يف التقرير أأن و  .43 فظة ل يزال يف انتظار املوافقة عليا يف اخلطة املس تقبلية حمل ة املؤمتراتخدماإ
التحليل  س توى، وبناء عىل هذارفيع امل جري حتليل أ   ،خالل الفرتة املشموةل ابلتقريرو . 2016نظام الإدارة املتاكمةل لعام 

ىل  ات أأخرى،عوالاعامتد عىل مرش و جنازه نطاق ل ميكن ال أأن انهُتىي اإ جناز محفظة. ويف حني لليف الإطار الزمين اإ أأن اإ
هذا املتطلبات املفصةل ومقارنهتا بقدرات احلل القامئ. و  حتديدفق عىل أأنا ميكن ات  فقد فظة، نطاق احملاملرشوع قد ُحذف من 

 فظة.مية يف مرحةل البدء، عند اإطالق هذا املرشوع يف وقت لحق خارج احملن يوفر مدخالت ق أأ  امن شأأن

 فظة نظام الإدارة املتاكمةلحمل يةطة املس تقبل اخلوافقة يف امليف انتظار  الزابئنبياانت  خمزنمرشوع أأن جاء يف التقرير و  .44
. وأأدى التأأخري يف حتقيق الاس تعداد لبدء عىل حنو اكف   قد أ نشئبرانمج مايكروسوفت دايناميكس أأن  رمغ، 2016لعام 

ىل جانب عدم وجود  ىل  جدوىاملرشوع اإ هذا املرشوع بعد ذكل من ُحذف عايري املوافقة. و ملاملرشوع عدم استيفاء قوية اإ
 فظة.نطاق احمل

جنازها  اتعوواملرش  .45  تحولي ، سوف اتعواملرش س تكامل . ومع ايف الأصلاملزيانية املعمتدة  يف حدود س تكوناملزمع اإ
ىل  سوف  ،2018 الربع الثاين من عام وحىت 2017 عام اجلزء الأخري منقُبيل و . قسم التنظمي والتطبيقات الإداريةادلمع اإ
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جناز  التأأكد منلمحفظة، مثل الرمسي للغالق الإ جراءات القيام ابإ فريق صغري يتوىل  التقارير عداد اإ و املرشوع، ما بعد منافع اإ
ىل احملفوظاتمجيع الواثئق الالزمة نقل الهنائية، و  لغالقهاساابت وتسوية احل ، اإ وقد أأدرجت املوارد الالزمة  .، وما اإىل ذكلواإ

 لتنفيذ أأنشطة الإلغالق هذه يف مزيانية مرشوع التخطيط للموارد املؤسس ية.

د احملفظة  اتسعًا. اخملاطر اليت هُتدم

دارهتا تسع حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية  ل تزال .46 ، بطريقة شامةل، اإىل حتديد اخملاطر ورصدها واإ
من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات التخفيف من حدهتا. ويسلط اجلدول التايل الضوء عىل بعض اخملاطر الرئيس ية اليت كشف 

د حمفظة املرشوعات كلك.  عهنا ابعتبارها خماطر هتدم

 التخفيف من حدة اخملاطر الوصف اخملاطر

اس تكامل نطاق احملفظة 
الإطار غضون  يف

لغالق الزمين  لالإ

ل يزال النطاق املتبقي من احملفظة يُظهر عددًا 
اس تكاملها يف غضون يلزم من املرشوعات اليت 

مدى زمين قصري نسبيًا. لكن قدرة املنظمة عىل 
استيعاب هذا العمل الإضايف واكتساب املعرفة 

 لقاملتعلقة ابلتكنولوجيات تعد مصدر ق

د ىل أأوائل عام  للمحفظة اجلدول الزمين ُمدم أ سقطت . و 2018اإ
 تمسم وقُ  تس توف معايري الإدراج يف احملفظة. املرشوعات اليت مل

