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 *1381663*
 

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

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠١٣مايو / أيار٢٤- ٢٢فيينا، 
  املؤقَّت من جدول األعمال ٩البند 

  تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة 
 قةاالعتمادات غري املنفَ

  جملس التنمية الصناعية 
   واألربعوناحلاديةالدورة 

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا، 
  دول األعمال املؤقَّتمن ج) ز (٤البند 

  تعزيز برامج اليونيدو من خالل أرصدة
       قةاالعتمادات غري املنفَ

      برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة    
    تقرير من املدير العام    

 عن التطّورات اليت جرت يف اآلونة األخرية فيما يتعلق حمدَّثة هذا التقرير معلومات يقدِّم   
 هذه حتدِّثكما . ٤-م/٣٨-ص ت  مباملقّررغيري والتجديد يف املنظمة، وذلك عمالً بربنامج الت

 .IDB.40/CRP.4 وIDB.40/5 الوثيقتني سابقاً يف قُدِّمتالوثيقة املعلومات اليت 
    

    اخللفية  -أوالً  
 املنظمـة هـو مبـادرة علـى نطـاق         ) برنـامج التغـيري   (برنامج التغيري والتجديـد يف املنظمـة          -١

 اسـتهل وُيـدِخل هـذا الربنـامج الـذي     .  إىل تعزيز دور اليونيدو كشريك يف حتقيـق الرخـاء       ترمي
 مـن أجـل زيـادة كفاءهتـا         املنظمـة  تعديالت جوهرية على الطريقة اليت تعمل هبا         ٢٠١٠يف عام   

وفّعاليتــها ومــن أجــل إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى اإلدارة القائمــة علــى النتــائج وعلــى إدارة   
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 بوسائل من ضـمنها إعـادة هيكلـة إدارة    تلك األهدافوجيري حتقيق   . دل املعارف املخاطر وتبا 
األعمال وتنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية وكذلك من خـالل التركيـز علـى تنميـة قـدرات                  

  .حتسني ثقافة العمل داخل املنظمةاملوظفني و
 الوقـت املقـّرر هلـا ويف         كـل املعـامل الرئيـسّية يف       اسـتيفاء ه يف   لجنح الربنامج منذ استهال   قد  و  -٢

ارجي ومـن خـالل     اخلـ سابات  احلـ  ُمراجـع حدود املوارد املعتمدة؛ وهو ما متّ تأكيده أيضا مـن قبـل             
الّ مـن  ومل يكـن هلـذه النتيجـة أن تتحقـق إ    .  أملانيـا "سـاب "عّدة تقييمات مستقلّة قامـت هبـا شـركة          

يريات حتــت مظلّــة واحــدة  ة واضــحتني، وإدارة شــاملة جلميــع التغــ خــالل رســم رؤيــة واســتراتيجي 
 به منـوذج قيـادة التغـيري والتجديـد يف           أوصىعلى النحو الذي    ) مكتب التغيري والتجديد يف املنظمة    (

املنظمة، واإلشراك املستمر جلميع أصحاب املصلحة، وعمل مـوظفي اليونيـدو الـدؤوب وتفـانيهم،               
  . والدول األعضاءة العلياواإلدارفضال عن الدعم وااللتزام الواضحني من قبل املدير العام 

    
    قُُدماًالتطورات الرئيسّية وسبل املضّي   -اًثاني  

يونيـه  /يسري الربنامج على الطريق الصحيح ومن املتوقّـع أن يـتّم إجنـازه حبلـول حزيـران                -٣
ويعّد هذا إجنازا باهرا إذا ما أخذنا بعـني         .  واجلداول الزمنية املعتمدة   األموال يف حدود    ٢٠١٣

إىل وُينظـر   .  اإلدارة الشاملة جلميع عمليات اليونيدو تـتم عـرب نظـام متكامـل واحـد               نَّأاالعتبار  
 يف ضـوء اسـتعراض وحـدة التفتـيش املـشتركة لـنظم ختطـيط املـوارد املؤسـسّية                    هذا األمر أيـضاً   

املائـة  يف   ٦٧ أنَّداخل منظومة األمم املتحـدة، وهـو تقريـر سينـشر قريبـا الحـظ فيـه املفتـشون                    
املائـة  يف   ٣٣ الزمنيـة احملـّددة و     لَ تنفيـذها اجلـداو    ةُ جتاوزت مدّ  املؤسسيةطيط املوارد   من نظم خت  

وتـشمل املعـامل الرئيـسّية الـيت حتققـت يف           .  هلـا  املخصَّـصة  امليزانيـة  تنفيـذها    ةُمنها جتاوزت تكلفـ   
 نــشر عــّدة إصــدارات مــن نظــام ختطــيط املــوارد املؤســسّية منــذ كــانون  "برنــامج التغــيري"إطــار 

