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*1701099*  

 الوثيقة. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات. ع هذهَبمل ُتطلدواعي التوفري، 

  الصناعيةجملس التنمية 
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠أو  ٢٩- ٢٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٦البند 

اإلطار الربناجمي املتوسط األجل واخلطة االستثمارية 
  املتوسطة األجل

  جلنة الربنامج وامليزانية  
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٧أيار/مايو  ١٨- ١٦فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٩البند 

  اإلطار الربناجمي املتوسط األجل واخلطة االستثمارية 
  املتوسطة األجل

          
    ٢٠١٩- ٢٠١٦اخلطة االستثمارية املتوسطة األجل،     
      إضافة إىل مقترحات املدير العام    

الصـناعية  ، الذي اعتمده جملس التنميـة  ٦-/م٤٣-ر م ت صوفقاً للفقرة (ل) من املقرَّ  
ــة واألربعــني، تعــرض هــذه الوثيقــة صــيغة حمدَّ    ــه الثالث ــة للخطــة االســتثمارية املتوســطة  يف دورت ث

  ل من صندوق االستثمارات الرأمسالية الكربى.وَّاألجل، اليت ستم
    
، ٢٠١٩-٢٠١٦ثــــة للخطــــة االســــتثمارية املتوســــطة األجــــل،  تتضــــمن الصــــيغة احملدَّ  -١

، ٢٠١٨-٢٠١٧يـورو يف الفتـرة    ماليـني  ٣,٠الرأمساليـة جمموعهـا   احتياجات من االسـتثمارات  
، ضـماناً ألن يظـل نظـام اليونيـدو لتخطـيط املـوارد املؤسسـية        ٢٠١٩يورو يف عام  ماليني ٦,٥و

ومنصاهتا اإللكترونية وأدواهتا اخلاصة باإلبالغ والتعـاون، وكـذلك مرافـق تكنولوجيـا املعلومـات      
اكبـةً للتقـدم التكنولـوجي ولتغيُّـر متطلبـات بيئـة األعمـال. ومـن         واالتصاالت املوجودة لديها، مو

شأن تنفيذ هذه اخلطة أن يدعم، يف املقام األول، تطوير نظام ختطيط املـوارد املؤسسـية وحتسـينه،    
. وإىل جانــب ذلــك، ُيرتــأى إجــراء ٢٠١٨-٢٠١٧يــورو يف الفتــرة مليــون  ١,٥بتكلفــة قــدرها 

ــذلك النظــام يف عــام     ــاء كــبري ب ــل     ٢٠١٩ارتق ــوجي، مث ــاحي التطــور التكنول لالســتفادة مــن من
رة دَّاحلوسبة السحابية ومناذج "الرباجميات كخدمة" وأدوات تبليغ البيانات الضـخمة، بتكلفـة مقـ   

يــورو. وســوف حتتــاج مرافــق تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت أيضــاً إىل   ماليــني ٥,٧بنحــو 
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مليون يورو بعد ذلـك،   ٠,٨، مث ٢٠١٨-٢٠١٧مليون يورو يف الفترة  ٠,٩استثمارات قدرها 
  إضافةً إىل تكاليف الصيانة املعتادة.

وتوصيات مراجع احلسـابات اخلـارجي    ٦-/م٤٣-ر م ت صووفقاً للفقرة (م) من املقرَّ  -٢
ختطـيط   )، أُعطيت األولوية يف سياق تطوير نظام٤٠و ٢٩إىل  ٢٥، الفقرات IDB.43/3ة (الوثيق

سـاس)،  باملوارد املؤسسـية لإلبـالغ االسـتراتيجي عـن املعـايري احملاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام، (إي         
بصـورة آليـة، ولالرتقـاء بـه ليكـون قـادراً        ةطـ نمَّضماناً لقدرة ذلك النظـام علـى إنتـاج التقـارير امل    

كـبري يف هـذه اجملـاالت     مدُّعلى توفري دعم كامل إلنتاج التقرير السنوي لليونيدو. وقـد أُحـرز تقـ   
  باستخدام املوارد الداخلية.

