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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
ىل  2جنيف، من   7024 سبمترب 5اإ

 
 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام شامل ومتكامل للتخطيط للموارد املؤسسية

عدادمن  مانة اإ  الأ

 مقدمة أأوًل.
عىل اقرتاح الأمانة بشأأن تنفيذ  7020صادقت ادلورة الثامنة والأربعون مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف سبمترب  .2

(، وذكل بغية حتقيق A/48/14و WO/PBC/15/17نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية )الوثيقتان 
نتاجية فامي 7رة والتنظمي وخدمة الزابئن، "" حتديث همام الويبو اجلوهرية يف جمالت الإدا2ييل: " ما " وحتسني الكفاءة والإ

مداد ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل والإدارة 3تقوم به الويبو من معليات الإدارة والتنظمي، " " وتعزيز القدرة عىل اإ
 أأفضل. مبعلومات

ىل جلنة  .7 مت اإ ىل ادلول الأعضاء هو الربانمج واملزيانية، و وهذا التقرير ُمكمٌِّل للتقارير املرحلية السابقة اليت قُدمِّ م اإ ِّ يُقدم
طار حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد  نظرًة عامًة عىل التقدم املُحَرز، والإجنازات البارزة املُحقَّقة، واس تخدام املزيانية يف اإ

ىل مايو  7023املؤسس ية خالل الفرتة من يونيو   .7024اإ

 أأساس ية علوماتم –الأهداف والنطاق والهنج  اثنيًا.

 جيري تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية من خالل مجموعة من املرشوعات املرتابطة. .3

د سوف و  .4 دارة املوارد البرشية، مبا يف ذكل  شامةل مجموعةمبالويبو مسار املرشوعات الأول يزوم من الأدوات لتعزيز اإ
دارة املناصب، واملزااي واملس تحقات، واملرتبات، وال   توظيف، وأأداء املوظفني، والتعمل، والتطوير.اإ

د يسوف و  .5 من الأدوات لتعزيز تنفيذ الإدارة القامئة عىل النتاجئ، مبا يف ذكل  مجموعةمبالويبو مسار املرشوعات الثاين زوم
عداد التقارير. وس م الأداة التخطيط لفرتة الس نتني، والتخطيط الس نوي للعمل، والتنفيذ والرصد وتقيمي الأداء، واإ وف تُقدَّ
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م مجيع املسارات، سوف يتوفر مزيد من البياانت يف  دارة الأداء املؤسيس. ومع تَقدُّ التحليلية ملعلومات الأعامل من أأجل دمع اإ
ىل ادلول الأعضاء  مة اإ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية، وسوف يسمح حل معلومات الأعامل تدرجييًا بتحسني التقارير املُقدَّ

 ة واملوظفني عن الأداء التنظميي والنتاجئ واملوارد البرشية واملالية.والإدار 

ز الأنظمة احلالية اخلاصة ابلأمور املالية واملشرتايت والأسفار من خالل ترقيات  .6 ِّ ومسار املرشوعات الثالث سوف يُعزم
دخال وظائف وحتسينات جدي جراءات العمل، وتغيريات يف التشكيل، وسوف تسمح هذه الرتقيات والتغيريات ابإ دة عىل اإ

دخال وحدات جديدة.  واإ

ها الأعامل، مثل أأدوات  وسوف يُريس .2 دارة العالقة مع الزابئن بدمع مرشوعات تُوّجمِّ املسار الرابع ُأسَس حتسني اإ
دارة النفاذ، وحتليالت الزابئن.  القوامئ الربيدية، وقواعد بياانت ّجات التصال، واإ

مبعه الويبو .8 َّة سوف تساعد عىل تطور قدرات التخطيط  ويستند الهنج اذلي تت ىل مرشوعات تدرجيية تزايُدي يف التنفيذ اإ
للموارد املؤسس ية تدرجييًا عىل حنو مرتابط وموزون. ويقوم الهنج أأيضًا عىل أأساس قدرة الوحدات التنظميية املعنية عىل 

 استيعاب التغيريات ودجمها.

ملؤسس ية يه اجلودة وادلقة والإجناز يف حدود املزيانية املعمتدة. وسوف واحملراكت الرئيس ية حملفظة التخطيط للموارد ا .9
يُعاد ختطيط اجلداول الزمنية عند الاقتضاء لضامن أأن الوحدات التنظميية املعنية قادرة عىل استيعاب وتضمني ما يُطبَّق من 

 تغيريات.

مبعه الويبو يف الإدارة القامئة عىل وينصب الرتكزي الشامل حملفظة التخطيط للموارد املؤسس ية عىل دمع  .20 الهنج اذلي تت
 النتاجئ. وفامي ييل وصف تصويري لهذه العملية ادلورية.
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وتسمح حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية ابلتمطور التدرجيي لأنظمة الإدارة املتاكمةل احلالية. واكن نظام  .22
ىل  شارة اإ ىل الأنظمة املرتابطة الإدارة املتاكمةل يُس تخدم يف املايض لالإ النظام املايل. وسوف يشري هذا املصطلح يف املس تقبل اإ

 اليت يشملها التخطيط للموارد املؤسس ية.

جنازات احملفظة اثلثًا.  اإ

نتاجية ملهام  .27 تسري احملفظة، بوجه عام، يف املسار الصحيح حنو حتقيق أأهداف حتديث وحتسني اجلودة والكفاءة والإ
مداد ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل والإدارة الويبو يف جمالت الإ  دارة والتنظمي وخدمة الزابئن، وزايدة قدرة املنظمة عىل اإ

 من خالل ما ييل: ذكلمبعلومات أأفضل. وقد حتقَّق 

مسقًا؛ )أأ( عت رؤية/ خمطط تفصييل للمحفظة، مما مكَّن من تنفيذ املرشوعات تنفيذًا ُمت  ُوضِّ

زت بنجاح ترقية بران )ب( ىل الإصدار  PeopleSoft FSCMمج وُأجنِّ ، مما مكَّن من دمج نظام املوارد 9.2اإ
 البرشية مع النظام املايل؛

، ومت تقدمي PeopleSoftوُأنشئت البنية التقنية الأساس ية ملعلومات الأعامل وأ ليات تلقي بياانت من برانمج  )ج(
من معل حىت ال ن يضع الأساس لتصممي حتليالت أأول لوحة بياانت تعرض معلومات عن املوارد البرشية. وما ُأجنز 

 ونرشها من أأجل املساعدة عىل اختاذ القرارات.

دارة الأداء  )د( ونرُشت تطبيقات التخطيط لفرتة الس نتني وتطبيقات ختطيط العمل، وذكل ابس تخدام أأدوات اإ
عداد التقاري دارة املؤسيس، مبا يف ذكل القدرة عىل القيام ابلتنفيذ وتقيمي الأداء واإ ر. وهذا يضمن أأن ادلورة الاكمةل لالإ

 القامئة عىل النتاجئ مدعومٌة ال ن دعامً جيدًا ابلأدوات املناس بة.

. PeopleSoft HRلربانمج  9.2ونرُشت الوحدات الأساس ية املتعلقة ابملوارد البرشية واملرتبات يف الإصدار  )ه(
يقاف العمل بنظام املرتبات القدمي ىل اإ دارة املوارد مدعومة مبعلومات من وسوف يؤدي هذا اإ ، ويضمن أأن معليات اإ

 النظام املايل ونظام املوارد البرشية.

اًل للتقدم املُحَرز يف لك مسار من مسارات احملفظة. والتقدم املُحَرز يف حمفظة  .23 ويقدم القسم التاسع عرضًا ُمفصَّ
ىل ضامن التخطيط للموارد املؤسس ية خالل الفرتة قيد النظر اكن جيدًا من ح  يث املبادرات الشامةل اليت اكنت هتدف اإ

 حتقيق أأقىص قمية من نظام التخطيط للموارد املؤسس ية، ل س امي ما ييل:

دارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت  )أأ( واصل فريق حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية تعاونه الوثيق مع اإ
ومراقبهتا. ومن أأمثةل ذكل تطوير منصة تدريب متاكمةل عىل ش بكة  لضامن تطبيق ال ليات الالزمة لإدارة التكنولوجيا

الإنرتنت سوف توفر للمس تخدمني ماكاًن واحدًا لطلب التدريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وتطبيقات التخطيط 
 للموارد املؤسس ية، وغري ذكل من اجملالت؛

 PeopleSoftالتخطيط للموارد املؤسس ية )ووضعت أ لية للتحقق من هوية مس تخديم مجيع تطبيقات  )ب(
FSCMو ،PeopleSoft HR دارة الأداء املؤسيس، وأأداة معلومات الأعامل( بناء عىل ادلليل النشط ، ونظام اإ

ىل  العام اخلاص ابلويبو. واكن ذكل خطوٌة أأوىل هممة يف حتسني جتربة املس تخدم للسامح بتوحيد تسمجيل ادلخول اإ
 ؛مجيع احللول يف املس تقبل
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وأأتُفِّق عىل الطريقة املثىل دلمج أأحد حلول نظام الإدارة الإلكرتونية للواثئق دجمًا تقنيًا يف نظام التخطيط  )ج(
دارة  حدى مبادرات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية اليت تقودها اإ للموارد املؤسس ية. وسوف يُنفَّذ ادلمج الفعيل من خالل اإ

 تكنولوجيا املعلومات والتصالت.

