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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق أعضاء الوفود التكرُّ رجى منُي. لذا، هذه الوثيقة مل ُتطَبع، التوفريلدواعي 

 جملس التنمية الصناعية  
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩-٢٧فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٩البند

 أنشطة وحدة التفتيش املشتركة
    

     أنشطة وحدة التفتيش املشتركة    
      استعراض التنظيم واإلدارة يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)    
    إضافة    

تتضمَّن هذه الوثيقة تقرير وحدة التفتيش املشـتركة املعنـون "اسـتعراض التنظـيم واإلدارة يف منظمـة      
. والتقريـر مقـدَّم إىل   JIU/REP/2017/1األمم املتحدة للتنمية الصـناعية (اليونيـدو)"، الصـادر بـالرمز     

 ذه الوثيقة.هباجمللس كمرفق 
    

، ٢٠١٧نيسـان/أبريل   ٣خـة  املؤرَّ ٢٥رة اإلعالميـة رقـم   املـذكِّ  أُبلغت البعثـات الدائمـة، مبوجـب   
هبـذا   املرفـق  ،تقرير وحدة التفتيش املشـتركة عـن اسـتعراض التنظـيم واإلدارة يف اليونيـدو     بصدور 
  .IDB.45/14/Add.2. وسوف ُتقدَّم تعليقات املدير العام إىل اجمللس يف وثيقة حتمل الرمز التقرير
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  من إعداد

 
  غينادي تاراسوف

  غوبيناثان أشامكوالنغاري
 
 

  وحدة التفتيش املشتركة
 
  
  
  
  
 
 
 
 

  ٢٠١٧األمم املتحدة، جنيف 
 





 
 
 

iii

      خالصة وافية
  اليونيدو)استعراض التنظيم واإلدارة يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (

JIU/REP/2017/1    
يأيت هذا االستعراض للتنظيم واإلدارة يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصـناعية (اليونيـدو) ضـمن سلسـلة مـن      
االستعراضــات الــيت تضــطلع هبــا وحــدة التفتــيش املشــتركة للمنظمــات املشــاركة. وقــد أجــرت الوحــدة أول    

لتقيـــيم اإلصـــالحات الداخليــة الـــيت أُجريـــت يف   ٢٠٠٣ عــام  استعراضــاهتا للتنظـــيم واإلدارة يف اليونيـــدو يف 
). ويف هـذا التقريـر، قـدَّم    JIU/REP/2003/1مـن األلفيـة الثالثـة (    عقـد األوَّل التسعينيات القرن العشرين وبدايـة  

منــها موجَّهــة إىل املــدير العــام، وتركــز علــى اقتراحــات مــن أجــل إدخــال    ٧توصــيات رمسيــة:  ١٠املفتشــان 
منها موجَّهة إىل اهليئات اإلدارية. وُتستكمل التوصـيات الرمسيـة بتوصـيات     ٣يف اجملاالت اإلدارية، وحتسينات 

غري رمسيـة (تـرد خبـط داكـن يف اجلـزء السـردي، وهـي عبـارة عـن اقتراحـات إضـافية مـن أجـل تعزيـز اإلطـار                
  اإلداري واملمارسات ذات الصلة يف اليونيدو.

ز نشاطها يف املقر حبيث إهنا ال تتمتع سـوى حبضـور ميـداين حمـدود. وتنـدمج      صة يتركواليونيدو وكالة متخصِّ
املنظمة، حبكم الوالية املنوطة هبا، يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائيـة حيـث يتمثـل هـدفها الرئيسـي يف تشـجيع       

ن حيث كوهنـا حمفـالً   وتسريع التنمية الصناعية يف البلدان النامية. ويبني دستور اليونيدو دور املنظمة املزدوج م
عامليا للتداول حول السياسات الصناعية وقناةً لتقـدمي املسـاعدة التقنيـة يف ميـدان التنميـة الصـناعية. وعلـى مـر         
السنني، واجهت اليونيدو سلسلة من التحـديات السياسـية واملاليـة، كمـا شـهدت إصـالحات داخليـة متعاقبـة         

ة لرباجمها. ويف وقت إعداد هذا االستعراض، كانت املنظمة مـا تـزال   وتقليصاً يف بنائها التنظيمي وإعادة مواءم
  تواجه عدداً من التحديات.

ويف السنوات األخـرية، ظهـر اجتاهـان متوازيـان يف الشـؤون املاليـة للمنظمـة: اخنفـاض امليزانيـة العاديـة وزيـادة            
ظيفـة املسـاعدة التقنيـة. فقـد     التربعات املخصَّصة الغرض. وقد متخض ذلك عن منوذج تنظيمـي هتـيمن عليـه و   

أخذت املوارد الالزمة لتمويل اهلياكل اإلداريـة مـن خـالل امليزانيـة العاديـة يف الـتقلص، وكـثرياً مـا ُينظـر إليهـا           
الضغوط املاليـة تقيِّـد قـدرة املنظمـة علـى ختصـيص        باعتبارها َحْرفاً لألموال عن برامج املساعدة التقنية. بيد أنَّ

ساسية، وتؤدي إىل منح األولويـة للتعـاون الـتقين علـى حسـاب أنشـطة مثـل إعـداد البحـوث          املوارد للمهام األ
  ووضع املعايري. وينطوي هذا النموذج على خماطر من حيث احلوكمة واالستدامة املالية والقدرة اإلدارية.