واستناداً إىل اخلطة االستثمارية املتوسطة األجـل، الـيت سـتموَّل مـن صـندوق االسـتثمارات         -٣
)، وافق املـدير العـام   IDB/43/9/Add.1( ٢٠١٥املالية الكربى، حسبما ُعرضت على اجمللس يف عام 

يـورو السـتحداث    ٣٠٠ ٠٠٠ك الصـندوق، مقـدارها   على استخدام أموال من ذل ٢٠١٦يف عام 
يــورو  ٢٠٠ ٠٠٠ني يف نظــام ختطــيط املــوارد املؤسســية تتعلقــان بــإدارة العقــود والفــواتري، و   تمنيطــ

هتـا اجلمعيـة   اخلدمة املدنية الدولية اليت أقرَّ لعمليات تطوير ذلك النظام الالزمة حلزمة تعويضات جلنة
  .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٢٣خ رَّ، املؤ٧٠/٢٤٤العامة يف قرارها 

ــامي     -٤ ــائج واألداء، أُجـــري يف عـ ــار املتكامـــل للنتـ  ٢٠١٦و ٢٠١٤وضـــمن نطـــاق اإلطـ
ملدى رضا مستعملي نظام ختطيط املـوارد املؤسسـية، أظهـرا نسـبة      استقصاءان على نطاق املنظمة

ة لرضـا املسـتعملني   رضا عالية لديهم، سواء داخل املقـر أو يف امليـدان. وارتفعـت النسـبة اإلمجاليـ     
. وميكـن أن ُيعـزى علـوُّ هـاتني     ٢٠١٦يف املائـة يف عـام    ٦٨إىل  ٢٠١٤يف املائة يف عـام   ٦٦من 

املتواصــلة املدخلــة علــى النظــام وإىل مواءمــة النظــام مــع احتياجــات        النســبتني إىل التحســينات  
ية ومرافـــق املســـتعملني النـــهائيني. ومـــع ذلـــك، وضـــماناً لقـــدرة نظـــام ختطـــيط املـــوارد املؤسســـ 

ــة ومواصــلة حتســني          ــدو اإلداري ــات اليوني ــى دعــم أولوي ــات واالتصــاالت عل ــا املعلوم تكنولوجي
ــدى       ــى مـ ــتثمارات علـ ــن االسـ ــدد مـ ــة إىل عـ ــة حاجـ ــفافية، مثـ ــز الشـ ــة وتعزيـ ــات الداخليـ العمليـ

  .٢٠١٩-٢٠١٧  الفترة
وحتسـينات علـى   ويتضمن اجلدوالن الواردان أدنـاه سـرداً ملـا يلـزم إدخالـه مـن تعزيـزات          -٥

نظام ختطيط املوارد املؤسسية واملنصات الشـبكية ومرافـق تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت يف      
ــرة  ــزمين املقــ   ٢٠١٩-٢٠١٧الفت ــك احلــد ال ــا يف ذل ــة املقــ دَّ، مب رة. وســوف يتوقــف  دَّر والتكلف
البنــود املخطــط هلــا علــى حتصــيل األمــوال الالزمــة يف حســاب صــندوق االســتثمارات           تنفيــذ

  الكربى.  الرأمسالية
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  ١اجلدول 
االستثمارات الكربى يف نظام ختطيط املوارد املؤسسية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     

    ٢٠١٨و ٢٠١٧يف عامي 

 وصف االستثماراألولوية
 اإلطار
رالزمين املقدَّ

ر، املبلغ املقدَّ
مباليني 
اليوروهات

 التواصل والتعاون والشفافية

١ 

مبنصات تقنية خمتلفةُتدَعم مواقع اليونيدو الشبكية حاليا  التواصل الداخلي:حتسني 
. ومن شأن االستثمار يف هذا اجملال أن حيسِّن كثرياً إدارة شىتمتقادمعة، بعُضها متنوِّ

املواقع الشبكية وأن يتيح كذلك تعزيز وِْحدة اهلوية املؤسسية وكيفية متثيلها على خمتلف
، مبا فيها وسائط التواصل االجتماعي. ويف هذا الصدد، من شأن حتديثقنوات التواصل

أدوات رصد وسائط التواصل االجتماعي أن يتيح حتسني حتليل البيانات وأن يزيد من
دقة االستهداف واملوقوتية يف التواصل مع اجلهات املعنية. وإىل جانب ذلك، من شأن

ت يف شفافية عمليات اليونيدو، خصوصاً علىهذا االستثمار أن يتيح مزيداً من التحسينا
 منصة البيانات املفتوحة.

