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 . االجتماعاتإىل بإحضار نسخهم من الوثائق ميرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
  ة والعشرونبعالدورة السا

  ٢٠١١ مايو/ار أي١٣- ١١فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٩البند 

  لتجديد يف املنظّمةبرنامج التغيري وا

  جملس التنمية الصناعية 
   والثالثونةتاسعالالدورة 

  ٢٠١١ يونيه/حزيران ٢٤- ٢٢فيينا، 
  قتمن جدول األعمال املؤ) ه( ٤البند 

  ةنظّمبرنامج التغيري والتجديد يف امل
      

     ةاملنظّمبرنامج التغيري والتجديد يف     
      تقرير من املدير العام    

برنـامج  :  عن حالة أرصـدة االعتمـادات غـري املنفقـة          حمدَّثةقدِّم هذه الوثيقة معلومات     ُت  
صـدور مقـّرر   منـذ   اليت حـدثت ، تشمل التطورات )برنامج التغيري (التغيري والتجديد يف املنظّمة  

، ٢٠١٠نـوفمرب  /شرين الثـاين  تـ ٢٦خ املـؤرّ  ،)و (٤-م/٣٨-م ت صجملس التنميـة الـصناعية    
ى مـن التنفيـذ     مـا يتـأتّ    ُيطلـع الـدول األعـضاء بانتظـام علـى            الذي طُِلب فيـه إىل املـدير العـام أن         

حتـسُّناً قـابالً للقيـاس      كفـاءة   اليف حتـسُّن    تمثّـل   تملموسـة   التدرجيي لربنامج التغيري مـن مكاسـب        
، ١٥-م/١٣- ملقـّرر املـؤمتر العـام م ع        وامتثاالً.  إجناز أنشطة التعاون التقين    ة على قدروتعزيز ال 

 .Add.2 وAdd.1 وIDB.38/9حّدث هذه الوثيقة ما سبق تقدميه من معلومات يف الوثائق ُت
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  ١٤.........................................................................................الوضع املايل -الرابع
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    مةمقّد  -أوال  
 املنظّمـة نطـاق   مبـادرة علـى     هـو   ) برنـامج التغـيري   (ة  نظّمـ برنامج التغيري والتجديـد يف امل       -١
 ،ربنـامج الهـذا   وُيـدِخل   . رخـاء حتقيـق ال  سـبيل    يف   كـشريك تعزيز دور اليونيدو     ترمي إىل    لهاك

ــة علــى  ،ثــالث ســنواتالــذي ميتــد  ــة  تعــديالت جوهري املــضي مــن أجــل ة نظّمــاملعمــل كيفي
. علــى النتــائجالقائمــة  ةداراإل إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى يف وا يتــهفّعال واكفاءهتــزيــادة  يف

 يف  اسـُتحدث الـذي    ،قيادة التغـيري والتجديـد التنظيمـي      التوافقي ل نموذج  الىل  إربنامج  ال ويستند
معاجلـة  وهـو يكفـل     ،  ٢٠١٠ ينـاير /يف كـانون الثـاين    دت  ُعقـ لكبار املـسؤولني اإلداريـني       ُخلوة
، علـى    والثقافة وكذلك الناس ي،  رمسال التنظيمإدارة األعمال و   ، أي كيفية  التغيريجوانب  يع  مج

  .حنو منهجي ومشويل
اللــذين حــّددمها " توحيــد األداء يف اليونيــدو" و"جلودةابــاملقتــرن النمــو "ملبــدأي وفقــا و  -٢

مـن شـأهنا    ملموسـة   أن حيقّق برنامج التغيري تسع فوائـد عتوقَّاملُ  من،يونيدولاجلديد لملهّمة ابيان  
اجلهـات املاحنـة   توقعـات  حتقق  و، بشكل أفضلاملتلقنيتياجات احأن تلّبي  ة من   نظّماملمتكّن  أن  

يبـّين املرفـق    و. ة الطابع واستباقيكفؤة  عمل  بيئة  عزز توافر   وتعلى حنو أفضل،     والدول األعضاء 
قيـادة التغـيري     قـا لنمـوذج   طبو. بيـان مهّمـة اليونيـدو      ب وصـلتها سع  تبرنامج التغيري ال  فوائد  األول  

إعـادة هيكلـة إدارة األعمـال       مـن خـالل     هـذه الفوائـد جيـري حتقيقهـا          فإنَّ،  والتجديد التنظيمي 
 تنميـة قـدرات املـوظفني     نبا إىل جنب مع    ج ،تخطيط املوارد املؤسسية   ل نظاماليونيدو وتنفيذ   يف  

