
 

 

A 

WO/PBC/24/14 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2015يوليو  10التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الرابعةالدورة 
ىل  14جنيف، من   2015سبمترب  18اإ

 
 

 لموارد املؤسسية لتخطيط للشامل ومتكامل مرحلي عن تنفيذ نظام  تقرير

عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة أأول
ادلورة الثامنة والأربعون مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو عىل اقرتاح الأمانة بشأأن تنفيذ  وافقت ،2010يف سبمترب  .1

(، وذكل بغية حتقيق ما A/48/14و WO/PBC/15/17نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية )الوثيقتان 
نتاجية فامي تقوم " 2، "العمالءيف جمالت الإدارة والتنظمي وخدمة  الأساس ية" حتديث همام الويبو 1ييل: " حتسني الكفاءة والإ

مداد ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل والإدارة مبعلومات " 3ن معليات الإدارة والتنظمي، "به الويبو م تعزيز القدرة عىل اإ
 أأفضل.

ىل ادلول  هذا التقرير ُمكمِّاليُعد و   .2 م اإ ىل جلنة الربانمج واملزيانية، وهو يُقدمِّ مت اإ للتقارير املرحلية السابقة اليت قُدمِّ
طار حمفظة مرشوعات التخطيط والإجنازات البارزة املُحقَّقة، الأعضاء نظرًة عامًة عىل التقدم املُحَرز،  واس تخدام املزيانية يف اإ

ىل مايو  2013ة خالل الفرتة من يونيو للموارد املؤسس ي من  هباوما يتصل  ،ثةاحملفظة احملدم طة خلكام يقدم ملخصا  .2014اإ
طار يف يف املزيانية تسوايت  ادلول الأعضاء. اليت اعمتدهتااملزيانية العامة للمحفظة  اإ

 معلومات أأساس ية –الأهداف والنطاق والهنج اثنيا
ر  يساعد عىلما ؛ للموارد املؤسس ية من خالل مجموعة من املرشوعات املرتابطةجيري تنفيذ نظام التخطيط و   .3 تطوم

 .ةتدرجييبصورة  نظام الإدارة املتاكمةل

د توسوف  .4 دارة املو  الأوىل من اجملموعةزوم ارد البرشية، مبا يف املرشوعات الويبو مبجموعة شامةل من الأدوات لتعزيز اإ
دارة ا  حقات، واملرتبات، والتوظيف، وأأداء املوظفني، والتعمل، والتطوير.، واملزااي واملس تلوظائفذكل اإ
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د توسوف  .5 دارة  ، مهنااملرشوعات الويبو مبجموعة من الأدوات ة منالثاني اجملموعةزوم واملعلومات ، داء املؤسيالأ اإ
التخطيط لفرتة الس نتني، والتخطيط ، مبا يف ذكل ودمعها تنفيذ الإدارة القامئة عىل النتاجئ لتعزيز (BI)التجارية الاس تخباراتية

طار  ،س ُتعززكام  .والتحليالت عداد التقاريراإ الس نوي للعمل، والتنفيذ والرصد وتقيمي الأداء، و  دارة  ،اجملموعةهذه يف اإ اإ
تُنفذ ابعتبارها اليت  ،للمنظمة املنشودةلتحقيق الأهداف الاسرتاتيجية والنتاجئ الأمهية  ةابلغوظيفة ويه  ،اخملاطر املؤسس ية

دارة القامئة عىل النتاجئ من دورة املنظمة ل يتجزأأ  اجزء  .لالإ

ز تُ سوف و  .6 ِّ اخلاصة الأنظمة  ،(PeopleSoftنظام التخطيط للموارد ) :القامئةاملرشوعات الأنظمة من  ةالثالث اجملموعةعزم
دخال ابلأمور املالية واملشرتايت والأسفار من خالل  دخال وظائف من  ميكمن ما ؛وحتسيهناشلك الأنظمة يف  تغيرياتاإ اإ

جراءات العمل. حتسنيعن  ، فضالجديدةوحدات و   اإ

دارة العالقة مع ة الرابع اجملموعةريس وسوف تُ  .7 ها الأعامل، من خالل  ،العمالءأُسَس حتسني اإ دمع مرشوعات تُوّجمِّ
ىل النظم النفاذ دارةاإ مثل أأدوات القوامئ الربيدية، وقواعد بياانت ّجات التصال، و  ، واستبدال بعض العمالء، وحتليالت اإ

 .عىل العميل اليت تركزالنظم 

ىل مرشوعات  .8 مبعه الويبو يف التنفيذ اإ تساعد عىل تطور قدرات  من شأأهنا أأن ،تدرجيية مرحليةويستند الهنج اذلي تت
املعنية عىل استيعاب التنظميية الوحدات ىل قدرة اإ يستند كام  ملوارد املؤسس ية تدرجييًا عىل حنو مرتابط وموزون.اختطيط 

  التغيريات ودجمها.

 ملوارد املؤسس ية يه اجلودة وادلقة والإجناز يف حدود املزيانية املعمتدة.احمفظة ختطيط تنفيذ واحملراكت الرئيس ية ل  .9
الوحدات التنظميية عىل درة قىل اإ ىل هذه املعايري و اإ  ،من هذا التقرير د يف موضع أ خراملعدل، اذلي يرِّ  اجلدول الزمين ستندي و 

دراّجا استيعاب ما يُطبَّق من تغيريات  .واإ

جنازات احملفظة اثلثا  اإ
نتاجية ملهام  تسري احملفظةبوجه عام، و  .10 يف املسار الصحيح حنو حتقيق أأهداف حتديث وحتسني اجلودة والكفاءة والإ

مداد ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل والإدارة ، وزايدة قدرة املنظالعميلالويبو يف جمالت الإدارة والتنظمي وخدمة  مة عىل اإ
 ر واخلطط املس تقبلية.التطو التقدم احملرز يف معلية يُبنيم الرمس البياين التايل و  مبعلومات أأفضل.
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، 2015يف أأوائل عام ومت احملفظة.  مجموعة من مرشوعاتيف لك احملرز مفصةل عن التقدم  عامة حملة Xالقسم يقدم    .11
دارة  وقسم  ،املعلومات وتكنولوجيا التصالت ، وقسمحمفظة نظام التخطيط للموارد املؤسس يةبفضل التعاون بني مكتب اإ

دارة املوار  طالق د البرشيةاإ ماكن يف تصفح مجيع ادلورات التدريبية املتاحة  ملوظفي الويبو يتيحلتدريب عرب الإنرتنت ل  دليل اإ
  دلورات التدريبية الأخرى.لتسجيل ال معلومات و نرتنت قت احلقيقي ملواد التدريب عىل الإ الوصول يف الو  كام يتيحواحد، 

 نظام التخطيط للموارد املؤسس ية مراجعة أأداء رابعا
 .ةاملؤسس يللموارد راجعة أأداء نظام التخطيط مبمراجعون خارجيون قام  ،2014يف الربع الثالث من عام و .12

نظام لتحسني املس متر حملفظة التوصية املتعلقة اب وفامي عدا. مراجعة الأداء تسع توصيات تقريرمرشوع  تضمنو  .13
عداد خالل اخُتذت،  . وقدةمناس ب بصورة عىل تنفيذهاوالعمل النظر يف هذه التوصيات  ، س يجريالتخطيط املؤسي فرتة اإ

جراءات بشأأن بعض التوصيات ،هذا التقرير عىل  ذكلر أأثو ، املعدلبشأأن اجلدول الزمين  توضيحتقدمي ، عىل سبيل املثال، اإ
 .تنفيذل اب امللكفنيني اخلارجيرشاكء ال أأداء تقيمي ل قسم  وتضمني ،فظةاحمل مجموعة من مرشوعاتلك مزيانية 

 لتنفيذاب امللكفنيتقيمي أأداء الرشاكء اخلارجيني خامسا 
املربمة العقود كام أأن .  لك مرشوعأأثناء تسملُ  نظام التخطيط املؤسيل اء الرشاكء اخلارجيني تقيمي أأد رابس متراجيري و  .14

جيب أأن تكون و لدلفع. متفق عليه جدول زمين أأساسها عىل  يوضععام مببطة مرت  عادة من سلسةل من الإجنازاتتتكون  معهم
جناز فع ادل يمتليك الويبو  منمقبوةل الإجنازات  نفاذعىل هذا يساعد و  .ابرز حمققمقابل اإ عىل  الرقابةاملس توى املطلوب من  اإ

ذ  ؛ؤثر عىل اجلدول الزمين للتنفيذيميكن أأن بيد أأن ذكل  ،اجلودة والتاكليف ىل  اتجناز الإ قد حتتاج اإ أأن تقبلها قبل  تعديلاإ
  الويبو.

