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  جملس التنمية الصناعية  
  الثالثة واألربعونالدورة
  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥-٢٣فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٦البند

٢٠١٩-٢٠١٦املتوسط األجل، ياإلطار الربناجم     
      ٢٠١٩- ٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،     
      مقترح املدير العامإىل إضافة     

يف دورهتا احلادية  ٢٠١٥/٤ استنتاج جلنة الربنامج وامليزانية) من للفقرة (ل وفقاً  
 م هذه الوثيقة اخلطة االستثمارية املتوسطة األجل اليت سُتلحق باعتبارها املرفقوالثالثني، تقدِّ

م هذه وتقدِّ. )IDB.43/9 (الوثيقة ٢٠١٩- ٢٠١٦ باإلطار الربناجمي املتوسط األجل، ٢
حة اخلاصة بإطار امليزانية، على النحو املوصى به يف الفقرتني زانية املنقَّأرقام املي الوثيقة أيضاً

  .(ب) و(ج) من االستنتاج نفسه
    

    إطار امليزانية    
  عدَّل التقديرات الواردة يف ، ُت٢٠١٥/٤الستنتاج جلنة الربنامج وامليزانية  وفقاً  -١

)، IDB.43/9(الوثيقة  ٢٠١٩- ٢٠١٦ناجمي املتوسط األجل، من اإلطار الرب ١١٢الفقرة 
  على النحو التايل:

، فإنَّ ٢٠١٧-٢٠١٦فترة السنتني األوىل من فترة التخطيط  ففيما خيصُّ  - ١١٢  
امليزانية اليت اقترحها املدير العام تستند إىل ميزانية عادية صافية مقدارها 
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ملوارد وقُدِّرت األنشطة املموَّلة من ا .)PBC.31/6-IDB.31/6مليون يورو (  ١٣٨,٩
مليون يورو كمسامهة مباشرة يف خدمات  ٣٢٩,٨اخلارجة عن امليزانية مببلغ 

  مليون يورو ألنشطة دعم التعاون التقين. ٣٣,٨التعاون التقين و
    

    ٢٠١٩- ٢٠١٦اخلطة االستثمارية املتوسطة األجل للفترة     
، تعرض ٢٠١٥/٤على توصية اللجنة يف الفقرتني (ط) و (ل) من االستنتاج  بناًء  -٢

لألحكام  ، وفقاًالتجهيزاتهذه الوثيقة خطة استثمارية متوسطة األجل متوَّل من صندوق 
  ).IDB.43/5من التحسينات على إطار اإلدارة املالية (الوثيقة  ٢٣و ٢٢الواردة يف الفقرتني 

احتياجات من  ٢٠١٩- ٢٠١٦ن اخلطة االستثمارية املتوسطة األجل للفترة وتتضمَّ  -٣
مليون يورو يف  ٥,٥و ٢٠١٧- ٢٠١٦مليون يورو يف الفترة  ٢,٧جمموعها  التجهيزات

سية التابع لليونيدو وبنيته ، لضمان صيانة نظام ختطيط املوارد املؤس٢٠١٩- ٢٠١٨الفترة 
سينطوي عليه تنفيذ  ومات واالتصاالت. وسيكون أبرز ماتية اخلاصة بتكنولوجيا املعلالتح

ارد املؤسسية وتطويره، لكي يواكب التقدم اخلطة هو دعم صقل نظام ختطيط املو
. وباإلضافة إىل ذلك، ٢٠١٧-٢٠١٦مليون يورو للفترة  ١,٨التكنولوجي، بتكلفة قدرها 

موعد إجراء عملية ترقية رئيسية لنظام ختطيط املوارد  ٢٠١٩- ٢٠١٨سيحل يف الفترة 
التحتية لتكنولوجيا يورو. وسوف تتطلب البنية  ماليني ٤,٨املؤسسية، بتكلفة تقدَّر مببلغ 
ومببلغ  ٢٠١٧- ٢٠١٦مليون يورو للفترة  ٠,٩استثماراً مببلغ  املعلومات واالتصاالت أيضاً

  تكاليف الصيانة العادية. مليون يورو بعد ذلك، عالوة على ٠,٧
، ٢٠١٩- ٢٠١٦اخلطة االستثمارية املتوسطة األجل،  هلذه التقديرات فإنَّ ووفقاً  -٤

