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 *1057422* 

 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّر، لذا. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية
   الثامنة والثالثونالدورة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦-٢٤فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج (٢البند 
   التغيري برنامج :املنفقة غري االعتمادات أرصدة

   )التغيري إدارة مبادرة( املنظمة يف والتجديد
 التقين التعاون وأنشطة

    
    املنظمة يف والتجديد التغيري برنامج :املنفقة ريغ االعتمادات أرصدة    
    العام املدير من تقرير    
       إضافة    

 غـري  االعتمـادات  أرصـدة  حالـة  عـن  املعلومات آخر تقدمي هو الوثيقة هذه من الغرض   
ــة ــامج :املنفق ــيري برن ــد التغ ــة، يف والتجدي ــيت املنظم ــشمل ال ــذ التطــورات ت ــة إصــدار من  الوثيق

IDB.38/9 والوثيقـــة ٢٠١٠ يوليـــه/متـــوز ٩ خـــةؤرامل IDB.38/9/Add.1 أيلـــول ١٧ املؤرخـــة/ 
 املتعلقــة التكلفــة عناصــر خمتلــف عــن معلومــات أيــضاً الوثيقــة هــذه وتتــضمن .٢٠١٠ ســبتمرب
  ).د( ١٥-م/١٣-ع م رباملقّر عمالً املنظمة، يف املؤسسية املوارد ختطيط بنظام

   
  احملتويات

 الصفحةالفقرات 
  ٣  ٢- ١.....................................................................................مةمقّد -أوالً
  ٣  ٨- ٣.........................................................صميم عمليات تنفيذ املشاريعتإعادة  -ثانياً
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 الصفحةالفقرات 
  ٧ ١٦- ٩...........................................................نظام ختطيط املوارد املؤسسيةتنفيذ  -ثالثاً
  ٩ ١٧-١٢............................................................................رات أخرىتطّو -رابعاً
  ١١ ٣٩-٢٣.............................................................................عناصر التكلفة -خامساً
  ١٨ ٤٢-٤٠...........................................................................متطلبات التمويل -سادسا
  ١٩ ٤٤-٤٣................................................................................املضي قدماً -سابعا
  ٢٠  ٤٥...........................................................اجمللس اختاذهاإلجراء املطلوب من  -ثامنا

 
       ناملرفقا

  ٢٢...............................................................تأثر اليونيدو باليورو  ١٦- م/٨- م ع 
  ٢٢...............................................٢٠١١- ٢٠١٠الربنامج وامليزانيتان،   ١٤- م/١٣- م ع 
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    مةمقّد  -أوالً  
ــدَّ  -١ ــر مق ــضمن التقري ــة يف املت ــات IDB.38/9 الوثيق ــية معلوم ــن أساس ــامج ع ــيري برن  التغ

 لعــام اهلامــة واملراحــل واألنــشطة الرئيــسية تطــوراتال نعــو ســياقه وعــن املنظمــة يف والتجديــد
 وإدارة النتـائج  علـى  القائمة باإلدارة املتعلقة املسائل أن على أيضاً التقرير ذلك دوشّد .٢٠١٠
 املـوارد  ختطـيط  نظـام  تنفيـذ  مـن  يتجـزأ  ال جـزءاً  لكّتـش  املعـارف  تقاسـم /إدارة ونظـام  املخاطر

ــ .املؤســسية  معلومــات ٢٠١٠ ســبتمرب/أيلــول ١٧ املؤرخــة IDB.38/9/Add.1 الوثيقــة متدَّوق
 اختيـار  بـشأن  لليونيـدو  االشـتراء  ودليـل  املاليـة  والقواعـد  املـايل  للنظام وفقاً االشتراء عملية عن

 .املؤسسية املوارد ختطيط نظام واقتناء التنفيذ شريك

 حــىت يوليــه/متــوز مــن الفتــرة خــالل اختــذت الــيت اإلجــراءات اإلضــافة هــذه صوتلّخــ  -٢
 متقـدّ  كمـا  ،١٥-م/١٣-ع م العـام  املـؤمتر  مقرر تنفيذ أجل من ٢٠١٠ أكتوبر/األول شرينت

 .املؤسسية املوارد ختطيط بنظام املتعلقة التكلفة عناصر خمتلف عن معلومات
    

    تصميم عمليات تنفيذ املشاريع إعادة  -ثانياً  
    تصميم عمليات تنفيذ املشاريع إعادة نطاق    

 فيمـا  للتحليـل  وخـضعت  تنفيـذ املـشاريع    عمليـات  النـشاط،  هذا إطار يف عرضت،ُتسا  -٣
 وإدارة املاليـة  واخلـدمات  واالشـتراء  الـتقين  التعـاون  أنـشطة ( األساسـية  الوظيفية اجملاالتب يتعلق
 بــشكل تــصميمها وإعــادة املنظمــة يف تنفيــذ املــشاريع عمليــات حتليــل هبــدف )البــشرية املــوارد
تــصميم  إعــادة ووفّــرت .والفعاليــة والكفــاءة والنوعيــة األداء يف املرجــّوة النوعيــة القفــزة حيقــق

 بــشأن مــدخالت أيــضاً املتوســط املــستوى إىل الرفيــع املــستوى علــى عمليــات تنفيــذ املــشاريع
 .التنفيذ وشريك املؤسسية املوارد ختطيط نظام باختيار اخلاص العروض طلب

 .٢٠١٠ أغـسطس /آب أواخـر  يف أُجنـز  قـد    تصميم تنفيـذ املـشاريع     إعادة مترين وكان  -٤
 منـوذج " املـسمى  املالءمة منوذج به أوصى الذي الشامل بالتغيري املتعلقة اجملاالت مجيع مشل قدو

 .األعمـال  إلدارة وسـتانفورد  هـارفرد  تـا كلّي وضـعته  والـذي  "املؤسـسي  والتجديـد  التغيري قيادة
 كـانون  يف عقـدت  يـني اإلدار املـسؤولني  كبـار  لـصاحل  عمـل  حلقـة  يف النموذج هذا مداعُت وقد

ــاين ــاير/الث ــ ٢٠١٠ ين ــضاً مّدوقُ ــدول إىل أي ــل يف األعــضاء ال ــام هــذا أوائ ــويو .الع  الرســم حضِّ
ــايل التخطيطــي ــصلة الت ــذ املــشاريع  إعــادة بــني ال ــصميم عمليــات تنفي ــادة ومنــوذج ت  التغــيري قي
 :التنظيمي والتجديد
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 الثقافة
ما هي املعايري والقيم واملواقف  •

وأشكال السلوك املطلوبة؟

 التنظيم الرمسي
 الضوابط؟    اهليكل؟ •

 الوظائف؟  املكافآت؟ •

  الشكل األول
ن الصلة بتمرين إعادة هيكلة تصميم عمليات تنفيذ  يبيِّمنوذج قيادة التغيري والتجديد املؤسسي

      مشاريع إدارة األعمال وتنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية
 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  
        

    املهّمة ببيان الصلة    
ــدتُع  -٥ ــدة ق ــات ع ــّس عمــل حلق ــن خــرباء رهاي ــلك م ــد ةّي ــال إلدارة غرانفيل  يف األعم

 ،)دعـم  وموظفـو  فنيون وموظفون مديرون( موظف ١٠٠ حواىل فيها وشارك املتحدة اململكة
 لكبـار  صـصت ُخ يـومني  ملدة املستوى رفيعة عمل حلقة وعقدت .ميدانياً موظفاً ٢٦ فيهم مبن

 إضـافة  ،املـشاريع  دورة مـن  مرحلـة  لكـل  واحـد  ليـوم  عمل حلقات تبعتها اإلداريني املسؤولني
 واالئتمـار  سـتبيانات اال طريـق  عن يدانيونم موظفون وشارك .النتائج لتنقيح جلسات عدة إىل

لتنفيـذ   جديـدة  عمليات هذه العمل حلقات يفبالتفصيل   املشاركون وتناول.  عن ُبعد  بالفيديو
 علـى  اتفقـوا  كمـا  عليهـا،  واتفقـوا  املتوسـط  املـستوى  إىل الرفيع املستوى على ليونيدومشاريع ا 

 ةمهمـ  بيـان  يف وردت الـيت  باألهـداف  صـلة  هلا املنظمة يف والتجديد التغيري لربنامج فوائد تسع