طًا لها وواصلت .24 ضافية مل يكن ُمخطَّ ، وسوف تواصل، حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية دمَع مرشوعات وأأعامل اإ
من البداية لكهنا سوف تساعد عىل حتقيق الأهداف العامة حملفظة التخطيط للموارد املؤسس ية. وفامي ييل مثالن جديران 

 ابذلكر:

دارة اخملاطر، ويه ذات أأمهية ابلغة للويبو  )أأ( مكنظمة وحملفظة التخطيط للموارد املؤسس ية. وسوف يبدأأ يف اإ
طار مسار املرشوعات الثاين  7024النصف الثاين من عام  مرشوٌع لتقدمي أأداة لإدارة اخملاطر املؤسس ية، وذكل يف اإ

دا ٍم وفقًا خلريطة طريق اإ رة اخملاطر اخلاصة لتنفيذ الإدارة القامئة عىل النتاجئ. وهذا سوف يُمكمِّن الويبو من حتقيق تقدُّ
 هبا.

اليت اكمتلت بوصفها جزءًا من حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية  PeopleSoft Financialsوترقية برانمج  )ب(
جراء ترقية اثنية يف عام 7027يف عام  دخال  7025. ومن املقرر ال ن اإ صدار ُأطلِّق مؤخرًا. وسوف يسمح هذا ابإ ىل اإ اإ

ضافية، ل س امي فرص حتس  ني حساابت القبض والفواتري وعدم ختصيصها.وظائف اإ

 اس تعراض التَّحقُّق والتَّصديق املس تقلني رابعًا.

م خدمات خاريج لإجراء اس تعراض حتقُّق وتصديق مس تقلني حملفظة التخطيط  .25 زت مناقصٌة لالس تعانة مبُقدمِّ ُأجنِّ
ز . واكنت رشكة غارترن 7023للموارد املؤسس ية خالل النصف الثاين من عام  لالستشارات يه صاحبة العطاء الفائز. وُأجنِّ

جراء مقابالت مع أأكرث من  ّجًة  35الاس تعراض عىل مدى س تة أأسابيع، واش متل عىل رصد اجامتعات، ومراجعة واثئق، واإ
 من اجلهات املعنية.

حملفظة اكنت يف وبوجه عام، صنَّف تقيمي احملفظة درجَة اخملاطر بأأهنا متوسطة، ورأأت رشكة غارترن أأنه تصنيف جيد  .26
جيابيات كثرية، مثل ما أأثبتته احملفظة من قدرة عىل التعمل  ىل التنفيذ. وسلَّط الاس تعراُض الأضواَء عىل اإ منتصف طريقها اإ

والتكيف مع مرور الوقت وادلمع التنفيذي املتواصل واملشاركة يف الأعامل. وذكر الاس تعراُض أأيضًا املشاركة النشطة لفريق 
د الاس تعراض ادلمع واس تعداد ، 7024توصيًة نُفمِّذت مجيعها قبل أأبريل  58ه اجليد طوال الاختبار اذلي أأثبت جناحه. وحدَّ

 مما مسح لبقية مرشوعات احملفظة ابلس تفادة من التحسينات. وتوجد يف املرفق قامئٌة خمترصٌة ابلتوصيات.

 خامسًا. الهيلك الإداري املُكيمف

صديق املس تقلني مضن توصياته الرئيس ية برضورة تعزيز الهيلك الإداري العام حملفظة أأوىص اس تعراض التَّحقُّق والتَّ  .22
التخطيط للموارد املؤسس ية، جلعهل أأكرث اس تجابًة من حيث الفصل بني الأدوار واملسؤوليات ولتوفري مسار تصعيدي واحض 

 لتسوية القضااي.

دارة يضم أأدوارًا  .28 رئيس ية يه مسؤول تنفيذي، وكبري مس تخدمني، وكبري ونتيجًة ذلكل، ُأنشئ للك مرشوع جملُس اإ
 موردين. وقد ساعد ذكل عىل اختاذ قرارات أأرسع بشأأن املرشوعات.

دارة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية بتعيني رئيس للمكتب وموظف للتدريب والتصالت.  .29 ومت تعزيز مكتب اإ
ىل زايدة التنس يق وتبادل اخلربات بني امل   رشوعات.وقد أأدى ذكل اإ
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دارة املرشوعات  –وُأنشئت اللمجنة التوجهيية لنظام الإدارة املتاكمةل  .70 لضامن معاجلة  –اليت تتأألف من أأعضاء جمالس اإ
 أأفضل للقضااي الوظيفية املشرتكة أأو قضااي ادلمج.

م هذا وُأنشئ جملس لإدارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل من أأجل تقدمي التوجيه الاسرتاتيمجي العام وتويل  .72 القيادة. وقدَّ
دارة  مسارًا تصعيداًي واحضًا ملعاجلة القضااي اليت يتعذر حلها عىل مس توى أأحد املرشوعات، أأو عىل مس توى مكتب اإ

مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية، أأو عىل مس توى اللمجنة التوجهيية لنظام الإدارة املتاكمةل. ويس تعرض ابنتظام جملُس 
التصالت، اذلي يرأأسه املدير العام، التقدَم اذلي حُترزه حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية. وأأعضاء تكنولوجيا املعلومات و 

 جملس حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل مه مجموعة جزئيَّة من جملس تكنولوجيا املعلومات والتصالت.

ني عىل مجيع املس توايت. مفن املقرر وتواصل حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية تعزيز التواصل مع املوظف .77
ع يف شهر يونيو  طبعة اثنية من النرشة الإعالمية اخلاصة ابلتخطيط للموارد املؤسس ية.  7024عىل سبيل املثال أأن تُوزَّ

مت أأيضًا طوال عام  سلسةل من اجللسات الاستشارية نصف الشهرية للموظفني. وعالوة عىل ذكل، من املقرر  7024ونُظمِّ
حاطة بعنوان "ما اجلديد"، ونرشة  7024م يف عام أأن تُقا مبادرات أأخرى مثل "التعمل يف حلقة معل الويبو"، وجلسة اإ

خبارية بشأأن التخطيط للموارد املؤسس ية. وأأخريًا، تُس تخدم ش بكة الإنرتانت وصفحة وييك اخلاصة ابلويبو كأدات لتبادل  نياإ
 ة لكام حدث تطور يف مرشوع من حمفظة املرشوعات.املعرفة، وجيري حتديهثام ابس مترار مبعلومات جديد

 اس تخدام مزيانية مرشوع التخطيط للموارد املؤسس ية سادسًا.

رة لتنفيذ حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية حنو  .73 مليون فرنك سويرسي  75تبلغ التلكفة الإجاملية املقدَّ
رة اس تضافةَ  ، اتعوالربامج التطبيقية، ورشاء الربجميات، وموظفي املرش  عىل مدى مخس س نوات. وتشمل التاكليُف املقدَّ

وموارد بدل املس تخدمني، وأأتعاب الرشاكء اخلارجيني امللكمفني ابلتنفيذ، فضاًل عن التدريب والتصالت وغري ذكل من 
ن تُنرَش الأنظمة وتصبح جاهزًة للعمل، س ُتدَرج التاكليف امل  رة اخلاصة ابلصيانة التاكليف املرتبطة ابملرشوعات. وما اإ تكرم

وتشغيل النظام يف اقرتاحات الربانمج واملزيانية املتعاقبة ابعتبارها جزءًا من املزيانية العادية. وأأسفر املزج اذليك بني موارد 
ط  –يف ذكل اس تخدام موارد يف بدلان أأجنبية بتلكفة زهيدة  مبا –برشية خارجية وداخلية للمرشوع  عن تقدمي وظائف خمطم

طار مزيانية صارمة حىت ال ن. لها  يف اإ

ويرد يف اجلدولني التاليني ملخٌص لس تخدام املزيانية حىت ال ن حبسب اجملال الوظيفي الرئييس وعنرص التلكفة،  .74
ر للمزيانية حبلول هناية عام  ىل الاس تخدام املقدم ضافًة اإ  .7024اإ
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 ب اجملال الوظيفي الرئييس(اس تخدام مزيانية حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية )حبس
 (7024مايو  32)ابلفرنك السويرسي، يف 

املبالغ الفعلية حىت  مزيانية املرشوع اجملال الوظيفي الرئييس
ال ن

2
 

الاس تخدام 
 الفعيل

م املُحَرز  التقدُّ
 يف التنفيذ

ر  الاس تخدام املقدم
للمزيانية حبلول هناية 

7024 عام
7

 
دارة الربامج والتغيري  7559328 %57 %48 2883852 3830700 اإ

دارة املوارد البرشية وتطويرها  5475770 %48 %49 3899092 8945255 اإ
دارة الأداء املؤسيس  5642622 %59 %63 4032437 6022987 اإ

