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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 احلادية والعشرونالدورة 
ىل  9جنيف، من   1013 سبمترب 13اإ

 
 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام شامل ومتكامل للتخطيط للموارد املؤسسية

عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة أأول:
تنفيذ شأأن عىل اقرتاح الأمانة ب  1010يف سبمترب  ادلول الأعضاء يف الويبو ثامنة والأربعون مجلعياتصادقت ادلورة ال  .1

وذكل بغية حتقيق ما ييل:  (A/48/14و WO/PBC/15/17 نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية )الوثيقتان
فامي تقوم به  نتاجيةالكفاءة والإ " وحتسني 1، "الزابئنة وخدم والتنظمي يف جمالت الإدارة اجلوهرية" حتديث همام الويبو 1"

مدادالقدرة عىل تعزيز " و 3، "والتنظميمعليات الإدارة  الويبو من  .ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل والإدارة مبعلومات أأفضل اإ

طار ويقدم هذا التقرير لدلول الأعضاء نظرة عامة عن التقدم احملرز والإجنازات البارزة احملققة  .1 واس تخدام املزيانية يف اإ
ىل مايو  1011يف الفرتة من يونيو  مجموعة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية . ويأأيت التقرير اس تمكال 1013اإ

ىل جلنة الربانمج واملزيانية.  للتقارير املرحلية السابقة املقدمة اإ

 معلومات أأساس ية –الأهداف والنطاق والهنج  اثنيا:
 من خالل مجموعة من املرشوعات املرتابطة. ظام التخطيط للموارد املؤسس يةنجيري تنفيذ  .3

ىل  .4 دارة املوارد البرشيةويريم املرشوع الأول اإ مداد الويبو مبجموعة شامةل من الأدوات الالزمة لتعزيز اإ اليت تشمل  اإ
دارة املناصب، واملزااي واملس تحقات،   . والتطوير، والتوظيف، وأأداء املوظفني، والتعملاملرتباتو اإ

مداد الويبو مبجموعة من الأدواتو  .5 ىل اإ  الإدارة القامئة عىل النتاجئلتعزيز تنفيذ برانمج  الالزمة يريم املرشوع الثاين اإ
عداد تقارير الأداء لتخطيط لفرتة الس نتني والتخطيط للعمل الس نوي والتنفيذ والرصد وتقيمي ااذلي يشمل   .بشأأنهواإ
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ىل  .6 دخال  ، مبا يف ذكلعزيز الأنظمة احلالية اخلاصة ابلأمور املالية واملشرتايت والأسفارتوهيدف املرشوع الثالث اإ اإ
جراءاتعىل حتسينات  دلمع اختاذ  الالزمة داريةالإ علومات امل لتوفري واس تخدام الأدوات التحليلية ملعلومات الأعامل العمل اإ

دارة املوارد البرشية والإدارة اات. القرار  مزيد من البياانت يف نظام الويبو  تاحسي  لقامئة عىل النتاجئ ومع تقدم مساَرْي اإ
عداد ابلتدرجي مشولية  س يعززمما للتخطيط للموارد املؤسس ية،  ونتاجئها ومواردها  بشأأن أأداهئا التقاريرقدرات املنظمة عىل اإ

تعزز الويبو ء من هذه املبادرة، س  وكجز  عرب اس تخدام معلومات الأعامل.البرشية واملالية لدلول الأعضاء والإدارة واملوظفني 
 .نظام التخطيط للموارد املؤسس يةللبياانت املالية يف العمود الفقري ، خمطط احلساابت

دارة العالق مجموعة املرشوعات وعالوة عىل ذكل، س تضع .7 يف اجلزء الالحق من  مع الزابئن اتالأساَس لتحسني اإ
 .الإطار الزمين للتنفيذ

لاقيقية لنظل ميكن جين املنافع احل و .8 ذا انهتزت الويبو الفرص لتحسني الطريقة اليت  م التخطيط للموارد املؤسس ية اإ اإ
جراءات العملعرب تعمل هبا  عادة هندسة اإ وضع س ياسات متكينية و  تدريب املوظفني عىل الاس تفادة من الأدوات اجلديدةو  اإ

طار تنظميي شامل.  قوية مضن اإ

طارمتاما الويبو دركوت .9 ذلا وعوامل النجاح هذه،  ،التخطيط للموارد املؤسس ية مجموعة مرشوعات تنفيذل  هاهنج  ، يف اإ
ىل جانبعىل برانمج ابشلك اكمل رشوع امل تضمن ارتاكز  فاملنظمة وعات مرش ما يتعلق به من  لتقومي الاسرتاتيجي، اإ

لتخطيط للموارد ر نظام اي، مما سيساعد عىل تطو نيواحضوخطة ويقوم التنفيذ عىل أأساس خمطط . ومبادرات أأخرى
 مخس س نوات. مدهتا ةزمني فرتةومدروسة عىل مدى  منسقةاملؤسس ية تدرجييا بطريقة 

 الإجنازات الرئيس ية ا:لثاث

دارة املوارد البرشية  اإ
 املرتباتتنفيذ حل متاكمل للموارد البرشية و  نظام التخطيط للموارد املؤسس يةمن أأبرز عنارص مجموعة مرشوعات  .10

