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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 20 :يونيو 2016

جلنة الربنامج وامليزانية
الدورة اخلامسة والعشرون

جنيف ،من  29أأغسطس اإىل  2سبمترب 2016
تقرير مرحلي عن تنفيذ نظام شامل ومتكامل للتخطيط للموارد املؤسسية

من اإعداد ا ألمانة

أأو ًل .مقدمة
 .1وافقت ادلورة الثامنة وا ألربعون مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف سبمترب  2010عىل اقرتاح ا ألمانة بشأأن تنفيذ
نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية (الوثيقتان  WO/PBC/15/17و ،)A/48/14بغية حتقيق ما ييل"1" :
حتديث همام الويبو ا ألساس ية يف جمالت الإدارة والتنظمي وخدمة العمالء "2" ،وحتسني الكفاءة والإنتاجية فامي تقوم به الويبو
من معليات الإدارة والتنظمي "3" ،وتعزيز القدرة عىل اإمداد ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصاحل والإدارة مبعلومات أأفضل.
 .2ويُعد هذا التقرير ُم ِّكم ًال للتقارير املرحلية السابقة اليت قُ مِّدمت اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ،ويُ مِّقدم هذا التقرير 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  2015اإىل مايو  .2016كام يُق مِّدم ملخص ًا خلطة احملفظة احملدمثة ،وما يتصل هبا من
تسوايت يف املزيانية يف اإطار املزيانية العامة للمحفظة اليت اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء.

اثني ًا .ا ألهداف والنطاق والهنج – معلومات أأساس ية
تطور نظام
 .3جيري تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية من خالل مجموعة من املرشوعات املرتابطة ،مما سساعد عىل م
الإدارة املتاكمةل بصورة تدرجيية.
 .4وهتدف اجملموعة ا ألوىل من املرشوعات اإىل اإمداد 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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 .5وقد قدمت اجملموع ُة الثانية من املرشوعات اإىل الويبو مجموع ًة من ا ألدوات – أأداة اإدارة ا ألداء املؤسيس ()EPM
و أأداة املعلومات الاس تخباراتية التجارية ( – )BIلتعزيز تنفيذ الإدارة القامئة عىل النتاجئ ودمعه ،مبا يف ذكل التخطيط للثنائية،
والتخطيط الس نوي للعمل ،والتنفيذ والرصد وتقيمي ا ألداء ،وإاعداد التقارير ،والتحليالت .وقد ُع م ِّززت أأيض ًا ،يف اإطار هذه
اجملموعة ،اإدار ُة اخملاطر املؤسس ية ،ويه وظيفة ابلغة ا ألمهية لتحقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية والنتاجئ املنشودة للمنظمة ،اليت
تُنفذ ابعتبارها جزء ًا ل يتجز أأ من دورة املنظمة ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ.
 .6وقد َّعززت اجملموع ُة الثالثة من املرشوعات أأنظمة  PeopleSoftالقامئة اخلاصة اب ألمور املالية واملشرتايت ()FSCM
والسفر من خالل اإدخال تغيريات يف شلك ا ألنظمة وحتديهثا ،مما سوف ميكمن من اإدخال وظائف ووحدات جديدة ،فض ًال
عن حتسني اإجراءات العمل.
 .7وسوف تُم ِّكمن اجملموع ُة الرابعة الويبو من اكتساب خربة يف مفاهمي اإدارة العالقات مع العمالء وممارساهتا ،من خالل
دمع مرشوعات ت ِّ م
ُوّجها ا ألعامل ،مثل أأدوات القوامئ الربيدية ،وقواعد بياانت ّجات التصال ،وإادارة النفاذ ،وحتليالت
العمالء ،واستبدال بعض ا ألنظمة اليت تركز عىل العمالء .وقد أأنشأأت الويبو جملس ًا خلدمة العمالء ،وهو مس تقل وخارج
نطاق حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية ،ويتناول الرؤية ،واحلومكة ،وخارطة الطريق الشامةل اليت من احملمتل أأن تؤدي بعد
ذكل اإىل حتديد وتنفيذ ح مل أأمشل إلدارة العالقات مع العمالء.
 .8والهنج اذلي تتمبعه الويبو يف التنفيذ سستند اإىل التنفيذ املرحيل للمرشوعات اليت تساعد عىل تطور قدرات التخطيط
للموارد املؤسس ية تدرجيي ًا عىل حنو مرتابط وموزون .ويقوم الهنج أأيض ًا عىل احتياجات ا ألعامل و أأولوايهتا ،ويُراعي قدرة
الوحدات التنظميية املعنية عىل استيعاب التغيريات ودجمها.
 .9واحملراكت الرئيس ية لتنفيذ حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية يه اجلودة وادلقة والإجناز يف حدود املزيانية املعمتدة.
بناء عىل هذه املعايري وعىل قدرة الوحدات التنظميية عىل استيعاب
وقُ مِّدم جدول زمين ُمع َّدل يف التقرير املرحيل لعام ً 2015
ما يُط َّبق من تغيريات وإادراّجا .وترد لحق ًا يف هذا التقرير خطة تُ ِّ م
وض اجلداول الزمنية للمرشوعات املتبقية ،اليت ل تزال
مضن اجلدول الزمين امل ُعدَّل اخلاص ابلإمتام يف عام .2017

اثلث ًا .اإجنازات احملفظة
 .10بوجه عام ،تسري احملفظة يف املسار الصحيح حنو حتقيق أأهداف حتديث وحتسني اجلودة والكفاءة والإنتاجية ملهام
الويبو يف جمالت الإدارة والتنظمي وخدمة العمالء ،وزايدة قدرة املنظمة عىل اإمداد ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصاحل والإدارة
س البياين رمق  1التطور واخلطط حىت هناية تنفيذ احملفظة.
مبعلومات أأفضل .ويُ مبني الر ُ
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 .11ويُ مِّقدم القسم اخلامس عرض ًا مفص ًال للتقدم احملرز يف لك مجموعة من مرشوعات احملفظة.

رابع ًا .التحقق والتصديق املس تقالن
 .12أجريت أأول معلية حتقق وتصديق مس تقلني يف عام  ،2013ون ُ ِّفمذت التوصيات ابلاكمل .ومن املقرر أأن يقوم ُمق مِّدم
خدمة خاريج مس تقل خالل عام  2016ابإجراء مراجعة اثنية للتحقق والتصديق املس تقلني .وس ُرت ِّكمز هذه املراجعة ،من
مضن ما ُ
سرتكز عليه ،عىل فوائد ا ألعامل ،وس ُت مِّقدم إلدارة الويبو رؤ وتوصيات سوف تساعد عىل ضامن اإدراك الويبو لاكفة
اإماكانت ا ألنظمة اليت تس تخدهما حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية بعد غلق احملفظة يف عام .2017

خامس ًا.