منيطة وحدة إدارة املشاريع وحافظات املشاريع لـدعم أنـشطة اليونيـدو يف             : ٢٠١٢يناير  /اينالث
 الوظـائف احلاسـوبية   عـدد مـن منـائط إدارة املـوارد البـشرية؛ وعـدد مـن                وجمال التعـاون الـتقين؛      

وحتقـق عـالوة علـى      . التعـاون الـتقين   أنـشطة   الوظيفية املتصلة بإدارة املعارف والتعاون يف جمـال         
متعـددة  حاسـوبية   عندما ُنشرت وظائف    ٢٠١٣يناير  / معلم رئيسي آخر يف كانون الثاين      ذلك

 التابعـة   التجاريـة ومـن أجـل دعـم العمليـات         .  واالشـتراء واللوجـستيات    املاليـة متصلة بالشؤون   
 إىل ترامـي  بأقـصى قـدر مـن الكفـاءة والفعاليـة ُبـذلت جهـود            املؤسـسية ملنظومة ختطيط املـوارد     

اخلاصة بالعمليات واجلهود اإلدارية إىل حّد كبري يف املقر وامليـدان علـى حـد               تقليص اخلطوات   
 اسـتنادا إىل مبـدأ   اإللكترونيـة سواء، وإىل إدخـال إجـراءات تـسيري عمـل مـن خـالل املوافقـات           

ــُياأل ــع، وإىل حتــسني  ْع ــةن األرب ــادل     عملي ــشفافّية وتب ــز ال ــسلطة باإلضــافة إىل تعزي ــويض ال  تف
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وبـذلت باإلضـافة إىل ذلـك خـالل مجيـع مراحـل تنفيـذ نظـام          . جيايب للثقافة املعارف والتغيري اإل  
 ولتنفيذ مكاسـب سـريعة      العملياتيةختطيط املوارد املؤسسية جهود متواصلة لتطبيق التحسينات        

 اليونيدو وإجراءاهتا مع احلفاظ على حيوية زخم التغيري مما يـساعد علـى   عملياتهبدف حتسني  
 يف تعزيز عدد من نقاط القوة ويف معاجلـة نقـاط        "برنامج التغيري "سهم  كما ي . غرس ثقافة تغيري  

) سـووت (الضعف اليت ُحّددت يف حتليـل مـواطن القـوة ومـواطن الـضعف والفـرص واملخـاطر                   
  .الذي قام به الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك الربامج واملوارد

ويتوقّـع  . ٢٠١٣ مـن عـام      األولحديات املتبقية خالل النصف      مواجهة الت  ومن املقرَّر   -٤
 "برنـامج التغـيري   " يف إطـار     اةاملتوخّـ  الرئيـسية أن حتقّق مجيع املعامل      ٢٠١٣يونيه  /حبلول حزيران 

ــامج بالنجــاح   ــه امل علــى النحــو وأن يكلّــل الربن ــشطة ســتحتاج إىل   أنَّإالّ. خطــط ل  بعــض األن
ة املعنّية كما هو احلال على سبيل املثـال بالنـسبة إىل عمـل              متابعة من قبل األجهز   أو  / و مواصلة
تنميـة قـدرات املـوظفني والتغّيـرات الثقافيـة          بـشأن    التابعة لليونيـدو   البشرية إدارة املوارد    أجهزة

 علــى اإلدارة القائمــة علــى النتــائج، وإدارة املخــاطر وإدارة  املــستمروإضــفاء الطــابع املؤســسي 
ستحدث هيكـل إداري    يُـ وباإلضـافة إىل ذلـك، س     . املعنيـة  لتنظيميـة ااملعارف من قبل الوحدات     

، مـن أجـل ضـمان املواءمـة املتواصـلة      )٢٩-٢٥الفقـرات  ( تفاصيله يف هـذه الوثيقـة        تردجديد  
. املــستقبليةاحتياجــات العمــل  /متطلبــات تنفيــذ نظــام ختطــيط املــوارد املؤســسية مــع      لعمليــة
  ."برنامج التغيري"من مواصلة حتقيق منافع  املنظمةَ املقبلة ن هذه التدابُريكِّوستم

    
    )ساب(م ختطيط املوارد املؤسسية تنفيذ نظا    

، ٢٠١٠جريـت يف عـام   أُلية تقـدمي عطـاءات تنافـسية دوليـة     اختارت اليونيدو، إثر عم    -٥
 عـاملي رائـد     مـزوِّد ، وهـو    "سـاب "نظام ختطيط موارد مؤسسية وخدمة تنفيذ لـه معتمـدة علـى             

ملؤسـسية هـذا يف اليونيـدو       وجيري تنفيذ نظـام ختطـيط املـوارد ا        . وارد املؤسسية حبلول ختطيط امل  
 نشر لنظام ختطيط موارد مؤسـسية هبـذا احلجـم عـددا مـن               عمليةومتثّل أي    . إصدارات يف أربع 