. وأأثناء الفرتة قيد الاس تعراض، ركزت املرحةل الأولية للمرشوع )املرحةل (PeopleSoft) بلسوفتبي  ابس تخدام برانمج
. وس تتيح املرحةل الأوىل أأرضية املرتباتملوارد البرشية و الإجراءات اخلاصة اب عاجلةمل اجلوهرية الوظائفالأوىل( عىل تنفيذ 

 قت كام هو مبنين أأدانه:تسمح بأأن توفر املراحل املقبةل وظائف متقدمة مبرور الو 

 

جسل وهل  رشيك ممترس هل دراية كبرية بأأعامل الويبو وأأنظمهتااختيار ولتنفيذ برانمج بيبلسوفت للموارد البرشية متن  .11
حراز تقدم مس متر وحتقيق نتاجئ منذ بداية مرحةل ن املرشوع ممكن حافل يف تنفيذ حلول مماثةل يف منظومة الأمم املتحدة، مما  ن اإ

دارة 1011 يف أأسسطس التصممي . وأأسفر التفاوض عىل العقد مع الرشيك يف التنفيذ عن التفاق عىل سعر حمدد، مما يضمن اإ
 صارمة للموارد وخماطر أأقل لظهور نفقات غري مرتقبة.

حتليل مفصل يف النصف الثاين من  ة من واكلت الأمم املتحدة، ُأجريوابعامتد حل مرجعي تس تخدمه واكةل شقيق .11
أأن احلل اذلي تعمتده الويبو س يليب احتياجات ومتطلبات "املالمئة/الناقصة". واكن الهدف ضامن للعنارص  1011س نة 

جراءات العمل يف بيئة الويبو. ومكنن التحليل  الويبو من حتديد حتسينات للعملية من أأجل تقدمي خدمات أأفضل عىل  اإ
ىل حتديد  وأأفىض نارص "املالمئة/الناقصة" أأيضا نطاق احلل التقينبعض مهنا. وأأوحض حتليل الع ال املس توى ادلاخيل وقد ن فذن  اإ
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طالق. 1013أأكتوبر  وبفضل املشاركة املكثفة متكنن املس تخدمون الرئيس يون داخل الأمانة من التعرف مس بقا عىل  مكوعد لالإ
 تضمهنا احلل يف املس تقبل.ي الوظائف اليت س 

جر  1013واس تمكلت مرحةل التصممي يف بداية  .13 عداد التقاريراء حتليل شامل للوظائف املطلوبة، واحتياجات بعد اإ ، اإ
وضع احلل عىل وحتويل البياانت من الأنظمة احلالية، والاندماج مع الإجراءات والأنظمة الأخرى للويبو. وتىل مرحةل التصممي 

 منصة بيبلسوفت.

جراء حتليل لحتياجات الإدارة من حيث  .14 عداد التقاريروبدأأ أأيضا اإ  املرحةل الأوىل الأرضية لإدماج اكمل . وس هتئياإ
من حيث معلومات  املتغرية ملصادر البياانت وبياانت أأفضل جودة يف املراحل املقبةل للمرشوع. وجتري مراعاة الاحتياجات

 الأعامل وتنفيذها كجزء من املراحل الالحقة للمرشوع.

ملس تخدمون. ومن املرتقب أأن جيري ووضعت اسرتاتيجية اختبار متسلسةل لضامن أأن احلل اكمل ويقبهل ا .15
جراءات العمل. وسينصب تركزي خاص  معمقة لضامن انتقال سلساملس تخدمون اختبارات  وانحج وحالت انقطاع أأقل يف اإ

. ويرد أأدانه تلخيص للمراحل الأساس ية لتنفيذ املرحةل الأولية للمرشوع )املرحةل املرتباتلعملية معاجلة عىل نقل سلسل 
 الأوىل( 

 1011/1013راحل الأساس ية امل 

املرحةل 

 –الأوىل 

الإجراءات 

 اجلوهرية

املتعلقة 

ابملوارد 

البرشية 

 املرتباتو 

 املرتباتاملتعلقة ابملوارد البرشية و  اجلوهريةتقدمي اخلدمات 

 

 الوظائف
 

 دمع تنفيذ املفاهمي الأساس ية للموارد البرشية مثل البياانت املهنية والوظائف واملناصب؛ -

دارة العقود واملعلومات عن املوظفني واملعالني؛ودمع  - دارة القوى العامةل فامي خيص اإ  وظائف اإ

دارة مس تحقات املعاشات التقاعدية والتأأمني؛ -  ودمع اإ

 ؛املرتباتودمع معاجلة  -

 .ودمع تتبع العطل والغياب -
 

ىل النظام:  دارة املوارد البرشيةنفاذ املس تخدم الهنايئ يف النفاذ اإ ىل النظام الشؤون املاليةاإدارة و  شعبة اإ  اإ
 )بيبلسوفت(التكنولوجيا: 

بالغ املوظفني نقطة تركزي أأساس ية وقد أأجريت ادلورات الإعالمية "التعمل يف الويبو" لإبالغ املوظفني  .16 ويظل اإ
 يف أأداء نظم دورات تدريبية مجليع املوظفني املعنيني لضامن اس مترارمهابلتغيريات القادمة ووقعها عىل معلهم اليويم. وست  

 الانقطاع.حالت من  ما ميكن رمه بكفاءة مع أأقلاأأدو 

داري متني دمع تنفيذ أأنشطة املرشوع ومراقبهتا .17 دارة املرشوع املؤلف من ويواصل هيلك اإ . وكثريا ما جيمتع جملس اإ
التايل اخملاطر أأحصاب املصلحة البارزين من أأجل توجيه أأنشطة املرشوع وتقيمي اخملاطر وتسوية املشالك. ويربز اجلدول 

دة والاسرتاتيجيات اليت ت نفذ حاليا للتخفيف مهنا.  الرئيس ية احملدن
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 التخفيف من اخلطركيفية  الوصف اخلطر

ل خدمات املوارد تعطن 
 املرتباتالبرشية و/أأو 

املقدمة للموظفني وغري 
 املوظفني

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

بطاء  1013املؤسس ية يف الربع الأخري من عام  ىل اإ اإ
وميكن أأن أأو تعطيل اخلدمات املقدمة للموظفني. 