 الرشيك فيلوبر ة اخلارجي اخلرضاء ةاملاسمتثل و  .لتنفيذاب امللكفني نيارجياخلالرمس البياين التايل أأداء الرشاكء  يصورو  .15
كرب لكام أأي  ؛ال نىت حالثالثة لرشاكء هؤلء ال الأداء الفعيل ادلاخلية  اءزرقوال ةوالربتقالي اءر امحلالربوفيالت ل متثبيامن  ،املثايل

 الرشيك. الزتم هبااليت اد عدد املعايري دز الكام  الربوفيل
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 معلية ولأنتنفيذ نظام التخطيط املؤسي. يف من الرشاكء الرئيس يني  رشيكلك ل ضعفنقاط القوة و ال نقاطأأعاله  .16
 :املثايلداء سد الفجوة بني الأداء احلايل والأ  يفللمساعدة  ما ييل الويبو تقدم ،ةمس متر  متواصةلمعلية النظام  حتسني

 ؛س توى معني من اجلودةمب  مشهود هلمأأن الرشاكء  التأأكد من •

دراج • ىل جانب مؤرشات أأداء رئيس ية  اإ  ؛والإجراءات التصحيحية القياس املنتظميف العقود، اإ

  ؛طويةل الأجلالعقود اليف  أأهداف متفق علهيا لتحسني الأداء النص عىل •

مظةل  حتت، حىت أأصغر الأعامل اليت ميكن منحها مبارشة تنافيعىل أأساس ل عامالأ  مجيعتأأكد من طرح ال  •
  ؛قامئتفاق ا

نشاء • ىل املرحةل التالية من  من اجلودة مقبول ىمس تو  حتقيقلضامن  مس تقل قوي نظام رقايب اإ قبل الانتقال اإ
 املرشوع.

 البنية الإدارية سادسا
يف جعل  ،نياملس تقل اس تعراض التثبيت والتصديقنتيجة  2014اليت اعمتدت يف  ،القوية الإداريةوقد ساعدت البنية  .17

دارة علياتوفري و  ،الفصل بني الأدوار واملسؤولياتمن حيث  أأكرث اس تجابة نظام التخطيط املؤسيبروفيل  لتسوية  ةواحض اإ
طالع أأحصاب و ، املعرفة لتبادلكأدوات التخطيط املؤسي  ظاملن الوييكوصفحة  الش بكة ادلاخليةس تخدم وت  .القضااي اإ

 واحملفظة كلك. املرشوعاتاملصاحل عىل أأحدث املس تجدات بشأأن تطور 

دارة و  .18 التواصل مع املوظفني عىل مجيع  (EPMOنظام التخطيط للموارد املؤسس ية ) مرشوعاتواصل مكتب اإ
ما اجلديد يف "جلسة عقدت يف يونيو و اليت و" الويب يف"التعمل  سةجل  ،2014عام لاملبادرات الرئيس ية  ومن بنياملس توايت. 
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طبعات نرش  2014ش تاء صيف و كام شهد ري من املوظفني. ابهامتم كبلكتاهام حظيت وقد يف أأكتوبر،  اليت عقدت" الويبو
املنتجات واخلدمات اجلديدة عىل املوظفني  اطالعمن أأجل توزيعها و  التخطيط للموارد املؤسس ية لنظاممن النرشة الإخبارية 

 تلفة.اخمل  املرشوعات يف

عالمية قصرية  مواد التصالأأعدت احملفظة سلسةل من  كام .19 خلدمة اذلاتية امرشوعي عن يف شلك فيديوهات اإ
عداد فيديوهات  .التجارية يةات الاس تخبار املعلومات و  ري جيأأخرى يف وقت لحق هذا العام. و  رشوعاتمماثةل مل ومن املقرر اإ

عداد حاليا  ضافيةاإ يؤثر ، والكهام PeopleSoft Upgradeمرشوع وأأيضا  ،رشوع التوظيفمل تدريب ال و  لالتصال أأنشطة اإ
تصالت وا ،وأأرشطة فيديو تدريبية ،استشارية جلساتبعض هذه الأنشطة  تتضمنوسوف . نيملس تخدممن اقاعدة كبرية  يف

 .2015صيف ل  ةالإخبارية القادموالنرشة  ،لربيد الإلكرتويناب

جراء  ،يف املس تقبل القريبسيمت  وأأخريا، .20 من املوظفني  التعليقاتمجلع  نظام الإدارة املتاكمةلملس تخديم  اس تقصاءاإ
دخال حتسينات، حيامث أأمكن، كجزء من  يتس ىنحبيث  ،النظاماس تخدام  سهوةل بشأأن حبيث  الاس تقصاءم ُص وقد فظة. احملاإ
 يةضامن التحسني املس متر لنظم ختطيط موارد املؤسس  ل، و ابنتظام ملس تخدمنيعىل تعليقات اللحصول  س نواي جُيرى

 .التشغيلية

 اس تخدام مزيانية مرشوع التخطيط للموارد املؤسس ية سابعا
رة لتنفيذ حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية حنو و  .21 مليون فرنك سويرسي  25تبلغ التلكفة الإجاملية املقدَّ

رة اس تضافَة الربامج التطبيقية، ورشاء الربجميات، وموظفي املرشوعات، عىل مدى مخس س نوات.  وتشمل التاكليُف املقدَّ
ن وموارد بدل املس تخدمني، وأأتعاب الرشاكء اخلارجيني امللكمفني ابلتنفيذ، فضاًل عن التدريب والتصالت وغري ذكل م

ن تُنرَش الأنظمة وتصبح ج التاكليف املرتبطة ابملرشوعات. رة اخلاصة ابلصيانة وما اإ اهزًة للعمل، س ُتدَرج التاكليف املتكرم
مبا يف  –وأأسفر املزج اذليك بني موارد برشية خارجية وداخلية للمرشوع  املتعاقبة. اتوتشغيل النظام يف الربانمج واملزياني

طار مزيانية عن تقدمي وظائف خم –وعقود مثبتة الأسعارذكل اس تخدام موارد يف بدلان أأجنبية بتلكفة زهيدة  ط لها يف اإ طم
 صارمة حىت ال ن.

في الرئيي وعنرص التلكفة، ملخٌص لس تخدام املزيانية حىت ال ن حبسب اجملال الوظي التاليني نييرد يف اجلدولو  .22
ضافة ر للمزيانية حبلول هناية عام  اإ ىل الاس تخدام املقدم   .2015اإ
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 ة )حبسب اجملال الوظيفي الرئيي(سس ياس تخدام مزيانية حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤ 
 (2015مايو  31)ابلفرنك السويرسي، يف 

مزيانية املرشوع  اجملال الوظيفي الرئيي 
 الأصلية

املزيانية 
احملدثة

1
   

املبالغ الفعلية حىت 
ال ن

2
 

الاس تخدام 
الفعيل

3
 

التقدم 
 احملرز

ر للمزيانية  الاس تخدام املقدم
 2015حبلول هناية عام 

4
 

دارة   170.645.2 %53 %61 645.311.2 311.797.3 200.830.3 الربامج والتغيرياإ
دارة املوارد البرشية  اإ

 وتطويرها
755.945.8 734.886.6 183.475.4 65% 58% 931.363.5 

دارة الأداء املؤسي  353.226.6 %90 %80 290.383.5 538.715.6 982.017.6 اإ
دارة العالقات مع   اإ

 العمالء
690.955.1 477.943.1 108.925 6% 0% 945.524 

التحسينات املُدخةل عىل 
 نظام الإدارة املتاكمةل

840.591.4 121.420.4 021.407.2 54% 50% 954.443.3 

املس تحقةالطوارئ 
5 

- 286.578.1 - - - - 
 355.204.18 %59 %58 063.686.14 467.341.25 467.341.25 اجملموع