، فــإن ٢٠٣٠ومــع دخــول منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة مرحلــة تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  
هتدف إىل تعزيز تبّني أعضـاء املنظمـة الكامـل لالسـتراتيجيات الـيت وضـعتها أمانـة اليونيـدو          ١التوصية 

(الصناعة واالبتكار واهلياكل األساسـية).   ٩من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وال سيما اهلدف 
داً جيـداً، وعلـى تـوفري املـوارد     وميكن أن يسـاعد ذلـك علـى ضـمان أن يكـون دور املنظمـة حمـدَّداً حتديـ        

  الضرورية لتحقيق أهدافها يف بيئة دولية صعبة ودينامية.
مـؤخراً  ويف جمال اإلدارة، يوصي املفتشان بإضفاء الطـابع الرمسـي علـى اإلحاطـات الداخليـة املسـتحدثة       

سـي مـن أجـل    لإلدارة العليا، وذلك بغيـة تعزيـز وظـيفيت التنسـيق وتبـادل املعلومـات علـى النطـاق املؤس        
  .)٢(التوصية دعم اجمللس التنفيذي يف إدارة املنظمة 
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قلق لسـنوات عديـدة. فقـد أدى الوضـع النـاجم عـن انسـحاب عـدد مـن          مثرياً للوقد ظل وضع اليونيدو املايل 
البلــدان مــن عضــوية املنظمــة إىل تفــاقم القيــود علــى إدارهتــا. واهليئــات اإلداريــة مــدعوة للتأكــد مــن أن املهــام   

اسية لليونيـدو حتظـى بالتمويـل الكـايف لـتمكني املنظمـة مـن االضـطالع جبميـع والياهتـا علـى حنـو متسـق              األس
. واستناداً إىل املبـادرات القائمـة، ُينصـح    )٣(التوصية ومستدام بوصفها وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة 

ر فيهـا اهليئـات اإلداريـة الـيت تعـاجل مجيـع       املدير العام بإدماج خمتلف التدابري احملتملـة يف وثيقـة شـاملة لكـي تنظـ     
  .)٤(التوصية موارد امليزانية (امليزانية العادية وامليزانية التشغيلية والتربعات) للترويج العتماد هنج مشويل 

ويقترح املفتشان توسيع نطاق هنج اليونيدو القائم بشأن إدارة املخاطر حبيـث يصـبح اسـتراتيجيةً شـاملة     
تتصدى جلميع املخاطر الرئيسية اليت تواجهها املنظمة، وتوفِّر التـدابري املناسـبة للتخفيـف    إلدارة املخاطر 

  ).٥التوصية من وطأة تلك املخاطر، على أن جيري حتديثها بانتظام (
هتدف إىل وضع اإلطـار   ٦ فالتوصيةوتركز ثالث توصيات على خمتلف جوانب إدارة املوارد البشرية. 

، يقتـرح املفتشـان حتسـني التنـوع     ٨و ٧التوصيتني ارد البشرية يف صيغته النهائية. ويف املنقَّح إلدارة املو
من خالل وضع خطط عمـل تتضـمن تـدابري للرصـد إىل      القوة العاملةاجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف 

  جانب تقدمي تقارير منتظمة هبذا الصدد إىل اهليئات اإلدارية.
، إىل إصـدار  ٩التوصـية  لومـات وإدارة املعلومـات، دعـا املفتشـان، يف     ومن أجـل تعزيـز تكنولوجيـا املع   

سياسة حمدَّثة بشـأن تكنولوجيـا املعلومـات وإدارة املعلومـات، وإنشـاء فريـق عامـل علـى نطـاق املنظمـة           
  ملساعدة اجمللس التنفيذي يف اإلشراف على تنفيذ السياسة وتوفري التوجيه االستراتيجي يف هذا اجملال.

، يدعو املفتشان إىل أن ُيفصِّل املؤمتر العـام هنـج املنظمـة االسـتراتيجي جتـاه حضـورها       ١٠وصية التويف 
. وهــذا مــن شــأنه أن يكفــل حتديــد دور  ٢٠٣٠ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام امليــداين يف ســياق تنفيــذ  

  احلضور امليداين على حنو أفضل من وجهْيت النظر االستراتيجية والعملياتية.
  التوصيات

  ١التوصية 
الـيت  االسـتراتيجيات  يف ، ٢٠١٧، يف دورتـه السـابعة عشـرة يف عـام     نظـر الُيدعى املـؤمتر العـام إىل   