تقيمي أأداء الرشاكء اخلارجيني امللكفني ابلتنفيذ

 .13جيري ابس مترار خالل اإجناز لك مرشوع رصدُ أأداء الرشاكء امللكفني بتنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية .وعاد ًة
ما تتأألف العقود امل ُ َربمة مع الرشاكء من سلسةل من الإجنازات املرتبطة مبعا م يوضع عىل أأساسها جدول زمين متفق عليه لفدفع.
وجيب أأن تكون الإجنازات مقبو ًل من الويبو ليك يمت ادلفع مقابل ا إلجناز امل ُحقَّق .وسساعد هذا عىل اإنفاذ املس تو املطلوب
من الرقابة عىل اجلودة والتاكليف .بيد أأن ذكل ميكن أأن يؤثر عىل اجلدول الزمين للتنفيذ؛ اإذ رمبا حتتاج الإجنازات اإىل تعديل
قبل أأن تقبلها الويبو.
 .14ويصور الرس البياين رمق  2أأداء الرشاكء اخلارجيني امللكفني ابلتنفيذ ،ومتثل املاسة اخلارضاء اخلارجية خمطط الرشيك
املثايل .وميثل اخملططان ا ألمحر وا ألزرق ادلاخليان ا ألداء الفعيل للرشيكني الرئيس يني امللكفني بتنفيذ نظام التخطيط للموارد
املؤسس ية يف الفرتة املشمول ابلتقرير ،أأي أأنه لكام كرب اخملطط ،زاد عدد املعايري اليت الزتم هبا الرشيك.
الرس البياين رمق  – 2أأداء الرشاكء اخلارجيني امللكفني ابلتنفيذ
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 .15ويوض الرس البياين الوارد أأعاله أأن ً
لك من الرشيكني الرئيس يني املُلكفني بتنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية
دليه مواطن قوة ومواطن ضعف .وخالل الفرتة املشمول ابلتقرير ،ح َّسن لك الرشيكني أأداهئام مقا نر ًة ابلفرتة املشمول ابلتقرير
السابق .واكن ذكل يرجع يف املقام ا ألول اإىل:


اإدراج مؤرشات أأداء رئيس ية يف العقود ،اإىل جانب القياس املنتظم والإجراءات التصحيحية،
التأأكد من طرح مجيع ا ألعامل يف مناقصات تنافس ية ،مبا فهيا أأصغر ا ألعامل اليت ميكن منحها مبارشة يف اإطار
اتفاق جامع قامئ،



حسن ،لضامن حتقيق مس تو مقبول من اجلودة قبل الانتقال اإىل املرحةل التالية من املرشوع،
نظام رقايب ُم َّ



اإدراج جزاءات يف العقود ل ُتط َّبق يف حال ضعف ا ألداء.



 .16وسوف تواصل الويبو العمل مع الرشيكني الرئيس يني امللكفني بتنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية من أأجل سد
الفجوات املوجودة بني مس تو أأداهئام احلايل ومس تو أأداهئام املثايل ،وذكل يف شلك معلية حتسني مس مترة.

سادس ًا.

التصالت

 .17تعمل اإدارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت حالي ًا عىل اإجناز مرشوع لإدخال ح مل ل إالدارة املركزية للمحتو عىل
نطاق املؤسسة .فالتوصية  – 6الناجتة عن مراجعة أأداء نظام التخطيط للموارد املؤسس ية اليت قام هبا مراجعون خارجيون
يف عام  – 2014طلبت من الويبو تعزيز نظاهما اخلاص إابدارة الواثئق حبيث ُحت َفظ الواثئق املتعلقة ابملرشوع يف ماكن واحد.
وقبلت الويبو ذكل واقرتحت أأن يكون نظام التخطيط للموارد املؤسس ية من أأوائل ا ألنظمة اليت تطبق الإدارة املركزية
للمحتو  .ولكن نظر ًا ألن الإدارة املركزية للمحتو جيري اإجنازها عىل مراحل ،مفن املُستبعد أأن تكون جاهز ًة متام ًا يف حيهنا
لتس تفيد مهنا حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية ،اليت سوف تنهتيي يف عام  .2017وذلكل تواصل احملفظة حتقيق أأقىص
اس تفادة من ا ألدوات احلالية لتبادل املعارف (ا إلنرتانت ،وييك ،اجملفدات املشرتكة ،والربيد الإلكرتوين) من أأجل توزيع
املعلومات وجلعل أأحصاب املصاحل عىل عمل بأخر تطورات املرشوعات واحملفظة للك .وبناء عىل ذكل ،من املتوقع اإغالق
التوصية  6الصادرة عن املراجع اخلاريج.
 .18ول يزال مكتب اإدارة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ( )EPMOيتواصل مع املوظفني عىل مجيع
املس توايت .واكن من بني املبادرات الرئيس ية يف عام  2015جلسة "ما اجلديد يف الويبو" اليت عقدت يف شهر نومفرب
وحظيت ابهامتم كبري من املوظفني .كام شهد صيف وش تاء  2015نرش طبعات من النرشة الإخبارية لنظام التخطيط للموارد
املؤسس ية وتوزيعها من أأجل إاطالع املوظفني عىل املنتجات واخلدمات اجلديدة يف ش ىت املرشوعات أأو ًل بأأول.
 .19و أأجنزت احملفظ ُة أأيض ًا عدد ًا من أأنشطة التصال والتدريب ملرشوع حتديث  PeopleSoftومرشوع التوظيف،
ولكهام يؤثر يف قاعدة كبرية من املس تخدمني .وتضمنت بعض هذه ا ألنشطة جلسات استشارية ،وفيديوهات تدريبية،
واتصالت ابلربيد الإلكرتوين ،والنرشة الإخبارية القادمة لصيف .2016
 .20و أأخري ًا ،أجري يف عام  2015اس تقصاء ملس تخديم نظام الإدارة املتاكمةل من أأجل مجع تعقيبات من املوظفني بشأأن
سهول اس تخدام النظام .وح َّددت نتاجئ هذا الاس تقصاء عدد ًا من التحسينات احملمتةل ،وكثري من هذه التحسينات قد ن ُ ِّفمذ
ابلفعل أأو جيري تنفيذه حالي ًا .وسوف ُجير الاس تقصاء مر ًة أأخر  ،يف وقت لحق من عام  ،2016لقياس ما اإذا اكنت
التغيريات اليت أدخلت قد ساعدت عىل حتسني سهول اس تخدام النظام و أأيض ًا لتحديد فرص التحسني ا ألخر .
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سابع ًا .اس تخدام مزيانية مرشوع التخطيط للموارد املؤسس ية
 .21تبلغ التلكفة الإجاملية املقدَّرة لتنفيذ حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية حنو  25مليون فرنك سوسرسي
ُ
التاكليف املقدَّرة اس تضاف َة التطبيقات ،ورشاء الربجميات ،وموظفي املرشوعات ،وموارد
عىل مد مخس س نوات .وتشمل
استبدال املس تخدمني ،و أأتعاب الرشاكء اخلارجيني امللكمفني ابلتنفيذ ،فض ًال عن التدريب والتصالت وغري ذكل من التاكليف
املتكررة اخلاصة ابلصيانة وتشغيل
املرتبطة ابملرشوعات .وما اإن ت َُنرش ا ألنظمة وتصبح جاهز ًة للعمل ،س ُت َدرج التاكليف م
النظام يف الربانمج واملزيانيات املتعاقبة .و أأسفر املزج اذليك بني موارد برشية خارجية وداخلية للمرشوع – مبا يف ذكل
اس تخدام موارد يف بفدان أأجنبية بتلكفة زهيدة وعقود مثبتة ا ألسعار– عن تقدمي وظائف م
خمطط لها يف اإطار مزيانية صارمة
حىت الن.
 .22ويرد يف اجلدولني التاليني ملخص لس تخدام املزيانية حىت الن حبسب اجملال الوظيفي الرئييس وعنرص التلكفة،
اإضافة اإىل الاس تخدام املقدمر للمزيانية حبلول هناية عام .2016
اس تخدام مزيانية حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية (حبسب اجملال الوظيفي الرئييس)
(ابلفرنك السوسرسي ،يف  31مايو )2016
اجملال الوظيفي الرئييس