لغالق املرشوع قبل  اتعواملرش  اإىل مراحل حمددة حبيث ميكن اإ
الأوان يف هناية املرحةل، مع تقدمي بعض الفوائد، لضامن عدم 

 متديد اجلدول الزمين للمحفظة مرة أأخرى

 حتصيلعدم القدرة عىل 
القمية القصوى واحلفاظ 

من املتأأتية عىل الفوائد 
تخطيط املقدمة لل  لولاحل
 ةيموارد املؤسس  لل

تُنجز احملفظة املرشوعات بنجاح، ولكن حتصيل 
القمية الاكمةل لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية 

ل من خالل يف املس تقبل لن يتأأىت  الاس مترار اإ
العمليات  عىلتغيريات دخال اإ يف 

 ولغريها والسلوكيات،

تضمني يللية حتسني مس متر يف يلليات املنظمة، من خالل 
ة القصوى أأثناء مدة احملفظة ويف احملفظة، لضامن حتصيل القمي

جراء مراجعات ما بعد التنفيذ لتحديد ادلروسو  املس تقبل.  اإ
دخال هيلك و الفرص املس تقبلية.  انهتازو  املس تفادة دارةاإ معزز  اإ

لغالق لضامن اس مترار تقدمي املنافع بعد   فظةاحملاإ

خسارة املوارد قبل 
 احملفظة اكامتل

سوف ترشع  حيامن توشك احملفظة عىل الإلغالق،
املوارد يف البحث عن فرص أأخرى، ورمبا تغادر 

 قبل اس تكامل يللها يف احملفظة

 خدمات ادلمع بعد ذكلس يقدمون رشاكء  وارد منالاس تعانة مب
( لضامن MAASقسم التنظمي والتطبيقات الإدارية )اإىل 

 حىت هناية احملفظة وما بعدهاالاس مترارية 

آاثر احلافظةعارشًا.   أ

عىل اقرتاح الأمانة بشأأن تنفيذ نظام شامل ومتاكمل  2010وافقت ادلورة الثامنة والأربعون مجلعيات الويبو يف سبمترب  .47
أأن وجود نظام شامل  ت هااتن الوثيقتان. وأأبرز(A/48/14و WO/PBC/15/17للتخطيط للموارد املؤسس ية )الوثيقتان 

الاسرتاتيجية املتوسطة الويبو يف خطة  الواردةاتيجيات الرئيس ية من الاسرت  س يدمع عدداً  يةموارد املؤسس  لللتخطيط ل 
دخلت عىل هذه لتغيريات الرئيس ية اليت أ  عىل افظة بتقدمي أأمثةل وتوحض اجلداول التالية مسامهة احمل الأجل يف مثانية جمالت.

 اجملالت الامثنية.
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ظهار "6"  الشفافيةمعلومات الأداء واس تخدام املوارد لدلول الأعضاء ومجيع املعنيني:  اإ

 بعد احملفظة قبل احملفظة

يدت ، و تتطابق أأوامر الرشاء مع قمية العمل رةقدَّ املزيانيات مقيدة بأأوامر رشاء مُ  مما أأدى اإىل املبالغ لغري املس تخدمة، أ عِّ
 حترر املزيانية

وضع املزيانية بسبب أأو حاةل العمل من من الصعب التأأكد 
 رةقدَّ أأوامر الرشاء املُ 

 نظام تقارير واحضة عن حاةل العمل ووضع املزيانيةال  يقدم

 نظمةعىل مس توى امل  املعلومات الاس تخباراتية التجارية بشأأنمؤمتتة  بياانتلوحات  طويالً  حملية تس تغرق وقتاً بياانت لوحات أ نتجت 

ماكنية نفاذ  اس هتدافاً / اً أأكرث استباقبأأن يكونوا قدرات البحث تسمح للمديرين  حمدودة املعلوماتاإىل ملديرين ا اكنت اإ