  .وحتسني ثقافة العمل
 :مـا يلـي    الرئيـسية منجزاتـه   ومـن    .إطالقـه وقد أحرز برنامج التغـيري تقـدما كـبريا منـذ              -٣

ــى  ــاق عل ــامج االتف ــيري؛  نطــاق برن ــذ إعــداد خطــة   و؛وإرســاء هيكــل للحوكمــة  التغ ذات تنفي
مــشاريع يــشمل دورة  ،عــادة هيكلــة إدارة األعمــالمتــرين إلإجــراء  و؛ واضــحةةول زمنيــاجــد
لثقافــة  يتشخيــص ءاستقــصاوإجــراء ؛  يف العمليــاتعةســريمكاســب وحتقيــق  ؛لتعــاون الــتقينا

 ؛الثقافيـة مـن املـسائل     ممارسات إدارة املعـارف و    ته من   ما يلزم معاجل  وتقييم  ؛  املؤسسية اليونيدو
وارد املـ تخطـيط  لراء نظام تشاو؛ ) درجة٣٦٠( مجيع االجتاهات    من قييم األداء نظام لت جتريب  و

  . برنامج التغيريلتنفيذالالزمة موال األوتأمني ؛ التنفيذيف واختيار شريك ية املؤسس
م املــدير العــام إىل الــدول   قــدَّ، "ستقبلمــستعدة ملواجهــة املــ  "كــي تــصبح املنظّمــة   لو  -٤

وتــرد هــذه . ٢٠١٠ و٢٠٠٩خــالل عــامي حــات لكــي تنظــر فيهــا اقترال مــن ااًاألعــضاء عــدد
 ،Add.1 و؛٢٠٠٩أبريـــل /نيـــسان ١٥املؤرخـــة  ،IDB.36/12 : التاليـــةوثـــائقالحـــات يف اقترالا

أكتـــوبر /تـــشرين األول ٢٣ املؤرخـــة ،GC.13/8/Add.1و ؛٢٠٠٩ هيونيـــ/حزيـــران ٣املؤرخـــة 
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 هوليـ ي/متـوز  ٩املؤرخـة    ،IDB.38/9و ؛٢٠١٠مايو  /أيار ٧املؤرخة   ،IDB.37/CRP.5و ؛٢٠٠٩
ــة  ،Add.1 و؛٢٠١٠ ــول ١٧املؤرخــ ــبتمرب /أيلــ ــة  ،Add.2 و؛٢٠١٠ســ ــشرين  ٢٢املؤرخــ تــ
منتظمـة للـدول   إحاطـة   جلـسات    ٢٠١٠ و ٢٠٠٩عـامي   أثناء  دت  ِق وعُ .٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

  .األعضاء
 ،١٥-م/١٣-ع مقـّرره م   يف،املـؤمتر العـام  افـق   ، و ٢٠٠٩ديـسمرب   /ولكانون األ يف  و  -٥

مـن أرصـدة      يورو ٩ ١١٣ ٩٤٩مبلغٌ ال يتجاوز    ،  رتمويل مبادرة إدارة التغيّ   لأن خيصََّص   على  
وفورات يف امليزانيـة خـالل فتـرة تنفيـذ      بعض ما يتحقق من      ضاف إليه  ي نفقةاالعتمادات غري امل  

 وأِذن  .لمبـادرة ل األعضاء بقوة على التربع للحساب اخلـاص      لدول  ااملؤمتر  شّجع   كما   ،املبادرة
 ،٢٠١٠نـوفمرب   /املعقـودة يف تـشرين الثـاين       ،يف دورته الثامنـة والـثالثني     جملس التنمية الصناعية    

 باسـتثناء املـوارد املخصـصة       ،مجيـع الـربامج الرئيـسية     املُحقّقـة يف    وفورات امليزانيـة     خدمستُتبأن  
 مليـون  ١,٧، وحبـد أقـصى قـدره        اون التقين واملوارد اخلاصة لصاحل أفريقيا     للربنامج العادي للتع  

 يـورو مـن الـصندوق       ماليـني  ٥,٥  قـدره  مبلـغ تـدرجيياً   سحب  يـ أن  بـ ن اجمللس أيـضا     وأِذ. يورو
   قــّرراملانظــر ( رنــامج التغــيري االحتيــاطي اخلــاص بتقلبــات ســعر الــصرف مــن أجــل متويــل ب       