مزيانية املرشوع الأصلية

املزيانية احملدثة

3 830 200
8 945 755

4 187 968
8 351 724

1

املبالغ الفعلية حىت الاس تخدام
3
2
الفعيل
الن
2 722 200
4 951 345

%65
%59

التقدم
احملرز
%73
%68

الاس تخدام املقدمر
للمزيانية حبلول
4
هناية عام 2016
3 328 648
6 390 958

اإدارة الربامج والتغيري
اإدارة املوارد البرشية
وتطويرها
5 875 898
%100
%96
5 833 658
6 073 898
6 017 982
اإدارة ا ألداء املؤسيس
551 565
%4
%8
108 925
1 365 433
1 955 690
اإدارة العالقات مع العمالء
3 447 940
%73
%81
3 221 615
3 981 440
4 591 840
التحسينات املُدخةل عىل
نظام الإدارة املتاكمةل
5
1 381 004
الطوارئ املس تحقة
19 595 009
%73
%66
16 837 743
25 341 467
25 341 467
اجملموع
 1تستند املزيانية احملدم ثة اإىل النفقات الفعلية املسجةل حىت  31مايو  ،2016واملزيانية املقدرة للمرشوعات املس تقبلية اخملطط لها ،وتشمل هذه ا ألخرية تاكليف
طارئة بنس بة  ،%10وهو ما يتفق مع افرتاض التخطيط ا ألصيل يف الوثيقة .WO/PBC/15/17
 2تتضمن املبالغ الفعلية املسجةل حىت الن النفقات الفعلية حىت  31مايو .2016
 3تعكس الاس تخدامات الفعلية الإنفاق الفعيل حىت  31مايو  ،2016مقارن ًة ابملزيانية احملدم ثة.
 4سشمل الاس تخدام املقدمر للمزيانية حبلول هناية عام  2016النفقات الفعلية املسجةل حىت  31مايو  ،2016والنفقات املتوقعة حىت هناية  ،2016استناداً اإىل
فرضيات الإنفاق الراهنة.
 5تشري خمصصات الطوارئ املس تحقة اإىل ا ألموال غري املس تخدمة من خمصصات الطوارئ املقررة للمرشوعات اليت أجنزت ابلفعل .ولن تكون خمصصات
الطوارئ العامة املس تخدمة معروف ًة اإل يف هناية احملفظة.
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اس تخدام مزيانية حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية (حبسب عنرص التلكفة)
(ابلفرنك السوسرسي ،يف  31مايو )2016
2
1
الاس تخدام املقدمر
املبالغ الفعلية حىت الن
املزيانية احملدثة
مزيانية املرشوع ا ألصلية
عنرص التلكفة
للمزيانية حبلول هناية عام
3
2016
234 566
191 182
390 243
1 383 360
اس تضافة الربامج التطبيقية
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
الرشيك اخلاريج امللكمف ابلتنفيذ
360 607
175 587
475 447
1 253 780
التدريب
654 017
511 921
1 336 017
550 000
التصالت وغري ذكل
4
1 381 004
الطوارئ املس تحقة
19 595 009
16 801 192
25 341 467
25 341 467
اجملموع
 1تستند املزيانية احملدم ثة اإىل النفقات الفعلية املسجةل حىت  31مايو  ،2016واملزيانية املقدرة للمرشوعات املس تقبلية اخملطط لها ،وتشمل هذه ا ألخرية تاكليف
طارئة بنس بة  ،%10وهو ما يتفق مع افرتاض التخطيط ا ألصيل يف الوثيقة .WO/PBC/15/17
 2تتضمن املبالغ الفعلية املسجةل حىت الن النفقات الفعلية حىت  31مايو .2016
 3سشمل الاس تخدام املقدمر للمزيانية حبلول هناية عام  2016النفقات الفعلية املسجةل حىت  31مايو  ،2016والنفقات املتوقعة حىت هناية  ،2016استناداً اإىل
فرضيات الإنفاق الراهنة.
 4تشري خمصصات الطوارئ املس تحقة اإىل ا ألموال غري املس تخدمة من خمصصات املرشوعات اليت أجنزت ابلفعل.