سينات على نظام ختطيط املوارد املؤسسية وعلى البنية التحتية العامة إدخال حت تتناول أساساً
ل من صندوق االستثمار الرأمسايل لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. والبنود اليت ستموَّ

  ، وهي:IDB.43/5من الوثيقة  ٣٦الرئيسي متوافقة مع املعايري املبينة يف الفقرة 
  متثل أولوية قصوى؛  (أ)  
  ة لفترة تزيد عن سنة مالية واحدة؛مفيد  (ب)  
  يورو أو أكثر؛ ٢٠٠ ٠٠٠ر مببلغ قدَّذات قيمة إمجالية خالل فترة حياهتا ُت  (ج)  
ذات طبيعة وثيقة الصلة بالبىن التحتية (مثل األبنية، ونظم تكنولوجيا   (د)  

  املعلومات الرئيسية، وغريها من البىن التحتية مثل نظام ختطيط املوارد املؤسسية)؛
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ب يف رة، من شأهنا أن تتسبَّل نفقات رئيسية ذات طبيعة غري متكرِّمتثِّ  (هـ)  
م اختالالت كبرية يف مستويات النسبة التشغيلية من امليزانيات العادية. وميكن أن تقدِّ

أجزاء/أقساط جزئية على مدار عدة سنوات لتجنب ارتفاع احتياجات التمويل من امليزانية 
  عينة.العادية يف أي فترة م

مت اخلطة االستثمارية املتوسطة األجل أيضا مبا يتوافق متاما مع التحسينات وقد ُصمِّ  -٥
من  ١٠٨املقترح إدخاهلا على نظام ختطيط املوارد املؤسسية، على النحو الوارد يف الفقرة 

من  ٤٨إىل  ٤٣، ويف الفقرات من IDB.43/6من الوثيقة  ٥٦، ويف الفقرة IDB.43/9الوثيقة 
 .PBC.31/CRP.6ثيقة الو

م نظام ختطيط املوارد املؤسسية إسهاما كبريا يف تعزيز الكفاءة والفعالية وقدَّ  -٦
التنظيميتني لليونيدو، فضال عن حتسني الشفافية إزاء أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني 

ديف على حد سواء .ولضمان أن يواصل نظام ختطيط املوارد املؤسسية تقدمي دعم فعال هل
إدارة اليونيدو املتمثلني يف حتسني العمليات الداخلية وزيادة الشفافية، يلزم إجراء عدد من 
التحسينات. وفضال عن ذلك، تلزم استثمارات يف البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والنظم اخلاصة هبا لدعم هديف اإلدارة املتمثلني يف حتسني العمليات الداخلية 

  يادة الشفافية.وز
يف نظام  ٢٠١٩- ٢٠١٦وترد يف اجلداول أدناه قائمة بالتحسينات الالزمة للفترة   -٧

ختطيط املوارد املؤسسية والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ مبا يف ذلك 
  تقديرات األولوية واإلطار الزمين والتكاليف.
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  ختطيط املوارد املؤسسية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت : االستثمارات الرئيسية يف نظام ١اجلدول 
    ٢٠١٧- ٢٠١٦للفترة 

اإلطار الزمين   وصف االستثمار األولوية
  التقديري

املبلغ التقديري
مباليني 
 اليوروهات

  القدرات الوظيفية لنظام ختطيط املوارد يف املؤسسة

١  

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام البيانات املالية املستندة إىل اإلبالغ االستراتيجي:
من الوثيقة  ٤٠و ٢٩-٢٥ بناء على توصية مراجع احلسابات اخلارجي (الفقرات ):(إيبساس

IDB.43/3طيط املوارد )، يلزم توحيد البيانات املالية والتقارير املالية وأن ينتجها نظام خت
اجلهات املاحنة ، وفقا ملعايري إيبساس ومتطلباتااملؤسسية أوتوماتي.  