1
تاكليف  الأخريةهذه  وتشملاملزيانية املقدرة للمرشوعات املس تقبلية اخملطط لها، و ، 2015مايو  31حىت  املسجةل النفقات الفعليةثة املزيانية احملدم  تشمل 

 (.WO/PBC/15/17)الوثيقة  الأصيل التخطيط %، وهو ما يتفق مع افرتاض10س بة طارئة بن 
2

 .2015مايو  31 تتضمن املبالغ الفعلية املسجةل حىت ال ن النفقات الفعلية حىت 
3

نفاقتعكس الاس تخدامات الفعلية   ثة.2015مايو  31حىت  الفعيل الإ  ، ابملقارنة مع املزيانية احملدم
4

ر للمزيانية حبلول هناية عام يشمل   ، 2015 هناية عامحىت  املتوقعةالنفقات ، و 2015مايو  31حىت املسجةل النفقات الفعلية  2015الاس تخدام املقدم
نفاق الراهنة. استنادا اإىل  فرضيات الإ

5
ىل الأموال غري املس تخدمة من خمصصات الطوارئ املقررة للمرشوعات اليت ُسلمت ابلفعل. ويتعذر حتديد   تشري خمصصات الطوارئ املس تحقة اإ

 خمصصات الطوارئ العامة املس تخدمة اإل يف هناية احملفظة.

 

 س ية )حبسب عنرص التلكفة(اس تخدام مزيانية حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤس 
 (2015مايو  31)ابلفرنك السويرسي، يف 

مزيانية املرشوع  عنرص التلكفة
 الأصلية

املزيانية 
احملدثة

1
  

املبالغ الفعلية حىت 
ال ن

2 
ر للمزيانية حبلول هناية عام  الاس تخدام املقدم

2015 
3 

 954.356 245.175 954.576 360.383.1 اس تضافة الربامج التطبيقية
 616.312.2 353.297.2 772.718.2 738.989.3 رشاء الربجميات

 229.443.6 888.446.5 623.037.9 680.564.5 موظفو املرشوعات
 214.297.1 509.094.1 022.737.1 800.703.2 موارد بدل املس تخدمني

الرشاكء اخلارجيون امللكمفون 
 ابلتنفيذ

109.896.9 794.073.9 986.376.5 767.340.7 

 588.142 558.103 828.228 780.253.1 التدريب
 988.310 524.191 188.390 000.550 التصالت وغري ذكل

الطوارئ املس تحقة
4 

- 286.578.1 - - 
 355.204.18 063.686.14 467.341.25 467.341.25 اجملموع

1
ثة النفقات الفعلية املسجةل حىت   ، واملزيانية املقدرة للمرشوعات املس تقبلية اخملطط لها، وتشمل هذه الأخرية تاكليف 2015مايو  31تشمل املزيانية احملدم

 (.WO/PBC/15/17%، وهو ما يتفق مع افرتاض التخطيط الأصيل )الوثيقة 10طارئة بنس بة 
2

 .2015مايو  31ال ن النفقات الفعلية حىت  تتضمن املبالغ الفعلية املسجةل حىت 
3

ر للمزيانية حبلول هناية عام   ، استنادا 2015، والنفقات املتوقعة حىت هناية 2015مايو  31النفقات الفعلية املسجةل حىت  2015يشمل الاس تخدام املقدم
نفاق الراهنة. ىل فرضيات الإ  اإ

4
ىل الأموال غري ا   ملس تخدمة من خمصصات املرشوعات اليت ُسلمت ابلفعل.تشري خمصصات الطوارئ املس تحقة اإ
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ن مزيانية احملفظة اثبتة، و  .23 املزيانية نطاق مضن لك اجملالت الوظيفية الرئيس ية  من املتوقع أأن يمت تسلميومعوما، فاإ
دارة الأداء. والنفقات الهنائية حتت الأصلية ثة، ولكن يه أأيضا من املتوقع أأن تظل يف حدود أأرقام املزيا املؤسي اإ نية احملدَّ

لتخطيط ذكل، كام ورد يف التقرير املرحيل  ويُعزى .2010%( عىل املزيانية الأصلية كام اكنت مقدرة يف 3.5تزيد قليال )
ىل  ،2014عام املوارد املؤسس ية   التقنيات الالزمة للتعامل مع كفاءاتالهارات و امل  تضمنيل  اجلهد ادلاخيل الإضايف املطلوباإ

ىل ، وأأيضا املنظمة يف التجارية يةالاس تخبار املعلومات و  Hyperion هايربيون يوبرانجم، دارة الأداء املؤسيلإ  ديدةاجل اإ
دراج  .يف نطاقها يةاطر املؤسس  اخملدارة لإ  أأداة اإ

موظفي  فامي عدااملزيانية الأصلية، تقديرات  أأقل منبمجيع عنارص التلكفة تسلمي يمت من املتوقع أأن  ،حنو مماثلوعىل  .24
ىل  ويُعزى. املرشوعات ىل ضا أأيو تقنيات جديدة،  لإدخالاخيل الإضايف الالزم ادلهد اجل ذكل جزئيا اإ  أأكرث طرائقاختيار اإ

ّجات خارجية  اكرت اشاملزيانية الأصلية للتدريب والتصالت  تالتلكفة. عىل سبيل املثال، افرتضفعالية من حيث التسلمي 
 مدةمبارشة الويبو  اذلين تعاقدت معهماملوارد ادلاخلية للمرشوع،  اس تخدام ،ذكلن ع ضاو عِّ ، تقرر لكنلخدمات. ل مقدمة

وفقا للمامرسات و  ملعارف واملهارات داخليا.ابالاحتفاظ  أأفضليةيف تأأكيد ساعد هذا أأيضا و املرشوع بتلكفة أأقل بكثري. 
التدريب بند حتت  لاملرشوع  موظفي حتت بندعن تلكفة املوارد ادلاخلية للمرشوع  التبليغلويبو، يمت ل املعياريةاحملاسبية 

ثة املزيانية احملدم  تزيد بيامنأأقل من مزيانية املرشوع الأصيل،  تنيالأخري  تنيثة للفئ دم احملزيانية تكون املوابلتايل  ؛والتصالت
 .ملوظفي املرشوع

 ةاملزيانية الأصلي أأقل منتلكفة ب وعات التخطيط للموارد املؤسس ية مرش  حمفظة أأن يمت تسلميمعوما من املتوقع و  .25
جنازهايف س تخدم تُ  م ، لكهنارشوعاتمل ُخصصت أأصاًل أأموال يه طوارئ املس تحقة الوخمصصات املعمتدة.   .اإ

أأولوايت و متطلبات تربز ، وسوف تطورال  يس متر هذاوسوف  ،حملفظةا مدة احتياجات املنظمة خاللقد تطورت و  .26
التقرير املرحيل  وقد أأورد. الناش ئة العملحتياجات ل دامعة لتظلف نطاقها يتكي فظة أأيضا احمل حتتاج، ومن ثَّ لعمل. لجديدة 

ىل افظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية حمل  اس تحداث :ينجديد ملرشوعنيمثالني  ،2014 عام دلول الأعضاءاملقدم اإ
أأن يف الطوارئ املس تحقة  خمصصات وتساعد. للمرة الثانية  PeopleSoftوحتديث برانمج ،أأداة لإدارة اخملاطر املؤسس ية

يف حدود املزيانية املعمتدة  الإجنازمع ضامن ، توقعة أأو الناش ئةامل متطلبات العمل غري  دمعمرنة وقادرة عىل حملفظة اتظل 
ىل الامتبقية مس تحقة أأي طوارئ  ،فظةاحمل أأجل يف هناية، عادسوف تُ و الأصلية.   .حتياطياتاإ

دارة املوارد البرشية  تشلك ،2015خالل و  .27 العمل  بساعاتملراجعة الس ياسات والقواعد املتعلقة فريق معل شعبة اإ
نفاذ املُس تخدم يف، ةاملرنلساعات العمل احلايل النظام يُعد و . املرنة لكرتونيا رنةاملعمل القواعد  اإ  ،يهعل  الإبقاء صعبوي، ، قدمياإ