دارة العالقات مع الزابئن  208975 %0 %2 208975 2955690 اإ
التحسينات املُدخةل عىل نظام 

 الإدارة املتاكمةل
4592840 7292734 44% 79% 7682927 

اجملموع
3

 75342462 27270533 49% 44% 26478986 

 
2

 .7024مايو  32املبالغ الفعلية املُسجةل حىت ال ن تشمل النفقات حىت  
7

ر للمزيانية حبلول هناية عام   املُتوقَّعة حىت هناية عام ( والنفقات 7024مايو  32يشمل املبالغ الفعلية املُسجةل حىت ال ن ) 7024الاس تخدام املُقدَّ

نفاق الراهنة.7024 ىل فرضيات الإ  ، استنادًا اإ
3

. والتوقمعات الراهنة أأقل بكثري من املزيانية 7024مليون فرنك سويرسي حبلول هناية عام  73توقمعت املزيانية الأصلية أأن تبلغ النفقات الفعلية  

نفاق الفارق يف مراحل املرشوع  القادمة. الأصلية، ومن املتوقمع اإ

 اس تخدام مزيانية حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية )حبسب عنرص التلكفة(
 (7024مايو  32)ابلفرنك السويرسي، يف 

املبالغ الفعلية حىت ال ن مزيانية املرشوع عنرص التلكفة
2

ر للمزيانية   الاس تخدام املقدم
7024حبلول هناية عام 

7
 

 569225 244479 2383360 اس تضافة الربامج التطبيقية
 7252470 7255699 3989238 رشاء الربجميات

 5676733 4228038 5564680 موظفو املرشوعات
 2240224 962868 7203800 موارد بدل املس تخدمني

 5959462 4554332 9896209 الرشاكء اخلارجيون امللكمفون ابلتنفيذ 
 766568 99090 2753280 التدريب

 209955 72028 550000 ذكل التصالت وغري
اجملموع

3
 75342462 27270533 26478986 

 
2

 .7024مايو  32املبالغ الفعلية املُسجةل حىت ال ن تشمل النفقات حىت  
7

ر للمزيانية حبلول هناية عام   املُتوقَّعة حىت هناية عام ( والنفقات 7024مايو  32يشمل املبالغ الفعلية املُسجةل حىت ال ن ) 7024الاس تخدام املُقدَّ

نفاق الراهنة.7024 ىل فرضيات الإ  ، استنادًا اإ
3

.والتوقمعات الراهنة أأقل بكثري من املزيانية 7024مليون فرنك سويرسي حبلول هناية عام  73توقمعت املزيانية الأصلية أأن تبلغ النفقات الفعلية  

نفاق الفارق يف مراحل املرشوع   .القادمةالأصلية، ومن املتوقمع اإ

م املُحَرز يف تنفيذ املرشوعات وتُعدم تقارير عن هذا التقدم وعن النفقات الفعلية. والتقدم  .75 وتتابع احملفظة ال ن التقدُّ
ل  املُحَرز يف التنفيذ متناسٌب مع النفقات الفعلية، كام هو ُمبنيَّ يف جدول اس تخدام املزيانية حسب اجملال الوظيفي الرئييس. اإ
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مًا قبل أأن يبدأأ تنفيذ أأن النفقات ا لفعلية عادًة ما تس بق التقدم املُحَرز خبطوات قليةل، بسبب التاكليف اليت تُدفَع ُمقدَّ
 املرشوع، مثل تاكليف البنية التحتية وتراخيص الربجميات والصيانة.

 اجلدول الزمين حملفظة املرشوعات سابعًا.

ن التأأخر يف طرح احلل الأسايس اخلاص ابملوارد البرشية واملرتبات أأثَّر يف مسار املوارد البرشية واملرشوعات  .76 اإ
رًا لها بنحو  الالحقة اخلاصة ابملوارد البرشية، مثل التوظيف واخلدمة اذلاتية، اليت بدأأت بعد املوعد الأصيل اذلي اكن ُمقرَّ

مثل حتليالت القوى العامةل والتاكمل بني املوارد  –وعات الأخرى املعمتدة عىل احملفظة مثانية أأشهر.  وابملثل، تأأخرت املرش 
دارة الأداء املؤسيس  مبقدار مثانية أأشهر تقريبًا. وهذا يعين أأن من احملمتل أأن تكمتل احملفظة حبلول منتصف عام  –البرشية واإ

دارة املرشوعات طرائق احلد من هذا التأأخري. كام اكن مقررًا لها يف الأصل. 7025بدًل من هناية عام  7026  ويبحث مكتب اإ

ل املُتوقَّع. .72 م الرمس البياين التايل حملًة عامًة عن اجلدول الزمين املُعدَّ  ويُقدمِّ

 

ىل عام  .78 ىل 7026ورمغ أأن من املتوقع أأن ميتد اجلدول الزمين ملا بعد الس نوات امخلس الأصلية ليصل اإ ، جتدر الإشارة اإ
 املعمتدة الأصلية لن يمت جتاوزها. أأن املزيانية

د حمفظة املرشوعات اثمنًا.  اخملاطر اليت هُتدم

دارهتا  .79 ىل حتديد اخملاطر ورصدها واإ تواصل حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية السعي، بطريقة شامةل، اإ
الرئيس ية اليت مت الكشف عهنا من خالل تنفيذ اسرتاتيمجيات التخفيف مهنا. ويسلط اجلدول التايل الضوء عىل اخملاطر 

د حمفظة املرشوعات كلك.  ابعتبارها خماطر هتدم

2010

                                                            

             

                  

                       

                      

         

           

        

                   
         

              

           

       

            

          

2014 2015 20162011 2012 2013
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 كيفية التخفيف من اخلطر الوصف اخلطر
ىل مس توى  7025مل تصل احملفظة يف هناية عام  التأأخر يف تسلمي احملفظة اإ

التنفيذ اذلي ُأبلِّغت به جلنة الربانمج واملزيانية 
 7020يف عام 

بالغ جلنة الربانمج  واملزيانية ابلتقدم املُحَرز أأوًل بأأول. حتذير جلنة اإ
ذا اكن من احملمتل أأن يس متر ذكل. التأأكد  الربانمج واملزيانية مبكرًا اإ

 من عدم تأأثر املزيانية املُتَّفق علهيا بأأي جتاوز.
املوظفون ل يس تخدمون النظام عىل النحو  الأعامل تقاوم التغيري

ط ول يس تمجيبون للتغيري بطريقة جيدة.  اخملطم
هما الأنظمة القامئة تشهد  واخلدمات اليت تُقدمِّ

دخال تغيريات مطلوبة دلمع  انقطاعًا عند اإ
 متطلبات حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية.

توجيه احملفظة بناًء عىل أأولوايت العمل. ختصيص احللول مع 
احلفاظ عىل توازن حكمي مع الوظائف اجلاهزة. ضامن مشاركة 

 يف اختبار القبول. التعامل ابنتظام مع املس تخدمني املس تخدمني
دارة التغيري )التواصل، والتدريب، وجلسات  من خالل ّجود اإ

خل(.  الإحاطة، اإ

 

 الإجنازات الرئيس ية حبسب املسار اتسعًا.

دارة املوارد البرشية  اإ

اكمتلت ال ن املرحةل الأوىل من املرشوع اليت اكنت تتأألف من تنفيذ القدرات الأساس ية للموارد البرشية وجتهزي  .30
من قدرات النظام اليت تدمع الأنشطة اليومية  7024، ومت الانهتاء منذ يناير PeopleSoftكشوف املرتبات بناًء عىل برانمج 

 للموارد البرشية واملرتبات.

يف أأعقاب مراحل اختبار متتابعة وصارمة للتأأكد من اكامتهل ومن قبول املس تخدمني للحل. وهذه وجاء التنفيذ  .32
ىل حتسني. واعُتربت ادلقة والإمتام يف حدود املزيانية من  ن اليت حتتاج اإ الاختبارات سلطت الضوَء عىل عدد من املَواطِّ

مة عىل اجلدول الزمين. ونتيجًة ذلكل، ُأجمِّ  ىل يناير  7023ل الطرح اذلي اكن خمططًا هل يف شهر أأكتوبر الأولوايت املُقدَّ اإ
جراء سلسةل  7024 جراء مزيد من اختبارات التاكمل وقبول املس تخدمني، واإ ضايف لتحسني احلل الهنايئ، واإ لتوفري وقت اإ

 اكمةل من الاختبارات املُوازية مع النظام القدمي.

ل فور أأن  7024واكمتل الاختبار يف أأوائل شهر يناير من عام  .37 نتاج اإ ىل الإ رًا هل، ومل حيدث الانتقال اإ كام اكن ُمقرَّ
ىل أأن الانتقال س يكون سلسًا وانحجًا. ونتيجًة حلدوث معلية نقل شامةل  اقتنعت اجلهات املعنية بأأعامل الويبو واطمئنت اإ

نتاج حساابت املرتبات من النظام اجلديد منذ شهر يناير،7024للبياانت يف يناير  ماكنية  ، جرى اإ ىل توفري اإ مما أأدى اإ
ىل أأدىن حد الأثر السليب النامج عن نرش احلل يف  احلصول عىل بياانت س نتني اكملتني يف النظام اجلديد. وذلكل اخنفض اإ

 وقت متأأخر عام اكن متوقعًا، وأأثبت جدواه للمنظمة.