 .23ومعوم ًا ،ل تزال مزيانية احملفظة اثبت ًة ،ومن املتوقع أأن يمت اإجناز النطاق املتعلق بلك اجملالت الوظيفية الرئيس ية مضن
نطاق املزيانية ا ألصلية املعمتدة.
 .24واكن من املتوقع يف تقرير  2015أأن تكون النفقات الهنائية اخلاصة مبجال اإدارة ا ألداء املؤسيس أأكرب قلي ًال
( 3.5يف املائة) من املزيانية ا ألصلية كام اكنت ُمقدَّرة يف عام  .2010وخالل الفرتة املشمول ابلتقرير ،خضعت هذه النفقات
الإضافية ل إالدارة والرقابة بعناية ،وتشري التقديرات احلالية اإىل أأن النفقات الهنائية لهذا اجملال سوف تزيد الن عن تقديرات
املزيانية ا ألصلية بأأقل من  1يف املائة.
 .25ومن املتوقع حالي ًا أأن تكون النفقات الهنائية جملال اإدارة الربامج والتغيري أأكرب بنس بة  9يف املائة من املزيانية ا ألصلية كام
اكنت ُمقدرة يف عام  .2010ويرجع ذكل يف ا ألساس اإىل القدرات الإدارية الإضافية الالزمة إلجناز احللول وتعمميها عىل
معليات املنظمة بطريقة تضمن الاس تدامة واس مترار حتقيق الفوائد بعد اإغالق احملفظة.
 .26واملزيانية املُحدَّثة جملال اإدارة املوارد البرشية وتطويرها أأكرب من املزيانية املُحدَّثة الواردة يف التقرير املرحيل لعام .2015
وترجع الزايدة يف الفرتة املشمول ابلتقرير اإىل عاملني اثنني ،أأوهلام أأن مرشوع التوظيف اذلي بد أأ العمل به يف الونة ا ألخرية
قد اس تغرق وقت ًا أأطول بلغ  10أأشهر لس تكامهل ،ومع أأن تاكليف الرشيك امللكَّف ابلتنفيذ اكنت اثبت ًة ،فاإن التاكليف
ادلاخلية ا ألخر  ،مثل موارد املرشوع ،وملء الشواغر ،وما اإىل ذكل زادت ابلتناسب مع زايدة الوقت .ومن اجلدير ابذلكر
أأن هذا املرشوع اكن أأول تنفيذ قامئ عىل التكنولوجيا السحابية تقوم به الويبو عىل الإطالق ،وتطلب ختطيط ًا كبري ًا وتقياميً
دقيق ًا للمخاطر وعوامل التخفيف اخلاصة ابلهنج اجلديد .واثين هذين العاملني هو أأن تقدير املزيانية اذلي ورد من الرشيك
امل ُلكَّف بتنفيذ مرشوع اإدارة املواهب – اذلي جيري التخطيط هل حالي ًا – أأكرب من املزيانية ا ألصلية املقدرة يف عام .2010
ولكن من املتوقع أأن تكون مرشوعات جمال اإدارة املوارد البرشية وتطويرها يف حدود املزيانية ا ألصلية كام اكنت ُمق َّدرة يف
عام  ،2010وذكل بسبب الوفورات اليت حتققت يف مرشوعات س بق اإجنازها.
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 .27وتُق َّدر حالي ًا تاكليف رشيك التنفيذ اخلاريج بأأهنا أأكرب بنس بة  7يف املائة من املزيانية ا ألصلية املقدرة يف عام .2010
ويرجع ذكل اإىل مرشوع اإدارة املواهب ،كام ُذكر يف الفقرة السابقة .وللمساعدة عىل التحمك يف هذه الزايدة احملمتةل للتلكفة،
ُطرحت مناقصة تنافس ية ُُيمتَل أأن تؤدي اإىل تقليل التلكفة املتوقعة اإىل مس تو أأقرب اإىل املزيانية ا ألصلية املقدرة يف عام
 .2010وجتدر الإشارة اإىل أأن معلية اإجراء املناقصة تس تغرق وقت ًا اإضافي ًا غري ُمخطط هل ،وقد يكون لهذا تأأثري لحق عىل
اجلدول الزمين العام.
 .28ويف عام  ،2015جاء يف التقرير أأنه من املتوقع أأن تكون تاكليف موظفي املرشوع أأكرب من املزيانية ا ألصلية املقدرة
يف عام  .2010واكن ذكل يُعز يف املقام ا ألول اإىل الاس تخدام الأكرب نسبي ًا ملوارد من موظفني مؤقتني همرة ومؤهلني،
اس تعانت هبم الويبو من خالل مسابقات ،يف مقابل الاعامتد عىل خرباء استشاريني اتبعني للرشيك امللكف ابلتنفيذ اذلين
تكون تلكفهتم أأكرب وتشمل النفقات العامة للكيان التجاري .وخالل الفرتة املشمول ابلتقرير ،جرت اإدارة نفقات املوظفني
ا إلضافية هذه بعناية ،و أأصبح التقدير احلايل أأقل من تقديرات عام  ،2015وإان اكن ل يزال أأكرب بنس بة  25يف املائة من
املزيانية ا ألصلية املقدرة يف عام .2010
 .29وبند التلكفة الخر اذلي من املتوقع أأن يكون أأكرب من املزيانية ا ألصلية املقدرة يف عام  2010هو "التصالت وغري
ذكل" .ويرجع هذا اإىل احلاجة اإىل زايدة مزيانية الاس تقرار ،امل ُ َدرجة يف هذا البند ،لضامن أأن املهارات الالزمة دلمع
التكنولوجيات اجلديدة موجودة عىل حنو اكف يف فريق ادلمع التشغييل .واكنت احلاجة اإىل ضامن وجود مزيانية اس تقرار اكفية
أأحد ادلروس اليت تعلمها فريق العمليات من املرشوعات اليت اكمتلت مؤخر ًا.
 .30وخمصصات الطوارئ املس تحقة يه أأموال خ م ُِّصصت أأ ً
صال ملرشوعات ،لكهنا  م تُس تخدم يف اإجنازها ألس باب متعددة،
مهنا الوفورات اليت حتققت من خالل مفاوضات العقود ،وتثبيت ا ألسعار ،والتخطيط للموارد وإادارهتا بعناية .وقد تطورت
احتياجات املنظمة بصورة طبيعية خالل مدة احملفظة ،وسوف تظل تتطور مع ظهور متطلبات و أأولوايت جديدة للعمل
واختفاء متطلبات و أأولوايت أأخر  .وتسمح خمصصات الطوارئ املس تحقة بأأن تظل احملفظة م نر ًة وقادر ًة عىل التكيف مع
متطلبات العمل غري املتوقعة أأو الناش ئة ،مع ضامن الإجناز يف حدود املزيانية املعمتدة ا ألصلية .وسوف تُعاد ،يف هناية أأجل
احملفظة ،أأي خمصصات طوارئ مس تحقة متبقية اإىل الاحتياطيات.
 .31ويف عام  ،2015جاء يف التقرير أأن هناك فريق ًا عام ًال قد شلكته شعبة اإدارة املوارد البرشية ملراجعة الس ياسات
والقواعد املتعلقة برتتيبات العمل املرنة .وجاء يف التقرير أأيض ًا أأن توصيات هذا الفريق العامل رمبا تتطلب حتديث النظام احلايل
لساعات العمل املرنة و أأن خمصصات الطوارئ املتاحة رمبا ت َ
ُعترب وس ي ًةل لمتويل املرشوع .ويف وقت اإعداد هذا التقرير  ،م تكن
توصيات الفريق العامل قد صدرت ،وذلكل فاإن هذا املرشوع ،اإذا اكن مطلو ًاب ،سوف خيضع الن للمعايري احملددة يف الفقرة
 34من هذا التقرير.
 .32ومن املتوقع معوم ًا أأن تُن َجز حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية يف حدود املزيانية املعمتدة ا ألصلية.

اثمن ًا .اجلدول الزمين للمحفظة
 .33اإن اجلدول الزمين حملفظة املرشوعات ،اذلي قُدم أأص ًال اإىل ادلول ا ألعضاء يف عام  2010عىل أأنه مرشوع ملدة مخس
س نوات ،قد تأأثر بعدد من التأأخريات ،وعُ مِّدل بعد ذكل ،كام ورد يف التقارير املرحلية الس نوية املقدمة اإىل ادلول ا ألعضاء.
 .34وقُ مِّدمت يف تقرير عام  2015اخلط ُة املس تقبلية حملفظة نظام الإدارة املتاكمةل ،اليت أأوحضت أأن املرشوعات املتبقية
سوف تُن َجز يف عايم  2016و .2017وذلكل فاإن جملس اإدارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل ل يوافق عىل بدء أأي مرشوع
جديد اإل:
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( أأ) اإذا اكنت أأهدافه تامتىش مع ا ألهداف احملددة أأص ًال للمحفظة،
بناء عىل حتليل ُم َّفصل للتاكليف والفوائد،
(ب) وإاذا اكنت هل جدو قوية مبا يف الكفايةً ،
(ج) وإاذا اكن من املمكن اإجناز نطاقه اإجناز ًا واقعي ًا حبلول منتصف ،2017
(د) وإاذا اكنت املوارد متاح ًة لتنفيذه ابلتوازي ودون ا إلرضار اب ألنشطة العادية ا ألخر  ،ومرشعات التخطيط
للموارد املؤسس ية احلالية ،واملبادرات اليت خارج احملفظة،
(ه) وإاذا اكنت احملفظة دلهيا مزيانية اكفية لمتويل املرشوع اإىل أأن يكمتل.
 .35ويقدم الرس البياين رمق  3حمل ًة عام ًة عن املرشوعات اليت قيد التنفيذ (مرشوعات التوظيف ،واخلدمة اذلاتية ،وقاعدة
بياانت ّجات التصال ملونة) .أأما املرشوعات ا ألخر اليت ل تزال تنتظر موافقة جملس اإدارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل يف
وقت اإعداد هذا التقرير فاإهنا تظهر بلون رمادي .ويظهر مرشوع اإعادة تطوير السفر وا ألحداث ابللون ا ألبيض ألنه ليس
جزء ًا من احملفظة ،ولكنه ُم َدرج بسبب اعامتده مرشوعني من مرشوعات احملفظة (دمج أأداة احلجز عرب الإنرتنت ،والانتقال
اإىل نظام قطاع التمنية) عىل اإجنازه .وتعمل اإدارة تكنولوجيا املعلومات والتصالت أأيض ًا عىل اإجناز مرشوعات غري ظاهرة
تتعلق ابلتعاون ونظام الإدارة املركزية للمحتو  ،ولكن بعض مرشوعات احملفظة تعمتد عىل مراحل معينة من هذه املرشوعات
اليت جيري تنفيذها.
الرس البياين رمق  – 3اخلطة املس تقبلية حملفظة نظام الإدارة املتاكمةل