  .)٤-م/٣٨-م ت ص
    

      ٢٠١٠ نوفمرب/ منذ تشرين الثاين واألنشطة الرئيسيةالتطورات  -انيثا  
    العملياتيةالتحسينات   - ألف  

    السريعةاملكاسب   - ١  
يف العمليات واإلجراءات حتسينات  من  حتقيقهما ميكنأي  (السريعة املكاسب مشلت  - ٦
  خاللأجنزتاليت ) احلالية يف النظم والعمليات ،دون استثماراتب أو ة،صغري اتستثماراب

وإدارة االشتراء  واملاليةشؤون الو ،شاريعاملدارة إ مثل من اجملاالت الوظيفية اً عدد٢٠١٠عام 
كاسب حتقيق هذه املو. لها كةنظّماملوأذون السفر والتحسينات على نطاق املوارد البشرية 

يف أيضاً، وهذا هو األهم،  أسهم بل، فحسبة نظّم زيادة كفاءة امليفسهم مل يالسريعة 
 ،٢٠١١فرباير /شباطيف و. يف اليونيدو زخم التغيري وغرس ثقافة تغيري حيويةلى ظ عاحلفا

 تحقيق هذه املكاسب السريعةل املتخذة تدابريلل يورد وصفا مفّصال تقرير شاملأصدر 
 اخلاصة بربنامج التغيري كسترانتاإلصفحة وهذا التقرير منشور على . جلبته من منافع  ماو

  .ئمةلبعثات الداواملوجهة ل
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    إعادة هيكلة إدارة األعمال  - ٢  
 ، علـى املـستوى العـايل      ، أُِجنز بنجاح مترين إعادة هيكلة إدارة األعمـال        ٢٠١٠يف عام     -٧

 وتلـك اخلاصـة   األساسـية اليونيـدو  إجـراءات العمـل يف أنـشطة    مجيـع   ، الـذي مشـل  توسـط إىل امل
. يـة امليداناملكاتب  و املقر يف   العاملنيمن  موظف   ١٠٠حنو  وشارك يف التمرين    ،  التعاون التقين ب

التفاصـيل املتعلقـة    يف  ع  توسُّـ الوُيعكف اآلن يف سياق تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسـسية علـى             
  .وظيفيةالالت ااجمليع  يف مجةاجلديدبإجراءات العمل 

 ، ُحـدِّد  توسطإىل امل  على املستوى العايل  مترين إعادة هيكلة إدارة األعمال      وأثناء تنفيذ     -٨
هـذه  تـشمل  و. يةوارد املؤسس املالتنسيق مع تنفيذ نظام ختطيط ب انتهازهااملُراد  دد من الفرص    ع

إىل يـستند  ائق املـشاريع  وثـ منـوذج معيـاري ل  ، ولإلبـالغ ، وضع هيكل ما تشمل، ضمن  الفرص
  .عيرالموافقة على املشمبّسطة لإجراءات رساء  القائمة على النتائج، وكذلك إ اإلدارةمفهوم

    
    حتسني ثقافة العمل  - باء  

 ومتكـني املـوظفني مـن االسـتفادة         اهليكل اجلديد إلدارة األعمال   تطبيق  ا لسالسة   ضمان  -٩
عـدد مـن     ُسـمي ،  يةوارد املؤسـس  املـ اجلديـد ونظـام ختطـيط        إدارة األعمـال     مـن منـوذج   بالكامل  
لعملياتيـة  ابـالتغيريات   التبليـغ   ،  مـور أخـرى   أضـمن مجلـة      ،والكـي يتولّـ    "تغـيري وكالء  "املوظفني  
حلوكمـة  ئ يف سـياق اهليكـل املـنقّح    أُنـش ،  وعـالوة علـى ذلـك     .ودفع عجلتـها   ةالالزموالثقافية  

، فريق معين بـإدارة التغـيري الثقـايف    ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول صدر يف    الذي   ،برنامج التغيري 
فريق املعـين   عمل ال رتكز  وي .ة املنظّمة ثقافغيري  تتنمية قدرات املوظفني و   عاجلة مسأليت   ملخمصص  

 يف إطار برنامج التغيري من أعمال فيمـا يتعلـق بنـاحييت             سبق إجنازه  ما    على بإدارة التغيري الثقايف  
ــرادا" ــة" و"ألف ــع أن  ، "الثقاف ــق ركــز يومــن املتوق ــة  الفري ــسية التالي ــى اجملــاالت الرئي اإلدارة : عل