ل ميكن للربامج أأن ترى ل   هتايف أأدا ااملعلومات اخلاصة هباإ
 احمليل اجدول بياانهتاحمللية أأو 

لغريها من الربامج، ابس تخدام معلومات ، و معلوماهتا للربامج أأن ترصد ميكن
 املركزية الأداة

 املساءةلادلول الأعضاء: اليت خططت لها ووافقت علهيا تعزيز الروابط بني اس تخدام املوارد والنتاجئ  "7"

 بعد احملفظة قبل احملفظة

 تطبيق مركزي خلطط العمل الس نوية القامئة عىل النتاجئ تس تخدما مجيع الربامج جداول البياانت بناًء عىللعمل الس نوي لتخطيط ال 

 خطط العملرصد تس تخدم الربامج الأداة املركزية ل خطط العملرصد تس تخدم الربامج أأدوات حملية ل

للثنائية بناء لتخطيط من أأجل ا تس تخدما مجيع الربامجتطبيق مركزي  جداول بياانت متعددةبناًء عىل  للثنائيةالتخطيط 
 النتاجئ عىل

ضافية لأعامل الرتمجة يف هناية ختصيص  لك عام من مزيانية اإ
 وتوقعاهتابسبب عدم وضوح اس تخدام املزيانية الثنائية 

ضافية يف املزيانية نظرًا لوضوح  الرتمجة من أأجل أأعامل ل توجد خمصصات اإ
 وتوقعاهتاالاس تخدام احلايل للمزيانية 

لإطار املساءةل يف  مس توايت مناس بة من السلطة وفقاً حتديدًا واحضًا مع السامح بتحديد الأدوار واملسؤوليات  "8"
 املساءةلاملنظمة: 

 بعد احملفظة قبل احملفظة

دارة املوارد البرشيةتقدهما املوافقات املستندة اإىل النظام   اإ
 مركزاًي يف املقام الأول

 نواملرشفأأو الربامج  ومدير  عادةً يقدهما اخلدمة اذلاتية معامةل املوافقة عىل 
 الربامج عىل

 مك يف البياانت لضامن الاتساقحتالبياانت الرئيس ية من خالل لوحات تُرصد  بني الأنظمةهيالك الأعامل لغري متسقة 

 وأأ متدربني داخليني  وأأ ل يوجد متيزي عند تعيني موظفني 
 املتعاقدين الأفراد من دماتاخلمقديم  وأأ زمالء 

عالانت الوظائف الشاغرة  مناذج خمتلفة للك نوع من اإ

 جسالت بياانت هجات التصال لها ماكل واحض لغري واحضةملكية بياانت هجات التصال 

ماحن حتديد حرية ملس تخدم متنح اضوابط داخلية فضفاضة 
 معامالت معينةاملوافقة عىل 

د ماحن املوافقة عىل املعامةل  آلياً ُُيدَّ  الهيلك التنظمييبناًء عىل  أ
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 الكفاءة: املراحل الهنائيةاس تخداهما يف يلليات من أأجل عند املصدر فور وجودها البياانت  اس تقاء "9"

 بعد احملفظة قبل احملفظة

نظام يف  ئادقائق لإنشا 10 يس تغرق لك طلب رشاء ترمجة
 يف الربع الواحد( 600)الإدارة املتاكمةل 

آلياً تُنشأأ طلبات رشاء الرتمجة   نظام الإدارة املتاكمةليف  أ

لغالق أأوامر رشاء الرتمجة  قفال مما ، يدوايً اكن جيب اإ يُبطئ الإ
 املايل الس نوي

آلياً أأوامر رشاء الرتمجة تُغلق   مبجرد معاجلة الفاتورة الهنائية أ

 ،البياانت الرئيس ية )الإداراتتوجد اختالفات يف اكنت 
( واملناصبوحقول الرسوم البيانية،  ،وأأسعار الرصف ،واملواقع
 م املايلااملوارد البرشية والنظنظام  بني

