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 *1253507*
 

 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق د التكّريرجى من أعضاء الوفولذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة الثامنة والعشرون

  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦- ٢٥فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

 تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات 
  قةغري املنفَ

  جملس التنمية الصناعية 
  األربعونالدورة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت) ج( ٤البند 

  تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة االعتمادات
     قةغري املنفَ

      برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة    
         تقرير من املدير العام    

اآلونـة األخـرية فيمـا      يف   جـرت يقدِّم هذا التقريـر معلومـات حمدَّثـة عـن التطـّورات الـيت                 
 بـاملقرَّر   عمـالً وذلـك   ،  )"برنـامج التغـيري   "اختـصاراً   (تغـيري والتجديـد يف املنظمـة        يتعلق بربنـامج ال   

ــا حتـــدِّث. ٤-م/٣٨-ص ت م ــملعلومـــات الـــيت ا هـــذه الوثيقـــة كمـ ــابقاً يف قُـ ــائق دِّمت سـ الوثـ
IDB.39/9و IDB.39/CRP.5و GC.14/CRP.5.  

     
    لفيةاخل  -أوالً  

 كمبادرة ُتنفَّذ ٢٠١٠يف عام ) برنامج التغيري( املنظمة اسُتهلَّ برنامج التغيري والتجديد يف  -١
 حتقيق بوصفها شريكاً يف العمل من أجلترمي إىل تعزيز دور اليونيدو بأمجعها على نطاق املنظمة 
 تعديالت جوهرية على طريقة عمل املنظمة بإدخال" برنامج التغيري "عىنوُي. االزدهار االقتصادي
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 إضفاء الطابع املؤسسي على اإلدارة وكذلك يفزيادة كفاءهتا وفعَّاليتها يف قُدماً ي من أجل املّض
  سابقاً، ُيتوقَّع أن ميكِّن الربنامُجأُبلغ عنهوحسبما . القائمة على النتائج وإدارة املخاطر واملعارف

ل اليونيدو من القيام على حنو أفضل بتلبية احتياجات املتلقِّني وتوقُّعات اجلهات املاحنة والدو
وجيري حتقيق .  إىل الفعلاالستباقيةتتسم بالكفاءة واملبادرة األعضاء، وتعزيز وجود بيئة عمل 

 اليونيدو، وتنفيذ نظام ختطيط تصميم إجراءات إدارة األعمال يفذلك بوسائل من ضمنها إعادة 
نظم وتطبيقات ومنتجات " SAP" ("ساب "باستخدام نظام براجميات شركةاملوارد املؤسسية 

  .وإدخال حتسينات على ثقافة العمل، وتنمية قدرات املوظفني، )هيز البياناتجت
    

    التطّورات الرئيسية  -ثانياً  
ويلخِّص ". برنامج التغيري"تواصل األمانة االضطالع جبهود كبرية من أجل تنفيذ   - ٢

كما يقدِّم ، GC.14/CRP.5 عنها يف الوثيقة أُبلغأدناه التطّورات السابقة حسبما الوارد القسم 
من خالل اتِّباعه هنجاً " برنامج التغيري"وما زال .  كل جمال من اجملاالتعنحتديثاً للمعلومات 

 بدرجة عالية من التشاركية والشفافية، قادراً على حتقيق مجيع املعامل الرئيسية هزومتّينظامياً 
 بالنمائط اليت ٢٠١٢ر يناي/وحسبما كان متوقَّعاً، جيري العمل منذ كانون الثاين. حىت اآلن

أنشطة التعاون :  اجلديدة لألعمال األساسية اليت تضطلع هبا اليونيدو، وهياإلجراءاتتدعم 
بنظام الدائرة التقين، وإدارة املوارد البشرية، وإدارة األداء، مبا يف ذلك تقييم األداء 

ومع توقُّع . تَّباتاملركشوف إدارة ويف عمليات استعراض أداء العاملني،  درجة ٣٦٠  الكاملة
، ٢٠١٣  نمائط املتعلقة باملالية واالشتراء واللوجستيات يف أوائل عامبال الفعلي العملبدء 

ميكِّن من شأنه أن ا مماملتكامل متاماً قيد التنفيذ يف ذلك احلني، " ساب"يكون نظام سوف 
  ".برنامج التغيري" املرجوَّة من املنظمة من الشروع يف حتقيق الفوائد

    
      "ساب " براجمياتنظام/طيط املوارد املؤسسيةتنفيذ نظام خت  - ألف  

    التعاون التقينأنشطة / األساسيةاألعمال: ١ ةاإلصدار    
التعاون التقين لليونيدو، اليت ُتسمَّى إدارة أنشطة / األساسيةاألعمالب اخلاصةالنميطة   - ٣

ن املنظمة من إدارة دورة ، متكِّ"ساب " براجمياتواملشاريع يف نظامالعمليات حافظات 
 تصميم املشروع واملوافقة عليه مروراً مبراحلومشاريعها بأكملها بدءاً من حتديد الطلب، 

 الدروس املستفادة بشأنه والتشارك يفعنه اإلبالغ وتنفيذه ورصده وتقييمه وتقدمي تقارير 
 املصلحة ُب وأصحا اليونيدوسوف تكتسبو. عاملياًضمن نظام واحد ميكن الوصول إليها 
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 عدداً من املزايا من خالل ذلك، مثل حتقيق قدر أكرب من الالمركزية، وإضفاء املعنيون فيها
اإلدارة املنهجية للمخاطر، وزيادة نظام الطابع املؤسسي على اإلدارة القائمة على النتائج، و

صلحة  املبٍ املعارف بني مجيع أصحاوالتشارك يفالشفافية، فضال عن حتسني االتصاالت 
ودة املعنيني، وبالتايل تعزيز العمل اجلماعي ومتكني املنظمة من حتقيق النمو املقترن باجل

  .وتوحيد األداء يف اليونيدو
، مت وضع نظام إدارة ٢٠١١ يف أوائل عام التصميم األويلخمطط وبعد مرحلة وضع   - ٤

ذوي املعرفة واخلربة واملشاريع واختباره مبشاركة عدد كبري من املوظفني حافظات العمليات 
، ُبذل جهد كبري لترحيل مجيع يف طور العملوحاملا أصبح النظام . من مجيع أحناء املنظمة