 االستراتيجية
  هبا؟نقومما هي األعمال اليت  •
 ؟نناِفسكيف  •
 ما هي رؤيتنا؟ •

 عمليات تنفيذ املشاريع
  ما هي العمليات املطبقة لتنفيذ  •

 برناجمنا؟

 الناس
 هل لدى الناس الكفاءات الضرورية؟ •
 هل لديهم احلافز؟ •

تصميم إعادة
عمليات تنفيذ 
املشاريع وختطيط

املؤسسية املوارد 

 القيادة التنفيذية
  السلوك •
 املعلومات •
 اإلجراء الرمزي•
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ــدو، ــار يف اليونيـ ــادئ إطـ ــو مبـ ــة النمـ ــد والنوعيـ ــدو يف األداء وتوحيـ ــويو .اليونيـ ــم حضِّـ  الرسـ
  :املهّمة وبيان الفوائد بني الصلة التايل التخطيطي

    
  :٢ الشكل
  وصلته ببيان املهّمةبرنامج التغيري والتجديد يف املنظمةفوائد 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 
  

    
    التقين التعاون مشاريع ودورة لتنفيذ املشاريع األساسية العمليات    

 الـدقيق  التحليـل  علـى  رئيـسياً  تركيزاً تصميم عمليات تنفيذ املشاريع   إعادة   مترين زركّ  -٦
 مـشاريع  دورة ركـائز  وعلـى  )والتقيـيم  والتنفيـذ  والتـصميم  التحديد( الرئيسية العمليات جلميع
 واإلدارة املعـارف  تقاسـم  عناصـر  وتعـد  .الـسواء  على وامليدان املقر منظوَري من التقين التعاون
 .املراحل مجيع من يتجزأ ال جزءاً املخاطر وإدارة والنوعية النتائج على القائمة

 األساســية العمليــات مــن عمليــة لكــل مــوجزاً وصــفاً التــايل يالتخطيطــ الرســم مويقــّد  -٧
 اجلهـات  إىل "ومـاذا  نمَـ  حتديـد " عبـارة  وتـشري  .الـتقين  عـاون الت مشاريع ودورة لتنفيذ املشاريع 

  

 

 التنفيذ حسب احتياجات
 ة املستفيداجلهة

االرتقاء إىل مستوى   
توقعات اجلهات املاحنة 

 والدول األعضاء

العمل ضمن ثقافة استباقية 
 يف إطار نظام يّتسم بالكفاءة

 
  النمو مع احملافظة 

  على النوعية

 
  توحيد األداء 
 يف اليونيدو

 إدارة استباقية للمعارف وعمل مجاعي أفضل •
  على أنشطة إطالق قدرات املوظفني للتركيز  •

 القيمة املضافة
 زيادة الفعالية التنظيمية •

 حتسني القدرة على توفري معلومات إىل أصحاب •
 املصلحة الداخليني واخلارجيني

  تعزيز ختويل الصالحيات مع تطبيق مبدأي  •
 املساءلة والشفافية

 حتسني إدارة املخاطر •

 الوفاء بالطلب املتزايد •
 اتساع التغطية اجلغرافية •

 زيادة أثر التنمية •
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 إليهـا  حيتـاج  الـيت  واخلـدمات  ،)املاحنـة  واجلهات املستفيدة اجلهات أي( معها املنظمة تعمل اليت
 وتـشري  .اخلـدمات  تلـك  تقـدمي  علـى  قـادرة  املنظمـة  كانـت  إذا ومـا  هـؤالء،  املـصلحة  أصحاب
 )مـاذا ( املطلوبـة  اخلـدمات  املنظمة هبا مستقّد اليت يفيةالك إىل "ماذا تقدميل كيف تصميم" عبارة
 الـيت  الكيفيـة  إىل "مـاذا  لتقـدمي  كيـف  تنفيـذ " عبارة وتشري .املصلحة أصحاب احتياجات لتلبية

 تقيــيم" النهائيــة العمليــة وتتنــاول .املــصلحة أصــحاب إىل )مــاذا( اخلــدمات املنظمــة هبــا ســتقدم
 تقـدميها  وكيفيـة  خـدمات  مـن  املنظمـة  مهتقّد ما تقييم "نَم احتياجات على ًءبنا وكيف )ماذا(
  ).نَم( املصلحة أصحاب احتياجات على ًءبنا
    

  ٣ الشكل
 ودورة مشاريع التعاون التقين لتنفيذ املشاريعالعمليات األساسية 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ــد  -٨ ــذ املــشاريع   عــادةإ متــرين اســتحدث وق ــات تنفي ــصميم عملي ــات ت  وتوصــيات عملي
 إلفــاداتوا ،واملخــاطر ،األنــشطة عوتنــّو ،املعلومــات مــن املتطلبــات ذلــك يف مبــا ،"مــستقبلية"

ــة املكاتــب مــن املرجتعــة ــل ،واألدوار ،امليداني ــةال نتيجــةال وكانــت .الثغــرات وحتلي ــذلك نهائي  ل
 عمليـة  يف لتغـيريات ل وحتديـد  املنظمـة  يف والتجديـد  التغـيري  برنـامج  بفوائـد  بيان صدور التمرين
 "املـستقبلية " العمليـات  منـوذج  بـشأن  بيان وصدور الالزمة لتحقيق تلك الفوائد      صميمالت إعادة
 مــدخالً هــذه التــصميم إعــادة عمليــة لتكّوشــ .املتوســط املــستوى إىل الرفيــع املــستوى علــى

َمن حتديد
 وماذا

ماذا وكيف بناًء تقييم
  على احتياجات َمن

  كيف تنفيذ
  لتقدمي ماذا

كيف التصميم
  لتقدمي ماذا

 النوعية وإدارة
  املخاطر

  اإلدارة القائمة
  على النتائج

  تقاسم املعارف
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 .التنفيـذ  وشـريك  املؤسـسية  املـوارد  ختطـيط  نظـام  اختيـار ب اخلاص العروض طلب بشأن رئيسياً
 مـن  عـدداً  أمـور،  مجلـة  يف ،تـصميم عمليـات تنفيـذ املـشاريع        ادةإعـ  عملية نتائج نتتضّم كما

ق عـدد مـن هـذه الفـرص خـالل مرحلـة             وسوف يتحقَّ  .االهتمام من مزيداً تتطلب اليت الفرص
 .ختطيط تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية

    
    املؤسسية املوارد ختطيط نظامتنفيذ   -ثالثاً  

 العـروض  طلـب  وثيقـة  يف ليـات تنفيـذ املـشاريع   تـصميم عم   إعـادة  متـرين  نتـائج  درجتأُ  -٩
 عهقّتتو ما توضيح أجل من وذلك التنفيذ، وشريك املؤسسية املوارد ختطيط نظام اختيارب اخلاص
   .صـلة  وذات مدروسـة  عـروض  تقـدمي  مـن  العـروض  ميدِّمقـ  ومتكـني  اجلديـد  النظـام  مـن  املنظمة
 اختيـار  بـشأن  مـدخالت  تقدمي يف اريعتصميم عمليات تنفيذ املش    إعادة مترين نتائج تنحصر وال
 لتنفيـذ  األسـاس  أيـضاً  لكّستـش  إهنـا  بـل  فحـسب،  التنفيـذ  وشريك املؤسسية املوارد ختطيط نظام
 أخـرى  مؤسـسات  لعـدة  زيـارات  ليونيـدو ل تـابع  فريـق  أجرى ذلك، على وعالوة .اجلديد النظام
 مـا  ذلـك  يف مبـا  فيهـا،  ؤسـسية امل املـوارد  ختطـيط  نظـام  تنفيـذ  عمليـات  موقـيَّ  املتحـدة  لألمـم  تابعة

 امليدانيـة  املكاتـب  بـني  والتفاعـل  ،املستحدثة والعمليات التنفيذ، وشركاء الرباجميات من استخدم
أن هناك حاجـة إىل نظـام جديـد       على  وقد دلّت هذه املعايري وأفضل املمارسات بوضوح         .واملقر

 هــذا وتنفيـذ . تواجــه املنظمـة متكامـل لتخطـيط املــوارد املؤسـسية بغيـة التــصدي للتحـديات الـيت       
 املتوسط املستوى   إىل الرفيع املستوى على تصميم عمليات تنفيذ املشاريع    إعادةب اخلاص التمرين
 وتنفيــذه املؤسـسية  املــوارد ختطـيط  نظــام اختيـار  قبــل األخـرى  املتحــدة األمـم  مؤســسات وزيـارة 
  .التكاليف حيث من فعاليةوال بالكفاءة تتسم بطريقة اجلديد النظام تنفيذ للمنظمة سيتيحان

 الذي أحـاط علمـاً بالتحـديات        ١٥-م/١٣-ويف هذ الصدد، ُيشار أيضاً إىل املقرر م ع          -١٠
الفريــدة الــيت تواجههــا املنظمــة مــن حيــث اآلثــار احملتملــة علــى متويــل أنــشطة التعــاون الــتقين يف   