العمـل اجلمـاعي    ونظمـة،   مجيع وحـدات امل   بني  تقاسم املعارف   و ،ةالنتائج واملساءل القائمة على   
  .املوظفنينمية قدرات  وت،والتواصل الفّعال ،والتعاون

جتريـب  علـى    ٢٠١٠نـوفمرب   /تـشرين الثـاين   منـذ   تعكـف املنظّمـة     ،  وعالوة علـى ذلـك      -١٠
أ صبح جـزءا ال يتجـزّ    ، والذي سيـ   ) درجة ٣٦٠ (من مجيع االجتاهات  أداء املوظفني   نظام لتقييم   

  .يةوارد املؤسساملمن نظام ختطيط 
بيئـة  العمـل يف     إىلتغـيري   الوكـالء    و ةنظّمـ مكتب التغـيري والتجديـد يف امل      قل  تناوأخريا،    -١١

تعزيــز التعــاون يف ، ضــمن مجلــة أمــور، هــذا النمــوذج التجــرييبوقــد أســهم . مكاتــب مفتوحــة
  .بني املوظفني املعنينيوالعمل اجلماعي وتقاسم املعارف 
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    سيةتنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤس  - جيم  
يف  ، أُبـرم مفاوضـات مستفيـضة  اف ووتقيـيم  بعملية اشتراء دولية وإجـراء   عقب القيام     -١٢
تخطــيط  لنظــام اشــتراء لمــن أجــ SAPشــركة عقــد مــع  ٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول ١٣
هـذه املعلومـات   قـد أُطلعـت الـدول األعـضاء علـى       و. يةتنفيذ  وتقدمي خدمات  يةوارد املؤسس امل

الـيت تتخـذ مـن      ،  SAPوشـركة   . ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ١٤ة  إعالمية مؤرخ مذكرة  يف  
وارد املـ ختطـيط  رباجميـات  اخلاصـة ب ول ليف جمال تقدمي احل هي شركة عاملية رائدة ،أملانيا مقرا هلا 

  . النمساويSAPأما الشريك املنفذ فهو فرع ية، املؤسس
الــيت ة وعّجلــامل SAPمنهجيــة باســتخدام ية وارد املؤســساملــ تنفيــذ نظــام ختطــيط ريوجيــ  -١٣

  :من املراحل اخلمس التاليةؤلفة املو، ثبت جناحها
  ؛شروعاملإعداد   )أ(  
  ؛عملخمطّط ال  )ب(  
  ؛ املخططنفيذت  )ج(  
   النهائي؛اإلعداد  )د(  
  .والدعمالتشغيل الفعلي   )ه(  

  
  /كانون الثاين منتصف إىل ٢٠١٠ديسمرب /منتصف كانون األول(د املشروع إعدا  - ١  

    )٢٠١١يناير 
 ينـاير / كـانون الثـاين    منتـصف  إىل   ٢٠١٠ديـسمرب   /كانون األول من منتصف   يف الفترة     -١٤

تعـاون  ، يف   يةوارد املؤسس املختطيط  نظام  تنفيذ  اخلاص ب شروع  املإعداد   مرحلة   ، ُنفِّذت ٢٠١١
 واالتفـاق علـى     ،النظـام تنفيـذ   مشلت هذه املرحلة التحـضري لبـدء        و. SAPشركة  وثيق مع فريق    

أنــشطة التعــاون الــتقين؛ إدارة /األعمــال األساســية(مــن إصــدارات النظــام  ةارنطــاق كــل إصــد
وإدارة ؛  واللوجـستيات واالشـتراء    املاليـة شؤون  الـ و؛  رّتباتكشوف امل جداول  املوارد البشرية و  

ــاونااملعــ ــات، و)رف والتع ــدريبال عملي ــة مــن   ت ــوارد  ، SAPشــركة جانــب األولي ــد امل وحتدي
 وضــع وكــذلكوإعــداد املرافــق املكتبيــة، ،  للحوكمــةمــنقّحكــل ، وإنــشاء هيالداخليــةالبــشرية 
 اجلــدول الـــزمين  ويــرد . دةقــصوى حمــدّ  ومواعيـــد  ذات معــامل واضــحة  تنفيــذ مفــّصلة   خطــة  

  يف املرفق الثاين هلذا التقريرنظام الإلصدارات 
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    )٢٠١١ أبريل/هناية نيسان إىل يناير/ كانون الثاينمنتصف(خمطّط العمل   - ٢  
ــة يف  -١٥ النظــام  تــصميم قبــل ، ُتحــدَّد االحتياجــات التفــصيلية وضــع خمطّــط العمــل  مرحل

