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A/51/8        

        �ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزييةاالٔصل: االٔصل: االٔصل: االٔصل: 
        2013201320132013    يوليويوليويوليويوليو    31313131التارخي: التارخي: التارخي: التارخي: 

  
  

  األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
  

  احلادية واخلمسونسلسلة االجتماعات 
        2013201320132013أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     2222سبمترب ٕاىل سبمترب ٕاىل سبمترب ٕاىل سبمترب ٕاىل     23232323جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

  تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام شامل ومتكامل للتخطيط للموارد املؤسسية

  أالمانة ٕاعدادمن 

 رحيل عن تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسسـيةاملتقرير ال الوثيقة عىل حتتوي هذه   .1
). وهو مطروح عىل جلنة الويبو للرب^مج واملزيانية (اللجنة) يف دورهتا احلادية والعرشين WO/PBC/21/12 (الوثيقة

 ).2013سبمترب  13ٕاىل  9 (من

وسرتد توصية اللجنة بشأن تh الوثيقة يف "ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن جلنة الرب^مج واملزيانية يف   .2
 ).A/51/14)" (الوثيقة 2013سبمترب  13ٕاىل  9دورهتا احلادية والعرشين (من 

ٕان مجعيات اtول أالعضاء يف الويبو   .3
و}حتادات اليت تديرها، لك فw يعنيه، مدعوة 

ىل إالحاطة علام مبضمون هذه الوثيقة، مع مراعاة إ 
أية توصية تقّد�ا جلنة الرب^مج واملزيانية يف هذا 

 .A/51/14الصدد كام وردت يف الوثيقة 

 ]WO/PBC/21/12[تيل ذ� الوثيقة 
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        �ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزييةاالٔصل: االٔصل: االٔصل: االٔصل: 
        2012012012013333    يوليويوليويوليويوليو    1111التارخي: التارخي: التارخي: التارخي: 

  
  
  

  الربنامج وامليزانيةجلنة 
  

  احلادية والعشرونالدورة 
        2012012012013333    سبمتربسبمتربسبمتربسبمترب    13131313ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     9999جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

  تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام شامل ومتكامل للتخطيط للموارد املؤسسية

  أالمانة من ٕاعداد

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة        ٔاوال:ٔاوال:ٔاوال:ٔاوال:
تنفيذ شأن عىل اقرتاح أالمانة ب  2010يف سبمترب  اtول أالعضاء يف الويبو صادقت اtورة الثامنة وأالربعون مجلعيات .1

وذ� بغية حتقيق ما ييل:  )A/48/14و WO/PBC/15/17 نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسسـية (الوثيقتان
فw تقوم به  نتاجيةالكفاءة واالٕ " وحتسني 2، "الز�ئنوخدمة  والتنظمي جماالت إالدارةيف  اجلوهرية" حتديث �ام الويبو 1"

 .اtول أالعضاء وأحصاب املصاحل وإالدارة مبعلومات ٔافضل ٕامدادالقدرة عىل تعزيز " و 3، "والتنظميمعليات إالدارة  الويبو من

وإالجنازات البارزة احملققة واسـتخدام املزيانية يف ٕاطار  ويقدم هذا التقرير ل�ول أالعضاء نظرة عامة عن التقدم احملرز .2
. ويأيت التقرير اسـتمكال 2013ٕاىل مايو  2012يف الفرتة من يونيو  مجموعة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسسـية

 للتقارير املرحلية السابقة املقدمة ٕاىل جلنة الرب^مج واملزيانية.

        معلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـية    ––––أالهداف والنطاق والهنج أالهداف والنطاق والهنج أالهداف والنطاق والهنج أالهداف والنطاق والهنج         ¤نيا:¤نيا:¤نيا:¤نيا:
 من خالل مجموعة من املرشوعات املرتابطة. نظام التخطيط للموارد املؤسسـيةجيري تنفيذ  .3

اليت تشمل  ٕامداد الويبو مبجموعة شام من أالدوات الالزمة لتعزيز ٕادارة املوارد البرشيةويريم املرشوع أالول ٕاىل  .4
 .، والتوظيف، ؤاداء املوظفني، والتعمل والتطويراملرتباتو ٕادارة املناصب، واملزا° واملسـتحقات، 

 إالدارة القامئة عىل النتاجئلتعزيز تنفيذ بر^مج  الالزمة يريم املرشوع الثاين ٕاىل ٕامداد الويبو مبجموعة من أالدواتو  .5
 .بشأنهوٕاعداد تقارير أالداء ي والتنفيذ والرصد وتقيمي لتخطيط لفرتة السـنتني والتخطيط للعمل السـنو اا¸ي يشمل 
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ٕادخال  ، مبا يف ذ�تعزيز أالنظمة احلالية اخلاصة �ٔالمور املالية واملشرت°ت وأالسفاروهيدف املرشوع الثالث ٕاىل  .6
tمع اختاذ  الالزمة داريةاالٕ علومات امل لتوفري واسـتخدام أالدوات التحليلية ملعلومات أالعامل العمل ٕاجراءاتعىل حتسينات 

مزيد من البيا^ت يف نظام الويبو  تاحسيُ ومع تقدم مساَرْي ٕادارة املوارد البرشية وإالدارة القامئة عىل النتاجئ ات. القرار 
ونتاجئها ومواردها  بشأن ٔاداهئا التقاريرقدرات املنظمة عىل ٕاعداد �لتدرجي مشولية  سـيعززمما للتخطيط للموارد املؤسسـية، 

تعزز الويبو وكجزء من هذه املبادرة، سـ  عرب اسـتخدام معلومات أالعامل.ية واملالية ل�ول أالعضاء وإالدارة واملوظفني البرش 
 .نظام التخطيط للموارد املؤسسـيةللبيا^ت املالية يف العمود الفقري ، خمطط احلسا�ت

يف اجلزء الالحق من  مع الز�ئن اتأالساَس لتحسني ٕادارة العالق مجموعة املرشوعات وعالوة عىل ذ�، سـتضع .7
 .إالطار الزمين للتنفيذ

ٕاذا انهتزت الويبو الفرص لتحسني الطريقة اليت  م التخطيط للموارد املؤسسـية ٕاالاال ميكن جين املنافع احلقيقية لنظو .8
ع سـياسات متكينية وضو  تدريب املوظفني عىل }سـتفادة من أالدوات اجلديدةو  ٕاعادة هندسة ٕاجراءات العملعرب تعمل هبا 

 قوية مضن ٕاطار تنظميي شامل.