٢٠١٧-
٢٠١٨ 

٠,٢ 

٢ 
سوف تعمل اليونيدو مع جهات معنية خمتلفة اإلبالغ عن أهداف التنمية املستدامة:

فيها جهات من منظومة األمم املتحدة والقطاع اخلاص، على إنشاء منصة لرصد  مبا
 ُتدَرج فيها بيانات وإحصاءات داخلية وخارجية. واإلبالغ عنه، ٩حتقيق اهلدف 

٢٠١٧-
٢٠١٨ 

٠,٢ 

٣ 

مثة طلب متزايد من موظفي اليونيدو وشركائها علىحتسني التعاون وميسوريَّة الوصول: 
إمكانية الوصول عن ُبعد إىل وظائف نظام ختطيط املوارد املؤسسية. ولذلك،زيادة تيسري 

ُيعتزم مواءمة اجلوانب الرئيسية لوظيفيت الرصد واإلبالغ، وكذلك اإلجراءات األساسية
 احملمولة. األجهزةلتسيري األعمال، جلعلها أيسر مناالً عن ُبعد، مبا يف ذلك على 

٠,٢ ٢٠١٨ 

 املوارد املؤسسيةحتسني نظام ختطيط 

١ 
يلزم تنفيذ الوظائف املَْيَزنيَّة الناقصة لكي اإلبالغ االستراتيجي: الربنامج وامليزانيتان:

يتسىن إعداد الربنامج وامليزانيتني يف نظام ختطيط املوارد املؤسسية، مما ُيسهم بدرجة
 كبرية يف تعزيز كفاءة تلك العملية.

٠,٢ ٢٠١٧ 

٢ 

يلزم حتديث نظام ختطيط املوارد املؤسسية حبيث يشمل التعاون التقين:إجراءات تنفيذ 
املتطلبات املتعلقة بالتمويل واملوارد البشرية واالشتراء واإلبالغ يف سياق تنفيذ التعاون التقين
من جانب شركاء اليونيدو. فمن شأن إسناد عناصر من إدارة املشاريع، مثل التنفيذ

 ونيدو اخلارجيني أن يزيد من كفاءة عملية تنفيذ التعاون التقين.واإلبالغ، إىل شركاء الي

٠,٢ ٢٠١٧ 
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 وصف االستثماراألولوية
 اإلطار
رالزمين املقدَّ

ر، املبلغ املقدَّ
مباليني 
اليوروهات

٣ 

يلزم مواصلة إدماج اإلدماج يف نظامي إدارة املعارف والتعاون وختطيط املوارد املؤسسية:
إبالغ اجلهاتالنظم، مثل نظام التخزين الشبكي واألرشيفي ونظام تسلُسل خطوات 

املعارف والتعاون وختطيط املوارد املؤسسية. فمن شأن حتسنياملاحنة، يف نظامي إدارة 
اإلدماج يف نظامي إدارة املعارف والتعاون وختطيط املوارد املؤسسية. أن حيسِّن تسلُسل سري
العمل وإمكانية الوصول إليها وأن يتيح التخلص من إجراءات التحديث والصيانة اليدويني.

٠,٤ ٢٠١٨ 

٤ 
مثة حاجة إىل نظام حمسَّن لتدوين الوقت واإلبالغ عنه وإدارته لكي يتسىن إدارة الوقت:

للموظفني واخلرباء تعزيز كفاءة العملية وشفافيتها. ومثة مسوِّغ لتحديث نظام إدارة
 ، إذ أنه سيلغي احلاجة إىل الدعم االستثنائي.٢٠١٨الوقت يف عام 

٠,٢ ٢٠١٨ 

٥ 
سحايب عصري لٍّمن شأن االنتقال إىل ح اإللكتروين:االرتقاء بإجراءات التوظيف 

إلجراءات التوظيف اإللكتروين أن يتيح الوصول إىل وعاء أوسع بكثري من املوارد واملواهب
 العاملية، وأن ميكِّن اليونيدو من االستفادة من أفضل جمموعة من املهارات الدولية.