جديدة مجموعة العمل الضوء عىل احتياجات  اذلي قامت به س تعراضالاط سليُ قد و . انهتاء صالحيته شارف عىلكام أأنه 
ىلميكن النظر و تاكمل. و  ةنومر و  أأكرث حداثة بنظامتطلب استبداهل ي قد  ؛ ماتلبيهتانظام احلايل ل ل  لعمل ل ميكنل  اتخمصص اإ

ىل يف حتقيق الأهداف العامة  سيسهم نظامهذا ال استبدال  أأنذكل  ؛لمتويل هذا املطلب ةالطوارئ املتاح حتديث الرامية اإ
دارة املوارد البرشية الأساس ية واس تدامهتا.  وظائف اإ

 اجلدول الزمين حملفظة املرشوعات اثمنا
ىل ادلول الأعضاء يف عام  أأصال دمقُ اذلي محفظة، للاجلدول الزمين  تأأثرو  .28 مرشوع ملدة مخس عىل أأنه  ،2010اإ
ىل التقارير املرحلية الس نوية  ورد يف، كام بعد ذكل وعُدل ،عدد من التأأخرياتبوات، س ن حدثت و ادلول الأعضاء. املقدمة اإ

 يفالالحقة  املرشوعاتعىل ما أأثر  ؛الرواتبكشف بعض التأأخريات يف ما يتعلق بتسلمي مرشوع املوارد البرشية الأساس ية و 
قدرة املنظمة عىل استيعاب  بسبب أأخرى اتتأأخري  جنمتو اتبعة. أأخرى  مرشوعات تأأثرفضال  املوارد البرشية، مجموعة

دخال اأأحدهث التغيريات اليت دلمع التقنيات اجلديدة قبل الالزمة والوقت الالزم لتضمني املهارات والكفاءات  ،جديدة برامج اإ
 أ خر. مرشوع تنفيذيف بدء ال 
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ن املتغري املرن الوحيد هو اجلدول انالثابت انالأساس ي ناكاحملر  امأأكد القسم الثاين أأن اجلودة والتلكفة هو  .29 ، وابلتايل فاإ
 املرشوعاته، و تسلمي يتعنيل يزال اذلي  فظةاحملونطاق  ،التجربة املذكورة أأعالهختطيط  ُأعيدهذا،  ويف ضوءالزمين. 

ُ  .املتبقية الرمادي لعايم  ابللون املبينة املرشوعات وعدل املتوقع. ويقدم الرمس البياين التايل حملة عامة عن اجلدول الزمين امل
دارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةلموافقة انتظار  اكنت 2017و  2016 عداد هذا التقرير. جملس اإ   وقت اإ

 

، 2017و 2016 عايم يفاملتبقية يف نطاق احملفظة  املرشوعات تُس تكلمن املتوقع أأن ، املعدلووفقا للجدول الزمين  .30
 حتميليتوقف و  ،املوارد ادلاخلية للمرشوعطلب تدرجييا توقف ي ، املرشوعات وبيامن تُس تكليف حدود املزيانية املعمتدة أأصال. 

غالق احملفظة رمسييتوىل س ، املرشوعاتمجيع  الانهتاء من ومبجردحملفظة. عىل ا تلكفهتا جراءات اإ خالل عام  افريق صغري اإ
اتحة منالتأأكد  مثل، 2017 عداد و  ،املرشوعبعد  ما منافع اإ تسوية احلساابت و ، الهامةمجيع الواثئق أأرشفة و التقارير الهنائية، اإ

ىل ذكل.، غالقهااإ و   .ةاملؤسس يملوارد اختطيط نظام يف مزيانية أأنشطة الإغالق هذه وقد أأدرجت املوارد الالزمة لتنفيذ  وما اإ

د حمفظة املرشوعات اتسعا  اخملاطر اليت هُتدم
ىل حتديد اخملاطر ورصدها و و  .31 دارهتا اإ تواصل حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية السعي، بطريقة شامةل، اإ

ويسلط اجلدول التايل الضوء عىل اخملاطر الرئيس ية اليت مت الكشف عهنا  .حدهتا تنفيذ اسرتاتيجيات التخفيف منمن خالل 
د حمفظة املرشوعات كلك.  ابعتبارها خماطر هتدم
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 اخملاطرحدة التخفيف من  الوصف اخملاطر

 اظهر عدديُ من احملفظة  نطاق املتبقيال ل يزال  املعدل الإطار الزمين خاللفظة احملنطاق  اس تكامل
البدء اإىل تدعو احلاجة اليت وعات من املرش  اكبري 
لكن نسبيا.  زمين قصري مدىيف  اوتنفيذه فهيا

قدرة املنظمة عىل استيعاب هذا العمل الإضايف 
 تعدلتكنولوجيات اب املتعلقةواكتساب املعرفة 

 مصدر قلق

 .2017عام  حىتمحفظة للالإطار الزمين  متديد
حماوةل  عوضا عن بشلك متدرج املرشوعات تنفيذ

 من املمكن. بصورة متوازيةمهنا جدا  تنفيذ عدد كبري
ذا أأصبح الوقت قيدا التخيل عن بعض  املرشوعات اإ

عادة. ااثبت اس تخدام التكنولوجيات والقدرات  اإ
التكنولوجيات اجلديدة واملعرفة اليت  للحد مناحلالية 

ىل  حباجة   اكتساب.اإ

نظام القمية القصوى من  حتصيلعدم القدرة عىل 
 قامئةل تزال احملفظة بيامن  ختطيط املوارد املؤسس ية

 حتصيل، ولكن بنجاح املرشوعات تسمل احملفظة
ل نظام ختطيط املوارد املؤسس ية ل  القمية الاكمةل

ل من خالل يتأأىت  حداث اإ تغيريات يف العمليات اإ
عن  ل يتحقق ، وهو ماوالسلوكيات، وغريها

 التكنولوجيا تقدمي مرشوعاتطريق 

املنظمة،  معليات تضمني معلية التحسني املس متر يف
القمية القصوى  ن حتصيللضاممن خالل احملفظة، 

 فظة ويف املس تقبلاحمل مدةأأثناء 

تبدأأ املوارد يف  الإغالق، احملفظة عىل وشك بيامن فظةاحملاملوارد قبل اكامتل  خسارة
قبل تغادر  ورمبا ساحنة، البحث عن فرص أأخرى

 فظةاحمل يف امعلهاس تكامل 

عقود قصرية الأجل، عىل سبيل ببدء توظيف املوارد 
ىل  اذلي،ICS، نظام املراقبة ادلاخلية املثال يستند اإ

 الإجناز

 اجملموعةالإجنازات الرئيس ية حبسب  عارشا

دارة املوارد البرشية  اإ
، مت PeopleSoft HRبرانمج  ابس تخداموجتهزي كشوف املرتبات  ،موارد البرشيةللالأساس ية قدرات التنفيذ  عقبو  .32

 لتجهزي انظام املعززة الوظيفة. وتشمل ةنظمزايدة تاكمل الأ و لتحقيق منافع جديدة للمس تخدمني  املعززة الوظيفة تشغيل
تبادل البياانت مع نظام و ؛ هاودفع  يةالتعلمي  نحامل أأدوات أ لية لتجهزي اس تحقاقات و الرواتب للموظفني يف املاكتب اخلارجية؛ 

ُ وقد معاشات التقاعدية ملوظفي الأمم املتحدة. التخطيط وتبادل البياانت اجلديدة مع الصندوق املشرتك لل فذت أأنشطة تدريبية ن
 اس تخدام هذه الوظائف.من ملس تخدمني ا ضامن متكنلموّجة 

 رُشعقد و معامالت اخلدمة اذلاتية.  لأداءواملدير  ملوظفلك من الجديدة  صافر  PeopleSoft HRأأاتح برانمج و  .33
مجيع عن متكني  2015الأوىل يف يناير  تسلمي املرحةل وقد أأسفر. مرحليةبصورة هذه املعامالت تقدمي  بغيةرشوع امل يف 

ىل واثئق  ،حتديث املعلومات الشخصيةمن  املوظفني الش بكة عرب  الرواتب عن طريق اخلدمة اذلاتيةكشف والوصول اإ
دخال . ومن املقرر ادلاخلية للويبو ضافية أأكرث تقدما بعد اإ  احلايل PeopleSoft HR مرشوع تطويراس تكامل معامالت اإ