¸ا وعوامل النجاح هذه،  ،التخطيط للموارد املؤسسـية مجموعة مرشوعات لتنفيذ هاهنج  ، يف ٕاطارمتاما الويبو دركوت .9
وعات مرش ما يتعلق به من  لتقومي }سرتاتيجي، ٕاىل جانبعىل بر^مج ابشلك اكمل رشوع امل تضمن ارتاكز  فاملنظمة

ر نظام التخطيط للموارد ي، مما سيساعد عىل تطو نيواحضوخطة ويقوم التنفيذ عىل ٔاساس خمطط . ومبادرات ٔاخرى
 مخس سـنوات. مدهتا ةزمني فرتةومدروسة عىل مدى  منسقةاملؤسسـية تدرجييا بطريقة 

        إالجنازات الرئيسـيةإالجنازات الرئيسـيةإالجنازات الرئيسـيةإالجنازات الرئيسـية        ا:ا:ا:ا:لثلثلثلث¤¤¤¤

 ٕادارة املوارد البرشية
 املرتباتتنفيذ حل متاكمل للموارد البرشية و  تخطيط للموارد املؤسسـيةنظام ال من أبرز عنارص مجموعة مرشوعات  .10

. وأثناء الفرتة قيد }سـتعراض، ركزت املرح أالولية للمرشوع (املرح )PeopleSoft( بيبلسوفت �سـتخدام بر^مج
. وسـتتيح املرح أالوىل ٔارضية املرتباتملوارد البرشية و إالجراءات اخلاصة � عاجلةمل اجلوهرية الوظائفأالوىل) عىل تنفيذ 

 تسمح بأن توفر املراحل املقب وظائف متقدمة مبرور الوقت كام هو مبّني ٔاد^ه:

  

جسل وõ  رشيك ممترس õ دراية كبرية بأعامل الويبو ؤانظمهتااختيار ولتنفيذ بر^مج بيبلسوفت للموارد البرشية ّمت  .11
ن ٕاحراز تقدم مسـمتر وحتقيق نتاجئ منذ بداية مرح ن املرشوع ممكّ مة أالمم املتحدة، مما حافل يف تنفيذ حلول مماث يف منظو 

. وأسفر التفاوض عىل العقد مع الرشيك يف التنفيذ عن االتفاق عىل سعر حمدد، مما يضمن ٕادارة 2012التصممي يف ٔاغسطس 
 صارمة للموارد وخماطر أقل لظهور نفقات غري مرتقبة.

جريعي تسـتخدمه واكþ شقيقو�عýد حل مرج .12 حتليل مفصل يف النصف الثاين من  ة من واكالت أالمم املتحدة، ا�
ٔان احلل ا¸ي تعمتده الويبو سـيليب احتياجات ومتطلبات "املالمئة/الناقصة". واكن الهدف ضامن للعنارص  2012سـنة 

ٕاجراءات العمل يف بيئة الويبو. ومكّن التحليُل الويبو من حتديد حتسينات للعملية من ٔاجل تقدمي خدمات ٔافضل عىل 
ٕاىل حتديد  ٔافىضو  بعض مهنا. وأوحض حتليل العنارص "املالمئة/الناقصة" ٔايضا نطاق احلل التقينال املسـتوى اtاخيل وقد نُفّذ 
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وبفضل املشاركة املكثفة متكّن املسـتخدمون الرئيسـيون داخل أالمانة من التعرف مسـبقا عىل  مكوعد لٕالطالق. 2013ٔاكتوبر 
 تضمهنا احلل يف املسـتقبل.ي الوظائف اليت س 

، التقارير ٕاعدادبعد ٕاجراء حتليل شامل للوظائف املطلوبة، واحتياجات  2013واسـتمكلت مرح التصممي يف بداية  .13
وضع احلل عىل وحتويل البيا^ت من أالنظمة احلالية، و}ندماج مع إالجراءات وأالنظمة أالخرى للويبو. وتىل مرح التصممي 

 منصة بيبلسوفت.

. وسـهت
 املرح أالوىل أالرضية ٕالدماج اكمل ٕاعداد التقاريروبدأ أيضا ٕاجراء حتليل الحتياجات إالدارة من حيث  .14
من حيث معلومات  املتغرية يا^ت وبيا^ت أفضل جودة يف املراحل املقب للمرشوع. وجتري مراعاة }حتياجاتملصادر الب 

 أالعامل وتنفيذها كجزء من املراحل الالحقة للمرشوع.

ووضعت اسرتاتيجية اختبار متسلس لضامن ٔان احلل اكمل ويقب� املسـتخدمون. ومن املرتقب ٔان جيري  .15
و^حج وحاالت انقطاع ٔاقل يف ٕاجراءات العمل. وسينصب تركزي خاص  معمقة لضامن انتقال سلسرات املسـتخدمون اختبا
. ويرد أد^ه تلخيص للمراحل أالساسـية لتنفيذ املرح أالولية للمرشوع (املرح املرتباتلعملية معاجلة عىل نقل سلسل 

 أالوىل) 

    2013201320132013////2012201220122012املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية     

املرح املرح املرح املرح 
    ––––أالوىل أالوىل أالوىل أالوىل 

إالجراءات إالجراءات إالجراءات إالجراءات 
    اجلوهريةاجلوهريةاجلوهريةاجلوهرية
املتعلقة املتعلقة املتعلقة املتعلقة 
�ملوارد �ملوارد �ملوارد �ملوارد 
البرشية البرشية البرشية البرشية 

    املرتباتاملرتباتاملرتباتاملرتباتو و و و 

    املرتباتاملتعلقة �ملوارد البرشية و  اجلوهريةتقدمي اخلدمات 
 

    الوظائفالوظائفالوظائفالوظائف
 
 دمع تنفيذ املفاهمي أالساسـية للموارد البرشية مثل البيا^ت املهنية والوظائف واملناصب؛ - 

 العقود واملعلومات عن املوظفني واملعالني؛ودمع وظائف ٕادارة القوى العام فw خيص ٕادارة  - 

 ودمع ٕادارة مسـتحقات املعاشات التقاعدية والتأمني؛ - 

 ؛املرتباتودمع معاجلة  - 

 .ودمع تتبع العطل والغياب - 
    

    ٕاىل النظام ٕادارة الشؤون املاليةو  شعبة ٕادارة املوارد البرشيةنفاذ املسـتخدم الهنايئ يف النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: 
 (بيبلسوفت)التكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: 

