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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 10 :يوليو 2015

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة الرابعة والعشرون

جنيف ،من  14اإىل  18سبمترب 2015

تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام شامل ومتكامل للتخطيط للموارد املؤسسية

من اإعداد ا ألمانة

أأول مقدمة

 .1يف سبمترب  ،2010وافقت ادلورة الثامنة وا ألربعون مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل اقرتاح ا ألمانة بشأأن تنفيذ
نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية (الوثيقتان  WO/PBC/15/17و ،)A/48/14وذكل بغية حتقيق ما
ييل "1" :حتديث همام الويبو ا ألساس ية يف جمالت الإدارة والتنظمي وخدمة العمالء "2" ،حتسني الكفاءة والإنتاجية فامي تقوم
به الويبو من معليات الإدارة والتنظمي "3" ،تعزيز القدرة عىل اإمداد ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصاحل والإدارة مبعلومات
أأفضل.
 .2ويُعد هذا التقرير ُم ِّكمال للتقارير املرحلية السابقة اليت قُ مِّدمت اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ،وهو يُ مِّقدم اإىل ادلول
حرز ،والإجنازات البارزة املُحقَّقة ،واس تخدام املزيانية يف اإطار حمفظة مرشوعات التخطيط
ا ألعضاء نظر ًة عام ًة عىل التقدم امل ُ َ
للموارد املؤسس ية خالل الفرتة من يونيو  2013اإىل مايو  .2014كام يقدم ملخصا خلطة احملفظة احملدم ثة ،وما يتصل هبا من
تسوايت يف املزيانية يف اإطار املزيانية العامة للمحفظة اليت اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء.

اثنيا ا ألهداف والنطاق والهنج– معلومات أأساس ية
تطور
 .3وجيري تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية من خالل مجموعة من املرشوعات املرتابطة؛ ما يساعد عىل م
نظام الإدارة املتاكمةل بصورة تدرجيية.
 .4وسوف ت مزود اجملموعة ا ألوىل من املرشوعات الويبو مبجموعة شامةل من ا ألدوات لتعزيز اإدارة املوارد البرشية ،مبا يف
ذكل اإدارة الوظائف ،واملزااي واملس تحقات ،واملرتبات ،والتوظيف ،و أأداء املوظفني ،والتعمل ،والتطوير.
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 .5وسوف ت مزود اجملموعة الثانية من املرشوعات الويبو مبجموعة من ا ألدوات ،مهنا اإدارة ا ألداء املؤسي ،واملعلومات
الاس تخباراتية التجارية( )BIلتعزيز تنفيذ الإدارة القامئة عىل النتاجئ ودمعها ،مبا يف ذكل التخطيط لفرتة الس نتني ،والتخطيط
الس نوي للعمل ،والتنفيذ والرصد وتقيمي ا ألداء ،وإاعداد التقارير والتحليالت .كام س ُتعزز ،يف اإطار هذه اجملموعة ،اإدارة
اخملاطر املؤسس ية ،ويه وظيفة ابلغة ا ألمهية لتحقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية والنتاجئ املنشودة للمنظمة ،اليت تُنفذ ابعتبارها
جزءا ل يتجز أأ من دورة املنظمة ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ.
 .6وسوف تُ م ِّعزز اجملموعة الثالثة من املرشوعات ا ألنظمة القامئة :نظام التخطيط للموارد ( ،)PeopleSoftا ألنظمة اخلاصة
اب ألمور املالية واملشرتايت وا ألسفار من خالل اإدخال تغيريات يف شلك ا ألنظمة وحتسيهنا؛ ما ميكمن من اإدخال وظائف
ووحدات جديدة ،فضال عن حتسني اإجراءات العمل.
سس حتسني اإدارة العالقة مع العمالء ،من خالل دمع مرشوعات ت ِّ م
ُوّجها ا ألعامل،
 .7وسوف تُريس اجملموعة الرابعة أُ َ
مثل أأدوات القوامئ الربيدية ،وقواعد بياانت ّجات التصال ،وإادارة النفاذ اإىل النظم ،وحتليالت العمالء ،واستبدال بعض
النظم اليت تركز عىل العميل.
 .8ويستند الهنج اذلي تتمبعه الويبو يف التنفيذ اإىل مرشوعات مرحلية تدرجيية ،من شأأهنا أأن تساعد عىل تطور قدرات
ختطيط املوارد املؤسس ية تدرجيي ًا عىل حنو مرتابط وموزون .كام يستند إاىل قدرة الوحدات التنظميية املعنية عىل استيعاب
التغيريات ودجمها.
 .9واحملراكت الرئيس ية لتنفيذ حمفظة ختطيط املوارد املؤسس ية يه اجلودة وادلقة والإجناز يف حدود املزيانية املعمتدة.
ويستند اجلدول الزمين املعدل ،اذلي ي ِّرد يف موضع أخر من هذا التقرير ،إاىل هذه املعايري وإاىل قدرة الوحدات التنظميية عىل
استيعاب ما يُط َّبق من تغيريات وإادراّجا.

اثلثا اإجنازات احملفظة
 .10وبوجه عام ،تسري احملفظة يف املسار الصحيح حنو حتقيق أأهداف حتديث وحتسني اجلودة والكفاءة والإنتاجية ملهام
الويبو يف جمالت الإدارة والتنظمي وخدمة العميل ،وزايدة قدرة املنظمة عىل اإمداد ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصاحل والإدارة
مبعلومات أأفضل .ويُ مبني الرمس البياين التايل التقدم احملرز يف معلية التطور واخلطط املس تقبلية.
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 .11يقدم القسم  Xحملة عامة مفصةل عن التقدم احملرز يف لك مجموعة من مرشوعات احملفظة .ومت يف أأوائل عام ،2015
بفضل التعاون بني مكتب اإدارة حمفظة نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ،وقسم املعلومات وتكنولوجيا التصالت ،وقسم
اإدارة املوارد البرشية اإطالق دليل للتدريب عرب الإنرتنت يتيح ملوظفي الويبو تصفح مجيع ادلورات التدريبية املتاحة يف ماكن
واحد ،كام يتيح الوصول يف الوقت احلقيقي ملواد التدريب عىل ا إلنرتنت ومعلومات التسجيل لدلورات التدريبية ا ألخرى.

رابعا مراجعة أأداء نظام التخطيط للموارد املؤسس ية
 .12ويف الربع الثالث من عام  ،2014قام مراجعون خارجيون مبراجعة أأداء نظام التخطيط للموارد املؤسس ية.
 .13وتضمن مرشوع تقرير مراجعة ا ألداء تسع توصيات .وفامي عدا التوصية املتعلقة ابلتحسني املس متر حملفظة نظام
التخطيط املؤسي ،س يجري النظر يف هذه التوصيات والعمل عىل تنفيذها بصورة مناس بة .وقد ُاختذت ،خالل فرتة اإعداد
هذا التقرير ،اإجراءات بشأأن بعض التوصيات ،عىل سبيل املثال ،تقدمي توضيح بشأأن اجلدول الزمين املعدل ،و أأثر ذكل عىل
مزيانية لك مجموعة من مرشوعات احملفظة ،وتضمني قسم لتقيمي أأداء الرشاكء اخلارجيني امللكفني ابلتنفيذ.