املدير العام لدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة، مع التركيـز بصـفة خاصـة علـى اهلـدف      اقترحها 
لضرورية عن طريق الربامج املوارد اتوفري أن يكون دور املنظمة حمدَّداً حتديداً جيداً، ووضمان ، ٩

  .وامليزانيات املتعاقبة من أجل تنفيذ تلك االستراتيجيات
  ٢التوصية 

ينبغي للمدير العام أن ينظر يف إضفاء الطابع الرمسي على اإلحاطات الداخليـة لـإلدارة العليـا بغيـة     
التنفيـذي يف   تعزيز وظيفْيت التنسيق وتبادل املعلومات على النطاق املؤسسي من أجل دعم اجمللـس 

  .إدارة املنظمة
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  ٣التوصية 
ينبغي جمللس التنمية الصناعية أن يكفل توافر موارد كافية من امليزانية العادية لتمويـل املهـام األساسـية    

صـة  للمنظمة لتمكينها من االضطالع جبميع والياهتا على حنو متسـق ومسـتدام بوصـفها وكالـة متخصِّ    
مع أحكام إعالن ليما. ويف هذا السياق، جيوز للمجلس أيضاً، وفقاً  تابعة لألمم املتحدة، وذلك متشياً

، أن يدعو الدول األعضاء يف اليونيدو إىل زيـادة مسـامهاهتا يف احلسـابات    ٨-/م٤٤-ملقرَّره م ت ص
  اخلاصة اليت أنشأهتا األمانة.

  ٤التوصية 
، ٢٠١٨ه السادسـة واألربعـني يف عـام    ينبغي للمدير العام أن يقدِّم إىل جملـس التنميـة الصـناعية، يف دورتـ    

املايل للمنظمة، مع دمج املقترحات بشأن الفئات الرئيسـية ملواردهـا   الوضع تقريراً شامالً يرمي إىل حتسني 
  (امليزانية العادية وامليزانية التشغيلية والتربعات).

  ٥التوصية 
قدَّمـة يف الـدورة الرابعـة واألربعـني جمللـس      ينبغي للمدير العام أن يوسِّع نطاق استراتيجية إدارة املخـاطر امل 

التنمية الصناعية من أجل املعاجلة الشـاملة جلميـع املخـاطر الرئيسـية الـيت تواجههـا املنظمـة بتـدابري مالئمـة          
مــن أجــل إقرارهــا يف دورتــه  التنميــة الصــناعية للتخفيــف مــن آثــار تلــك املخــاطر، وأن يقــدمها إىل جملــس

  .٢٠١٨ السادسة واألربعني يف عام
  ٦التوصية 

ينبغي للمدير العام أن يضع اإلطار املنقَّح إلدارة املوارد البشـرية يف صـيغته النهائيـة، وأن يصـدره كنشـرة      
. وينبغـي إصـدار السياسـات والتعليمـات اإلداريـة ذات      ٢٠١٧املدير العام حبلول هنايـة عـام    من نشرات

  الصلة أو حتديثها وفقاً لذلك.
  ٧التوصية 
 العاملـة لقـوة  لمدير العام أن يضع خطة عمل، تتضمن تدابري رصد، هبدف حتسني التنوع اجلغرايف ينبغي لل

لدى اليونيدو، وأن يقدِّم تقارير منتظمة عن تنفيـذها إىل جملـس التنميـة الصـناعية، بـدءاً بدورتـه السادسـة        
  .٢٠١٨واألربعني يف عام 

  ٨التوصية 
 العاملةقوة لمن تدابري رصد، هبدف حتسني التوازن اجلنساين لينبغي للمدير العام أن يضع خطة عمل، تتض

ليونيدو، تكون مكمِّلةً لسياسة املساواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة، وأن يقـدِّم تقـارير منتظمـة عـن         لدى ا
  .٢٠١٨تنفيذها إىل جملس التنمية الصناعية، بدءاً بدورته السادسة واألربعني يف عام 

  ٩التوصية 
دير العـام أن يصـدر سياسـة حمدَّثـة بشـأن تكنولوجيـا املعلومـات وإدارة املعلومـات، وأن يشـكِّل          ينبغي للم

فريقاً عامالً على نطاق املنظمة ليساعد اجمللس التنفيذي يف اإلشراف على تنفيذ السياسـة وتـوفري التوجيـه    
  .االستراتيجي يف هذا اجملال
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  ١٠ التوصية
يـة شـاملة حلضـور اليونيـدو امليـداين كجـزء ال يتجـزأ مـن دور املنظمـة يف          ُيدعى املؤمتر العام إىل اعتماد رؤ

  .، مبا يف ذلك جمموعة من املعايري لتقييم فعالية ذلك احلضور٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعام تنفيذ خطة
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    مقدِّمة  - أوالً
، استعراضاً للتنظيم واإلدارة يف منظمة األمم ٢٠١٦أجرت وحدة التفتيش املشتركة (الوحدة)، يف إطار برنامج عملها لعام   -١

ــدو)     ــة الصــناعية (اليوني ــة يف اإلطــار         املتحــدة للتنمي ــم املتحــدة املدرج ــة األم ــة ملؤسســات منظوم ضــمن سلســلة استعراضــات مماثل
، لتقيـيم تـدابري اإلصـالح اإلداري الـيت     ٢٠٠٣وقـد سـبق للوحـدة أن استعرضـت اليونيـدو، يف عـام        )١(االستراتيجي املنقَّح للوحدة.