 يورو ٠,٣  ٢٠١٦

: يلزم تنفيذ القدرات الوظيفية الغائبة اخلاصة الربنامج وامليزانيتان اإلبالغ االستراتيجي:
بامليزنة، لكي يتسىن إعداد الربنامج وامليزانيتني ضمن نظام ختطيط املوارد املؤسسية، األمر 

  .الذي سيساهم يف كفاءة هذه العملية
 :ستراتيجي: اإلطار الربناجمي املتوسط األجل واإلطار املتكامل للنتائج واألداءاإلبالغ اال

يلزم إدخال تعديالت جلعل القدرات الوظيفية اخلاصة بالرصد واإلبالغ اليت يؤديها نظام 
ختطيط املوارد املؤسسية متوافقة مع والية اليونيدو املتمثلة يف التنمية الصناعية الشاملة 

امة، اليت يتم تفعيلها من خالل اإلطار الربناجمي املتوسط األجل واإلطار للجميع واملستد
  .املتكامل للنتائج واألداء
اتساقا مع اجلهود اجلارية لزيادة الشفافية واالمتثال  :التقرير السنوي اإلبالغ االستراتيجي:

نظام ختطيط  ملتطلبات اجلهات املاحنة، سيؤدي الدعم الكامل لعملية اإلبالغ السنوية يف
وباإلضافة إىل ذلك، ستتاح  .املوارد املؤسسية إىل زيادة كبرية يف كفاءة تلك العملية

البيانات واملعلومات الواردة يف التقرير السنوي على اإلنترنت، من أجل حتسني إمكانية 
  .الوصول إليها عن بعد من جانب الدول األعضاء واملاحنني وشركاء اليونيدو

٢  

منيطة جديدة خاصة بإدارة العقود والفواتري ستتيح إعداد  : مثةقود والفواتريإدارة الع
العقود أوتوماتياً، وإدارة العقود املفتوحة إدارة أكثر استباقية ومستندة إىل املخاطر 
والقيمة على امتداد دورة عمر هذه العقود، وزيادة بروز العقود للعيان إىل احلد 

للتوصيات املنبثقة من مراجعة احلسابات وغريها من األقصى، عالوة على االمتثال 
وفضال عن ذلك  .التوصيات وللمتطلبات املتزايدة الصرامة من جانب اجلهات املاحنة

فإن نظام إدارة الفواتري سيؤِمتت عمليات اعتماد الفواتري واملدفوعات ومعاجلتها وحيسِّن 
ة الوظيفية الغائبة يف تقرير عن ط الضوء على هذه القدروقد ُسلِّ .كفاءة هذه العمليات

إدارة العقود وتنظيمها يف منظومة األمم املتحدة صدر مؤخرا من وحدة التفتيش 
  )JIU/REP/2014/9املشتركة (الوثيقة 

 يورو ٠,٣  ٢٠١٦
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اإلطار الزمين   وصف االستثمار األولوية
  التقديري

املبلغ التقديري
مباليني 
 اليوروهات

٣  

م ختطيط املوارد املؤسسية ملراعاة اجملموعة احملدَّثة لعناصر األجر الصادرة تنفيذ تغيريات يف نظا
إلدارة رأس املال  "ساب"تنفيذ التغيريات الالزمة يف نظام  جلنة اخلدمة املدنية الدولية: من

البشري ولكشوف املرتبات من أجل مراعاة اجملموعة املنقحة لعناصر األجر على نطاق األمم 
وستكون التغيريات املدخلة على النظام قائمة  .املتحدة الصادرة من جلنة اخلدمة املدنية الدولية

ل املعين باستعراض أجور على النتائج اليت توصل إليها فريق جلنة اخلدمة املدنية الدولية العام
  .املوظفني وعلى املقترحات املقدمة منه

٠,٢ ٢٠١٧-٢٠١٦  

  تكنولوجيات نظام ختطيط املوراد املؤسسية

٤  

توجد مطالبة متزايدة من املوظفني  :حتسني إمكانية الوصول عن بعد وجتربة املستعملني
ة الوصول عن بعد إىل والدول األعضاء واجلهات املاحنة وشركاء اليونيدو بتحسني إمكاني

ولذلك ُيعتزم تكييف لوحات املتابعة  .القدرات الوظيفية لنظام ختطيط املوارد يف املؤسسة
الرئيسية اخلاصة بالرصد واإلبالغ، وكذلك إجراءات العمل الرئيسية، بغية حتسني توافرها 

  .عن بعد من كل مكان يف العامل، مبا يف ذلك على األجهزة احملمولة

 يورو ٠,٢  ٢٠١٦

٥  

يتزايد حجم بيانات املنظمة تزايدا كبريا،  :"الكميات الضخمة من البيانات" اإلبالغ عن
ويف هذا  .األمر الذي يفضي إىل احلاجة إىل حتسني إدماج تلك البيانات ومعاجلتها وفهمها