الستخدام الفّعال للموارد املستقبل، وإضفاء الطابع املؤسسي على اإلدارة القائمة على النتائج، وا
امليدانية، واإلسهام يف حتقيق االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة، واخلطر اجلـسيم املتمثـل               

دة، وتضع اجلهات املاحنة بصورة متزايدة متطلبات جديدة معقّـدة ومتـشدّ         . يف أعطال نظم عتيقة   
ورويب الــذي يطلــق عليــه اســم متــرين مبــا يف ذلــك االمتثــال للمعــايري االئتمانيــة ومتــرين االحتــاد األ

د مراجع احلسابات اخلارجي أيضاً على وعالوة على ذلك، أكّ  .  وما إىل ذلك   "األركان األربعة "
 يف مقابـل مؤشـرات ونـواتج األداء         املتحققـة  احلاجة إىل تقدمي معلومات عن املنجزات        اأمور منه 

  .مبا يف ذلك احلد منهااملخطط، والرصد الفّعال للربامج، وكذلك إدارة املخاطر، 
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، الحــظ ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين٨ويف رســالة موّجهــة إىل املــدير العــام ومؤرخــة   -١١
، بالنيابــة عــن االحتــاد الروســي وإســبانيا وأملانيــا وإيطاليــا أيــضاًالــرئيس املــشارك جملموعــة جنيــف 

ملكــة املتحــدة وبلجيكــا ومجهوريــة كوريــا والــسويد وسويــسرا وفرنــسا وفنلنــدا واملكــسيك وامل 
 وهولندا واليابان عدم وجود آلية لتجسيد تنفيذ مشاريع اليونيدو للتعاون التقين ونتائجها وحـثّ    

  .على اعتماد نظام لإلبالغ يكون أكثر كفاءة

وميكن لنظام ختطيط املوارد املؤسسية يف املنظمة، يف مجلة أمور، أن يستويف ما ذكر أعـاله     -١٢
 تزايدة إىل تقاسـم أكثـر فعاليـة للمعلومـات مـع الـدول األعـضاء واجلهـات                 إضافة إىل تلبية احلاجة امل    
ر مثل هذا النظام وسيلة كفؤة لنقل املعلومات وتقامسها عرب العديد           ويوفّ. املاحنة واجلهات املستفيدة  

من الوظائف املختلفة للمنظمة، بدالً من االضطرار إىل االحتفاظ بصيغ مقابلة من تلـك املعلومـات                
  :م النظام الفوائد التالية إىل اليونيدووإضافة إىل ذلك، سيقّد. دة متعددةفريف نظم م

  عملية تامة الشفافية بدءا من حتديد االحتياجات إىل حتقيق نتائج للمشاريع؛  )أ(  

 واحــد متكامــل جلمــع املعلومــات وتوزيعهــا يف الوقــت   منــهاجاالطــالع علــى   )ب(  
  واحد لتخطيط املوارد املؤسسية؛نهاج مالكاملة على احلقيقي، أي دورة املشاريع 

تقاســم املعلومــات دون ازدواجيــة والــربط بــسالسة بــني العمليــات يف املقـــر          )ج(  
  يدان وعرب وظائف ووحدات العمليات؛وامل

  .االحتفاظ باملعارف وتوزيعها بصرف النظر عن املواقع  )د(  

لة والـشفافية والـضوابط     وعالوة على ذلك، يعزز نظـام ختطـيط املـوارد املؤسـسية املـساء               -١٣
وهــو يزيــد بــسرعة مــن قــدرات اختــاذ القــرارات والتخطــيط عــن طريــق تــوفري تقــارير   . الداخليــة

ويــوفّر نظــام ختطــيط املــوارد . صــحيحة مــستوفاة تــشمل جوانــب الكميــة والنوعيــة علــى الــسواء
 ونتـائج املـشاريع     إلدارة املعلومات فيما يتعلق بأنشطة التعاون التقين       منهاج عاملي املؤسسية أيضاً   

  .ونواجتها من أجل تقامسها مع مجيع اجلهات ذات املصلحة

ومن املتوقّـع أيـضاً أن حيقـق نظـام ختطـيط املـوارد املؤسـسية مكاسـب يف جمـايل الكفـاءة                       -١٤
اليت ذكر فيها أن من املمكن      ) ١٢الفقرة   (GC.13/8/Add.1والفعالية وفقاً ملا هو مبني يف الوثيقة        

 يف املائـة يف منظمـات كاليونيـدو تواجـه اسـتبداال حمـتمال               ٣٠صل إىل ما نسبته     حتقيق مكاسب ت  
 الــنظم وتــصبح معــايري تنفيــذ املــشاريع قبــل اســتبدالعمليــات  تــصميمللــنظم، عنــدما تــتم إعــادة 

 ٣٠وهـذا الكـسب الـذي يـصل إىل          . الفعالية جزءا من التقييم املتعلق بعملية اختيار النظام املقبل        
ح بتحويل القدرات اليت تستحوذ عليها األيدي العاملة احلالية والعمليـات الورقيـة           يف املائة سيسم  

  .إىل أنشطة تعاون تقين
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 :التنفيذ وشريك املؤسسية املوارد ختطيط نظام الختيار الزمين اجلدول يلي فيما ويرد  -١٥
 ؛٢٠١٠ يوليه/متوز ٢٣ :العروض تقدمي طلب إصدار  )أ(   
 أقصى؛ كحد ٢٠١٠ أغسطس/آب ٣٠ لولحب :توضيحات تقدمي طلب  )ب(   
 ؛٢٠١٠ سبتمرب/أيلول ١٣ :العروض تقدمي  )ج(   
  ؛٢٠١٠ أكتوبر/األول تشرين ٤ من اعتباراً :ةالتقني ضوالعر تقدمي  )د(   
  ؛٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين :العقد إرساء  )ه(   

  .٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول-نوفمرب/الثاين تشرين :التنفيذ بدء  )و(  

ــام أكتــوبر،/األول وتــشرين ســبتمرب/أيلــول هريشــ خــاللو  -١٦  مــن مؤلــف تقيــيم فريــق ق
ــع مــوظفي ــة اجملــاالت مجي ــتقين، التعــاون أنــشطة( األساســية الوظيفي  واخلــدمات واالشــتراء، ال
 الـواردة  العـشرة  العـروض  بتقييم )واالتصاالت املعلومات وإدارة البشرية، املوارد وإدارة املالية،

ــ الفريــق، توصــيات إىل واســتناداً .فــصيليةت تقيــيم معــايري باســتخدام  املتعلــق عقــدال إبــرام عتوقّـُي
 وذلـك  ،٢٠١٠نـوفمرب   /هناية تـشرين الثـاين     قبل التنفيذ وشريك املؤسسية املوارد ختطيط نظامب

 الوثيقـة  يف االشـتراء  عمليـة  تفاصـيل  وتـرد  .االشـتراء  ودليـل  املاليـة  والقواعـد  املـايل  للنظام وفقاً
IDB.38/9/Add.1. 

    
    أخرى تطورات  -رابعاً  

    النتائج على القائمة واإلدارة املعارف تقاسم/إدارة    
 األعمــال مــن كــبري قــدر ،تــصميم عمليــات تنفيــذ املــشاريع إعــادة متــرين خــالل ،ذفِّــُن  -١٧

 تــضمني ذلــك، علــى وعــالوة .النتــائج علــى القائمــة واإلدارة املعــارف تقاســم/بــإدارة املتعلقــة
 تقاسـم /إدارة عنـصري  املؤسسية املوارد ختطيط نظام تنفيذ شريك مع يربمس الذي العقد نطاق

 املعلومــات اســتخالص فعاليــة ضــمان أجــل مــن وذلــك النتــائج علــى القائمــة واإلدارة املعــارف
 ورصــد ،ةاملرجــّو النتــائج حتقيــق يف واخلــدمات العمليــات مجيــع ومــسامهة وتقامسهــا، وحفظهــا

 .ةمنهجي بطريقة عنه واإلبالغ األداء
    

    املخاطر إدارة    
 يف احملتملـة  املخـاطر  ،تصميم عمليات تنفيـذ املـشاريع      إعادة مترين تنفيذ أثناء ُحددت،  -١٨

 إليــه تــستند الــذي األســاس هــذه املخــاطر قائمــة وستــشكل .املــشاريع دورة مراحــلمجيــع 
 حـسب  يبـها وترت وتقـديرها  املخـاطر  تقييم مرحلة أي املخاطر، إدارة عملية يف التالية اخلطوات
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 نظـام  عناصـر  مـن  أساسياً عنصراً املخاطر إدارة وتعد .منها التخفيف تدابري وحتديد األولويات
 .النظام تنفيذ خالل منهجية بطريقة وستطبق املؤسسية املوارد ختطيط

