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 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون اخلامسةالدورة 
ىل  أأغسطس 29جنيف، من   2016سبمترب  2اإ

 
 

 عن تنفيذ نظام شامل ومتكامل للتخطيط للموارد املؤسسية يتقرير مرحل

عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة أأوًل.

عىل اقرتاح الأمانة بشأأن تنفيذ  2010يف سبمترب وافقت ادلورة الثامنة والأربعون مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو  .1
" 1(، بغية حتقيق ما ييل: "A/48/14و WO/PBC/15/17نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية )الوثيقتان 

نتاجية فامي تقوم به الويبو و " 2لتنظمي وخدمة العمالء، "حتديث همام الويبو الأساس ية يف جمالت الإدارة وا حتسني الكفاءة والإ
مداد ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل والإدارة مبعلومات أأفضل.و " 3من معليات الإدارة والتنظمي، "  تعزيز القدرة عىل اإ

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

ىل مايو  2015نيو للموارد املؤسس ية خالل الفرتة من يو  ثة، وما يتصل هبا من  م ملخصاً قدمِّ كام يُ  .2016اإ خلطة احملفظة احملدم
طار املزيانية العامة للمحفظة اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء.  تسوايت يف املزيانية يف اإ

 معلومات أأساس ية –الأهداف والنطاق والهنج  اثنيًا.

ر نظام مم ،خالل مجموعة من املرشوعات املرتابطةجيري تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية من  .3 ا سساعد عىل تطوم
 الإدارة املتاكمةل بصورة تدرجيية.

مداد اجملموعة الأوىل من املرشوعات هتدفو  .4 ىل اإ دارة املوارد البرشية، مبا  اإ الويبو مبجموعة شامةل من الأدوات لتعزيز اإ
دارة الوظائف، واملزااي واملس تحقات، واملرتبات، والتوظيف، وأأداء املوظفني، والتعمل، والتطوير.  يف ذكل اإ
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ىل الثانية من املرشوعات  اجملموعةُ  قد قدمتو  .5 دارة الأداء  أأداة –من الأدوات  الويبو مجموعةً اإ ( EPM)املؤسيس اإ
، للثنائيةتنفيذ الإدارة القامئة عىل النتاجئ ودمعه، مبا يف ذكل التخطيط  لتعزيز – (BI) املعلومات الاس تخباراتية التجاريةأأداة و 

عداد التقارير ِّ عُ وقد والتحليالت.  ،والتخطيط الس نوي للعمل، والتنفيذ والرصد وتقيمي الأداء، واإ طار هذه أأيضاً  تززم ، يف اإ
دارةُ اجملم اخملاطر املؤسس ية، ويه وظيفة ابلغة الأمهية لتحقيق الأهداف الاسرتاتيجية والنتاجئ املنشودة للمنظمة، اليت  وعة، اإ

دارة القامئة عىل النتاجئ. تُنفذ ابعتبارها جزءاً   ل يتجزأأ من دورة املنظمة لالإ

زت و  .6  (FSCM) ابلأمور املالية واملشرتايتاخلاصة القامئة  PeopleSoftأأنظمة الثالثة من املرشوعات  اجملموعةُ قد عزَّ
دخال تغيريات يف شلك الأنظمة  دخال وظائف ووحدات جديدة، فضالً سوف ا مم وحتديهثا،والسفر من خالل اإ  ميكمن من اإ

جراءات العمل.  عن حتسني اإ

دارة العالقات معمفاهمي  يفالويبو من اكتساب خربة  الرابعة اجملموعةُ  تُمكمِّنوسوف  .7 من خالل وممارساهتا،  العمالء اإ
ها الأعامل، مثل أأدوات القوامئ الربيدية، وقواعد بياانت ّجات التصال، و  دارة النفاذ، وحتليالت اإ دمع مرشوعات تُوّجمِّ

وخارج مس تقل  ودمة العمالء، وهخل اً أأنشأأت الويبو جملسوقد  .العمالءاليت تركز عىل  الأنظمةالعمالء، واستبدال بعض 
احملمتل أأن تؤدي بعد  وخارطة الطريق الشامةل اليت من ومكة،لرؤية، واحليتناول ا، و يةموارد املؤسس  للتخطيط ال ظة نطاق حمف

 .دارة العالقات مع العمالءلإ  أأمشل اإىل حتديد وتنفيذ حلم   ذكل

مبعه الويبو يف التنفيذ  .8 ىل  سستندوالهنج اذلي تت تخطيط ال تساعد عىل تطور قدرات اليت مرشوعات لل التنفيذ املرحيل اإ
قدرة  عىل احتياجات الأعامل وأأولوايهتا، ويُراعيالهنج أأيضًا  ويقوملموارد املؤسس ية تدرجييًا عىل حنو مرتابط وموزون. ل

 الوحدات التنظميية املعنية عىل استيعاب التغيريات ودجمها.

 اجلودة وادلقة والإجناز يف حدود املزيانية املعمتدة. لموارد املؤسس ية يهلتخطيط ال واحملراكت الرئيس ية لتنفيذ حمفظة  .9
م و  قدرة الوحدات التنظميية عىل استيعاب  عىلهذه املعايري و  بناًء عىل 2015يف التقرير املرحيل لعام  لعدَّ جدول زمين مُ قُدمِّ

دراّجا. زال تل اليت املتبقية،  اتعواجلداول الزمنية للمرش  وضمِّ تُ  خطة  يف هذا التقرير  لحقاً  ردتو  ما يُطبَّق من تغيريات واإ
ل الزمين املُ  اجلدولمضن   .2017يف عام  اخلاص ابلإمتامعدَّ

 اإجنازات احملفظة .اثلثاً 

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

 .احملفظةحىت هناية تنفيذ  تطور واخلططال  1رمق البياين  ويُبنيم الرسُ  مبعلومات أأفضل.
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ِّ يُ و  .11  لتقدم احملرز يف لك مجموعة من مرشوعات احملفظة.مفصاًل ل  اخلامس عرضاً م القسم قدم

 نس تقالامل التحقق والتصديق  رابعًا.

ُ  ،2013يف عام ت أأول معلية حتقق وتصديق مس تقلني جريأ   .12 م و ذت التوصيات ابلاكمل. فمِّ ون من املقرر أأن يقوم ُمقدمِّ
جراء مراجعة اثنية 2016 عام خاللمس تقل خدمة خاريج  ه املراجعة، من ز هذكمِّ رتُ . وسللتحقق والتصديق املس تقلني ابإ

م لإ وس تُ  ،عاملفوائد الأ مضن ما سرُتكز عليه، عىل  دراكدارة الويبو رؤ  وتوصيات سوف تساعد عىل ضامن قدمِّ لاكفة لويبو ا اإ
ماكانت ا  .2017احملفظة يف عام  غلق بعد يةموارد املؤسس  للتخطيط ال  مرشوعات حمفظة تس تخدهمالأنظمة اليت اإ

 تقيمي أأداء الرشاكء اخلارجيني امللكفني ابلتنفيذ .خامساً 

جناز خاللجيري ابس مترار  .13 وعادًة . ةاملؤسس يامللكفني بتنفيذ نظام التخطيط للموارد أأداء الرشاكء رصُد لك مرشوع  اإ
رتبطة مبعا م يوضع عىل أأساسها جدول زمين متفق عليه لفدفع. املمن سلسةل من الإجنازات الرشاكء  مة معربَ العقود املُ ما تتأألف 

نفاذ املس تو  املطلوب . وسساقحقَّ املُ جناز الإ مقابل من الويبو ليك يمت ادلفع  وجيب أأن تكون الإجنازات مقبولً  عد هذا عىل اإ
ذ  .من الرقابة عىل اجلودة والتاكليف ىل تعديل  رمبابيد أأن ذكل ميكن أأن يؤثر عىل اجلدول الزمين للتنفيذ؛ اإ حتتاج الإجنازات اإ

 قبل أأن تقبلها الويبو.