الصدد، سيحتاج نظام ختطيط املوارد املؤسسية إىل بعض التكنولوجيات اجلديدة، مثل 
 الذاكرة الذي يسمح بسرعة معاجلة وحتليل األحجام كبرية من البيانات املستقاة التخزين يف

من خمتلف املصادر اخلارجية والداخلية (اإلنترنت، ووسائل اإلعالم االجتماعية، ونظام 
وهذا البند ضروري أيضا لزيادة االستفادة من  .ختطيط املوارد املؤسسية، وما إىل ذلك)

غ االستراتيجي، وعلى وجه التحديد ألغراض اإلطار الربناجمي االستثمارات يف اإلبال
  .املتوسط األجل واإلطار املتكامل للنتائج واألداء

 يورو ٠,٣ ٢٠١٧-٢٠١٦

٦  

حتتاج مواقع اليونيدو الشبكية إىل ترقية  :مواقع اليونيدو الشبكية وشبكة اليونيدو الداخلية
 .ارد املؤسسية وحل إدارة املعارف والتعاونتقنية، تكون متكاملة أيضا مع نظام ختطيط املو

 .وخيدم ذلك غرض حتسني الشفافية والدعوة وصورة اليونيدو لدى مجيع أصحاب املصلحة
وفضال عن ذلك، سيؤدي وجود منصة شبكة داخلية جديدة سهلة االستعمال وزاخرة 

نطاق املنظمة، باملعلومات إىل زيادة تيسري االتصال والعمل اجلماعي وتقاسم املعارف على 
  .ال سيما بني املقر واملواقع امليدانية

 يورو ٠,٢ ٢٠١٧-٢٠١٦

٧  
أو اجلهات املضيفة /سيسهم استخدام األجهزة و :تقاسم املوارد لتحقيق وفورات احلجم

واحللول السحابية اليت تعمل عن طريق اإلنترنت لتشغيل حل اليونيدو اخلاص بتخطيط 
لتكلفة اإلمجالية المتالك هذا النظام، فضال عن التمكني من املوارد املؤسسية يف احلد من ا

زيادة سرعة نشر احللول والتدريب، وتبسيط عمليات الترقية والتحسني، وحتسني أداء

 يورو ٠,٣  ٢٠١٧
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اإلطار الزمين   وصف االستثمار األولوية
  التقديري

املبلغ التقديري
مباليني 
 اليوروهات

وفضال عن ذلك، سيجعل هذا االستخدام.النظام، وحتسني توافره وإمكانية الوصول إليه
خلدمات املشتركة واملسامهة فيها، اتساقا لالستفادة من ا أًحل ختطيط املوارد املؤسسية مهي

         .مع اإلصالحات املرتقبة على نطاق منظومة األمم املتحدة
  البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

١  
استنادا إىل توصيات  :مرافق التعايف من الكوارث يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

) تلزم ترقية IDB.43/3 من الوثيقة ١١٦و ١١٤ ابات اخلارجي (راجع الفقرتنيمراجع احلس
وخيدم ذلك  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما خيصملرافق التعايف من الكوارث في

  .غرض محاية نظم وبيانات اليونيدو ذات األمهية احلامسة وضمان أمنها
 يورو ٠,٢  ٢٠١٦

٢  

ُتستبدل احلواسيب الشخصية املستخدمة يف املقر  :كتبيةاحلواسيب الشخصية واحلواسيب امل
املعدات ُتستخدم لنحو ثالث سنوات  حاسوب تقريبا يف السنة، ويعين ذلك أنَّ ١٠٠ مبعدل

وسيكون هناك ما يربر االستبدال الكامل لنصف عدد  .بعد انقضاء عمرها اجملدي
ذلك غرض زيادة إنتاجية  وخيدم .٢٠١٧-٢٠١٦ احلواسيب الشخصية على األقل يف الفترة

املوظفني يف االستخدام اليومي لنظام ختطيط املوارد املؤسسية، والرباجميات املكتبية، وحل 
  .إدارة املعارف والتعاون، وما إىل ذلك

 يورو ٠,٤ ٢٠١٧-٢٠١٦

٣  

: من أجل زيادة حتسني إمكانية الوصول استخدام املعدات املنقولة لتحسني العمل عن بعد
ستخدم املعدات املنقولة املوجودة يف املقر لنحو سنتني بعد انقضاء عمرها عن بعد، ُت

وسيكون هناك ما يربر االستبدال الكامل لألجهزة احملمولة، فضال  .اجملدي، وتوافرها حمدود
وخيدم ذلك غرض زيادة  .٢٠١٧-٢٠١٦ عن توفري معدات إضافية للموظفني، يف الفترة