ويظل ٕابالغ املوظفني نقطة تركزي ٔاساسـية وقد ٔاجريت اtورات إالعالمية "التعمل يف الويبو" ٕالبالغ املوظفني  .16
نظم دورات تدريبية مجليع املوظفني املعنيني لضامن اسـمترارمه يف أداء �لتغيريات القادمة ووقعها عىل معلهم اليويم. وستُ 

 }نقطاع.حاالت من  ما ميكن رمه بكفاءة مع ٔاقلأادو 

. وكثريا ما جيمتع جملس ٕادارة املرشوع املؤلف من ويواصل هيلك ٕاداري متني دمع تنفيذ ٔانشطة املرشوع ومراقبهتا .17
ٔاحصاب املصلحة البارزين من ٔاجل توجيه ٔانشطة املرشوع وتقيمي ا�اطر وتسوية املشالك. ويربز اجلدول التايل ا�اطر 

 و}سرتاتيجيات اليت تُنفذ حاليا للتخفيف مهنا.الرئيسـية احملّددة 
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    التخفيف من اخلطرالتخفيف من اخلطرالتخفيف من اخلطرالتخفيف من اخلطركيفية كيفية كيفية كيفية     الوصفالوصفالوصفالوصف    اخلطراخلطراخلطراخلطر

ل خدمات املوارد تعطّ 
 املرتباتالبرشية و/ٔاو 

املقدمة للموظفني وغري 
 املوظفني

لموارد لالعمل �لوظائف اجلديدة بدء قد يؤدي 
نظام التخطيط للموارد  يف املرتباتالبرشية و 

ٕاىل ٕابطاء  2013املؤسسـية يف الربع أالخري من عام 
وميكن ٔان ٔاو تعطيل اخلدمات املقدمة للموظفني. 

مسـتو°ت  يف النظام ومشالككفاءة املوظفني تؤثر 
 اخلدمة.

النظام عرب اختبار احللول اجلديدة مبا يكفي يف ظروف  مشالكتفادي 
 ٔاقرب ٕاىل الواقع قدر إالماكن.

من املرتقب ٕاجراء ثالثة اختبارات مزتامنة متكن من مقارنة نتاجئ 
 �حللول احلالية و�حللول اليت ستسـتخدم مسـتقبال. املرتباتمعاجلة 

من خالل تقدمي برامج تدريبية قامئة التأكد من اسـتعداد املسـتخدم 
 عىل سـناريوهات مجليع املوظفني املعنيني قبل بدء تنفيذ احلل.

ٕاىل عدم }سـتفادة 
من احللول  ٔاقىص حد

 wاجلديدة املنفذة ف
خيص املوارد البرشية 

 واملرتبات. 

املقدمة فw خيص تشمل احللول اجلديدة  ميكن ٔاالّ 
املوارد البرشية واملرتبات ما يكفي من تدابري 

السـتعراض وٕاعادة هندسة ٕاجراءات العمل من أجل 
لخدمات اكمل للعمليات وحتسني اكمل ل تبسـيط 

 .املقدمة للموظفني

ٕاجراءات العمل عرب اسـتعراض تh إالجراءات  فوائدالتأكد من 
 بصورة دورية واختبارها.

 يفيف وقت مبكر  الهنايئ ٕالجراءات العمل سـتخدمامل شاركة م ضامن 
 مجيع مراحل املرشوع.

  ))EPM(  ٔادوات ٕادارة أالداء املؤسيسإالدارة القامئة عىل النتاجئ (عرب تنفيذ 

 اواسـتخدا� Hyperion EPM جميةبر يف تطوير ٔاثناء الفرتة قيد }سـتعراض ٕادارة أالداء املؤسيس جنح مرشوع  .18
ٕالطار إالدارة القامئة ) وفقا 2014/15(الرب^مج واملزيانية  2014/15ة للثنائية هنايالٕاىل  ةبدايال من ٕالدارة ٕاجراءات التخطيط 

لٕالدارة القامئة عىل النتاجئ  اجلوهريةعزز فلسفة الويبو ومبادهئا تو  ٕادارة أالداء املؤسيس جميةبر قوي تعىل النتاجئ يف الويبو. و 
ٕالكرتونيا املوارد عىل ٔاساس النتاجئ وبشلك متناسق وميكن للمسؤولني عن الربامج وضع خططهم للثنائية سمح ٕ�دارة ت و 

املسـتو°ت  لعمليات التدقيق وتضمن ترابط مجيع ٔانشطةٕاماكنية التتبع السلمي وتتيح االٔداة للمنظمة   ومتاكمل.بشلك ميّرس 
بر^مج  مضنتطبيق الربجمية وٕاجراءات العمل العليا مع النتاجئ املرتقبة للويبو وما يتعلق بذ� من موارد برشية ومالية. وأ$ح 

ؤولني عن الربامج من ٔاجل وضع آلية حمسـنة جدا لفائدة املس 2014/15ٕادارة أالداء املؤسيس عىل الرب^مج واملزيانية للثنائية 
براجمهم ومزيانياهتم واسـتعراضها، مما قلص من الوقت واجلهد الالزمني للتحقق من معلومات التخطيط للثنائية وتوحيدها 

 ، ورفع من دقة بيا^ت التخطيط وموثوقيهتا وٕاماكنية تتبعها.وحتليلها

 لٕالدارة معلوماتٔا$حت ٔايضا ٕالدارة االٔداء املؤسيس  ةاحلالي للربجمية جوهريوظيفة ٕاعداد التقارير املطورة كعنرص و  .19
. ويرد يف اجلدول أد^ه 2014/15عىل نطاق مجيع قطاعات املنظمة بشأن الرب^مج واملزيانية للثنائية  موحدةو حتليلية آنية 

 تلخيص للمراحل أالساسـية للمرشوع فw خيص التخطيط للثنائية:
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    2015201520152015////2014201420142014املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية     2013201320132013////2012201220122012املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية     

التخطيط التخطيط التخطيط التخطيط 
للثنائية للثنائية للثنائية للثنائية 
2014201420142014////15151515    

 2014/15التخطيط للثنائية 
    الوظائفالوظائفالوظائفالوظائف

 
دمع ختطيط ٔانشطة برامج املسـتو°ت العليا للثنائية وربطها  - 

 �لنتاجئ املرتقبة ومؤرشات أالداء؛ 

ودمع وضع مزيانية املوارد (موارد املوظفني وموارد خالف  - 
 املسـتو°ت العليا؛املوظفني) ٔالنشطة برامج 

 ودمع تقدير حصة التمنية من املزيانية؛ - 

ودمع تقدير املزيانية القامئة عىل النتاجئ واملزيانية حبسب صنف  - 
 إالنفاق؛

ودمع حتليل ٔابعاد التخطيط (النتيجة املرتقبة وصنف إالنفاق  - 
ٕاىل غري ذ�) حبسب لك بر^مج  التمنية... وجدول ٔاعامل

 وقطاع و/ٔاو وحدة.
 