خامسا تقيمي أأداء الرشاكء اخلارجيني امللكفني ابلتنفيذ

 .14وجيري ابس مترار تقيمي أأداء الرشاكء اخلارجيني لنظام التخطيط املؤسي أأثناء ُ
تسمل لك مرشوع .كام أأن العقود املربمة
معهم تتكون عادة من سلسةل من الإجنازات مرتبطة مبعام يوضع عىل أأساسها جدول زمين متفق عليه لدلفع .وجيب أأن تكون
الإجنازات مقبوةل من الويبو ليك يمت ادلفع مقابل اإجناز ابرز حمقق .ويساعد هذا عىل اإنفاذ املس توى املطلوب من الرقابة عىل
اجلودة والتاكليف ،بيد أأن ذكل ميكن أأن يؤثر عىل اجلدول الزمين للتنفيذ؛ اإذ قد حتتاج ا إلجنازات اإىل تعديل قبل أأن تقبلها
الويبو.
 .15ويصور الرمس البياين التايل أأداء الرشاكء اخلارجيني امللكفني ابلتنفيذ .ومتثل املاسة اخلرضاء اخلارجية بروفيل الرشيك
املثايل ،بيامن متثل الربوفيالت امحلراء والربتقالية والزرقاء ادلاخلية ا ألداء الفعيل لهؤلء الرشاكء الثالثة حىت الن؛ أأي لكام كرب
الربوفيل لكام ازداد عدد املعايري اليت الزتم هبا الرشيك.
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 .16أأعاله نقاط القوة ونقاط الضعف للك رشيك من الرشاكء الرئيس يني يف تنفيذ نظام التخطيط املؤسي .و ألن معلية
حتسني النظام معلية متواصةل مس مترة ،تقدم الويبو ما ييل للمساعدة يف سد الفجوة بني ا ألداء احلايل وا ألداء املثايل:
• التأأكد من أأن الرشاكء مشهود هلم مبس توى معني من اجلودة؛
•

اإدراج مؤرشات أأداء رئيس ية يف العقود ،اإىل جانب القياس املنتظم والإجراءات التصحيحية؛

• النص عىل أأهداف متفق علهيا لتحسني ا ألداء يف العقود الطويةل ا ألجل؛
• التأأكد من طرح مجيع ا ألعامل عىل أأساس تنافي ،حىت أأصغر ا ألعامل اليت ميكن منحها مبارشة حتت مظةل
اتفاق قامئ؛
• اإنشاء نظام رقايب قوي مس تقل لضامن حتقيق مس توى مقبول من اجلودة قبل الانتقال اإىل املرحةل التالية من
املرشوع.

سادسا

البنية الإدارية

 .17وقد ساعدت البنية الإدارية القوية ،اليت اعمتدت يف  2014نتيجة اس تعراض التثبيت والتصديق املس تقلني ،يف جعل
بروفيل نظام التخطيط املؤسي أأكرث اس تجابة من حيث الفصل بني ا ألدوار واملسؤوليات ،وتوفري اإدارة عليا واحضة لتسوية
القضااي .وتس تخدم الش بكة ادلاخلية وصفحة الوييك لنظام التخطيط املؤسي أكدوات لتبادل املعرفة ،وإاطالع أأحصاب
املصاحل عىل أأحدث املس تجدات بشأأن تطور املرشوعات واحملفظة كلك.
 .18وواصل مكتب اإدارة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ( )EPMOالتواصل مع املوظفني عىل مجيع
املس توايت .ومن بني املبادرات الرئيس ية لعام  ،2014جلسة "التعمل يف الويبو" اليت عقدت يف يونيو وجلسة "ما اجلديد يف
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الويبو" اليت عقدت يف أأكتوبر ،وقد حظيت لكتاهام ابهامتم كبري من املوظفني .كام شهد صيف وش تاء  2014نرش طبعات
من النرشة الإخبارية لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية وتوزيعها من أأجل اطالع املوظفني عىل املنتجات واخلدمات اجلديدة
يف املرشوعات اخملتلفة.
 .19كام أأعدت احملفظة سلسةل من مواد التصال يف شلك فيديوهات اإعالمية قصرية عن مرشوعي اخلدمة اذلاتية
واملعلومات الاس تخباراتية التجارية .ومن املقرر اإعداد فيديوهات مماثةل ملرشوعات أأخرى يف وقت لحق هذا العام .وجيري
حاليا اإعداد أأنشطة اإضافية لالتصال والتدريب ملرشوع التوظيف ،و أأيضا مرشوع  ،PeopleSoft Upgradeوالكهام يؤثر
يف قاعدة كبرية من املس تخدمني .وسوف تتضمن بعض هذه ا ألنشطة جلسات استشارية ،و أأرشطة فيديو تدريبية ،واتصالت
ابلربيد الإلكرتوين ،والنرشة الإخبارية القادمة لصيف .2015
 .20و أأخريا ،سيمت يف املس تقبل القريب ،اإجراء اس تقصاء ملس تخديم نظام الإدارة املتاكمةل مجلع التعليقات من املوظفني
بشأأن سهوةل اس تخدام النظام ،حبيث يتس ىن اإدخال حتسينات ،حيامث أأمكن ،كجزء من احملفظة .وقد ُصم الاس تقصاء حبيث
ُجيرى س نواي للحصول عىل تعليقات املس تخدمني ابنتظام ،ولضامن التحسني املس متر لنظم ختطيط موارد املؤسس ية
التشغيلية.

سابعا اس تخدام مزيانية مرشوع التخطيط للموارد املؤسس ية
 .21وتبلغ التلكفة الإجاملية املقدَّرة لتنفيذ حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية حنو  25مليون فرنك سويرسي
ُ
التاكليف املقدَّرة اس تضاف َة الربامج التطبيقية ،ورشاء الربجميات ،وموظفي املرشوعات،
عىل مدى مخس س نوات .وتشمل
وموارد بدل املس تخدمني ،و أأتعاب الرشاكء اخلارجيني امللكمفني ابلتنفيذ ،فض ًال عن التدريب والتصالت وغري ذكل من
املتكررة اخلاصة ابلصيانة
التاكليف املرتبطة ابملرشوعات .وما اإن ت َُنرش ا ألنظمة وتصبح جاهز ًة للعمل ،س ُت َدرج التاكليف م
وتشغيل النظام يف الربانمج واملزيانيات املتعاقبة .و أأسفر املزج اذليك بني موارد برشية خارجية وداخلية للمرشوع – مبا يف
ذكل اس تخدام موارد يف بدلان أأجنبية بتلكفة زهيدة وعقود مثبتة ا ألسعار– عن تقدمي وظائف خم مطط لها يف اإطار مزيانية
صارمة حىت الن.
ملخص لس تخدام املزيانية حىت الن حبسب اجملال الوظيفي الرئيي وعنرص التلكفة،
 .22ويرد يف اجلدولني التاليني ٌ
اإضافة اإىل الاس تخدام املقدمر للمزيانية حبلول هناية عام .2015
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اس تخدام مزيانية حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية (حبسب اجملال الوظيفي الرئيي)
(ابلفرنك السويرسي ،يف  31مايو )2015
اجملال الوظيفي الرئيي