ىل العمليات املنتظمة ودمع ما بعد  7024وانهتت يف مايو  .33 بل فريق املرشوع. وجيري أأنشطة نقل املعرفة اإ نتاج من قِّ الإ
طالق ما تبقى من الوظائف املرتبطة هبذا املرشوع عىل حنو ُمحََك كمجزء من ادلمع التشغييل املنتظم.  تدرجييًا اإ

ىل مايو  7023وُأقميت يف الفرتة من ديسمرب  .34 أأنشطٌة تدريبيٌة عديدة لضامن أأن املس تخدمني عىل مجيع  7024اإ
القطاعات هميؤون للقيام مبهاهمم دون أأي انقطاع لأنشطة أأعامل الويبو. وحبلول هناية شهر مايو، اكن يف املس توايت ويف مجيع 

 مس تخدم نشط. 200النظام حنو 

دارة املوارد البرشية أأو فامي يتعلق  .35 ىل تعزيز دمج البياانت والعمليات، سواء داخل اإ واكن هذا املرشوع الأويل هيدف اإ
والتدبري داخل الويبو. والتنفيذ الناحج حلل بيبلسوفت الأسايس اخلاص ابملوارد البرشية واملرتبات  بغري ذكل من همام الإدارة

م ال ن الأساس ملرشوعات املوارد البرشية املس تقبلية لتوفري وظائف حمس نة مع مرور الوقت. وقد بدأأ مرشوعان  يُقدمِّ
دارة املرشوعات جديدان، هام اخلدمة اذلاتية للموظفني والتوظيف. وسوف ترُشف  عىل تنفيذ املرشوعني اجلديدين جمالس اإ

 اليت تتأألف من أأحصاب املصلحة الرئيس يني املعنيني ابلأعامل.



WO/PBC/22/51 
9 
 

 ويرسد اجلدول التايل فوائد املرشوع الأول والفوائد املتوقع جنهيا من املرشوعات املس تقبلية. .36

الفوائد املتوقعة يف  7024يف  املُحقَّقةالفوائد 
7024 

 7026الفوائد املتوقعة يف  7025املتوقعة يف الفوائد 

 احلل الأسايس اخلاص ابملوارد البرشية واملرتبات
 الوظائف املدعومة:

دارة البياانت الرئيس ية  اإ
 حل متاكمل للموارد البرشية والشؤون املالية؛ -
 هيالك تشغيل متسقة. -

 ختطيط املوارد البرشية
والبياانت مفاهمي موحَّدة للمنصب والوظيفة  -

 املهنية عىل مجيع املوظفني؛
التخطيط املتاكمل مع نظام املوارد البرشية  -

 التشغييل.
دارة املوارد البرشية  اإ

 الإدارة الشامةل ملعلومات املوارد البرشية -
 الإدخال ال يل للبياانت؛ -
 معاجلة أأرسع للمعامالت املعقدة؛ -
متكني متخصيص املوارد البرشية من النفاذ  -
ىل املعلومات لتحسني خدمة الزابئن. ب   سهوةل اإ

 جتهزي كشوف املرتبات
 حساابت أأدق وأأكرث موثوقية للمرتبات؛ -
 توحيد جتهزي كشوف املرتبات مجليع املوظفني. -

عداد التقارير  اإ
 متاكمل مع أأداة معلومات الأعامل؛ -
 لوحة بياانت / قدرات حتليلية. -

 التكنولوجيا
نشاء نظام حديث  - للسامح بتقدمي قدرات اإ

 مس تقبلية؛
 اخنفاض احتياجات الصيانة وادلمع؛ -
 تقليل احامتل الفشل؛ -
نشاء منصة التعايف من الكوارث؛ -  اإ
يقاف الأنظمة القدمية. -  اإ

 اخلدمة اذلاتية
 الوظائف املدعومة:

تطبيق تكنولوجيا  -
املدخل لعرض 

املعلومات وبدء املهام 
 الإدارية؛

 النفاذ عرب ش بكة -
ىل املعلومات  الإنرتنت اإ

الشخصية ومعلومات 
الرواتب الأساس ية 

 للموظفني.

 اخلدمة اذلاتية
 الوظائف املدعومة:

بدء معامالت تتعلق حبدث  -
 حيايت؛

دخال الإجازات والغياب  - اإ
 والتصديق علهيام؛

طلبات بدلت معينة مثل منحة  -
عانة الإجيار.  التعلمي أأو اإ

ىل النظام:  مجيع املوظفني النفاذ اإ
 (PeopleSoft) التكنولوجيا:

دارة القضااي القانونية  اإ
 الوظائف املدعومة:

تتبُّع مراحل قضااي املوظفني 
 القانونية؛

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

 (PeopleSoft) التكنولوجيا:
 التوظيف

 الوظائف املدعومة:
لمتقدمني، التوظيف الإلكرتوين ل  -

 سواء ادلاخليني أأو اخلارجيني؛
عداد ونرش الوظائف الشاغرة  - اإ

 وفرص اخلدمة؛
 تقيمي املتقدمني واختيارمه؛ -
جراءات التوظيف؛ -  حتليل اإ
حتديد الكفاءات التنظميية  -

 واللمحات الشخصية؛

 أأداء املوظفني
 الوظائف املدعومة:

دارة ادلورة الس نوية لأداء  - اإ
 املوظفني؛

 تتبع الأهداف الفردية؛ -
القدرة عىل دمع تقياميت  -

الأداء املتقدمة )الند للند، 
خل(؛360  ، اإ

 تسمجيل معدلت الأداء؛ -
رصد وحتليل الأداء التنظميي  -

 العام للموظفني.
ىل النظام: مجيع  النفاذ اإ

 املوظفني
 (PeopleSoft) التكنولوجيا:

دارة التعمل  اإ
 الوظائف املدعومة:

أأنظمة املوارد  التاكمل مع -
 البرشية الأخرى؛

اغتنام فرص التدريب )من  -
 تقياميت الأداء(؛

دارة الأنشطة التدريبية  - اإ
 اخملططة؛

 تسمجيل نتاجئ التدريب؛ -
رصد وحتليل احتياجات  -

التدريب التنظميية العامة 
 للموظفني.

ىل النظام: دارة تكنولوجيا املعلومات، قسم  النفاذ اإ اإ
اء الربانمج واملزيانية، دائرة املرتبات، شعبة أأد

تنس يق الأمن والسالمة، شعبة البىن التحتية 
 للمباين، مركز اس تقبال املاكملات

 (PeopleSoft) التكنولوجيا:

ىل النظام: مجيع  النفاذ اإ
 املوظفني

 التكنولوجيا:
(PeopleSoft) 

ىل النظام: املرحشون  النفاذ اإ
دارة املوارد البرشية،  اخلارجيون، واإ

 وأأعضاء جمالس الاختيار.
د فامي بعد( التكنولوجيا:  )حُتدَّ

ىل النظام: مجيع  النفاذ اإ
 املوظفني

 (PeopleSoft) التكنولوجيا:
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 اليت تُنفَّذ حاليًا. ويُوحضمِّ اجلدول التايل اخملاطر الرئيس ية ملرشوعي املوارد البرشية الذلين بدأ  واسرتاتيمجيات التخفيف .32

 كيفية التخفيف من اخلطر الوصف اخلطر
زايدة قاعدة املس تخدمني 

ىل ضعف أأداء  يؤدي اإ
 النظام.

زايدة قاعدة املس تخدمني لتضم مجيع املوظفني بسبب 
همام اخلدمة اذلاتية قد تؤثر يف أأداء الأنظمة احلالية 

لإدارة املعلومات الإدارية. وحينئذ سوف تتأأثر كفاءة 
 املوظفني.

ضامن أأن جحم النظام يُناسب بدقة عدد املس تخدمني 
 املتوقعني وجحم املعامالت.

نتاج. ىل الإ جراء اختبارات الأداء قبل نقل احلل اإ  اإ

نظام توظيف املتقدمني 
اخلارجيني صعب 

 الاس تخدام.

تقدمي نظام صعب الاس تخدام لتوظيف املتقدمني 
ىل العزوف عن تقدمي الطلبات،  اخلارجيني قد يؤدي اإ

أأو تأأخر معلية الاختيار، أأو وجود اس تفسارات كثرية 
 تطلب املساعدة.

اختيار أأداة توظيف بلغت مرحةل النضج، وتكون ُمعرتف 
 هبا كأداة رائدة يف السوق.

الاختبار املكثف والشامل مع كثري من املس تخدمني لضامن 
 سهوةل الاس تخدام.