    ٕاىل النظام املسـتخدم الهنايئنفاذ ٕاىل النظام: ٕاىل النظام: ٕاىل النظام: ٕاىل النظام:     النفاذالنفاذالنفاذالنفاذ
 Hyperionبر^مجو  Essbase بر^مج(التكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: 
Planning( 

    2016/17التخطيط للثنائية 
    الوظائفالوظائفالوظائفالوظائف

    
 مع وظائف ٕاضافية: 2014/15التخطيط للثنائية 

 دمع نرش و¤ئق الرب^مج واملزيانية؛ - 

  وٕاجراءات املوافقة الهرمية. ودمع أمتتة تدفقات العمل - 
    
        
        
        
        
    
    
    
    

    ٕاىل النظام املسـتخدم الهنايئنفاذ النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: 
 Hyperionوبر^مج  Essbase بر^مج(التكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: 
Planning  وبر^مجBI publisher ( 

عىل النتاجئ لتخطيط إالجراءات إالدارية أالساسـية القامئة  Hyperion EPM جميةوستشمل املرح املقب لتطوير بر  .20
بر^مج ٕادارة االٔداء  مضن 2014/15 جمية ختطيط العمل السـنوي للثنائيةشمل بر ت . وس نو°العمل والتنفيذ والرصد سـ 

لمنظمة ل اtامعة املركزية وحدات الاليت نفذت يف  ةاملذكور الربجميةاtروس املسـتخلصة من املرح أالوىل من  املؤسيس
ٕادارة أالداء بر^مج  مضنالتخطيط الثنايئ  برجميةعىل  وستنّصب 2012/13(ٕادارة الربامج وأالداء واملزيانية) يف الثنائية 

من قدرات مسؤويل الربامج عىل ختطيط ٔانشطة خطط العمل السـنوية وٕادارهتا.  يةالربجم  هيد هذزت املؤسيس احلايل. وس
بيبلسوفت  وبرجميات )AIMS( ٕالدارة املتاكمل الويبو نظامحسينات املدخ عىل وإالدماج املسـتقبيل الثنايئ }جتاه للت 

سـيضمن ختطيط حمتو°ت الربامج واملوارد البرشية واملالية  ٕالدارة املتاكما نظامل  خمطط احلسا�ت املراجعللموارد البرشية و 
بيبلسوفت للموارد البرشية، عىل وجه اخلصوص، وٕادارهتا ورصدها بطريقة متناسقة ومتاكم. وسـيؤدي }ندماج مع نظام 

ٕاىل تسهيالت كبرية يف ٕادارة أالجزاء أالمه من موارد املنظمة، ٔاي املوارد البرشية. ويرد أد^ه تلخيص للمراحل أالساسـية 
  للمرشوع فw خيص ختطيط العمل السـنوي ورصد التنفيذ:
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    15151515////2014201420142014ل أالساسـية ل أالساسـية ل أالساسـية ل أالساسـية املراحاملراحاملراحاملراح    2013201320132013املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية     2012201220122012املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية     

العمل العمل العمل العمل     ختطيطختطيطختطيطختطيط
السـنوي والتنفيذ السـنوي والتنفيذ السـنوي والتنفيذ السـنوي والتنفيذ 

    والرصدوالرصدوالرصدوالرصد
    

    13131313////2012201220122012ختطيط العمل السـنوي ختطيط العمل السـنوي ختطيط العمل السـنوي ختطيط العمل السـنوي 
 

 الوظائفالوظائفالوظائفالوظائف
 
دمع ختطيط أالنشطة املرتبطة �لنتاجئ املرتقبة  - 

 وحتديهثا؛

دمع ختصيص موارد املوظفني وموارد خالف  - 
املوظفني وتسويهتا عىل مسـتوى ٔانشطة 

 الربامج؛

عىل  ودمع حتليل معلومات خطط العمل - 
 ٔاساس عدة ٔابعاد، ٔاي النتاجئ والوحدة املنفذة

ودمع اسـتخراج تقارير مبارشة من  - 
جدول تصارحي (ٔاي  Essbase بر^مج

التوظيف واملبالغ الفعلية مقابل املبالغ 
املرصودة يف املزيانية يف خطط العمل...ٕاىل 

 غري ذ�)؛

ودمع وظيفة اسـتخراج دفاتر املزيانية  - 
 ؛ٕالدارة املتاكمانظام لتحميلها عىل 

تقدمي تعليقات عىل النفقات الفعلية ودمع  - 
للمسؤولني  نظام إالدارة املتاكمعرب ٔانشطة 

 يف تقارير فصلية.
    

نفاذ مركزي فقط ( قسم النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: 
    ٕادارة الرب^مج واملزيانية وقسم أالداء)

مع وا3ة  Essbase(بر^مج التكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: 
 )Excelدامعة لرب^مج 

    15151515////2014201420142014ختطيط العمل السـنوي ختطيط العمل السـنوي ختطيط العمل السـنوي ختطيط العمل السـنوي 
    

 الوظائفالوظائفالوظائفالوظائف
 

مع  2012/13ختطيط العمل السـنوي 
  وظائف ٕاضافية

دمع ختطيط ٔانشطة خطط العمل  - 
املرتبطة مبؤرشات أالداء والنتاجئ 

وتتبع  2014/15املرتقبة يف الثنائية 
 حالهتا؛

 والتخطيط عىل مسـتوى املناصب؛ - 

ختصيص (ٕاعادة ختصيص) ودمع  - 
 الربامج؛مناصب ٔالنشطة 

املرح أالوىل من }ندماج مع  - 
بر^مج بيبلسوفت للموارد البرشية 

 ونظام إالدارة املتاكم؛

ودمع اسـتخراج عدد كبري من التقارير  - 
من بر^مج ٕادارة أالداء املؤسيس 
للك من املسـتخدم الهنايئ والفرق 

 املركزية.
    