    
    العاجلة املكاسب    

 اتالعمليـ  يف التحـسينات  مثـل ( العاجلـة  املكاسـب  مـن  عـدد  العـام  هذا بداية يف دُحدِّ  -١٩
 منــذ تنفيــذها وبــدأ )اســتثمار دون أو االســتثمار مــن بقليــل إجراؤهــا ميكــن الــيت واإلجــراءات

 مكـسباً  ٢٩ حتقـق  العاجلـة،  املكاسـب  هـذه  مـن  باًسمكـ  ٤٠ أصل ومن .٢٠١٠ أبريل/نيسان
 .قريباً املتبقية املكاسب إجناز ويتوقع

 ،أيـضاً  سـاعدت  بـل  فحـسب،  املنظمة كفاءة بزيادة العاجلة املكاسب تلك تسهم ومل  -٢٠
 املكاسـب  تلـك  علـى  األمثلـة  مـن و .التغـيري  ثقافـة  ودعـم  التغـيري  زخـم  زيادة على أهم، بصورة
 عـن  عوضـاً  تنوعةامل االلتزام وثائق إصدار يف )E-MODs( اإللكترونية الطريقة استخدام العاجلة

ــا إصــدارها ــتج .ورقي  عــةاملطبو األوراق عــدد يف هائــل خفــض العاجــل املكــسب هــذا عــن فن
 أمــا .العمــل ثقافــة يف تغــيري إحــداث إىل إضــافة الوثــائق تلــك إصــدار كفــاءة يف كــبرية وزيــادة

 دارةإل عمليــات  اســتحداث يف فيتمثــل  الالمركزيــة، يــدعم  الــذي اآلخــر  لجــالعا املكــسب
 هــو آخــر مثــال هنــاكو .امليــدانيني اليونيــدو ملــوظفي نــسبةبال وبــساطة مالءمــة أكثــر لــصناديقا

 املـوظفني  ميكّـن  الـذي  (TRALS) اإلجـازات  وختطـيط  الـدوام  وقت لتسجيل يناإللكترو النظام
 إلكتـروين  بربنـامج  مـزود  وهـو  إجـازاهتم،  وحالـة  دوامهـم  سجللـ  كامـل  اسـتعراض  إجـراء  من

 اسـتهالك  يف التـوفري  يف يـساهم  ممـا  اإلجـازات،  علـى  ةوافقـ امل علـى  للحـصول  االستعمال سهل
 .وظفنيامل شؤون إدارة كفاءة زيادة يفو الورق

    
    العمل ثقافة حتسني    

، واملعــايري االتــصالقامــت أفرقــة متخصــصة بدراســة املــسائل املتعلقــة بــالتغيري يف جمــال   -٢١
والقيم، وإدارة األداء لتحقيق النتائج، وإدارة العمـل اجلمـاعي واملعـارف، وذلـك هبـدف جعـل                 

وأجريـت  .  العمـل يف اليونيـدو     تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية متوائماً مـع التغـيري يف ثقافـة            
أيضاً دراسة استقصائية هبدف حتقيق فهـم أفـضل لثقافـة العمـل يف اليونيـدو مبـا فيهـا مـن نقـاط              

واسـتناداً إىل   . قوة ونقاط ضـعف، بغيـة إرسـاء قاعـدة أساسـية لتقيـيم التقـدم يف التغـيري الثقـايف                    
ظمـة يف جعـل مجيـع جهـود         يـستمر برنـامج التغـيري والتجديـد يف املن         سهذا العمـل التحـضريي،      

ــوارد        ــاً إىل جنــب مــع تنفيــذ نظــام ختطــيط امل ــة العمــل جنب التغــيري متوائمــة مــع التغــيري يف ثقاف
 ٣٦٠الً علـى نطـاق   اآلن جتربة نظـام لتقيـيم األداء يكـون شـام     مثال ذلك أنه جيري     . املؤسسية
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ية اعتبـاراً مـن     ع أن يـصبح جـزءا ال يتجـزأ مـن نظـام ختطـيط املـوارد املؤسـس                  قّـ درجة ومـن املتو   
 .٢٠١٢يناير /كانون الثاين

    
    االتصال    

 ) علــى الــسواءامليــدان ويف املقــر يف( واملــوظفني املــديرين أن IDB.38/9 الوثيقــة يف ورد  -٢٢
 التغـيري  برنـامج  يف راتتطـو  مـن  يـستجد  مـا  بكـل  منـتظم  بشكلو داخل املنظمة  علما حياطون

 الـدول  إطـالع  وجيـري  .تـصال الا قنـوات  مـن  تنوعـة م جمموعـة  خـالل  من املنظمة يف والتجديد
 نـوفمرب / تـشرين الثـاين    ١٧متت آخـر إحاطـة يف        (اإلحاطات خالل من منتظم بشكل األعضاء
 اإللكترونيـة  الـشبكة  علـى  املنظمـة  يف والتجديـد  التغـيري  لربنـامج  املخصـصة  والصفحة )٢٠١٠
 وطلـب  الصلة ذات والتجديد تغيريال برنامج وثائق مجيع على االطالع فيها يتاح اليت اخلارجية
 النـشرة  عن فضال التنفيذ شريكو املؤسسية املوارد ختطيط نظام اختيارب اخلاص العروض تقدمي

 .املنظمة يف والتجديد التغيري بربنامج اخلاصة اإلعالمية
    

      التكلفة عناصر  -خامساً  
    التغيري يف االستثمار/الداخلية املوارد    

 ٢٠١٠ مـارس /آذار يف املنظمـة  يف والتجديـد  لتغيريبـا خـاص    متخـصص  مكتب نشئأُ  -٢٣
 منهجيـة  بطريقـة  وإدارهتـا  وتنسيقها املذكور والتجديد التغيري برنامج تنفيذ عملية توجيه هبدف

 أخــرى وظــائف مــن دعــم وموظفــو فنيــان وموظفــان مــدير املكتــب هــذا إىل ونقــل .وشــاملة
 املــوارد ختطــيط نظــام تنفيــذ وشــريك اءاخلــرب مــع والعمــل والتجديــد التغــيري بربنــامج للنــهوض
 :التاليـة  اخلـارجي  احلـسابات  مراجـع  ةتوصـي  املـوظفني،  نقل عند متاماً، روعيت وقد .املؤسسية

 ضــمان فينبغــي مركزيــا قيادتــه تــتم حــل بطبيعتــه هــو املؤســسية املــوارد ختطــيط أن إىل بــالنظر"
 الوثيقــة راجــع( "مناســبا ريباتــد وتدريبــهم تنفيــذه عــن املــسؤولني األساســيني املــوظفني وجــود

IDB.38/3.( إدارة دائــرة خــدمات مــن اثــنني فنــيني مــوظفني نقــل جــرى املثــال، ســبيل فعلــى 
 االنتـهاء  وعنـد  .مؤقتـة  بـصورة  املنظمـة  يف والتجديـد  التغيري مكتب إىل واالتصاالت املعلومات

 إدارة خــدمات دائــرة إىل املوظفــان هــذان ســيعود املؤســسية، املــوارد ختطــيط نظــام تنفيــذ مــن
 .اجلديد للنظام بالنسبة تغيري وعنصري مدربني كخبريين واالتصاالت املعلومات

 استـشاراهتم  إىل احلاجـة  بـرزت  كلمـا  مـدخالت  تقـدمي  اآلخـرين  املوظفني من ويطلب  -٢٤
 فرصــة للمنظمــة هــذا اخلــبرية الداخليــة املــوارد اســتخدام هنــج ويتــيح .التخصــصية ومــسامهاهتم
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 .املمكـن  األدىن حـدها  يف التكـاليف  إبقـاء  كـذلك و الداخليـة  واخلربات عارفامل من لالستفادة
 املنظمـة  يف والتجديـد  التغـيري  برنامج يف الداخليني املوظفني مشاركة تكفل ذلك، على وعالوة

 مقاومــة مــن وتقلــل املــوظفني التــزام وتقــوي الداخليــة واخلــربات للمعــارف الكامــل االســتغالل
 ويـبين  املواهـب  عن يكشف النهج هذا أن كما .املعلومات ونشر عارفامل تقاسم وتعزز التغيري

 التغـيري  شـعلة  تـوهج  علـى  وحيـافظ  اجلمـاعي  العمـل  ويعـزز  ككـل  املنظمة نطاق على العالقات
 .العمل ثقافة يف التغيري عملية لّهويس

 د،والتجديـ  التغـيري  برنـامج  تنفيـذ  أثنـاء  واصـلت،  قـد  كانـت  املنظمـة  أن املالحظة وجتدر  -٢٥
 هنايـة  حـىت  الـتقين،  التعـاون  أنشطة تنفيذ حدثت يف  املثال، سبيل فعلى .اخلدمات من املزيد تقدمي