توصية إلجراء حتسينات يف ممارسات تنظيم  ٢٣الثالثة، وقدَّمت من األلفية  لعقد األوَّلاأُجريت يف تسعينيات القرن العشرين وبداية 
وُيَعدُّ هذا التقرير استعراضـاً متكـامالً للتنظـيم واإلدارة؛ وهـو يتضـمن إشـارات إىل التوصـيات السـابقة والتـدابري           )٢(املنظمة وإدارهتا.

  وإبراز الشواغل املتبقية أو التحديات اجلديدة.املتخذة لتنفيذها حيثما اقتضى األمر، مع تبيني التحسينات يف بعض اجملاالت 
    

    األهداف والنطاق واملنهجية  - ألف
يتمثل اهلدف الرئيسي من التقريـر يف تقـدمي اسـتعراض مسـتقل لألطـر التنظيميـة واملمارسـات ذات الصـلة املتعلقـة بتنظـيم             -٢

حلوكمــة، واإلدارة التنفيذيــة، والتنظــيم واإلدارة العامــة، اليونيــدو وإدارهتــا. وقــد ُصــمَِّم حبيــث حيــدِّد فــرص التحســني يف جمــاالت ا 
والتخطيط االستراتيجي، وإدارة املوارد املالية والبشرية، وإدارة تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت، وآليـات الرقابـة. وال يشـمل       

عياريـة ويف أنشـطتها املعنيـة بالتعـاون الـتقين،      نطاُق التقرير األبعاَد الفنية لألعمال اليت تضطلع هبـا اليونيـدو يف حبوثهـا ووظائفهـا امل    
  وإن مت التطرق إليها بقدرِ ما هلا من تأثري على اإلدارة التنظيمية.

وقد أُجري هذا االستعراض يف وقت متر فيه اليونيـدو مبرحلـة صـعبة، حيـث إهنـا ال تـزال تواجـه حتـديات ماليـة وتنظيميـة             -٣
ميزانيتها العادية، وال سيما بعد انسحاب عـدد مـن البلـدان مـن عضـويتها. وتعمـل أمانـة         كبرية، نتيجة أساساً لالخنفاض احلاد يف

اليونيدو يف ظل قيود كبرية هلا آثـار مباشـرة وغـري مباشـرة علـى اجملـاالت اإلداريـة وتفـرض احلاجـة إىل اختـاذ تـدابري صـارمة علـى              
تسـاعد يف إدخـال حتسـينات علـى خمتلـف جمـاالت اإلدارة.       ميكـن أن   توصـيات صعيد الكفاءة. ومن هذا املنطلق، اقترح املفتشـان  

  كفرصة إلجراء فحص مستقل للمنظمة. باالستعراضورحبت إدارة اليونيدو 
 التقيـيم ووفقاً للمعايري واملبـادئ التوجيهيـة وإجـراءات العمـل الداخليـة للوحـدة، اسـتخدم املفتشـان جمموعـة مـن تقنيـات              -٤

ــا   إليهــا واخلــروج باســتنتاجات وتوصــيات مدعومــة جيــداً. وقــد قامــا بتحليــل     توصــالئج الــيت للتثبُّــت بأســاليب متعــددة مــن النت
، واستكمالها بالتعليقـات واملعلومـات اإلضـافية الـواردة مـن إدارة      ٢٠١٦املعلومات والبيانات املتاحة حىت كانون األول/ديسمرب 

وُتعَرض يف التقرير املعلومات املالية املسـتقاة مـن اليونيـدو بـاليورو      اليونيدو أثناء إجناز التقرير، وأخذاها يف االعتبار عند االقتضاء.
أو بدوالرات الواليات املتحدة فيما يتعلـق مبختلـف عناصـر إيراداهتـا ونفقاهتـا املدرجـة يف امليزانيـة، وفقـاً للكيفيـة الـيت تعـرض هبـا             

  يف وثائقها املتعلقة بامليزانية. املعلوماتاألمانة 
  ة املستخدمة يف إعداد هذا التقرير ما يلي:املنهجي وتضمنت  -٥

استعراضاً وحتليالً مكتبيني لوثائق اهليئات اإلدارية واألمانة (نشرات املدير العام والتعليمات اإلدارية واملـذكرات    (أ) 
  الداخلية واحملاضر والسجالت املوجزة للجان اإلدارية)؛