مزيانية املرشوع
الأصلية
200.830.3
755.945.8

املبالغ الفعلية حىت الاس تخدام
3
2
الفعيل
الن
%61
645.311.2
%65
183.475.4

املزيانية
احملدثة
311.797.3
734.886.6
1

التقدم
احملرز
%53
%58

الاس تخدام املقدمر للمزيانية
4
حبلول هناية عام 2015
170.645.2
931.363.5

اإدارة الربامج والتغيري
اإدارة املوارد البرشية
وتطويرها
353.226.6 %90
%80
290.383.5 538.715.6
982.017.6
اإدارة ا ألداء املؤسي
945.524
%0
%6
108.925 477.943.1
اإدارة العالقات مع 690.955.1
العمالء
ُ
954.443.3 %50
%54
021.407.2 121.420.4
840.591.4
التحسينات املدخةل عىل
نظام الإدارة املتاكمةل
5
- 286.578.1
الطوارئ املس تحقة
355.204.18 %59
%58
063.686.14 467.341.25
467.341.25
اجملموع
 1تشمل املزيانية احملدم ثة النفقات الفعلية املسجةل حىت  31مايو  ،2015واملزيانية املقدرة للمرشوعات املس تقبلية اخملطط لها ،وتشمل هذه ا ألخرية تاكليف
طارئة بنس بة  ،%10وهو ما يتفق مع افرتاض التخطيط ا ألصيل (الوثيقة .)WO/PBC/15/17
 2تتضمن املبالغ الفعلية املسجةل حىت الن النفقات الفعلية حىت  31مايو .2015
 3تعكس الاس تخدامات الفعلية الإنفاق الفعيل حىت  31مايو  ،2015ابملقارنة مع املزيانية احملدم ثة.
 4يشمل الاس تخدام املقدمر للمزيانية حبلول هناية عام  2015النفقات الفعلية املسجةل حىت  31مايو  ،2015والنفقات املتوقعة حىت هناية عام ،2015
استنادا اإىل فرضيات الإنفاق الراهنة.
 5تشري خمصصات الطوارئ املس تحقة اإىل ا ألموال غري املس تخدمة من خمصصات الطوارئ املقررة للمرشوعات اليت ُسلمت ابلفعل .ويتعذر حتديد
خمصصات الطوارئ العامة املس تخدمة اإل يف هناية احملفظة.

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

مزيانية املرشوع
الأصلية
360.383.1
738.989.3
680.564.5
800.703.2
109.896.9

املزيانية
احملدثة
954.576
772.718.2
623.037.9
022.737.1
794.073.9
1

املبالغ الفعلية حىت
2
الن
245.175
353.297.2
888.446.5
509.094.1
986.376.5

الاس تخدام املقدمر للمزيانية حبلول هناية عام
3
2015
954.356
616.312.2
229.443.6
214.297.1
767.340.7

اس تضافة الربامج التطبيقية
رشاء الربجميات
موظفو املرشوعات
موارد بدل املس تخدمني
الرشاكء اخلارجيون امللكمفون
ابلتنفيذ
588.142
558.103
828.228
780.253.1
التدريب
988.310
524.191
188.390
000.550
التصالت وغري ذكل
4
- 286.578.1
الطوارئ املس تحقة
355.204.18
063.686.14 467.341.25
467.341.25
اجملموع
 1تشمل املزيانية احملدم ثة النفقات الفعلية املسجةل حىت  31مايو  ،2015واملزيانية املقدرة للمرشوعات املس تقبلية اخملطط لها ،وتشمل هذه ا ألخرية تاكليف
طارئة بنس بة  ،%10وهو ما يتفق مع افرتاض التخطيط ا ألصيل (الوثيقة .)WO/PBC/15/17
 2تتضمن املبالغ الفعلية املسجةل حىت الن النفقات الفعلية حىت  31مايو .2015
 3يشمل الاس تخدام املقدمر للمزيانية حبلول هناية عام  2015النفقات الفعلية املسجةل حىت  31مايو  ،2015والنفقات املتوقعة حىت هناية  ،2015استنادا
اإىل فرضيات الإنفاق الراهنة.
أ
 4تشري خمصصات الطوارئ املس تحقة اإىل الموال غري املس تخدمة من خمصصات املرشوعات اليت ُسلمت ابلفعل.
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 .23ومعوما ،فاإن مزيانية احملفظة اثبتة ،ومن املتوقع أأن يمت تسلمي لك اجملالت الوظيفية الرئيس ية مضن نطاق املزيانية
ا ألصلية .والنفقات الهنائية حتت اإدارة ا ألداء املؤسي يه أأيضا من املتوقع أأن تظل يف حدود أأرقام املزيانية احملدَّثة ،ولكن
تزيد قليال ( )%3.5عىل املزيانية ا ألصلية كام اكنت مقدرة يف  .2010ويُعزى ذكل ،كام ورد يف التقرير املرحيل لتخطيط
املوارد املؤسس ية عام  ،2014اإىل اجلهد ادلاخيل الإضايف املطلوب لتضمني املهارات والكفاءات الالزمة للتعامل مع التقنيات
اجلديدة إلدارة ا ألداء املؤسي ،وبرانجمي هايربيون  Hyperionواملعلومات الاس تخبارية التجارية يف املنظمة ،و أأيضا اإىل
اإدراج أأداة إلدارة اخملاطر املؤسس ية يف نطاقها.
 .24وعىل حنو مماثل ،من املتوقع أأن يمت تسلمي مجيع عنارص التلكفة بأأقل من تقديرات املزيانية ا ألصلية ،فامي عدا موظفي
املرشوعات .ويُعزى ذكل جزئيا اإىل اجلهد ادلاخيل الإضايف الالزم لإدخال تقنيات جديدة ،و أأيضا اإىل اختيار أأكرث طرائق
التسلمي فعالية من حيث التلكفة .عىل سبيل املثال ،افرتضت املزيانية ا ألصلية للتدريب والتصالت اشرتاك ّجات خارجية
مقدمة للخدمات .لكن تقررِّ ،عوضا عن ذكل ،اس تخدام املوارد ادلاخلية للمرشوع ،اذلين تعاقدت معهم الويبو مبارشة مدة
املرشوع بتلكفة أأقل بكثري .وساعد هذا أأيضا يف تأأكيد أأفضلية الاحتفاظ ابملعارف واملهارات داخليا .ووفقا للمامرسات
احملاسبية املعيارية للويبو ،يمت التبليغ عن تلكفة املوارد ادلاخلية للمرشوع حتت بند موظفي املرشوع ل حتت بند التدريب
والتصالت؛ وابلتايل تكون املزيانية احملدم ثة للفئتني ا ألخريتني أأقل من مزيانية املرشوع ا ألصيل ،بيامن تزيد املزيانية احمل مدثة
ملوظفي املرشوع.
 .25ومن املتوقع معوما أأن يمت تسلمي حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية بتلكفة أأقل من املزيانية ا ألصلية
املعمتدة .وخمصصات الطوارئ املس تحقة يه أأموال خُصصت أأ ً
صال ملرشوعات ،لكهنا م ت ُس تخدم يف اإجنازها.
 .26وقد تطورت احتياجات املنظمة خالل مدة احملفظة ،وسوف يس متر هذا التطور ،وسوف تربز متطلبات و أأولوايت
جديدة للعمل .ومن َّث ،حتتاج احملفظة أأيضا تكييف نطاقها لتظل دامعة لحتياجات العمل الناش ئة .وقد أأورد التقرير املرحيل
حملفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية املقدم اإىل ادلول ا ألعضاء عام  ،2014مثالني ملرشوعني جديدين :اس تحداث
أأداة لإدارة اخملاطر املؤسس ية ،وحتديث برانمج  PeopleSoftللمرة الثانية .وتساعد خمصصات الطوارئ املس تحقة يف أأن
تظل احملفظة مرنة وقادرة عىل دمع متطلبات العمل غري املتوقعة أأو الناش ئة ،مع ضامن الإجناز يف حدود املزيانية املعمتدة
ا ألصلية .وسوف تُعاد ،يف هناية أأجل احملفظة ،أأي طوارئ مس تحقة متبقية اإىل الاحتياطيات.
 .27وخالل  ،2015شلكت شعبة اإدارة املوارد البرشية فريق معل ملراجعة الس ياسات والقواعد املتعلقة بساعات العمل
املرنة .ويُعد النظام احلايل لساعات العمل امل نرة ،املُس تخدم يف اإنفاذ قواعد العمل املرنة اإلكرتونيا ،قدمي ،ويصعب الإبقاء عليه،
كام أأنه شارف عىل انهتاء صالحيته .وقد ي ُسلط الاس تعراض اذلي قامت به مجموعة العمل الضوء عىل احتياجات جديدة
للعمل ل ميكن للنظام احلايل تلبيهتا؛ ما قد يتطلب استبداهل بنظام أأكرث حداثة ومرونة وتاكمل .وميكن النظر اإىل خمصصات
الطوارئ املتاحة لمتويل هذا املطلب؛ ذكل أأن استبدال هذا النظام سيسهم يف حتقيق ا ألهداف العامة الرامية اإىل حتديث
وظائف اإدارة املوارد البرشية ا ألساس ية واس تدامهتا.