الأنظمة الأخرى مع  تشاركهاجيري نظام واحد و  يفحُتفظ ت رئيس ية بياان
 الاتساق لضامن

رضة للخطأأ اإىل يللية يدوية وعُ  بياانت املزيانية استناداً  تشارك
 طويالً  وتس تغرق وقتاً 

آلياً بياانت املزيانية  تشارك  عند حتديث املصدر الرئيي أ

آلياً الفعلية املبالغ بياانت تشارك  مكثف يدويبعمل  الطلب عندالفعلية املبالغ بياانت  تشارك  لك ليةل أ

لمتاحة لغري معلومات الغياب  مجليع املعلومات الاس تخباراتية التجارية أأداة معلومات الغياب متاحة يف  للموارد البرشية اإ
 املس تخدمني

 حمليةأأو أأنظمة  معلومات التصال حمفوظة يف أأدوات
 تناقضات وهبا

 ومتسقة ةاتصال مركزية واحد علوماتالاحتفاظ مب

 الإعدادهتس تغرق تقارير اخملاطر أأقل من أأس بوع  الإعدادهس تة أأسابيع من اجلهد حنو تس تغرق تقارير اخملاطر 

أأدوات متعددة لإدارة  وناملديرون يس تخدماكن 
 التوظيف يللية

 يس تخدم املديرون أأداة واحدة لإدارة يللية التوظيف

دخال  دخال  أأنظمة متعددةبياانت مكررة يف اإ عرب مشاركهتا ( مث رئييواحد ) يالبياانت يف نظام مصدر اإ
 الأخرى الأنظمة

 الكفاءةاملعامالت والبياانت:  معاجلةتبس يط  "10"

 بعد احملفظة قبل احملفظة

حتويل طلبات يف  اً وقتتقيض  شعبة املشرتايت والسفر اكنت
ىل أأوامر 600رشاء الرتمجة ) حل يف رشاء و يف الربع الواحد( اإ

 شالتامل 

آلياً ل وم حتُ طلبات رشاء الرتمجة  ىل  أ  حللهادون وجود مشالت أأوامر رشاء اإ

جراءينمعاهدة اليف نظام الرتمجة  اكنت جراء الرتمجة يف نظام معاهدة الرباءات تتبع خمتلفني رباءات تتبع اإ  اً متسق اً واحد اإ

 يللأأجزاء متعددة من يشمل واحد الرتمجة الأأمر رشاء اكن 
دار فاكن الرتمجة،   تامن الصعب اإ

مفن الأسهل من يلل الرتمجة،  اواحد جزءايساوي  الواحد أأمر رشاء الرتمجة
دار   تااإ

 سويرسايً  فرناكً  81تلكفة لك معامةل سفر  سويرسايً  فرناكً  130تلكفة لك معامةل سفر اكنت 

الثنائية:  اجلهد املبذول لإعداد خطط يلل للس نة الثانية من
 يوم يلل 40

 يوم يلل 20اجلهد املبذول لإعداد خطط يلل للس نة الثانية من الثنائية: 

 الاجملرائدة يف وظائف وذات ث ابنتظام دَّ أأداة توظيف حتُ  قليل من املرونةتتسم ب أأداة توظيف اثبتة 

حساابت يف للتنبؤ ابدلفع  شديد التخصيصبرانمج 
 والفواتري القبض

 للتنبؤ ابدلفع يف املقام الأول برانمج معيارياس تخدام 
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دقيقة للك يللية من  45) دوايً تُعاجل ي يةنح التعلمي اكنت امل 
 يلليات املوارد البرشية(

آلياً  يةنح التعلمي امل مجيع قسامئ  دقيقة للك يللية من يلليات  15) تُنشأأ أ
 البرشية( املوارد

جراءات مؤمتتة أأربع جراءات 10 للموارد البرشيةة اإ  للموارد البرشيةمؤمتتة خدمة ذاتية  اإ