                                                           
)١(  A/66/34.املرفق األول ، 

)٢(  JIU/REP/2003/1: ة.التنظيم واإلدارة يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعي استعراض 
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الثالثــة، ومســؤويل األمانــة الــذين ميثِّلــون وظــائف اخلــدمات    مقــابالت مــع املــدير العــام واملــديرين اإلداريــني    (ب)  
الدعم، ومديري خمتلف الوحدات التنظيمية، واملوظفني، سواء يف املقر أو يف املكاتب امليدانيـة، وأصـحاب    وخدماتاملؤسسية 

ؤسسـي للوحـدة الـذي    اتفاقات اخلدمة الفردية. وجـاءت هـذه املـدخالت تكملـةً للمعلومـات الـواردة مـن خـالل االسـتبيان امل         
  أكملته أمانة اليونيدو؛

ــة،         (ج)  آراء الــدول األعضــاء الــيت الُتمســت مــن خــالل سلســلة مــن املقــابالت مــع املنــدوبني لــدى اهليئــات اإلداري
  منفصلني على شبكة اإلنترنت موجَّهني إىل أعضاء جملس التنمية الصناعية، والحقاً إىل أعضاء املؤمتر العام؛ واستقصاءين

القـوة  املقابالت اليت أُجريت مع ممثلي املـوظفني، والـيت اسـُتكملت مبـدخالت مـن املـوظفني وفئـات أخـرى مـن            (د) 
  اإلنترنت؛، من خالل املقابالت اليت أجرهتا الوحدة واستقصاءاهتا على شبكة العاملة

ملتحـدة: املسـؤولني يف اجمللـس    املدخالت املقدَّمة من شركاء اليونيدو واجلهات املعنية هبـا داخـل منظومـة األمـم ا      ) (ه  
تنسـيق العمليـات    ومكتـب االقتصادي واالجتماعي، وإدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،        

  اإلمنائية، وممثلي املؤسسات املاحنة.
ــر ويتضــمن  -٦ ــة:  ١٠ التقري ــة، و  ٣توصــيات رمسي العــام.  املــديرات موجَّهــة إىل توصــي ٧منــها موجَّهــة إىل اهليئــات اإلداري

ولتيسري نشر التقرير وتنفيذ التوصيات ورصدها، يتضـمن املرفـق السـابع جـدوالً حيـدِّد التوصـيات الـيت تتطلـب قـراراً مـن اهليئـات            
افية مـن  وُتستكمل التوصيات الرمسية باقتراحات إضالتشريعية أو اإلدارية وتلك اليت ميكن للمدير العام أن يتخذ إجراًء بشأهنا. 

أجل تعزيز اإلطار اإلداري يف اليونيدو وممارساهتا ذات الصلة، مع اإلشارة إىل املعايري واملمارسات اجليدة يف منظومـة األمـم   
  املتحدة؛ وَترُِد التوصيات غري الرمسية بأحرف داكنة يف مجيع أحناء النص.

نهائية بعد أن أجرى املفتشان مشـاورات فيمـا بينـهما بغيـة     األساسي للوحدة، ُوضع هذا التقرير يف صيغته ال للنظامووفقاً   -٧
اختبار استنتاجاته وتوصياته يف ضوء احلكمة اجلماعية للوحـدة. ويـودُّ املفتشـان أن يعربـا عـن تقـديرمها جلميـع مـن سـاعدومها يف          

  خاطر.معارفهم وخرباهتم عن طيب  قدَّمواوإعداد التقرير، وخباصة أولئك الذين شاركوا يف املقابالت 
    

    اخللفية  - باء
 املتحـدة تطورت اليونيـدو مـن مركـز التنميـة الصـناعية الـذي أنشـأه اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي داخـل أمانـة األمـم                -٨

وأنشـأت اجلمعيـةُ العامـة، مبوجـب قراريهـا       )٣((إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية) يف أوائـل السـتينيات مـن القـرن العشـرين.     
مث أصـبحت   )٤()، اليونيدو كهيئـة مسـتقلة لتعزيـز التصـنيع وتسـريع وتريتـه يف البلـدان الناميـة.        ٢١-(د ٢١٥٢) و٢٠-(د ٢٠٨٩

وقــد تأسســت انطالقــاً مــن الــدور املهــم للتصــنيع يف التنميــة،   )٥(.١٩٨٥املنظمــة وكالــة متخصصــة تابعــة لألمــم املتحــدة يف عــام  
  )٦(سات احلكومية الدولية يف تعزيز التنمية عن طريق التصنيع.وكذلك دور منظومة األمم املتحدة وغريها من املؤس

                                                           
)٣(  E/3476/Rev.1 د ٧٥١، وقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي)-٣٣-(د ٨٧٣)، و٣١-(د ٨١٧)، و٢٩.(  
  ).٢١-(د ٢١٥٢)، و٢٠-(د ٢٠٨٩قرارا اجلمعية العامة    )٤(
  .٤٠/١٨٠قرار اجلمعية العامة    )٥(
)٦(  Stephen Browne. United Nations Industrial Development Organization: Industrial Solutions for a Sustainable Future (New York. 