اثمنا اجلدول الزمين حملفظة املرشوعات
 .28وتأأثر اجلدول الزمين للمحفظة ،اذلي قُدم أأصال اإىل ادلول ا ألعضاء يف عام  ،2010عىل أأنه مرشوع ملدة مخس
س نوات ،بعدد من التأأخريات ،وعُدل بعد ذكل ،كام ورد يف التقارير املرحلية الس نوية املقدمة اإىل ادلول ا ألعضاء .وحدثت
بعض التأأخريات يف ما يتعلق بتسلمي مرشوع املوارد البرشية ا ألساس ية وكشف الرواتب؛ ما أأثر عىل املرشوعات الالحقة يف
مجموعة املوارد البرشية ،فضال تأأثر مرشوعات أأخرى اتبعة .وجنمت تأأخريات أأخرى بسبب قدرة املنظمة عىل استيعاب
التغيريات اليت أأحدهثا اإدخال برامج جديدة ،والوقت الالزم لتضمني املهارات والكفاءات الالزمة دلمع التقنيات اجلديدة قبل
البدء يف تنفيذ مرشوع أخر.
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 .29و أأكد القسم الثاين أأن اجلودة والتلكفة هام احملراكن ا ألساس يان الثابتان ،وابلتايل فاإن املتغري املرن الوحيد هو اجلدول
الزمين .ويف ضوء هذاُ ،أعيد ختطيط التجربة املذكورة أأعاله ،ونطاق احملفظة اذلي ل يزال يتعني تسلميه ،واملرشوعات
املتبقية .ويقدم الرمس البياين التايل حملة عامة عن اجلدول الزمين امل ُعدل املتوقع .و املرشوعات املبينة ابللون الرمادي لعايم
 2016و  2017اكنت انتظار موافقة جملس اإدارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل وقت اإعداد هذا التقرير.

 .30ووفقا للجدول الزمين املعدل ،من املتوقع أأن تُس تكل املرشوعات املتبقية يف نطاق احملفظة يف عايم  2016و،2017
يف حدود املزيانية املعمتدة أأصال .وبيامن تُس تكل املرشوعات ،يتوقف تدرجييا طلب املوارد ادلاخلية للمرشوع ،ويتوقف حتميل
تلكفهتا عىل احملفظة .ومبجرد الانهتاء من مجيع املرشوعات ،سيتوىل فريق صغري اإجراءات اإغالق احملفظة رمسيا خالل عام
 ،2017مثل التأأكد من اإاتحة منافع ما بعد املرشوع ،وإاعداد التقارير الهنائية ،و أأرشفة مجيع الواثئق الهامة ،وتسوية احلساابت
وإاغالقها ،وما اإىل ذكل .وقد أأدرجت املوارد الالزمة لتنفيذ أأنشطة الإغالق هذه يف مزيانية نظام ختطيط املوارد املؤسس ية.

اتسعا اخملاطر اليت هتُ دمد حمفظة املرشوعات
 .31وتواصل حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية السعي ،بطريقة شامةل ،اإىل حتديد اخملاطر ورصدها وإادارهتا
من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات التخفيف من حدهتا .ويسلط اجلدول التايل الضوء عىل اخملاطر الرئيس ية اليت مت الكشف عهنا
ابعتبارها خماطر هت مدد حمفظة املرشوعات كلك.
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الوصف

اخملاطر

التخفيف من حدة اخملاطر

اس تكامل نطاق احملفظة خالل الإطار الزمين املعدل ل يزال النطاق املتبقي من احملفظة يُظهر عددا
كبريا من املرشوعات اليت تدعو احلاجة اإىل البدء
فهيا وتنفيذها يف مدى زمين قصري نسبيا .لكن
قدرة املنظمة عىل استيعاب هذا العمل الإضايف
واكتساب املعرفة املتعلقة ابلتكنولوجيات تعد
مصدر قلق

متديد الإطار الزمين للمحفظة حىت عام .2017
تنفيذ املرشوعات بشلك متدرج عوضا عن حماوةل
تنفيذ عدد كبري جدا مهنا بصورة متوازية .من املمكن
التخيل عن بعض املرشوعات اإذا أأصبح الوقت قيدا
اثبتا .اإعادة اس تخدام التكنولوجيات والقدرات
احلالية للحد من التكنولوجيات اجلديدة واملعرفة اليت
حباجة اإىل اكتساب.

عدم القدرة عىل حتصيل القمية القصوى من نظام
ختطيط املوارد املؤسس ية بيامن ل تزال احملفظة قامئة

تسمل احملفظة املرشوعات بنجاح ،ولكن حتصيل
القمية الاكمةل لنظام ختطيط املوارد املؤسس ية ل
يتأأىت اإل من خالل اإحداث تغيريات يف العمليات
والسلوكيات ،وغريها ،وهو ما ل يتحقق عن
طريق مرشوعات تقدمي التكنولوجيا

تضمني معلية التحسني املس متر يف معليات املنظمة،
من خالل احملفظة ،لضامن حتصيل القمية القصوى
أأثناء مدة احملفظة ويف املس تقبل

خسارة املوارد قبل اكامتل احملفظة

بيامن احملفظة عىل وشك الإغالق ،تبد أأ املوارد يف بدء توظيف املوارد بعقود قصرية ا ألجل ،عىل سبيل
البحث عن فرص أأخرى ساحنة ،ورمبا تغادر قبل املثال ،نظام املراقبة ادلاخلية ،ICSاذلي يستند اإىل
الإجناز
اس تكامل معلها يف احملفظة