 

دارة الأداء املؤسيس(الإدارة القامئة عىل النتاجئ )عرب   تنفيذ أأدوات اإ

د  .38 ِّ دارة القامئة عىل النتاجئ، ويُوطم ي جوهر فلسفة الويبو لالإ ز ويُقوم ِّ ن الربانمج التطبيقي لإدارة الأداء املؤسيس يُعزم اإ
عداد خ دارة املوارد، ويُمكمِّن مديري املرشوعات من اإ مسق القامئ عىل النتاجئ وابإ طط ثنائية املبادئ اليت تسمح ابلتخطيط املُت

ماكنية التتبع السلمي لعميات التدقيق، ويضمن ربط مجيع  احلول وس نوية يف نظام مركزي متاكمل. ويتيح النظاُم للمنظمة اإ
 الأنشطة بنتاجئ الويبو املرتقبة، مع ما يتعلق بذكل من موارد برشية ومالية.

جراءات العمل من وقد ركَّز املرشوُع خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير عىل حتسني ا .39 لتخطيط الس نوي للعمل، واإ
ىل الهناية، وتقدمي برانمج تطبيقي للتخطيط الس نوي للعمل لعايم  . وهذا التطوير اخملصص يُزيد من 7025و 7024البداية اإ

 ، ويُدَمج يف الربانمج التطبيقي اخلاص ابلتخطيط لفرتة الس نتني7027قدرات احلل اخلاص ابلتخطيط الس نوي للعمل لعام 
7024/7025. 

ىل  .40 م مزيانيات فرتات الس نتني للموارد البرشية واملالية اإ والربانمج التطبيقي اخلاص ابلتخطيط الس نوي للعمل يُقسمِّ
ه مديرو الربامج  مزيانيات س نوية، وفقًا لوثيقة الربانمج واملزيانية لفرتة الس نتني اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء. وعندئذ يُوجَّ

ضافة أأنشطة خطة العمل، وختصيص املزيانيات، واجتياز معلية املوافقة.  من خالل معلية التخطيط الس نوي للعمل، واإ
وتضمن املزياُت الإضافية دقة حساابت املزيانية، وتلكيف املوظفني بأأنشطة الربانمج، وقدرات التدقيق، وحتديد اجلداول 

نة.  الزمنية املُحس َّ

م أأيضًا التطبيق اخلاص ابلتخطي .42 ِّ م ال ن وظائف ويُقدم دارة الأداء، ويُقدمِّ ضافية طوال دورة اإ ط الس نوي للعمل وظائف اإ
احلايل جعل من املمكن  FSCMلرصد خطط العمل الس نوية خالل التنفيذ وتقياميت الأداء الفصلية. والتاكمل مع نظام 

دارة الأداء املؤسيس، مم ا يسمح بعقد مقارنة بني املزيانية عرض التاكليف الفعلية للك نشاط من أأنشطة الربانمج يف نظام اإ
دارة الأداء املؤسيس  والنفقات الفعلية. وقد ُأدرِّجت وظيفة موفرة للوقت لتوجيه تسوايت املزيانية ادلاخلية تلقائيًا من نظام اإ

ىل نظام  ِّ FSCMاإ دخال البياانت، ويُيرسمِّ التسوايت ذات الصةل، ويُعزم ز سالمة ، مما يسمح بتفادي تضييع الوقت يف تكرار اإ
دارة الأداء املؤسيس  PeopleSoft HRالبياانت. ويسمح التاكمل اخملصص مع برانمج  بعرض مجيع املناصب يف نظام اإ

لتلكيفها ابلأنشطة، ويُسهمِّل حساب التاكليف ذات الصةل. ويشمل التطوير وظيفًة مؤمتتًة لتحديث املعلومات املذكورة أ نفًا 
جراء تغيريات يف أأنظمة املصد  ر.عند اإ

م ملديري الربامج أ ليًة حمس نًة للغاية من أأجل تطوير  .47 جراءات العمل قدَّ دارة الأداء املؤسيس واإ ونرش تطبيقات نظام اإ
ىل تقليل الوقت واجلهد الالزمني للتحقُّق من معلومات  وثيقة الربانمج واملزيانية اخلاصة ابلويبو واس تعراضها، مما أأدى اإ
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ماكنية تتبعها. وفامي ييل التخطيط الثنايئ احلول والس نوي وت وحيدها وحتليلها، وزايدة دقة بياانت التخطيط وموثوقيهتا واإ
 ملخص لفوائد املرشوع املرتبطة ابلتخطيط الس نوي للعمل ومراقبة التنفيذ.

 7025الفوائد املتوقعة يف  7024يف  املُحقَّقةالفوائد  7023يف  املُحقَّقةالفوائد  7027يف  املُحقَّقةالفوائد 
التخطيط الس نوي للعمل 

7027/7023 
 الوظائف املدعومة:

ختطيط الأنشطة املرتبطة ابلنتاجئ  -
 املرتقبة وحتديهثا؛ 

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  -
)مثل جداول  Essbaseبرانمج 

تصارحي التوظيف، واملبالغ الفعلية 
مقابل املبالغ املرصودة يف مزيانية 

ىل غري ذكل(؛   خطة العمل، اإ
والقدرة عىل اس تخراج دفاتر  -

املزيانية لتحميلها عىل برانمج 
FSCM ؛ 

وتقدمي تعليقات عىل النفقات  -
ىل املس ؤولني عرب نشاط الفعلية اإ

 يف تقارير فصلية. FSCMبرانمج 

التخطيط الس نوي للعمل 
7024/7025 

 الوظائف املدعومة:
التخطيط الس نوي للعمل يف 

مع وظائف  7027/7023الثنائية 
ضافية:  اإ

ختطيط أأنشطة خطط العمل يف  -
املرتبطة مبؤرشات  7024/7025

الأداء والنتاجئ املرتقبة وتتبع حاةل 
 هذه الأنشطة؛ 

والتخطيط عىل مس توى  -
 املناصب؛ 

عادة ختصيص(  - وختصيص )اإ
 مناصب لأنشطة الربامج؛

واملرحةل الأوىل من التاكمل مع  -
 PeopleSoft HRبرانجمي 

 ؛ FSCMو
واس تخراج عدد كبري من التقارير  -

دارة الأداء املؤسيس  من نظام اإ
للك من املس تخدمني الهنائيني 

 والفرق املركزية.

نوي للعمل التخطيط الس  
7024/7025 

 الوظائف املدعومة:
التخطيط الس نوي للعمل للثنائية 

ضايف  7024/7025 مع صقل اإ
ىل تعليقات املس تخدمني؛   استنادًا اإ

 AIMSالاندماج الاكمل مع  -
HR وAIMS FSCM؛ 
o  النفقات الفعلية من برانمج

FSCM؛ 
o  ىل دفاتر املزيانية املُرَسةل اإ

 ؛FSCMبرانمج 
o  أأنشطة الربامج اجلديدة

ىل برانمج   ؛FSCMاملُرَسةل اإ
o  بياانت املناصب الواردة من

 .PeopleSoft HRبرانمج 
التحقق من هوية املس تخدم بناء 

 عىل ادلليل النشط العام
اس تخراج تقارير متقدمة للك من 

املس تخدمني الهنائيني والفرق 
 املركزية.

التخطيط الس نوي للعمل 
7026/7022 

 الوظائف املدعومة:
التخطيط الس نوي للعمل للثنائية 

ضايف  7024/7025 مع صقل اإ
ىل تعليقات املس تخدمني؛  استنادًا اإ

واس تخراج تقارير متاكمةل للك من 
املس تخدمني الهنائيني والفرق 

 املركزية من أأداة معلومات الأعامل.

ىل النظام: دارة  النفاذ اإ قسم اإ
ة الربامج والأداء وقسم املزياني

 املركزاين
 Essbase)برانمج  التكنولوجيا:

 (Excelمع واّجة دامعة لربانمج 

ىل النظام: املس تخدمون  النفاذ اإ
 الهنائيون 

، Essbase)برانمج  التكنولوجيا:
 Hyperionوبرانمج 

Planning) 

ىل النظام: املس تخدمون  النفاذ اإ
 الهنائيون 

، Essbase)برانمج  التكنولوجيا:
 Hyperionوبرانمج 

Planning) 

ىل النظام: املس تخدمون  النفاذ اإ
 الهنائيون 

، Essbase)برانمج  التكنولوجيا:
 Hyperionوبرانمج 

Planning وبرانمج ،BI) 

 

دارة الأداء املؤسيس دمَع التطبيق اخلاص ابلتخطيط لفرتة الس نتني اذلي  .43 وخالل الفرتة قيد النظر، واصل مرشوع اإ
عداد التقارير املطورة كعنرص جوهري للربجمية احلالية لإدارة الأداء نرُش خالل الفرتة املشموةل  ابلتقرير السابق. ووظيفة اإ

دارة معلومات حتليلية أ نية وموحدة عىل نطاق مجيع قطاعات املنظمة بشأأن الربانمج واملزيانية  املؤسيس أأاتحت أأيضًا لالإ
 امي خيص التخطيط للثنائية.. ويرد فامي ييل تلخيص لفوائد املرشوع ف7024/7025للثنائية 