واعتبـارا مـن    . سـسية وارد املؤ املـ مع نظام ختطيط    ملنظّمة  أعمال ا مواءمة منوذج   من أجل   اجلديد  
 مكاتـب   بيئـة إىل العمـل يف      SAPواليونيـدو    فريقـا    ، انتقـل  ٢٠١١ينـاير   /كـانون الثـاين   منتصف  

املمارسـات  ، ُبِحثـت  العمليـة وأثناء هـذه  . لعم مرحلة وضع خمطّط ال اون يف للتعمفتوحة توثيقا   
، ٢٠١١فربايـر   /شـباط هنايـة   اعتبـارا مـن     و. SAPشـركة   املعيارية املقّدمة من    والنماذج  الفضلى  

ختـتم  ُتمـن املقـّرر أن   و. ةكل إصداراخلاص ب من أجل وضع املخطّطمل حلقة ع ٥٠  حنو دُعق
  .٢٠١١أبريل / نيسان هناية حبلولاتخطّطوضع املمرحلة 
 ضــمانا ألن يكــون املوظفــون املعنيــون  واســعة النطــاقتــدريب  ُنفــذت عمليــاتكمــا   -١٦
ــذبت ــ ختطــيط  نظــامنفي ــام ب ية وارد املؤســسامل ــدة  لكــي  SAPنظــام علــى إملــام ت يستخلــصوا الفائ

ــتدريبال SAP وقــد شــارك يف دورات .يــاهزان ممــالقــصوى  .  موظفــا٧٠ً بالفعــل أكثــر مــن  ةي
حلـصول  ا ضـمان ،  شـامل ي تـدريب برنـامج  وضـع   SAPتعـاون وثيـق مـع فريـق         ، يف   أيـضا ري  وجي
  .على خمتلف جوانب التغيري على تدريب وافيع املوظفني مج
ــة وضــع املخطّــط  ُتو  -١٧ ــاء مرحل ــارات  راعــى أثن ــائج عة قائمــاإلدارة الاعتب  وإدارة لــى النت
  .ةيس وإدارة املخاطر املؤسرفااملع
  

 ٢٠١١مايو /أيارمن (الدعم التشغيل الفعلي والنهائي و واإلعداد خططاملراحل تنفيذ م  - ٣  
    )٢٠١٣  عامأوائل إىل 
واد إعداد امل واختبارهابيئة العمل اجلديدة وإنشاء املخطط، سيجري  مرحلة تنفيذيف   - ١٨
 سيجري إعدادالنهائي، اإلعداد يف مرحلة و .ني النهائيالالزمة للمستعملنيوثائق ال وةتدريبيال

يف هذه املرحلة النهائية، سوف  و.مجيع املستعملني، ملرحلة التشغيل الفعلي وكذلك ،النظام
 آلياتتنشئ و األعمال ذتنفيرصد نتائج عملية ت و، وتنفذها اجلديدةنظّمالمتتلك املنظمة 

أوائل حىت  ٢٠١١مايو /من أياريف الفترة ذ هذه املراحل الثالث نفُّتوف وس. التعزيز ولدعمل
  .)الثاينترد التفاصيل يف املرفق  (ةاجلدول الزمين لتنفيذ كل إصدارمراعاة ، مع ٢٠١٣ عام
  

    املنجزات األخرى  - دال  
     املنقّحاحلوكمةهيكل   - ١  

املرحلة  القائمة أثناءلتحديات  برنامج التغيري من أجل التصدي لحوكمةُنقِّح هيكل   - ١٩
العمل يف الوقت مع  ،يةوارد املؤسسامل ختطيط تنفيذ نظاما لسالسة وضمانالربنامج احلالية من 
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  يف و. املنظّمةتغيري ثقافة ملتعلقة بتنمية قدرات املوظفني و ااملسائلمعاجلة نفسه على 
 برنامج حلوكمةجلديد ااهليكل عن ، أعلن املدير العام ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول ١٦

 اليت هي ُمخصَّصة  على اإلنترنتجيةاخلار صفحةالالع عليه يف الذي ميكن االطِّو، التغيري
  . هبذه الوثيقةالثالثيف املرفق  أيضا كما هو وارد، لبعثات الدائمةهة إىل الربنامج وموجَّل