املشاريع اجلارية إىل النظام اجلديد من أجل متكني مديري املشاريع واألفرقة التابعة هلم من 
" ساب " براجمياتامواملشاريع املكلَّفني هبا يف إطار نظحافظات العمليات الشروع يف إدارة 

 مجيع املشاريع اليت اتباعوبدأت عملية كربى لضمان . ٢٠١٢يناير /اعتبارا من كانون الثاين
اإلدارة القائمة على النتائج بشأن إدارة املستنِد إىل  اإلطار املنطقي  منهجيِةةَ بِنيمت ترحيلها
لبس فيه النتائج  أن ُتوضَّح على حنو ال واليت تقتضيواملشاريع، العمليات  حافظات

ؤشرات امل وكذلكواملُخرجات واألنشطة جنبا إىل جنب مع مؤشرات األداء الرئيسية، 
واملشاريع لن العمليات  حافظات نظام إدارة نَّوحال إمتام هذه العملية، فإ. نةعيَّاملخاطر املو

ن تقدمي ميكِّن أيضاً مسوف  اإلدارة املنهجية القائمة على النتائج، بل يقتصر على تيسري
يكون ممكناً تقدمي تقارير كاملة عن النتائج سوف و. عن النتائج يف املستقبلاإلبالغ تقارير 

ويف . موضع التنفيذ" ساب"براجميات ، حال وضع مجيع منائط نظام ٢٠١٣اعتبارا من عام 
و لرصد الفعَّال على خمتلف املستويات، تقوم اليونيدلمكانية اإل إتاحة أجلالوقت نفسه، ومن 

باالشتراك مع أصحاب املصلحة املعنيني اإلبالغ حالياً بتحديد متطلبات الرصد وتقدمي تقارير 
  .ينيالداخليني واخلارج

    
     املرتَّبات، وإدارة شؤون السفروجداول كشوفإدارة رأس املال البشري، : ٢ ةاإلصدار    

ة بإدارة املوارد ، جيري تنفيذ خمتلف األنشطة املتصل٢٠١٢يناير /منذ كانون الثاين  - ٥
 املرتَّبات وإدارة األداء، مبا يف ذلك تقييم شوفوإعداد كالبشرية، مثل التوظيف اإللكتروين 

، وغريها من األنشطة ذات  يف عمليات االستعراض درجة٣٦٠ بنظام الدائرة الكاملةاألداء 
. عاملياًها الذي ميكن الوصول إلياملستخدم الوحيد " ساب"براجميات الصلة، يف إطار نظام 

طالبات عرب املطلبات والحالياً على تقدمي قادرين وأصبح املوظفون واخلرباء االستشاريون 
إطار هذا خدمة اخلط احلاسويب املباشر الذاتية، حبيث ميكن أن يوافق عليها املديرون يف 



IDB.40/5 
PBC.28/5 

 

4 V.12-53507 

 

هتم النظام، كما أصبحوا قادرين على حتديث معلوماهتم الشخصية مثل ِسَيرهم الذاتية ونبذا
ذلك، ميكن اآلن لطاليب االلتحاق وعالوة على . املصرفية  بياناهتماملهنية وعناوينهم وتفاصيل

أن يقدِّموا طلباهتم لوظائف معيَّنة على صفحة اليونيدو الشبكية عرب من املرّشحني بوظائف 
  ".بسا " براجميات يف إطار نظامةً فتتم معاجلة تلك الطلبات مباشر،اخلط احلاسويب املباشر

براجميات حلاسوب الكبري القدمي ونظام بني اوبعد أربعة أشهر من التشغيل املتوازي   - ٦
 املرتَّبات كشوف، أصبح نظام ٢٠١١ يف عام مكثَّفة وعقب إجراء اختبارات ،اجلديد" ساب"

 كشوفنظام /إجراءاتوحقَّق تطبيق . ٢٠١٢يناير /اجلديد يعمل بكامل طاقته يف كانون الثاين
ات هبذا الشكل اجلديد عدداً من الفوائد ومن املكاسب الناجتة عن زيادة الكفاءة بالنسبة املرتَّب

لليونيدو، مثل إدماج النظام املذكور كلّياً يف نظام إدارة رأس املال البشري، والوصول إىل 
. املعلومات الشخصية عرب اخلط احلاسويب املباشر، وإعداد قسائم املرتَّبات بالشكل الالورقي

 اليونيدو التوقُّف عن استعمال خدمات احلاسوب سوف يكون مبستطاعباإلضافة إىل ذلك، و
يورو؛ وسُيستخدم هذا  ٥٥٠ ٠٠٠الكبري، وهو ما سيفضي إىل حتقيق وفورات سنوية تبلغ حنو 

  . مستقبالبأمجعه" ساب"براجميات املبلغ لتغطية تكاليف صيانة نظام 
براجميات ملوظفني عرب اخلط احلاسويب املباشر يف نظام أما النظام اجلديد إلدارة أداء ا  - ٧
 يف عمليات  درجة٣٦٠ بنظام الدائرة الكاملة، الذي يتضمَّن تقييماً لألداء "ساب"

جنَز اجلزء األول وأُ. ٢٠١٢مارس /، فقد بدأ تطبيقه على مجيع املوظفني يف آذاراالستعراض
ظام اجلديد، الذي ُيكمِّله إطار جديد ويعمل الن. ٢٠١٢مايو /من دورة التقييم خالل أيار

 عليه ذلك منإلدارة األداء، على دعم وتعزيز إدارة األداء القائمة على النتائج مبا ينطوي 
وُيعترب .  من حيث إنه ميكِّن من إجراء تقييم مشويل ألداء املوظفنيهاّمةونتائج ذات مغزى 

  .يف وتيسِّرهالنظام اجلديد أداة رئيسية تشجِّع على التغيري الثقا
ومن أجل ضمان هتيئة املوظفني للتغيريات اجلديدة العديدة وإتاحة إمكانية التعلم هلم   - ٨

التدريب الالزم ومن مث ضمان اتِّباعهم، يف هناية املطاف، دورات ومتكينهم من حضور 
أسلوب العمل اجلديد، تقرَّر إعادة جدولة موعد بدء تطبيق أسلوب العمل اجلديد فيما خيص 