اليومي لنظام ختطيط املوارد املؤسسية، والرباجميات املكتبية،  إنتاجية املوظفني يف االستخدام
وحل إدارة املعارف والتعاون، وما إىل ذلك، وميكِّن املوظفني من تنفيذ إجراءات العمل 

  .الرئيسية بواسطة العمل عن بعد

 يورو ٠,٣ ٢٠١٧-٢٠١٦

 يورو ٢,٧  ٢٠١٧-٢٠١٦ اجملموع للفترة
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  ية يف نظام ختطيط املوارد املؤسسية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت : االستثمارات الرئيس٢اجلدول 
    ٢٠١٩- ٢٠١٨للفترة 

اإلطار الزمين   وصف االستثمار األولوية
  التقديري

املبلغ التقديري
مباليني 
 اليوروهات

  القدرات الوظيفية لنظام ختطيط املوارد يف املؤسسة وتكنولوجياته

١  

: تدل جتارب مؤسسات أخرى يف األمم ملوارد املؤسسيةترقية رئيسية لنظام ختطيط ا
سنوات  ٨إىل  ٧املتحدة على أنه تتم يف العادة ترقية نظم ختطيط املوارد املؤسسية بعد 

من التنفيذ األويل، من أجل ضمان أن يبقى النظام مواكبا للتطورات التقنية وقادرا على 
تنفيذ يف اليونيدو يف أواخر عام تقدمي دعم فعال إلجراءات العمل املتغرية (بدأ ال

يف املائة من تكلفة  ٤٠إىل  ٣٠). وتبلغ تكلفة هذه الترقيات الرئيسية يف العادة ٢٠١٠
التنفيذ األصلي (كانت ميزانية اليونيدو اإلمجالية لتنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية 

  مليون دوالر). ١٣
راجميات "ساب" أطلق يف اآلونة مقدم خدمات ب ويف هذا السياق، جتدر مالحظة أنَّ

األخرية نسخة جديدة متاما من حل ختطيط موارد املؤسسات التابع له، تشتمل على قدرات 
هذه الصيغة األخرية ليست متاحة بعد  وظيفية وعمليات وتكنولوجيات جديدة. غري أنَّ

ليونيدو لالستخدام يف مجيع العمليات والنمائط املوجودة يف اليونيدو. ولذلك ستقوم ا
بعملية إعادة التنفيذ هذه حاملا تصبح الصيغة اجلديدة أكثر نضجا ومتاحة لالستخدام يف 

  مجيع إجراءات العمل والقدرات الوظيفية والنمائط الرئيسية.

 يورو ٤,٨ ٢٠١٩- ٢٠١٨

  البنية التحيتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

١  

سلكية  اتصاالتبعض املكاتب امليدانية خدمات : ال تتوفر لدى اتصاالت املكاتب امليدانية
خلدمات  ٢٠١٩و ٢٠١٨والسلكية مناسبة. وهناك ما يربر إجراء ترقية يف عامي 

االتصاالت السلكية والالسلكية لدى املكاتب امليدانية اليت توجد لديها أقل هذه اخلدمات. 
تكنولوجيا املعلومات وخيدم ذلك غرض متكني املكاتب امليدانية من حتسني استخدام مرافق 

  واالتصاالت، ونظام ختطيط املوارد املؤسسية، والتداول بالفيديو، وما إىل ذلك.

 يورو ٠,٥ ٢٠١٩- ٢٠١٨

٢  
- ٢٠١٨: هناك ما يربر استبدال معدات التداول بالفيديو يف الفترة معدات التداول بالفيديو

هذا بدوره ميكن أن . وخيدم ذلك غرض حتسني نوعية مرافق التداول بالفيديو، و٢٠١٩
  ُيستخدم للحد من تكاليف السفر وأن يزيد االتصال بني املقر والعمليات امليدانية.

 يورو ٠,٢ ٢٠١٩- ٢٠١٨

 يورو ٥,٥  ٢٠١٩- ٢٠١٨اجملموع للفترة 
 يورو ٨,٢  ٢٠١٩- ٢٠١٦اجملموع الكلي للفترة 
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    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه    
  مة يف هذه الوثيقة.يط علماً باملعلومات املقدَّلعلَّ اجمللس يودُّ أن حي  -٨
  