مس توايت  يف النظام ومشالككفاءة املوظفني تؤثر 
 اخلدمة.

النظام عرب اختبار احللول اجلديدة مبا يكفي يف ظروف  مشالكتفادي 
ىل الواقع قدر الإماكن.  أأقرب اإ

جراء ثالثة اختبارات مزتامنة متكن من مقارنة نتاجئ من ا ملرتقب اإ
 ابحللول احلالية وابحللول اليت ستس تخدم مس تقبال. املرتباتمعاجلة 

من خالل تقدمي برامج تدريبية قامئة التأأكد من اس تعداد املس تخدم 
 عىل س ناريوهات مجليع املوظفني املعنيني قبل بدء تنفيذ احلل.

ىلعدم الاس تفادة   اإ
من احللول  أأقىص حد

اجلديدة املنفذة فامي 
خيص املوارد البرشية 

 واملرتبات. 

املقدمة فامي خيص تشمل احللول اجلديدة  ميكن أألن 
املوارد البرشية واملرتبات ما يكفي من تدابري 

عادة هندسة اإجراءات العمل من أأجل  لس تعراض واإ
لخدمات اكمل للعمليات وحتسني اكمل ل تبس يط 
 .لموظفنياملقدمة ل

جراءات العمل عرب اس تعراض تكل الإجراءات  فوائدالتأأكد من  اإ
 بصورة دورية واختبارها.

 يفيف وقت مبكر  الهنايئ لإجراءات العمل س تخدمامل شاركة م ضامن 
 مجيع مراحل املرشوع.

دارة الأداء املؤسيسالإدارة القامئة عىل النتاجئ )عرب تنفيذ   ((EPM) أأدوات اإ

دارةجنح مرشوع  .18  اواس تخداهم Hyperion EPM جميةبر يف تطوير أأثناء الفرتة قيد الاس تعراض الأداء املؤسيس  اإ
جراءات التخطيط  ىل  ةبدايال من لإدارة اإ لإطار الإدارة القامئة ( وفقا 1014/15)الربانمج واملزيانية  1014/15ة للثنائية هنايالاإ

دارة الأداء املؤ  جميةبر قوي تعىل النتاجئ يف الويبو. و  دارة القامئة عىل النتاجئ  اجلوهريةعزز فلسفة الويبو ومبادهئا تو  سيساإ لالإ
دارة ت و  لكرتونيا املوارد عىل أأساس النتاجئ وبشلك متناسق وميكن للمسؤولني عن الربامج وضع خططهم للثنائية سمح ابإ اإ

ماكنية التتبع السلمي لعمليات التدقيق و وتتيح الأداة للمنظمة   ومتاكمل.بشلك ميسن  املس توايت  تضمن ترابط مجيع أأنشطةاإ
جراءات العمل العليا مع النتاجئ املرتقبة للويبو وما يتعلق بذكل من موارد برشية ومالية. وأأاتح  برانمج  مضنتطبيق الربجمية واإ

دارة الأداء املؤسيس عىل الربانمج واملزيانية للثنائية  من أأجل وضع أ لية حمس نة جدا لفائدة املسؤولني عن الربامج  1014/15اإ
براجمهم ومزيانياهتم واس تعراضها، مما قلص من الوقت واجلهد الالزمني للتحقق من معلومات التخطيط للثنائية وتوحيدها 

ماكنية تتبعها.وحتليلها  ، ورفع من دقة بياانت التخطيط وموثوقيهتا واإ

عداد التقارير املطورة كعنرص و  .19 دارة معلوماتأأاتحت أأيضا ء املؤسيس لإدارة الأدا ةاحلالي للربجمية جوهريوظيفة اإ  لالإ
. ويرد يف اجلدول أأدانه 1014/15عىل نطاق مجيع قطاعات املنظمة بشأأن الربانمج واملزيانية للثنائية  موحدةو حتليلية أ نية 

 تلخيص للمراحل الأساس ية للمرشوع فامي خيص التخطيط للثنائية:

 1014/1015املراحل الأساس ية  1011/1013املراحل الأساس ية  

التخطيط 

للثنائية 

1014/15 

 1014/15التخطيط للثنائية 

 الوظائف
 

دمع ختطيط أأنشطة برامج املس توايت العليا للثنائية وربطها  -

 ابلنتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء؛ 

ودمع وضع مزيانية املوارد )موارد املوظفني وموارد خالف  -

 املوظفني( لأنشطة برامج املس توايت العليا؛

 تقدير حصة التمنية من املزيانية؛ودمع  -

ودمع تقدير املزيانية القامئة عىل النتاجئ واملزيانية حبسب صنف  -

نفاق؛  الإ

نفاق  - ودمع حتليل أأبعاد التخطيط )النتيجة املرتقبة وصنف الإ

 1016/17التخطيط للثنائية 
 الوظائف

 

 مع وظائف اإضافية: 1014/15التخطيط للثنائية 

 دمع نرش واثئق الربانمج واملزيانية؛ -

جراءات املوافقة الهرمية. ودمع أأمتتة تدفقات العمل -   واإ
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اإىل غري ذكل( حبسب لك برانمج  التمنية... وجدول أأعامل

 وقطاع و/أأو وحدة.

