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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . ة عدد حمدود من النسخبع من هذه الوثيق، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة السادسة والعشرون

  ٢٠١٠سبتمرب / أيلول٨-٧فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٥البند 

برنامج التغيري والتجديد: أرصدة االعتمادات غري املنفقة
وأنشطة التعاون التقين) مبادرة إدارة التغيري(يف املنظمة 

  جملس التنمية الصناعية 
   والثالثونةالثامنالدورة 

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج( ٢البند 

برنامج التغيري والتجديد : أرصدة االعتمادات غري املنفقة
   وأنشطة التعاون التقين) مبادرة إدارة التغيري(يف املنظمة 

املنظمة برنامج التغيري والتجديد يف : أرصدة االعتمادات غري املنفقة    
    )مبادرة إدارة التغيري(

    تقرير من املدير العام    
 يقّدم هذا التقرير معلومات عن برنامج التغيري ١٥- م/١٣- عمالً باملقرر م ع   

 ).مبادرة إدارة التغيري(والتجديد يف املنظمة 
  

  احملتويات
 الصفحة الفقرات 

  ٢  ٤-١............................................................................................مقدمة-أوال
  ٣  ٧-٥..................................................................................السياق-ثانيا
  ٤  ٢١-٨...................................................٢٠١٠التطورات واألنشطة الرئيسية أثناء عام -ثالثا
  ٨ ٢٣-٢٢..........................................................................................التواصل-رابعا
  ١٠ ٢٥-٢٤......................................................................................الوضع املايل-خامسا
  ١٠  ٢٦....................................................................................لتكلفةاعناصر -سادسا
  ١٠  ٢٧.................................................٢٠١٠األهداف املرحلية الرئيسية أثناء عام -سابعا
  ١١  ٢٨..........................................................ة اختاذهاإلجراء املطلوب من اللجن-ثامنا
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    مقدمة  -أوال  
ينطوي برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة على فرصة فريدة ساحنة لكي تعمد   - ١

اليونيدو إىل إدخال حتسينات هامة يف أساليب عملها، مبا يف ذلك إعادة هيكلة عملياهتا 
 ميكّن هذا االستثمار ولن.  إىل نظام حمكم التكامل وإىل تغيري يف ثقافة عملهااستناداالداخلية 

املنظمة من تلبية مطالب اجلهات املاحنة والدول األعضاء يف املستقبل فحسب بل سيمكّنها 
أيضا من بلوغ أهدافها الطموحة املرسومة يف بيان رسالتها اجلديد، مما يعود على أصحاب 

  .من حيث النوعية والكمية على حد سواء املصلحة باملنافع
 امللحة إىل االستثمار يف مبادرة شاملة إلدارة التغيري تكون ضرورية وإقراراً باحلاجة  - ٢

من أجل التصدي للتحديات اليت تواجهها املنظمة، وإزاء توقع استمرار القيود املفروضة على 
امليزانية، تقّدم املدير العام إىل الدول األعضاء بعدد من املقترحات لكي تنظر فيها إبان عام 

أبريل / نيسان١٥ املؤرخة  IDB.36/12 املقترحات يف الوثيقةوقد وردت هذه. ٢٠٠٩
 والوثيقة ٢٠٠٩يونيه / حزيران٣ املؤرخة IDB.36/12/Add.1 والوثيقة ٢٠٠٩

GC.13/8/Add.1 ديسمرب /األول  ومنذ كانون. ٢٠٠٩أكتوبر /األول   تشرين٢٣ املؤرخة
 ورقة غرفة اجتماعات درتص مبادرة إدارة التغيري،  متويل، عندما أقر املؤمتر العام٢٠٠٩

)IDB.37/CRP.5 توفر جمللس التنمية الصناعية معلومات إضافية ) ٢٠١٠مايو / أيار٧ مؤرخة
  .عن التقدم احملرز يف تنفيذ مقرر املؤمتر العام

، أحرز تقدم ٢٠١٠يناير /برنامج التغيري والتجديد يف كانون الثاين ستهاللاومنذ   - ٣
نطاق الربنامج، وإرساء التفاق على ا: ت يف هذا الشأنومن بعض املنجزا. ملموس يف تنفيذه

مشفوعة جبدول زمين ومؤشرات   عملخططإعداد  والتحضري للتنفيذوهيكل للحوكمة، 
 للمضي قدما  املتخذةواإلجراءاتواضحة، والنظر يف بعض مفاهيم األعمال القابلة للتطبيق، 
وقد . املؤسسية وشريك يف التنفيذبإعادة هيكلة إدارة األعمال، وانتقاء نظام لتخطيط املوارد 