، ٢٠١٢لــذلك منــذ بدايــة عــام . التحــديات كتلــك املتعلّقــة بنقــل البيانــات وتثبيتــها وتكاملــها 
طـة مـن منـائط النظـام، بـذلت جهـود واسـعة النطـاق ملواصـلة تثبيتـه                     نشر كـل مني    عمليةوعقب  

  .املعنيةوزيادة دقة عملياته اجلديدة وضمان التكامل بني منائطه 
    

    أنشطة التعاون التقين/ل األساسيةاألعما: ١ صدارةاإل    
ينــاير /كــانون الثــاينتـدعم منيطــة إدارة حافظــات العمليـات واملــشاريع الــيت نـشرت يف      -٦

 مـن حتديـد     ابتـداء أي  (أنشطة التعاون الـتقين لليونيـدو       /مجيع مراحل األعمال األساسية    ٢٠١٢
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اتبـاع هـذا النـهج املـنظَّم والـشامل      سهم يـ و). تنفيذه وتقييمه واإلبالغ عنهطلب إىل تصميمه و   
 التـأثري اإلمنـائي اسـتنادا إىل مبـادئ          قيـاس  إدارة حافظات عمليات اليونيدو ومـشاريعه يف         حيال
ــائج، ويف اإلدارة  اإلدارة ــى النتـ ــة علـ ــة القائمـ ــة   املنهجيـ ــادة التغطيـ ــشاريع، ويف زيـ ــاطر املـ  ملخـ
 بتحـسني إدارة أنـشطة اليونيـدو ورصـدها          النهج اسمح هذ يكما  . التنظيمية والفعالية اجلغرافية

 اجلــودة إىل الــدول األعــضاء وأصــحاب املــصلحة اخلــارجيني ة عاليــتقــدمي تقــاريرباإلضــافة إىل 
وتساهم منيطة إدارة املـشاريع وحافظـات املـشاريع عـالوة علـى ذلـك               . واحلصيلةج  بشأن النتائ 
 وتبــادل املعــارف والتعــاون مــن خــالل إتاحــة املعلومــات والوثــائق املتعلّقــة  الــشفافيةيف حتــسني 

  .باملشروع جلميع املوظفني يف املقر وامليدان
 َتعاُمـل  فعاليـة ضـمان    هبـدف    ٢٠١٢ تنفيذ مشروع كبري لتحسني اجلودة يف عام         وَبدأ  -٧

املــشاريع اجلديــدة واجلاريــة ب املتعلقــةملعلومــات مــع امنيطــة إدارة املــشاريع وحافظــات املــشاريع 
ومــن املتوقــع االنتــهاء مــن هــذا املــشروع خــالل   . واتباعهــا ملبــادئ ميزنــة مــستندة إىل النتــائج 

  .٣ و٢ني تاألشهر القادمة وبالتايل ضمان تكامله مع اإلصدار
    

    ، وإدارة شؤون السفرباتتَّاملرإدارة رأس املال البشري، وجداول كشوف : ٢ صدارةاإل    
ــدرجييا خــالل عــام  متّ  -٨ ــوارد البــ  ٢٠١٢ ت ــشر منــائط إدارة امل ــات   ن شرية الداعمــة لعملّي

اخلـــرباء الفنـــيني، واســـتقدام /بـــات بالنـــسبة إىل املـــوظفني واخلـــرباء االستـــشارينيتَّكـــشوف املر
ــة للمــوظفني واملــديرين، وإدارة املنظمــة، وإدارة شــؤون   ااملــوظفني اإللكتــروين، و خلدمــة الذاتي

ــيم األداء   ــوظفني، وتقيـ ــامل   املـ ــو شـ ــى حنـ ــاق  (علـ ــى نطـ ــة٣٦٠علـ ــرباء  ) درجـ ــيني خـ ، وتعـ
. خرباء فنيني دوليني ووطنيني وإدارة شؤوهنم، وكذلك منيطة إدارة الـسفر اجلديـدة           /استشاريني

ألعـني األربـع وصـار اآلن بإمكـان املـوظفني يف املقـر       وبّسطت هذه العمليات استنادا إىل مبدأ ا    
وكمثال على ذلك، صـار بإمكـان        . احلاسويب املباشر  االتصالوامليدان تنفيذها باستخدام نظام     

اخلـرباء الفنـيني   / مـن اخلـرباء االستـشاريني   بـشرية  جمّمـع مـوارد     االطالع إلكترونياً علـى   املديرين  
خبري فين من خالل عمليـة موافقـة ذات مـرحلتني           /شاريالدوليني والوطنيني وانتداب خبري است    