الرشيك  خمططارضاء اخلارجية ومتثل املاسة اخل ،أأداء الرشاكء اخلارجيني امللكفني ابلتنفيذ 2رمق ويصور الرس البياين  .14
رئيس يني امللكفني بتنفيذ نظام التخطيط للموارد الرشيكني ل الأداء الفعيل ل  اخملططان الأمحر والأزرق ادلاخليان ثلمي و  .املثايل

 زاد عدد املعايري اليت الزتم هبا الرشيك. ،اخملططلكام كرب  أأنه أأي   يف الفرتة املشمول ابلتقرير، املؤسس ية

 أأداء الرشاكء اخلارجيني امللكفني ابلتنفيذ – 2رمق الرس البياين 

 



WO/PBC/25/14 
5 
 

 يةموارد املؤسس  للتخطيط نظام ال تنفيذ امللُكفني ب الرئيس يني  نيكيمن الرش  أأن لكً  الوارد أأعاله الرس البياينيوض و  .15
لفرتة املشمول ابلتقرير مقارنًة اب امأأداهئيكني الرش ن لك سَّ ، ح خالل الفرتة املشمول ابلتقريرو ضعف.  مواطنقوة و  دليه مواطن

 اإىل:يف املقام الأول يرجع  ذكلالسابق. واكن 

 ىل جانب القياس املنتظم والإجراءات التصحيحية دراج مؤرشات أأداء رئيس ية يف العقود، اإ  ،اإ

  طار أأصغر الأعامل اليت ميكن منحها مبارشة  مبا فهيا، ةتنافس ييف مناقصات التأأكد من طرح مجيع الأعامل يف اإ
 ،قامئجامع اتفاق 

 ن، نظام رقايب ىل املرحةل التالية من املرشوع ُمحسَّ  ،لضامن حتقيق مس تو  مقبول من اجلودة قبل الانتقال اإ

 دراج جزاءات يف  .الأداءُتطبَّق يف حال ضعف ل عقود ال اإ

ية من أأجل سد رد املؤسس  مواللتخطيط نظام ال تنفيذ امللكفني ب الرئيس يني  الرشيكنيلعمل مع االويبو  تواصلسوف و  .16
 .ةمس متر  معلية حتسنييف شلك ، وذكل املثايل احلايل ومس تو  أأداهئام مس تو  أأداهئامبني املوجودة الفجوات 

 التصالت سادسًا.
دارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت تعمل  .17 جناز مرشوع لإدخالحاليًا عىل اإ دارةل حلم   اإ لمحتو  عىل ل  املركزية الإ
ن ون خارجيومراجعاليت قام هبا مراجعة أأداء نظام التخطيط للموارد املؤسس ية الناجتة عن  – 6التوصية ف. املؤسسة نطاق
ماكن واحد.  حبيث حُتَفظ الواثئق املتعلقة ابملرشوع يفدارة الواثئق ا اخلاص ابإ الويبو تعزيز نظاهممن طلبت  – 2014يف عام 

الأنظمة اليت تطبق الإدارة املركزية من أأوائل  يةموارد املؤسس  للتخطيط أأن يكون نظام ال  تقرتحاو  ذكلقبلت الويبو و 
جنازها عىل . و للمحتو  حيهنا يف متامًا  ةً كون جاهز تأأن املُستبعد ن ، مفمراحللكن نظرًا لأن الإدارة املركزية للمحتو  جيري اإ

أأقىص ذلكل تواصل احملفظة حتقيق و. 2017يف عام نهتيي ، اليت سوف ت يةموارد املؤسس  للتخطيط ال حمفظة تس تفيد مهنا ل 
توزيع من أأجل ( والربيد الإلكرتوين ،نرتانت، وييك، اجملفدات املشرتكةالإ ) احلالية لتبادل املعارفدوات الأ اس تفادة من 
غالق ، من املتوقع ذكلفظة للك. وبناء عىل احملو ات عواملرش عمل بأ خر تطورات أأحصاب املصاحل عىل جلعل املعلومات و  اإ

 راجع اخلاريج.ملالصادرة عن ا 6ية التوص 

دارة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ) ول يزال .18 تواصل مع املوظفني عىل مجيع ي ( EPMOمكتب اإ
 شهر نومفربجلسة "ما اجلديد يف الويبو" اليت عقدت يف  2015عام يف من بني املبادرات الرئيس ية اكن املس توايت. و 

نرش طبعات من النرشة الإخبارية لنظام التخطيط للموارد  2015وحظيت ابهامتم كبري من املوظفني. كام شهد صيف وش تاء 
 .أأوًل بأأول املرشوعاتش ىت طالع املوظفني عىل املنتجات واخلدمات اجلديدة يف اإ املؤسس ية وتوزيعها من أأجل 

ومرشوع التوظيف،  PeopleSoftحتديث دريب ملرشوع لتصال والتامن أأنشطة  أأيضًا عدداً  احملفظةُ  وأأجنزت .19
تدريبية،  هاتبعض هذه الأنشطة جلسات استشارية، وفيديو  تضمنت ولكهام يؤثر يف قاعدة كبرية من املس تخدمني. و 

 .2016واتصالت ابلربيد الإلكرتوين، والنرشة الإخبارية القادمة لصيف 

من املوظفني بشأأن تعقيبات مجع من أأجل نظام الإدارة املتاكمةل  ملس تخديم اس تقصاء   2015أ جري يف عام ، وأأخرياً  .20
هذه التحسينات قد نُفمِّذ  من وكثري   ،احملمتةل تحسيناتال  من اً عددا الاس تقصاء دت نتاجئ هذحدَّ و  .سهول اس تخدام النظام

ذا لقياس ما، 2016عام  منيف وقت لحق  ،أأخر  مرةً وسوف جُير  الاس تقصاء . ابلفعل أأو جيري تنفيذه حالياً  اكنت  اإ
 .الأخر  فرص التحسنيسهول اس تخدام النظام وأأيضًا لتحديد ساعدت عىل حتسني قد دخلت التغيريات اليت أ  
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 اس تخدام مزيانية مرشوع التخطيط للموارد املؤسس ية .سابعاً 
رة لتنفيذ حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد  .21 مليون فرنك سوسرسي  25املؤسس ية حنو تبلغ التلكفة الإجاملية املقدَّ

رة اس تضافَة التطبيق ، ورشاء الربجميات، وموظفي املرشوعات، وموارد اتعىل مد  مخس س نوات. وتشمل التاكليُف املقدَّ
املس تخدمني، وأأتعاب الرشاكء اخلارجيني امللكمفني ابلتنفيذ، فضاًل عن التدريب والتصالت وغري ذكل من التاكليف  استبدال

رة اخلاصة ابلصيانة وتشغيل ا ن تُنرَش الأنظمة وتصبح جاهزًة للعمل، س ُتدَرج التاكليف املتكرم ملرتبطة ابملرشوعات. وما اإ
مبا يف ذكل  –النظام يف الربانمج واملزيانيات املتعاقبة. وأأسفر املزج اذليك بني موارد برشية خارجية وداخلية للمرشوع 

طار مزيانية صارمة  –لكفة زهيدة وعقود مثبتة الأسعاراس تخدام موارد يف بفدان أأجنبية بت ط لها يف اإ عن تقدمي وظائف خمطم
 حىت ال ن.