 .36وختضع املرشوعات اليت خارج احملفظة للرصد بشلك وثيق ،وجيري ،حيامث أأمكن ،احلث عىل اس تكاملها يف أأقرب
وقت ممكن ،ألن ذكل رمبا سسمح بتنفيذ املرشوعات التابعة لجزء من احملفظة ،عىل افرتاض أأهنا تفي ابملعايري احملددة يف
الفقرة .34
 .37واملرشوعات اخملطط لها يف عايم  2016و 2017سوف تكون يف حدود املزيانية املعمتدة أأص ًال .ويف أأثناء اس تكامل
املرشوعات ،سوف يتوقف تدرجيي ًا طلب املوارد ادلاخلية للمرشوع ،ويتوقف حتميل تلكفهتا عىل احملفظة .وفور الانهتاء من
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مجيع املرشوعات ،سيتوىل فريق صغري اإجراءات اإغالق احملفظة رمسي ًا خالل اجلزء ا ألخري من عام  ،2017مثل التأأكد من
اإجناز منافع ما بعد املرشوع ،وإاعداد التقارير الهنائية ،و أأرشفة مجيع الواثئق الارضورية ،وتسوية احلساابت وإاغالقها ،وما اإىل
ذكل .وقد أأدرجت املوارد الالزمة لتنفيذ أأنشطة الإغالق هذه يف مزيانية مرشوع التخطيط للموارد املؤسس ية.

اتسع ًا .اخملاطر اليت هتُ دمد احملفظة
 .38تواصل حمفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية السعي ،بطريقة شامةل ،اإىل حتديد اخملاطر ورصدها وإادارهتا
من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات التخفيف من حدهتا .وسسلط اجلدول التايل الضوء عىل بعض اخملاطر الرئيس ية اليت مت
الكشف عهنا ابعتبارها خماطر هتدمد حمفظة املرشوعات للك.
الوصف
اخملاطر
ل يزال النطاق املتبقي من احملفظة يُظهر عدد ًا كبري ًا من
اس تكامل نطاق احملفظة خالل
املرشوعات اليت تدعو احلاجة اإىل البدء فهيا واس تكاملها
الإطار الزمين امل ُع َّدل
يف غضون مد زمين قصري نسبي ًا .لكن قدرة املنظمة
عىل استيعاب هذا العمل الإضايف واكتساب املعرفة
املتعلقة ابلتكنولوجيات تعد مصدر قلق
لق
تُنجز احملفظة املرشوعات بنجاح ،ولكن حتصيل ا مية
عدم القدرة عىل حتصيل القمية
الاكمةل لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية لن يتأأىت اإل
القصو من نظام التخطيط
من خالل اإحداث تغيريات يف العمليات والسلوكيات،
للموارد املؤسس ية بيامن ل تزال
وغريها ،وهو ما ل يتحقق عن طريق مرشوعات تقدمي
احملفظة قامئة
التكنولوجيا
خسارة املوارد قبل اكامتل احملفظة حيامن توشك احملفظة عىل الإغالق ،سوف ترشع املوارد
يف البحث عن فرص أأخر  ،ورمبا تغادر قبل
اس تكامل معلها يف احملفظة
عقب النجاح يف اإجناز كثري من املرشوعات ،يبد أأ
متدد النطاق بسبب زايدة
نضج املس تخدمني يف الازدايد ،مما سسفر عن وجود
التوقعات
طلبات لوظائف أأكرث تعقيد ًا .وهذه الطلبات ميكن أأن
تزيد نطاق املرشوعات املتبقية واحملفظة اإىل أأبعد مما
ميكن اإجنازه يف الوقت املتبقي

التخفيف من حدة اخملاطر
متديد اجلدول الزمين اإىل منتصف عام  .2017وإاسقاط
املرشوعات اليت ل تس تويف معايري ا إلدراج يف احملفظة.
وإاعادة اس تخدام التكنولوجيات والقدرات املوجودة للحد من
اإدخال تكنولوجيات جديدة ولتقليل الوقت الالزم لكتساب
املعارف املرتبطة هبا.
مس
تضمني معلية حتسني متر يف معليات املنظمة ،من خالل
احملفظة ،لضامن حتصيل القمية القصو أأثناء مدة احملفظة ويف
املس تقبل .اإجراء معلية حتقق وتصديق مس تقلني مع الرتكزي
عىل الفوائد للمساعدة عىل حتديد الفرص املتاحة أأمام احملفظة
لتقدمي أأقىص قمية ممكنة.
أ
توظيف موارد بعقود قصرية الجل ،مثل أأدوار اخلدمات
التعاقدية الفردية ( ،)ICSاليت تستند اإىل القدرة عىل
الإجناز.
التأأكد من أأن املرشوعات املس تقبلية لها جدو قوية تراعي
النطاق والتاكليف والوقت والفوائد ،وعدم امليض قدم ًا اإل يف
املرشوعات اليت ميكن تربيرها .والتأأكد من أأن املرشوعات
احلالية دلهيا معليات اإدارة قوية حبيث ل يزيد النطاق من
دون التحليل املناسب أأو املوافقة.

عارش ًا .الإجنازات الرئيس ية حبسب اجملموعة
اإدارة املوارد البرشية

 .39خالل الفرتة املشمول ابلتقرير ،أد ِّخلت يف املنظمة منصة توظيف جديدة ،تسمى اتليو .فوفرت هذه املنصة للويبو
ح ًال حديث ًا وفعا ًل لتوظيف املوظفني ،فض ًال عن جذب ا ألفراد لفرص أأخر مثل الزمالت واملنح ادلراس ية و أأدوار اخلدمات
التعاقدية الفردية ( .)ICSويف اإطار معلية اإدخال هذه ا ألداة اجلديدة ،ح َّدثت الويبو صفحات املهن العامة للمساعدة عىل
جذب مزيد من املرحشني من لك أأحناء العا م.

 .40وعقب الانهتاء من حتديث برانمج  ،PeopleSoft HRالوارد مبزيد من التفصيل يف الفقرة  ،53ظلت قدرات
اخلدمة اذلاتية ،اليت أدخلت يف يناير  ،2015تتوسع لتشمل معامالت أأخر  .وسوف سس متر مرشوع اخلدمة اذلاتية يف
تقدمي وظائف اإضافية خالل عام .2016
 .41وقد اتسع نطاق التاكمل بني نظام املوارد البرشية وغريه من ا ألنظمة مع توفر مزيد من بياانت املوارد البرشية داخل
برانمج املعلومات الاس تخباراتية التجارية ،مما سساعد عىل حتسني لوحات املوارد البرشية .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،أدرجت بياانت
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املوارد البرشية يف لوحات مراقبة جودة البياانت داخل برانمج املعلومات الاس تخباراتية التجارية ،مما سساعد عىل التأأكد من
أأن البياانت املوجود يف أأنظمة املصدر دقيق ًة وحديث ًة ومتسق ًة يف لك حلول التخطيط للموارد املؤسس ية.
 .42وخالل الفرتة املشمول ابلتقرير ،أأجرت شعبة اإدارة املوارد البرشية مراجع ًة لنظام اإدارة القضااي القانونية ،املزمع اإجنازه
يف عام  .2016وخلصت هذه املراجعة اإىل أأن احلل القامئ اكف ،وذلكل أسقط مرشوع اإدارة القضااي القانونية اجلديد من
نطاق احملفظة.
 .43وترد يف اجلدول التايل الفوائد احملققة واملنشودة يف املس تقبل.
الفوائد احملققة يف 2014
الربانمج الأسايس للموارد البرشية/
املرتبات

الوظائف املدعومة:

اإدارة البياانت الرئيس ية
 التاكمل بني املوارد البرشية ونظاماإدارة ا ألداء املؤسيس لغرض الرصد،

الفوائد احملققة يف 2015
اخلدمة اذلاتية

الوظائف املدعومة:

 النفاذ عرب ش بكة الإنرتنت اإىلاملعلومات الشخصية ومعلومات
الرواتب ا ألساس ية للموظفني.