هذه  نَّبيد أ. اخلرباء الفنيني، والتنظيم اإلداري، وإدارة شؤون السفر/اخلرباء االستشاريني
برنامج " تداعيات على عموم اإلطار الزمين لـتنفيذ  لن يكون هلا أّياملعاد تنظيمهاالترتيبات 

 ةديد اجلالعملية اإلجرائية تطبيق ٢٠١٢أبريل /وجيري تدرجيياً اعتباراً من نيسان". التغيري
اجلديد يف اإلجرائي ومبوجب هذا األسلوب . اخلرباء الفنيني/لتوظيف اخلرباء االستشاريني

 جمّمعاخلرباء الفنيني من /، ميكن ملدير ما أن خيتار اخلرباء االستشاريني"ساب " براجمياتنظام
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لى  عاملشرِفولدى موافقة .  إصدار طلب التوظيف إلكترونيا من مثّ فيتّم،بشريةالموارد لل
، يقوم النظام بإصدار العقد دومنا )مبدأ العيون األربع" (ساب"براجميات الطلب يف نظام 
وُيتوقَّع أن تؤدِّي هذه العملية اإللكترونية املبسَّطة لتسلسل .  موافقات إضافيةحاجة إىل أيِّ

رباء اخل/سري العمل إىل تقليص اجلهود اإلدارية وتسريع إجراءات توظيف اخلرباء االستشاريني
ميكن الوصول إليه " ساب " براجميات نظامنَّوباإلضافة إىل ذلك، ومبا أ. كبريالفنيني إىل حدِّ 

عاملياً، أصبح اآلن مديرو املشاريع يف امليدان هم اآلخرون قادرين على توظيف خرباء 
 حتقيق علىمما من شأنه أن يساعد كثرياً ، "ساب"خرباء فنيني من خالل نظام /استشاريني

 العمل فإنَّوفضال عن ذلك، . مركزية ومتكني املوظفني امليدانيني من االضطالع مبهامِّهمالال
  .٢٠١٢تدرجيياً خالل منتصف عام سوف ُيستهلَّ بالنميطة اجلديدة إلدارة شؤون السفر 

    
     واللوجستياتواملشترياتاملالية : ٣ ةاإلصدار    

، ُوضعت أيضاً خمطّطات ٢٠١١ئل عام  للمالية يف أواأوَّيل مصغَّرعقب وضع خمطَّط   - ٩
 إىل ٢٠١١أكتوبر /تفصيلية للمالية واخلدمات اللوجستية خالل الفترة من تشرين األولأوَّلية 

 متطلبات النظام اجلديد إلدارة وضعويف موازاة ذلك، ومع . ٢٠١٢أبريل /أوائل نيسان
ال البشري واإلدارة املالية، ، فضال عن متطلبات إدارة رأس امل يف االعتبار واملشاريعاحلافظات

 ٣ ةوستبدأ مرحلة حتقيق اإلصدار. أدِخل مزيد من التحسني على صقل خمطَّطات االشتراء
  .٢٠١٢مايو / واللوجستيات، يف أيارواملشتريات باملالية ةاخلاص
جيري دعم مجيع سوف ، ٢٠١٣ يف أوائل عام ٣ ةومع بدء التشغيل الفعلي لإلصدار  - ١٠

ومىت مضت فترة على بدء تنفيذ .  من خالل نظام متكامل وحيداألعمالإجراءات إدارة 
بالكامل، يف العمل  اجلديد األسلوب اجلديدة وقامت اليونيدو باعتماد العمليات اإلجرائية

  ".برنامج التغيري" املرجوَّة من  املنظمة قادرة على حتقيق الفوائدسوف تكون
    

    يف العمل والتعاون  املعارفإدارة: ٤ ةاإلصدار    
إدارة املعارف يف اليونيدو بالتزامن مع اإلصدارات منهجية جيري العمل على إدخال   - ١١

على واملشاريع حافظات العمليات  نظام إدارة يشتملوعلى ضوء ذلك، . الثالثة اآلنفة الذكر
 مشروع من املشاريع وملواضيع أخرى وجود غرف خمصصة للتعاون يف العمل بشأن كل

حتتوي أيضاً على الوثائق سوف ائمة على اخلط احلاسويب املباشر الغرف القوهذه . كذلك
 وفضالً.  وميكن أن يصل إليها مجيع املوظفني، سواء كانوا يف املقّر أو يف امليدان،ذات الصلة

 من القيام بعمليات ميكِّن قوياً ٍث حبحمرِّك واملشاريع احلافظاتعن ذلك، يتضمَّن نظام إدارة 
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وفيما خيص الوثائق املتصلة بإدارة رأس املال .  على نطاق النظاماألهدافحمددة حبث 
لوثائق السرِّية لضمان خزن ااملواِضع واملعاِلم على رسم خرائط عملي  مترين أُجريالبشري، 

  .على حنو فعَّال
ومــن شــأن إمكانيــة الوصــول إىل النظــام عامليــاً ومــا يتــضمَّنه مــن حمتويــات أن يــسامها يف     -١٢
 فيمــا بــني خمتلــف التعــاون يف العمــلحتــسني ســبل يف  املعــارف علــى نطــاق املنظمــة و ارك يفالتــش

 مزيــداً مــن كمــا أنَّ مــن شــأن ذلــك أن يتــيح .  وكــذلك بــني املقــّر وامليــدان ،الوحــدات التنظيميــة
ة املشاركة الفعَّالة من ِقبل املوظفني امليدانيني يف أنشطة التعاون التقين مبا يـشمل مجيـع مراحـل دور                 

  .صوالً إىل تقييمه ورصدهومث  بدءاً من حتديد ماهية املشروع وتصميمه وتنفيذه -املشروع 
 حتليل حلالة أُجريولضمان اتِّباع هنج استراتيجي جتاه موضوع إدارة املعارف،   - ١٣

 أخذ التحليل يف وقد.  املنظمةأحناءاملعارف الراهنة يف اليونيدو مشل موظفني من مجيع 
، على سبيل املثال، ومن ذلك االضطالع به من عمل سابق يف هذا الصدد؛ احلسبان ما مت