ويرد يف اجلدولني التاليني ملخص  لس تخدام املزيانية حىت ال ن حبسب اجملال الوظيفي الرئييس وعنرص التلكفة،  .22
ر للمزيانية حبلول هناية عام  ضافة اإىل الاس تخدام املقدم  .2016اإ

 اس تخدام مزيانية حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية )حبسب اجملال الوظيفي الرئييس(
 (2016مايو  31)ابلفرنك السوسرسي، يف 

 املزيانية احملدثة مزيانية املرشوع الأصلية اجملال الوظيفي الرئييس
1
املبالغ الفعلية حىت  

 ال ن
2
 

الاس تخدام 
 الفعيل

3
 

التقدم 
 احملرز

ر الاس تخدا م املقدم
للمزيانية حبلول 

2016هناية عام 
 4

 
دارة الربامج والتغيري  3 328 648 %73 %65 2 722 200 4 187 968 3 830 200 اإ
دارة املوارد البرشية  اإ

 وتطويرها
755 945 8 724 351 8 345 951 4 59% 68% 958 390 6 

دارة الأداء املؤسيس  5 875 898 %100 %96 5 833 658 6 073 898 6 017 982 اإ
دارة العالقات مع العمالء  551 565 %4 %8 108 925 1 365 433 1 955 690 اإ
التحسينات املُدخةل عىل 

 نظام الإدارة املتاكمةل
840 591 4 440 981 3 615 221 3 81% 73% 940 447 3 

 الطوارئ املس تحقة
5
 - 004 381 1 - - - - 

 19 595 009 %73 %66 16 837 743 25 341 467 25 341 467 اجملموع

ثة اإىل النفقات الفعلية املسجةل حىت  1 ، واملزيانية املقدرة للمرشوعات املس تقبلية اخملطط لها، وتشمل هذه الأخرية تاكليف 2016مايو  31تستند املزيانية احملدم

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

 .2016مايو  31املبالغ الفعلية املسجةل حىت ال ن النفقات الفعلية حىت  تتضمن 2

نفاق الفعيل حىت  3 ثة.2016مايو  31تعكس الاس تخدامات الفعلية الإ  ، مقارنًة ابملزيانية احملدم

ر للمزيانية حبلول هناية عام  4 ، استناداً اإىل 2016النفقات املتوقعة حىت هناية ، و 2016مايو  31النفقات الفعلية املسجةل حىت  2016سشمل الاس تخدام املقدم

نفاق الراهنة.  فرضيات الإ

ابلفعل. ولن تكون خمصصات  أ جنزتتشري خمصصات الطوارئ املس تحقة اإىل الأموال غري املس تخدمة من خمصصات الطوارئ املقررة للمرشوعات اليت  5

 الطوارئ العامة املس تخدمة معروفًة اإل يف هناية احملفظة.
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 تخدام مزيانية حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية )حبسب عنرص التلكفة(اس  
 (2016مايو  31)ابلفرنك السوسرسي، يف 

 املزيانية احملدثة مزيانية املرشوع الأصلية عنرص التلكفة
1
 املبالغ الفعلية حىت ال ن 

2
ر   الاس تخدام املقدم

للمزيانية حبلول هناية عام 
2016
 3

 
 234 566 191 182 390 243 1 383 360 الربامج التطبيقيةاس تضافة 

 2 527 112 2 312 062 2 652 050 3 989 738 رشاء الربجميات
 6 319 476 5 987 149 6 939 876 5 564 680 موظفو املرشوعات

 1 390 628 1 179 428 1 572 128 2 703 800 موارد بدل املس تخدمني
 8 108 602 6 480 414 10 594 701 9 896 109 ابلتنفيذك اخلاريج امللكمف يالرش 

 360 607 175 587 475 447 1 253 780 التدريب
 654 017 511 921 1 336 017 550 000 التصالت وغري ذكل
 الطوارئ املس تحقة

4
 - 004 381 1 - - 

 19 595 009 16 801 192 25 341 467 25 341 467 اجملموع

ثة  تستند 1 ، واملزيانية املقدرة للمرشوعات املس تقبلية اخملطط لها، وتشمل هذه الأخرية تاكليف 2016مايو  31النفقات الفعلية املسجةل حىت اإىل املزيانية احملدم

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

 .2016مايو  31 ال ن النفقات الفعلية حىت تتضمن املبالغ الفعلية املسجةل حىت 2

ر للمزيانية حبلول هناية عام  3 اإىل  ، استناداً 2016، والنفقات املتوقعة حىت هناية 2016مايو  31النفقات الفعلية املسجةل حىت  2016سشمل الاس تخدام املقدم

نفاق الراهنة.  فرضيات الإ

 ابلفعل. أ جنزتاملس تخدمة من خمصصات املرشوعات اليت  تشري خمصصات الطوارئ املس تحقة اإىل الأموال غري 4

جناز، ومن املتوقع أأن يمت مزيانية احملفظة اثبتةً  ل تزال، ومعوماً  .23 اجملالت الوظيفية الرئيس ية مضن  لكبالنطاق املتعلق  اإ
 .املعمتدة نطاق املزيانية الأصلية

دارة الأداء املؤسيس جال اخلاصة مبالنفقات الهنائية تكون أأن  2015يف تقرير واكن من املتوقع  .24  قليالً أأكرب اإ
رة يفاملزيانية الأصلية من املائة(  يف 3.5) هذه النفقات خضعت  ،الفرتة املشمول ابلتقرير خالل. و 2010عام  كام اكنت ُمقدَّ

دارة والرقابة الإضافية  ىل أأن النفقات الهنائية لهذا اجملال ،بعنايةلالإ تقديرات عن ال ن  تزيدسوف  وتشري التقديرات احلالية اإ
 يف املائة. 1أأقل من باملزيانية الأصلية 

دارة االنفقات الهنائية جملحاليًا أأن تكون ومن املتوقع  .25 كام املزيانية الأصلية من  املائة يف 9أأكرب بنس بة التغيري و لربامج ال اإ
ىل القدرات الإدارية الإضافية الالزمة لإ  سسايف الأ . ويرجع ذكل 2010اكنت ُمقدرة يف عام   ها عىلوتعممي احللول جناز اإ

غالق احملفظة.اس مترار حتقيق النظمة بطريقة تضمن الاس تدامة و امل معليات   فوائد بعد اإ

ثة جملال  املزيانيةو  .26 دارة املوارد البرشية املُحدَّ ثةمن املزيانية كرب أأ وتطويرها اإ . 2015 حيل لعاماملر  تقريرالواردة يف ال  املُحدَّ
ىل عاملني و  بدأأ العمل به يف ال ونة الأخرية مرشوع التوظيف اذلي ، أأوهلام أأن اثننيترجع الزايدة يف الفرتة املشمول ابلتقرير اإ

التاكليف فاإن ، اكنت اثبتةً  لتنفيذف ابامللكَّ رشيك ال تاكليف مع أأن و ، لس تكامهلأأشهر  10بلغ أأطول  وقتاً قد اس تغرق 
ىل ذكل زادت ملء الشواغرو خر ، مثل موارد املرشوع، ادلاخلية الأ  تناسب مع زايدة الوقت. ومن اجلدير ابذلكر ابل ، وما اإ

 وتقياميً  كبرياً  اً ، وتطلب ختطيطعىل الإطالقالويبو تقوم به  قامئ عىل التكنولوجيا السحابيةتنفيذ أأن هذا املرشوع اكن أأول 
رشيك ال ي ورد من تقدير املزيانية اذلواثين هذين العاملني هو أأن لهنج اجلديد. اب اخلاصةللمخاطر وعوامل التخفيف  اً دقيق
دارة املواهب ف ب لكَّ املُ  . 2010من املزيانية الأصلية املقدرة يف عام  أأكرب – حالياً هل جيري التخطيط  ياذل –تنفيذ مرشوع اإ
دارة املوارد البرشيةجمال  اتعومرش أأن تكون من املتوقع لكن و  يف  ةر قدَّ مُ اكنت املزيانية الأصلية كام  يف حدود اوتطويره اإ
جنازها ات س بقعوالوفورات اليت حتققت يف مرش وذكل بسبب ، 2010 عام  .اإ
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. 2010املزيانية الأصلية املقدرة يف عام  منيف املائة  7بأأهنا أأكرب بنس بة تاكليف رشيك التنفيذ اخلاريج حاليًا ر قدَّ وتُ  .27
دارة املواهب، كام ذُ   ،لتلكفةتحمك يف هذه الزايدة احملمتةل ل ال  عىلللمساعدة و كر يف الفقرة السابقة. ويرجع ذكل اإىل مرشوع اإ

ىل تقليل أأن ُُيمتَلُطرحت مناقصة تنافس ية  ىل املزيانية الأصليتوقعة تلكفة امل ال  تؤدي اإ ىل مس تو  أأقرب اإ ة املقدرة يف عام اإ
ىل أأن 2010 جراء املناقصة تس تغرق . وجتدر الإشارة اإ ضافيًا غري ُمخطط هل اً وقتمعلية اإ عىل  لحق   هذا تأأثري  قد يكون ل ، و اإ

 اجلدول الزمين العام.