سبتمرب /ومن املتوقع حتقيق العديد غريها حبلول أيلول" املكاسب العاجلة"حتقق عدد من 
وقد أجنز أيضا قسط وافر من العمل لبناء القوة الدافعة إلدارة التغيري واالستمرار يف . ٢٠١٠

 والدول األعضاء علما بكل ما وكانت املنظمة حتيط املوظفني. تعزيز التزام املوظفني بالعملية
  .يستجد من تطورات يف برنامج التغيري والتجديد

وبعد عملية التماس العطاءات النتقاء نظام لتخطيط املوارد املؤسسية وشريك يف   - ٤
، ستكون األمانة يف وضع ٢٠١٠سبتمرب /التنفيذ، اليت من املزمع استكماهلا حبلول هناية أيلول

مات مفصلة عن خمتلف عناصر تكاليف نظام ختطيط املوارد املؤسسية ميكّنها من تقدمي معلو
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وسيكون من التحديات اهلامة ضمان . والتكاليف األخرى املرتبطة بربنامج التغيري والتجديد
توفر كل األموال الالزمة يف الوقت املناسب لتنفيذ نظام وحيد لتخطيط املوارد املؤسسية 

  . ٢٠١٣حبلول عام 
    

    اقالسي  -ثانيا  
من املمكن، حسبما جاء : برنامج التغيري والتجديد/اهلدف من مبادرة إدارة التغيري  - ٥

، )IDB.37/CRP.5وGC.13/8/Add.1  وIDB.36/12/Add.1 وIDB.36/12(يف خمتلف الوثائق 
 من  بسرعة متناميةافظةحتنفيذ : الربنامج على النحو التايل/تلخيص أهداف املبادرة

لقيود السائدة املفروضة على امليزانيات العادية، وتوسيع نطاق املشاريع يف حدود ا/الربامج
االمتثال على حنو أفضل للمتطلبات املشاريع، و/التغطية القطرية وحتسني نوعية تنفيذ الربامج

الصارمة اليت تفرضها اجلهات املاحنة، مثل املعايري االئتمانية اليت يشترط مرفق البيئة العاملية 
اليت يشترط االحتاد األورويب التقيد هبا، وحتسني مراقبة نتائج " ات األربعةاملرتكز"استيفاءها و

املشاريع، وإضفاء الصبغة املؤسسية على اإلدارة القائمة على النتائج وإدارة املعارف /الربامج
وإدارة املخاطر، وحتسني الروابط وإمكانية التواصل بني املقر الرئيسي واملكاتب القطرية 

دام األمثل للموارد امليدانية وبث املعلومات ذات الصلة واستخراجها يف لتحقيق االستخ
 واإلسهام الفعال يف العملية اجلارية الرامية إىل الوقت الفعلي، وإرساء ثقافة عمل اندفاعية،

حتقيق االنسجام يف ممارسات إدارة األعمال كجزء من مسعى حتقيق االتساق على نطاق 
مث متكني املنظمة من حتقيق النمو املقترن باجلودة وتوحيد األداء يف منظومة األمم املتحدة ومن 

  .اليونيدو
 ):١٥-م/١٣-املقرر م ع(برنامج التغيري والتجديد /مبادرة إدارة التغيريمتويل  إقرار  - ٦

بعد أن أحاط املؤمتر العام علما بدراسة اجلدوى بشأن مبادرة إدارة التغيري الشاملة اليت 
أمور، التحديات الفريدة اليت تواجهها املنظمة من حيث اآلثار احملتملة على أبرزت، يف مجلة 

متويل أنشطة التعاون التقين يف املستقبل، وهي احلاجة إىل إضفاء الطابع املؤسسي على اإلدارة 
القائمة على النتائج؛ واالستخدام الفّعال للموارد امليدانية؛ واإلسهام يف حتقيق االتساق على 

أقر املؤمتر  ومة األمم املتحدة؛ واخلطر الكامن يف احتمال تعطل النظم املتقادمة،نطاق منظ
 يورو لتمويل مبادرة إدارة التغيري من أرصدة االعتمادات غري ٩  ١١٣  ٩٤٩رصد مبلغ 