 على ذلك، مت وضع استراتيجية إلدارة ًءوبنا. تقرير تناول رأس املال الفكري لدى اليونيدو
 على أن ينصب التركيز الرئيسي خالل واتُّفق. املعارف، مشلت عدداً من التوصيات

طار املنطقي يف نظام إدارة لإلنوعية القيمة الت علومات ذاامل على استكمال ٢٠١٢  عام
واملشاريع للتمكني من حتقيق إدارة فعَّالة قائمة على النتائج باإلضافة إىل حافظات العمليات 

بدأ ، سي العمليوخالل هذا التمرين. تقدمي تقارير نوعية عن النتائج خالل األعوام املقبلة
، على ومنهاة إلدارة املعارف اليت يوفِّرها النظام؛ الية الوظيفياملوظفون استخدام أوجه الفع
وفضال عن ذلك، وخالل النصف الثاين من . التعاون يف العملسبيل املثال، استخدام غرف 

، وكذلك ة من املمارسات على سبيل التجربة أوَّليجمموعاتُتطبَّق سوف ، ٢٠١٢عام 
، ألجلني العاملني لفترة طويلة امنهجية اجللسات اإلعالمية للموظفني وللخرباء االستشاري

  .استيعاب املعارفالية ضمان فعوذلك بغية 
    

    "ساب"براجميات االستعراضات املستقلة لتنفيذ نظام     
وحتقيق األهداف " ساب " براجميات املمارسات يف تنفيذ نظامأفضللضمان اتِّباع   - ١٤

وكانت . يف أملانيا" ساب" شركة منمستقلني  بكفاءة، أجرَي تقييمان على يد فريقْين املنشودة
، ٢٠١١أغسطس / يف آبأُجري الذي ،النتائج العامة اليت توصَّل إليها التقييم األولحصيلة 

 من االلتزام  املستوى العايلنَّوتبيَّن أ.  بالتنفيذفيما يتعلق خماطر شديدة إجيابية، ومل تتكشَّف أّي
،  الداعمة للتنفيذالسابقةاألنشطة  خلفية وكذلك ،واملشاركة من جانب موظفي اليونيدو
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واعُتربت حالة عملية التنفيذ يف اليونيدو جيدة مقارنة حبالة . على درجة عالية من املهنيةكان 
  . من التعقُّدمماثل على قدر تنطويمشاريع التنفيذ املضطلع هبا يف بيئة مماثلة 

ال احلوكما هي . ٢٠١٢مارس / الثاين يف أواخر آذارالتقييمي االستعراض وأُجري  - ١٥
 مشروع التنفيذ  األول، خلص االستعراض يف التقييم الثاين إىل أنَّالتقييمياالستعراض يف 

 تسليط الضوء بوجه خاص على ومتّ. ظلّ يف حالة جيدة ومتقيِّداً باجلدول الزمين املوضوع
، والنهج دة اجليروح العمل اجلماعي العامةواإلدارة املمتازة ألصحاب املصلحة املعنيني، 

  . بالتنفيذفيما يتصلومل تتكشَّف أي خماطر رئيسية . الربنامجيف  املتَّبعالنظامي واحملكم البنيان 
    

    التدريب ملوظفي املقّر واملوظفني امليدانيني  - باء  
النظــام ب للعمــللــضمان أن تتــوفَّر جلميــع اجلهــات الفاعلــة املهــارات واملعــارف الالزمــة     -١٦

 التدريب املكثف والذي ُيجـرى يف الوقـت املناسـب كعنـصر أساسـي يف تنفيـذ           إىلاجلديد، ُينظر   
ينــاير وتــشرين  /ففــي الفتــرة املمتــدَّة مــا بــني كــانون الثــاين      . تنفيــذاً ناجحــاً " برنــامج التغــيري "

تنفيـذ الربنـامج املـذكور      ل مون خدمات الـدعم   يقدِّ ممن    موظفاً ١٦٦، تلقَّى   ٢٠١١أكتوبر  /األول
ووكـالء معنـيني بـالتغيري وخـرباء يف مـادة املوضـوع املعـين، تـدريباً             ة  يوظيف  مهام رؤساءبوصفهم  

وعقــب وضــع خطــة شــاملة لتــدريب مــوظفي املقــّر   ". ســاب " براجميــاتاختــصاصياً علــى نظــام
واملــوظفني امليــدانيني مبــا يتــيح نقــل املعــارف نقــالً منــهجياً، ُبوشــر العمــل علــى تــدريب املــوظفني 

 ٢٠١١أكتوبر  /ويف الفترة ما بني تشرين األول     . ٢٠١١أكتوبر  / األول  اعتباراً من تشرين   عموماً
مـن املـوظفني واخلـرباء االستـشاريني        شـخص    ٢ ١٠٠، كان أكثر من     ٢٠١٢مارس  /وهناية آذار 

 ورصـدها، وإنـشاء     احلافظـات  علـى إدارة املـشاريع، وإدارة        دروساً تدريبية الرئيسيني قد حضروا    
ويــد بــاملوظفني، واخلدمــة الذاتيــة اخلاصــة بــاملوظفني واملــديرين،   التزومــسائلاملــشاريع، وامليزنــة، 

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، قـــام . والتوظيـــف اإللكتـــروين، وإدارة األداء، مـــن بـــني مواضـــيع أخـــرى
 فيمـا خيـص  واليونيدو بوضع مـواد الـتعلُّم اإللكتـروين عـن املواضـيع املـذكورة أعـاله        ن يف   موظفو

.  جلميـع املـوظفني يف املقـّر واملـوظفني امليـدانيني           الوصـول إليهـا   متـاح   اليونيدو حتديداً، وهي مواد     
، إحـــضار عـــدَّة ٢٠١١ديـــسمرب /ولـــضمان التـــدريب الفّعـــال يف امليـــدان، مت، يف كـــانون األول

 مكتبـاً مـن املكاتـب امليدانيـة إىل املقـّر لفتـرة أسـبوع واحـد لكـي يتلقُّـوا تـدريباً                        ١٤موظفني من   
 اليونيدو بدأت تنفيـذ حلقـات   نَُّيضاف إىل ذلك أ. اجلديدةإلجرائي امكثَّفاً على أساليب العمل   