عارشا الإجنازات الرئيس ية حبسب اجملموعة
اإدارة املوارد البرشية
 .32وعقب تنفيذ القدرات ا ألساس ية للموارد البرشية ،وجتهزي كشوف املرتبات ابس تخدام برانمج  ،PeopleSoft HRمت
تشغيل الوظيفة املعززة لتحقيق منافع جديدة للمس تخدمني وزايدة تاكمل ا ألنظمة .وتشمل الوظيفة املعززة نظاما لتجهزي
الرواتب للموظفني يف املاكتب اخلارجية؛ و أأدوات ألية لتجهزي اس تحقاقات املنح التعلميية ودفعها؛ وتبادل البياانت مع نظام
التخطيط وتبادل البياانت اجلديدة مع الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي ا ألمم املتحدة .وقد ن ُفذت أأنشطة تدريبية
موّجة لضامن متكن املس تخدمني من اس تخدام هذه الوظائف.
 .33و أأاتح برانمج  PeopleSoft HRفرصا جديدة للك من املوظف واملدير ألداء معامالت اخلدمة اذلاتية .وقد ُرشع
يف املرشوع بغية تقدمي هذه املعامالت بصورة مرحلية .وقد أأسفر تسلمي املرحةل ا ألوىل يف يناير  2015عن متكني مجيع
املوظفني من حتديث املعلومات الشخصية ،والوصول اإىل واثئق كشف الرواتب عن طريق اخلدمة اذلاتية عرب الش بكة
ادلاخلية للويبو .ومن املقرر اإدخال معامالت اإضافية أأكرث تقدما بعد اس تكامل تطوير مرشوع  PeopleSoft HRاحلايل
واس تقراره.
 .34وخالل عام  ،2014قام أأحصاب املصاحل الرئيس يني بتحليل اخليارات ،وخلصوا اإىل أأن أأداة التوظيف  Taleoمناس بة
لحتياجات املنظمة وتقدم حال حديثا وفعال؛ وهو ما يسمح بتقاعد نظام التوظيف احلايل .وقد ُرشع يف املرشوع يف سبمترب
 ،2014واختمتت املفاوضات مع مزود خدمة الربجميات يف يناير  ،2015وحاليا املرشوع يف مرحةل التصممي .ويغطي نطاق
املرشوع معلية التوظيف بأأمكلها ،بدءا من الإعالن عن الوظائف الشاغرة اجلديدة وحىت اختيار املرحشني ،وهو ما يعطي
الويبو الفرصة لس تعراض صفحات املهن العامة ،وجعلها أأكرث جاذبية للمرحشني من مجيع أأحناء العام .ومن شأأن هذا املرشوع
أأيضا أأن يقدم قدرات جديدة ،مثل ختصيص موقع ل إالعالن عن فرص خدمة الاستشارات الفردية.
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 .35ويرد يف اجلدول التايل الفوائد احملققة واملنشودة يف املس تقبل:
الفوائد احملققة يف 2015-2014
الربانمج ا ألسايس للموارد البرشية /املرتبات
الوظائف املدعومة:
إادارة البياانت الرئيس ية
 دمج املوارد البرشية و نظام التخطيطللموارد املؤسس ية لغرض الرصد.
اإدارة للموارد البرشية
 واّجة جديدة لربانمج UNJSPF؛ أأداة جديدة لتجهزي اس تحقاقات املنحالتعلميية؛
 تقارير اإضافية وتنبهيات مبراقبة البياانت؛جتهزي كشف الرواتب
 توحيد معلية جتهزي كشوف املرتبات مجليعاملوظفني مبا يف ذكل املاكتب اخلارجية.
التبليغ
 قدرات اإضافية للوحة بياانت املواردالبرشية /أأدوات حتليلية.
النفاذ اإىل النظام
اإدارة املوارد البرشية ،قسم املرتبات ،شعبة
أأداء الربانمج واملزيانية ،دائرة تنس يق ا ألمن
والسالمة ،شعبة البىن التحتية للمباين ،مركز
اس تقبال املاكملات
التكنولوجيا :برانمج ()PeopleSoft
اخلدمة اذلاتية
الوظائف املدعومة:
 النفاذ عرب ش بكة الإنرتنت اإىل املعلوماتالشخصية واملعلومات املتعلقة ابلرواتب
ا ألساس ية للموظفني.
النفاذ اإىل النظام :مجيع املوظفني
التكنولوجيا :برانمج ()PeopleSoft

الفوائد املنشودة يف 2015
اخلدمة اذلاتية
الوظائف املدعومة:
 معامالت جديدة لطلبات الإجازةوالغياب واملوافقة علهيام؛
 معامالت جديدة للموظفني لطلبفوائد حمددة؛
 أأداة جديدة للمديرين لإدارة التوصيفالوظيفي؛
النفاذ اإىل النظام :مجيع املوظفني
التكنولوجيا :برانمج ()PeopleSoft

التوظيف:
الوظائف املدعومة:
 التوظيف الإلكرتوين للمتقدمني،سواء من ادلاخل أأم من اخلارج.
 جتهزي الوظائف الشاغرة وفرصاخلدمة ونرشها؛
 تقيمي املتقدمني والاختيار من بيهنم؛ حتليل اإجراءات التوظيف؛ تتبع الكفاءات والربوفيالتالشخصية.

النفاذ اإىل النظام :مجيع املوظفني
املرحشني من ادلاخل واخلارج
التكنولوجيا :برانمج ()Taleo

الفوائد املنشودة يف 2016
اإدارة التعمل
الوظائف املدعومة:
 التاكمل مع أأنظمة املوارد البرشيةا ألخرى؛
 اغتنام فرص التدريب (من تقياميتا ألداء)؛
أ
 اإدارة النشطة التدريبية اخملططة؛ تسجيل نتاجئ التدريب؛رصد وحتليل احتياجات التدريب التنظميية
العامة للموظفني؛
النفاذ اإىل النظام :مجيع املوظفني
التكنولوجيا :حتدد فامب بعد

الفوائد املنشودة يف 2017
أأداء املوظفني
الوظائف املدعومة:
 اإدارة ادلورة الس نوية ألداء املوظفني؛ تتبع ا ألهداف الفردية؛أ
 القدرة عىل دمع تقياميت الداء املتقدمة(الند للند ،360 ،اإخل)؛
 تسجيل معدلت ا ألداء؛ رصد وحتليل ا ألداء التنظميي العامللموظفني.

اإدارة القضااي القانونية
الوظائف املدعومة:
تتبُّع مراحل قضااي املوظفني القانونية
والواثئق ذات الصةل

النفاذ اإىل النظام :س ياسة اإدارة املوارد
البرشية وقسم القانون
التكنولوجيا (حتدد فامي بعد)

النفاذ اإىل النظام :مجيع املوظفني
التكنولوجيا (حتدد فامي بعد)

 .36وتمت اإدارة مرشوعي املوارد البرشية اجلاري تنفيذهام يف اإطار البنية الإدارية للمحفظة حتت إارشاف جمالس اإدارة
املرشوعات اليت تتأألف من أأحصاب املصاحل التجارية الرئيس ية .ويربز اجلدول التايل اخملاطر الرئيس ية اليت تواجه هذبن
املرشوعني واسرتاتيجيات احلد مهنا اجلاري تنفيذها.
اخملاطر
ليست الربامج املقدمة للتوظيف
واخلدمة اذلاتية للموظفني سهةل
الاس تخدام ابلنس بة للمس تخدمني

سالمة البياانت و أأمهنا نتيجة
اس تضافة البياانت "يف حسابة
اإلكرتونية".

الوصف
قد يؤدي اس تخدام نظام توظيف غري ميرس للمتقدمني من خارج املنظمة أأو
اس تخدام معامالت خدمة ذاتية غري مبسطة للموظفني داخل املنظمة اإىل
أأوضاع سلبية (املوظفون غري قادرين عىل أأداء املعامالت ،وعزوف املوارد
اخلارجية عن التقدم للوظائف الشاغرة ،وقد حتدث تأأخريات يف معلية
الاختيار أأو نتيجة العديد من اس تفسارات طلب املساعدة يف التعامل مع
النظام) .
برانمج التوظيف " "Taleoهو خدمة تستند اإىل حسابة اإلكرتونية .هذا يعين
أأنه سيمت ختزين بياانت الويبو للتوظيف يف السحابة ،أأي خارج الويبو؛ وعىل
هذا فاإن أأمن هذه البياانت ،اليت يتسم بعضها "ابلرسية" ،معرض للخطر.