 عــام مــن ذاهتــا بــالفترة مقارنــة دوالر اليــنيم ٨,٧بلغــت  زيــادة ،٢٠١٠ أكتــوبر/تــشرين األول
 أكتــــوبر/وتــــشرين األول دوالر، مليــــون ١٢٩,٩ :٢٠١٠ أكتــــوبر/تــــشرين األول( ٢٠٠٩
 ).دوالر ليون م١٢١,٢ :٢٠٠٩

    
    امليزانية/اخلارجية التكلفة عناصر    

  مبـــادرة إدارة التغـــيري /يبلـــغ جممـــوع تكـــاليف برنـــامج التغـــيري والتجديـــد يف املنظمـــة   -٢٦
 وفقـاً ملـا نـص عليـه       وإمكانية للتطبيـق   مليون يورو باالستناد إىل احلل التقين األكثر مالءمة          ١٣

 هـذه التكـاليف إىل نتيجـة عمليـة تقـدمي العـروض       وتستند. ١٥-م/١٣-م ع  مقرر املؤمتر العام  
اليت جترى لتعـيني شـريك تنفيـذ لنظـام ختطـيط املـوارد املؤسـسية وحيازتـه، وتـضع يف االعتبـار                       

وسـتكون التكـاليف أعلـى كـثرياً إذا         . التنفيذ املتكامـل لنظـام ختطـيط املـوارد املؤسـسية بكاملـه            
  . أو على مدى فترة طويلةنفّذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية بشكل تدرجيي

وترد يف اجلـدول املبـيَّن أدنـاه عناصـر التكلفـة وتنفيـذ متطلبـات التمويـل علـى مراحـل                 -٢٧
  :٢٠١٣ إىل عام ٢٠١٠طوال فترة التنفيذ من عام 

    
  ١اجلدول 

     الصلةذاتنظام ختطيط املوارد املؤسسية وعناصر التكلفة 
 موعاجمل ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٠/٢٠١١ )ماليني اليوروات(

 :املؤسسية تكاليف نظام ختطيط املوارد - ألف
 :شريك التنفيذ
  )إدارة مشاريع التعاون التقين( األساسية العمليات

 وإدارة املعارف
٢,٤ ٠,٢ ٠,٧ ١,٥ 

 ٢,٢ ٠,٢ ٠,٩ ١,١ إدارة املوارد البشرية واملرتبات 
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 موعاجمل ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١٠/٢٠١١ )ماليني اليوروات(

 ١,٨ ٠,٦ ١,٢   واللوجستياتاملالية واالشتراء
 ٦,٤ ١,٠ ٢,٨ ٢,٦ لفرعي لشريك التنفيذاجملموع ا

 التدريب وبدء التشغيل
 ٠,٣ ٠,١ ٠,١ ٠,١ تدريب فريق املشروع 
 ٠,٢  ٠,١ ٠,١ التدريب يف املكاتب امليدانية 

 ٠,٥ ٠,١ ٠,٢ ٠,٢ تدريب املوظفني  
 ١,٠ ٠,٢ ٠,٤ ٠,٤ اجملموع الفرعي للتدريب وبدء التشغيل 

 الرباجميات
 ٢,٢ ٠,٢ ٠,٥ ١,٥ رخص نظام ختطيط املوارد املؤسسية 
 ٠,٩ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٣ الصيانة 
 ٣,١ ٠,٥ ٠,٨ ١,٨ اجملموع الفرعي للرباجميات 

 :األجهزة احلاسوبية
 ٠,٦ ٠,١ ٠,٢ ٠,٣ البنية التحتية/األجهزة احلاسوبية 

 ١١,١ ١,٨ ٤,٢ ٥,١ اجملموع الفرعي لتكاليف نظام ختطيط املوارد املؤسسية
 : التكاليف األخرى-باء
 ٠,٣  ٠,١ ٠,٢  عمليات تنفيذ املشاريع وإدارة املخاطرتصميمخرباء إعادة  
 ٠,٣  ٠,١ ٠,٢ تكاليف استبدال املوظفني 
 ١,١ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٥ اخلرباء التقنيون 
 ٠,٢ ٠,١ ٠,١  تنفيذ املشاريع يف املكاتب امليدانية 

 ١,٩ ٠,٤ ٠,٦ ٠,٩ اجملموع الفرعي للتكاليف األخرى
 ١٣,٠ ٢,٢ ٤,٨ ٦,٠ مجالية املقدرةالتكاليف اإل

  متطلبات التمويل- جيم
 ٥,٣   ٥,٣ األموال املتوفرة 

 ٧,٧ ٢,٢ ٤,٨ ٠,٧ النقص يف التمويل

  
    تكاليف نظام ختطيط املوارد املؤسسية  - ألف  

ة بإدمـاج   يشمل هذا اخلدمات االستشارية املتعلقـ     ):  ماليني يورو  ٦,٤(شريك التنفيذ     -٢٨
إدارة مـشاريع   (العمليـات األساسـية     : نظام ختطيط املوارد املؤسسية يف مجيع اجملـاالت الوظيفيـة         

وإدارة املعـــارف؛ وإدارة املـــوارد البـــشرية واملرتبـــات؛ واملاليـــة واالشـــتراء      ) التعـــاون الـــتقين 
  :وسيكون شريك التنفيذ مسؤوالً عن القيام باملهام الرئيسية التالية. واللوجستيات

ــدرات نظــام ختطــيط       )أ(   ــدو وق العمــل بــصفة خــبري تكامــل بــني متطلبــات اليوني
  املوارد املؤسسية؛
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  توجيه املنظمة يف مجيع مراحل تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية؛  )ب(  

تــوفري إطــار وخــدمات مــن قبــل التــدريب ومنذجــة عمليــات تنفيــذ املــشاريع      )ج(  
  قائمة حالياً ونظام ختطيط املوارد املؤسسية؛وحتليل الصالت والثغرات بني النظم ال

تــصميم البنيــة التحتيــة ملخطــط العمليــات وجتربــة واختبــار اجملــاالت الوظيفيــة     )د(  
  والروابط القائمة فيما بينها؛

وضع التشكيلة الالزمة لنظام ختطيط املوارد املؤسسية لضمان تلبيته ملتطلبـات             )هـ(  
  اليونيدو؛

 حتقيق الفوائد املتوخاة من نظـام ختطـيط املـوارد املؤسـسية             مساعدة املنظمة يف    )و(  
  اجلديد؛

  .دعم اليونيدو خالل مرحليت التنفيذ واالختبار واملرحلة الالحقة للتنفيذ  )ز(  

يلــزم هــذا لتــدريب فريــق مــشروع نظــام ): مليــون يــورو ١(التــدريب وبــدء التــشغيل   -٢٩
ملـوظفني ذوي الـصلة بالعمليـات واإلجـراءات      ختطيط املوارد املؤسسية التـابع لليونيـدو ومجيـع ا         
  .اجلديدة يف املقر واملكاتب امليدانية على السواء

يلـزم هـذا لـشراء رخـص        ):  مليـون يـورو    ١(الرباجميـات   /نظام ختطيط املوارد املؤسسية     -٣٠
تطبيق نظام ختطيط املوارد املؤسسية املتعلقـة باحلـل املختـار، ورخـص النظـام ذات الـصلة، مـن                    

وتلــزم تكــاليف الــصيانة مــن أجــل صــيانة نظــام ختطــيط . عــدة البيانــات ونظــم التــشغيلقبيــل قا
  .املوارد املؤسسية

يلـزم هـذا مـن أجـل اخلـوادمي          ):  مليـون يـورو    ٠,٦(البنيـة التحتيـة     /األجهزة احلاسـوبية    -٣١
  .اجلديدة الالزمة لدعم نظام ختطيط املوارد املؤسسية والبنية التحتية

    
    رىالتكاليف األخ  - باء  

، وهـي جـزء ال يتجـزأ مـن تنفيـذ نظـام              ) مليون يـورو   ١,٩(تشمل التكاليف األخرى      -٣٢
  :ختطيط املوارد املؤسسية، العناصر التالية

):  مليـون يـورو   ٠,٣(إعادة تصميم عمليـات تنفيـذ املـشاريع وإدارة املخـاطر              )أ(  
ادة تصميم عمليـات    مليون يورو من أجل تعيني خرباء لتمارين إع        ٠,٢يشتمل هذا املبلغ على     

 مليـون يـورو إلدخـال       ٠,١ويلـزم مبلـغ     . ٢٠١٠تنفيذ املشاريع الذي مت خالل منتـصف عـام          
  إدارة املخاطر املؤسسية يف نظام ختطيط املوارد املؤسسية اجلديد؛
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ــوظفني    )ب(   ــورو ٠,٣(اســتبدال امل ــون ي ــيني    ):  ملي ــن أجــل تع ــغ م ــذا املبل ــزم ه يل
 املوظفني النظـاميني الـذين   للحلول حمل شهر عمل ٦٢ موظفني على أساس مؤقت ملدة تقارب 