علـى شـبكة اإلنترنـت للمـوظفني امليـدانيني حـول مجيـع          متاحة   )١("ارويبين"بنظام  تدريب تفاعلية   
───────────────── 

شبكة الويب ميكِّن من عقد حلقات دراسية وعروض إيضاحية وحلقات عمل  نظام قائم على هو" ويبينار"  )1(  
  .عرب اخلط احلاسويب املباشر
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 حـىت   جـداً ، وقـد كانـت ناجحـة        "سـاب "املضطلع هبا يف إطار نظـام       اجلديدة   العمليات اإلجرائية 
تعزيز املعارف داخـل املنظمـة، تقـوم اليونيـدو حاليـا بعقـد حلقـات        ومن أجل أيضاً ضمان     . اآلن

، حيــث يتلقَّــى املوظفــون الرئيــسيون تــدريباً خاصــاً   "تــدريب املــدربني"دراســية منتظمــة هبــدف  
تفاعليـة علـى شـبكة اإلنترنـت        وحماضـرات   ليكونوا قادرين بدورهم علـى عقـد حلقـات تـدريب            

ــزة ُتجــرى يف    .مــستقبال ــدريبات مركَّ ــدريب املطبَّقــة ت  غــرف وباإلمجــال، تــشمل منــهجيات الت
الوظيفيـة   واخلاصـية  مكاتـب املـساعدة،      وخـدمات ،   من قبـل مرشـدين     دراسية، ودورات ُموجَّهة  

تفاعليــة علــى شــبكة اللقــات واحل النظــام، الــيت يوفِّرهــااليونيــدو حتديــداً ب اخلاصــةاملــساعدة بــشأن 
وفـضال عـن ذلـك، ومـن أجـل      .  الـتعلُّم اإللكتـروين الـيت ختـص اليونيـدو حتديـداً      موادواإلنترنت،  

عامليـاً وضـمان أن يكـون امليـدان قـادراً علـى             " ساب"براجميات  ضمان إمكانية الوصول إىل نظام      
اليات الوظيفية اليت يتَّسم هبا النظام املذكور، تعمل اليونيـدو بـشكل          من مجيع الفع   متاماًاالستفادة  

  . املعلومات على الصعيد امليداينعلى االرتقاء ببنيتها التحتية لتكنولوجيامنهجي 
    

     اإلبالغئمة على النتائج وتقدمي تقاريراإلدارة القا  - جيم  
الرئيسية دعم اإلدارة املنهجية القائمة على املنشودة " برنامج التغيري"أحد أهداف   - ١٧

على حنو أكثر اتِّساقاً عن النتائج إىل اإلبالغ النتائج ألنشطة اليونيدو وإتاحة تقدمي تقارير 
 العمل اليت تصميم بنية إجراءاتوخالل عملية إعادة . أصحاب املصلحة املعنيني مجيعهم

أنشطة / األساسيةعماللأل اجلديدة الطرائق اإلجرائية تصميم أُعيد، ٢٠١٠جرت يف عام 
وتبعاً لذلك، . قائمة على النتائج للمشاريعالتعاون التقين على حنو ميكِّن من اإلدارة الفعَّالة ال

 واملشاريع، اليت ُوضعت قيد تداول مجيع مديري املشاريع يف احلافظاتمت تصميم منيطة إدارة 
لدعم اإلدارة القائمة على النتائج ملشاريع اليونيدو وذلك ، ٢٠١٢يناير /كانون الثاين
كل منهجي حتديد النتائج  واملشاريع بشاحلافظاتوتكفل منيطة إدارة . وحافظاهتا

واملُخرجات بالنسبة لكل مشروع مبا يشمل املؤشرات اليت تدل على الكيفية اليت يتم هبا 
ومن شأن ذلك أن يتيح رصد التقدُّم املُحرز وحتقيق النتائج، . حتقيق تلك النتائج واملُخرجات

عن النتائج من منظور اإلبالغ واإلدارة الفعَّالة ملخاطر املشاريع، فضال عن تقدمي تقارير 
فعلى سبيل املثال، سيكون ممكناً تقدمي . استراتيجي ومشويل إىل أصحاب املصلحة املعنيني

تقارير تتناول، يف مجلة أمور، النتائج املتوقعة والنتائج املتحقِّقة واملوارد املستخدمة والوقت 
ما يتعلق حبافظات وسيكون ممكناً تقدمي هذه التقارير في. الذي مت صرفه يف هذا الصدد

ولذا، . اليونيدو حسب املنطقة والبلد واجملال املواضيعي واجلهة املاحنة وغري ذلك من الفئات
نوعية باإلضافة إىل العلومات امل عن  اإلبالغستكون اليونيدو يف وضع ميكِّنها من تقدمي تقارير
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واملصدر الوحيد للبيانات " ساب"براجميات  التكامل التام بني نظام نَّأوكما . البيانات الكمية
 يكونسوف و. ملحوٍظ بقدرٍاتِّساق عملية تقدمي التقارير وتعزيز الشفافية سوف يتيح 

 ةًاليونيدو الوصول إىل هذه املعلومات الشاملة مباشريف بإمكان أصحاب املصلحة املعنيني 
تقارير على هذا يكون ممكناً البدء بتقدمي السوف و. م نظام اخلط احلاسويب املباشرباستخدا

  . موضع التنفيذ" ساب"، حاملا يتم وضع مجيع منائط نظام ٢٠١٣النحو اعتباراً من عام 
 تتبعومن أجل حتقيق ذلك كلَّه، تعكف اليونيدو يف الوقت الراهن على ضمان أن   - ١٨

 باإلطار املعلومات املتصلة وخصوصاًاملعلومات اليت ختص مجيع املشاريع اجلديدة واجلارية، 
مبادئ اإلدارة القائمة على ) أي النتائج والنواتج واملؤشرات ومؤشرا األداء الرئيسية(ملنطقي ا

وُيعّد هذا النشاط .  واملشاريعاحلافظات يف النظام اجلديد إلدارة استيعاهباالنتائج وضمان 
ويف الوقت . مستقبال" ساب"الرئيسي شرطاً أساسياً لتقدمي تقارير نوعية من خالل نظام 