٠,٢ ٢٠١٨ 

٦ 
من شأن هذه النميطة أن تتيح االحتفاظ بأموال يف نظام إدارة األموال والوضع املايل:

ختطيط املوارد املؤسسية لتغطية النفقات املعروفة ملوظفي املقر واملوظفني امليدانيني،
 سيعزز السيطرة على امليزانية ودقة اإلبالغ وكفاءته.  مما

٠,٣ ٢٠١٨ 

 واالتصاالت مرافق تكنولوجيا املعلومات

١ 

البيانات والتعايف من الكوارث اخلاصان بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت:َمرِفقا مركز 
من الوثيقة ١١٦و ١١٤استناداً إىل توصيات مراجع احلسابات اخلارجي (انظر الفقرتني 

IDB.43/3يلزم االرتقاء بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستخدمة يف مرِفقَي ،(
البيانات. فهذا خيدم غرض صون بيانات اليونيدو ونظمهاالتعايف من الكوارث ومركز 

 احلساسة وضمان أمنها.

٠,٢ ٢٠١٧ 

٢ 

ُتستبَدل احلواسيب أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املوجودة يف املقر:
نَّحاسوب كل سنة، وهذا يعين أ ١٠٠الشخصية املستخدمة يف املقر مبعدل يقارب 

سنوات بعد انقضاء عمرها التشغيلي. ومن شأن االستبدالاألجهزة ُتستعَمل حنو ثالث 
أن يزيد ٢٠١٨و ٢٠١٧التام لنصف عدد احلواسيب الشخصية على األقل أثناء عامي 

كثرياً من إنتاجية املوظفني يف سياق االستعمال اليومي لنظام ختطيط املوارد املؤسسية
نَّعارف والتعاون، إخل. كما أوالرباجميات املكتبية واحلل الذي يوفره نظام إدارة امل

معدات اخلادوم املركزي تظل ُتستخَدم بعد انتهاء عمرها التشغيلي املتوقع، ومثة
 .٢٠١٨- ٢٠١٧يسوغ استبداهلا متاماً يف الفترة   ما

٢٠١٧-
٢٠١٨ 

٠,٤ 
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 وصف االستثماراألولوية
 اإلطار
رالزمين املقدَّ

ر، املبلغ املقدَّ
مباليني 
اليوروهات

٣ 

ُتستعَمل األجهزة احملمولة يف استعمال األجهزة احملمولة لتحسني ظروف العمل عن ُبعد:
َتوافُرها حمدود. وهناك عد انقضاء عمرها التشغيلي، كما أنَّاملقر ملدة تناهز سنتني ب

توفري أجهزة إضافية للموظفني، يف، وكذلك كليايسوِّغ استبدال األجهزة احملمولة   ما
 من. ومن شأن هذا، على وجه اخلصوص، أن ميكِّن املوظفني٢٠١٨و ٢٠١٧عامي 

 تسيري األعمال الرئيسية عن ُبعد، إىل جانب زيادة إنتاجيتهم أثناء أداء مهامهم اليومية.

٠,٣ ٢٠١٨ 

 ٣,٠ ٢٠١٨-٢٠١٧للفترة اجملموع 
   

  ٢اجلدول 
االستثمارات الكربى يف نظام ختطيط املوارد املؤسسية ويف تكنولوجيا املعلومات     

    ٢٠١٩واالتصاالت يف عام 

 االستثماروصف األولوية
اإلطار 
الزمين 
 املقدَّر

املبلغ املقدَّر، 
مباليني 
اليوروهات

 نظام ختطيط املوارد املؤسسية حتسينات

١ 

مبنظمات األمم املتحدة ُتظهر املقارنات االرتقاءات الكربى بنظام ختطيط املوارد املؤسسية:
سنوات من تنفيذها األويل، ٨إىل  ٧نظم ختطيط املوارد املؤسسية ُترقَّى عادة بعد  األخرى أنَّ

ضماناً ألن يبقى النظام مواكباً للتطورات التكنولوجية وقادراً على توفري دعم فعال إلجراءات
). وتبلغ تكلفة تلك٢٠١٠تسيري العمل املتغرية (بدأ تنفيذ النظام يف اليونيدو يف أواخر عام 

يف املائة من تكلفة التنفيذ األصلي (كانت امليزانية ٤٠إىل  ٣٠رقيات الكربى عادة حنو الت
  مليون يورو). ١٣اإلمجالية لتنفيذ النظام يف اليونيدو 

أطلق صيغة أحدث م خدمات براجميات "ساب"دِّمق هذا السياق، جتدر اإلشارة إىل أنَّ ويف
شتمل على وظائف وعمليات وتكنولوجيا جديدة.ِلَحلِّه اخلاص بتخطيط املوارد املؤسسية، ت