 
ىل النظام:  ىل النظام خدم الهنايئاملس تنفاذ النفاذ اإ  اإ

 Hyperionبرانمجو  Essbase برانمج)التكنولوجيا: 
Planning) 

 

 
 
 

ىل النظام:  النفاذ ىل النظام املس تخدم الهنايئنفاذ اإ  اإ
 Hyperionوبرانمج  Essbase برانمج)التكنولوجيا: 
Planning  وبرانمجBI publisher ) 

الإجراءات الإدارية الأساس ية القامئة عىل النتاجئ لتخطيط  Hyperion EPM جميةوستشمل املرحةل املقبةل لتطوير بر  .10
دارة الأداء  مضن 1014/15 جمية ختطيط العمل الس نوي للثنائيةشمل بر ت . وس نوايالعمل والتنفيذ والرصد س   برانمج اإ

لمنظمة ل ادلامعة املركزية وحدات الاليت نفذت يف  ةاملذكور الربجميةادلروس املس تخلصة من املرحةل الأوىل من  املؤسيس
دارة الربامج والأداء واملزيانية( يف الثنائية  ب 1011/13)اإ دارة الأداء برانمج  مضنالتخطيط الثنايئ  جميةبر عىل  وستنصن اإ

دارهتا.  يةالربجم  هيد هذزت املؤسيس احلايل. وس من قدرات مسؤويل الربامج عىل ختطيط أأنشطة خطط العمل الس نوية واإ
دارة املتاكمةلل الويبو نظاموالإدماج املس تقبيل الثنايئ الاجتاه للتحسينات املدخةل عىل  سوفت بيبل  وبرجميات (AIMS) الإ

س يضمن ختطيط حمتوايت الربامج واملوارد البرشية واملالية  لإدارة املتاكمةلا نظامل  خمطط احلساابت املراجعللموارد البرشية و 
دارهتا ورصدها بطريقة متناسقة ومتاكمةل. وس يؤدي الاندماج مع نظام بيبلسوفت للموارد البرشية، عىل وجه اخلصوص،  واإ

دارة  ىل تسهيالت كبرية يف اإ الأجزاء الأمه من موارد املنظمة، أأي املوارد البرشية. ويرد أأدانه تلخيص للمراحل الأساس ية اإ
 للمرشوع فامي خيص ختطيط العمل الس نوي ورصد التنفيذ:

 1014/15املراحل الأساس ية  1013املراحل الأساس ية  1011املراحل الأساس ية  

العمل  ختطيط

الس نوي والتنفيذ 

 والرصد

 

 1011/13لس نوي ختطيط العمل ا

 

 الوظائف
 

دمع ختطيط الأنشطة املرتبطة ابلنتاجئ املرتقبة  -

 وحتديهثا؛

دمع ختصيص موارد املوظفني وموارد خالف  -

املوظفني وتسويهتا عىل مس توى أأنشطة 

 الربامج؛

ودمع حتليل معلومات خطط العمل عىل  -

 أأساس عدة أأبعاد، أأي النتاجئ والوحدة املنفذة

بارشة من ودمع اس تخراج تقارير م  -

جدول تصارحي )أأي  Essbase برانمج

التوظيف واملبالغ الفعلية مقابل املبالغ 

املرصودة يف املزيانية يف خطط العمل...اإىل 

 غري ذكل(؛

ودمع وظيفة اس تخراج دفاتر املزيانية  -

 ؛لإدارة املتاكمةلانظام لتحميلها عىل 

تقدمي تعليقات عىل النفقات الفعلية ودمع  -

للمسؤولني  الإدارة املتاكمةلنظام عرب أأنشطة 

 1014/15ختطيط العمل الس نوي 

 

 الوظائف
 

مع  1011/13ختطيط العمل الس نوي 

ضافية وظائف   اإ

دمع ختطيط أأنشطة خطط العمل  -

املرتبطة مبؤرشات الأداء والنتاجئ 

وتتبع  1014/15املرتقبة يف الثنائية 

 حالهتا؛

 والتخطيط عىل مس توى املناصب؛ -

عادة ختصيص( ودمع  - ختصيص )اإ

 مناصب لأنشطة الربامج؛

املرحةل الأوىل من الاندماج مع  -

برانمج بيبلسوفت للموارد البرشية 

 دارة املتاكمةل؛ونظام الإ 

ودمع اس تخراج عدد كبري من التقارير  -

دارة الأداء املؤسيس  من برانمج اإ

للك من املس تخدم الهنايئ والفرق 

 املركزية.