 الدول األعضاء باالشتراك معاإلبالغ  اليونيدو بصدد حتديد متطلبات تقدمي تقارير ته، فإنَّذا
  .واجلهات املاحنة

    
    إدارة املخاطر  - دال  

 وحيث ُوضعت يف احلسبان". برنامج التغيري" إدارة املخاطر جزءاً ال يتجزَّأ من ُتعّد  -١٩
، عقد عدد ٢٠١١ و٢٠١٠، خالل عامْي ، مت٢٠٠٩ّ يف أواخر عام املستبانةاملخاطر والفرص 

 مبشاركة اإلدارة املشاريعمن حلقات العمل على املستوى االستراتيجي والعمليايت ومستوى 
وأتاحت حلقات العمل تلك األساس لصوغ .  اليونيدوأحناءالعليا وكبار املوظفني يف مجيع 

ال عن ذلك، تتيح منيطة إدارة وفض.  بأمجعها إدارة املخاطر على نطاق املنظمةعامة بشأنسياسة 
 خماطر املشاريع وتقييمها استيعابمنهجية " ساب"واملشاريع التابعة لنظام العمليات  حافظات
وسيتواصل إدراج متطلبات إدارة املخاطر يف اإلصدارات األخرى مبا يكفل إدارة . وإدارهتا

  . بأمجعها املنظمةعلى نطاقاملخاطر على مجيع املستويات الشاملة 
    

    التغيري الثقايف  - هاء  
 بذل وقد". برنامج التغيري"مثة عدد من التغيُّرات الثقافية اجلارية منذ استهالل   - ٢٠

 املنظمة جهوداً مشتركة لضمان حتقيق عدد أحناءاملوظفون على خمتلف املستويات يف مجيع 
لوحدات التنظيمية بني ا املشترك التعاون يف العملوأفضى هذا . من املعامل يف الوقت املناسب

 العمل اجلماعي حتسني أسلوب ومنها مثالً إىل عدد من التغيُّرات الثقافية اإلجيابية، املتعددة
 الفعلي للنظام التطبيقوباإلضافة إىل ذلك، ُيتوقَّع أن يؤدِّي .  املعارفوالتشارك يفوالتواصل 
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. ت املوظفني إىل حّد كبريراإىل تيسري تنمية قد" ساب"اجلديد إلدارة األداء يف سياق نظام 
التعاون يف  توفُّر غرف وخصوصاً إمكانية الوصول إىل النظام عاملياً، وعالوة على ذلك فإنَّ

 عرب اخلط احلاسويب املباشر جلميع املوظفني، سواء يف املقّر أو يف امليدان، من شأهنا أن العمل
  .بني الوحدات التنظيمية املتعددة  املعارف واملعلوماتالتشارك يفالكفاءة يف تتيح مزيداً من 

وبالنظر إىل العمل الذي سبق االضطالع به والنتائج اليت خلصت إليها الدراسة   - ٢١
، قام الفريق املعين بالتغيري ٢٠١٠االستقصائية لتشخيص املالمح الثقافية اليت أجرَيت يف عام 

ت لتحديد تدابري ترمي ، بعقد عدد من االجتماعا٢٠١١مارس /الثقايف، الذي أنشئ يف آذار
وُعقدت حلقة عمل خاصة حول التغيري الثقايف، يسَّرها . إىل حتسني ثقافة العمل يف اليونيدو
دة ، عملت على حتديد ثقافة اليونيدو املنشو٢٠١١أكتوبر /خبري خارجي يف تشرين األول

  .وإقرار إطار للتغيري الثقايف
ز اجلهود الرامية إىل حتسني ثقافة العمل، وعقب القيام هبذا العمل، تقرَّر أن تركِّ  - ٢٢

معايري السلوك "، على اجملالْين الرئيسيني املتمثِّلني يف ٢٠١٢خالل النصف األول من عام 
فيما يتعلق باجملال األول، أما ". ممارسات العمل اجلماعي النموذجية"و" اجلديرة باالقتداء هبا

، يشكِّل أساس النظام ٢٠١١واخر عام مت إصدار إطار جديد لكفاءة املوظفني يف أفقد 
أما فيما يتعلق مبمارسات و. ٢٠١٢مارس /اجلديد إلدارة األداء، وقد بدأ تنفيذه يف آذار

 وقدَّمت جديرة باالقتداء هبا،العمل اجلماعي النموذجية، فقد رشَّحت اإلدارة العليا أفرقة 
إىل تناد إىل تلك الترشيحات ووباالس. قدوةًحججها اليت حدت هبا إىل اعتبار تلك األفرقة 

 حتديد العوامل الرئيسية لنجاح العمل اجلماعي الفعَّال وإبالغها ، متّبعة املّتأفضل املمارسات
  .عموماًإىل املوظفني 

 الستحداثتخطيط الوباإلضافة إىل ذلك، تعكف اليونيدو يف الوقت الراهن على   - ٢٣
عددة التطبيقات لكشوف تسجيل أوقات األداة املتيستند إىل " ساب"يف نظام حل تقين 

 نَّومبا أ.  هذا احللّ تدوين الوقت واجلهد مقابل املهام واألنشطةويتضمَّن. (CATS)العمل 
وسوف ُيتاح الوصول إليه عاملياً فسوف ، "ساب"ل جزءاً من نظام يشكِّسوف هذا احللّ 

دان وكذلك من ِقبل اخلرباء ، بالتايل، استخدامه من ِقبل املوظفني يف املقّر ويف امليُيتاح
وُيتوقَّع أن حتقِّق هذه العملية املبتكرة مزيداً من التغيريات . اخلرباء الفنيني/االستشاريني

 عن  املساءلة والشفافية، فضالًن من شأهنا أن تعزِّزإاإلجيابية يف ثقافة عمل اليونيدو حيث 
  . بني املقّر وامليدانوخصوصاً، التعاون يف العملتعزيزها 
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    املكاسب الناجتة عن زيادة الكفاءة   - واو  
 االضطالع بإدارة وتنفيذ سوف جيري، GC.14/CRP.5يف الوثيقة عنه  أُبلغحسبما   - ٢٤