هذه الصيغة األخرية ليست متاحة بعد جلميع العمليات والنمائط املوجودة يف غري أنَّ
اليونيدو. ولذلك، سوف ُتجري اليونيدو عملية إعادة التنفيذ هذه حاملا تصبح الصيغة اجلديدة

 لعمل والوظائف والنمائط.أكثر نضجاً ومتاحة لالستعمال يف مجيع عمليات تسيري ا

٤,٨ ٢٠١٩ 

٢ 

يتزايد حجم البيانات تزايداً كبرياً، مما يستلزم حتسني اإلبالغ عن "البيانات الضخمة":
إدماجها ومعاجلتها وفهمها. ويف هذا الصدد، سوف حيتاج نظام ختطيط املوارد املؤسسية

اجلديدة، مثل تكنولوجيا التخزين يف الذاكرة، اليت تتيح سرعة تإىل بعض التكنولوجيا
معاجلة وحتليل أحجام كبرية من البيانات املستمدة من خمتلف املصادر اخلارجية والداخلية

 (اإلنترنت، وسائط التواصل االجتماعي، نظام ختطيط املوارد املؤسسية، إخل).

٠,٣ ٢٠١٩ 
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 االستثماروصف األولوية
اإلطار 
الزمين 
 املقدَّر

املبلغ املقدَّر، 
مباليني 
اليوروهات

٣ 

املؤسسية القائمة على حلول سحابية من أجل حتقيقاستخدام عمليات ختطيط املوارد 
من شأن تشغيل حل اليونيدو اخلاص بتخطيط املوارد املؤسسية عن طريق وفورات احلجم:

تيحها اإلنترنت أن ُيسهم يف خفضياألجهزة/البيئات املضيفة واحللول السحابية اليت 
احللول ومنائط التدريب بسرعة التكلفة اإلمجالية المتالك هذا النظام؛ ويف إتاحة نشر تلك

أكرب؛ وتبسيط عمليات الترقية والتحسني؛ وتعزيز أداء النظام؛ وحتسني توافُره وتيسري
الوصول إليه. ومن شأن ذلك أيضاً أن جيعل حل ختطيط املوارد املؤسسية مهيأً لالستفادة

األمم املتحدة.من اخلدمات املشتركة واإلسهام فيها وفقاً ملا هو معمول به يف منظومة 
سحايب إىل حتقيق وفورات يف تكاليف التشغيل مستقبالً. ويتوقَّع أن يفضي االنتقال إىل حلٍّ

٠,٣ ٢٠١٩ 

٤ 
من شأن حتسني إجراءات الدفع العاملية احلالية، وخصوصاً استخدام إجراءات الدفع العاملية:

تكنولوجيا الدفع العاملية احلالية، أن يرتقي بعمليات حتويل األموال على نطاق العامل إىل
 املستوى األمثل. وأن يعزز، من مث، الدقة واملوقوتية والتنفيذ امليداين يف هناية املطاف.

٠,٣ ٢٠١٩ 

 واالتصاالتمرافق تكنولوجيا املعلومات 

١ 

ال توجد لدى بعض املكاتب امليدانية أجهزة االتصال يف املكاتب امليدانية: أجهزة
اتصاالت مالئمة. ومثة مسوِّغات تستدعي االرتقاء باملكاتب امليدانية األدىن حظاً من

كني املكاتب. فهذا خيدم غرض مت٢٠١٩حيث توافر أجهزة اتصاالت مالئمة يف عام 
امليدانية من استخدام مرافق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ونظام ختطيط املوارد

 املؤسسية ومرافق التداول بواسطة الفيديو، إخل، على حنو أفضل.

٠,٥ ٢٠١٩ 

٢ 

ويلزم االرتقاء متقادمنظام الربيد اإللكتروين يف اليونيدو  استبدال نظام الربيد اإللكتروين:
به و/أو استبداله يف السنوات القادمة. ومن شأن االرتقاء به/استبداله، رمبا ليصبح خدمة
سحابية، أن يتيح معاجلة املسائل األمنية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأن

 ميكِّن ذلك النظام من التواؤم مع التكنولوجيات واالجتاهات املستقبلية.

٠,٣ ٢٠١٩ 

 ٦,٥ ٢٠١٩اجملموع لعام 

 ٩,٥ ٢٠١٩- ٢٠١٧اجملموع اإلمجايل للفترة 
  

    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه    
  أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. دُّاللجنة تو لعلَّ  -٦
  