Routledge. 2012).  
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. وهــو حيــدِّد األهــداف الرئيســية للمنظمــة ١٩٨٥، ودخــل حيــز النفــاذ يف عــام ١٩٧٩واعُتمــد دســتور اليونيــدو يف عــام   -٩
يد العـاملي واإلقليمـي والـوطين    واملتمثلة يف تعزيز التنمية الصناعية وتسريع وتريهتا يف البلدان الناميـة مـن خـالل التعـاون علـى الصـع      

كوهنا حمفالً عامليا للتداول حول السياسـات الصـناعية    حيثمنه وظائف املنظمة ودورها املزدوج من  ٢والقطاعي. وُتفصِّل املادة 
، أكـدت  ٢٠١٣عـام  وقناةً لتقدمي املساعدة التقنية من أجل حتقيق التنمية الصناعية. ويف إعالن ليما، الذي اعتمده املؤمتر العام يف 

الدول األعضاء من جديد التزامها باليونيدو بصفتها منظمة ذات والية فريدة، ضـمن منظومـة األمـم املتحـدة، فيمـا يتعلـق بتعزيـز        
الصناعية وتنشيطها وتسريعها، وتقدمي اخلدمات لصاحل الدول األعضاء فيهـا واجملتمـع العـاملي، واعترفـت باملسـامهة احلامسـة        التنمية
  قدِّمها املنظمة من أجل حتقيق التنمية الصناعية.اليت ت
املنظمة، مبوجب الوالية املنوطة هبـا، مـع املنظومـة اإلمنائيـة الدوليـة. ففـي السـنوات األخـرية، اعتمـدت اليونيـدو            وتتكامل  -١٠

مـن خطـة    ٩. ويركـز اهلـدف   مفهوم التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، مع التركيز على التصنيع بوصفه حمركـاً للتنميـة  
علـى إقامـة ُبـىن حتتيـة قـادرة علـى الصـمود، وحتفيـز التصـنيع املسـتدام والشـامل للجميـع، وتشـجيع               ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعـام  

 االبتكار، مبا مييز التصنيع كعنصر أساسي من عناصر العمليـة اإلمنائيـة ويتـيح الفرصـة لليونيـدو لتجديـد دورهـا وأمهيتـها. وباملثـل،         
، الـيت اعتمـدها مـؤمتر رؤسـاء دول وحكومـات االحتـاد األفريقـي، وكـذلك خطـة          ٢٠٦٣فقد أولت خطة االحتاد األفريقـي لعـام   

ــة علــى حنــو           ــة خاصــة للحاجــة إىل التصــنيع والتنمي ــة، أمهي ــل التنمي ــدويل الثالــث لتموي ــا الصــادرة عــن املــؤمتر ال عمــل أديــس أباب
ــة العامــة ال   )٧(مســتدام. ــدو يف قرارهــا   كمــا أعــادت اجلمعي ــة اليوني ــد علــى والي ــة    ٧١/٢٤٢تأكي ــدان التنمي بشــأن التعــاون يف مي

  .  ٢٠١٦الصناعية، الذي اعُتمد يف كانون األول/ديسمرب 
األنشـطة األساسـية لليونيـدو، كوكالـة متخصصـة مـن وكـاالت األمـم املتحـدة، أربـع وظـائف متكينيـة، وهـي:               وتتضمن  -١١
؛ (ج) الوظـائف املعياريـة وأنشـطة    السياساتالتحليلية والبحثية واخلدمات االستشارية يف جمال  التعاون التقين؛ (ب) الوظائف (أ)

وضــع املعــايري؛ (د) عقــد االجتماعــات وإقامــة الشــراكات مــن أجــل نقــل املعرفــة وبنــاء الشــبكات والتعــاون الصــناعي. وتنــهض     
غيري اهليكلي الصناعي، وتعمِّم ما تتوصل إليه مـن نتـائج علـى    اليونيدو بالبحوث التطبيقية والتحليالت بشأن النمو االقتصادي والت

األوساط املعنية بالتنميـة. ومـن األنشـطة اجلاريـة يف هـذا امليـدان التجميـع الـدوري لإلحصـاءات اخلاصـة بالتنميـة الصـناعية ونشـر              
منشـورات املنظمـة، وتـوفري التـدريب      املنتجات من املعارف املوجَّهة حنو العمل، مثل تقريـر التنميـة الصـناعية الـذي هـو مـن أبـرز       

التطبيقي من خالل معهد تنمية القدرات التابع للمنظمـة. وتسـاعد اليونيـدو الـدول األعضـاء والصـناعات املوجـودة يف كـل منـها          
الطاقـة  معـايري عامليـة جديـدة، مثـل تلـك املتعلقـة بكفـاءة         وضـع على االمتثال للمعايري الدولية املشتركة، وتوظِّف خربهتا من أجـل  

الصـناعية واملسـؤولية االجتماعيـة للمؤسسـات. وتضـطلع اليونيـدو بكـل واحـدة مـن هـذه املهـام، بيـد أن معظـم أنشـطتها احلاليـة                
  تندرج ضمن فئة التعاون التقين، الذي أصبح حاسم األمهية من حيث مسامهاته يف قاعدهتا املالية.