ســيعملون مــع شــريك التنفيــذ علــى أســاس دوام كامــل خــالل املراحــل املختلفــة لتنفيــذ نظــام    
  ختطيط املوارد املؤسسية والعمل كعناصر تغيري خالل العملية؛

 يلــزم هــذا املبلــغ لتعــيني خــرباء تقنــيني ):  مليــون يــورو١,١(التقنيــون اخلــرباء   )ج(  
ذوي كفــاءات ختصــصية فيمــا يتعلــق باإلشــراف علــى تنفيــذ الــنظم الرئيــسية لتخطــيط املــوارد   
. املؤســسية بغيــة ضــمان التنفيــذ النــوعي وتيــسري اختــاذ القــرارات بــشأن املــسائل التقنيــة املعقّــدة

وســتكون هنــاك حاجــة إىل خــرباء تقنــيني إضــافيني لتوجيــه املنظمــة يف الــسري قــدماً بــإدارة          
  تغيريات ثقافية إىل جانب تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية؛ستحداث املصارف وا

يلـزم هـذا املبلـغ لبـدء        ):  مليـون يـورو    ٠,٢(بدء التشغيل يف املكاتب امليدانيـة         )د(  
تشغيل النظام اجلديد يف املكاتب اإلقليمية وامليدانية أثناء تنفيـذ نظـام ختطـيط املـوارد املؤسـسية                  

  . اخلاص هبذا النظاممن جانب فريق اليونيدو
    

    متطلبات التمويل  - جيم  
  : ماليني يورو، كما يلي٧,٧يبلغ النقص يف التمويل   -٣٣

   مليون يورو٠,٧   :٢٠١٠/٢٠١١  )أ(  

   ماليني يورو٤,٨     :٢٠١٢  )ب(  

   مليون يورو٢,٢     :٢٠١٣  )ج(  
    

  ) ١٥-م/١٣-م ع(التطورات اليت حدثت منذ مقرر املؤمتر العام   -دال  
     إىل متطلبات التمويل احلاليةتوأدَّ
 أربعـة سـيناريوات تغــيري   ٢٠٠٩ديــسمرب /مت، أثنـاء املــؤمتر العـام يف كـانون األول   قُـدِّ   -٣٤

حمتملـة لليونيـدو، يف دراسـة اجلــدوى املتعلقـة مببـادرة إدارة تغـيري شــاملة تتـراوح بـني البقــاء يف         
وأوصـت دراسـة اجلـدوى      ). GC.13/8/Add.1الوثيقـة   (الوضع الـراهن وإعـادة البنـاء األساسـية          

 ملواجهــة نــان اليونيــدو مــن حتقيــق القــدرة املطلوبــة   الثالــث والرابــع فقــط ميكّ يناريوينبــأن الــس
ــسيناريو الثالــث . التحــديات امللّحــة الــيت تواجههــا املنظمــة   ــورو٩,١(فال ســيمكّن )  ماليــني ي

 يـدمج اإلجـراءات والـنظم    اليونيدو من حتقيق القدرة املطلوبة وتلبية املتطلبات اخلارجية، حيث      
ــ. اجلديــدة مــع احملافظــة علــى النظــام املــايل احلــايل   : جممــوع التكــاليف(م الــسيناريو الرابــع دَّوق
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باعتباره أكثر احللول جناعة ومشوالً من الناحية التقنية ممـا يـسمح بتكييـف       ) مليون يورو  ٢٠,٥
ــاً ظــروف الي      ــار حبــسب الطلــب حبيــث يناســب متام ــد املخت ــدو ومتطلباهتــا يف  النظــام اجلدي وني

ــة واحــدة   ــك       جمموع ــو كــان ذل ــاً، ول ــاً مالي ــشمل نظام ــوارد املؤســسية ت ــة لتخطــيط امل متكامل
  .بتكاليف باهظة ويف فترة زمنية أطول

أحــاط علمــاً بدراســة اجلــدوى  " قــد ١٥-م/١٣-وكــان املــؤمتر العــام يف مقــرره م ع   -٣٥
املــدير العــام الــيت تــربز مجلــة أمــور منــها  بــشأن مبــادرة إدارة التغــيري الــشاملة الــواردة يف تقريــر  

التحديات الفريدة اليت تواجهها املنظمـة مـن حيـث اآلثـار احملتملـة علـى متويـل أنـشطة التعـاون                  
التقين يف املستقبل، وإضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى اإلدارة القائمـة علـى النتـائج، واالسـتخدام                    

ــة، واإلســهام يف حتقيــق اال   ــال للمــوارد امليداني ــساق علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة   الفّع ت
  ).GC.13/8/Add.1(واخلطر اجلسيم املتمثل يف أعطال نظم عتيقة 

وطلـب املـؤمتر أيــضا إىل املـدير العـام تنفيــذ هـذا املقـرر بالتــشاور مـع الـدول األعــضاء           -٣٦
ل  احلـ باختيـار وذلـك  ) GC.13/8/Add.1الوثيقـة  (ووفقاً للتوصيات الـواردة يف دراسـة اجلـدوى          

ر أن خيـصَّص مـن أرصـدة االعتمـادات غـري املنفقـة       ّراألكثر مالءمة وإمكانية للتطبيـق وقـ   التقين  
ــدول األعــضاء يف عــام    ــة يف ٢٠١٠املــستحقة لل ــسمرب / كــانون األول٣١ واملتبقي ، ٢٠٠٩دي

ــربامج   ٩ ١١٣ ٩٤٩مبلــغ ال يتجــاوز   مليــون يــورو وكــذلك أي وفــورات يف امليزانيــة مــن ال
  .امج جيم ودال وهاء وواو اليت قد تصبح متاحة خالل فترة التنفيذالرئيسية غري الرب

ووفقاً ملا طلبه املدير العام يف مقرر، التمـست اليونيـدو احلـل األكثـر مالءمـة وإمكانيـة              -٣٧
وترد عناصر تكلفـة تنفيـذ احلـل النـاتج عـن ذلـك يف          . للتطبيق عن طريق مناقصة تنافسية دولية     

وميكــن اعتبــار هــذا احلــل  . امليزانيــة/تكــاليف العناصــر اخلارجيــة الــوارد أعــاله عــن ١اجلــدول 
، الـذي سيـسمح لليونيـدو       "احلل املتكامـل لنظـام ختطـيط املـوارد املؤسـسية           "+ثالثالسيناريو  ال

  .بأن تفي متاماً مبتطلباهتا املستقبلية وفقاً ملا هو منصوص عليه يف الباب الثالث من هذه الوثيقة

 إعــادة تــصميم عمليــات تنفيــذ املــشاريع لألعمــال الرئيــسية   وقــد دل كــل مــن متــرين   -٣٨
وعمليــة اختيــار نظــام لتخطــيط املــوارد املؤســسية بوضــوح علــى أنــه ال ميكــن إال لتنفيــذ حــل    
متكامل متاما يـستند إىل منـهاج واحـد أن يلـيب متطلبـات املنظمـة الطويلـة األمـد وحيقـق فوائـد                    

 مليون يـورو    ١٣,٠ فإن التكاليف اإلمجالية البالغة      ولذلك. برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة    
للتسليم املتكامل لنظام ختطيط املوارد املؤسـسية بكاملـه فيمـا يتعلـق جبميـع اجملـاالت الوظيفيـة،                 

تـستند إىل  مبا يف ذلك إدارة املخاطر املؤسسية واإلدارة القائمة على النتـائج وتقاسـم املعـارف،      
  .كانية للتطبيقاحلل التقين األكثر مالءمة وإم
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 مليـون   ١٣,٠( ماليـني يـورو      ٣,٩أما األسباب الرئيسية للمتطلبـات اإلضـافية البالغـة            -٣٩
  : الوارد أدناه٢فمبينة يف اجلدول )  ماليني يورو٩,١-يورو 