جراءات  عانة الإجيار مودعة يف  يةلمنح التعلمي ل ورقية اإ واإ
 السجل املادي للموظف

جراء لكرتوين  اإ عانة الإجيار )بدون نسخة ورقية( يةلمنح التعلمي ل اإ  واإ

 يللأأايم  8 الثنائيةاخملصصات يف منتصف  ترحيليس تغرق  يوم يلل 15 الثنائيةاخملصصات يف منتصف  ترحيليس تغرق 

 (مؤمتتمن الرحالت عرب الإنرتنت ) %60جز أأكرث من حُ  رشكة الس ياحةمجيع الرحالت عرب  تجز حُ 

أأو  eWork برانمج ميكن طلب الإجازة عن طريق
 الإلكرتوين الربيد

 PeopleSoftيف برانمج مجيع الإجازات من خالل اخلدمة اذلاتية تُطلب 

 الشفافية والكفاءةتوفري بياانت ومعلومات دقيقة يف الوقت املناسب من مصدر واحد موثوق با:  "11"

 بعد احملفظة قبل احملفظة

 الرتمجة أأعاملتقلبات عبء لالس تجابة ل  ساعات الرتمجة أأعاملتقلبات عبء لالس تجابة ل أأايم 

 يلل قمية لك تتطابق أأوامر الرشاء مع املقدرة لعملاجتاوزت أأوامر الرشاء قمية 

 متعددةحتليالت لوحات توجد  لوحات حتليالت توجدل 

 مؤمتتةأأدوات وميكن التحقق مهنا بمتسقة البياانت  يف أأنظمة متعددة لغري متسقةاملوجودة البياانت اكنت 

ما  لغري مرئية واندراً ويه تنترش بياانت اخملاطر عرب املنظمة، 
 ُ  س تخدمت

ُ  بياانت اخملاطر مرئية مركزايً  طار س تخدم وت  التخطيطيف اإ

خارج جنيف عن طريق  املوجودين نيوظفامل تُدفع رواتب
 مس تحقة ادلفع حساابت

 مجيع املوظفني من خالل كشوف املرتبات تُدفع رواتب

داراتداخل البياانت مكررة اكنت   تاحة مركزايً امل مجموعة واحدة من بياانت املصدر  أأدوات الإ

جراءات جراءات مؤمتتة لتشارك  املعلومات املتغريةشارك يدوية لت  اإ آلياً املعلومات امل اإ  تغرية أ

 الفرديدخلها تغيريات املعلومات الشخصية  مركزايً تُدخل املعلومات الشخصية تغيريات 

أأجور  يفالرجعي اليت تؤثر ذات الأثر ارتفاع عدد التغيريات 
 املوظفني

 ثةحدَّ بياانت دقيقة ومُ لأن ال الرجعي ذات الأثر يف التغيريات اخنفاض 

 الزمن هافا، وأ لغيت التكنولوجيات اليت عدد التكنولوجياتاخنفض ع الزمن ه، وبعضها عفاكنولوجياتمن الت  كثريالاعامتد عىل 
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 املساءةلراجعة: يللية املو  ،والرسية ،وأأمن البياانت ،لضوابط ادلاخليةتطلبات االامتثال مل  "12"

 بعد احملفظة قبل احملفظة

س نوات من  3حتديثات لك اكن التحديث املتواصل يتطلب 
 طويالً  س تغرق وقتاً وي ف لكم مُ كبري و خالل مرشوع 

 أأقلتلكفة بهنج صغري ترامكي ذي  أأكرث انتظاماً عىل حنو ميكن تطبيق التحديثات 

 ISO27001:2013شهادة  ل توجد شهادة أأمن

دارة اخملاطر ُ  ل ميكن تنفيذ توصيات اإ دارة اخملاطر تذفم ن  توصيات اإ

 مهنا والتحقق مجلع معلومات اخملاطر الس نويةاملبذول هد اجل 
 أأسابيع 4: هاوتنس يق 

 واحد : أأس بوعاوحتديهث معلومات اخملاطر الس نويةمن للتحقق املبذول هد اجل 

ىل التتبع اليدوي التوظيف استناداً يللية مراجعة   التوظيف يف الأداةمتت أأمتتة يللية مراجعة  اإ