اسرتاتيجية احلد من اخملاطر
اختيار التقنيات وا ألدوات اليت وصلت اإىل مرحةل النضج،
وتبو أأت ماكنة رائدة يف السوق.
اإجراء اختبارات مكثفة وشامةل للعديد من املس تخدمني لضامن
سهوةل اس تخدام النظام.
ضامن تشفري مناسب للبياانت .العمل عن كثب مع مجموعة الويبو
ألمن املعلومات لتطبيق ضوابط أأمنية صارمة .التأأكد من أأن
مزودي خدمة السحابة الإلكرتونية عىل دراية ابلإجراءات ا ألمنية
الأكرث فاعلية ،وقياهمم بتنفيذها .ضامن اس تخدام الربانمج السحايب
املناسب حبسب مدى حساس ية البياانت.
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الإدارة القامئة عىل النتاجئ (عرب تنفيذ أأدوات اإدارة ا ألداء املؤسي)
 .37ومن شأأن الربانمج التطبيقي لإدارة ا ألداء املؤسي أأن يُ م ِّعزز ويُ مقوي جوهر فلسفة الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ،
ويُ م ِّ
وطد املبادئ اليت تسمح ابلتخطيط املُتمسق القامئ عىل النتاجئ وابإدارة املوارد ،ويُم ِّكمن مديري املرشوعات من اإعداد خطط
ثنائية احلول وس نوية يف نظام مركزي متاكمل .ويتيح النظا ُم للمنظمة اإماكنية التتبع السلمي لعميات التدقيق ،ويضمن ربط
مجيع ا ألنشطة بنتاجئ الويبو املنشودة ،مع ما يتعلق بذكل من موارد برشية ومالية.
 .38وقد سمل املرشوع ،خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير ،نسخة حمدم ثة من الربانمج التطبيقي اخلاص ابلتخطيط لفرتة
الس نتني  .2015/2014ويتضمن الإصدار احلايل من الربانمج حتسينات أأدُخلت عىل وظيفة ختصيص املوارد البرشية من
أأجل زايدة أأوجه التأزر مع برانمج اخلطط الس نوية للعمل ،اذلي اس تعاضت عنه املنظمة حاليا بربانمج حمسن خلطط العمل
الس نوية للعمليات التجارية ،ونقلت تطبيقات اخلطط الس نوية للعمل لعايم  2014و  2015اإىل الإنتاج ،بغية التاكمل مع
التطبيق اخلاص ابلتخطيط لفرتة الس نتني .15/2014
 .39ويسمح التاكمل اخملصص بني أأدوات اإدارة ا ألداء املؤسي وبرانمج  FSCMإابجراء مقارنة دقيقة بني املزيانية
والنفقات الفعلية ،والتسوايت ،كام أأنه يقيض عىل تكرار اإدخال البياانت .ومن شأأن التاكمل الإضايف املكيف بني أأدوات
اإدارة ا ألداء املؤسي وبرانمج  PeopleSoft HRأأن مي ِّكمن من عرض مجيع املناصب يف نظام اإدارة ا ألداء املؤسي ،من
أأجل تلكيفها اب ألنشطة ،وتيسري حساابت التاكليف ذات الصةل.
 .40وقد أأاتح نرش تطبيقات نظام اإدارة ا ألداء املؤسي وإاجراءات العمل ألي ًة حمس ن ًة للغاية ملديري الربامج من أأجل
تطوير وثيقة الربانمج واملزيانية للويبو واس تعراضها ،ما أأدى اإىل تقليل الوقت واجلهد الالزمني للتحقُّق من معلومات التخطيط
املتعلقة بفرتة الس نتني وفرتة الس نة وتوحيدها وحتليلها ،وزايدة دقة بياانت التخطيط وموثوقيهتا وإاماكنية تتبعها.
 .41وقد أأسفر املرشوع عن قدرات رصد معزز للربامج ،من خالل تطوير وظيفة يف التطبيق لقياس التقدم احملرز يف
الربانمج خالل فرتة الس نتني .وعالوة عىل ذكل ،تركز الوحدة ا إلضافية عىل تقيمي ا ألداء ،اذلي ي ُس تخدم أكساس إلعداد
تقارير أأداء الربانمج الس نوية لدلول ا ألعضاء.
 .42وفامي ييل ملخص لفوائد املرشوع املرتبطة ابلتخطيط الس نوي للعمل:
الفوائد املُحقَّقة يف 2014
الفوائد املُحقَّقة يف 2013
الفوائد املُحقَّقة يف 2012
التخطيط الس نوي للعمل
التخطيط الس نوي للعمل
التخطيط الس نوي للعمل
2015/2014
2015/2014
2013/2012
الوظائف املدعومة:
الوظائف املدعومة:
الوظائف املدعومة:
التخطيط الس نوي للعمل للفرتة
 ختطيط الأنشطة املرتبطة ابلنتاجئ التخطيط الس نوي للعمل يف 2015/2014مع املزيد من املواءمة
 13/2012مع وظائف اإضافية:
املنشودة وحتديهثا؛
 ختطيط أأنشطة خطط العمل يف استناد ًا اإىل تعليقات املس تخدمني؛ ختصيص موارد املوظفني وموارد الاندماج الاكمل مع برانجمي HR 2015/2014املرتبطة مبؤرشات
خالف املوظفني وتسويهتا عىل
ا ألداء والنتاجئ املرتقبة وتتبع حاةل هذه و FSCM؛
مس توى أأنشطة الربامج؛
أ
 oالنفقات الفعلية من برانمج
 حتليل العديد من أأبعاد معلومات النشطة؛FSCM؛
 والتخطيط عىل مس توىخطط العمل ،أأي النتاجئ والكيان
ُ
 oدفاتر املزيانية امل َرسةل اإىل برانمج
الوظائف؛
املُن ِّفمذ؛
FSCM؛
 اس تخراج تقارير مبارش ًة من برانمج  -وختصيص (اإعادة ختصيص)ُ
 oأأنشطة الربامج اجلديدة امل َرسةل اإىل
مناصب ألنشطة الربامج؛
( Essbaseمثل جداول تصارحي
برانمج FSCM؛
 واملرحةل ا ألوىل من التاكمل معالتوظيف ،واملبالغ الفعلية مقابل
 oبياانت الوظائف الواردة من
برانجمي PeopleSoft HR
املبالغ املرصودة يف مزيانية خطة
برانمج .PeopleSoft HR
وFSCM؛
العمل ،اإىل غري ذكل)؛

الفوائد املنشودة يف هناية 2015
التخطيط الس نوي للعمل
2017/2016
الوظائف املدعومة:
التخطيط الس نوي للعمل للفرتة
 2015/2014مع املزيد من املواءمة
استناد ًا اإىل تعليقات املس تخدمني؛
واس تخراج تقارير متاكمةل
للمس تخدمني الهنائيني والفرق املركزية
من أأداة املعلومات الاس تخباراتية
التجارية.
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الفوائد املُحقَّقة يف 2012
 والقدرة عىل اس تخراج دفاتراملزيانية لتحميلها عىل برانمج
FSCM؛
 وتقدمي تعليقات عىل النفقاتالفعلية اإىل املسؤولني عرب نشاط
برانمج  FSCMيف تقارير فصلية.

النفاذ اإىل النظام :قسم اإدارة
الربامج وا ألداء وقسم املزيانية
املركزاين
التكنولوجيا( :برانمج Essbase
مع واّجة دامعة لربانمج )Excel

الفوائد املُحقَّقة يف 2013
 واس تخراج عدد كبري من التقاريرمن نظام اإدارة ا ألداء املؤسي للك
من املس تخدمني الهنائيني والفرق
املركزية.

الفوائد املُحقَّقة يف 2014
التحقق من هوية املس تخدم بناء عىل
ادلليل العام للرشكة
اس تخراج تقارير متقدمة للك من
املس تخدمني الهنائيني والفرق
املركزية.