 إىل  تقـدمي تقـارير أفـضل      هذه التغـيريات الرئيـسية       وستتيح.  احلاسويب املباشر  االتصالعرب نظام   
 الالمركزيـة، ومتكـني املـوظفني، ومـن تبـادل       وحتقيـق ،  اب املصلحة الداخليني واخلارجيني   أصح

  .املعارف االستباقي، وتقليص العمل اإلداري
 لـضمان التكامـل بـني منـائط إدارة املـوارد البـشرية الـيت سـبق وأن                   حاليـاً وتبذل جهود     -٩
  .٣ صدارةدخلت وتلك اليت جيري تنفيذها يف إطار اإلأُ
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  الشؤون املالية واالشتراء واللوجستيات: ٣ صدارةاإل

 تـضّمن إعـداد النمـوذج األويل إلدارة األعمـال           ٢٠١٢بعد عمل مكثّـف خـالل عـام           -١٠
/  نــشر منــائطأن األنظمــة املوروثــة والتــدريب، بــد وير النظــام واختبــاره ونقــل البيانــات مــ وتطــ

ــدرات  ــةق ــاين  ٣ صــدارة اإلوظيفي ــذ كــانون الث ــدرجييا من ــاير / ت ــدائرة  . ٢٠١٣ين ــيح هــذا ل ويت
، وإدارة الـصناديق، واملراقبـة،      املاليـة إلدارة  حيـال ا   جديـدة    اتباع هنوج  لليونيدو   املاليةاخلدمات  
وبالنــسبة إىل االشــتراء، جيــري إدخــال  . ملــنح، واخلزانــة، وإدارة األصــول واملخزونــات وإدارة ا

ــل االشــتراء ا  /عــدد مــن النمــائط  ــة مث ــدرات الوظيفي ــات  إلالق ــشامل، وإدارة العالق ــروين ال لكت
دين شـاملة،   ّرطويلـة األجـل، وإنـشاء قاعـدة بيانـات مـو           الباملوّردين، وإدارة املواد، واالتفاقات     

وجيـــري دمـــج مجيـــع هـــذه . تعـــديالت هيكليـــةإجـــراء  االشـــتراء فـــضال عـــن وزيـــادة عتبـــات
وجيـري طـوال عمليـة التنفيـذ ضـمان          . القدرات الوظيفّية مع النمائط اليت سبق نـشرها       /النمائط

 بـصفة متواصـلة إىل املعـايري احملاسـبية الدوليـة            املاليـة اتباع أفضل املمارسـات وامتثـال العمليـات         
مليات املبسطة اجلديدة مبـدأ األعـني األربـع وستـسهم بـشكل كـبري،          وستتبع الع . للقطاع العام 

ضــمن أمــور أخــرى، يف متكــني املــوظفني، ويف تعزيــز املــساءلة والــشفافية، ويف إدارة املعــارف   
  .التنظيمية ويف زيادة الفعالّية االستباقية

 / ملواصـلة تنفيـذ النمـائط      ٢٠١٣وستبذل جهود مكثّفة خالل النصف األول من عـام            -١١
  .ية ضمانا لدجمها ولتثبيت النظامالقدرات الوظيفية املتبقّ

    
    إدارة املعارف والتعاون: ٤ صدارةاإل    

القـــدرات الوظيفيـــة إلدارة املعـــارف والتعـــاون بـــالتزامن مـــع  /جيـــري تنفيـــذ النمـــائط  -١٢
ــثالث ــو.  املــذكورة أعــاله اإلصــدارات ال ــة االطــالع العــاملي املباشــر علــى  سهم ت  نظــام إمكاني

طيط املوارد املؤسسية وحمتوياتـه يف تبـادل املعـارف علـى نطـاق املنظمـة بأسـرها ويف حتـسني                     خت
 إىل زيــادة الفعالّيــة ممــا يــؤدِّيســبل التعــاون بــني خمتلــف الوحــدات التنظيميــة يف املقــر وامليــدان  

  . إىل أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجينيتقدمي تقارير أفضلالتنظيمّية فضال عن 
، عقب عدد من حلقات العمل بني األفرقة املشتركة بـني الوحـدات التنظيمّيـة          رتقرَّقد  و  -١٣

 عقـدت خـالل النـصف    "سـاب "التابعة لليونيدو وخرباء إدارة املعارف والتعاون التابعني لـشركة        
 لتقييم احتياجات اليونيدو يف جمال إدارة املعـارف والتعـاون، وضـع أسـس               ٢٠١٢الثاين من عام    

ومن شأن هـذا احلـلّ      . ٢٠١٣ يونيه/حزيران إلدارة املعارف والتعاون حبلول      إطار حمّسن ومدمج  
  .لسنوات القادمةا خاللأن يدعم خمتلف حمافل التعاون وأن يليب متطلّبات اليونيدو 
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  األنشطة األخرى