رة من املزيانية الأصلية املقد املرشوع أأكرب موظفيتاكليف ، جاء يف التقرير أأنه من املتوقع أأن تكون 2015يف عام و .28
ىل يُ اكن ذكل . و 2010يف عام  ، نيموظفني مؤقتني همرة ومؤهلمن وارد مل نسبياً الأكرب  س تخدامالاعز  يف املقام الأول اإ

اذلين تنفيذ امللكف ابل لرشيك اتبعني ل خالل مسابقات، يف مقابل الاعامتد عىل خرباء استشاريني اس تعانت هبم الويبو من 
دارة ، الفرتة املشمول ابلتقريروخالل لكيان التجاري. ل النفقات العامة  تشملتكون تلكفهتم أأكرب و   املوظفنينفقات جرت اإ

من  يف املائة 25أأكرب بنس بة زال ين اكن ل اإ ، و 2015التقدير احلايل أأقل من تقديرات عام أأصبح و  ،بعنايةهذه ضافية الإ 
 .2010يف عام  ةقدر املاملزيانية الأصلية 

 التصالت وغري"هو  2010من املزيانية الأصلية املقدرة يف عام كرب من املتوقع أأن يكون أأ اذلي  التلكفة ال خر وبند .29
ىل زايدة مزيانية الاس تقرار،  هذا. ويرجع ذكل" ىل احلاجة اإ املهارات الالزمة دلمع أأن ، لضامن بندهذا ال املُدَرجة يف اإ

اكفية اس تقرار يف فريق ادلمع التشغييل. واكنت احلاجة اإىل ضامن وجود مزيانية موجودة عىل حنو  اكف  التكنولوجيات اجلديدة 
 .مؤخراً اكمتلت اليت  اتعوفريق العمليات من املرش اليت تعلمها ادلروس أأحد 

30.  ِّ جنازها لأس باب متعددة، وخمصصات الطوارئ املس تحقة يه أأموال ُخصم صت أأصاًل ملرشوعات، لكهنا  م تُس تخدم يف اإ
دارهتا بعناية لمواردلتخطيط ال و  تثبيت الأسعار،العقود، و مفاوضات ت اليت حتققت من خالل الوفورامهنا  وقد تطورت . واإ

 متطلبات وأأولوايت جديدة للعملمع ظهور تطور تظل ت خالل مدة احملفظة، وسوف بصورة طبيعية احتياجات املنظمة 
 التكيف مع عىل وقادرةً  أأن تظل احملفظة مرنةً بة خمصصات الطوارئ املس تحق تسمحو . واختفاء متطلبات وأأولوايت أأخر 

متطلبات العمل غري املتوقعة أأو الناش ئة، مع ضامن الإجناز يف حدود املزيانية املعمتدة الأصلية. وسوف تُعاد، يف هناية أأجل 
 طوارئ مس تحقة متبقية اإىل الاحتياطيات.خمصصات احملفظة، أأي 

دارة املوارد البرشية، جاء يف التقرير أأن هناك فريقًا عاماًل قد شلكته شعبة 2015عام  يفو .31 ملراجعة الس ياسات  اإ
النظام احلايل حتديث تطلب ت  رمباهذا الفريق العامل أأن توصيات جاء يف التقرير أأيضًا رتتيبات العمل املرنة. و بوالقواعد املتعلقة 

عداد هذا التقريرولمتويل املرشوع.  وس يةلً  رمبا تُعترَب  ةتاحامل طوارئ خمصصات الوأأن لساعات العمل املرنة   ،  م تكنيف وقت اإ
ذا اكن مطلوابً هذا املرشوع، ذلكل فاإن ، وقد صدرتالفريق العامل توصيات  لمعايري احملددة يف الفقرة لال ن  سوف خيضع، اإ

 من هذا التقرير. 34

 الأصلية.املعمتدة املزيانية يف حدود للموارد املؤسس ية حمفظة مرشوعات التخطيط  تُنَجزأأن  ومن املتوقع معوماً  .32

 لمحفظةلاجلدول الزمين  .اثمناً 
ن  .33 ىل ادلول الأعضاء يف عام  ، اذلي قُدم أأصالً املرشوعات اجلدول الزمين حملفظةاإ عىل أأنه مرشوع ملدة مخس  2010اإ

ىل ادلول الأعضاء.ل بعد ذكل، كام ورد يف تأأثر بعدد من التأأخريات، وعُدمِّ قد س نوات،   التقارير املرحلية الس نوية املقدمة اإ

مت  .34 املتبقية  اتعواملرش أأوحضت أأن ، اليت فظة نظام الإدارة املتاكمةلحملاخلطُة املس تقبلية  2015تقرير عام  يفوقُدمِّ
دارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةلوذلكل فاإن . 2017و 2016 يف عايم تُنَجزسوف  بدء أأي مرشوع ل يوافق عىل  جملس اإ
لجديد   :اإ
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ذا (أأ  )  ،للمحفظة احملددة أأصالً الأهداف تامتىش مع  هأأهدافاكنت  اإ

ذا اكنت هل جدو  قوية مبا يف الكفاية، بناًء عىل  (ب )  والفوائد،ف يل لتاكل ل فصَّ حتليل مُ واإ

ذا اكن من املمكن  (ج ) جنازواإ جنازًا ه نطاق اإ  ،2017حبلول منتصف  اً واقعياإ

ذا اكنت  (د )  لتخطيطاات ومرشع ،لأنشطة العادية الأخر اب الإرضارلتنفيذه ابلتوازي ودون  املوارد متاحةً واإ
 ،فظةاحملخارج واملبادرات اليت  احلالية، للموارد املؤسس ية

ذا اكنت احملفظة و  (ه ) ىل أأن يكمتلدلهيا مزيانية اكفية لمتويل املرشوع اإ  .اإ

وقاعدة  ،واخلدمة اذلاتية ،التوظيفمرشوعات التنفيذ )املرشوعات اليت قيد عن  عامةً  حملةً  3ويقدم الرس البياين رمق  .35
دارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةلموافقة  تنتظرل تزال  اليت خر رشوعات الأ أأما امل . ملونة(التصال ّجات بياانت  يف  جملس اإ

عداد هذا التقرير هنا تظهر بلون  وقت اإ عادة تطوير السفر والأحداث ابللويظهر مرشوع رمادي. فاإ ليس لأنه الأبيض  وناإ
الانتقال ، والإنرتنترب جز عاحلأأداة دمج فظة )من مرشوعات احملمرشوعني ه اعامتده ُمدَرج بسبب من احملفظة، ولكن جزءاً 

ىل نظام قطاع التمنية جنازه( عىل اإ دارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت وتعمل .اإ جنازعىل  أأيضاً  اإ مرشوعات غري ظاهرة  اإ
املرشوعات فظة تعمتد عىل مراحل معينة من هذه مرشوعات احمل، ولكن بعض الإدارة املركزية للمحتو نظام و  تتعلق ابلتعاون

 اليت جيري تنفيذها.