    
  ٢اجلدول 

      )مباليني اليوروات(توزيع املتطلبات اإلضافية 

 السيناريوات

  الثالث
  
  التغيري
 الشامل

  +الثالث 
  

ل املتكامل احل
املتعلق بنظام 
ختطيط املوارد 
 املؤسسية

املتطلبات اإلضافية من 
 الثالث إىل السيناريو

 +السيناريو الثالث

  الرابع
  

إعادة البناء 
 األساسية

التكاليف اخلارجية 
 ٢٠,٥ ٣,٩ ١٣,٠ ٩,١ اإلمجالية

الرباجميات واألجهزة 
  احلاسوبية

٣,٧ ٢,٥  
  +٣,١لرباجميات ا

 ٠,٦األجهزة 

١,٢   
تشمل املالية 

واللوجستيات واإلبالغ 
والصيانة ملدة ) ٠,٣(

 )٠,٩(ثالث سنوات 

٤,٠ 

مبا يف ذلك: شريك التنفيذ
خرباء خدمات إدارة 

االتصاالت وإعادة تصميم 
 عمليات تنفيذ املشاريع

٥,٠  
  شريك التنفيذ

خرباء + ٣,٥
خدمات إدارة 
االتصاالت 

وإعادة تصميم 
 عمليات تنفيذ

 ١,٥املشاريع 

٦,٧  
شريك التنفيذ 

خرباء + ٦,٤
إعادة تصميم 
عمليات تنفيذ 
املشاريع وإدارة 
املخاطر املؤسسية

١,٧  
اجلهد املبذول لتنفيذ 

منائط املالية 
 واللوجستيات واإلبالغ

١١,٠  
شريك التنفيذ 

خرباء  +٧,٠
خدمات إدارة 

االتصاالت وإعادة 
تصميم عمليات 
 تنفيذ املشاريع

٤,٠ 
  ٠,٧ ١,٠ ٠,٣ التدريب

تشمل تدريب مجيع 
 )املقر وامليدان(املوظفني 

١,٠ 

  ٠,٢- ٠,٣ ٠,٥ تكاليف استبدال املوظفني
جهد الفريق الداخلي 

 أقل من املتوقع

٢,٠ 

مبا يف : مراقبة املشاريع
التقنيون اخلرباء ذلك 

 وبدء التشغيل

١,٣ ٠,٨  
اخلرباء التقنيون 

بدء + ١,١
التشغيل امليداين 

٠,٢ 

٠,٥  
تشمل بدء التشغيل 

وخبري ) ٠,٢(ل الشام
 )٠,٣(الثقافة 

٢,٥ 
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    متطلبات التمويل  -سادساً  
ــا ورد يف اجلــدول    -٤٠ ــاً مل ــة  ١وفق ــة اخلارجي ــق بعناصــر التكلف ــإن جممــوع  / املتعل ــة، ف امليزاني

.  مليـون يـورو    ١٣يبلـغ   مبـادرة إدارة التغـيري      /تكاليف تنفيذ برنامج التغـيري والتجديـد يف املنظمـة         
  ، فقـــد تلقـــت املنظمـــة تربعـــات بلـــغ جمموعهـــا ١٥-م/١٣-م عووفقـــاً ملقــــرر الــــمؤمتر العـــام 

 مليــون ١٣( ماليــني يــورو ٧,٧ولــذا، فــإن هنــاك نقــصاً يف التمويــل قــدره .  ماليــني يــورو٥,٣
مــن أجـل تنفيــذ نظـام ختطــيط املـوارد املؤســسية خـالل الفتــرة مــن     )  ماليــني يـورو ٥,٣ - يـورو 

 :، على النحو التايل٢٠١٣ إىل ٢٠١٠
  

 ؛ مليون يورو٠,٧   :٢٠١٠/٢٠١١  )أ(  

  ؛ يوروالينيم ٤,٨     :٢٠١٢  )ب(  

  ؛ مليون يورو٢,٢     :٢٠١٣  )ج(  
  

، عقــدت جلــسة إحاطــة للــدول األعــضاء بــشأن ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٧ويف   -٤١
ســيما تلــك املتعلقــة بعمليــة   املتعلقــة بربنــامج التغــيري والتجديــد يف املنظمــة، وال لتطــوراتاآخــر 

ونــوقش يف هــذه املناســبة عــدد مــن خيــارات  .ســسيةام ختطــيط املــوارد املؤاالشــتراء الختيــار نظــ
 .التمويل

الـيت أعقبتـه،    واملـشاورات   خـالل ذلـك االجتمـاع       قـدمت   واستناداً إىل التعليقات الـيت        -٤٢
  :هو على النحو التايلدت األمانة حالً متويلياً بديالً، وحّد

      
 اإليضاحات املبلغ :املصدر #
  وكما ورد يف ، ١٥-م/١٣-وفقاً للمقرر م ع  ماليني يورو٥,٣  مجعهااملبالغ اليت سبق ١

فرباير / شباط١٨ املؤرخة ٣املذكرة اإلعالمية رقم 
٢٠١٠ 

 دولة عضو من أجل تقوية معايري اليونيدو من قدمت  مليون يورو٠,٥ التربعات ٢
 االئتمانية لتفي مبتطلبات مرفق البيئة العاملية

وفورات حتققت يف  ٣
ية أثناء فترة امليزان
 التنفيذ

؛ مبا يف ذلك ١٥- م/١٣- باإلشارة إىل املقرر م ع  مليون يورو١,٧
الوفورات احملتملة يف امليزانية من مجيع الربامج الرئيسية 

باستثناء املوارد املخصصة للربنامج العادي للتعاون 
 التقين واملوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا
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 اإليضاحات املبلغ :املصدر #
االحتياطي الصندوق  ٤

ت أسعار اخلاص بتقلبا
  *الصرف

 

وهو صندوق احتياطي أنشئ بغرض محاية املنظمة من تقلبات   ماليني يورو٥,٥
سعر الصرف الناجتة عن بدء العمل بنظام أحادي العملة 

  ، واملقرر )د( ، الفقرة ١٦م/٨-املقرر م ع(يعتمد اليورو 
 ).، كما هو وارد يف املرفق)هـ( ، الفقرة١٤-م/١٣-م ع

 مليون يورو يف هذا الصندوق ١١قيمة د بيويوجد حالياً رص
اليت حدثت خالل فترات املؤاتية االحتياطي بفضل التقلبات 

السنتني األربع املاضية يف سعر الصرف واليت كانت يف صاحل 
 ماليني يورو من ٥,٥وال يتوقع أن يعرض اقتطاع  .املنظمة

هذا الرصيد املنظمة ملخاطر غري الزمة بسبب تقلبات سعر 
 .  يف املستقبلالصرف

         مليون يورو١٣ اجملموع 
    دماًاملضي قُ  -سابعاً  

التنفيـذ، يف كـانون   شـريك  يتوقع بدء تنفيذ نظـام ختطـيط املـوارد املؤسـسية، مبـساعدة               -٤٣
وكما يرد يف اجلدول أدناه، فإن تنفيذ نظـام ختطـيط املـوارد املؤسـسية               . ٢٠١٠ديسمرب  /األول

  :سيتم على أربعة مراحل
  

 املراحل

) منائط( يطةمن
برجمية نظام ختطيط 
 اجلدول الزمين اإلمكانيات احملددة املوارد املؤسسية

 املرحلة األوىل
األعمال األساسية 

مشاريع التعاون (
وإدارة ) التقين

 املعارف

إدارة املشاريع 
واملوارد، حماسبة 
املشاريع، إدارة 

  ...احلوافظ

نظام واحد متكامل إلدارة املعلومات 
الية اخلاصة باملشاريع، الفنية وامل

والتمكن من تطبيق نظام اإلدارة 
إدارة املخاطر والقائمة على النتائج 

باستخدام نظام موحد  املؤسسية
 .لتخطيط املوارد املؤسسية

ديسمرب /كانون األول
 / إىل حزيران٢٠١٠
  ٢٠١١يونيه 

───────────────── 
 / كانون الثاين١تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية للفترة املالية من     *  

 -  ٢٠٠٨يوليه / متوز٢املؤرخ ) IDB.35/3-PBC.24/3الوثيقة  (٢٠٠٧ديسمرب /  كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٦يناير 
حتياطي اخلاص  الصندوق اال‘٣‘، ات األخرىي االحتياط١٣- ٣املالية، لحوظات على البيانات م: املرفق اخلامس

  .بتقلبات سعر الصرف
 / كانون الثاين١تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية للفترة املالية من     

 - ٢٠١٠يونيه / حزيران١٧املؤرخ ) IDB.38/3-PBC.26/3وثيقة ال (٢٠٠٩ديسمرب /  كانون األول٣١ إىل ٢٠٠٨يناير 
 الصندوق االحتياطي اخلاص ‘٣‘ات األخرى ، ي االحتياط١٣- ٣ملحوظات على البيانات املالية، : املرفق اخلامس

 .بتقلبات سعر الصرف
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 املراحل

) منائط( يطةمن
برجمية نظام ختطيط 
 اجلدول الزمين اإلمكانيات احملددة املوارد املؤسسية