  املبادئ التوجيهية/ األدلّةوحتديثالتدريب املقّدم ملوظفي املقر وامليدان 

 لضمان جتهيز املـوظفني علـى النحـو         ٢٠١٢موّجه طوال عام    جري تدريب مكثّف و   أُ  -١٤
منـذ  هـذا التـدريب     وتلقـى   . املناسب لالستفادة على أفضل وجه من العمليات والنظم اجلديـدة         

 املتنوعـــة مـــن وتـــشمل الطائفـــة.  مـــشارك يف املقـــر وامليـــدان٢ ٧٠٠ أكثـــر مـــن ٢٠١٢عـــام 
 مــن قبــل موجَّهــةمنــهجيات التــدريب املطبقــة تــدريبات ُتجــرى يف غــرف دراســية، ودورات   

 التابعـة للنظـام، ومـواد الـتعلّم اإللكتـروين           الوظيفيـة املـساعدة   قـدرة   مرشدين، ومراكـز دعـم، و     
بـت  كمـا درّ  .  باليونيدو فضال عن ندوات باالتصال احلاسويب لفائدة املوظفني امليدانيني         اخلاصة

ــة لكــي يــصبحوا مــستخدمني      يف املقــّر جمموعــة منتقــاة مــن املــوظفني امليــدانيني بطريقــة منهجّي
  . يف امليدانزمالءهمرئيسيني ويدعموا 

 هبــدف ٢٠١٣وسيتواصــل تــدريب الوافــدين اجلــدد واملــوظفني احلــاليني خــالل عــام      -١٥
 وباإلضـافة إىل    .جلديـدة معرفتهم بنظـام ختطـيط املـوارد املؤسـسية وبالعمليـات ا           وحتسني  إنعاش  
كلّ التعليمات املعنّية، واملبـادئ التوجيهّيـة واألدلّـة مبـا يعكـس أسـلوب               بانتظام   سُتحدَّثذلك  
 خمّصصة لفائـدة البعثـات الدائمـة حـول          تدريبية دورات   لعقدكما خطط   . داجلدياملنظمة  عمل  

د املؤّسـسية خـالل الربـع       الوظيفية اجلديدة لنظام ختطـيط املـوار      اإلبالغ  كيفّية استخدام قدرات    
  .٢٠١٣الثاين من عام 

  
   من خالل لوحة أجهزة القياسالرصد واإلبالغ

 هـو   "برنـامج التغـيري   " لــ  ةيالرئيـس  أحـد األهـداف      نَّ، فـإ  IDB.40/5كما ذكر يف الوثيقة       -١٦
وطــّورت اجملموعــة اجلديــدة األوىل . علــى حنــو متَّــسقالنتــائج بإبــالغ مجيــع أصــحاب املــصلحة 

وهـي تـوفّر   .  يف لوحة أجهزة القيـاس ومتّ نـشرها داخليـا       اإلبالغالستعمال من أدوات    سهلة ا ال
ــدان والوحــدات  معلومــات عــن املــشاريع مــصنفة حــسب اجملــاالت املواضــيعّية     ــاطق والبل واملن

الرئيــسية وكــذلك ألداء ا، وعــن حتقيــق النتــائج املــستند ملؤشــرات التنظيميــة ومــديري املــشاريع
  .معلومات عن املخاطر

ــة  اإلبــالغ اســتعمال أدوات ميتــد نطــاقر أن تقــرَّقــد و  -١٧  يف لوحــة أجهــزة القيــاس املعنّي
الــدول األعــضاء خــالل الربــع ليــشمل  البــشريةبالتعــاون الــتقين وبأنــشطة خمتــارة إلدارة املــوارد 

  .٢٠١٣الثاين من عام 
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  إدارة املخاطر

حافظـات املـشاريع يف اليونيـدو    متثّل إدارة املخاطر جزءا ال يتجّزأ من إدارة املـشاريع و      -١٨
 تتــيح هــذه وهكــذا. ملــشاريع وحافظــات املــشاريع ولــذلك أدرجــت بالكامــل يف منيطــة إدارة ا 

ــة،       النميطــة مــن خــالل اســتبيانات موّجهــة حتديــد املخــاطر املرتبطــة باملــشاريع بطريقــة منهجي
. شروعيف كــل مرحلــة مــن مراحــل دورة املــعلــى حنــو متواصــل  ورصــدها وتقييمهــا، وإدارهتــا

 يف لوحـة أجهـزة القيـاس املـذكورة أعـاله بالرصـد              اإلبالغوباإلضافة إىل ذلك، تسمح أدوات      
  .واإلبالغ عن املخاطر املتصلة بالتعاون التقين