 وذلك لعام تنفيذ هذا املقرر، بالتشاور مع الدول األعضاء،اوطلب املؤمتر إىل املدير . املنفقة
لتقين األكثر مالءمة واستدامة والذي ميكن تطبيقه يف حدود املوارد املالية باختيار احلل ا
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. املذكورة أعاله، تضاف إليها أي وفورات يف امليزانية قد تتحقق خالل فترة تنفيذ املبادرة
  .وشّجع املؤمتر الدول األعضاء بقوة على التربع للحساب اخلاص هلذه املبادرة

تيجة ملقرر املؤمتر العام املشار إليه أعاله، أتيح ملبادرة  ن:األموال اليت وردت فعال  - ٧
، جرى تبادل ٢٠١٠فرباير / شباط١٨ويف .  يورو٥ ٢٨١  ٩٦٠إدارة التغيري ما جمموعه 

املزيد من املعلومات مع الدول األعضاء حتدد فيها مبلغ األرصدة غري املنفقة اليت ستكون 
 ٣انظر املذكرة اإلعالمية رقم ( والتجديد يف املنظمة برنامج التغيري/بادرة إدارة التغيريمتاحة مل
   ).٢٠١٠فرباير /شباط ١٨املؤرخة 

      
    ٢٠١٠التطورات واألنشطة الرئيسية أثناء عام   -ثالثا  

يناير إىل / املتخذة أثناء الفترة من كانون الثاينلإلجراءاتفيما يلي سرد موجز   - ٨
  : لتنفيذ مقرر املؤمتر العام٢٠١٠مايو /أيار
حرصا على تناول مجيع عناصر : برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة ستهاللا  - ٩

 ومنهجي، عقد أستاذان، أحدمها من معهد هارفارد املشمبادرة إدارة التغيري على حنو 
إلدارة األعمال واآلخر من معهد ستانفورد إلدارة األعمال، ومها متخصصان يف إدارة التغيري 

يناير /ل مع اإلدارة العليا أثناء معتكف اجمللس اإلداري يف كانون الثاينيف املنظمات، حلقة عم
.  من كبار املوظفني إىل جانب أعضاء من جملس املوظفني٨٠، الذي شارك فيه زهاء ٢٠١٠

منوذج قيادة التغيري "واشتملت حلقة العمل على عروض تناولت منوذج املالءمة املسمى 
ظر أيضا يف العناصر احلرجة املتصلة بتغيري الثقافة يف وأوصت بالن" والتجديد يف املنظمة

ومن مث أدرجت هذه العناصر يف اخلطط وأعيدت . املنظمة أثناء تنفيذ مبادرة إدارة التغيري
ورغبة يف اكتساب كتلة حرجة ". برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة"تسمية املبادرة لتصبح 

يري والتجديد وللتمكن من تطبيق املعارف املكتسبة من املعارف املتصلة بنموذج قيادة التغ
على نطاق أوسع، حضر سبعة من كبار املوظفني دورة تدريبية يف معهد هارفارد إلدارة 

  .٢٠١٠مارس /األعمال يف آذار
بعد إشراك عدد كبري من املوظفني يف العملية، صيغ : رسالة املنظمةبإصدار بيان   - ١٠

وجرى تعميم بيان الرسالة اجلديد على الدول األعضاء . دووصدر بيان جديد لرسالة اليوني
ويعرب هذا البيان عن استمرار . إلنترنتا ونشر يف موقع املنظمة على ٢٠١٠مارس /يف آذار

تطلع املنظمة إىل التحسني والنمو املقترن باجلودة، وتوحيد األداء كمنظمة واحدة، من خالل 
درات العاملني فيها، وخدمة أصحاب املصلحة توفري حلول وخدمات مرنة وفعالة، ومتكني ق
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فيها، وتسيري األعمال بكفاءة، والقيادة بالقدوة احلسنة، وفوق كل شيء أن تكون اليونيدو 
  .شريكا هاما من أجل الرخاء يف العامل

حرصا على تنفيذ برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة على : إرساء هيكل احلوكمة  - ١١
، وهو يتألف ٢٠١٠فرباير /هيكل احلوكمة يف شباط رسى املدير العام، أشاملحنو منهجي 

اللجنة املعنية بالتغيري والتجديد يف املنظمة لتسيري الربنامج ولتوفري التوجيه : مما يلي
واإلشراف، وفرقة العمل املعنية باإلدارة وثقافة العمل، وفرقة العمل املعنية بكفاءة التشغيل 