 املرحلة الثانية
إدارة املوارد 

البشرية، مبا فيها 
 املرتبات

املرتبات والتوظيف 
وإدارة األداء وإدارة 

  ...الرأمسال البشري

حل متكامل إلدارة املوارد البشرية 
اخلرباء بأكملها، للموظفني و

استبدال  .االستشاريني على السواء
  .نظام احلاسوب الرئيسي

ديسمرب /كانون األول
 إىل كانون ٢٠١٠
  ٢٠١١ديسمرب /األول

 املرحلة الثالثة
  املسائل املالية

تاذ العام، دفتر األس
وامليزنة، واملصروفات 

واملقبوضات، 
واخلزانة، واحملاسبة 

املتعلقة 
  ..الصناديق/باملنح

إجراء تكامل للعملية التمكن من 
مع باقي اجملاالت الوظيفية ويف كلها 

الوقت ذاته دعم االستخبارات 
  التجارية

أكتوبر /تشرين األول
 إىل كانون ٢٠١١
  ٢٠١٣يناير /الثاين

 الثالثةاملرحلة 
االشتراء واملسائل 

  اللوجستية

إدارة االشتراء 
وشؤون املوردين 

واملوجودات 
  واملخزون والسفر

إتاحة اجملال لتقدمي غري مركزي 
إلكتروين للطلبات، وعمليات اشتراء 

مدجمة وإدارة دورة حياة املورد 
  .واملوجودات

أكتوبر /تشرين األول
 إىل كانون ٢٠١١
  ٢٠١٣يناير /الثاين

 رابعةاملرحلة ال
إدارة املعارف 

 والتعاون

إدارة املضمون، 
والتعاون، واإلبالغ 

عن طريق شبكة 
  االنترنت

مصدر واحد يسهل الوصول إليه 
 املعلومات وحفظها ستخالصال

يسري التعاون على وتقامسها وت
سيطبق هذا النظام  .ياملستوى العامل
   ١من ملراحل اتنفيذ بالتزامن مع 

 .٣إىل 

ديسمرب /كانون األول
 إىل كانون ٢٠١٠
 ٢٠١٣يناير /الثاين

      
وستتواصل معاجلة عنصر الناس والثقافـة يف برنـامج التغـيري والتجديـد يف املنظمـة أثنـاء            -٤٤

ومـن املقـرر تنظـيم معتكـف لكبـار املـسؤولني اإلداريـني               .تنفيذ نظام ختطـيط املـوارد املؤسـسية       
غــيري والتجديــد يف املنظمــة  مــن أجــل تــدارس مــسأليت برنــامج الت ٢٠١١فربايــر /خــالل شــباط
  .وخطة العمل

    
   إلجراء املطلوب من اجمللس اختاذها  - ثامناً  

، لعـل اجمللـس يـود أن ينظـر يف           ٢٠١٠/٣مع مراعاة اسـتنتاج جلنـة الربنـامج وامليزانيـة            -٤٥
 : اعتماد مشروع املقرر التايل
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 :إنّ جملس التنمية الصناعية" 

  ، Add.2 وAdd.1، وIDB.38/9ة يف الوثـــائق حيـــيط علمـــاً باملعلومـــات الـــوارد  )أ(" 
ديــسمرب / نظــام ختطــيط املــوارد املؤســسية يف كــانون األول تنفيــذبالــشروع مبــا يف ذلــك خطــة 

 ؛٢٠١٠/٣نة الربنامج وامليزانية ، ويستذكر استنتاج جل٢٠١٠

 ؛١٥-م/١٣-حييط علما بالتقّدم احملرز يف تنفيذ مقرَّر املؤمتر العام م ع )ب(" 

 أرصــدة مــنعــرب عــن تقــديره للــدول األعــضاء الــيت ختلــت عــن حصــصها   ي )ج(" 
، وللـدول   ١٥-م/١٣-مـن مقـرر املـؤمتر العـام م ع         ) ح(االعتمادات غـري املنفقـة وفقـاً للفقـرة          

األعضاء اليت قدمت تربعات إىل برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة، ممـا نـتج عنـه مـا جمموعـه                    
  ماليني يورو؛٥,٣

، ويـأذن  ١٥-م/١٣-مـن مقـرر املـؤمتر العـام م ع    ) ط( يضاً الفقرة   يستذكر أ  )د(" 
باستخدام الوفورات يف امليزانيـة الـيت حتققـت مـن الـربامج الرئيـسية باسـتثناء املـوارد املخصـصة                     

 للربنامج العادي  للتعاون التقين واملوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا خالل فترة التنفيذ؛

، ويـأذن  ١٤-م/١٣- من مقرر املـؤمتر العـام م ع    )هـ(يستذكر كذلك الفقرة     )هـ(" 
تقلبـات سـعر الـصرف مـن        اخلـاص ب   ماليني يورو من الصندوق االحتيـاطي        ٥,٥بسحب مبلغ   

  ."أجل متويل برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة
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    املرفق
  تأثر اليونيدو باليورو  ١٦-م/٨-م ع

  
  :إن املؤمتر العام  

، اعتمـاد نظـام أحـادي العملـة         ٢٠٠٣-٢٠٠٢ليـة   ر، ابتـداء مـن الفتـرة املا       قّر  )أ(  
  لتقرير االشتراكات يستند إىل اليورو، فيما يتعلق باالشتراكات يف امليزانية العادية،

ر أيــضاً تعــديل مــا يتــصل بــذلك مــن بنــود النظــام املــايل لليونيــدو املتعلقــة   قــّر  )ب(  
ــصبة، وحتــصيل ا    ــر األن ــزانيتني، ورصــد االعتمــادات، وتقري ــسبإعــداد املي ف، لالشــتراكات وال

  ؛GC.8/15-IDB.21/30 من الوثيقة ٣٤وعملة احلسابات، على النحو املبني يف الفقرة 

 مــن النظــام  ١دول لعــام بإدخــال التعــديالت الالزمــة علــى اجلــ  أذن للمــدير ا  )ج(  
 مــن ٣٥ ذلــك النظــام، علــى النحــو الــوارد يف  الفقــرة  األساســي ملــوظفي اليونيــدو ومرفقــات 

  ؛GC.8/15-IDB.21/30الوثيقة 

ــام         )د(   ــاً، ال خيــضع ألحك ــشئ صــندوقاً احتياطي ــأن ين ــضاً ب ــام أي ــدير الع أذن للم
مــن النظــام املــايل، بغــرض محايــة املنظمــة مــن تقلبــات أســعار ) ج (٢-٤و) ب (٢-٤البنــدين 
  الصرف؛

ــة العاشــرة       )هـ(   ــه العادي ــام يف دورت ــام أن يقــّدم إىل املــؤمتر الع طلــب إىل املــدير الع
  . عن تنفيذ عملية االنتقال إىل نظام أحادية العملةتقريراً

  اجللسة العامة التاسعة
          ١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٣

  ٢٠١١-٢٠١٠الربنامج وامليزانيتان،   ١٤-م/١٣-م ع
  

  :إن املؤمتر العام  

  ؛١١-م/٣٦-م ت ص أحاط علما مبقّرر جملس التنمية الصناعية  )أ(  

نـــامج وامليزانيـــة املنقّحـــة لفتـــرة الـــسنتني أحـــاط علمـــا أيـــضا باقتراحـــات الرب  )ب(  
  ؛IDB.36/7 بصيغتها الواردة يف الوثيقة ٢٠١١-٢٠١٠
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ــالغ جمموعهــا          )ج(   ــة الب ــة العادي ــات اإلمجاليــة للميزاني ــى تقــديرات النفق ــق عل   واف
 ١٥٦ ٦٠٩ ١٨٨ يــورو واملزمــع متويلــها مــن االشــتراكات املقــرَّرة مبقــدار  ١٦١ ٨١٩ ٦٨٨

   يورو؛٥ ٢١٠ ٥٠٠ألخرى مبقدار يورو ومن اإليرادات ا

 ٢٢ ٨٠٦ ٨٧٧وافق أيضا على تقديرات النفقات اإلمجاليـة البـالغ جمموعهـا             )د(  
 املزمـع متويلـها مـن التّربعـات         ٢٠١١-٢٠١٠يورو ألغراض امليزانية العملياتيـة لفتـرة الـسنتني          

قـد   يـورو وفـق مـا        ٦١٩ ٢٠٠ يورو ومن اإليـرادات األخـرى مبقـدار          ٢٢ ١٨٧ ٦٧٧مبقدار  
  ينص عليه النظام املايل؛

وافــق كــذلك علــى االســتخدام اجلزئــي للرصــيد االحتيــاطي املتــراكم اخلــاص    )ه(  
بتقلّبات أسعار الصرف بغيـة متويـل أي عجـز يف تقـديرات اإليـرادات مـن أجـل تنفيـذ الـربامج            

  .IDB.36/7على النحو الكامل حسبما هو منصوص عليه يف الوثيقة 

   العامة الثامنةاجللسة
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١

  