  ه.س تقرار وا

ىل أأن  واوخلص ،اخليارات بتحليل الرئيس يني حلاأأحصاب املص قام ،2014 عام خاللو  .34  مناس بة  Taleoأأداة التوظيفاإ
املرشوع يف سبمترب رُشع يف . وقد ايلالتوظيف احل نظامتقاعد ب ح سمما ي وهو  ؛وفعال احديث حال وتقدمحتياجات املنظمة ل

نطاق  ويغطياملرشوع يف مرحةل التصممي. حاليا و ، 2015خدمة الربجميات يف يناير  داملفاوضات مع مزوواختمتت  ،2014
 يعطي وهو ما ،اختيار املرحشنيوحىت ة ديداجل عن الوظائف الشاغرة الإعالنمن  ابأأمكلها، بدءاملرشوع معلية التوظيف 

هذا املرشوع من شأأن وجعلها أأكرث جاذبية للمرحشني من مجيع أأحناء العام. و  ،العامة الفرصة لس تعراض صفحات املهن الويبو
عالن عن فرص خدمة الاستشارات الفردية.ختصيص مثل  ،م قدرات جديدةقدأأن يأأيضا   موقع لالإ
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 يف املس تقبل: واملنشودةاحملققة  الفوائد التايل دولويرد يف اجل .35

 2017 يف املنشودةالفوائد  2016 يف املنشودةالفوائد  2015 يف املنشودةالفوائد  2015-2014 يف احملققةالفوائد 
  املرتباتللموارد البرشية/  الأسايس الربانمج

 :الوظائف املدعومة
 دارة البياانت الرئيس يةاإ 

نظام التخطيط  دمج املوارد البرشية و -
 .لغرض الرصد للموارد املؤسس ية

دارة   للموارد البرشية  اإ
 ؛UNJSPF لربانمجواّجة جديدة  -
أأداة جديدة لتجهزي اس تحقاقات املنح  -

 ؛التعلميية
ضافية  -  ؛مبراقبة البياانت وتنبهياتتقارير اإ

 جتهزي كشف الرواتب
مجليع  كشوف املرتباتجتهزي معلية توحيد  -

 .املوظفني مبا يف ذكل املاكتب اخلارجية
 التبليغ

ضافية  - ملوارد للوحة بياانت اقدرات اإ
  .حتليليةالبرشية/ أأدوات 

ىل النظام  النفاذ اإ
دارة  ، قسم املرتبات، شعبة املوارد البرشيةاإ

أأداء الربانمج واملزيانية، دائرة تنس يق الأمن 
والسالمة، شعبة البىن التحتية للمباين، مركز 

 اس تقبال املاكملات
 (PeopleSoft) برانمج: التكنولوجيا 

 اخلدمة اذلاتية
 :الوظائف املدعومة

ىل املعلومات النفاذ عرب  - ش بكة الإنرتنت اإ
لرواتب املتعلقة اب علوماتاملالشخصية و 

 الأساس ية للموظفني.
ىل النظام  : مجيع املوظفنيالنفاذ اإ

 (PeopleSoft)برانمج : التكنولوجيا

 اخلدمة اذلاتية
 :الوظائف املدعومة

الإجازة  اتمعامالت جديدة لطلب -
  ؛والغياب واملوافقة علهيام

للموظفني لطلب معامالت جديدة  -
 ؛فوائد حمددة

أأداة جديدة للمديرين لإدارة التوصيف  -
 ؛الوظيفي

ىل النظام:   مجيع املوظفنيالنفاذ اإ
 (PeopleSoft)برانمج : التكنولوجيا

 
 
 
 

 التوظيف:
 الوظائف املدعومة:

التوظيف الإلكرتوين للمتقدمني،  -
 .اخلارجمن  مأأ  ادلاخل من سواء

الوظائف الشاغرة وفرص  جتهزي -
 ؛هاونرش  اخلدمة

 ؛ممن بيهن ختيارتقيمي املتقدمني والا -
جراءات التوظيف -  ؛حتليل اإ
 والربوفيالتتتبع الكفاءات  -

 .الشخصية
 
 
 
 

ىل النظام:   مجيع املوظفنيالنفاذ اإ
 من ادلاخل واخلارجاملرحشني 

 (Taleo) برانمج: التكنولوجيا

دارة التعمل  اإ
 :الوظائف املدعومة

لتاكمل مع أأنظمة املوارد البرشية ا -
 ؛الأخرى

اغتنام فرص التدريب )من تقياميت  -
 ؛الأداء(

دارة الأنشطة التدريبية اخملططة -  ؛اإ
 ؛تسجيل نتاجئ التدريب -

رصد وحتليل احتياجات التدريب التنظميية 
  ؛للموظفنيالعامة 

ىل النظام:   مجيع املوظفنيالنفاذ اإ
 حتدد فامب بعد: التكنولوجيا

 
دارة  القضااي القانونية اإ

 :الوظائف املدعومة
 تتبُّع مراحل قضااي املوظفني القانونية

 والواثئق ذات الصةل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىل النظام دارة املوارد النفاذ اإ : س ياسة اإ
 البرشية وقسم القانون 

 )حتدد فامي بعد(التكنولوجيا 

 أأداء املوظفني
 :لوظائف املدعومةا

دارة ادلورة الس نوية لأداء  -  ؛املوظفنياإ
 ؛تتبع الأهداف الفردية -
لقدرة عىل دمع تقياميت الأداء املتقدمة ا -

خل(؛360)الند للند،   ، اإ
 ؛تسجيل معدلت الأداء -
رصد وحتليل الأداء التنظميي العام  -

 للموظفني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ىل النظام:   مجيع املوظفنيالنفاذ اإ

 )حتدد فامي بعد(التكنولوجيا 
 

طار البنية الإدارية تمتو   .36 دارة مرشوعي املوارد البرشية اجلاري تنفيذهام يف اإ دارة حتت  للمحفظة اإ رشاف جمالس اإ اإ
 بنمن أأحصاب املصاحل التجارية الرئيس ية. ويربز اجلدول التايل اخملاطر الرئيس ية اليت تواجه هذ تتأألفاليت املرشوعات 

  .ااجلاري تنفيذه احلد مهناواسرتاتيجيات ني املرشوع

 اخملاطرمن  احلداسرتاتيجية  الوصف اخملاطر

املقدمة للتوظيف  ليست الربامج

سهةل واخلدمة اذلاتية للموظفني 

 ابلنس بة للمس تخدمني الاس تخدام

أأو  املنظمة خارجمن  للمتقدمني غري ميرسنظام توظيف  اس تخدامقد يؤدي 

ىل املنظمة داخل موظفنيللغري مبسطة  معامالت خدمة ذاتيةاس تخدام   اإ

وارد امل وعزوفاملعامالت،  أأداءعىل  ينن غري قادر وسلبية )املوظف أأوضاع

يف معلية  اتتأأخري وقد حتدث لوظائف الشاغرة، لعن التقدم ارجية اخل

 لتعامل معيف ا طلب املساعدةاس تفسارات  نتيجة العديد منالاختيار أأو 

 ( .النظام

ىل  التقنياتاختيار   ،مرحةل النضجوالأدوات اليت وصلت اإ

 رائدة يف السوق. وتبوأأت ماكنة

جراء  يد من املس تخدمني لضامن لعدل وشامةل ةمكثف اتاختبار اإ

 .النظام س تخدامسهوةل ا

 نتيجة اسالمة البياانت وأأمهن

 البياانت "يف حسابةة اس تضاف

لكرتونية  ".اإ

ىل " هو خدمة Taleoالتوظيف " برانمج لكرتونية حسابةتستند اإ . هذا يعين اإ

وعىل  ؛خارج الويبوأأي لتوظيف يف السحابة، ل  الويبو أأنه سيمت ختزين بياانت

ن   خطر.لل معرض"، ةرسيابل " بعضهايتسم اليت أأمن هذه البياانت، هذا فاإ

مع مجموعة الويبو  عن كثبلبياانت. العمل ل ضامن تشفري مناسب 

تأأكد من أأن ال . صارمةأأمنية من املعلومات لتطبيق ضوابط لأ 

لكرتونية سحابة ال  ي خدمةمزود لإجراءات الأمنية اب عىل درايةالإ

 سحايبال  ربانمجالاس تخدام . ضامن تنفيذهاب  وقياهمم ،الأكرث فاعلية

 حساس ية البياانت.مدى  حبسب املناسب
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دارة الأداء املؤسي( تنفيذ أأدوات عرب) ىل النتاجئع القامئةالإدارة    اإ
دارة القامئة عىل النتاجئ، أأن الربانمج التطبيقي لإدارة الأداء املؤسي  ومن شأأن .37 ي جوهر فلسفة الويبو لالإ ز ويُقوم ِّ يُعزم