    

نفاذ املسـتخدم الهنايئ النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: 
    ٕاىل النظام

 Essbase(بر^مج التكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: 
    ) Hyperion Planningوبر^مج 

    17171717////2016201620162016ختطيط العمل السـنوي ختطيط العمل السـنوي ختطيط العمل السـنوي ختطيط العمل السـنوي 
    

 الوظائفالوظائفالوظائفالوظائف
 

 2014/15ختطيط العمل السـنوي 
 تعليقاتمع صقل ٕاضايف استنادا ٕاىل 

 املسـتخدم
 

}ندماج الاكمل مع بر^مج 
بيبلسوفت للموارد البرشية ونظام 

 إالدارة املتاكم؛
 

للك متاكم ودمع اسـتخراج تقارير 
 لفرق املركزيةمن املسـتخدم الهنايئ وا

    BI publisherمن بر^مج 
    
    
    
    
    
    
        
        
    

نفاذ املسـتخدم النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: 
    الهنايئ ٕاىل النظام

 Essbase(بر^مج التكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: 
 Hyperion Planningوبر^مج 
 ) BI publisherوبر^مج 

، يمت تتبع ا�اطر نظام التخطيط للموارد املؤسسـيةوكام هو احلال �لنسـبة مجليع املرشوعات مضن مجموعة مرشوعات  .21
 بشأن مسارات معل نظام ٕادارة أالداء املؤسيس:وٕادارهتا جبدية. ويربز اجلدول التايل ا�اطر الرئيسـية 

    التخفيف من اخلطرالتخفيف من اخلطرالتخفيف من اخلطرالتخفيف من اخلطركيفية كيفية كيفية كيفية     الوصفالوصفالوصفالوصف    اخلطراخلطراخلطراخلطر

ٕاىل عدم }سـتفادة 
من ٕادارة  ٔاقىص حد

 أالداء املؤسيس

 املؤسسةسـتخدم ت رمغ تنفيذ حل تكنولو8 مناسب ال 
 .بطريقة ترفع من قميته القصوى النظام

حتديد املتطلبات بشلك جيد مبشاركة قطاعات العمل. وضامن 
نظام التخطيط للموارد تاكمل وثيق مع الربجميات املعنية مضن 

. وتنظمي دورات تدريبية ذات جودة برجمياتوتقدمي  املؤسسـية
 ٕاجراءات العمل الفعاþ.بشأن  تغيريؤانشطة ٕادارة ال مالمئة 

ٕاىل عدم }سـتفادة 
من معلومات  ٔاقىص حد

 أالعامل

من اسـتخراج ٔاقىص قدر من  املؤسسةقد ال تمتكن 
 الفوائد من الوظائف املتعلقة مبعلومات أالعامل.

 

أحصاب املصلحة. حتديد املتطلبات بشلك جيد مبشاركة مجيع 
ونظرة متناسقة للبيا^ت الرئيسـية للمنظمة يف مجيع برجميات 

الويبو. ومراقبة جودة البيا^ت وتناسقها. ووضع سـياسـية ٔامنية 
 حممكة بشأن املعلومات الرسية.
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  املالية واملشرت°ت) للشؤونتعزيز ٕاجراءات ومعلومات أالعامل (حتسينات نظام إالدارة املتاكم احلايل 

ة ملعلومات أالعامل يف ٕاطار ٕاعداد المنوذجي اتالتصورعددا من منذ صدور التقرير املرحيل أالخري، طور املرشوع  .22
 لتكوينمت هذه املرح أالوىل لتطوير معلومات أالعامل حاليا. وُمصّ ا¸ي جيري تنفيذه مرشوع تطوير معلومات أالعامل 

 املعياريةتحليلية ال تقارير ال و  البيا^ت اتلوحمزجي من امليدان داخل املنظمة والبدء يف تقدمي  ايف هذ جوهريةكفاءات 
املسؤولني الرئيسـيني يف إالدارة العليا. وسـيتسع نطاق مرشوع تطوير معلومات أالعامل  احتياجاتاملكيفة حسب  دودةاحملو 

من ٔاحصاب املصلحة يف اtاخل واخلارج لمتكيهنم من فهم  توفري قدرات حتليلية متعددة الوظائف ;موعة متنوعةليشمل 
تنفيذ هذه الوظيفة املتعلقة مبعلومات أالعامل بطريقة حممكة  وسـمييضٔافضل ل�وافع أالساسـية لرباجمهم وممزيات ٔاداهئا. 

ا وتتوفر فهيا معايري أن املعلومات تستند ٕاىل مصادر موافق علهيالتأكد من احرتام مبادئ ٔافضل املامرسات و  وتدرجيية لضامن
 جودة حمددة بوضوح.

  

  

    2015201520152015////2014201420142014املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية     2013201320132013////2012201220122012املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية املراحل أالساسـية 

    الوظائفالوظائفالوظائفالوظائف
 
لشؤون ٕالداريت ا Oracle Business Intelligence برجميات - 

 ؛املالية واملشرت°ت

 .ٕالدارة العليااحتياجات اولوحات بيا^ت منوذجية مكيّفة حسب  - 
    

    ٕاىل النظامحمددين  رئيسـيني نفاذ مسـتخدمنيالنفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: 
 Oracle Business Intelligence بر^مجالتكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: 

    الوظائفالوظائفالوظائفالوظائف
 
 لوحات بيا^ت مكيّفة حسب احتياجات إالدارة العليا؛ - 

 للموارد البرشية؛ Oracle Business Intelligence وبرجميات بر^مج - 

احتياجات املوارد ولوحات بيا^ت ٕادارة القوى العام مكيفة حسب  - 
 البرشية؛

 ولوحات بيا^ت مكيّفة حسب احتياجات اtول أالعضاء. - 
 

    نفاذ مجموعة موسعة من ٔاحصاب املصلحة ٕاىل النظام.النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: النفاذ ٕاىل النظام: 
 Oracle Business Intelligence بر^مجالتكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: التكنولوجيا: 