 اخلطة املس تقبلية حملفظة نظام الإدارة املتاكمةل – 3الرس البياين رمق 

يف أأقرب  احلث عىل اس تكاملهاحيامث أأمكن، جيري، بشلك وثيق، و ختضع املرشوعات اليت خارج احملفظة للرصد و  .36
فظة، عىل افرتاض أأهنا تفي ابملعايري احملددة يف احمللجزء من  ات التابعةعورش بتنفيذ امل سسمح  رمباوقت ممكن، لأن ذكل 

 .34 الفقرة

 يف أأثناء اس تكامل. ويف حدود املزيانية املعمتدة أأصالً  سوف تكون 2017و 2016اخملطط لها يف عايم  املرشوعاتو  .37
الانهتاء من فور طلب املوارد ادلاخلية للمرشوع، ويتوقف حتميل تلكفهتا عىل احملفظة. و  يتوقف تدرجيياً سوف املرشوعات، 
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غالق احملفظة رمسياً  جراءات اإ ، مثل التأأكد من 2017عام  اجلزء الأخري من خالل مجيع املرشوعات، سيتوىل فريق صغري اإ
جناز عداد ال  اإ ىل اإ ، وتسوية احلساابت و ارضوريةتقارير الهنائية، وأأرشفة مجيع الواثئق المنافع ما بعد املرشوع، واإ غالقها، وما اإ

 لموارد املؤسس ية.لتخطيط مرشوع ال ذكل. وقد أأدرجت املوارد الالزمة لتنفيذ أأنشطة الإغالق هذه يف مزيانية 

د  .اتسعاً   فظةاحملاخملاطر اليت هُتدم

دارهتا  .38 تواصل حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية السعي، بطريقة شامةل، اإىل حتديد اخملاطر ورصدها واإ
اخملاطر الرئيس ية اليت مت بعض من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات التخفيف من حدهتا. وسسلط اجلدول التايل الضوء عىل 

د حمفظة املرشوعات للك.  الكشف عهنا ابعتبارها خماطر هتدم

 التخفيف من حدة اخملاطر الوصف اخملاطر
اس تكامل نطاق احملفظة خالل 

 لعدَّ الإطار الزمين املُ 
من  كبرياً  ل يزال النطاق املتبقي من احملفظة يُظهر عدداً 
اس تكاملها املرشوعات اليت تدعو احلاجة اإىل البدء فهيا و 

لكن قدرة املنظمة  .مد  زمين قصري نسبياً  غضون يف
هذا العمل الإضايف واكتساب املعرفة  عىل استيعاب

 املتعلقة ابلتكنولوجيات تعد مصدر قلق

سقاط و . 2017زمين اإىل منتصف عام الدول متديد اجل اإ
يف احملفظة.  جدراالإ اليت ل تس تويف معايري  اتعورش امل 
عادة اس تخدام الت و  والقدرات املوجودة للحد من كنولوجيات اإ

دخال تكنولوجيات جديدة و  لكتساب  الالزم الوقتلتقليل اإ
 املعارف املرتبطة هبا.

عدم القدرة عىل حتصيل القمية 
نظام التخطيط القصو  من 

بيامن ل تزال  للموارد املؤسس ية
 احملفظة قامئة

احملفظة املرشوعات بنجاح، ولكن حتصيل القمية  تُنجز
يتأأىت اإل  نل نظام التخطيط للموارد املؤسس يةالاكمةل ل 

من خالل اإحداث تغيريات يف العمليات والسلوكيات، 
وغريها، وهو ما ل يتحقق عن طريق مرشوعات تقدمي 

 التكنولوجيا

من خالل  ،تضمني معلية حتسني مس متر يف معليات املنظمة
احملفظة، لضامن حتصيل القمية القصو  أأثناء مدة احملفظة ويف 

اإجراء معلية حتقق وتصديق مس تقلني مع الرتكزي . املس تقبل
حملفظة أأمام اعىل الفوائد للمساعدة عىل حتديد الفرص املتاحة 

 لتقدمي أأقىص قمية ممكنة.
املوارد رشع ت سوف لإغالق، ااحملفظة عىل حيامن توشك  خسارة املوارد قبل اكامتل احملفظة

يف البحث عن فرص أأخر ، ورمبا تغادر قبل 
 لها يف احملفظةاس تكامل مع 

 اتدماخلمثل أأدوار ، الأجل موارد بعقود قصرية توظيف
تستند اإىل القدرة عىل ، اليت (ICS) التعاقدية الفردية

 .الإجناز
زايدة بسبب نطاق ال  متدد

 التوقعات
ات، يبدأأ عومن املرش اإجناز كثري النجاح يف عقب 

سسفر عن وجود  مما ،نضج املس تخدمني يف الازدايد
هذه الطلبات ميكن أأن و . وظائف أأكرث تعقيداً لطلبات 

ا ة اإىل أأبعد ممفظاحملاملتبقية و  اتعوزيد نطاق املرش ت
 يف الوقت املتبقياإجنازه ميكن 

تراعي  جدو  قويةاملس تقبلية لها  اتعواملرش التأأكد من أأن 
اإل يف  امليض قدماً ، وعدم نطاق والتاكليف والوقت والفوائدال 

املرشوعات أأن والتأأكد من اليت ميكن تربيرها.  اتعواملرش 
دارةدلهيا معليات احلالية  من نطاق ال  يزيدقوية حبيث ل  اإ
 املوافقة. أأوتحليل املناسب ال دون 

 الإجنازات الرئيس ية حبسب اجملموعة .عارشاً 

دارة   البرشية املوارداإ
لت يف املنظمة منصة توظيف جديدة، تسمى  ،خالل الفرتة املشمول ابلتقرير .39 فوفرت هذه املنصة للويبو اتليو. أ دخِّ
اخلدمات أأدوار واملنح ادلراس ية و الزمالت فرص أأخر  مثل ل عن جذب الأفراد لتوظيف املوظفني، فضالً  وفعالً  اً حديثحاًل 

طار معلية . (ICS) التعاقدية الفردية دخال ويف اإ  عىلللمساعدة صفحات املهن العامة ت الويبو ثحدَّ  ،ديدةاجلداة هذه الأ اإ
 أأحناء العا م. لكجذب مزيد من املرحشني من 

قدرات ظلت ، 53مبزيد من التفصيل يف الفقرة  الوارد ،PeopleSoft HRحتديث برانمج الانهتاء من وعقب  .40
يف سس متر مرشوع اخلدمة اذلاتية وف معامالت أأخر . وستتوسع لتشمل ، 2015 يناير اليت أ دخلت يفاخلدمة اذلاتية، 

ضافية خاللائتقدمي وظ  .2016 عام ف اإ

ملوارد البرشية داخل ابياانت وقد اتسع نطاق التاكمل بني نظام املوارد البرشية وغريه من الأنظمة مع توفر مزيد من  .41
بياانت  تدرجأ   ،اإىل ذكل ضافةً واإ وحات املوارد البرشية. ل، مما سساعد عىل حتسني املعلومات الاس تخباراتية التجاريةبرانمج 
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التأأكد من ، مما سساعد عىل املعلومات الاس تخباراتية التجارية برانمج داخلجودة البياانت مراقبة املوارد البرشية يف لوحات 
 .يةموارد املؤسس  للتخطيط ًة وحديثًة ومتسقًة يف لك حلول ال صدر دقيقامل يف أأنظمةاملوجود البياانت أأن 

دارة املوارد البرشية مراجعًة امل وخالل الفرتة  .42 دارة القضااي القانونية، املزمع شمول ابلتقرير، أأجرت شعبة اإ جنازهلنظام اإ  اإ
ىل أأن . وخلص2016يف عام  دارة القضااي القانونية اجلديد ، واحلل القامئ اكف  ت هذه املراجعة اإ من ذلكل أ سقط مرشوع اإ

 نطاق احملفظة.

 .احملققة واملنشودة يف املس تقبل رد يف اجلدول التايل الفوائدتو  .43

 2016الفوائد املنشودة يف  2016املنشودة يف احملققة أأو الفوائد  2015الفوائد احملققة يف  2014الفوائد احملققة يف 
الربانمج الأسايس للموارد البرشية/ 

 املرتبات
 الوظائف املدعومة:

دارة البياانت الرئيس ية  اإ
 املوارد البرشية ونظام التاكمل بني -

دارة الأداء املؤسيس  ،لغرض الرصد اإ
دارة للموارد البرشية  اإ

واّجة جديدة لربانمج  -
UNJSPF، 

عاجلة مطالبات املنح أأداة جديدة مل -
 ،التعلميية

تقارير اإضافية وتنبهيات مبراقبة  -
 .البياانت

 جتهزي لشف الرواتب
توحيد معلية جتهزي لشوف  -

املوظفني مبا يف ذكل املرتبات مجليع 
 املاكتب اخلارجية.