 7024/7025الفوائد املتوقعة يف  7027/7023يف  املُحقَّقةالفوائد 
 7024/7025التخطيط للثنائية 

 الوظائف املدعومة:
 ختطيط أأنشطة برامج املس توايت العليا للثنائية وربطها ابلنتاجئ املرتقبة ومؤرشات الأداء؛  -
 املوظفني وموارد خالف املوظفني( لأنشطة املس توايت العليا؛ووضع مزيانية املوارد )موارد  -
 وتقدير حصة التطوير من املزيانية؛ -
نفاق؛  -  وتقدير املزيانية القامئة عىل النتاجئ واملزيانية حبسب صنف الإ
ىل غري ذكل(  - نفاق، وجدول أأعامل التمنية، اإ وحتليل أأبعاد التخطيط )النتيجة املرتقبة، وصنف الإ

 7026/7022التخطيط للثنائية 
 الوظائف املدعومة:

مع وظائف  7024/7025التخطيط للثنائية 
ضافية:  اإ

 نرش وثيقة الربانمج واملزيانية؛ -
ة العمليات من خالل تدفقات العمل أأمتت -

جراءات املوافقة الهرمية.   واإ
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  برانمج و/أأو قطاع و/أأو وحدة.حبسب لك
ىل النظام:  املس تخدمون الهنائيون  النفاذ اإ

 (Hyperion Planning، وبرانمج Essbase)برانمج  التكنولوجيا:

ىل النظام:  املس تخدمون الهنائيون  النفاذ اإ
، وبرانمج Essbase)برانمج  التكنولوجيا:

Hyperion Planning) 

 

دارة الأداء املؤسيس: .44  ويوحض اجلدول التايل اخملاطر الرئيس ية بشأأن مسار معل نظام اإ

 التخفيف من اخلطركيفية  الوصف اخلطر
ىل أأقىص حد  عدم الاس تفادة اإ

دارة الأداء املؤسيس.  من اإ
ماكنية تنفيذ حل تكنولويج  رمغ اإ

مناسب، ل تس تخدم املؤسسُة النظاَم 
 بطريقة ترفع من قميته القصوى.

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

دارة التغيري  برجميات ذات جودة. وتنظمي دورات تدريبية مالمئة وأأنشطة اإ
جراءات العمل الفعاةل.  بشأأن اإ

 

 تعزيز التقارير املؤسس ية ومعلومات الأعامل

ىل توفري قدرات حتليلية متعددة الوظائف لش ىت أأحصاب املصلحة  .45 الرئيس يني يف هيدف مرشوع معلومات الأعامل اإ
ادلاخل واخلارج لمتكيهنم من فهم ادلوافع الأساس ية لرباجمهم وممزيات أأداهئا فهامً أأفضل. وسوف متيض هذه الإماكنية عىل حنو 

دة بشأأن جودة البياانت.  تدرجيي يك حُترَتم مبادئ أأفضل املامرسات ويك تليب املعلومات معايري ُمحدَّ

. FSCMهذه املرحةل، البنية التحتية التقنية وأ ليات تلقي بياانت من برانمج  وأأنشأأ مرشوع معلومات الأعامل، خالل .46
عداد تقارير معلومات الأعامل عن  ومت تدريب موارد الأعامل واكتسبت همارات مع قدرات تطوير معلومات الأعامل. وبدأأ اإ

دارة الربامج.  الشؤون املالية واإ

ثبات املفاهمي لتحديد كيف ميكن .42 دراج وتوحيد بياانت من مصادر أأخرى  وُأجريت معليات اإ دارة الأداء  –اإ مثل نظام اإ
 يف مس تودع بياانت معلومات الأعامل. –املؤسيس ونظام الأعامل الإلكرتونية 

عت أ لية تلقي البياانت من املوارد البرشية، ومت الانهتاء يف شهر PeopleSoft HRوعقب بدء العمل بربانمج  .48 ، ُوضِّ
طالق النسخة ا دارة املوارد البرشية.يونيو من اإ  لأوىل من لوحة بياانت خاصة ابإ

دارة الأداء املؤسيس يف برانمج معلومات الأعامل. ويوحض اجلدول  .49 دماج بياانت خطة العمل ومزيانية نظام اإ وبدأأ اإ
 التايل فوائد معلية الإدماج.

 7024/7025الفوائد املتوقعة يف  7027/7023يف  املُحقَّقةالفوائد 
 املدعومة:الوظائف 

نشاء بنية حتتية تكنولوجية مع أ ليات تلقي بياانت من برانمج  - اإ
FSCM؛ 

لإداريت الشؤون  Oracle Business Intelligenceوبرجميات  -
 املالية واملشرتايت؛

 ولوحات بياانت منوذجية مكيمفة حسب احتياجات الإدارة العليا؛ -
ماكنية التحقق من هوية املس تخدم بناء ع اتحة اإ ىل ادلليل النشط العام واإ

دخال بياانت املس تخدم مرة واحدة.   مع اإ
ىل النظام:  مس تخدمون رئيس يون حمددون النفاذ اإ

 Oracle Business Intelligenceبرانمج  التكنولوجيا:

 الوظائف املدعومة:
دارة الأداء  - نشاء أ ليات تلقي بياانت من نظام املوارد البرشية ونظام اإ اإ

 امل الإلكرتونية؛املؤسيس ونظام الأع
 لوحات بياانت مكيمفة حسب احتياجات الإدارة العليا؛ -
للموارد  Oracle Business Intelligenceوبرجميات برانمج  -

 البرشية؛
دارة القوى العامةل مكيمفة حسب احتياجات املوارد  - ولوحات بياانت اإ

 البرشية؛
 ولوحات بياانت مكيفة حسب احتياجات ادلول الأعضاء. -
ىل النظام:ا  مجموعة موسعة من أأحصاب املصلحة لنفاذ اإ

 Oracle Business Intelligenceبرانمج  التكنولوجيا:
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 اجلدول التايل اخملاطر الرئيس ية اخلاصة مبرشوع معلومات الأعامل.وحضمِّ ويُ  .50

 كيفية التخفيف من اخلطر الوصف اخلطر
ىل أأقىص حد  عدم الاس تفادة اإ

 من معلومات الأعامل.
قد ل تمتكن املؤسسة من اس تخراج 
أأقىص قدر من الفوائد من الوظائف 

 املتعلقة مبعلومات الأعامل. 

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

حمكة بشأأن املعلومات جودة البياانت وتناسقها. ووضع س ياسة أأمنية 
 الرسية.

بقاء عىل برانمج  الاس تدامة بعد انهتاء املرشوع قد ل تس تطيع املنظمة الإ
 معلومات الأعامل حاملا ينهتيي املرشوع.

تكوين كفاءات داخل لك قطاع من قطاعات املنظمة ومضن هممة 
ادلمع كمجزء من املرشوع لضامن أأهنا ميكن أأن تواصل تطوير حل 

 عامل بعد انهتاء املرشوع.معلومات الأ 

 حتسينات أأنظمة الإدارة املتاكمةل للشؤون املالية واملشرتايت والأسفار

. وسوف تكون فوائد هذه الأداة يه تقليل Traveldooمت خالل الفرتة قيد النظر رشاء أأداة جحز عرب الإنرتنت، يه  .52
نة جراءات سفر ُمحس َّ . ومير املرشوع حاليًا مبراحهل الهنائية من التنفيذ تاكليف املعامالت وتذاكر السفر من خالل اإ

 والاختبار، وجيري ال ن التخطيط لبدء التشغيل اذلي ينبغي أأن حيدث عىل مراحل بدءًا من هذا الصيف.

واكمتل بنجاح مرشوع جترييب دلمج نظام التخطيط للموارد املؤسس ية مع أأنظمة خدمات الرتمجة اخلاصة مبعاهدة  .57
دارة مزيانية التعاون بشأأن ال دخال حتسينات عىل اإ رباءات. وقد مسح ذكل بتحديد عدد من الفوائد التجارية، مبا يف ذكل اإ

عداد التقارير والرصد، وتقليل عبء العمل اليدوي املطلوب ملعاجلة معامالت الرتمجة. ومت الانهتاء من  الرتمجة، وحتسني اإ
ر أأن يبدأأ التشغيل يف شهر يونيو هذا تصممي وبناء الواّجات لأمتتة ادلمج، وتُنفَّذ ال ن  مراحل الاختبار الهنائية، ومن املُقرَّ

 العام، وذكل عىل مراحل، ابئع تلو ال خر.

يف الويبو، مما مسح  والفواتريوقد جرى اس تعراض العملية اجلارية لتكييف الربجميات احلالية اخلاصة حبساابت القبض  .53
التمجهزي وختفيضات يف مس توى التخصيص.  وسوف تُدَرج هذه النتاجئ يف  بتحديد عدد من الفرص لإدخال حتسينات عىل

 .7025يف عام  PeopleSoft Financialsالرتقية املُخططة لربانمج 

. وتشمل 7024/7025، وهو جاهز لفرتة الس نتني 7023وُأعيد تصممي خمطط الويب املايل للحساابت يف أأواخر عام  .54
دخال مجموعة مشرتكة من رموز الإدارات، وتقليل ّجود الصيانة عن فوائد التصممي اجلديد اتساق رموز أأ  نشطة الربامج، واإ

 طريق زايدة مس توى التاكمل بني الأنظمة.