ويرمي هذا اهليكل، الذي يضم موظفني من .  والتجديد يف املنظمةوفعاليته، ومكتب التغيري
 من خالل هنج يقوم على العمل اجلماعيوكل دوائر املنظمة، إىل حتقيق امللكية الداخلية 

درجة عالية من املشاركة وعلى حث املوظفني على املسامهة يف الربنامج واإلبقاء على 
  .التكاليف منخفضة قدر اإلمكان

 خطة ٢٠١٠مارس /استكملت يف آذار: طة تنفيذ وخطط عمل مفصلةإعداد خ  - ١٢
وقام مكتب التغيري والتجديد يف .  االستشارية Deloitteتنفيذ عايل املستوى وضعتها شركة

 لمضي قدما يف معاجلةلاملنظمة بإعداد خطط عمل مفصلة تبني املهام ومواعيد تنفيذها 
الناس "و"  ختطيط املوارد املؤسسيةتنفيذ"و" التحسينات التنفيذية"املسائل املتصلة بكل من 

، والنظر يف "املكاسب العاجلة"على حتقيق " التحسينات التنفيذية"ويشتمل مكون ". والثقافة
مفاهيم إدارة األعمال اليت ميكن تطبيقها يف اليونيدو وحتديد املتطلبات من الربجميات 

تنفيذ ختطيط "شتمل مكون وي. احلاسوبية وإعادة هيكلة عمليات إدارة األعمال يف املنظمة
على انتقاء شريك للتنفيذ ونظام لتخطيط املوارد املؤسسية واتباع هنج " املوارد املؤسسية

فيشتمل على موضوعات من قبيل القيم واملعايري " الناس والثقافة"أما مكون . منائطي
والقضايا . ل والتواصالعمل اجلماعيووالسلوك وتبادل املعلومات وإدارة األداء حتقيقا للنتائج 

املتصلة باإلدارة القائمة على النتائج وإدارة املعارف وإدارة املخاطر هي جزء ال يتجزأ من 
وهي تشمل، مثال، التدابري الكفيلة بأن يسمح . تنفيذ برنامج التغيري والتجديد وخطة عمله

قائمة على نظام ختطيط املوارد املؤسسية اجلديد بعملية اإلبالغ على أساس مبادئ اإلدارة ال
النتائج وتبادل املعلومات واالحتفاظ هبا على مستوى املنظمة وإضفاء الصبغة املؤسسية على 

  .إدارة املخاطر
    

    التحسينات التنفيذية  - ألف  
 من دراسة اجلدوى وغريها من التقييمات انطالقا: "املكاسب العاجلة"حتقيق   - ١٣

 ميكن واإلجراءات حتسينات يف العمليات أي(الداخلية، مت حتديد عدد من املكاسب العاجلة 
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وقد حتقق عدد ال بأس به من هذه املكاسب بينما ). حتقيقها دون استثمار أو بقدر ضئيل منه
  .جيرى حاليا تنفيذ العديد اآلخر منها

فحص مناذج إدارة تالغرض من هذا النشاط هو : وضع مفهوم إدارة األعمال  - ١٤
 املتوخاة، مما ميكّن من اختاذ قرارات مستنرية بشأن إعادة األعمال املمكنة وهيكلية األعمال

وحتقيقا هلذه الغاية، . هيكلة عمليات إدارة األعمال وانتقاء نظام لتخطيط املوارد املؤسسية
جرى حتليل هيكلية األعمال الراهنة يف اليونيدو حتليال وافيا ورمست بيانيا، وأخذ يف احلسبان 

ونظرا الختالف . وأهداف برنامج التغيري والتجديد فيهابيان رسالة املنظمة اجلديد 
اهتمامات ومطالب أصحاب املصلحة، فقد جرى حتليل العمليات اجلارية يف إدارة مشاريع 

ووضع منوذج يبني . التعاون التقين مث جرى جتميعها فيما بعد تبعا هلياكل الطلب املتمايزة
 هيكلة إدارة األعمال ولتنفيذ ختطيط املوارد خمتلف مستويات التفصيل املطلوبة لعملية إعادة

وقد نوقش منوذج هذه العملية مناقشة مستفيضة مع املديرين واملوظفني املعنيني . املؤسسية
كما خضع للتحليل واملناقشة أشكال شىت من هياكل إدارة األعمال يف منظومة األمم . باألمر