 خماطرة قليةل PeopleSoftبرانمج بطالن اس تعامل  يشلك خماطرة شديدة PeopleSoftبرانمج بطالن اس تعامل  يشلك

 التوجا حنو اخلدمات :الزابئنوحتسني خدمة  الزابئنتوطيد معلومات  "13"

 بعد احملفظة قبل احملفظة

املس تخدمة حتول دون املوارد البرشية املتعددة كنولوجيات ت 
 اتاخلدمحنو توجا ال املعلومات و تبادل 

املعلومات حيث تُدخل تكنولوجيا أأورالك تستند اإىل مجيع أأنظمة املوارد البرشية 
 مث جيري تشاركها مرة واحدة

س تغرق نظام املوظفني ولحئتا اليت يسمح هبا النظام ت تغيريات 
 ختصيصات نفيذها ومجيعهالت  طويالً  وقتاً 

 هاتنفيذ من السهل نسبياً  اليت يسمح هبا النظام نظام املوظفني ولحئتاتغيريات 
 قياس يةُمهيأأة ابس تخدام وظيفة 

 النظام تعطلخماطر التكنولوجيا أأو اخنفاض  النظام تعطلخماطر التكنولوجيا أأو ارتفاع 

خطار أأداة  وظائف الشاغرةاإخطارات اللإرسال القوامئ الربيدية اس تخدام  آليًا ابإ  اغرةللوظائف الشاملرحشني تقوم أ

لينكد  الاجامتعي مثل التواصل واقعميكن ربطها مبأأداة التوظيف حديثة و  أأداة التوظيف قدمية وقامئة بذاهتا
ن  وفيس بوك اإ

اتصال هجة اصة ابملوظفني حمدودة )اخلمعلومات التصال 
وعنوان  ،يف حالت الطوارئ، هاتف خشيص واحد ةواحد

لكرتوين واحد(  بريد اإ

اتصال لغري حمدودة هجات ملوظفني )اخلاصة ابتصال ال نطاق معلوماتمت توس يع 
لكرتوين( ،هاتفان خشصيانو يف حالت الطوارئ،   وعنواان بريد اإ

ن  أأداة التوظيف ميكن أأن تدمع لغات متعددة فقط زييةلكأأداة التوظيف متوفرة ابللغة الإ

ل الاستشاريون اذلين يصلون اإىل املقر الرئيي للعمل 
فُيمنع أأو لأمن يف كثري من الأحيان )ني لمعروفيكونون 
ر  (دخوهلم يُؤخَّ

بالغ نظام يقوم ال   يف املقر الرئيي واعمليلستشاريني املتوقع أأن اب الأمن مس بقاً ابإ
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 .وفامي ييل فقرة قرار مقرتحة .48

جلنة الربانمج واملزيانية علاًم  أأحاطت .49
ابلتقرير املرحيل اخلاص بتنفيذ نظام شامل 

وارد املؤسس ية ومتاكمل للتخطيط للم
 (، ل س امي ما ييل:WO/PBC/27/10 )الوثيقة

فظة يف حدود كل احملس تستُ  "1"
 ؛املزيانية املعمتدة

 ؛2018فظة يف عام غلق احملس تُ و  "2"

ل اتعومل تبدأأ املرش و "3" / املراحل اإ
دارة حمفظة وافق علهيا بعد أأن  جملس اإ

 ؛ملعايري حمددة وفقاً  نظام الإدارة املتاكمةل

عاد الأموال لغري املنفقة عند تُ وس   "4"
لغالق احمل  فظة اإىل الاحتياطيات.اإ

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 توصيات التحقق والتصديق املس تقالن