 6101/17ختطيط العمل الس نوي 

 

 الوظائف
 

 1014/15ختطيط العمل الس نوي 

ىل  ضايف استنادا اإ  تعليقاتمع صقل اإ

 املس تخدم

 

الاندماج الاكمل مع برانمج 

بيبلسوفت للموارد البرشية ونظام 

 الإدارة املتاكمةل؛

 
للك متاكمةل ودمع اس تخراج تقارير 

 لفرق املركزيةمن املس تخدم الهنايئ وا

 BI publisherمن برانمج 
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 يف تقارير فصلية.

 
ىل النظام:  نفاذ مركزي فقط ) قسم النفاذ اإ

داء( دارة الربانمج واملزيانية وقسم الأ  اإ
مع واهجة  Essbase)برانمج التكنولوجيا: 

 (Excelدامعة لربانمج 

 

 
ىل النظام:  نفاذ املس تخدم الهنايئ النفاذ اإ

ىل النظام  اإ
 Essbase)برانمج التكنولوجيا: 

 ( Hyperion Planningوبرانمج 

 

 
ىل النظام:  نفاذ املس تخدم النفاذ اإ

ىل النظام  الهنايئ اإ
 Essbase)برانمج التكنولوجيا: 

 Hyperion Planningوبرانمج 
 ( BI publisherوبرانمج 

، يمت تتبع اخملاطر نظام التخطيط للموارد املؤسس يةوكام هو احلال ابلنس بة مجليع املرشوعات مضن مجموعة مرشوعات  .11
دارهتا جبدية دارة الأداء املؤسيس:. ويربز اجلدول التايل اخملاطر الرئيس ية واإ  بشأأن مسارات معل نظام اإ

 التخفيف من اخلطركيفية  الوصف اخلطر

ىل عدم الاس تفادة  اإ
دارة  أأقىص حد من اإ

 الأداء املؤسيس

 املؤسسةس تخدم ت رمغ تنفيذ حل تكنولويج مناسب ل 
 .بطريقة ترفع من قميته القصوى النظام

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

ذات جودة. وتنظمي دورات تدريبية  برجمياتوتقدمي  املؤسس ية
دارة ال مالمئة   اإجراءات العمل الفعاةل.بشأأن  تغيريوأأنشطة اإ

ىل عدم الاس تفادة  اإ
من معلومات  أأقىص حد

 عاملالأ 

من اس تخراج أأقىص قدر من  املؤسسةقد ل تمتكن 
 الفوائد من الوظائف املتعلقة مبعلومات الأعامل.

 

حتديد املتطلبات بشلك جيد مبشاركة مجيع أأحصاب املصلحة. 
ونظرة متناسقة للبياانت الرئيس ية للمنظمة يف مجيع برجميات 

أأمنية الويبو. ومراقبة جودة البياانت وتناسقها. ووضع س ياس ية 
 حممكة بشأأن املعلومات السية.

جراءات ومعلومات الأعامل )حتسينات نظام الإدارة املتاكمةل احلايل   املالية واملشرتايت( للشؤونتعزيز اإ

عداد المنوذجي اتالتصورعددا من منذ صدور التقرير املرحيل الأخري، طور املرشوع  .11 طار اإ ة ملعلومات الأعامل يف اإ
ن اذلي جيري تنفيذه الأعامل مرشوع تطوير معلومات   لتكوينمت هذه املرحةل الأوىل لتطوير معلومات الأعامل حاليا. وص 

 املعياريةتحليلية ال تقارير ال و  البياانت اتلوحمزجي من امليدان داخل املنظمة والبدء يف تقدمي  ايف هذ جوهريةكفاءات 
دارة العليا. وس يتسع نطاق مرشوع تطوير معلومات الأعامل املسؤولني الرئيس يني يف الإ  احتياجاتاملكيفة حسب  دودةاحملو 

توفري قدرات حتليلية متعددة الوظائف جملموعة متنوعة من أأحصاب املصلحة يف ادلاخل واخلارج لمتكيهنم من فهم ليشمل 
ل بطريقة حممكة تنفيذ هذه الوظيفة املتعلقة مبعلومات الأعام وس مييضأأفضل لدلوافع الأساس ية لرباجمهم وممزيات أأداهئا. 

ىل مصادر موافق علهيا وتتوفر فهيا معايري التأأكد من احرتام مبادئ أأفضل املامرسات و  وتدرجيية لضامن أأن املعلومات تستند اإ
 جودة حمددة بوضوح.
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 1014/1015املراحل الأساس ية  1011/1013املراحل الأساس ية 

 الوظائف
 

لشؤون ريت الإدا Oracle Business Intelligence برجميات -

 ؛املالية واملشرتايت

نفة حسب  -  .لإدارة العليااحتياجات اولوحات بياانت منوذجية مكي

 
ىل النظام:  ىل النظامحمددين  رئيس يني نفاذ مس تخدمنيالنفاذ اإ  اإ

 Oracle Business Intelligence برانمجالتكنولوجيا: 

 الوظائف
 

نفة حسب احتياجات الإدارة العليا؛ -  لوحات بياانت مكي

 للموارد البرشية؛ Oracle Business Intelligence وبرجميات برانمج -

دارة القوى العامةل مكيفة حسب احتياجات املوارد  - ولوحات بياانت اإ

 البرشية؛

نفة حسب احتياجات ادلول الأعضاء. -  ولوحات بياانت مكي

 

ىل النظام:  ىل النظام.النفاذ اإ  نفاذ مجموعة موسعة من أأحصاب املصلحة اإ
 Oracle Business Intelligence برانمججيا: التكنولو 