إىل أنـه   اليونيـدو نظمة تنسيق أنشطة املساعدة التقنية. وقـد أشـارت إدارة   الربامج والتعاون التقين يف امل وضعوتتوىل شعبة   -١٢
مشروع متثل حافظة إمجالية مـن املشـاريع والـربامج     ٨٠٠، كانت اليونيدو تتوىل تنفيذ أكثر من ٢٠١٦يف كانون األول/ديسمرب 

ض األولويـات املواضـيعية للمنظمـة، وهـي:     ماليني دوالر. وتصنَّف مشاريع التعاون التقين باعتبارهـا تسـهم يف بعـ    ٥٠٣,٥بقيمة 
(أ) حتقيق الرخاء للجميع، و(ب) النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية، و(ج) احلفاظ على البيئـة. وملتابعـة تنفيـذ هـذه املشـاريع،      

اء املسـامهني يف املنظمـة   تتلقى اليونيدو التربعات من طائفة من املؤسسات اإلمنائية والبلدان املاحنة. ويتمثل اثنـان مـن أكـرب الشـرك    
 يف مرفق البيئة العاملية والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال.

                                                           
  .٦٩/٣١٣مرفق قرار اجلمعية العامة   )٧(
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. وجتمـع  اإلمنائيـة وُتِقرُّ اليونيدو بأن إشراك أصحاب املصلحة وبناء شراكات قوية أمور ضرورية مـن أجـل حتقيـق النتـائج       -١٣
األعضــاء والقطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين وســائر الشــركاء مــن خــالل تنظــيم     املنظمــة، يف إطــار أداء دورهــا التنســيقي، الــدول 

املناســبات لتبــادل ونشــر املعــارف واملعلومــات، وتيســري الشــراكات وصــياغة املواقــف وخطــط العمــل املشــتركة مــن أجــل التنميــة  
  الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.

موظفـاً، وهلـا حضـور     ٦٥٠اسـاً حيـث يقـل عـدد موظفيهـا النظـاميني عـن        واليونيدو منظمـة تتركـز أنشـطتها يف املقـر أس      -١٤
، احتفلت املنظمة بالذكرى السنوية اخلمسني إلنشائها. وعلـى مـر العقـود اخلمسـة املاضـية،      ٢٠١٦بلداً. ويف عام  ٤٧ميداين يف 

ملـتغرية مـن خـالل إجـراء إصـالحات      واجهت اليونيدو سلسلة من التحديات السياسية واملالية، وسعت جاهدةً للتكيف مع البيئة ا
ــة وتقلــيص بنائهــا التنظيمــي وإعــادة مواءمــة براجمهــا. ومــا بــني عــامي       ــة متعاقب ــامج التغــيري  ٢٠١٣و ٢٠١٠داخلي ، اضــطُلع بربن

 والتجديد يف املنظمـة (برنـامج التغـيري) كمبـادرة إلدارة التغـيري يف األمانـة؛ وكـان التركيـز علـى إعـادة هيكلـة إدارة األعمـال عـن             
  طريق األخذ بنظام متكامل لتخطيط املوارد املؤسسية لتعزيز الكفاءة الداخلية.  

ــي            -١٥ ــدول مــن عضــويتها. فف ــن ال ــدو يف انســحاب عــدد م ــها اليوني ــيت واجهت ــل أحــد أخطــر التحــديات ال  منتصــفوَتمثَّ
وأدى  )٨(.٢٠١٢رى منـذ عـام   من القـرن العشـرين، انسـحبت ثالثـة بلـدان مـن املنظمـة، وانسـحبت مثانيـة بلـدان أخـ            التسعينيات

  ذلك إىل تفاقم الصعوبات املالية، وأثار بعض األسئلة بشأن النطاق العاملي لعمل املنظمة.
 بواسـطة االخنفاض يف مـوارد امليزانيـة العاديـة للمنظمـة واتسـاع نطـاق أنشـطتها يف جمـال املسـاعدة التقنيـة املموَّلـة             وأسفر  -١٦

ره من حيث احلوكمة (مواءمة األنشطة مع األولويـات املتفـق عليهـا، ودور الـدول األعضـاء)،      التربعات عن منوذج تنظيمي له آثا
واالستدامة املالية (اخنفاض نسبة موارد امليزانيـة العاديـة يف القاعـدة املاليـة الشـاملة)، والقـدرات اإلداريـة. ومـع ذلـك، فـإن أغلبيـة            

راؤها قـدمت تقييمـاً إجيابيـا ألنشـطة املنظمـة وأدائهـا، ال سـيما يف جمـال         الدول األعضاء اليت أُجريت معها مقابالت واسُتقصيت آ
  التعاون التقين.