 التوصية الرمق

دارة التغيري والتدريب والتصالت 1 دارة الربامج ميكن أأن يدمع اإ  ضامن أأن مكتب اإ

ذا اكنت الأطراف اخلارجية أأو رشاكء التنفيذ قد يواهجون صعوابت داخلية بسبب التأأخري يف الربانمج أأو تغيريات التحقيق  2 )ابس مترار( مما اإ
 النطاق أأو الأحداث الأخرى

دماج الأنظمة اخلارجية أأو رشيك التنفيذ منصبًا ينبغي أأن  3  واللجنة التوجهيية يف جملس الإدارةيتوىل أأحد كبار أأعضاء اجلهة القامئة عىل اإ

دارة التغيري 4  عقد اجامتعات منتظمة عىل مس توى مشرتك بني الوظائف تتعلق بأأنشطة مثل الاختبار أأو البناء أأو التصممي أأو التدريب أأو اإ

 مراجعة بيان اجلدوى 5

 من التفصيل هنج التنفيذ مبزيدتضم واثئق معلومات املرشوعات اخلاصة بلك مرشوع عىل حدة وصفًا لأأن  ينبغي 6

ضفاء مزيد من الوضوح يف  7  قابةل للقياس(الالفوائد املتوقعة ) واثئق معلومات املرشوعات بشأأنجيب اإ

دارة الأداء املؤسي اجلديدة 8 ماكنية المتيزي بني اخملاطر واملشالت يف أأداة اإ  التحقيق من اإ

دارة اخملاطر 9 ىل أأداة اإ ماكنية النفاذ اإ  منح مدير املرشوع اإ

دارة اخملاطر بندًا رمسيًا وقاباًل للتكرار من بنود جدول الأعامل يف اجامتعات اجمللس 10  جعل اإ

جيب حتديد النطاق )الوظيفي والتقين( حتديدًا أأوحض يف وثيقة معلومات املرشوع، وسوف تزداد صعوبة ذكل يف املرشوعات املس تقبلية  11
دارة العالقات مع   الزابئنمثل مرشوع اإ

 امجيع أأعضاء الفريق علهي توقيع تأأكد منلل أأكرث واقعية و  زمنياً  املس توى لتعكس جدولً الرفيعة خلطة الشامةل ضبط ا 12

 تقدمي خطط مجليع املرشوعات، حىت تكل املرشوعات اليت متر مبرحةل الاسرتاتيجية 13

 )عىل سبيل املثال اختبار أأو تصممي وبناء(يعمتد بعضها عىل بعض أأنشطة تتابعية يف وقت واحد ، حاول أأل تُنفمذ يف حاةل ضيق الوقت 14

حاكم لك من مدير الربانمج ومدير املرشوع 15 دخال جسل زمين يديره ابإ  اإ

 تعقب املوارد اخلارجية )وليس املوارد املقدمة من رشيك التنفيذ فقط(، والتأأكد من وجود نقل فعال للمعارف اإىل املوارد ادلاخلية 16

ملاهمم عقود مؤقتة( ليس بالبدء يف تكوين همارات املرشوعات ادلاخلية عن طريق توظيف مديري مرشوعات بدوام اكمل ) 17 والتأأكد من اإ
دارةهنُُ و ، اتعولتنفيذ املرش  طريقة أأكرث ش يوعاً  تطورطريقة يلل الويبو/ الأمم املتحدة. وميكن لهذه املوارد بعد ذكل أأن ب ، وما التغيري ج اإ

 اإىل ذكل.