 التبليغ
قدرات اإضافية للوحة بياانت  -

 تحليلية.ال دوات الأ املوارد البرشية/ 

 اخلدمة اذلاتية
 الوظائف املدعومة:

النفاذ عرب ش بكة الإنرتنت اإىل  -
املعلومات الشخصية ومعلومات 
 الرواتب الأساس ية للموظفني.

 التوظيف
 الوظائف املدعومة:

التوظيف الإلكرتوين للمتقدمني،  -
 ،سواء من ادلاخل أأم من اخلارج

جتهزي الوظائف الشاغرة وفرص  -
 ،اخلدمة ونرشها

تقيمي املتقدمني والاختيار من  -
 ،بيهنم
 .حتليل اإجراءات التوظيف -

 اخلدمة ذاتية
 الوظائف املدعومة:

معامالت جديدة لطلبات الإجازة  -
 ،والغياب واملوافقة علهيام

معامالت جديدة للموظفني لطلب  -
 ،فوائد حمددة

أأداة جديدة للمديرين لإدارة  -
 .التوصيف الوظيفي

 أأداء املوظفني
 الوظائف املدعومة:

دارة ادلورة الس نوية لأداء  - اإ
 ،املوظفني

 ،تتبع الأهداف الفردية -
القدرة عىل دمع تقياميت الأداء  -

 ،، اإخل(360املتقدمة )الند للند، 
 ،معدلت الأداءتسجيل  -
رصد وحتليل الأداء التنظميي العام  -

 للموظفني.
دارة التعمل  اإ

 الوظائف املدعومة:
اغتنام فرص التدريب )من  -

 ،تقياميت الأداء(
دارة الأنشطة التدريبية اخملططة -  ،اإ
 ،تسجيل نتاجئ التدريب -
رصد وحتليل احتياجات التدريب  -

 .التنظميية العامة للموظفني

دارة املوارد املس تخدمون : شعبة اإ
شعبة و قسم املرتبات، و البرشية، 

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

 اس تقبال املاكملات
 PeopleSoft: التكنولوجيا

 : مجيع املوظفنياملس تخدمون
 PeopleSoft: برانمج التكنولوجيا

دارة املوارد : املس تخدمون شعبة اإ
شعبة املشرتايت البرشية، و 
، ومجيع املوظفني، والسفر

 وناخلارجيون و ادلاخليواملرحشون 
ومجيع املوظفني  ،)التوظيف(

 )اخلدمة اذلاتية(
)التوظيف(  Taleo: التكنولوجيا

 )اخلدمة اذلاتية( PeopleSoftو

 : مجيع املوظفنياملس تخدمون
 PeopleSoft: التكنولوجيا

دارة الأداء املؤسيس(  الإدارة القامئة عىل النتاجئ )عرب تنفيذ أأدوات اإ
ن  .44 د اإ ِّ دارة القامئة عىل النتاجئ، ويُوطم ي جوهر فلسفة الويبو لالإ ِّز ويُقوم الربانمج التطبيقي لإدارة الأداء املؤسيس يُعزم

مسق القامئ عىل النتاجئ عداد خطط  ربامجدارة املوارد، ويُمكمِّن مديري الوابإ  دوابلرص املبادئ اليت تسمح ابلتخطيط املُت من اإ
ماكنية التتبع السلمي ومن رصد خطط معلهم الس نوية ثنائية احلول وس نوية  يف نظام مركزي متاكمل. ويتيح النظاُم للمنظمة اإ

 برشية ومالية.لعميات التدقيق، ويضمن ربط مجيع الأنشطة بنتاجئ الويبو املنشودة، مع ما يتعلق بذكل من موارد 

دارة الأداء املؤسيس  غلقتأ  ، وخالل الفرتة املشمول ابلتقرير .45 طار الناحج لعدد من الأدوات.  الإجنازبعد مجموعة اإ ويف اإ
 .الأدوات وتعزيزها ابس مترار صيانةهممة  (MAAS) قسم التنظمي والتطبيقات الإداريةهذا الإغالق، انتقلت اإىل 
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لت احملفظُة عددًا  ،سلس انتقالحدوث  لضامنو  .46 مت وموَّ قسم التنظمي والتطبيقات الإدارية من  لمتكني املوارد منقدَّ
دارة الأداء املؤسيس  دخال يف والاس متراراحلفاظ عىل نظام اإ  :مثل يه،عل  حتسينات اإ

 .2016/2017الثنائية مع دلوضع خطط العمل الس نوية تطبيق جديد ل (أأ  )

دخال  (ب ) دارة نظام  التاكمل بني عىلحتسينات كبرية اإ دارة سلسةل التوريد  ،(EPM )داء املؤسيسالأ اإ ونظام اإ
زايدة تبادل املعلومات وتبس يط بعض العمليات، مثل  من لمتكنل ، (HR) املوارد البرشيةنظام و  (FSCMاملايل )
ىل الثنائية التالية لها وتقدمي بياانت مناصب عادية مننقل معلية  أأي عىل مس تو  الفعلية املبالغ املزيانية و  ثنائية اإ
 .منصب

 فوائد املرتبطة ابلتخطيط الس نوي للعمل:لوفامي ييل ملخص ل .47

 2015 يفالفوائد املُحقَّقة  2014الفوائد املُحقَّقة يف  2013الفوائد املُحقَّقة يف  2012الفوائد املُحقَّقة يف 
التخطيط الس نوي للعمل 

2012/2013 
 الوظائف املدعومة:

املرتبطة لأنشطة لتخطيط ال  -
 ،ابلنتاجئ املنشودة وحتديهثا

ختصيص موارد املوظفني وموارد  -
خالف املوظفني وتسويهتا عىل 

 ،مس تو  أأنشطة الربامج
حتليل العديد من أأبعاد معلومات  -

النتاجئ والكيان  خطط العمل، أأي  
 ،املُنفمِّذ
اس تخراج تقارير مبارشًة من  -

)مثل جداول  Essbaseبرانمج 
ف، واملبالغ الفعلية تصارحي التوظي

مقابل املبالغ املرصودة يف مزيانية 
 ،خطة العمل، اإىل غري ذكل(

القدرة عىل اس تخراج دفاتر  -
املزيانية لتحميلها عىل برانمج 

FSCM، 
تقدمي تعليقات عىل النفقات  -

الفعلية اإىل املسؤولني عرب نشاط 
 يف تقارير فصلية. FSCMبرانمج 

التخطيط الس نوي للعمل 
2014/2015 

 الوظائف املدعومة:
التخطيط الس نوي للعمل يف 

 مع وظائف اإضافية: 2012/2013
نشطة خطط العمل لأ تخطيط ال  -
املرتبطة مبؤرشات  2014/2015يف 

الأداء والنتاجئ املرتقبة وتتبع حال 
 ،هذه الأنشطة

 املناصب،التخطيط عىل مس تو   -
عادة ختصيص(  - ختصيص )اإ

 ،مناصب لأنشطة الربامج
املرحةل الأوىل من التاكمل مع  -

 PeopleSoft HRبرانجمي 
 ،FSCMو
اس تخراج عدد كبري من التقارير  -

دارة الأداء املؤسيس للك  من نظام اإ
من املس تخدمني الهنائيني والفرق 

 املركزية.