 واإلبـالغ  بـإدارة املخـاطر      املتعلقـة  الوظيفيـة  لتنفيـذ تلـك القـدرات        حالياًوتبذل جهود     -١٩
أنــشطة  والــشؤون املاليــة والبــشريةارة املــوارد  نظــام ختطــيط املــوارد املؤســسية إلد يفوالرصــد 

  .االشتراء واخلدمات اللوجستية
    

   الثقايفالتغيُّر

؛ "برنامج التغـيري  " الثقافية اجلارية منذ استهالل      التغيُّرات، مثة عدد من     اًكما ورد سابق    -٢٠
طــة خ واســتراتيجيةدراســة استقــصائية لتــشخيص املالمــح الثقافيــة، ووضــع   منــها مــثالً إجــراء  

أقـسام املنظمـة جهـوداً      واخلـرباء االستـشاريون مـن كـل         وقـد بـذل املـديرون واملوظفـون         . عمل
مـستوى العمـل اجلمـاعي     ارتفـاع    نَّمث إ . مشتركة لضمان حتقيق كل املعامل يف الوقت املناسـب        

 بتحقيـق   وما أبداه املوظفون من التـزام     ، وتبادل املعارف، واالتصال الفّعال،      املنظمةعلى نطاق   
كمـا  . مبثابـة مثـال إجيـايب عـن ثقافـة العمـل الـيت تريـد اليونيـدو إرسـاءها                   كلـه   ائج ممتـازة هـو      نت
إجــراء  النظــام بالنــسبة إىل مــوظفي املقــر وامليــدان علــى إمكانيــة االطــالع العــاملي علــىشّجع تــ

خـالل الربـع األول   وباإلضـافة إىل ذلـك ستـستكمل       .  وتبـادل املعـارف    داخليـة مقارنة معياريـة    
 بداية الـدورة ومنتـصف مـدهتا        يفتشمل استعراضات   (أول دورة لتقييم األداء      ٢٠١٣من عام   
. ) درجـة  ٣٦٠علـى نطـاق     ( علـى حنـو شـامل        بالنسبة إىل النظام اجلديد إلدارة األداء     ) وهنايتها

  . واملواهبالبشرية للموارد فعاليةأن يسهم يف إدارة أكثر أيضاً وهذا من شأنه 
أن يعمـل    الكـبري احملـرز، ينبغـي مواصـلة بـذل اجلهـود لـضمان                مالتقـدُّ وعلى الرغم من      -٢١

برنــامج " علــى النحــو املــبني يف فوائــد "العَّــ نظــام فضــمن اســتباقيةثقافــة يف " اليونيــدو موظفــو
 والـذي يبـّين األعمـدة    ٢٠١١ر الثقـايف الـذي حـّدد يف أواخـر عـام          يُّـ ويعتـرب إطـار التغ    . "التغيري
  .اً استرشاديمبدأة  لثقافة اليونيدو املرجّوةالست
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   الكفاءةمكاسب

 إىل أمـور مـن بينـها    "برنـامج التغـيري  " الكفاءة املتوقّع حتقيقهـا يف إطـار   مكاسبهتدف    -٢٢
ــة خــدمات اليونيــدو وحتــسني جودهتــا يف نفــس الوقــت    وكمــا ذكــر يف الوثيقــة  . زيــادة إنتاجّي

IDB.40/5         ل إدخـال إجـراءات عمـل       ، جيري حتقيق املكاسب الناجتة عن زيادة الكفاءة من خال
 مبـدأ   اتبـاع   بفـضل   املوافقـة  خطـوات  عدداً أقل مما هو معمـول بـه حاليـاً مـن              تتطلَّبإلكترونية  

األعــني األربــع، ومتكــني املــوظفني يف املقــّر ويف امليــدان، وإدخــال أدوات لوحــة أجهــزة قيــاس    
اإلداري لكـي   وبتقلـيص العمـل   ةتسمح بالرصـد واإلبـالغ باالسـتناد إىل مؤشـرات أداء رئيـسي      

كمـا حلّـت التوقيعـات الرقميـة الشخـصية أو           .  للموظفني التركيز علـى مزيـد مـن املهـام          يتسىن
 إدارة مجيـع عمليـات اليونيـدو الرئيـسية          وسـتتم . املوافقات اإللكترونية حمـل التوقيعـات الورقيـة       

قَّـع أن   وُيتو. ٢٠١٣يونيـه   /حزيـران وتنفيذها باستخدام نظـام ختطـيط املـوارد املؤسـسية حبلـول             
يتحقَّق اجلزء الرئيسي من املكاسب الناجتة عـن زيـادة الكفـاءة، أي مـا أن جيـري العمـل بنظـام                      

ــستقر ــرباء      مــ ــؤون اخلــ ــتقين، وإدارة شــ ــاون الــ ــشطة التعــ ــاالت أنــ ــا، يف جمــ ــل متامــ  ومتكامــ
ــشاريني ــشتريات، واإلدارة     /االست ــة، وامل ــسفر، واإلدارة املالي ــيني، وإدارة شــؤون ال اخلــرباء الفن