  :ات التاليةكيانح من النقَّامل احلوكمةهيكل ويتكّون   - ٢٠
يت الـ اريع  املـش املعين ب لس  اجملها  ، مبا في  يعنية بالتغيري والتجديد التنظيم   اللجنة امل   )أ(  

  ؛ وتشرف على تنفيذهربنامج التغيريالتوجُّه اخلاص ل حتدد
الـذي يتـوىل     ،كتـب املـدير العـام     ، التـابع مل   ةنظّمـ مكتب التغيري والتجديد يف امل      )ب(  
  ؛ته وإدارهنسيقبرنامج التغيري وتتوجيه 

ــ وحــدات  )ج(   وارد املــختطــيط  مــن إصــدارات نظــام  ةإصــدارل لكــقياديــة ة وظيفي
وحـدة صـرف     و ،إدارة املـوارد البـشرية    وأنـشطة التعـاون الـتقين؛       / األساسية األعمال(ية  املؤسس

تتــوىل قيــادة  )رف والتعــاوناوإدارة املعــ؛ لوجــستياتوالواالشــتراء  املاليــةشؤون الــو؛ رّتبــاتامل
  ؛فيما خيص اإلصدارة املعنيةاستراتيجي منظور من عمليات إدارة األعمال تنفيذ 

ــيري وكــالء   )د(   ــن إصــدارات   ةاركــل إصــد  بخاصــنيتغ ــام ختطــيط  م ــنظ وارد امل
حلقـات  يف  املعين، لكي يشاركوا، ضـمن مجلـة أمـور،          املوضوع  يف   خرباء   ، يساندهم يةاملؤسس
 ويــسلهوا التواصــل بــني SAPيتواصــلوا مــع فريــق ، وات العمــلخمطّطــبتــصميم اخلاصــة العمــل 

  املوظفني وذلك الفريق؛
جمـاالت  ملـساعدة يف    تقـدمي ا  الـذي يتـوىل      ،التغـيري الثقـايف   بعمليـة   املعـين   الفريق    )ه(  
العمـل   و،خمتلـف وحـدات املنظمـة   بـني   تقاسم املعارفو ،النتائج واملساءلةالقائمة على   اإلدارة  

  .املوظفنينمية قدرات  وت،فّعال والتواصل ال،اجلماعي والتعاون
  

     برنامج التغيريالتبليغ عن  - ٢  
    التواصل مع املوظفني    

وبـشكل منـتظم    داخليـاً   ) يف املقر وامليدان على السواء    (  نين واملوظف يراملديجيري تبليغ     -٢١
ــصال   بكــل تطــوّ  ــوات ات ــامج التغــيري مــن خــالل قن ــل عــة متنّورات برن اجتماعــات اجمللــس  ، مث
ــذي و ــس اإلداراجملالتنفي ــة  ،يل ــسات اإلحاط ــع وجل ــوظفني ا جلمي ــري  وكــذلك مل ــشات غ املناق
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ــة، )اإلنترانــت (بكة الداخليــةيف الــش خمّصــصة هلــذا الغــرض  وصــفحة، الرمسيــة  ورســالة إخباري
  .برنامج التغيريمنتظمة عن 

أُبِلـغ  ، و ٢٠١١ينـاير   /كـانون الثـاين    ٣١للمـوظفني يف    ت آخر جلسة إحاطة     دِقُعقد  و  -٢٢
مع التركيز بوجه خاص علـى      طوات القادمة،   واخل برنامج التغيري    راتآخر تطوّ ون ب ففيها املوظ 

  .دتنفيذ النظام اجلدي
    

    تواصل مع الدول األعضاءال    
بــشكل اجلهــات املعنيــة لــدول األعــضاء و إطــالع ا، جيــريبرنــامج التغــيري إطــالقمنــذ   -٢٣

صة خمصّـ خارجيـة علـى اإلنترنـت    وصـفحة   ة  إحاطـ جلسات  من خالل    األمور   سريعلى  منتظم  
ائل والرسـ مجيـع الوثـائق     لـى   الع ع االطِّـ ميكن  حيث  ،  البعثات الدائمة هة إىل   ذا الغرض وموجَّ  هل

ويف . الربنـامج مراحـل   طـوال   هذا النهج الـشفّاف     سوف يستمر اتباع     و .ذات الصلة اإلخبارية  
، ُزوِّدت الـــدول ٢٠١١ينــاير  /كــانون الثـــاين  ٣١ ُعِقـــدت يف الــيت  األخـــريةحاطــة  جلــسة اإل 
 واهليكـل   ،مليزانيةحالة ا و ،هواجلدول الزمين لتنفيذ   ، برنامج التغيري  علومات عن فوائد  مب األعضاء