اإدارة للموارد البرشية

 واّجة جديدة لربانمج،UNJSPF
 أأداة جديدة ملعاجلة مطالبات املنحالتعلميية،
 تقارير اإضافية وتنبهيات مبراقبةالبياانت.

الوظائف املدعومة:

 التوظيف الإلكرتوين للمتقدمني،سواء من ادلاخل أأم من اخلارج،
 جتهزي الوظائف الشاغرة وفرصاخلدمة ونرشها،
 تقيمي املتقدمني والاختيار منبيهنم،
 حتليل اإجراءات التوظيف.اخلدمة ذاتية

الوظائف املدعومة:

 معامالت جديدة لطلبات الإجازةوالغياب واملوافقة علهيام،
 معامالت جديدة للموظفني لطلبفوائد حمددة،
 أأداة جديدة للمديرين لإدارةالتوصيف الوظيفي.

جتهزي لشف الرواتب

 توحيد معلية جتهزي لشوفاملرتبات مجليع املوظفني مبا يف ذكل
املاكتب اخلارجية.

التبليغ

 قدرات اإضافية للوحة بياانتاملوارد البرشية /الأدوات التحليلية.
املس تخدمون :شعبة اإدارة املوارد
البرشية ،وقسم املرتبات ،وشعبة
أأداء الربانمج واملزيانية ،ودائرة
تنس يق ا ألمن والسالمة ،وشعبة
البىن التحتية للمباين ،ومركز
اس تقبال املاكملات
التكنولوجياPeopleSoft :

الفوائد املنشودة يف 2016
الفوائد احملققة أأو املنشودة يف 2016
أأداء املوظفني
التوظيف

املس تخدمون :مجيع املوظفني
التكنولوجيا :برانمج PeopleSoft

املس تخدمون :شعبة اإدارة املوارد
البرشية ،وشعبة املشرتايت
والسفر ،ومجيع املوظفني،
واملرحشون ادلاخليون واخلارجيون
(التوظيف) ،ومجيع املوظفني
(اخلدمة اذلاتية)
التكنولوجيا( Taleo :التوظيف)
و( PeopleSoftاخلدمة اذلاتية)

الوظائف املدعومة:

 اإدارة ادلورة الس نوية ألداءاملوظفني،
 تتبع ا ألهداف الفردية، القدرة عىل دمع تقياميت ا ألداءاملتقدمة (الند للند ،360 ،اإخل)،
 تسجيل معدلت ا ألداء،لتنظ
 رصد وحتليل ا ألداء ا ميي العامللموظفني.
اإدارة التعمل

الوظائف املدعومة:

 اغتنام فرص التدريب (منتقياميت ا ألداء)،
 اإدارة الأنشطة التدريبية اخملططة، تسجيل نتاجئ التدريب، رصد وحتليل احتياجات التدريبالتنظميية العامة للموظفني.
املس تخدمون :مجيع املوظفني
التكنولوجياPeopleSoft :

الإدارة القامئة عىل النتاجئ (عرب تنفيذ أأدوات اإدارة ا ألداء املؤسيس)

 .44اإن الربانمج التطبيقي لإدارة ا ألداء املؤسيس يُ م ِّعزز ويُ مقوي جوهر فلسفة الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ ،ويُ م ِّ
وطد
املبادئ اليت تسمح ابلتخطيط املُتمسق القامئ عىل النتاجئ وابلرصد و إابدارة املوارد ،ويُم ِّكمن مديري الربامج من اإعداد خطط
ثنائية احلول وس نوية ومن رصد خطط معلهم الس 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.
 .45وخالل الفرتة املشمول ابلتقرير ،أغلقت مجموعة اإدارة ا ألداء املؤسيس بعد الإجناز الناحج لعدد من ا ألدوات .ويف اإطار
هذا الإغالق ،انتقلت اإىل قسم التنظمي والتطبيقات الإدارية ( )MAASهممة صيانة ا ألدوات وتعزيزها ابس مترار.
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ومولت احملفظ ُة عدد ًا من املوارد لمتكني قسم التنظمي والتطبيقات الإدارية من
 .46ولضامن حدوث انتقال سلس ،قدَّمت َّ
احلفاظ عىل نظام اإدارة ا ألداء املؤسيس والاس مترار يف اإدخال حتسينات عليه ،مثل:
( أأ) تطبيق جديد لوضع خطط العمل الس نوية دلمع الثنائية .2017/2016
(ب) اإدخال حتسينات كبرية عىل التاكمل بني نظام اإدارة ا ألداء املؤسيس ( ،)EPMونظام اإدارة سلسةل التوريد
املايل ( )FSCMونظام املوارد البرشية ( ،)HRللمتكن من زايدة تبادل املعلومات وتبس يط بعض العمليات ،مثل
معلية نقل مناصب عادية من ثنائية اإىل الثنائية التالية لها وتقدمي بياانت املزيانية واملبالغ الفعلية عىل مس تو أأي
منصب.
 .47وفامي ييل ملخص للفوائد املرتبطة ابلتخطيط الس نوي للعمل:
الفوائد املُحقَّقة يف 2012
التخطيط الس نوي للعمل
2013/2012

الفوائد املُحقَّقة يف 2013
التخطيط الس نوي للعمل
2015/2014

 التخطيط ل ألنشطة املرتبطةابلنتاجئ املنشودة وحتديهثا،
 ختصيص موارد املوظفني ومواردخالف املوظفني وتسويهتا عىل
مس تو أأنشطة الربامج،
 حتليل العديد من أأبعاد معلوماتخطط العمل ،أأي النتاجئ والكيان
املُن ِّفمذ،
 اس تخراج تقارير مبارش ًة منبرانمج ( Essbaseمثل جداول
تصارحي التوظيف ،واملبالغ الفعلية
مقابل املبالغ املرصودة يف مزيانية
خطة العمل ،اإىل غري ذكل)،
 القدرة عىل اس تخراج دفاتراملزيانية لتحميلها عىل برانمج
،FSCM
 تقدمي تعليقات عىل النفقاتالفعلية اإىل املسؤولني عرب نشاط
برانمج  FSCMيف تقارير فصلية.

التخطيط الس نوي للعمل للفرتة
التخطيط الس نوي للعمل للفرتة
التخطيط الس نوي للعمل يف
 2013/2012مع وظائف اإضافية 2015/2014 :مع املزيد من املواءمة  2017/2016مع املزيد من املواءمة
 التخطيط لأنشطة خطط العمل استناد ًا اإىل تعليقات املس تخدمني ،استناد ًا اإىل تعليقات املس تخدمني،يف  2015/2014املرتبطة مبؤرشات  -الاندماج الاكمل مع برانجمي  HRحتسني الاندماج مع برانجمي HR
و،FSCM
وFSCM
ا ألداء والنتاجئ املرتقبة وتتبع حال
تتبع نفقات املوظفني الفعلية عىل
 oالنفقات الفعلية من
هذه ا ألنشطة،
مس تو املناصب.
برانمج ،FSCM
 التخطيط عىل مس تو املناصب، oدفاتر املزيانية امل ُ َرسةل
 ختصيص (اإعادة ختصيص)اإىل برانمج ،FSCM
مناصب ألنشطة الربامج،
 oأأنشطة الربامج اجلديدة
 املرحةل الأوىل من التاكمل معامل ُ َرسةل اإىل برانمج
برانجمي PeopleSoft HR
،FSCM
و،FSCM
 oبياانت املناصب الواردة
 اس تخراج عدد كبري من التقاريرمن برانمج
من نظام اإدارة ا ألداء املؤسيس للك
.PeopleSoft HR
من املس تخدمني الهنائيني والفرق
التحقق من هوية املس تخدم بناء
املركزية.
عىل ادلليل العام للرشكة
اس تخراج تقارير متقدمة للك من
املس تخدمني الهنائيني والفرق
املركزية.
املس
ملس
املس
ا تخدمون :تخدمون
املس تخدمون :تخدمون
املس تخدمون :املس تخدمون
الهنائيون
الهنائيون
الهنائيون
التكنولوجيا :برانمج ،Essbase
التكنولوجيا :برانمج ،Essbase
التكنولوجيا :برانمج ،Essbase
وبرانمج  Hyperion Planningوبرانمج  Hyperion Planningوبرانمج ،Hyperion Planning
وبرانمج BI