 ويوحض اجلدول التايل اخملاطر الرئيس ية والاسرتاتيمجيات اليت تُطبَّق حاليًا للتخفيف مهنا. .55

 كيفية التخفيف من اخلطر الوصف اخلطر
 مس تخدمو نظام الإدارة

املتاكمةل غري ُمدرَّبني 
تدريبًا اكفيًا عىل أأداء 

 معلهم.

جراءات العمل وتقدمي وحدات جديدة  يؤدي حتسني اإ
ىل تغري أأدوار  يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية اإ
ذا  مس تخديم نظام الإدارة املتاكمةل ومسؤولياهتم. واإ

جراءات العمل أأو  اكن املس تخدمون ل يفهمون اإ
ن النظام لن يُس تخَدم الأدوات فهامً  اكفيًا، فاإ

 الاس تخدام الأمثل.

وضع اسرتاتيمجية للتدريب وتنفيذها. وتلبية احتياجات 
ىل التدريب يف س ياق  ضافًة اإ املرشوعات من حيث التدريب اإ

ضفاء طابع مؤسيس عىل التدريب وفقًا  العمليات اجلارية. واإ
 لالحتياجات.

فريق ادلمع املعين بنظام 
ةل ل يقدم الإدارة املتاكم

 دعامً اكفيًا للمس تخدمني

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

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 

ووظائف العمل اجلديدة. وضامن املشاركة يف ختطيط اختبار 
قبول املس تخدم وتنفيذه لتحسني اجلودة وخفض متطلبات 

 ادلمع. 
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 حة.وفامي ييل فقرة قرار مقرت  .56

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علاًم  .52
ابلتقرير املرحيل اخلاص بتنفيذ نظام شامل 

ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية )الوثيقة 
WO/PBC/22/15.) 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 توصيات التَّحقُّق والتَّصديق املس تقلني املرفق:

 

مق فر وص ال

دة بوضوح.1 ة بناًء عىل أ ولوايت ُمحدر رشوع لضامن أ ن لك املبادرات ُمتّسقة وُميَّسر نشاء هيلك شامل للربانمج أ و امل ا 

2
دارة الربانمج مساعدًا ملدير الربانمج، وقد يصل ال مر  ضايف يف البداية )ميكن أ ن يكون من ادلاخل( ليعمل يف مكتب ا  تعيني مدير برانمج )خاريج(، وخشص ا 

دارة الربانمج ملساعدة مدير الربانمج. ىل وجود خشصني مساعدين يف مكتب ا  يف هناية املطاف ا 

3

من املُسَّلر به أ ن املبادرات اخملتلفة داخل الربانمج لها خصائص خمتلفة. بيد أ ن من املهم أ ن ُُتتار بعض التقنيات عن وعي وتُطبرق يف لك مرشوع. وذلكل من 

ع احلركة يف مرشوع أ خر. ولكن ال بد أ ن يُطبرق ذكل ويُدار بوعي. وينبغي أ ن يُطبرق ابنتظام طوال  مكن أ ن يُطبرق هنج شّّليّل يف مرشوع ما ويُطبرق هنج رسي امل

ب. صل أ و التدري الربانمج مزيد من املهنجيات ال خرى املرتبطة ابلربانمج، مثل تقيمي اخملاطر أ و التوا

4
ستامثر الّلزم لسد الثغرة  سرتاتيجية والوضعني احلايل واملُس هتَدف )ومنوذج التشغيل( والا وينبغي أ ن تتضمن دراسة اجلدوى معلومات غزيرة عن الرؤية والا

جاميل تلكفة امللكية. ىل تكوين فكرة عن ا  مترة ذات الصةل، مما يؤدي ا  املوجود بيهنام والتلكفة املس 

صول الرمسية املشرتكة اخلاصة ابلبياانت الرئيس ية يف املؤسسة.5 ِّّساق وادلقة واال رشاف والترامثُل واملساءةل لل  ضامن الات

التأ كد من أ ن القامئة املرجعية للموارد البرشية ُموقرعة.6

أ ة لتكنولوجيا املعلومات.7 التأ كد من وجود بنية ُمثىل لتكنولوجيا املعلومات سوف تدمع العمل عىل أ مكل وجه من دون بنية حتتية ُمعقردة وُمجزر

دارة التاكمل.8 صل فضًّل عن ا  ب والتوا دارة التغيري والتدري نشاء مكتب ال دارة الربانمج مبا يف ذكل ادلمع اخلاص اب  ا 

9
ن ذكل قد يتسبب يف حدوث تضارب يف  رشوع أ و العكس ابلعكس، فا  ضاء يشاركون بشلك اكمل يف تنفيذ امل ىل اللجنة التوجهيية )اجمللس( أ ع جيب أ ال ينضم ا 

املصاحل عند تسوية املنازعات يف مرحةل ما.

ة يف دراسة اجلدوى مثل البياانت املالية ومؤرشات ال داء الرئيس ية اليت ترتبط ارتباطاً وثيقًا ابملنافع املتوقعة واملذكورة.10 دراج معايري واحض ا 

دراج مبادئ تصممي تتوافق توافقًا وثيقًا مع الاسرتاتيجية، ويُسرتشد هبا بوضوح يف التصممي املُقبِّل وعند تصممي منوذج تشغيل حيامث يكون ذكل قابًّل للتطبيق.11 ا 

12
ساس أ رقام مرجعية( يف دراسة اجلدوى حيامث يكون ذكل قابًّل للتطبيق، عىل سبيل املثال: يف  كون عىل أ  ل أ ن ت فوائد )ويُفضر دراج حساابت واقعية للتلكفة وال ا 

املوارد البرشية.

ضفاء الطابع املؤسيس عليه.13 رشوعات وا  مترار عىل لك امل وضع هنج رمسي ال دارة اخملاطر يُطبرق ابس 

دارة اخملاطر.14 جعل خشص واحد أ و فريق )واي حبرذا لو اكن جزءًا من مكتب الربانمج( مسؤواًل عن معلية ا 

دارة اخملاطر بندًا رمسيًا وقابًّل للتكرار يف جداول أ عامل اجامتعات اجمللس.15 جعل ا 

جعل ادلمع التنفيذي واحضًا طوال الوقت، ال س امي للمس تخدمني املس تقبليني.16

17
داف اليت حتاول حتقيقها، ال ميثل النطاق خطرًا كبريًا يف  رشوعات احلالية، اليت تُقيِّّد النطاق ابلفعل بسبب ال ه حض. فنظرًا لطبيعة امل حيب حتديد النطاق حتديدًا أ و

ن. دارة العّلقة مع الزابئ رشوعات املس تقبلية مثل ا  امل )BI((، ولكن سوف تزداد صعوبته مع امل هذه املرحةل )ابس تثناء ما خيص برانمج معلومات ال ع

18
ا وأ ن يضفي عىل هذا  دارهت ينبغي ملدير التاكمل )أ و مكتب الربانمج املسؤول عن التحقُّق من اتساق التاكمل( أ ن يضع هنجًا رمسيًا للتحمك يف التبعيات اخلارجية وا 

الهنج طابعًا مؤسس يًا.

19
ال بدرجة صغرية، وذكل لتجنب تضارب املصاحل، والتأ كد من أ ن املسؤولية ال تزال  رشوعات ا  ضاء اجمللس ال يشاركون يف تنفيذ الربانمج أ و امل التأ كد من أ ن أ ع

ملقاة عىل عاتق أ ولئك اذلين يف مس توى تنفيذي.

ذا أ مكن( خّلل اجامتعات اجمللس.20 ر. وينبغي أ ن يدخل هذا السجل يف تقدير وتقيمي اخملاطر عىل مس توى جامعي )ا  مترا الاحتفاظ بسجل خماطر ابس 

دارة اخملاطر بنشاط عىل مجيع مس توايت املنظمة.21 ا 

رشوع ومدير الربانمج.22 رشاف قائد امل رشوع أ ن يتوىل مسؤولية التخطيط ويرصده حتت ا  ينبغي ملكتب امل

23
شطة من طوارئ، بداًل من التخطيط للطوارئ عىل أ هنا  عّلهنا بوضوح. وجيب أ ال يُمّد الوقت املسموح به ليشمل ما قد حيدث يف بعض ال ن وضع خطة للطوارئ وا 

جياد توقعات خاطئة. ىل ا  مرحةل منفصةل، ل ن ذكل س يؤدي ا 

جيب أ ال تُنفرذ أ نشطة متتابعة يعمتد بعضها عىل بعض ابلتوازي مثل الاختبار، ل هنا س يكون لها تأ ثري سليب يف اجلودة اال جاملية اليت سوف تُقدم.24

رق عىل حنٍو ُمتّسق.25 التأ كد من أ ن مجيع التغريات تُوث

ىل مدير الربانمج.26 قل هذه املسؤولية يف هناية املطاف ا  رشوعات داخل الربانمج، ون توس يع نطاق بوابة تقدمي طلبات التغيري للك امل