ختطـيط  اجلدول الزمين إلصـدارات نظـام    و، واإلجنازات الرئيسية  ،غيريت برنامج ال  نقح حلوكمة امل
نهجيـة  وامل ،اليونيـدو يف   ةل إصـدار  بشأن ك  SAPشركة  املقّدمة من   لول  احلو ،يةوارد املؤسس امل

SAP   ،تلقـي  لرصـة  فلـدول األعـضاء     هـذه ل  وأتاحت جلـسة اإلحاطـة      . ة الطريق وخارطاملعّجلة
  . بشأنهعلى إيضاحاتاحلصول وبرنامج التغيري سري لومات عن أحدث املع

اســتمرار تبــادل وبــني اليونيــدو والــدول األعــضاء  التعــاون الوثيــق ملــا يكتــسيه نظــرا و  -٢٤
مــن أمهيــة بالغــة ية وارد املؤســساملــتنفيــذ نظــام ختطــيط بينــها أثنــاء بــصورة متــواترة ملعلومــات ا

ن مـن  جيري إنشاء فريـق التـصال مكـوَّ      راعاة تامة،   مياجات الدول األعضاء    احتمراعاة   لضمان
، الوبطبيعــة احلــ. حتقيــق هــذين اهلــدفني مــن أجــل ،ربنــامج التغــيريبمهتمــة خمتــارة دول أعــضاء 

  .بشأن برنامج التغيري مع مجيع الدول األعضاءحوار وثيق  املنظّمة على لستظ
    

    الوضع املايل  -اثالث  
 ٢٠١١فرباير / شباط٢٨ اب اخلاص يفعرض للوضع املايل للحسفيما يلي   - ٢٥

  ):التفاصيل يف املرفق الرابع  ترد(
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  جدول
    الوضع املايل    

 مباليني اليوروات 

 ١٣,٠٠  املوافق على ختصيصها لربنامج التغيرياألموال 
 ٢,٣٩  املبالغ املنفقة

 ١٠,٦١ الرصيد
      

    اخلطوات املقبلة  -ارابع  
ومــن  .تطــوراتملعنيــة علــى حنــو منــتظم جبميــع الاجلهــات ا مجيــع ســوف يــستمر تبليــغ  -٢٦

  .للدول األعضاء جلسة إحاطة أخرى ٢٠١١مايو /أن ُتعقد يف مطلع أياراملقّرر 
 متــسق علــى حنــوتنميــة قــدرات املــوظفني ووف ُتــدار عمليــة تغــيري ثقافــة املنظّمــة  وســ  -٢٧

ــل ــع مراحــل ومتكام ــيري  يف مجي ــامج التغ ــدرة اضــمانو.  برن ــامل لق ــىة نظّم ــى ســتفادة  االعل املثل
الفريــق ســوف يبــدأ ، يةوارد املؤســساملــ ونظــام ختطــيط عمــالاألاجلديــد لتــسيري نمــوذج ال مــن

إدارة يف جمــال  خــبري ، ويــساندهيف الوقــت املناســب التغــيري الثقــايف عملــه بعمليــةاجلديــد املعــين 
  .التنظيميالتغيري 
. وفقـا خلطـة العمـل      سيةوارد املؤسـ  املـ ختطـيط   نظـام   تنفيـذ   علـى   العمل   ستمريوف  وس  -٢٨
وف سـ و. النظـام ذلـك  يـذ   الرئيـسية لتنف   عـامل لجـداول الزمنيـة وامل    عـرض ل  رد يف املرفـق الثـاين       يو

مبـادئ  مـن أهـم      رفااملعـ تقاسـم   لـى النتـائج و    عة  قائمـ اإلدارة ال وة  يإدارة املخاطر املؤسس  تظل  
  .جالربناممراحل منهجية يف مجيع ُتعاجل بطريقة ومن مث فسوف برنامج التغيري، 

    
      اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  -اخامس  

تالحظ أن  و،باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقةيط علما أن حت توّداللجنة  لعلّ  - ٢٩
 الصناعية ر جملس التنميةقّر وم١٥- م/١٣- ع م  املؤمتر العاممقّرراحملرز يف تنفيذ   مالتقّد
  .٤- م/٣٨- ص  ت  م
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      األولاملرفق 
      ةج التغيري والتجديد يف املنظّمنامبرفوائد     

  بيان الرسالة
 

 

 

 

 

  
  
  
 

 

 

  

 

  