وجيري حاليا تنفيذ عدد من املبادرات الرامية ٕاىل حتسني كفاءات ٕاجراءات العمل يف الويبو. ومن بني تh املبادرات  .23
ٕاجراءات العمل اليت ؛ وحتسني هاوتاكليف ٕاجراءات السفر من وقت  للتقليصٔاداة ٕالكرتونية حلجز تذاكر السفر مصممة  توفري
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عاهدة التعاون بشأن الرباءات؛ واسـتعراض العملية اجلارية خدمات الرتمجة مل يف نظام التخطيط للموارد املؤسسـيةيدمعها 
لضامن ٔاقىص درجة  لحسا�تالويبو املايل ل خمطط تكييف الربجميات احلالية للحسا�ت املدينة والفوترة يف الويبو واسـتعراض ل 

 وبرجميات بيبلسوفت للموارد البرشية. Hyperion EPM من التاكمل مع بر^مج

    كيفية التخفيف من اخلطركيفية التخفيف من اخلطركيفية التخفيف من اخلطركيفية التخفيف من اخلطر    الوصفالوصفالوصفالوصف    اخلطراخلطراخلطراخلطر

مسـتخدمو نظام إالدارة 
املتاكم غري مدربني مبا 
فيه الكفاية للقيام بعملهم 

 بكفاءة

يؤدي حتسني ٕاجراءات العمل ووضع وحدات جديدة يف 
نظام التخطيط للموارد املؤسسـية ٕاىل تغيري يف ٔادوار 
مل ومسؤوليات مسـتخديم نظام إالدارة املتاكم. وٕان 

يفهم املسـتخدمون فهام جيدا ٕاجراءات العمل ٔاو ليس 
tهيم معرفة اكم لٔالدوات، فٕان النظام لن يسـتخدم 

 }سـتخدام أالمثل.

للتدريب وتنفيذها. وتلبية احتياجات  ةوضع اسرتاتيجي
املرشوعات من حيث التدريب ٕاضافة ٕاىل التدريب يف سـياق 

التدريب وفقا العمليات اجلارية. وٕاضفاء طابع مؤسيس عىل 
 لالحتياجات �لتعاون مع قسم ٕادارة الربامج وأالداء.

فريق اtمع املعين بنظام 
إالدارة املتاكم ال يقدم 
دعام اكفيا للمسـتخدمني 

 والنظام.

فهام  املعين بنظام إالدارة املتاكمعدم فهم فريق اtمع 
جيدا للوحدات اجلديدة لنظام التخطيط للموارد 

املؤسسـية وعدم القدرة عىل استيعاب عبء العمل 
 املطلوب tمع املسـتخدمني والنظام.

ضامن مشاركة اكم لفريق اtمع املعين بنظام إالدارة املتاكم يف 
املرشوعات املعنية من ٔاجل اكتساب فهم اكمل للوظائف التقنية 

ووظائف العمل اجلديدة. وضامن مشاركته يف ٕاعداد خطط 
}ختبارات وتنفيذها واملوافقة علهيا ٔاثناء اختبار قبول املسـتخدم 

ذا جودة ٔاحسن، يضمن نظاما جديدا  للنظام. وهذا من شأنه ٔان
 ومن مثة حاجة ٔاقل ٕاىل دمع املسـتخدم الهنايئ.

  تكنولوجيا المتكينية وإالجنازات املتعدة املساراتال 
تقدما جيدا ٔاثناء الفرتة قيد }سـتعراض يف مبادرات  نظام التخطيط للموارد املؤسسـيةٔاحرزت مجموعة مرشوعات  .24

ٕاىل ما  ،من النظام. وجتدر إالشارة، عىل وجه اخلصوص حدىل ضامن }سـتفادة ٕاىل ٔاقىص متكينية متعددة ا;االت تريم إ 
 ييل:

ٕادارة تكنولوجيا املعلومات التعاون الوثيق مع  نظام التخطيط للموارد املؤسسـيةتواصل مرشوعات   (ٔا)
  لضامن وضع ما يلزم من آليات ٕالدارة التكنولوجيا ومراقبهتا؛ واالتصاالت

والنفاذ بعد ذ�،  2013دارة املتاكم يف سـنة نظام االٕ حال ٕالدارة الهوية يسمح �لنفاذ ٕاىل الويبو واعمتدت   (ب)
وبر^مج معلومات أالعامل  نظام التخطيط للموارد املؤسسـيةٕ�دخال بيا^ت املسـتخدم مرة واحدة، ٕاىل لك من 

  وبر^مج بيبلسوفت للموارد البرشية وذ� عقب تنفيذ هذه احللول؛

) EDMS( ٕادارة الو¤ئق إاللكرتونيةلنظام ضعت البنية التحتية التقنية tمع مرشوع جترييب للربط بني حل ووُ   (ج)
حد ٔادىن من التكييفات وازعاج أقل ونظام إالدارة املتاكم. وُحددت املتطلبات الوظيفية والتقنية مع الرتكزي عىل 

  ج بني النظامني.للمسـتخدمني. وجيرى حاليا حتديد الطريقة املثىل ل�م

) tمع UNICC( مركز }مم املتحدة للحساب إاللكرتوينوُوضعت البنية التحتية لٔالنظمة التقنية tى   (د)
  املرشوعات احلالية واملسـتقبلية.

        الهيلك إالداري املُكيّفالهيلك إالداري املُكيّفالهيلك إالداري املُكيّفالهيلك إالداري املُكيّف        رابعا.رابعا.رابعا.رابعا.
م احملرز يف تنفيذ يسـتعرض جملس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ا¸ي يرأسه املدير العام، �نتظام، التقد .25

 املرشوعات املندرجة مضن مجموعة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسسـية.

وجيمتع جملس ٕادارة مرشوع املوارد البرشية ا¸ي يضّم ٔامه ٔاحصاب املصاحل املعنيني، �نتظام، لتقيمي التقدم احملرز  .26
 وتسوية املشGت املطروحة. وتوجيه ٔانشطة املرشوع وحتديد ا�اطر واسرتاتيجيات التخفيف مهنا
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ؤاصبح عدد من مسارات العمل املُتبعة يف ٕاطار مجموعة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسسـية ٔاكرثا اعýدا  .27
عىل بعضه البعض، وذ� من حيث احللول واملوارد. ولضامن بلوغ املسـتوى أالمثل من التوافق واتباع هنج متاكمل ٕازاء 

، جمالس املرشوعات اخلاصة ٕ�دارة أالداء املؤسيس ومعلومات أالعامل 2013ية ُدجمت، يف مطلع عام احللول التقنية الهنائ 
ُ وال   لتكون جملسا واحدا يُعىن �ملرشوعات الثالث. ٕالدارة املتاكما دخ عىل نظامتحسينات امل

 

ٔالغراض تثبيت مجموعة مرشوعات وهناك مناقصة جارية االٓن من أجل }سـتعانة جبهة خارجية لتضطلع �سـتعراض  .28
نظام التخطيط للموارد املؤسسـية والتصديق علهيا. ومن املتوقّع ٔان يُسـتمكل ذ� }سـتعراض يف النصف الثاين من عام 

وسريكّز عىل نوعية تنفيذ مجموعة املرشوعات املذكورة ونوعية احللول املُطبقة ويقدم توصيات ٕالدخال التحسينات  2013
 الالزمة.