التخطيط الس نوي للعمل 
2014/2015 

 الوظائف املدعومة:
التخطيط الس نوي للعمل للفرتة 

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

 HRالاندماج الاكمل مع برانجمي  -
 FSCMو

o  النفقات الفعلية من
 ،FSCMبرانمج 

o  دفاتر املزيانية املُرَسةل
 ،FSCMاإىل برانمج 

o  أأنشطة الربامج اجلديدة
املُرَسةل اإىل برانمج 

FSCM، 
o  الواردة  املناصببياانت

من برانمج 
PeopleSoft HR. 
التحقق من هوية املس تخدم بناء 

 عىل ادلليل العام للرشكة
اس تخراج تقارير متقدمة للك من 
املس تخدمني الهنائيني والفرق 

 املركزية.

التخطيط الس نوي للعمل 
2016/2017 

 الوظائف املدعومة:
التخطيط الس نوي للعمل للفرتة 

مع املزيد من املواءمة  2016/2017
 ،استنادًا اإىل تعليقات املس تخدمني
 HRحتسني الاندماج مع برانجمي 

 ،FSCMو
عىل  ةالفعلي نفقات املوظفنيتتبع 

 .ناصبمس تو  امل 
 

دارة الربامج  املس تخدمون: قسم اإ
 والأداء وقسم املزيانية املركزاين

مع  Essbase: برانمج التكنولوجيا
 Excelواّجة دامعة لربانمج 

املس تخدمون : املس تخدمون
 الهنائيون

، Essbaseبرانمج : التكنولوجيا
 Hyperion Planningوبرانمج 

املس تخدمون : املس تخدمون
 الهنائيون

، Essbaseبرانمج : التكنولوجيا
 Hyperion Planningوبرانمج 

املس تخدمون : املس تخدمون
 الهنائيون

، Essbaseبرانمج : التكنولوجيا
، Hyperion Planningوبرانمج 
 BIوبرانمج 

 

خالل للثنائية، اليت أ جنزت ثة من تطبيق التخطيط حدَّ املُ نسخة ال اس ُتخدمت التقرير، ذا وخالل الفرتة املشمول هب .48
نشاء سيناريوهات متعددة دلمع نتاجئ2016/2017الثنائية السابق، دلمع  ابلتقريرالفرتة املشمول  جلنة الربانمج  . ومشل ذكل اإ

 .للثنائيةخطيط الت ص فوائد املرشوع فامي خيل ملخص. وفامي ييل واملزيانية
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 2014/2015الفوائد احملققة يف  2012/2013الفوائد املُحقَّقة يف 
 2014/2015 لثنائيةالتخطيط ل 

 الوظائف املدعومة:
وربطها ابلنتاجئ املنشودة  لثنائيةنشطة برامج املس توايت العليا ل لأ تخطيط ال  -

 ،ومؤرشات الأداء
وضع مزيانية املوارد )موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني( لأنشطة و  -

 ،املس توايت العليا
 ،تقدير حصة التطوير من املزيانيةو  -
 ،تقدير املزيانية القامئة عىل النتاجئ واملزيانية حبسب فئة التاكليفو  -
النتيجة املنشودة، وفئة التاكليف، وجدول أأعامل حتليل أأبعاد التخطيط )و  -

 التمنية، اإىل غري ذكل( حبسب لك برانمج و/أأو قطاع و/أأو وحدة.
 املس تخدمون الهنائيون: املس تخدمون
 Hyperion Planning، وبرانمج Essbaseبرانمج : التكنولوجيا

 6201/7201 لثنائيةالتخطيط ل 
 الوظائف املدعومة:

 حتسنيمع وظائف اإضافية دلمع  جاهز 2016/2017ثنائية لل التخطيط 
 .نشودةلنتاجئ امل ل ختصيص موارد املوظفني 

 
 
 
 
 
 

 املس تخدمون الهنائيون: املس تخدمون
 Hyperion Planning، وبرانمج Essbaseبرانمج : التكنولوجيا

 

دارة اخملاطر املؤسس يةمرشوع أ غلِّق  ،وخالل الفرتة املشمول ابلتقرير .49 ، مبا يف ذكل النطاق بنجاح عقب اس تكامل اإ
دارة اخملاطر املؤسس يةالقامئة عىل  ضوابطالجعل و ، نيالانهتاء من تدريب املس تخدم لربانمج  متاحةً بياانت الإجراءات و  اإ

دارة اخملاطر يف ال و  املعلومات الاس تخباراتية التجارية  من مثَّ تسجيلعن معليات التخطيط الس نوي، و  ، فضالً ثنائيةدمج اإ
 ن املنظمة بأأرسها يف الأداة.خماطر م

دارة اخملاطر املؤسس ية. .50  ويرد فامي ييل ملخص لفوائد املرشوع فامي خيص اإ

 2014/2015الفوائد احملققة يف 
دارة اخملاطر املؤسس ية  اإ
 الوظائف املدعومة:

دارة اخملاطر ورصدها بطريقة فعال من حيث التلكفة -  اإ
 معليات مراجعة فعال -
 بياانت اخملاطرالإفراج عن  -
 تعزيز سالمة بياانت اخملاطر -
 املزيد من التخطيط املدروس -
 لأمن املعلومات ISO27001:2013احلصول عىل شهادة  -
 التوافق مع التوصيات لتنفيذ نظام صارم لإدارة اخملاطر -
 الأداة داخلخملاطر ابربط الضوابط  -
دارة املرونة  - دارة اس مترارية الأعامل واإ  التنظمييةدمع اإ

 اخملاطر والإجراءات أأحصاب: املس تخدمون
 Acuity STREAM: برانمج التكنولوجيا

 

 تعزيز التقارير املؤسس ية واملعلومات الاس تخباراتية التجارية
د، حدَّ لنطاق املُ عقب الإجناز الناحج ل  املعلومات الاس تخباراتية التجاريةشمول ابلتقرير، أ غلق مرشوع خالل الفرتة امل  .51

دارة بياانت البياانت لتشمل يف أ ليات تلقي توسع ال مبا يف ذكل  . أ نفاً كر ، كام ذُ يةاطر املؤسس  اخملالضوابط والإجراءات من اإ
طار الإغالق،  ىل قسم التنظمي والتطبيقات الإدارية ) بنجاح انتقلتويف اإ املعلومات برانمج صيانة هممة  (MAASاإ

لت احملفظُة عددًا من املواردو ، ابس متراروتعزيزه  الاس تخباراتية التجارية مت وموَّ املعلومات برانمج فرتة اس تقرار خالل  قدَّ
 .الاس تخباراتية التجارية



WO/PBC/25/14 
14 
 

 ويُوضمِّ اجلدول التايل فوائد املعلومات الاس تخباراتية التجارية. .52

 2014/2015الفوائد احملققة يف  2012/2013الفوائد املُحقَّقة يف 
 الوظائف املدعومة:

نشاء بنية حتتية تكنولوجية -  ،اإ
نشاء أ ليات تلقي بياانت من برانمج  -  ،FSCMاإ
لإداريت الشؤون املالية  Oracle Business Intelligence تطبيقات -

 ،واملشرتايت
 ،لوحات بياانت منوذجية مكيمفة حسب احتياجات الإدارة العليا -
 العام. تفعيل خاصية التحقق من هوية املس تخدم بناء عىل ادلليل -

 مس تخدمون رئيس يون حمددون :املس تخدمون
 Oracle Business Intelligenceبرانمج : التكنولوجيا

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

دارة اخملاطر املؤسس ية )اخملاطر والضوابط والإجراءات(، ونظام  ،املؤسيس اإ
 ،لموارد املؤسس يةلتخطيط ال غري اتبعة لنظام وأأنظمة ُمختارة 

وُمعززة مبعلومات  لوحات بياانت مكيمفة حسب احتياجات الإدارة العليا -
 اإضافية،

دارة ل  Oracle Business Intelligence تطبيقات - ملوارد شعبة اإ
 ،البرشية

دارة املوارد البرشية، لوحات بياانت مكيمفة حسب احتياجات  - شعبة اإ
 .وأأداء الربامج، واملشرتايت واملالية