  .نظيمية للوقتالت
    

  التواصل مع أصحاب املصلحة

إىل مجيـــع أصـــحاب املـــصلحة الـــداخليني باســـتمرار وَعْبـــَر قنـــوات خمتلفـــة،  ،قُـــدِّمت  -٢٣
  ."برنامج التغيري"واخلارجيني حتديثات حول كل ما يستجد من تطورات يف 

فاعلّيـة مـع    العديـد مـن االجتماعـات الت       ٢٠١١مايو  /وُعقد منذ إنشاء الربنامج يف أيار       -٢٤
 الــيت قــّدمت اإلعالميــةوباإلضــافة إىل اإلحاطــة . فريــق االتــصال املؤلــف مــن الــدول األعــضاء 

، قــّدمت إىل البعثــات ٢٠١٢ نــوفمرب/تــشرين الثــايناألربعــني املنعقــدة يف اجمللــس خــالل دورة 
 ٢٠١٢ديـسمرب   / يف أوائـل كـانون األول      "برنـامج التغـيري   "الدائمة إحاطة إعالمّية شاملة بشأن      

تصف هـي األخـرى كيـف ميكـن أن يـسهم الربنـامج يف تعزيـز نقـاط القـوة ويف معاجلـة نقـاط                          
) سـووت (واطن الـضعف والفـرص واملخـاطر        واطن القـوة ومَـ    الضعف اليت ُحّددت يف حتليـل مَـ       

ممثلـون عـن البعثـات      أبـدى    اإلعالميـة بعـد اإلحاطـة     و. الذي قام به الفريق العامـل غـري الرمسـي         
 والحظوا بارتياح اإلجنازات اليت حتقّقت وأعربـوا عـن تقـديرهم الكـبري             جيابيةإالدائمة تعليقات   

 يف إبقـاء الـدول األعـضاء        "برنـامج التغـيري   "للنهج املتسم بالشفافّية الذي يتوخاه القائمون على        
واصــل إبقــاء الــدول علــى علــم مــن َت ذلــك، وباإلضــافة إىل. علــى علــم بــشأن مجيــع التطــّورات
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 علـى الـشبكة اخلارجيـة للبعثـات الدائمـة حيـث         "برنـامج التغـيري   " مـن    صاملخـصَّ خالل القـسم    
  .اإلخباريةالربنامج جيري بانتظام حتميل خمتلف الوثائق والعروض اإليضاحية وكذلك رسائل 

    
    والنظمالتجاريةهيكل اإلدارة املستقبلي لتعزيز األعمال   -اًثالث  

 يف ارتفـاع مـستوى   "برنـامج التغـيري  " تنفيذ عملية لنجاح  الرئيسية أحد األسباب    َتَمثَّل  -٢٥
 نظـام ختطـيط املـوارد       نَّأبـ ون   اإلدارة وعموم املوظفني الذين يقـرّ      من جانب ملشاركة وااللتزام   ا

ــدة ســتجعل اليونيــدو        ــسية اجلديــد وإجــراءات إدارة األعمــال اجلدي مــستعدة ملواجهــة  "املؤس
لذلك، ومن أجل ضـمان     . اءة وفعالية نها من مواجهة التحديات القادمة بكف     كّ وستم "املستقبل

 حتسني نظام ختطـيط املـوارد املؤسـسية واألعمـال التجاريـة يف األمـد القـصري                  لعمليةإدارة فعالة   
واملتوســـط والطويـــل، سيوضـــع يف غـــضون األشـــهر القادمـــة هيكـــل إداري جديـــد سيـــسمح  

داري اجلديـد أي    ب عـن تنفيـذ هـذا اهليكـل اإل         ولـن تترتّـ   . التجارية العمليات يف   قويةمبشاركة  
  . عن اهليكل اجلديدعامةويقّدم الرسم البياين التايل حملة .  على امليزانيةإضافيةآثار 
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الرسم البياين
  

هيكل 
اإلدارة لتحسني األعمال التجارية والنظم
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 مـشتركة مكلّفـة   تنفيذيـة  والـنظم أعلـى هيئـة       التجاريـة وسيكون جملس تعزيز األعمـال        -٢٦
؛ وباملوافقة على ختصيص املـوارد وتعزيـز الـنظم وحتديـد أولوّياهتـا؛          ة استراتيجي هاتبتوفري توجي 

 دوائــروباإلشــراف علــى عمليــات نظــام ختطــيط املــوارد املؤســسّية؛ وبــضمان اســتمرار إشــراك  
يف صــنع القــرار؛ وبــإدارة املخــاطر؛ وبــضمان التحــسني املــستمر للعمليــات   التجاريــة األعمــال 
  .لليونيدوالتجارية 