الفوائد املنشودة يف هناية 2015

النفاذ اإىل النظام :املس تخدمون
الهنائيون
التكنولوجيا( :برانمج ،Essbase
وبرانمج Hyperion
)Planning

النفاذ اإىل النظام :املس تخدمون
الهنائيون
التكنولوجيا( :برانمج ،Essbase
وبرانمج)Hyperion Planning

النفاذ اإىل النظام :املس تخدمون
الهنائيون
التكنولوجيا( :برانمج ،Essbase
وبرانمج،Hyperion Planning
وبرانمج )BI

 .43وخالل الفرتة قيد النظر ،أأعاد مرشوع اإدارة ا ألداء املؤسي تطوير التطبيق اخلاص ابلتخطيط لفرتة الس نتني
، 17/2016اذلي حيتوي عىل عدد من التحسينات التقنية .كام أأن وظيفة اإعداد التقارير ،اليت تطورت بوصفها عنرصا
جوهراي يف برانمج اإدارة ا ألداء املؤسي احلايل ،أأاتحت ل إالدارة معلومات حتليلية أنية وموحدة عىل نطاق املنظمة كلك
بشأأن الربانمج واملزيانية  .2015/2014ويرد فامي ييل ملخص لفوائد املرشوع فامي خيص التخطيط لفرتة الس نتني.
الفوائد املُحقَّقة يف 2013/2012
التخطيط لفرتة الس نتني 2015/2014
الوظائف املدعومة:
 ختطيط أأنشطة برامج املس توايت العليا لفرتة الس نتني وربطها ابلنتاجئ املنشودة ومؤرشاتا ألداء؛
أ
 وضع مزيانية املوارد (موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني) لنشطة املس توايت العليا؛ تقدير حصة التطوير من املزيانية؛ تقدير املزيانية القامئة عىل النتاجئ واملزيانية حبسب فئة التاكليف؛ حتليل أأبعاد التخطيط (النتيجة املنشودة ،وفئة التاكليف ،وجدول أأعامل التمنية ،اإىل غري ذكل)حبسب لك برانمج و /أأو قطاع و /أأو وحدة.
النفاذ اإىل النظام :املس تخدمون الهنائيون
التكنولوجيا( :برانمج  ،Essbaseوبرانمج )Hyperion Planning

الفوائد احملققة يف 2015/2014
التخطيط لفرتة الس نتني 2017/2016
الوظائف املدعومة:
التخطيط لفرتة الس نتني  2015/2014مع وظائف اإضافية
دلمع:
 نرش وثيقة الربانمج واملزيانية؛ أأمتتة العمليات من خالل تدفقات العمل وإاجراءاتاملوافقة الهرمية.
النفاذ اإىل النظام :املس تخدمون الهنائيون
التكنولوجيا( :برانمج  ،Essbaseوبرانمج Hyperion
)Planning

 .44وبغية تتبع اخملاطر بوصفها جزءا من دورة ا ألداء ،مت تطبيق أأداة اإدارة ا ألداء املؤسي خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير.
وحتتوي ا ألداة عىل خماطر برانمج املنظمة ،وا إلجراءات الرامية اإىل ختفيف حدة هذه اخملاطر .وقد اس تفاد املديرون من دورة
تدريبية شامةل بشأأن اإدارة اخملاطر وكيفية اس تخدام ا ألداة .كام يعمل نظام اإدارة ا ألداء املؤسي عىل ختزين املعلومات املتعلقة
ابلضوابط ادلاخلية للمنظمة.
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 .45ويرد فامي ييل ملخص لفوائد املرشوع فامي خيص اإدارة اخملاطر املؤسس ية.
الفوائد احملققة يف 2015/2014
اإدارة اخملاطر املؤسس ية
الوظائف املدعومة:
 اإدارة اخملاطر ورصدها بطريقة فعاةل من حيث التلكفة معليات مراجعة فعاةل الإفراج عن بياانت اخملاطر تعزيز سالمة بياانت اخملاطر املزيد من التخطيط املدروس مؤسسة ألمن املعلومات شهادة 2013 : ISO27001 التوافق مع التوصيات لتنفيذ نظام صارم إلدارة اخملاطرالنفاذ اإىل النظام :املس تخدمون الهنائيون
التكنولوجيا( :برانمج )Acuity STREAM

تعزيز التقارير املؤسس ية واملعلومات الاس تخباراتية التجارية
 .46وقد أأدى الانتشار الاكمل ألنظمة اإدارة ا ألداء املؤسي اإىل أأن تتبو أأ الويبو الصدارة بني واكلت ا ألمم املتحدة ،فامي
يتعلق بدمع الإدارة القامئة عىل النتاجئ مبجموعة شامةل من ا ألدوات والنظم التشغيلية املتاكمةل .ويُعد اإنشاء هذه ا ألدوات مطلبا
أأساس يا دلمج الثقافة القامئة عىل النتاجئ دجما اكمال يف املنظمة.
 .47ويتيح مرشوع معلومات الاس تخبارات التجارية قدرات حتليلية متعددة الوظائف لش ىت أأحصاب املصاحل الرئيس يني
يف ادلاخل واخلارج ،لمتكيهنم من فهم احملراكت ا ألساس ية لرباجمهم وممزيات أأداهئا فهامً أأفضل .وسوف متيض هذه الإماكنية قُدما
عىل حنو تدرجيي يك ُحت َرتم مبادئ أأفضل املامرسات ،ويك تليب املعلومات معايري ُمحدَّدة بشأأن جودة البياانت.
 .48وخالل هذه املرحةل ،توسع مرشوع املعلومات الاس تخباراتية التجارية يف أليات تلقي البياانت لتشمل برامج
 ،FSCMواملوارد البرشية ،وإادارة ا ألداء املؤسي .ول يزال العمل جاراي دلمج عدد من التطبيقات ا ألخرى للويبو .وقد
تدربت موارد ا ألعامل واكتسبت همارات تطوير املعلومات الاس تخباراتية .كام ُأنشئت ست ومخسني لوحة بياانت حىت الن
تغطي املوارد البرشية واملالية واملشرتايت وإادارة الربانمج .وسوف يس متر اإطالق اللوحات بيامن يتواصل تنفيذها ،وبيامن جيري
توفري بياانت جديدة.
 .49ول تزال الامنذج ا ألولية تُس تخدم لس تكشاف س بل اإدراج وتوحيد البياانت اليت ترد من مصادر أأخرى ،مثل اإدارة
اخملاطر املؤسس ية ونظام العمل الإلكرتوين ،يف مس تودع بياانت املعلومات الاس تخباراتية التجارية.
 .50ويُ ِّ م
وّض اجلدول التايل فوائد املعلومات الاس تخباراتية التجارية.
الفوائد املُحقَّقة يف 2013/2012

الوظائف املدعومة:

 اإنشاء بنية حتتية تكنولوجية؛ اإنشاء أليات تلقي بياانت من برانمج FSCM؛ برجميات Oracle Business Intelligenceلإداريت الشؤون املالية
واملشرتايت؛
 ولوحات بياانت منوذجية مكيمفة حسباحتياجات الإدارة العليا؛

الفوائد احملققة يف 2015/2014

الوظائف املدعومة:

 اإنشاء أليات لتلقي البياانت من نظام املوارد البرشيةونظام اإدارة ا ألداء املؤسي ونظام اإدارة اخملاطر
املؤسس ية؛
 لوحات بياانت مكيمفة حسب احتياجات الإدارةالعليا؛
 وبرجميات برانمج Oracle Business Intelligenceللموارد البرشية؛

الفوائد املنشودة يف املس تقبل

الوظائف املدعومة:

اإنشاء أليات تلقي البياانت من برانمج اإدارةاخملاطر املؤسس ية للضوابط والإجراءات؛
 اإنشاء أليات تلقي بياانت من نظم غري اتبعةلنظام ختطيط املوارد املؤسس ية؛
 لوحات بياانت معززة مبعلومات اإضافيةل إالدارة العليا.
 -اإنشاء لوحات بياانت لأحصاب املصاحل
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 تفعيل خاصية التحقق من هوية املس تخدم بناءعىل ادلليل العام.
النفاذ اإىل النظام :مس تخدمون رئيس يون حمددون
التكنولوجيا :برانمج Oracle Business
Intelligence

 لوحات بياانت مكيمفة حسب احتياجات اإدارة القوى اخلارجيني ،مثل ادلول ا ألعضاء/العمالءالنفاذ اإىل النظام :مجموعة موسعة من أأحصاب
العامةل و أأداء الربانمج واملشرتايت واملالية؛
املصاحل
النفاذ اإىل النظام :مجموعة موسعة من أأحصاب املصاحل التكنولوجيا :برانمج Oracle Business
Intelligence
التكنولوجيا :برانمج Oracle Business
Intelligence