سوف و. ٢٠١٣اعتباراً من عام " ساب"براجميات مجيع عمليات اليونيدو باستخدام نظام 
 توفر ومنها مثالًعدداً من الفوائد، حيقِّق النظام املتكامل متاماً واملتاح الوصول إليه عاملياً 

وكذلك  املعارف واملعلومات، التشارك يفمصدر وحيد للمعلومات، والالمركزية، وحتسني 
وجيري حتقيق املكاسب الناجتة عن زيادة الكفاءة من خالل .  كفاءة سبل االتصاالتحتسني

 مراحلالياً من  عمل إلكترونية تتطلَّب عدداً أقل مما هو معمول به حإجراءاتإدخال 
املوظفني يف املقّر ويف امليدان، وتقليص العمل متكني واملوافقة، واتِّباع مبدأ العيون األربع، 

 ة عامليمنصَّة عن استحداث  للموظفني التركيز على مزيد من املهام فضالًلكي يتسنَّىاإلداري 
ازدواجية اجلهود  جهة وديعة مركزية للمعلومات من شأهنا أن حتّد من تتوفر هلا ةواحد

حتلّ التوقيعات الرقمية الشخصية أو سوف و.  املعلومات والعمل اجلماعيالتشارك يفوتيسِّر 
اإلسراع يف اختاذ ميكِّن ذلك من سوف و. املوافقات اإللكترونية حمل التوقيعات الورقية

ام املوظفني النظهذا ميكِّن سوف و.  يف أن تغدو املنظمة ال ورقيةاملسامهة أيضاًالقرارات، و
 العمل، إجراءاتامليدانيني من حيث إنه ستتوفَّر هلم إمكانية الوصول بشكل كامل إىل مجيع 

واملشاريع، وبالتايل حتسني مشاركتهم يف حتديد ماهية العمليات  حافظاتمبا يف ذلك إدارة 
اسب وُيتوقَّع أن يتحقَّق اجلزء الرئيسي من املك. املشاريع وتصميمها وتنفيذها ورصدها
أنشطة /واملشاريعالعمليات  حافظات إدارة أنشطةالناجتة عن زيادة الكفاءة يف جماالت 

اخلرباء الفنيني، وإدارة شؤون السفر، /التعاون التقين، وإدارة شؤون اخلرباء االستشاريني
  .واإلدارة التنظيمية للوقت، واملشترياتواإلدارة املالية، 

    
    املعنيني أصحاب املصلحة التواصل مع  - زاي  

 مجيع أصحاب املصلحة املعنيني توسيع نطاق التواصل مع العمل على استمر  - ٢٥
، من خالل "برنامج التغيري" مجيع التطّورات اجلارية يف إطار بشأنالداخليني واخلارجيني 

 املوظفني بانتظام على ما ُيحرز إعالمفعلى الصعيد الداخلي، ُيواظَب على . خمتلف القنوات
 التدريبية والدورات يف برنامج التغيري من خالل اجللسات اإلعالمية واالجتماعات من تقدُّم

من شأنه  بنشاط املنظمة أحناء العديد من املوظفني يف مجيع ذلك أنَّ إشراك. وحلقات العمل
ضمن الشفافية وااللتزام من ي وأناالستفادة من املعارف واخلربات الداخلية، للربنامج تيح يأن 

 املوظفني التواصل معويف موازاة ذلك، جيري .  املعنيني الداخلينياملصلحةاب جانب أصح
 ُتوجَّه إليهم بالربيد اإللكتروين، مبا يشمل رسالة  للمعلوماتعلى شكل حتديثات منتظمة
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طالع املوظفني إات شبكية داخلية خمصِّصة تستهدف وصفح" برنامج التغيري"إخبارية عن 
كتروين للتواصل مع املوظفني يتم من خالهلا تقدمي اإلجابات اإلل ربيدالباإلضافة إىل خدمة 

  ).change@unido.org: املوقع الشبكي(ا يرد من ُمدخالت وأسئلة عّمإفرادياً 
ل التابع للدول وسبق أن ُعقد العديد من االجتماعات التفاعلية مع فريق االتصا  - ٢٦

 املشاركني يف جلسات تلك مت إىلوقّد. ٢٠١١مايو /يف أيارشئ األعضاء الذي أن
 من اإلصدارات املتعلقة ةاالجتماعات حتديثات تفصيلية تناولت، يف مجلة أمور، كل إصدار

، وإدارة املعارف، والتغيري الثقايف، وتقدمي التقارير إىل الدول "ساب"براجميات بتنفيذ نظام 
أوجه فعَّاليته وفضال عن ذلك، قُدِّمت عروض إيضاحية عن النظام و. األعضاء مستقبال

وأجرَيت مناقشات مثمرة خالل تلك اجللسات سامهت إىل حّد كبري يف حتقيق . الوظيفية
ومن املزمع مواصلة عقد اجتماعات من . الشفافية وتبادل اآلراء واملعلومات على حنو فعَّال

وفضال عن ذلك، ُعقدت اجتماعات حول . هذا القبيل يف مجيع مراحل عملية التنفيذ
مع فريق جنيف التابع للدول األعضاء واالحتاد األورويب؛ والعمل جار "  التغيريبرنامج"

اجتماعات مماثلة من لعقد تخطيط البالتعاون مع فريق االتصال التابع للدول األعضاء على 
املقرَّر عقدها مع كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية قبل الدورة الثامنة والعشرين للجنة 

  .انيةالربنامج وامليز
رات الرئيسية اليت حدثت وقُدِّمت معلومات تفصيلية إىل الدول األعضاء عن التطّو  - ٢٧

 IDB.39/CRP.5يف الوثيقتْين (، على شكل ورقْيت غرفة اجتماعات "برنامج التغيري"يف إطار 
مارس / آذار١٨ إصدارها يف  اليت متIDB.39/9ّمن أجل حتديث الوثيقة ) GC.14/CRP.5و

اإليضاحية ضافة إىل ذلك، جيري بانتظام حتميل خمتلف الوثائق والعروض وباإل. ٢٠١١
إلكترونياً من خالل القسم املخصَّص من " برنامج التغيري"وكذلك الرسائل اإلخبارية عن 

كما عقدت جلسة إعالمية جلميع . على الشبكة اخلارجية للبعثات الدائمة" برنامج التغيري"
  .٢٠١١نوفمرب / الثاينالدول األعضاء يف تشرين