الوظائف املدعومة:

املس تخدمون :قسم اإدارة الربامج
وا ألداء وقسم املزيانية املركزاين
التكنولوجيا :برانمج  Essbaseمع
واّجة دامعة لربانمج Excel

الوظائف املدعومة:

الفوائد املُحقَّقة يف 2014
التخطيط الس نوي للعمل
2015/2014

الوظائف املدعومة:

الفوائد املُحقَّقة يف 2015
التخطيط الس نوي للعمل
2017/2016

الوظائف املدعومة:

 .48وخالل الفرتة املشمول هبذا التقرير ،اس ُتخدمت النسخة امل ُح َّدثة من تطبيق التخطيط للثنائية ،اليت أجنزت خالل
الفرتة املشمول ابلتقرير السابق ،دلمع الثنائية  .2017/2016ومشل ذكل اإنشاء سيناريوهات متعددة دلمع نتاجئ جلنة الربانمج
واملزيانية .وفامي ييل ملخص لفوائد املرشوع فامي خيص التخطيط للثنائية.
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الفوائد املُحقَّقة يف 2013/2012
التخطيط للثنائية 2015/2014

الوظائف املدعومة:

الفوائد احملققة يف 2015/2014
التخطيط للثنائية 2017/2016

الوظائف املدعومة:

 التخطيط لأنشطة برامج املس توايت العليا للثنائية وربطها ابلنتاجئ املنشودة التخطيط للثنائية  2017/2016جاهز مع وظائف اإضافية دلمع حتسنيختصيص موارد املوظفني للنتاجئ املنشودة.
ومؤرشات ا ألداء،
 ووضع مزيانية املوارد (موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني) ألنشطةاملس توايت العليا،
 وتقدير حصة التطوير من املزيانية، وتقدير املزيانية القامئة عىل النتاجئ واملزيانية حبسب فئة التاكليف، وحتليل أأبعاد التخطيط (النتيجة املنشودة ،وفئة التاكليف ،وجدول أأعاملالتمنية ،اإىل غري ذكل) حبسب لك برانمج و /أأو قطاع و /أأو وحدة.
املس تخدمون :املس تخدمون الهنائيون
املس تخدمون :املس تخدمون الهنائيون
التكنولوجيا :برانمج  ،Essbaseوبرانمج Hyperion Planning
التكنولوجيا :برانمج  ،Essbaseوبرانمج Hyperion Planning

 .49وخالل الفرتة املشمول ابلتقرير ،أغ ِّلق مرشوع اإدارة اخملاطر املؤسس ية عقب اس تكامل النطاق بنجاح ،مبا يف ذكل
الانهتاء من تدريب املس تخدمني ،وجعل الضوابط القامئة عىل اإدارة اخملاطر املؤسس ية وبياانت الإجراءات متاح ًة لربانمج
املعلومات الاس تخباراتية التجارية ودمج اإدارة اخملاطر يف الثنائية ،فض ًال عن معليات التخطيط الس نوي ،ومن َّمث تسجيل
خماطر من املنظمة بأأرسها يف ا ألداة.
 .50ويرد فامي ييل ملخص لفوائد املرشوع فامي خيص اإدارة اخملاطر املؤسس ية.
اإدارة اخملاطر املؤسس ية

الفوائد احملققة يف 2015/2014

الوظائف املدعومة:

 اإدارة اخملاطر ورصدها بطريقة فعال من حيث التلكفة معليات مراجعة فعال الإفراج عن بياانت اخملاطر تعزيز سالمة بياانت اخملاطر املزيد من التخطيط املدروس احلصول عىل شهادة  ISO27001:2013ألمن املعلومات التوافق مع التوصيات لتنفيذ نظام صارم لإدارة اخملاطر ربط الضوابط ابخملاطر داخل ا ألداةلتنظ
 دمع اإدارة اس مترارية ا ألعامل وإادارة املرونة ا مييةاملس تخدمون :أأحصاب اخملاطر والإجراءات

التكنولوجيا :برانمج Acuity STREAM

تعزيز التقارير املؤسس ية واملعلومات الاس تخباراتية التجارية

 .51خالل الفرتة املشمول ابلتقرير ،أغلق مرشوع املعلومات الاس تخباراتية التجارية عقب الإجناز الناحج للنطاق امل ُح َّدد،
مبا يف ذكل التوسع يف أليات تلقي البياانت لتشمل بياانت الضوابط والإجراءات من اإدارة اخملاطر املؤسس ية ،كام ُذكر أنف ًا.
ويف اإطار الإغالق ،انتقلت بنجاح اإىل قسم التنظمي والتطبيقات الإدارية ( )MAASهممة صيانة برانمج املعلومات
ومولت احملفظ ُة عدد ًا من املوارد خالل فرتة اس تقرار برانمج املعلومات
الاس تخباراتية التجارية وتعزيزه ابس مترار ،وقدَّمت َّ
الاس تخباراتية التجارية.
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 .52ويُ ِّ م
وض اجلدول التايل فوائد املعلومات الاس تخباراتية التجارية.
الوظائف املدعومة:

الفوائد املُحقَّقة يف 2013/2012

 اإنشاء بنية حتتية تكنولوجية، اإنشاء أليات تلقي بياانت من برانمج ،FSCM تطبيقات  Oracle Business Intelligenceلإداريت الشؤون املاليةواملشرتايت،
 لوحات بياانت منوذجية مكيمفة حسب احتياجات الإدارة العليا، تفعيل خاصية التحقق من هوية املس تخدم بناء عىل ادلليل العام.املس تخدمون :مس تخدمون رئيس يون حمددون
التكنولوجيا :برانمج Oracle Business Intelligence

الوظائف املدعومة:

الفوائد احملققة يف 2015/2014

 اإنشاء أليات تلقي بياانت من نظام املوارد البرشية ،ونظام اإدارة ا ألداءاملؤسيس ،ونظام اإدارة اخملاطر املؤسس ية (اخملاطر والضوابط والإجراءات)،
و أأنظمة ُمختارة غري اتبعة لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية،
 لوحات بياانت مكيمفة حسب احتياجات الإدارة العليا و ُمعززة مبعلوماتاإضافية،
 تطبيقات  Oracle Business Intelligenceلشعبة اإدارة ملواردالبرشية،
 لوحات بياانت مكيمفة حسب احتياجات شعبة اإدارة املوارد البرشية،و أأداء الربامج ،واملشرتايت واملالية.
املس تخدمون :مجموعة موسعة من أأحصاب املصاحل
التكنولوجيا :برانمج Oracle Business Intelligence