ومن املزمع القيام مبزيد من الزيارات . دواملتحدة بغية الوقوف على إمكانية مالئمتها لليوني
  . يف مواءمة العمليات وحتقيق التآزرلإلسهام األمم املتحدة األخرى توخيا ؤسساتمإىل 
جيري يف إطار هذا النشاط استعراض وحتليل عمليات : إعادة هيكلة إدارة األعمال  - ١٥

إدارة مشاريع التعاون التقين، (عنية إدارة األعمال بالنسبة إىل مجيع اجملاالت الوظيفية امل
وقد اضطلع بقدر كبري من ). وعمليات االشتراء، واخلدمات املالية، وإدارة املوارد البشرية

ومشل ذلك حتليل . األعمال استعدادا للقيام هبذه العملية منذ إطالق برنامج التغيري والتجديد
 مبا يف ذلك الُنُهج املتبعة يف منظمات خمتلف أساليب القيام بعملية ختطيط املوارد املؤسسية،

األمم املتحدة، واالتفاق على نطاق هذه العملية وتوقيتها وحتديد واليتها وانتقاء املنهجية 
املوظفني املعنيني /املناسبة واخلرباء املناسبني من أجل العملية وتنظيم حلقات عمل مع املديرين

ملية والعمل الواجب القيام به أثناء الفترة من لبناء قاعدة فهم مشترك للنهج املفضي إىل الع
وانطالقا من أفضل املمارسات واملشاورات مع . ٢٠١٠سبتمرب /يوليه إىل أوائل أيلول/متوز

وسطاء التغيري يف منظمات األمم املتحدة األخرى، قررت اليونيدو تنفيذ عملية لتخطيط 
فضي نتائج هذه العملية إىل وست. املوارد املؤسسية تكون رفيعة إىل متوسطة املستوى

ومن شأن . مدخالت يف انتقاء نظام لتخطيط املوارد املؤسسية وشريك يف عملية التنفيذ
القيام هبذه العملية قبل تنفيذ الربجمية احلاسوبية أن يسهم يف خفض التكلفة اإلمجالية وأن 

  .ختطيط املوارد املؤسسيةميكّن املنظمة من التقّيد جبدوهلا الزمين الطموح يف سبيل تنفيذ نظام 



IDB.38/9 
PBC.26/9 

V.10-55212 7 
 

    تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية  - باء  
استعرضت األمانة باستفاضة : ختطيط املوارد املؤسسية/انتقاء نظام برجمية حاسوبية  -١٦

خمتلف نظم ختطيط املوارد املؤسسية وُنُهج تنفيذها ضمن أسرة األمم املتحدة، وال سيما 
ض املنظمات الدولية األخرى، وقّيمت جدواها بالنسبة الوكاالت املتخصصة، وكذلك يف بع

 الزيارات املوقعية واملناقشات مع اخلرباء وتبادل من وقد مشل ذلك عددا .إىل اليونيدو
وباّتباع هذا . فرقة العمل املعنية بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالتوجهات النظر مع 

 الدروس املستخلصة يف منظمات أخرى  استفاد خرباء اليونيدو، يف مجلة أمور، منالنهج
وهذه . واستغلوا التجارب واملعارف وأساليب املواءمة املتراكمة يف منظومة األمم املتحدة

 املوارد البشرية وكشوف املرتبات، إلدارةالتجربة مفيدة بصفة خاصة يف اجملال الوظيفي 
ومن شأن هذا النهج أن . وذلك حبكم تعقيد هيكل املرتبات واالستحقاقات يف األمم املتحدة

يسهم يف خفض التكاليف واختصار الوقت يف انتقاء وتنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية يف 
االتساق على نطاق منظومة  اليونيدو ويف مواءمة عمليات إدارة األعمال كجزء من برنامج

أن نظام واستنادا إىل اقتراح مفصل مشفوع باملسوغات، قررت املنظمة . األمم املتحدة
 من منصات الربجمية اثنتنيختطيط املوارد املؤسسية الذي ستأخذ به سيكون واحدا من 

وسوف تلتمس املعلومات املفصلة . احملددتني واملستخدمتني يف إطار أسرة األمم املتحدة
ويف إطار املوارد احملدودة، تنوي . بشأن تكاليف النظام أثناء عملية انتقاء شريك التنفيذ

تنفقه املنظمة  ن ذلك يكفل بقاء ماإو اتباع هنج إطالق منائطي لدى تنفيذ النظام، إذ اليونيد
  .يف حدود املوارد املتاحة