 

التنفيذ حسب احتياجات 
 اجلهة املستفيدة

 توقعات اجلهاتتلبية  
 املاحنة والدول األعضاء

  العمل ضمن ثقافة 
  استباقية يف إطار نظام 

 يّتسم بالكفاءة

قترن املنمو ال 
  ةباجلود

توحيد األداء 
 اجلماعيعملحتسني الستباقية للمعارف واالدارة اإل •  يونيدويف ال

 إضافة القيمةلتركيز على من أجل ا قدرات املوظفني حترير •
 زيادة الفّعالية التنظيمية •

اجلهات املعنيةحتسني القدرة على توفري معلومات إىل •
 الداخلية واخلارجية

 يةشفّافاملساءلة والاملقترن بتعزيز ختويل الصالحيات  •
 حتسني إدارة املخاطر •

  الطلب املتزايدتلبية •
  اجلغرايفتوسيع الشمول •
 ئياألثر اإلمنازيادة  •
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      الثايناملرفق 
    اجلدول الزمين إلصدارات برنامج ختطيط املوارد املؤسسية    

  

  

  

  إعداد املشروع
  أنشطة التعاون التقين/ األعمال األساسية- ١اإلصدارة 

   خمطّط العمل-
   تنفيذ املخطط-
   اإلعداد النهائي-
   التشغيل الفعلي والدعم-

   إدارة املوارد البشرية ووحدة صرف املرّتبات- ٢اإلصدارة 
   خمطّط العمل-
   تنفيذ املخطط-
   اإلعداد النهائي-
   التشغيل الفعلي والدعم-

   الشؤون املالية واللوجستيات- ٣اإلصدارة 
   خمطّط العمل-
   تنفيذ املخطط-
   اإلعداد النهائي-
   التشغيل الفعلي والدعم-

   إدارة املعارف والتعاون- ٤اإلصدارة 
  ُتنفّذ جنبا إىل جنب مع سائر اإلصدارات

   وتقاسم املعارف، وإدارة املخاطر املؤسسية،اإلدارة القائمة على النتائج
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      الثالثاملرفق 
      التغيري برنامج حلوكمةاهليكل املنقّح     

 
  
  
  
  

 
  
  

 
 

  
 

  
  
  
  

اللجنة املعنية بالتغيري
  والتجديد التنظيمي

 
  يف التنفيذ الشريك

  إدارة املشاريع

مكتب التغيري 
  ديد يف املنظمةوالتج

  إدارة برنامج التغيري

  اجمللس املعين باملشاريع

 
 الشريك فريق 

  يف التنفيذ

 
 الشريك فريق 

  يف التنفيذ

 
 الشريك فريق 

  يف التنفيذ

 
 الشريك فريق 

  يف التنفيذ

  الدعم املقدم 
 من خدمات إدارة 
 املعلومات واالتصاالت

 
 إدارة املعارف والتعاون
الوحدة الوظيفية القيادية

الشؤون املالية
  واللوجستيات

الوحدة الوظيفية القيادية

إدارة املوارد البشرية 
 ووحدة صرف املرتبات
الوحدة الوظيفية القيادية

  
  ال األساسيةاألعم

الوحدة الوظيفية القيادية

  
الفريق املعين بعملية 
  التغيري الثقايف

تطوير النظم وتقدمي 
 الدعم التقين

 وكالء التغيري
   اليونيدويف

 وكالء التغيري
   اليونيدويف

  وكالء التغيري 
   اليونيدويف

  وكالء التغيري 
   اليونيدويف
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      رابعالاملرفق 
    الوضع املايل    

  :اته مباليني اليورو٢٠١١فرباير / شباط٢٨ حىتالوضع املايل 

 

امليزانية االمجالية 
  للفترة 
٢٠١٣‐٢٠١٠ 

املبالغ املنفقة يف 
فترة السنتني 

٢٠١١‐٢٠١٠ 
جمموع األموال 

 املتاحة

 ٦,٤٠ - ٦,٤٠  (SAP)الشريك يف التنفيذ 

 ٠,٨١ ٠,١٩ ١,٠٠  التدريب والتعميم التدرجيي

 ١,٢٢ ١,٨٨ ٣,١٠  الرباجميات

 ٠,٦٠ - ٠,٦٠  البنية التحتية/املعّدات احلاسوبية

 ١,٥٨ ٠,٣٢ ١,٩٠  تكاليف أخرى

 ١٠,٦١ ٢,٣٩ ١٣,٠٠  اجملموع

  
  