اصل ٕاذاكء وعي املوظفني عىل مجيع املسـتو°ت مبجموعة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسسـية. فقد ويتو  .29
ٔاعدت نرشة ٕاعالمية مطبوعة عن نظام التخطيط للموارد املؤسسـية ومنافعه املتوقعة �لنسـبة للمنظمة واملوظفني، ؤاصدرت 

خالل الفرتة قيد }سـتعراض للتعريف �لنظام املذكور ٕاقباال . ولقي عدد من اجللسات إالعالمية اليت ُعقدت 2012يف عام 
جيدا من قبل املوظفني. وعالوة عىل ذ� ٔاطلق، عىل مسـتوى شـبكة إالنرتنت اtاخلية، موقع ٕالكرتوين ٕاعاليم يسهل 

 ة.}طالع عليه وجيري حتديثه �سـمترار من خالل تضمينه معلومات جديدة لكام تطّور ٔاي من مرشوعات ا;موع

        اسـتخدام مزيانية مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسسـيةاسـتخدام مزيانية مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسسـيةاسـتخدام مزيانية مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسسـيةاسـتخدام مزيانية مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسسـية        خامسا.خامسا.خامسا.خامسا.
مليون فرنك  25تبلغ التلكفة إالجاملية املقدرة لتنفيذ مجموعة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسسـية حنو  .30

ات، والعاملني سويرسي عىل مدى مخسة ٔاعوام. وتشمل التاكليف املقّدرة اسـتضافة الربامج التطبيقية، ورشاء الربجمي
ا�ّصصني للمرشوعات، وموارد بدل املسـتخدمني، ؤاتعاب الرشاكء اخلارجني امللكّفني �لتنفيذ، فضال عن التدريب 

واالتصاالت وغري ذلh من التاكليف املرتبطة �ملرشوعات. ومع نرش أالنظمة ودخولها طور التشغيل سـُتدرج التاكليف 
النظام يف اقرتاحات الرب^مج واملزيانية املتتالية �عتبارها جزءا من املزيانية العادية. وقد  املتكّررة اخلاصة �لصيانة وتشغيل

مكّن املزج، بذاكء، بني موارد برشية داخلية وخارجية اسـُتخدمت يف املرشوعات، مبا يف ذ� اسـتخدام موارد يف ب�ان 
  نية صارمة.ٔاجنبية بتلكفة زهيدة، من توفري الوظائف ا�ّطط لها مضن مزيا
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ويرد يف اجلدولني أد^ه ملخص عن اسـتخدام املزيانية حىت االٓن حبسب ا;ال الوظيفي الرئييس وعنرص التلكفة، ٕاىل  .31

  :2013جانب }سـتخدام املقّدر للمزيانية حىت هناية عام 
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        رئيرئيرئيرئييسيسيسيس))))حبحبحبحبسب اسب اسب اسب ا;;;;ال الوظيفي الال الوظيفي الال الوظيفي الال الوظيفي ال((((    مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسسـيةمرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسسـيةمرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسسـيةمرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسسـيةمجموعة مجموعة مجموعة مجموعة اسـتخدام مزيانية اسـتخدام مزيانية اسـتخدام مزيانية اسـتخدام مزيانية 
  )2013مايو  31 يف(�لفرنك السويرسي، 

  .2013مايو  31املبالغ الفعلية املُسج حىت االٓن النفقات و}لزتامات حىت تشمل   1
حىت  املتوقّعة) والنفقات 2013  مايو 31املبالغ الفعلية املُسج حىت االٓن ( 2013يشمل }سـتخدام املقّدر للمزيانية يف هناية عام   2

  ، استنادا ٕاىل فرضيات إالنفاق الراهنة.2013هناية عام 
عات الراهنة ٔاقل . والتوقّ 2013مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  19ت املزيانية أالصلية ٔان تبلغ النفقات الفعلية املقّدرة عتوقّ   3

  املزيانية أالصلية، ومن املتوقّع اسـتخدام الفارق يف مراحل املرشوع القادمة.بكثري من 

        ))))((((حبحبحبحبسب عنسب عنسب عنسب عنرصرصرصرص التلكفة التلكفة التلكفة التلكفة    املؤسسـيةاملؤسسـيةاملؤسسـيةاملؤسسـيةمرشوعات نظام التخطيط للموارد مرشوعات نظام التخطيط للموارد مرشوعات نظام التخطيط للموارد مرشوعات نظام التخطيط للموارد مجموعة مجموعة مجموعة مجموعة اسـتخدام مزيانية اسـتخدام مزيانية اسـتخدام مزيانية اسـتخدام مزيانية 
  )2013مايو  31 يف(�لفرنك السويرسي، 

}سـتخدام املقّدر للمزيانية يف }سـتخدام املقّدر للمزيانية يف }سـتخدام املقّدر للمزيانية يف }سـتخدام املقّدر للمزيانية يف     1111املبالاملبالاملبالاملبالغغغغ الفعلية ح الفعلية ح الفعلية ح الفعلية حىتىتىتىت اال اال اال االٓٓٓٓنننن    مزيانية املرشوعمزيانية املرشوعمزيانية املرشوعمزيانية املرشوع    عنعنعنعنرصرصرصرص التلكفة التلكفة التلكفة التلكفة
    2222    2013201320132013هناية عام هناية عام هناية عام هناية عام 

 739,029 144,429 1,383,360 اسـتضافة الربامج التطبيقية
 2,723,937 2,063,896 3,989,738 رشاء الربجميات

 3,448,993 2,216,805 5,564,680 العاملون ا�ّصصون للمرشوعات
 1,027,653 617,139 2,703,800 بدل املسـتخدمنيموارد 