 استناداً إىل املعلومات املتلقاة من منظمات األمم املتحدة :انتقاء شريك التنفيذ  - ١٧
 املزمع أن تبدأ ، ومراعاةً ملتطلبات اليونيدو، مناألعمالومدخالت فريق إعادة هيكلة إدارة 

 ختطيط املوارد املؤسسية يف عملية التماس العطاءات من أجل انتقاء شريك التنفيذ ونظام
  .٢٠١٠يوليه /متوز

    
    الناس والثقافة  - جيم  

 أجريت دراسة استقصائية شاملة لتشخيص ثقافة املنظمة، :حتليل ثقافة املنظمة  - ١٨
ع ما تنطوي عليه من مواطن قوة ومواطن  ثقافة العمل يف اليونيدو موذلك من أجل تفّهم

ضعف، ومن مث وضع خط أساس لتقييم تقدم التغري الثقايف وتعزيز مشاركة املوظفني يف 
وكانت الدراسة موضع ترحيب من جانب املوظفني، حيث جتاوز . برنامج التغيري والتجديد
ى املوظفني يف  النتائج األولية للدراسة علوعرضت.  يف املائة٧٠معدل املشاركة نسبة 
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 مث وضعت يف متناول مجيع املوظفني على الشبكة ٢٠١٠يونيه /اجتماع مفتوح يف حزيران
وتكّشفت فوارق يف تصورات ثقافة املنظمة بني موظفي املقر الرئيسي . الداخلية للمنظمة

، وبني املوظفني املوظفني الفنينيو، وبني موظفي فئة اخلدمات العامة املوظفني امليدانينيو
. هد واملوظفني الذين هم على أبواب التقاعد، وكذلك بني خمتلف إدارات املنظمةحديثي الع

وسوف ختضع كل النتائج، مبا فيها اخلطوات امللموسة املقترحة لتحسني جوانب ثقافة عمل 
وكاستجابة أوىل . املنظمة، ملزيد من النقاش والتحليل بالتعاون مع أفرقة استشارية حمددة

سة تشخيص ثقافة املنظمة، سوف يويل برنامج التغيري والتجديد اهتماما للنتائج األولية لدرا
ومن املزمع أن ُتنشر النتائج النهائية . خاصا للجوانب الثقافية إلدارة املعارف وجملال االبتكار

 وأن توفر االستنتاجات توجيها استراتيجيا ٢٠١٠ أغسطس/للدراسة إلكترونيا يف آب
ومن شأن دراسة متابعة استقصائية يف هناية . إلدارة وثقافة العملألنشطة الربنامج يف جمايل ا

 أن تستكشف املزيد من اجملاالت احملددة موضع االهتمام، فضال عن تأثري عملية ٢٠١٠عام 
  .التغيري على ثقافة العمل داخل اليونيدو

 جترى حاليا  اعترافا بأمهية العامل البشري يف عملية التغيري،:القيم واملعايري والسلوك  - ١٩
 لتفّهم العوائق السلوكية إزاء اجلوانب املتصلة بالتغيري، كما املوظفنيمقابالت ومشاورات مع 

جيري إعداد خطة عمل بشأن كيفية التغلب على هذه العوائق والعمل على تغيري املعايري 
  .والقيم يف املنظمة

م حوافز جديدة من  اختذت التدابري الختبار نظ:العمل اجلماعيواستهداف النتائج   - ٢٠
بأساليب عدة " لشغف بتحقيق النتائجا"وبث  ومكافأته العمل اجلماعيبشأهنا النهوض 

 تقييما لتقييم املوظفني واختبار نظام الربامج إلدارة لى صعيد املنظمةعتشمل إنشاء أفرقة 
  .شامال
جيري تقييم  يف سياق نظام لتخطيط املوارد املؤسسية، :إدارة املعارف واملعلومات  - ٢١

واستعراض عدد من املمارسات الفضلى الرامية إىل تبادل املعلومات واملعارف يف املنظمة 
وفضال عن . واستخدامها واالحتفاظ هبا، وذلك تبعا ملدى فائدهتا وجدواها بالنسبة لليونيدو

  . من أجل تيسري إدخال التغيرياتوالتعلمذلك، جيري وضع استراتيجية للتدريب 
    

    التواصل  -رابعا  
 التغيري والتجديد  برنامجلتقدميمثة استراتيجية تواصل شاملة، : التواصل الداخلي  - ٢٢