يرمي إىل " برنامج التغيري" ألجل خمصَّص، اسُتحِدث موقع شبكي ٢٠١١ويف عام   -٢٨
. ضمان الشفافية وسهولة الوصول إىل املعلومات بالنسبة جلميع أصحاب املصلحة املعنيني

 عن املوقع الشبكي يتيح معلومات شاملة عن الربنامج وخلفيته وأنشطته الرئيسية، فضالً وهذا
، وميكن مشاهدته على العنوان الشبكي "برنامج التغيري"يع الوثائق الرمسية عن مج

http://www.unido.org/changemanagement .ّالع على مقاالت منتظمة عن وميكن أيضاً االط
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، UNIDO Times" يونيدو تاميز"بعنوان الذي يصدر يف منشور اليونيدو الفصلي " برنامج التغيري"
  .٢٠١٢لة للربع األول من عام دث مقا يتضمَّن أحوهو
تكفل اليونيدو مواصلة التماس ُمدخالت من أصحاب املصلحة املعنيني سوف و  -٢٩

وإذ تضع املنظمة هذا األمر يف اعتبارها، . الداخليني واخلارجيني يف مجيع مراحل عملية التنفيذ
  . قائم على املشاركة بالشفافية والالذي يتمّيزفإهنا مصمِّمة على االستمرار يف هنجها 

    
    الوضع املايل  - حاء  

مارس / آذار٣١يف " برنامج التغيري" للوضع املايل للحساب اخلاص بشأن بيانفيما يلي   -٣٠
  ):اتهمباليني اليورو (٢٠١٢

    

 عناصر التكاليف
  جمموع امليزانية

٢٠١٣‐٢٠١٠ 
‐٢٠١٠ اإلنفاق
 ٢٠١٢مارس /آذار

االلتزامات 
  الراسخة

 ٢٠١٣‐٢٠١٢ 

ال احملفوظة األمو
ألنشطة أخرى 
متوقَّعة يف خطة 

  عمل تنفيذ 
 "برنامج التغيري"

  اجلهة الشريكة يف التنفيذ 
 - ٣,٠٥ ٣,٣٥ ٦,٤٠ ")ساب"شركة (

 ٠,٥٢ ٠,٢٦ ٠,٢٢ ١,٠٠ وبدء النشرالتدريب 

 - ٠,٣٦ ٢,٧٤ ٣,١٠ ")ساب ("براجميات

البنية /املعّدات احلاسوبية
 ٠,١٨ ٠,١٦ ٠,٢٦ ٠,٦٠ التحتية

 ٠,٤٠ ٠,٨٧ ٠,٦٣ ١,٩٠ التكاليف األخرى

 ١,١٠ ٤,٧٠ ٧,٢٠ ١٣,٠٠ جمموع التكاليف
    

" اإلنفاق"فيما يلي التوضيحات التفصيلية لعناصر التكاليف املُدرجة يف عمودْي و  - ٣١
  ":االلتزامات الراسخة"و

  هذا البند خدمات اخلربة االستشارية اليتيشمل"): ساب"شركة (اجلهة الشريكة   ●  
واجلهة "). ساب"وهي فرع النمسا من شركة (تقدِّمها اجلهة املختارة الشريكة يف التنفيذ 

الشريكة يف التنفيذ مسؤولة عن تقدمي خدمات اخلربة االستشارية مبا يكفل عملية تنفيذ 
 األعمال: ١ ة، مبا يف ذلك اإلصداربأمجعها" ساب " براجمياتوتكامل نظام

 وكشوفإدارة رأس املال البشري : ٢ ة؛ واإلصدارتقينالتعاون الأنشطة /األساسية
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إدارة : ٤ ة واللوجستيات؛ واإلصدارواملشترياتاملالية : ٣ ةاملرتَّبات؛ واإلصدار
  .٢٠١٣ إىل عام ٢٠١٠ على مدى الفترة من عام املعارف والتعاون يف العمل

لفريق " ساب"يشمل هذا البند توفري التدريب على نظام : وبدء النشرالتدريب   ●  
، واألشخاص الرئيسيني املكلَّفني مبهام، والوكالء "برنامج التغيري"مشروع 

 اإلصدارات األربعة وبدء نشر املوضوع، مواداملعنيني بالتغيري، واخلرباء يف 
بالنسبة للموظفني واخلرباء االستشاريني، سواء يف املقّر أو يف امليدان، من أجل 

 من النظام اجلديد ومن األساليب الكاملةة ضمان أن يكون مبقدورهم االستفاد
  .واإلجراءات اجلديدة

 هذا البند اشتراء رخص تطبيق مجيع إصدارات يشمل"): ساب(" نظام براجميات  ●  
ويشمل ذلك . ، وما يتصل هبا من قاعدة بيانات ونظم التشغيل"ساب"نظام 

. ٢٠١٣حىت عام " ساب"أيضاً تكاليف الصيانة الالزمة للحفاظ على نظام 
  .  الصيانة مستقبال من امليزانية العاديةوسوف ُتغطى

اخلدمة  حواسيبيبيِّن هذا البند تكاليف شراء : البنية التحتية/املعّدات احلاسوبية  ●  
  . فيما يتعلق باإلصدارات األربعة"ساب" ونظام براجمياتمن أجل تشغيل 

اخلرباء الفنيني /شاريني هذا البند تكاليف اخلرباء االستيشمل: التكاليف األخرى  ●  
ويشمل ذلك قيام ". برنامج التغيري"الذين لديهم كفاءات ختصُّصية لدعم تنفيذ 

اخلرباء الفنيني بإسداء املشورة وتقدمي الدعم إىل املنظمة /اخلرباء االستشاريني
بشأن التكامل، وضمان النوعية، واملسائل التقنية، وأوجه التغيري الثقايف، وإدارة 

 املعنيني الداخليني املصلحة والرصد، وتقدمي التقارير إىل أصحاب املخاطر،
  .األربعة" ساب"حول إصدارات نظام واخلارجيني 

    
    اإلجراء املطلوب من اللجنة اتِّخاذه  -ثالثاً  

  .لعلّ اللجنة توّد أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة  - ٣٢
  