جراءات العمل يف الويبو. ومن بني تكل املبادرات  .13 ىل حتسني كفاءات اإ وجيري حاليا تنفيذ عدد من املبادرات الرامية اإ
لكرتونية حلجز تذاكر السفر مصممة  توفري جراءات السفر من وقت  للتقليصأأداة اإ جراءات العمل ال؛ وحتسني هاوتاكليف اإ يت اإ

عاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ واس تعراض العملية اجلارية يف خدمات الرتمجة مل نظام التخطيط للموارد املؤسس يةيدمعها 
لضامن أأقىص درجة  لحساابتالويبو املايل ل خمطط تكييف الربجميات احلالية للحساابت املدينة والفوترة يف الويبو واس تعراض ل 

 وبرجميات بيبلسوفت للموارد البرشية. Hyperion EPM من التاكمل مع برانمج
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 كيفية التخفيف من اخلطر الوصف اخلطر

مس تخدمو نظام الإدارة 
املتاكمةل غري مدربني مبا 

فيه الكفاية للقيام بعملهم 
 بكفاءة

جراءات العمل ووضع وحدات جديدة يف  يؤدي حتسني اإ
ىل تغيري يف أأدوار  نظام التخطيط للموارد املؤسس ية اإ

ن مل ومسؤولي ات مس تخديم نظام الإدارة املتاكمةل. واإ
جراءات العمل أأو ليس  يفهم املس تخدمون فهام جيدا اإ
دلهيم معرفة اكمةل للأدوات، فاإن النظام لن يس تخدم 

 الاس تخدام الأمثل.

للتدريب وتنفيذها. وتلبية احتياجات  ةوضع اسرتاتيجي
ضافة اإىل التدريب يف س ياق  املرشوعات من حيث التدريب اإ

ضفاء طابع مؤسيس عىل التدريب وفقا ا لعمليات اجلارية. واإ
دارة الربامج والأداء.  لالحتياجات ابلتعاون مع قسم اإ

فريق ادلمع املعين بنظام 
الإدارة املتاكمةل ل يقدم 
دعام اكفيا للمس تخدمني 

 والنظام.

فهام  املعين بنظام الإدارة املتاكمةلعدم فهم فريق ادلمع 
يدة لنظام التخطيط للموارد جيدا للوحدات اجلد

املؤسس ية وعدم القدرة عىل استيعاب عبء العمل 
 املطلوب دلمع املس تخدمني والنظام.

ضامن مشاركة اكمةل لفريق ادلمع املعين بنظام الإدارة املتاكمةل يف 
املرشوعات املعنية من أأجل اكتساب فهم اكمل للوظائف التقنية 

عداد خطط ووظائف العمل اجلديدة. وضامن مشارك  ته يف اإ
الاختبارات وتنفيذها واملوافقة علهيا أأثناء اختبار قبول املس تخدم 

ذا جودة أأحسن، للنظام. وهذا من شأأنه أأن يضمن نظاما جديدا 
 ومن مثة حاجة أأقل اإىل دمع املس تخدم الهنايئ.

 تكنولوجيا المتكينية والإجنازات املتعدة املساراتال 
تقدما جيدا أأثناء الفرتة قيد الاس تعراض يف مبادرات  تخطيط للموارد املؤسس يةنظام ال أأحرزت مجموعة مرشوعات  .14

ىل أأقىص  ىل ضامن الاس تفادة اإ ىل ما  ،من النظام. وجتدر الإشارة، عىل وجه اخلصوص حدمتكينية متعددة اجملالت تريم اإ اإ
 ييل:

دار التعاون الوثيق مع  نظام التخطيط للموارد املؤسس يةتواصل مرشوعات  )أأ( ة تكنولوجيا املعلومات اإ
 لضامن وضع ما يلزم من أ ليات لإدارة التكنولوجيا ومراقبهتا؛ والتصالت

ىل واعمتدت الويبو  )ب( والنفاذ بعد ذكل،  1013دارة املتاكمةل يف س نة نظام الإ حال لإدارة الهوية يسمح ابلنفاذ اإ
ىل لك من  دخال بياانت املس تخدم مرة واحدة، اإ وبرانمج معلومات الأعامل  وارد املؤسس يةنظام التخطيط للمابإ

 وبرانمج بيبلسوفت للموارد البرشية وذكل عقب تنفيذ هذه احللول؛

دارة الواثئق الإلكرتونيةلنظام ضعت البنية التحتية التقنية دلمع مرشوع جترييب للربط بني حل وو   )ج( ( EDMS) اإ
ددت املتطلبات الوظيفية وال  حد أأدىن من التكييفات وازعاج أأقل تقنية مع الرتكزي عىل ونظام الإدارة املتاكمةل. وح 

 للمس تخدمني. وجيرى حاليا حتديد الطريقة املثىل لدلمج بني النظامني.

نظمة التقنية دلى  )د( ضعت البنية التحتية للأ ( دلمع UNICC) مركز الامم املتحدة للحساب الإلكرتوينوو 
 املرشوعات احلالية واملس تقبلية.

 لك الإداري امل كينفالهي رابعا.
يس تعرض جملس تكنولوجيا املعلومات والتصالت اذلي يرأأسه املدير العام، ابنتظام، التقدم احملرز يف تنفيذ  .15

 املرشوعات املندرجة مضن مجموعة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية.