ويف . على حنو فعال وكذلك لتحسني التواصل ضمن اليونيدو، يف مراحل استكماهلا األخرية
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ام علما بانتظ) سواء يف املقر الرئيسي أم يف امليدان(الوقت الراهن، حياط املديرون واملوظفون 
 والتجديد، وذلك من خالل قنوات اتصال التغيريبكل ما يستجد من تطورات يف برنامج 

شىت، من قبيل اجتماعات اجمللس اإلداري واالجتماعات املفتوحة اليت يعقدها املدير العام، 
 ومن خالل عالوة على التفاعل بني األشخاص وحتديث املعلومات على الشبكة الداخلية

) change@unido.org(وقد أنشئ عنوان بريد إلكتروين خمصص .  ذلكنشرة إعالمية، وغري
الستقبال املدخالت، واملوظفون مدعوون بكل محاس لتبادل األفكار واملشاركة يف برنامج 

  .التغيري والتجديد
إضافة إىل االجتماعات غري الرمسية مع اجملموعات اإلقليمية،  :الدول األعضاء  - ٢٣

  :٢٠١٠أثناء عام عقدت اللقاءات التالية 
عرض األستاذان من معهدي هارفارد وستانفورد : يناير/ كانون الثاين١٣  )أ(  

مة برنامج التغيري والتجديد وجدواه بالنسبة ء منوذج مالاألعضاءإلدارة األعمال على الدول 
  لليونيدو؛
على أعضاء املكتب املوسع للمجلس  املدير العام رضع: فرباير/ شباط٢٦  )ب(  

  ؛نفيذه على أعلى مستوىتة هيكل حوكمة برنامج التغيري والتجديد وخط
: تناولت اجملاالت التاليةللبعثات الدائمة   إيضاحيةعروض: مارس/ آذار٣١  )ج(  

أهداف برنامج التغيري والتجديد؛ واألموال اليت أتيحت وموارد التمويل احملتملة يف املستقبل 
 الربنامج؛ وخطة التنفيذ؛ واستراتيجية التنفيذ لتأمني املوارد املتبقية الالزمة؛ وهيكلية حوكمة

بشأن األخذ بنظام وحيد لتخطيط املوارد املؤسسية على أساس هنج تنفيذ منائطي؛ وحتقيق 
؛ والتقدم احملرز يف حتليل مفاهيم إدارة األعمال وتعريف املتطلبات من "املكاسب العاجلة"

  املنظمة؛ وخطوات املستقبل؛الربجميات؛ والُنُهج والتحديات إزاء تغيري ثقافة 
 قّدمت ما استجد (IDB.37/CRP.5)ورقة غرفة االجتماعات : مايو/ أيار٧  )د(  

من معلومات بشأن الربنامج وُعرضت على جملس التنمية الصناعية يف دورته السابعة 
  ؛٢٠١٠مايو /والثالثني يف أيار

لشبكة اخلارجية  اأنشئت صفحة خاصة مكرسة للربنامج يف: مايو/هناية أيار  )ه(  
 الصفحة مجيع الوثائق الرمسية خبصوص الربنامج واليت  هذهوتتضمن. املوجهة للبعثات الدائمة

. اطّلعت عليها الدول األعضاء، وهي مبثابة نقطة مرجعية مركزية لربنامج التغيري والتجديد
ليت ميكن ومثة رابط إىل هذه الصفحة من خالل الصفحة الرئيسية على الشبكة اخلارجية، وا

  ). كلمة السر مطلوبة (http://www.unido.org/extranetالوصول إليها من خالل املوقع 
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    الوضع املايل  -خامسا  
 يورو من األرصدة غري املنفقة، أقر املؤمتر العام أيضا ٩  ١١٣  ٩٤٩عالوة على مبلغ   - ٢٤

 فترة تنفيذ مبادرة استعمال بعض الوفورات يف امليزانية أثناء) ١٥- م/١٣- انظر املقرر م ع(
 على التربع للحساب اخلاص ملبادرة إدارة شدةبإدارة التغيري، وكذلك شّجع الدول األعضاء 

ويف هذه املرحلة األولية من تنفيذ ميزانية فترة السنتني، من . برنامج التغيري والتجديد/التغيري
  . أي تربعات إضافيةومل ترد حىت اآلن. الصعب التنبؤ بأي وفورات يف امليزانية، إن وجدت