دارة التغيري والتصالت يف مرحةل مجع املتطلبات أأو تصورها، لأن ذكل ي 18 القبول هذا الأساس س يعزز و لإدارة التغيري  ساساً ريس أأ اإرشاك اإ
 يف املس تقبل

 خرباء خارجيني يف مرحةل التصمميعدم اإرشاك  19

ل يف حاةل وجود هنج أأكرث مرونةعدم الاس تعانة  20  مبوارد يف املوقع اإ

 برشيك تنفيذ واحد قدر الإماكن، لضامن امللكية واملساءةل عن النتاجئ الاس تعانة 21

 تطبيق طريقة متسقة مجلع املتطلبات والواثئق. وينبغي ربط املتطلبات ابحلالت الاختبارية والتعديالت 22

جراءاملتطلبات اليت تستند اإىل  23  الوضع الراهنوفهم اكمل لسيناريو تصاعدي خالل هنج يُستبدل ينبغي أأن جُتمع من أأو نظام قامئ س  اإ
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بكرة اإرشاك الأمن يف جملس تكنولوجيا املعلومات والتصالت أأو عىل الأقل يف اللجنة التوجهيية لنظام الإدارة املتاكمةل لضامن املشاركة امل  24
 جلديدةللأمن يف املبادرات ا

)أأداة  الأعاملالتأأكد من أأن اختبار قبول املس تخدم يصبح املرحةل الهنائية من تسلمي املرشوع ويُعترب مبثابة تسلمي من فريق املرشوع اإىل  25
 هممة لإدارة التغيري(. ويصدق هذا بوجا خاص عىل بعض املبادرات اجلديدة ويه "تغيري اجملالت احلساسة"

دارة البياانت الرئيس ية جعل مبادرة  26  املعلومات الاس تخباراتية التجاريةمن  رمسياً  جزءاً اإ

دارة العالقات مع  27 دارة البياانت الرئيس ية. وميكن البدء مبجال اإ . وخلق بعض الفوائد امللموسة مع املبادرات الصغرية الزابئنتقليص نطاق اإ
 اليت تعزز البياانت وحتسن جودهتا

جراء لإصدا 28 نشاء قاعدة بياانت حتتوي عىل تفاصيل املوظفني والتدريب اذلي تلقوهوضع اإ  ر الشهادات التدريبية واإ

أأن يكون هدف املرشوع هو ينبغي داة أأو الأ جعل الواهجات بس يطة قدر الإماكن. وينبغي أأن تكون الواهجات البينية جزءًا من اختيار  29
 واهجاتالتخطيط لتبس يط ال

جنازها حتديد املهام اليت ل تزال  30 واليت تعترب كبرية مبا يكفي للتعامل معها عىل أأهنا ملعلومات الاس تخباراتية التجارية فامي يتعلق ابجيب اإ
 مرشوع

وجود وظيفة اإىل عالج لتجربة املس تخدم السيئة يف نظام املعامالت، مثل عدم املعلومات الاس تخباراتية التجارية التأأكد من عدم حتول  31
 البحث املتدرج

 املرشوعات أأو املبادرات املقصودة الفوائد لتشمل مجيعحتقيق  اس تكامل خطة 32

 جعل الفوائد يف واثئق معلومات املرشوعات أأكرث واقعية )قابةل للقياس( 33

 اإىل ادلمع املتحوةلفعالية املزيانية التشغيلية للمرشوعات من التحقق  34

 التحسني ومرشوعاتبني همام ادلمع  وضع تعريف واحض 35

نشاء وظائف مديري مرشوعات داخل منظمة ادلمع )مديرو مرشوعات همرة( 36  اإ

ل  37 س ناد أأدوار املس تخدمني املمزيين اإ  موظفني داخلينياإىل عدم اإ

برام 38 اتفاقات مس توى اخلدمة بني منظمة ادلمع واملس تخدمني/ قطاع الأعامل. وسيسهل ذكل أأيضًا احلوار بشأأن الاحتياجات من املوارد  اإ
 الالزمة لدلمع

نشاء فريق مرشوع/ برانمج داخل منظمة ادلمع اليت تضم مدير اتصال/ تدريب أأو مدير تغيري ومديري مرشوعات لضامن  39 مناقشة خيار اإ
 ل السلمي للتطور املس متر لنظام الإدارة املتاكمةلالتسهي

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