 .51ومن املقرر أأن ُخيتمت مرشوع املعلومات الاس تخباراتية التجارية يف عام  ،2015وعقب النجاح يف نرش البياانت
الواردة من مصادر أأخرى يف نظام ختطيط املوارد املؤسس ية ،س يجري اإطالق أأول مجموعة من لوحات البياانت وبناء
الكفاءات داخل املنظمة لس تدامة الربامج .وبيامن ُخيتمت مرشوع املعلومات الاس تخباراتية ،جتدر الإشارة اإىل أأن هذه
املعلومات مبثابة رحةل ،و أأن مثة حاجة اإىل متطلبات جديدة ،ومصادر جديدة للبياانت ،وإادخال حتسينات جديدة؛ ليك تدمع
احللول املنظمة ،اليت تواصل أأيضا التغري والتطور .ذلكل ،سوف تس متر مبادرة املعلومات الاس تخباراتية التجارية كجزء من
نشاط ادلمع التشغييل املس متر ،وستُسمل ،كجزء من هذا النشاط ،بعض الفوائد املس تقبلية املنشودة املوحضة أأعاله.
 .52ويُ ِّ م
وّض اجلدول التايل اخملاطر الرئيس ية املتعلقة مبرشوع املعلومات الاس تخباراتية التجارية
كيفية التخفيف من اخملاطر
الوصف
اخملاطر
ت
عدم الاس تفادة اإىل أأقىص حد من قد ل متكن املؤسسة من اس تخراج أأقىص حتديد املتطلبات بشلك جيد مبشاركة مجيع أأحصاب املصاحل .وشلك
متسق للبياانت الرئيس ية للمنظمة يف مجيع برجميات الويبو .وضوابط
املعلومات الاس تخباراتية التجارية .قدر من الفوائد من الوظائف املتعلقة
أ
جلودة البياانت واتساقها .ووضع س ياسة أأمنية حمكة بشأن املعلومات
ابملعلومات الاس تخباراتية.
الرسية.
تكوين كفاءات داخل لك قطاع من قطاعات املنظمة ،يف اإطار وظيفة
قد ل متكل املنظمة القدرة عىل اس مترار
الاس تدامة بعد انهتاء املرشوع
برانمج املعلومات الاس تخباراتية حاملا ينهتيي ادلمع كجزء من املرشوع ،لضامن أأن ابإماكهنم مواصةل تطوير برانمج
املعلومات الاس تخباراتية بعد انهتاء املرشوع.
املرشوع.

حتسني نظام  FSCMمضن نظام الإدارة املتاكمل ونظام ا ألسفار
 .53وقد اس ُتحدثت بصورة تدرجيية ،خالل الفرتة قيد الاس تعراض ،أأداة  Traveldooللحجز عرب الإنرتنت ،واكمتلت
ا ألداة يف الربع ا ألخري من عام  .2014وتتجسد ابلفعل فوائد هذه ا ألداة ،املعروفة ابمس  ،myWayيف تقليل تاكليف
املعامالت ،وإاصدار تذاكر السفر من خالل حتسني اإجراءات للسفر.
 .54واكمتل بنجاح يف النصف ا ألخري من عام  2014دمج نظام ختطيط املوارد املؤسس ية مع أأنظمة خدمات الرتمجة
اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وهو ما يوفر مزيدا من املعلومات املبلورة ادلقيقة يف برانمج  FSCMدون زايدة
اجلهد اليدوي لتحقيق ذكل .ومن بني الفوائد اليت تعود عىل الويبو أأن معلية الرتمجة أأصبحت أأكرث بساطة واس تجابة ،كام
انتفت احلاجة اإىل جتنيب مبلغ يف املزيانية يف هناية العام ألعامل الرتمجة ،فضال عن حتسني معليات التتبع والتبليغ والتحليل.
 .55وقد ُرشع يف أأواخر عام  2014يف مرشوع  PeopleSoft 9.2لتحديث برانجمي  PeopleSoft HRوFSCM
احلاليني اإىل أخر اإصدار .وجيري ،يف اإطار هذا املرشوع ،اس تغالل الفرصة لعرض مس توى جديد من ا ألداء الوظيفي،
وإازاةل التخصيصات ،عىل سبيل املثال تطبيق برانمج معياري للتنبؤ ابدلفع حلساابت القبض والفواتري.
 .56وقام قسم التنظمي والتطبيقات الإدارية ،اذلي يدمع نظام الإدارة املتاكمةل ،بمتويل مرشوع لالس تعاضة عن برانمج
السفر وا ألحداث احلايل بربانمج يس تخدم أأدوات تدمع نظام  .PeopleSoftوسوف يساعد هذا الويبو يف الاس تغناء عن
نظام  Metastormالقدمي ،اذلي سيتوقف دمعه يف املس تقبل القريب .ومن شأأن اإدخال برانمج جديد للسفر وا ألحداث أأن
يتيح كذكل فرصة بناء أأساس ميكن اإعادة اس تخدامه ويمتتع بقدرات ميكن لربامج نظام ختطيط املوارد املؤسي ا ألخرى
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الاس تفادة مهنا ،مثل قاعدة بياانت لالتصال ونظام جديد خلدمات املؤمترات .وسوف يساعد هذا الويبو يف ترش يد عدد من
احللول ،وحتسني ادلمع ،واحلد من اخملاطر املرتبطة بدمع أأدوات/حلول متعددة ،و أأن تصبح أأكرث فعالية من حيث التلكفة.
 .57ويوّض اجلدول التايل اخملاطر الرئيس ية والاسرتاتيجيات اليت تُطبَّق حالي ًا للحد مهنا.
كيفية التخفيف من اخملاطر
الوصف
اخملاطر
حدد احتياجات املرشوعات من التدريب يف وقت مبكر من معر
يؤدي حتسني اإجراءات العمل وتقدمي وحدات جديدة
مس تخدمو نظام الإدارة
املرشوع .تأأكد من اإعداد املواد وإااتحهتا يف دليل التدريب الوحيد
يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية اإىل تغيري أأدوار
دربني
املتاكمةل غري ُم َّ
تدريب ًا اكفي ًا عىل أأداء معلهم .مس تخديم نظام الإدارة املتاكمةل ومس ئولياهتم .وإاذا اكن للمرشوعات ،اإضافة اإىل أأن التدريب جيب أأن يمت يف س ياق
املس تخدمون ل يس توعبون اإجراءات العمل أأو ا ألدوات العمليات اجلارية .وإاضفاء طابع مؤسي عىل التدريب وفق ًا
لالحتياجات.
بدرجة اكفية ،فاإن النظام لن ي ُس تخدَ م الاس تخدام
ا ألمثل.
ً
ضامن مشاركة اكمةل لفريق ادلمع املعين بنظام الإدارة املتاكمةل يف
عدم فهم فريق ادلمع املعين بنظام الإدارة املتاكمةل فهام
فريق ادلمع املعين بنظام
املرشوعات املعنية من أأجل اكتساب فهم اكمل للوظائف التقنية
جيد ًا للوحدات اجلديدة لنظام التخطيط للموارد
الإدارة املتاكمةل ل يقدم
ووظائف العمل اجلديدة .وضع وتنفيذ خطة متفق علهيا للك
املؤسس ية .وعدم القدرة عىل استيعاب عبء العمل
دعامً اكفي ًا للمس تخدمني
مرشوع لنقل املعرفة بفعالية اإىل فريق ادلمع.
املطلوب دلمع املس تخدمني والنظام.

 .58وفامي ييل فقرة قرار مقرتحة.

 .59أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية عل ًام
ابلتقرير املرحيل اخلاص بتنفيذ نظام شامل
ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية
(الوثيقة .)WO/PBC/24/14
[هناية الوثيقة]