 مجموعة موسعة من أأحصاب املصاحل :املس تخدمون
 Oracle Business Intelligenceبرانمج : التكنولوجيا

 حتسينات لأنظمة الإدارة املتاكمةل القامئة
ي بدأأ يف أأواخر ، اذلPeopleSoft 9.2مرشوع حتديث برانمج انهتيى ، الاس تعراضقيد اليت خالل الفرتة  .53
قدم ليالتكنولوجيا مرشوعًا قامئًا عىل املقام الأول  يفاملرشوع اكن هذا ومع أأن . HRو FSCMنظايم لتحديث  2014 عام

حقق املرشوع و .  القياس يةغرياإصالح الأخطاء حالت وعدد عدد التخصيصات اكن هيدف اإىل تقليل ، فقد جديدةً  نسخةً 
اإصالح الأخطاء غري يف حالت ( وHRيف املائة ) 7.3( وFSCMيف املائة ) 20.7 بنس بةالتخصيصات يف عدد  اً ختفيض

 (.HRيف املائة ) 10( وFSCMيف املائة ) 20 بنس بةالقياس ية 

نتقاي الا الاس تخدامال ن فرصة متكل الويبو فاإن ، PeopleSoftبرانمج من  9.2 ة رمقاجلديدالنسخة مع و  .54
تقدمي ب ، و عىل حدة HRو FSCM يالتحديثات املس تقبلية عىل لك جزء من أأجزاء تطبيقبتطبيق لتحديثات، مما سسمح ل 

ضافية ل طار أأنشطة ادلمع التشغييل امل وظائف جديدة اإ  .قسم التنظمي والتطبيقات الإداريةل  نتظملمؤسسة يف اإ

، خارج يقوده قسم التنظمي والتطبيقات الإداريةاملزيانية العادية ًل من ُمموَّ  اً مرشوعأأن  2015 لعام أأبرز تقرير احلالو  .55
 مرشوعًا قامئًا عىليف الأصل واكن هذا املرشوع ث. احدوالأ فر سلل  القامئ Metastorm نظامحمل سوف ُيل احملفظة، 

، قامت خالل الفرتة املشمول ابلتقريرو توقف يف املس تقبل القريب. ي اكن من املقرر أأن  Metastormلأن دمع التكنولوجيا 
مة لنظام لإاتحة الوقت للنظر يف كيفية توقف يك ي املرشوع هذه الفرصة  لاس تغف ،فرتة ادلمعبمتديد  Metastorm اجلهة املُقدمِّ

ضافة اإىل ذكل، سوف ينظر تكنولوجيا جديدة.  س تنسا  العملية احلالية يفالاكتفاء ابمن  حتسني العمليات، بدلً  واإ
ىل  ، استناداً ملرشوعا دارة يف اختيار التكنولوجيا، وُيمتل أأن تُ  احملس نة، عمليةال اإ يف ُمقدمة قياس ية أأحداث س تخدم وظائف اإ

 .PeopleSoft من بناء حل خمصص ابلاكمل يف دارة عالقات العمالء، بدلً لإ أأداة 

 يةموارد املؤسس  للتخطيط ات ال عومرش فظة خماطرة حمليتسبب يف  السفر والأحداث رشوعمل أأعاله  املذكور تأأخريوال  .56
ىل  ومرشوع (OBTأأداة احلجز عرب الإنرتنت )دمج مرشوع  اليت تعمتد عىل هذه القدرات، أأي   التمنية  قطاعنظام الانتقال اإ

(DSS و .) ل يف حال و  ،رصد هذه احلال عن كثبجيري حاليًا استيفاء الرشوط املذكورة يف لن يُضطلع ابملرشوعات التابعة اإ
 .34لفقرة ا

بنية دفع مايل قادرة ل لويبو امتالك اضامن من أأجل خرباء خارجيني لتوظيف مناقصة ُطرحت يف ال ونة الأخرية وقد  .57
خارطة طريق  التوظيفهذا اخملرجات الناجتة عن تضمن ت سوف . و حتسني جتربة العمالء معوماً توحيد و ال رتش يد و العىل دمع 



WO/PBC/25/14 
15 
 

ىل  عالوضمن أأن تنتقل  كيف ميكن للويبو بنيمِّ تُ  سوف يقوم مرشوع يف مراحل ميكن التحمك فهيا. و الوضع املس تقبيل احلايل اإ
دارة الإيرادات  طار الأوىل  )أأو املراحل( تنفيذ املرحةلب بعد ذكل اإ  .يةموارد املؤسس  للتخطيط ال حمفظة يف اإ

 العمالءدارة العالقات مع اإ 
من  اً  عددوقميَّ  وتأأكيدها،تطلبات جبمع امل  التصالّجات ت مرشوع قاعدة بياانقام  ،خالل الفرتة املشمول ابلتقرير .58

د أأن و . بناًء عىل هذه املتطلباتاحللول احملمتةل  حتياجات الاليب تأأداة هو أأفضل مايكروسوفت دايناميكس برانمج قد ُوجِّ
 الانهتاء من الرتتيبات التجارية.فور  نفيذ هذه الأداةوسوف يبدأأ ت تلكفة. أأقل ب

دخال برانمج  ويُتيح .59  اثرية لالهامتم اليت ميكن أأن تس تفيد مهنامل بعض الفرص الوظيفية مايكروسوفت دايناميكس اإ
دارة الأحداث اليت ميكن اس تخداهما لإ  القياس ية وظائفالالأداة عىل بعض حتتوي أأخر . عىل سبيل املثال،  اتعومرش 
 .55يف الفقرة ذكور مرشوع السفر والأحداث، عىل النحو امل احتياجاتلتلبية 

دارة  .60 م اإىل جملس اإ  قاعدة بياانت حل حمليل  ،الانتقال اإىل خدمة املؤمتراتحمفظة نظام الإدارة املتاكمةل مرشوُع وقُدمِّ
MDCS  وقاعد بياانتIRCS ،جراءات ويتبع . 2016يونيو شهر يف هبدف البدء فيه  ،املوافقة الالزمة املرشوع حاليًا اإ
ّجات حداث و لأ ل Microsoft Dynamics CRMأأداة وفرها تمن الوظائف اليت  أأيضاً لهذا املرشوع أأن سس تفيد وميكن 
 .لالتصا

ىل نظام قطاع التمنيأأما  .61 فقد ، IP_ROCو IP_TADالبياانت  يتحل حمل قاعدة، اذلي س يمرشوع الانتقال اإ
َف  تكنولوجيا املعلومات  شعبةوالتعاون، اليت تديرها  للمحتو الإدارة املركزية  اتعوتبعيات عىل مرش من ملا هل مؤقتًا أ وقِّ

ن تصل ث. احدسفر والأ ال ، وعىل مرشوع والتصالت ىل  اتعوهذه املرش وما اإ من  رض  مس تو  مُ الارضورية مجيعها اإ
 هذا املرشوع.فميكن أأن يبدأأ ، 34املعايري الواردة يف الفقرة استيفاء التقدم، وعىل افرتاض 

َف و  .62 دخال العمالءمرشوع خمزن بياانت أ وقِّ  لتخزينفرصة تيح الي  مايكروسوفت دايناميكسبرانمج  مؤقتًا لأن اإ
وما . سابقاً  ، كام اكن مقرراً املعلومات الاس تخباراتية التجاريةرانمج ببدًل من ختزيهنا داخل بياانت العمالء داخل هذه الأداة، 

ن تُنشأأ  ، فسوف يُعاد تقيمي عىل حنو  أأداة مايكروسوفت دايناميكس اإ حسب أأو يُعاد حتديد نطاقه هذا املرشوع اكف 
 .34املعايري الواردة يف الفقرة  استيفاءعىل افرتاض حينئذ ميكن أأن يبدأأ هذا املرشوع، احلاجة، و 

 وفامي ييل فقرة قرار مقرتحة. .63

أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علاًم  .64
ابلتقرير املرحيل اخلاص بتنفيذ نظام شامل 

ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية 
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