 مـن أصـحاب     يتألف اً مشترك اً الرئيسيون فريق  مستخدمو األعمال التجارية  وسيشكّل    -٢٧
ومــع وســيتفاعل هــؤالء مــع مــستخدمي نظــام ختطــيط املــوارد املؤســسية    . التجاريــةعمليــات ال

 والــنظم لــضمان تلبيــة نظــام ختطــيط املــوارد املؤســسية  التجاريــة جملــس تعزيــز األعمــال أعــضاء
  . العمليةالحتياجاهتم

، مــن بــني أمــور أخــرى، بــإدارة التغــيريات التجاريــةوسيــسمح دعــم الــنظم واألعمــال   -٢٨
ر نظــام مــستقر ومتكامــل يــؤدي وظيفتــه  فُّختطــيط املــوارد املؤســسية لــضمان تــو بنظــام املتعلقــة

ــاءة ويكفـــل عنـــصري  ــة الكفـ ــة يف تـــسيري العمليـــات التجاريـ ــتعا. والفعاليـ ج احتياجـــات لَوسـ
ــستخدمني ــز األعمــال      وســامل ــع جملــس تعزي ــق م ــسيق وثي ــا بتن ــةتحّدد أولوياهت ــنظم التجاري  وال

 التجاريـة  الرئيـسيني مبـا يـضمن املواءمـة املتواصـلة بـني األعمـال            ومستخدمي األعمال التجاريـة   
  .وعمليات تكنولوجيا املعلومات

وستــسمح تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت، مــن بــني أمــور أخــرى، بــدعم البنيــة      -٢٩
ــة       الت ــوفري البني ــوافر أحــدث األدوات، وبت ــضمان ت ــا املعلومــات ورصــدها، وب ــة لتكنولوجي حتي

تكنولوجيــا ربــط ب وصــلة لنظــام ختطــيط املــوارد املؤســسية باإلضــافة إىل إتاحــة   التقنيــة التحتيــة
  .امليدانيةاملعلومات يف املقر ويف مجيع املواقع 

    
    الوضع املايل  -اًرابع  

مباليـــني ( "ربنـــامج التغـــيريب"لوضـــع املـــايل للحـــساب اخلـــاص   ااجلـــدول التـــايل يبـــيِّن  -٣٠
يـــة ستعمل األمـــوال املتبقُِّتـــر أن  ومـــن املقـــرَّ.٢٠١٣فربايـــر /ابتـــداء مـــن شـــباط) اليوروهـــات

  ومقـــدارها ) " ألنــشطة أخـــرى متوقَّعـــة يف خطــة عمـــل برنــامج التغـــيري   املخصَّـــصةاألمــوال  "(
املعـارف والتعـاون، ونظـم إدارة املخـاطر          مليون يورو حبصافة الستكمال برنـامج إدارة         ٢,١٣

ــافع كامــل واإلبــالغ، وإدخــال التحــسينات والتطــويرات الالزمــة لــضمان حتقيــق     ــامج "من برن
  . الكفاءةومكاسب "التغيري
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 *عناصر التكاليف
   امليزانيةجمموع 
٢٠١٣‐٢٠١٠ 

  ‐ ٢٠١٠اإلنفاق 
 ٢٠١٣فرباير /شباط

  دةكّاملؤااللتزامات 
٢٠١٣فرباير /شباط

 املخصصةموال األ
ألنشطة أخرى 

 عمل خطةمتوقّعة يف 
 "برنامج التغيري"

 ٠,٣٨ ٠,٩٢ ٥,١٠ ٦,٤٠ )"ساب"شركة (اجلهة الشريكة يف التنفيذ 
 ٠,٦٧ - ٠,٣٣ ١,٠٠ التدريب وبدء النشر

 ٠,٠٢ ٠,٣٤ ٢,٧٤ ٣,١٠ )"ساب"(براجميات 
 ٠,٢٣ - ٠,٣٧ ٠,٦٠ التحتيةالبنية /احلاسوبيةاملعدات 
 ٠,٨٣ ٠,١١ ٠,٩٦ ١,٩٠ خرىتكاليف أ

   ٢,١٣ ١,٣٧ ٩,٥٠ ١٣,٠٠ جمموع التكاليف
 عمـودي تفاصـيل بـشأن عناصـر التكـاليف املُدرجـة يف             IDB.40/5 من الوثيقة    ٣١يف الفقرة   ترد    *   

  ".دةاملؤكّااللتزامات "و" اإلنفاق"
      

    اإلجراء املطلوب من اللجنة اّتخاذه  -اًخامس  
  . يف هذه الوثيقةاملقدَّمةيط علماً باملعلومات  أن حتتودُّلعلَّ اللجنة   -٣١
  