دارة مرشوع املوارد البرشية اذلي يضمن أأمه أأحصاب املصاحل .16 املعنيني، ابنتظام، لتقيمي التقدم احملرز  وجيمتع جملس اإ
 وتوجيه أأنشطة املرشوع وحتديد اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف مهنا وتسوية املشالكت املطروحة.

طار مجموعة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية أأكرثا اعامتدا  .17 وأأصبح عدد من مسارات العمل امل تبعة يف اإ
زاء عىل بعضه البعض، وذكل من ح  يث احللول واملوارد. ولضامن بلوغ املس توى الأمثل من التوافق واتباع هنج متاكمل اإ

جمت، يف مطلع عام  دارة الأداء املؤسيس ومعلومات الأعامل 1013احللول التقنية الهنائية د  ، جمالس املرشوعات اخلاصة ابإ
 ي عىن ابملرشوعات الثالث. لتكون جملسا واحدا لإدارة املتاكمةلا دخةل عىل نظامتحسينات امل  وال 
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وهناك مناقصة جارية ال ن من أأجل الاس تعانة جبهة خارجية لتضطلع ابس تعراض لأسراض تثبيت مجموعة مرشوعات  .18
نظام التخطيط للموارد املؤسس ية والتصديق علهيا. ومن املتوقنع أأن ي س تمكل ذكل الاس تعراض يف النصف الثاين من عام 

نفيذ مجموعة املرشوعات املذكورة ونوعية احللول امل طبقة ويقدم توصيات لإدخال التحسينات وسريكنز عىل نوعية ت  1013
 الالزمة.

ذاكء وعي املوظفني عىل مجيع املس توايت مبجموعة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية. فقد  .19 ويتواصل اإ
عالمية مطبوعة عن نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ومنافعه  املتوقعة ابلنس بة للمنظمة واملوظفني، وأأصدرت أأعدت نرشة اإ

قبال 1011يف عام  قدت خالل الفرتة قيد الاس تعراض للتعريف ابلنظام املذكور اإ . ولقي عدد من اجللسات الإعالمية اليت ع 
عاليم يسهل لكرتوين اإ  جيدا من قبل املوظفني. وعالوة عىل ذكل أأطلق، عىل مس توى ش بكة الإنرتنت ادلاخلية، موقع اإ

ر أأي من مرشوعات اجملموعة.  الاطالع عليه وجيري حتديثه ابس مترار من خالل تضمينه معلومات جديدة لكام تطون

 اس تخدام مزيانية مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية خامسا.
فرنك  مليون 15تبلغ التلكفة الإجاملية املقدرة لتنفيذ مجموعة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية حنو  .30

رة اس تضافة الربامج التطبيقية، ورشاء الربجميات، والعاملني  سويسي عىل مدى مخسة أأعوام. وتشمل التاكليف املقدن
صني للمرشوعات، وموارد بدل املس تخدمني، وأأتعاب الرشاكء اخلارجني امللكنفني ابلتنفيذ، فضال عن التدريب  اخملصن

ابملرشوعات. ومع نرش الأنظمة ودخولها طور التشغيل س ت درج التاكليف  والتصالت وغري ذلكل من التاكليف املرتبطة
رة اخلاصة ابلصيانة وتشغيل النظام يف اقرتاحات الربانمج واملزيانية املتتالية ابعتبارها جزءا من املزيانية العادية. وقد  املتكرن

عات، مبا يف ذكل اس تخدام موارد يف بدلان مكنن املزج، بذاكء، بني موارد برشية داخلية وخارجية اس ت خدمت يف املرشو
ط لها مضن مزيانية صارمة.  أأجنبية بتلكفة زهيدة، من توفري الوظائف اخملطن

 

ىل  .31 ويرد يف اجلدولني أأدانه ملخص عن اس تخدام املزيانية حىت ال ن حبسب اجملال الوظيفي الرئييس وعنرص التلكفة، اإ
ر للمزيانية حىت هناية  :1013عام  جانب الاس تخدام املقدن
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 حبسب اجملال الوظيفي الرئييس() مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس يةمجموعة اس تخدام مزيانية 
 (1013مايو  31 يف)ابلفرنك السويسي، 

1
 .1013مايو  31تشمل املبالغ الفعلية امل سجةل حىت ال ن النفقات والالزتامات حىت  

1
ر للمزيانية يف هناية عام   حىت  املتوقنعة( والنفقات 1013 مايو 31املبالغ الفعلية امل سجةل حىت ال ن ) 1013يشمل الاس تخدام املقدن

 ، استنادا اإىل فرضيات الإنفاق الراهنة.1013هناية عام 
3

رة توقن   عات الراهنة أأقل . والتوقن 1013مليون فرنك سويسي يف هناية عام  19عت املزيانية الأصلية أأن تبلغ النفقات الفعلية املقدن

 فارق يف مراحل املرشوع القادمة.املزيانية الأصلية، ومن املتوقنع اس تخدام البكثري من 

 ()حبسب عنرص التلكفة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس يةمجموعة اس تخدام مزيانية 
 (1013مايو  31 يف)ابلفرنك السويسي، 

املبالغ الفعلية حىت ال ن مزيانية املرشوع عنرص التلكفة
1

 
ر للمزيانية يف  الاس تخدام املقدن

 1013هناية عام 
1

 