حتسينات ألنظمة الإدارة املتاكمةل القامئة
 .53خالل الفرتة اليت قيد الاس تعراض ،انهتيى مرشوع حتديث برانمج  ،PeopleSoft 9.2اذلي بد أأ يف أأواخر
عام  2014لتحديث نظايم  FSCMو .HRومع أأن هذا املرشوع اكن يف املقام ا ألول مرشوع ًا قامئ ًا عىل التكنولوجيا ليقدم
نسخ ًة جديد ًة ،فقد اكن هيدف اإىل تقليل عدد التخصيصات وعدد حالت اإصالح ا ألخطاء غري القياس ية .وحقق املرشوع
ختفيض ًا يف عدد التخصيصات بنس بة  20.7يف املائة ( )FSCMو 7.3يف املائة ( )HRويف حالت اإصالح ا ألخطاء غري
القياس ية بنس بة  20يف املائة ( )FSCMو 10يف املائة (.)HR
 .54ومع النسخة اجلديدة رمق  9.2من برانمج  ،PeopleSoftفاإن الويبو متكل الن فرصة الاس تخدام الانتقاي
للتحديثات ،مما سسمح بتطبيق التحديثات املس تقبلية عىل لك جزء من أأجزاء تطبيقي  FSCMو HRعىل حدة ،وبتقدمي
وظائف جديدة اإضافية للمؤسسة يف اإطار أأنشطة ادلمع التشغييل املنتظم لقسم التنظمي والتطبيقات الإدارية.
 .55و أأبرز تقرير احلال لعام  2015أأن مرشوع ًا ُم َّمو ًل من املزيانية العادية يقوده قسم التنظمي والتطبيقات الإدارية ،خارج
احملفظة ،سوف ُيل حمل نظام  Metastormالقامئ للسفر وا ألحداث .واكن هذا املرشوع يف ا ألصل مرشوع ًا قامئ ًا عىل
التكنولوجيا ألن دمع  Metastormاكن من املقرر أأن يتوقف يف املس تقبل القريب .وخالل الفرتة املشمول ابلتقرير ،قامت
اجلهة امل ُ مِّقدمة لنظام  Metastormبمتديد فرتة ادلمع ،فاس تغل املرشوع هذه الفرصة يك يتوقف لإاتحة الوقت للنظر يف كيفية
حتسني العمليات ،بد ًل من الاكتفاء ابس تنسا العملية احلالية يف تكنولوجيا جديدة .وإاضافة اإىل ذكل ،سوف ينظر
املرشوع ،استناد ًا اإىل العملية احملس نة ،يف اختيار التكنولوجيا ،وُيمتل أأن ت ُس تخدم وظائف اإدارة أأحداث قياس ية ُمقدمة يف
أأداة إلدارة عالقات العمالء ،بد ًل من بناء حل خمصص ابلاكمل يف .PeopleSoft
 .56والتأأخري املذكور أأعاله ملرشوع السفر وا ألحداث يتسبب يف خماطرة حملفظة مرشوعات التخطيط للموارد املؤسس ية
اليت تعمتد عىل هذه القدرات ،أأي مرشوع دمج أأداة احلجز عرب الإنرتنت ( )OBTومرشوع الانتقال اإىل نظام قطاع التمنية
( .)DSSوجيري حالي ًا رصد هذه احلال عن كثب ،ولن يُضطلع ابملرشوعات التابعة اإل يف حال استيفاء الرشوط املذكورة يف
الفقرة .34
 .57وقد ُطرحت يف الونة ا ألخرية مناقصة لتوظيف خرباء خارجيني من أأجل ضامن امتالك الويبو لبنية دفع مايل قادرة
عىل دمع الرتش يد والتوحيد وحتسني جتربة العمالء معوم ًا .وسوف تتضمن اخملرجات الناجتة عن هذا التوظيف خارطة طريق
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تُ ِّ مبني كيف ميكن للويبو أأن تنتقل من الوضع احلايل اإىل الوضع املس تقبيل يف مراحل ميكن التحمك فهيا .وسوف يقوم مرشوع
اإدارة الإيرادات بعد ذكل بتنفيذ املرحةل ( أأو املراحل) ا ألوىل يف اإطار حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية.

إادارة العالقات مع العمالء

وقمي عدد ًا من
 .58خالل الفرتة املشمول ابلتقرير ،قام مرشوع قاعدة بياانت ّجات التصال جبمع املتطلبات وتأأكيدهاَّ ،
بناء عىل هذه املتطلبات .وقد ُوجِّ د أأن برانمج مايكروسوفت دايناميكس هو أأفضل أأداة تليب الاحتياجات
احللول احملمتةل ً
بأأقل تلكفة .وسوف يبد أأ تنفيذ هذه ا ألداة فور الانهتاء من الرتتيبات التجارية.
 .59ويُتيح اإدخال برانمج مايكروسوفت دايناميكس بعض الفرص الوظيفية املثرية لالهامتم اليت ميكن أأن تس تفيد مهنا
مرشوعات أأخر  .عىل سبيل املثال ،حتتوي ا ألداة عىل بعض الوظائف القياس ية إلدارة ا ألحداث اليت ميكن اس تخداهما
لتلبية احتياجات مرشوع السفر وا ألحداث ،عىل النحو املذكور يف الفقرة .55
 .60وقُ مِّدم اإىل جملس اإدارة حمفظة نظام الإدارة املتاكمةل مرشو ُع الانتقال اإىل خدمة املؤمترات ،ليحل حمل قاعدة بياانت
 MDCSوقاعد بياانت  ،IRCSويتبع املرشوع حالي ًا اإجراءات املوافقة الالزمة ،هبدف البدء فيه يف شهر يونيو .2016
وميكن لهذا املرشوع أأن سس تفيد أأيض ًا من الوظائف اليت توفرها أأداة  Microsoft Dynamics CRMل ألحداث وّجات
التصال.
 .61أأما مرشوع الانتقال اإىل نظام قطاع التمنية ،اذلي س يحل حمل قاعديت البياانت  IP_TADو ،IP_ROCفقد
أو ِّق َف مؤقت ًا ملا هل من تبعيات عىل مرشوعات الإدارة املركزية للمحتو والتعاون ،اليت تديرها شعبة تكنولوجيا املعلومات
والتصالت ،وعىل مرشوع السفر وا ألحداث .وما اإن تصل هذه املرشوعات الارضورية مجيعها اإىل مس تو ُمرض من
التقدم ،وعىل افرتاض استيفاء املعايري الواردة يف الفقرة  ،34فميكن أأن يبد أأ هذا املرشوع.
 .62وأو ِّق َف مرشوع خمزن بياانت العمالء مؤقت ًا ألن اإدخال برانمج مايكروسوفت دايناميكس يتيح الفرصة لتخزين
بياانت العمالء داخل هذه ا ألداة ،بد ًل من ختزيهنا داخل برانمج املعلومات الاس تخباراتية التجارية ،كام اكن مقرر ًا سابق ًا .وما
اإن تُنشأأ أأداة مايكروسوفت دايناميكس عىل حنو اكف ،فسوف يُعاد تقيمي هذا املرشوع أأو يُعاد حتديد نطاقه حسب
احلاجة ،وحينئذ ميكن أأن يبد أأ هذا املرشوع ،عىل افرتاض استيفاء املعايري الواردة يف الفقرة .34
 .63وفامي ييل فقرة قرار مقرتحة.

 .64أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية عل ًام
ابلتقرير املرحيل اخلاص بتنفيذ نظام شامل
ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية
(الوثيقة .)WO/PBC/25/14
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