 6,883,368 4,477,288 9,896,109 تعاب الرشاكء اخلارجني امللكّفني �لتنفيذأ 
 511,893 35,737 1,253,780 التدريب

 120,259 15,614 550,000 االتصاالت وغري ذ�
    132132132132,,,,455455455455,,,,15151515    908908908908,,,,570570570570,,,,9999    467467467467,,,,341341341341,,,,25252525    3ا;موع 

  .2013مايو  31تشمل املبالغ الفعلية املُسج حىت االٓن النفقات و}لزتامات حىت   1
حىت  املتوقّعة) والنفقات 2013  مايو 31املبالغ الفعلية املُسج حىت االٓن ( 2013يشمل }سـتخدام املقّدر للمزيانية يف هناية عام   2

  ، استنادا ٕاىل فرضيات إالنفاق الراهنة.2013هناية عام 
عات الراهنة ٔاقل . والتوقّ 2013مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  19عت املزيانية أالصلية ٔان تبلغ النفقات الفعلية املقّدرة توقّ   3

  املرشوع القادمة.املزيانية أالصلية، ومن املتوقّع اسـتخدام الفارق يف مراحل بكثري من 

ر للمزيانية يف ر للمزيانية يف ر للمزيانية يف ر للمزيانية يف }سـتخدام املقدّ }سـتخدام املقدّ }سـتخدام املقدّ }سـتخدام املقدّ     1111املبالاملبالاملبالاملبالغغغغ الفعلية ح الفعلية ح الفعلية ح الفعلية حىتىتىتىت اال اال اال االٓٓٓٓنننن    مزيانية املرشوعمزيانية املرشوعمزيانية املرشوعمزيانية املرشوع    اااا;;;;ال الوظيفي الرئيال الوظيفي الرئيال الوظيفي الرئيال الوظيفي الرئييسيسيسيس
    2222    2013201320132013هناية عام هناية عام هناية عام هناية عام 

 2,047,736 1,240,623 3,830,200 ٕادارة الربامج والتغيري

 5,380,391 3,094,827 8,945,755 ٕادارة املوارد البرشية وتطويرها

 4,193,154 2,859,843 6,017,982 ٕادارة أالداء املؤسيس
 108,925 108,925 1,955,690 ٕادارة العالقات مع الز�ئن

 3,724,926 2,266,690 4,591,840 ٕالدارة املتاكما التحسينات املُدخ عىل نظام
    132132132132,,,,455455455455,,,,15151515    908908908908,,,,570570570570,,,,9999    467467467467,,,,341341341341,,,,25252525 3333اااا;;;;موعموعموعموع



WO/PBC/21/12 

12 

 

        اجلدول الزمين اجلدول الزمين اجلدول الزمين اجلدول الزمين ;;;;موعة املرشوعاتموعة املرشوعاتموعة املرشوعاتموعة املرشوعات        سادسا.سادسا.سادسا.سادسا.
عىل الرمغ من بعض التأخريات الطفيفة املُسّج يف تنفيذ بعض مسارات العمل املُندرجة مضن مجموعة مرشوعات نظام  .32

د واملقّدر خبمسة التخطيط للموارد املؤسسـية، فٕاّن تh ا;موعة عىل الطريق حنو إالجناز يف غضون إالطار الزمين احملدّ 
 ٔاعوام.

        مجموعة املرشوعاتمجموعة املرشوعاتمجموعة املرشوعاتمجموعة املرشوعات    اااا����اطر اليت هتّدداطر اليت هتّدداطر اليت هتّدداطر اليت هتّدد        ....بعابعابعابعاساساساسا
تواصل مجموعة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسسـية السعي، بطريقة شام، ٕاىل حتديد ا�اطر ورصدها  .33

الكشف عهنا �عتبارها  وٕادارهتا من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات التخفيف مهنا. ويربز اجلدول ٔاد^ه ا�اطر الرئيسـية اليت مت
 خماطر هتّدد مرشوعات ا;موعة ٕاجامال.

    كيفية التخفيف من اخلطركيفية التخفيف من اخلطركيفية التخفيف من اخلطركيفية التخفيف من اخلطر    الوصفالوصفالوصفالوصف    اخلطراخلطراخلطراخلطر

قد تتجاوز توقعات املسـتخدمني النطاق أالصيل  توقعات املسـتخدمني ال تُلىب.
;موعة  املرشوعات ممّا ميكنه التأثري يف القدرة عىل 

اسـتكامل مرشوع التخطيط للموارد املؤسسـية 
 بنجاح.

يبدٔا ٕارشاك املسـتخدمني يف حتديد التوقعات يف ٔابكر مرح 
ممكنة. وينبغي ٕادارة نطاق مجموعة املرشوعات بدقة من خالل 

جملس تكنولوجيا املعلومات وجملس املرشوعات، ومنح 
أالولوية لٔالنشطة القامئة عىل متطلبات املسـتخدمني الهامة. 

 وينبغي التواصل �نتظام ووضوح.
املوظفون ال يسـتخدمون النظام عىل النحو ا�ّطط  التغيري ال يُدار بطريقة جيدة.

وال يسـتجيبون للتغيري بطريقة جيدة. واخلدمات اليت 
توفرها أالنظمة القامئة تشهد انقطاعا بسبب ٕادخال 

التغيريات الالزمة tمع متطلبات مجموعة مرشوعات 
 نظام التخطيط للموارد املؤسسـية.

ود ٕادارة التغيري عىل متكني املسـتخدمني واملسؤولني تركّز 3
عن ٕاجراءات أالعامل من مسـتو°ت متعّددة من تبين 

  املرشوعات ومشاركهتم فهيا.
و�تت املشاركة الاكم ٕالدارة تكنولوجيا املعلومات 

 والتحسينات املُدخ عىل نظام إالدارة املتاكمواالتصاالت 
إالداري ;موعة مرشوعات  ُمدجمة بصورة $مة يف الهيلك

نظام التخطيط للموارد املؤسسـية. وتسـتعرض جمالس 
املرشوعات لك التغيريات الرئيسـية املُدخ عىل النظام 

  وتوافق علهيا.
ويمت ٕاقرار قواعد }نضباط فw خيص البيا^ت الرئيسـية 

 وٕادارة إالجراءات.

 

ٕان جلنة الرب^مج واملزيانية مدعوة ٕاىل  .34
يات اtول أالعضاء يف الويبو �ٕالحاطة توصية مجع 

 علام مبضمون هذه الوثيقة.

 [هناية الوثيقة]