    
   يورو٩ ١١٣ ٩٤٩   من أرصدة االعتمادات غري املنفقةعلى ختصيصهاملوافق ااألموال   
   يورو٥ ٢٨١ ٩٦٠         هبا الدول األعضاءملقدمةااألموال   
    يورو٣ ٨٣١ ٩٨٩   حىت اآلن املتلقاةواألموال ملوافق على ختصيصهاااألموال الفرق بني   

  
 املشورة بشأن مفهوم إلسداءنيني  يورو خلرباء تق٣١٠  ٠٠٠وُرصد مبلغ جمموعه   - ٢٥

إدارة األعمال وتنفيذ ختطيط املوارد املؤسسية، وكذلك من أجل عملية إعادة هيكلة إدارة 
  .٢٠١٠سبتمرب /يوليه إىل منتصف أيلول/األعمال اليت ستنفذ أثناء الفترة من متوز

    
    لتكلفةاعناصر   -سادسا  

العام أن يقدِّم إىل اجمللس يف دورته الثامنة  إىل املدير ١٥- م/١٣- طُلب يف املقرر م ع  - ٢٦
وكما .  نظام ختطيط املوارد املؤسسية للمنظمةكلفةتوالثالثني معلومات عن خمتلف عناصر 

 أن تبدأ عملية انتقاء شريك التنفيذ ونظام ختطيط املوارد عتزمتذكر أعاله، كانت املنظمة 
ب من املوّردين احملتملني تقدمي كشوف وكان يتعني أن ُيطل. ٢٠١٠يوليه /املؤسسية يف متوز

تفصيلية بالتكاليف، ومن املزمع تزويد اجمللس مبعلومات شاملة عن جمموع املتطلبات املالية 
 املطلوبة، اإلضافيةلربنامج التغيري والتجديد، واملوارد املتاحة يف الوقت الراهن، واملوارد 

يسية تأمني األموال املتبقية املطلوبة وسيكون من التحديات الرئ. ومتطلبات التدفق النقدي
  .لتنفيذ نظام وحيد لتخطيط املوارد املؤسسية

    
    ٢٠١٠األهداف املرحلية الرئيسية أثناء عام   -سابعا  

يتناول اجلدول التايل األهداف املرحلية الرئيسية لربنامج التغيري والتجديد أثناء عام   - ٢٧
٢٠١٠:  
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 ٢٠١٠سبتمرب /ىل أيلولأبريل إ/نيسان تنفيذ مكاسب عاجلة

إعادة هيكلة إدارة األعمال على املستوى الرفيع إىل 
 املتوسط

يونيه إىل أوائل /أوائل حزيران
 ٢٠١٠سبتمرب /أيلول

 ٢٠١٠يوليه /أوائل متوز تفصيل املتطلبات من الربجميات احلاسوبية
 ٢٠١٠ سبتمرب/هناية أيلول انتقاء شريك التنفيذ ونظام ختطيط املوارد املؤسسية

 املتطلبات املالية، مبا فيها عناصر النهائي جملموعلتحديد ا
 نظام ختطيط املوارد املؤسسية ومتطلبات التدفق كلفةت

 النقدي وغري ذلك لربنامج التغيري والتجديد

 ٢٠١٠سبتمرب /هناية أيلول

 ٢٠١٠أكتوبر /األول أوائل تشرين البداية املتوقعة لتنفيذ الربجمية احلاسوبية
      ٢٠١٠هناية عام   لتشخيص الثقايفل الدراسة االستقصائية متابعة

    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  -ثامنا  
  :رمبا تود اللجنة أن توصي جملس التنمية الصناعية بأن يعتمد مشروع املقّرر التايل  - ٢٨

  :إن جملس التنمية الصناعية"    
  ؛IDB.38/9-PBC.26/9يقة الوثباملعلومات الواردة يف حييط علما   )أ"(    
  ؛ ١٥- م/١٣- م ع بالتقدم احملرز يف تنفيذ مقرر املؤمتر العام علمايأخذ   )ب"(    
يشجع الدول األعضاء على التربع إىل احلساب اخلاص الذي أنشئ   )ج"(    
  ؛)مبادرة إدارة التغيري (ربنامج التغيري والتجديد يف املنظمةل
ل جهوده واتصاالته مع الدول يطلب إىل املدير العام أن يواص  )د"(    

األعضاء من أجل تأمني احلصول على األموال الالزمة لتنفيذ احلل التقين األكثر 
  ."مالءمة واستدامة لتحقيق أهداف برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة

 