عداد خطط  دارة املوارد، ويُمكمِّن مديري املرشوعات من اإ مسق القامئ عىل النتاجئ وابإ د املبادئ اليت تسمح ابلتخطيط املُت ِّ ويُوطم
ماكنية التتبع السلمي لعميات التدقيق، ويضمن ربط  كزي متاكمل.ثنائية احلول وس نوية يف نظام مر  ويتيح النظاُم للمنظمة اإ

 ، مع ما يتعلق بذكل من موارد برشية ومالية.املنشودةمجيع الأنشطة بنتاجئ الويبو 

لتخطيط لفرتة الربانمج التطبيقي اخلاص ابثة من التقرير، نسخة حمدم ذا خالل الفرتة املشموةل هب ،املرشوعقد سمل و  .38
وظيفة ختصيص املوارد البرشية من أأُدخلت عىل حتسينات من الربانمج تضمن الإصدار احلايل ي . و 2014/2015الس نتني 

عمل الطط حمسن خلربانمج ب حاليااملنظمة عنه  اس تعاضت ، اذليلعمللالس نوية طط اخل برانمجأأجل زايدة أأوجه التأ زر مع 
نتاج 2015و  2014عايم ل عملللالس نوية  ططاخلتطبيقات  تقلنو  ،عمليات التجاريةلل  س نويةال  ىل الإ مع  لتاكملبغية ا، اإ
 .2014/15فرتة الس نتني ابلتخطيط لاخلاص  تطبيقال 

دارة اخملالتاكمل ويسمح  .39 املزيانية  بنيجراء مقارنة دقيقة ابإ  FSCM برانمجو  داء املؤسيالأ صص بني أأدوات اإ
دخال البياانتتكرار  قيض عىليكام أأنه والنفقات الفعلية، والتسوايت،  أأدوات بني  املكيف الإضايف تاكملومن شأأن ال . اإ

دارة الأداء املؤسي  دارة الأداء املؤسيعرض مجيع املنامن  نكمِّ مي أأنPeopleSoft HR برانمج و اإ ، من صب يف نظام اإ
 التاكليف ذات الصةل. تحسااب وتيسريتلكيفها ابلأنشطة، أأجل 

دارة الأداء املؤسي و نرش وقد أأاتح  .40 من أأجل ملديري الربامج جراءات العمل أ ليًة حمس نًة للغاية اإ تطبيقات نظام اإ
ىل تقليل الوقت واجلهد الالزمني للتحقُّق من معلومات التخطيط لويبو واس تعراضها، ملتطوير وثيقة الربانمج واملزيانية  ا أأدى اإ

ماكنية تتبعها.وتوحيدها وحت  وفرتة الس نة املتعلقة بفرتة الس نتني  ليلها، وزايدة دقة بياانت التخطيط وموثوقيهتا واإ

التقدم احملرز يف  لقياسالتطبيق  يفمن خالل تطوير وظيفة  ،للربامج معزز رصدقدرات عن رشوع امل  أأسفروقد  .41
عداد ساس لإ س تخدم كأ يُ  ، اذليضافية عىل تقيمي الأداءالإ وحدة الالربانمج خالل فرتة الس نتني. وعالوة عىل ذكل، تركز 

 .تقارير أأداء الربانمج الس نوية لدلول الأعضاء

 :املرتبطة ابلتخطيط الس نوي للعمل وفامي ييل ملخص لفوائد املرشوع .42

 2015 هناية يف املنشودةالفوائد  2014الفوائد املُحقَّقة يف  2013الفوائد املُحقَّقة يف  2012الفوائد املُحقَّقة يف 

التخطيط الس نوي للعمل 
2012/2013 

 الوظائف املدعومة:
ختطيط الأنشطة املرتبطة ابلنتاجئ  -

 وحتديهثا؛  املنشودة
 ختصيص موارد املوظفني وموارد -

خالف املوظفني وتسويهتا عىل 
 مس توى أأنشطة الربامج؛

حتليل العديد من أأبعاد معلومات  -
خطط العمل، أأي النتاجئ والكيان 

 املُنفمِّذ؛ 
اس تخراج تقارير مبارشًة من برانمج  -

Essbase  مثل جداول تصارحي(
التوظيف، واملبالغ الفعلية مقابل 

زيانية خطة املبالغ املرصودة يف م
ىل غري ذكل(؛  العمل، اإ

التخطيط الس نوي للعمل 
2014/2015 

 الوظائف املدعومة:
التخطيط الس نوي للعمل يف 

 مع وظائف اإضافية: 2012/13
ختطيط أأنشطة خطط العمل يف  -

املرتبطة مبؤرشات  2014/2015
ملرتقبة وتتبع حاةل هذه الأداء والنتاجئ ا

 الأنشطة؛
ىل مس توى والتخطيط ع -

 ؛ الوظائف
عادة ختصيص(  - وختصيص )اإ

 مناصب لأنشطة الربامج؛
واملرحةل الأوىل من التاكمل مع  -

 PeopleSoft HRبرانجمي 
 ؛ FSCMو

التخطيط الس نوي للعمل 
2014/2015 

 الوظائف املدعومة:
 للفرتةالتخطيط الس نوي للعمل 

 زيد من املواءمةاملمع  2014/2015
 استنادًا اإىل تعليقات املس تخدمني؛ 

 HR برانجمي الاندماج الاكمل مع -
 ؛FSCM و
o  النفقات الفعلية من برانمج

FSCM؛ 
o  دفاتر املزيانية املُرَسةل اإىل برانمج

FSCM؛ 
o  أأنشطة الربامج اجلديدة املُرَسةل اإىل

 ؛FSCMبرانمج 
o  الواردة من  الوظائفبياانت

 .PeopleSoft HRبرانمج 

التخطيط الس نوي للعمل 
2016/2017 

 الوظائف املدعومة:
 للفرتةالتخطيط الس نوي للعمل 

املزيد من املواءمة مع  2014/2015
 استنادًا اإىل تعليقات املس تخدمني؛

واس تخراج تقارير متاكمةل 
لمس تخدمني الهنائيني والفرق املركزية ل 

 الاس تخباراتية علوماتاملمن أأداة 
 .التجارية
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 2015 هناية يف املنشودةالفوائد  2014الفوائد املُحقَّقة يف  2013الفوائد املُحقَّقة يف  2012الفوائد املُحقَّقة يف 

والقدرة عىل اس تخراج دفاتر  -
املزيانية لتحميلها عىل برانمج 

FSCM؛ 
وتقدمي تعليقات عىل النفقات  -

ىل املسؤ  ولني عرب نشاط الفعلية اإ
 يف تقارير فصلية. FSCMبرانمج 

واس تخراج عدد كبري من التقارير  -
دارة الأداء املؤسي للك  من نظام اإ

من املس تخدمني الهنائيني والفرق 
 املركزية.