رشوع.27 حاكم لكٌّ من مدير الربانمج ومدير امل دخال تسجيل زمين يُديره اب  ا 

ىل املوارد ادلاخلية.28 تتبُّع املوارد اخلارجية عن قرب، والتأ كد من أ ن هناك نقًّل فعااًل للمعرفة ا 

صل اذلي يس هتدف مجهورًا من خارج الربانمج.29 صل، ال س امي التوا رصد فعالية مجيع وسائل التوا

رشوعات وتتوىل مسؤوليته مجموعة واحدة أ و خشص واحد.30 صياغة هنج ال دارة التغيري يُطبرق يف لك امل

الاس تعانة مبس تخدمني ممتزيين )ليسوا جزءًا من الربانمج( لتسهيل التغيري.31
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مق وصفر ال

ة فامي يتعلق ابلوقت.32 جنازات واحض رث رصامًة بناًء عىل نتاجئ وا  كون أ ك ىل مزيد من الاهامتم وجيب أ ن ت دارة ال طراف اخلارجية ا  حتتاج ا 

33
امل، حيث ال  متدت بعض وحدات معلومات ال ع م خدمة التخطيط للموارد املؤسس ية )اس تجابة أ رسع( ل ن الويبو من أ وائل املنظامت اليت اع ينبغي زايدة دمع ُمقّدِّ

ظمة أ و خدمة التخطيط للموارد املؤسس ية. يم خدمة دمج ال ن توجد )يف لك أ حناء العامل( سوى خربة حمدودة للغاية سواء دلى ُمقّدِّ

اس تخدام طريقة واحدة مجلع املتطلبات وتوثيقها. وينبغي ربط املتطلبات حباالت الاختبارات وتعديّلهتا.34

ن.35 ية مباكن أ ن يوجد هنج تصاعدي وفهم اكمل للوضع الراه ىل معلية حالية أ و نظام حايل سوف يُستبدل، مفن ال مه عندما يتعلق ال مر مبتطلبات تستند ا 

ذا لزم ال مر.36 جراءات تصحيحية ا  ينبغي ُتطيط التقيمي ال مين يف وقت مبكر من العملية، وينبغي أ ن يوفر التخطيط مساحًة اكفيًة الُتاذ ا 

37
ر واملس تخدم املس تقبيل يف املرحةل  رث تفاعًّل بني املُطّوِّ ع احلركة مع هنج أ ك سلوب رسي جيب أ ن يكون هنج التطوير واحضًا وجيب احلفاظ عليه. ويُس تحسن اتباع أ 

م فهيا ادلمع ملزيد من العمليات املتقدمة واجلديدة. ولكن جيب أ ن يكون هذا الاختيار عن وعي اكمل وأ ن يُدار عىل هذا النحو. الثانية اليت سوف يُقدر

38
رية من  جيب الاحتفاظ بواثئق التطوير وحتديهثا حسب الاقتضاء. وجيب أ ن يتحقق موظفو الويبو التقنيون من ذكل عىل حنو استبايق وليس يف املرحةل ال خ

التطوير.
رشوعات.39 التأ كد من وجود بيئة الاختبار املناس بة، واي حبذا لو ُوجدت بيئة اختبار منفصةل مجليع امل

40.ً توثيق نتاجئ لك ما جُيرى من أ نشطة اختبارية توثيقًا واحضا

41

صفات  دراج هذه التغيريات بعد ذكل، فيجب حتديث املوا ذا تغريت املتطلبات واُُتذ قرار اب  صفات الوظيفية والتقنية. وا  قًا مع املوا رسِّ جعل اختبار الوحدات ُمت

ضًا أ ن يراقهبا  شخاص املسؤولني عن التطوير ولكن ينبغي أ ي بل ال  جراء اختبار الوحدات مرة أ خرى. وجيب توثيق هذه العملية بأ مكلها والتوقيع علهيا من قِّ التقنية وا 

موظفو الويبو.
رشوعات أ و الربامج.42 دارة امل جيب تتبّع اختبار الوحدات تتبُّعًا حصيحًا بواسطة ا 

التأ كد من أ ن بيئة الاختبار تعكس الواقع بدقة.43

ذا مل تنجح الواهجات أ و التحويّلت يف البداية.44 تنظيف بيئات الاختبار ا 

رشوعات.45 سرتاتيجية بشأ ن اختبار ال داء واختبار الضغط واختبار املس تخدمني املزتامنني يف مجيع امل ة وا دراج خطة اختبار واحض ا 

46
ن ذكل سوف يسمح للمس تخدمني ابالطّلع عىل أ حدث املعلومات عن قدرات النظام املعنية، وبأ ن  ب ما قبل الاختبار من خّلل ُمدّرِّب مس تقل. فا  تقدمي تدري

رث دقة أ ثناء الاختبار. يكونوا أ ك

دارة البياانت الرئيس ية ك داة لتيسري املبادرات واالتصاالت فامي بني اال دارات )يك ُترج اال دارات من عزلهتا(.47 اس تخدام مبادرات ا 

48
عامل وأ خر لتكنولوجيا املعلومات. وميكن أ ن يتكون  كوين فريق متخصص ال دارة البياانت الرئيس ية يضم عىل ال قل همندسني يعمّلن بدوام اكمل - همندس لل  ت

امل. ول ن هذه املبادرة سوف يتسع نطاقها، ميكن  رشوع لفريق معلومات ال ع الفريق يف البداية من خشص واحد مع مساعد واحد يكوانن جزءًا من مكتب امل

49
ب  ن سوف يزداد مع مرور الوقت، مفن املهم أ ن يكون التدري دارة العّلقة مع الزابئ نظرًا ل ن عدد املس تخدمني املس تقبليني ملرشوعات مثل املوارد البرشية أ و ا 

ن مكتب الربانمج. ىل جانب مدير معلية التغيري( مض ب )رمبا ا  رب.  وذلكل يُوىص بوجود مدير تدري ُمخططًا وُمدارًا بوعي أ ك

جراءات صيانة.50 ب وا  وضع شهادة تدري

ة تتجاوز التاكمل التقين، ومن مثر تتضمن دمج العمليات.51 جيب رصد معلية التعش يق عىل مس توى تفصييل )للك واهجة(. وجيب أ ن تكون هناك خطة تاكمل واحض

52
شخاص  رشاك كبار املس تخدمني املس تقبليني وال  ً. وا  امل وتس تخدم هنجًا تنازليًا وتصاعداًي موازاي تطبيق مهنجية مجلع البياانت، حبيث تكون هذه املهنجية قامئًة عىل ال ع

دارة التغيري يف الوقت نفسه. ًا جلهد ا  املشاركني يف التنفيذ. وينبغي أ ن يكون مجع املتطلبات ُميَّّسِّ

بل فريق منفصل. وهذا يشمل الًك من هيلكة البياانت وتنقيهتا.53 ن الربانمج، من قِّ امل أ و مض ما داخل فريق معلومات ال ع دارة البياانت الرئيس ية ا  التأ كد من معاجلة ا 

54
دارة  ىل نتيجة متوقعة )أ ي قامئة عىل النتاجئ(.  وميكن أ ن يكون مرشوع ا  رشوعات تستند ا  ة لتعقب الفوائد، والتأ كد من أ ن تقارير لك امل جراءات واحض وضع ا 

ساس جيد ذلكل. ال داء املؤسيس مبثابة أ 

55
جاميل تلكفة ملكية حل ادلمع اذلي ينبغي توثيقه يف دراسة  ينبغي أ ن جُيرى حواٌر حول مزيانية ادلمع القادمة. ويف هناية املطاف، ينبغي أ ن يكون هذا جزءًا من ا 

اجلدوى. ففي الوقت احلارض، ال تتضمن دراسة اجلدوى تفاصيل حساب تلكفة امللكية.

56

ت. وحني يُنقَل هذا الفريق ليكون جزءًا من  ن الفريق يف مقدوره أ ن يطعن يف القرارا دارة أ خرى، ومن مثر ليس جزءًا من الربانمج، فا  مبا أ ن ادلمع حاليًا جزٌء من ا 

دارة تكنولوجيا املعلومات تشارك يف  الربانمج، قد تقل هذه القدرة عىل الطعن ل نه ال ن جزء من الربانمج. وتويص رشكة غارترن بأ ن يُرَصد ذكل، أ و أ ن تظل ا 

ما ابس تقرار النظام أ و قابليته للصيانة أ و جودته. ب اليت تتعلق ا  تقيمي بعض اجلوان

تعيني مس تخدمني ممتزيين داخل املنظمة ليسوا جزءًا من الربانمج.57

58
رشوعات اليت يكون  كوارث، ال س امي يف حاةل امل ىل خطة الس تعادة القدرة عىل العمل بعد ال ضافًة ا  امل ا  تويص رشكة غارترن بوضع خطة الس مترارية ترصيف ال ع

رشوعات اليت حتل حمل أ نظمة قدمية. جحم التعامّلت فهيا كبريًا أ و امل