 739,029 144,429 1,383,360 افة الربامج التطبيقيةاس تض

 2,723,937 2,063,896 3,989,738 رشاء الربجميات

صون للمرشوعات  3,448,993 2,216,805 5,564,680 العاملون اخملصن

 1,027,653 617,139 2,703,800 بدل املس تخدمنيموارد 

 6,883,368 4,477,288 9,896,109 تعاب الرشاكء اخلارجني امللكنفني ابلتنفيذأأ 

 511,893 35,737 1,253,780 التدريب

 120,259 15,614 550,000 التصالت وغري ذكل

اجملموع 
3

 25,341,467 9,570,908 15,455,132 
1

 .1013مايو  31تشمل املبالغ الفعلية امل سجةل حىت ال ن النفقات والالزتامات حىت  
1

ر للمزيانية   حىت  املتوقنعة( والنفقات 1013 مايو 31املبالغ الفعلية امل سجةل حىت ال ن ) 1013يف هناية عام يشمل الاس تخدام املقدن

 ، استنادا اإىل فرضيات الإنفاق الراهنة.1013هناية عام 
3

رة توقن   اهنة أأقل عات الر . والتوقن 1013مليون فرنك سويسي يف هناية عام  19عت املزيانية الأصلية أأن تبلغ النفقات الفعلية املقدن

 املزيانية الأصلية، ومن املتوقنع اس تخدام الفارق يف مراحل املرشوع القادمة.بكثري من 

املبالغ الفعلية حىت ال ن مزيانية املرشوع اجملال الوظيفي الرئييس
1

 
ر للمزيانية يف الاس تخدام املقدن 

 1013هناية عام 
1

 

د  2,047,736 1,240,623 3,830,200 ارة الربامج والتغيرياإ

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

دارة الأداء املؤسيس  4,193,154 2,859,843 6,017,982 اإ

دارة العالقات مع الزابئن  108,925 108,925 1,955,690 اإ

 3,724,926 2,266,690 4,591,840 ملتاكمةللإدارة اا التحسينات امل دخةل عىل نظام

اجملموع
3

 25,341,467 9,570,908 15,455,132 
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 اجلدول الزمين جملموعة املرشوعات سادسا.
ةل يف تنفيذ بعض مسارات العمل امل ندرجة مضن مجموعة مرشوعات نظام  .31 عىل الرمغ من بعض التأأخريات الطفيفة امل سجن

ر خبمسة التخطيط للموارد املؤس  د واملقدن س ية، فاإنن تكل اجملموعة عىل الطريق حنو الإجناز يف سضون الإطار الزمين احملدن
 أأعوام.

د .بعاسا  مجموعة املرشوعات اخملاطر اليت هتدن
ىل حتديد اخملاطر ورصدها  .33 تواصل مجموعة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية السعي، بطريقة شامةل، اإ

دارهتا من خالل ت  نفيذ اسرتاتيجيات التخفيف مهنا. ويربز اجلدول أأدانه اخملاطر الرئيس ية اليت مت الكشف عهنا ابعتبارها واإ
جامل. د مرشوعات اجملموعة اإ  خماطر هتدن

 كيفية التخفيف من اخلطر الوصف اخلطر

قد تتجاوز توقعات املس تخدمني النطاق الأصيل  توقعات املس تخدمني ل ت لىب.
ت ممنا ميكنه التأأثري يف القدرة عىل جملموعة  املرشوعا

اس تكامل مرشوع التخطيط للموارد املؤسس ية 
 بنجاح.

رشاك املس تخدمني يف حتديد التوقعات يف أأبكر مرحةل  يبدأأ اإ
دارة نطاق مجموعة املرشوعات بدقة من خالل  ممكنة. وينبغي اإ

جملس تكنولوجيا املعلومات وجملس املرشوعات، ومنح 
نشطة ال قامئة عىل متطلبات املس تخدمني الهامة. الأولوية للأ

 وينبغي التواصل ابنتظام ووضوح.

ط  التغيري ل ي دار بطريقة جيدة. املوظفون ل يس تخدمون النظام عىل النحو اخملطن
ول يس تجيبون للتغيري بطريقة جيدة. واخلدمات اليت 

دخال  توفرها الأنظمة القامئة تشهد انقطاعا بسبب اإ
دلمع متطلبات مجموعة مرشوعات  التغيريات الالزمة

 نظام التخطيط للموارد املؤسس ية.

دارة التغيري عىل متكني املس تخدمني واملسؤولني  تركنز هجود اإ
دة من تبين  عن اإجراءات الأعامل من مس توايت متعدن

 املرشوعات ومشاركهتم فهيا.
وابتت املشاركة الاكمةل لإدارة تكنولوجيا املعلومات 

 ينات امل دخةل عىل نظام الإدارة املتاكمةلوالتحس والتصالت 
دجمة بصورة اتمة يف الهيلك الإداري جملموعة مرشوعات  م 

نظام التخطيط للموارد املؤسس ية. وتس تعرض جمالس 
املرشوعات لك التغيريات الرئيس ية امل دخةل عىل النظام 

 وتوافق علهيا.
قرار قواعد الانضباط فامي خيص البياانت الرئيس ية  ويمت اإ

دارة الإجراءات.  واإ

 

ىل  .34 ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ اإ
توصية مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ابلإحاطة 

 علام مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