التحقق من هوية املس تخدم بناء عىل 
 للرشكة ادلليل العام

اس تخراج تقارير متقدمة للك من 
املس تخدمني الهنائيني والفرق 

 .املركزية

ىل النظام: دارة  النفاذ اإ قسم اإ
الربامج والأداء وقسم املزيانية 

 املركزاين
 Essbase)برانمج  التكنولوجيا:

 (Excelمع واّجة دامعة لربانمج 

ىل النظام: املس تخدمون  النفاذ اإ
 الهنائيون 

، Essbase)برانمج  التكنولوجيا:
 Hyperionوبرانمج

Planning) 

املس تخدمون النفاذ اإىل النظام: 
 الهنائيون 

، Essbase)برانمج وجيا: التكنول
 (Hyperion Planningوبرانمج

املس تخدمون  النفاذ اإىل النظام:
 الهنائيون 

، Essbase)برانمج التكنولوجيا: 
، Hyperion Planningوبرانمج

 (BIوبرانمج 

دارة الأداء املؤسي  أأعادوخالل الفرتة قيد النظر،  .43  التطبيق اخلاص ابلتخطيط لفرتة الس نتني تطويرمرشوع اإ
عداد التقاأأن  كام،اذلي حيتوي عىل عدد من التحسينات التقنية.  2016/17  اعنرص اليت تطورت بوصفها  ،ريروظيفة اإ

دارة الأداء املؤسي  مجانبريف  جوهراي دارة معلومات حتليلية أ نية وموحدة عىل نطاق املنظمة أأاتحت ،احلايلاإ  كلك لالإ
 .لفرتة الس نتنيلفوائد املرشوع فامي خيص التخطيط  ملخصويرد فامي ييل  .2014/2015بشأأن الربانمج واملزيانية 

 2014/2015يف  احملققةالفوائد  2012/2013الفوائد املُحقَّقة يف 

 2014/2015 لفرتة الس نتنيالتخطيط 
 الوظائف املدعومة:

ومؤرشات  املنشودةلنتاجئ وربطها اب ة الس نتنيلفرت ختطيط أأنشطة برامج املس توايت العليا  -
 الأداء؛

 وضع مزيانية املوارد )موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني( لأنشطة املس توايت العليا؛ -
 تقدير حصة التطوير من املزيانية؛ -
 ؛ فئة التاكليفتقدير املزيانية القامئة عىل النتاجئ واملزيانية حبسب  -
ىل غري ذكل( وفئة التاكليف، املنشودةحتليل أأبعاد التخطيط )النتيجة  - ، وجدول أأعامل التمنية، اإ

 حبسب لك برانمج و/أأو قطاع و/أأو وحدة.
  : املس تخدمون الهنائيونالنفاذ اإىل النظام

 (Hyperion Planning، وبرانمج Essbase)برانمج التكنولوجيا: 

 2016/2017 لفرتة الس نتنيالتخطيط 
 الوظائف املدعومة:

 مع وظائف اإضافية 2014/2015لفرتة الس نتني التخطيط 
 :دلمع

 نرش وثيقة الربانمج واملزيانية؛ -
جراءات  - أأمتتة العمليات من خالل تدفقات العمل واإ

 املوافقة الهرمية. 
 

  املس تخدمون الهنائيونالنفاذ اإىل النظام: 
 Hyperion، وبرانمج Essbase)برانمج التكنولوجيا: 
Planning) 

دارة الأداء املؤسيأأداة  تطبيقمن دورة الأداء، مت  اجزءبوصفها تتبع اخملاطر  وبغية .44  خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير. اإ
ىل  جراءاتلإ وا ،الأداة عىل خماطر برانمج املنظمةتوي حت و  دورة من  نواملدير  اس تفاد. وقد حدة هذه اخملاطرختفيف الرامية اإ

دارة اخملاطر وكيفية اس تخدام الأداة. كام  بشأأن تدريبية شامةل دارة الأداء املؤسينظام يعمل اإ املتعلقة املعلومات  عىل ختزين اإ
 لضوابط ادلاخلية للمنظمة.اب
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دارة اخملاطر املؤسس ية.لفوائد املرشوع فامي خيص  ملخصويرد فامي ييل  .45  اإ

 2014/2015الفوائد  احملققة يف 

دارة اخملاطر املؤسس ية   اإ
 :الوظائف املدعومة

دارة اخملاطر ورصدها بطريقة فعاةل من حيث التلكفة -  اإ
 فعاةلمعليات مراجعة  -
 بياانت اخملاطر الإفراج عن -
 اخملاطربياانت سالمة  تعزيز -
 املدروساملزيد من التخطيط  -
 ISO27001 :2013  شهادةعلومات املمن لأ مؤسسة  -
 دارة اخملاطر صارم لإ نظام  لتنفيذتوصيات ال التوافق مع  -

  املس تخدمون الهنائيونالنفاذ اإىل النظام: 
 (Acuity STREAM)برانمج التكنولوجيا: 

 الاس تخباراتية التجاريةعلومات املتعزيز التقارير املؤسس ية و 
دارة الأداء املؤسي لأنظمة وقد أأدى الانتشار الاكمل  .46 ىل اإ واكلت الأمم املتحدة، فامي  بني الصدارة الويبو تتبوأأ  أأناإ

نشاء هذه الأدوات  ويُعدجموعة شامةل من الأدوات والنظم التشغيلية املتاكمةل. مب يتعلق بدمع الإدارة القامئة عىل النتاجئ  مطلبااإ
 .نظمةامل يف دجما اكمال ثقافة القامئة عىل النتاجئ ال دلمج  اأأساس ي

الرئيس يني  حلارات حتليلية متعددة الوظائف لش ىت أأحصاب املصقد الاس تخبارات التجاريةمرشوع معلومات  يتيحو  .47
 قُدما الأساس ية لرباجمهم وممزيات أأداهئا فهامً أأفضل. وسوف متيض هذه الإماكنية احملراكتلمتكيهنم من فهم  ،يف ادلاخل واخلارج

د ،عىل حنو تدرجيي يك حُترَتم مبادئ أأفضل املامرسات  ة بشأأن جودة البياانت.ويك تليب املعلومات معايري ُمحدَّ

 برامج البياانت لتشمل يف أ ليات تلقي التجاريةالاس تخباراتية  مرشوع املعلومات وسعتهذه املرحةل، خالل و  .48
FSCM وقد لويبو. لالأخرى دلمج عدد من التطبيقات  ايالعمل جارل يزال و .داء املؤسيالأ دارة اإ ، واملوارد البرشية، و

 نحىت ال   ة بياانتست ومخسني لوح ُأنشئت كام. الاس تخباراتيةعلومات املهمارات تطوير  واكتسبتموارد الأعامل  تدربت
دارة الربانمج. وسوفو  تغطي املوارد البرشية طالق يس متر املالية واملشرتايت واإ بيامن جيري و  تنفيذها، يتواصلبيامن  اللوحات اإ

 .ةبياانت جديد توفري

دراج س بللس تكشاف  تُس تخدم الأولية امنذجالول تزال  .49 دارة  من مصادر أأخرى، مثل اليت ترد البياانت وتوحيد اإ اإ
 .الاس تخباراتية التجارية املعلومات، يف مس تودع بياانت الإلكرتوينالعمل ونظام  اخملاطر املؤسس ية

 .املعلومات الاس تخباراتية التجارية فوائدويُوّضمِّ اجلدول التايل  .50

 يف املس تقبل املنشودةالفوائد  2014/2015يف  احملققةالفوائد  2012/2013الفوائد املُحقَّقة يف 

 الوظائف املدعومة:
نشاء بنية حتتية تكنولوجية -   ؛اإ
نشاء  -  ؛FSCMأ ليات تلقي بياانت من برانمج اإ
  Oracle Business  برجميات  -

Intelligence  لإداريت الشؤون املالية
 واملشرتايت؛

مكيمفة حسب ولوحات بياانت منوذجية  -
 احتياجات الإدارة العليا؛

 الوظائف املدعومة:
نشاء أ ليات  - بياانت من نظام املوارد البرشية ال تلقي ل اإ

دارة الأداء املؤسي ونظام  دارة اخملاطر ونظام اإ اإ
 ؛املؤسس ية

لوحات بياانت مكيمفة حسب احتياجات الإدارة  -
 العليا؛

 Oracle Businessوبرجميات برانمج  -
Intelligence للموارد البرشية؛ 

 الوظائف املدعومة:
نشاء - اإدارة  بياانت من برانمجال أ ليات تلقي اإ

 ؛الإجراءاتو لضوابط لاخملاطر املؤسس ية 
نشاء أ ليات تلقي بياانت من  - غري اتبعة م نظاإ

 ؛ةاملؤسس ي املوارد ختطيطلنظام 
ضافية  علوماتمبمعززة لوحات بياانت  - اإ
 .دارة العلياالإ ل

نشاء  -  حلاحصاب املصلأ لوحات بياانت اإ
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خدم بناء التحقق من هوية املس ت تفعيل خاصية -
 .عىل ادلليل العام

ىل النظام:  مس تخدمون رئيس يون حمددون النفاذ اإ
 Oracle Businessبرانمج  التكنولوجيا:

Intelligence 

دارة القوى مكيمفة حسب احتياجات لوحات بياانت  - اإ
  ؛وأأداء الربانمج واملشرتايت واملاليةالعامةل 

 
ىل النظام:  حلامجموعة موسعة من أأحصاب املص النفاذ اإ

 Oracle Businessبرانمج  التكنولوجيا:
Intelligence 

 مثل ادلول الأعضاء/العمالء ،اخلارجيني
ىل النظام: مجموعة موسعة من أأحصاب  النفاذ اإ

 حلااملص
 Oracle Businessبرانمج  التكنولوجيا:

Intelligence 

نرش البياانت يف نجاح ال  وعقب، 2015يف عام  ملعلومات الاس تخباراتية التجاريةامرشوع خُيتمت ومن املقرر أأن  .51
طالق س يجري، يف نظام ختطيط املوارد املؤسس يةمن مصادر أأخرى  الواردة  وبناء البياانت أأول مجموعة من لوحات اإ

ىل أأن  ،املعلومات الاس تخباراتيةمرشوع تمت وبيامن خيُ . الربامج لس تدامةاءات داخل املنظمة الكف هذه جتدر الإشارة اإ
ىل مثة  وأأن ،رحةل املعلومات مبثابة دخال و  ،بياانتلل مصادر جديدة و جديدة، متطلبات حاجة اإ  ليك تدمع جديدة؛ حتسيناتاإ

كجزء من  ملعلومات الاس تخباراتية التجاريةامبادرة  ذلكل، سوف تس متر .تطورال غري و تال  أأيضا تواصل يتالملنظمة، ااحللول 
 .أأعاله ةوحضامل املنشودةبعض الفوائد املس تقبلية  النشاط، كجزء من هذا ،سملستُ و  ،نشاط ادلمع التشغييل املس متر

 املعلومات الاس تخباراتية التجارية مبرشوع  املتعلقةاجلدول التايل اخملاطر الرئيس ية وّضمِّ ويُ  .52

 اخملاطركيفية التخفيف من  الوصف اخملاطر
ىل أأقىص حد من  عدم الاس تفادة اإ

 .الاس تخباراتية التجاريةعلومات امل
قد ل تمتكن املؤسسة من اس تخراج أأقىص 

قدر من الفوائد من الوظائف املتعلقة 
 . الاس تخباراتيةعلومات ابمل

 وشلك. املصاحلحتديد املتطلبات بشلك جيد مبشاركة مجيع أأحصاب 
 وضوابطللبياانت الرئيس ية للمنظمة يف مجيع برجميات الويبو.  متسق

. ووضع س ياسة أأمنية حمكة بشأأن املعلومات واتساقهاودة البياانت جل
 الرسية.

 اس مترار القدرة عىل املنظمة متكلقد ل  الاس تدامة بعد انهتاء املرشوع
حاملا ينهتيي الاس تخباراتية علومات املبرانمج 

 املرشوع.

طار وظيفة ،تكوين كفاءات داخل لك قطاع من قطاعات املنظمة  يف اإ
ماكهنم لضامن أأن ،ادلمع كجزء من املرشوع  برانمجتطوير  مواصةل ابإ

 بعد انهتاء املرشوع.الاس تخباراتية علومات امل

 الإدارة املتاكمل ونظام الأسفارنظام مضن  FSCMحتسني نظام 

ت اكمتلو ، لحجز عرب الإنرتنتل Traveldooأأداة  ،خالل الفرتة قيد الاس تعراضتدرجيية،  بصورة وقد اس ُتحدثت .53
تاكليف  تقليل يف، myWayاملعروفة ابمس فوائد هذه الأداة، ابلفعل وتتجسد . 2014ن عام يف الربع الأخري م الأداة

صد ،املعامالت جراءاتالسفر من خالل ر تذاكار واإ   .سفرلل  حتسني اإ

الرتمجة  اتأأنظمة خدممع دمج نظام ختطيط املوارد املؤسس ية  2014اكمتل بنجاح يف النصف الأخري من عام و  .54
دون زايدة  FSCM برانمج قيقة يفادل املبلورة علوماتمن املمزيدا  يوفر وهو ماعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. اخلاصة مب

كام اس تجابة، و  بساطةأأصبحت أأكرث رتمجة المعلية أأن الفوائد اليت تعود عىل الويبو  ومن بنياجلهد اليدوي لتحقيق ذكل. 
ىل  انتفت  والتحليل. والتبليغالتتبع  معلياتحتسني فضال عن  ،املزيانية يف هناية العام لأعامل الرتمجةيف  جتنيب مبلغاحلاجة اإ

 FSCMو PeopleSoft HR يتحديث برانجمل  PeopleSoft 9.2مرشوع  يف 2014يف أأواخر عام رُشع وقد  .55
ىل  احلاليني صدار. أ خر اإ طار ،وجيرياإ  ،الأداء الوظيفيمن  جديدلعرض مس توى الفرصة اس تغالل  ،هذا املرشوع يف اإ

 القبض والفواتري.فع حلساابت ابدلتنبؤ لل  معياري برانمج تطبيق، عىل سبيل املثال زاةل التخصيصاتاإ و 

برانمج  لالس تعاضة عن مرشوع يلو بمت، نظام الإدارة املتاكمةلدمع ي ياذل، والتطبيقات الإدارية التنظميقسم قام و  .56
الاس تغناء عن  يف الويبوهذا يساعد وسوف . PeopleSoftأأدوات تدمع نظام م س تخدبربانمج ي  احلايل والأحداث السفر
دخالمن شأأن و  يف املس تقبل القريب. سيتوقف دمعهاذلي  ،القدمي Metastormنظام  أأن  للسفر والأحداثجديد  برانمج اإ

عادة ا ميكن أأساسبناء فرصة  كذكل يتيح خرى الأ  نظام ختطيط املوارد املؤسي ميكن لربامجقدرات ب يمتتعو  هس تخداماإ
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ترش يد عدد من يف الويبو هذا سوف يساعد و التصال ونظام جديد خلدمات املؤمترات. ل، مثل قاعدة بياانت مهنا الاس تفادة
 .تصبح أأكرث فعالية من حيث التلكفةأأن و  ،متعددة/حلول دمع أأدوات، واحلد من اخملاطر املرتبطة ب، وحتسني ادلمعاحللول

 .مهنا للحدويوّض اجلدول التايل اخملاطر الرئيس ية والاسرتاتيجيات اليت تُطبَّق حاليًا  .57

 اخملاطركيفية التخفيف من  الوصف اخملاطر
مس تخدمو نظام الإدارة 

بني  املتاكمةل غري ُمدرَّ
 تدريبًا اكفيًا عىل أأداء معلهم.

جراءات العمل وتقدمي وحدات جديدة  يؤدي حتسني اإ
ىل تغ  ري أأدوار ييف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية اإ

ذا اكن مومس ئولياهتيم نظام الإدارة املتاكمةل مس تخد . واإ
جراءات العمل أأو الأدوات  يس توعبونون ل املس تخدم اإ

، فاإن النظام لن يُس تخَدم الاس تخدام ةاكفي بدرجة
 الأمثل.

يف وقت مبكر من معر  من التدريب احتياجات املرشوعاتحدد 
اتحهتااملرشوع.  عداد املواد واإ الوحيد يف دليل التدريب  تأأكد من اإ

ضافةللمرشوعات،  ىل  اإ س ياق يف أأن يمت  جيب التدريبأأن اإ
ضفاء طابع مؤسي عىل التدريب وفقًا اإ العمليات اجلارية. و 

 لالحتياجات.

فريق ادلمع املعين بنظام 
الإدارة املتاكمةل ل يقدم 

 دعامً اكفيًا للمس تخدمني

عدم فهم فريق ادلمع املعين بنظام الإدارة املتاكمةل فهامً 
جيدًا للوحدات اجلديدة لنظام التخطيط للموارد 

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

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

وضع وتنفيذ  خطة متفق علهيا للك ووظائف العمل اجلديدة. 
ىل فريق ادلمع. ةيفعال بعرفة مرشوع لنقل امل  اإ

 وفامي ييل فقرة قرار مقرتحة. .58

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علاًم  .59
ابلتقرير املرحيل اخلاص بتنفيذ نظام شامل 

ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية 
 (.WO/PBC/24/14 )الوثيقة
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