لعديـد مـن االستعراضـات اخلارجيـة الـيت أجرهتـا هيئـات وطنيـة أو         ل، خضـعت اليونيـدو   ٢٠١٥و ٢٠٠٥بـني عـامي    وما  -١٧
املنفِّـذين. وركَّـزت االستعراضـات علـى جوانـب      حكومية دولية وغريها من أصحاب املصلحة الذين ُتعترب املنظمة أحد شركائهم 

لصـة  سـيني. واتسـمت االسـتنتاجات املستخ   الوطنية للماحنني الرئي األولوياتمثل تقييم الكفاءة والفعالية التنظيميتني واالتساق مع 
  ار عند االقتضاء.من التقييمات بتباين كبري حسب حمور تركيزها وتوقيت اخللوص إليها. وقد أخذ املفتشان بعضها يف االعتب

                                                           
  )، ٢٠١٢)، وليتوانيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (١٩٩٧)، وأستراليا والواليات املتحدة األمريكية (١٩٩٣كندا (  )٨(

  ).٢٠١٦)، والدامنرك واليونان (٢٠١٥)، وبلجيكا (٢٠١٤)، والربتغال وفرنسا (٢٠١٣ونيوزيلندا (
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    احلوكمة  - ثانياً
    إطار احلوكمة

يضم هيكل اليونيدو اإلداري، كما ينص عليه دستورها، ثالثة أجهزة رئيسية، هي: املؤمتر العام وجملس التنميـة الصـناعية     -١٨
مل ُتنشئ الـدول األعضـاء أجهـزة    . وللمجلس(اجمللس) واألمانة. وتعمل جلنة الربنامج وامليزانية (اللجنة) بوصفها هيئة فرعية تابعة 

  تقنية أو أفرقة عاملة دائمة أخرى. افرعية أو جلان
الثاين/ينـاير   كـانون دولـة يف   ١٦٨واملؤمتر العام هو أعلى هيئة تشريعية، وهو يتألف مـن ممـثلني مـن مجيـع الـدول األعضـاء (        -١٩

اهتا، وينظر يف تقارير اجمللس واملدير العـام، ويقـرُّ برنـامج    ). وهو جيتمع كل سنتني لتحديد املبادئ التوجيهية للمنظمة وسياس٢٠١٧
العمل وامليـزانيتني العاديـة والتشـغيلية، ويعتمـد االتفاقيـات أو االتفاقـات بشـأن أي مسـائل تنـدرج ضـمن اختصـاص املنظمـة ويقـدم              

  التوصيات بشأهنا. ويعيِّن املؤمتُر العام املديَر العام بناء على توصية من اجمللس.
عضواً ينتخبـهم املـؤمتر العـام، ويعقـد دورة واحـدة علـى األقـل سـنويا. وتتمثـل مهامـه            ٥٣ويضم جملس التنمية الصناعية   -٢٠

خـرى  الرئيسية يف دراسة التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل املعتمد وامليزانيتني العادية والتشغيلية املقابلتني وكـذلك املقـرَّرات األ  
  يقدِّم إليه اجمللس التقارير عن أنشطته. للمؤمتر العام الذي

عضواً، وجتتمع مرة يف السنة ملساعدة اجمللس علـى إعـداد ودراسـة برنـامج العمـل       ٢٧وتتألف جلنة الربنامج وامليزانية من   -٢١
نيـة العاديـة. وتقـدِّم اللجنـة     وامليزانيتني العادية والتشغيلية. وُتِعدُّ اللجنة أيضاً مشروع جـدول األنصـبة املقـرَّرة لقسـمة نفقـات امليزا     

  تقاريرها إىل اجمللس عن أنشطتها، وتقدِّم املشورة واملقترحات بشأن املسائل املالية حسب تقديرها.
واتَّخذت اليونيدو عدة تدابري لتقليل التكاليف يف السـنوات األخـرية فيمـا يتعلـق بعمـل هيئاهتـا املعنيـة بتقريـر السياسـات.            -٢٢

عنـدما اتفقـت الـدول األعضـاء علـى خفـض عـدد دورات اجمللـس خـارج سـنوات            ٢٠١١كـبري يف عـام    واسُتهل جهـد ترشـيدي  
  وساعد هذا التدبري على توليد وفورات مرتبطة بإدارة املؤمترات وإعداد الوثائق. )٩(انعقاد املؤمتر العام من اثنتني إىل واحدة.

وثـائق الـيت تقـدمها األمانـة إىل اهليئـات اإلداريـة علـى أربـع صـفحات،          يزيد عدد صفحات ال وفيما يتعلق بالوثائق، تقرَّر أالَّ  -٢٣
 باستثناء وثائق السياسات الرئيسية (التقرير السنوي للمدير العـام، واإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل، ووثيقـة الربنـامج وامليـزانيتني،        

الجتمـاع املتاحـة باللغـة اإلنكليزيـة فقـط إىل اهليئـات       وتقرير مراجع احلسابات اخلارجي). وإىل جانب ذلك، يتزايـد تقـدمي ورقـات ا   
واد املـؤمترات، ُتـوزَّع وثـائق    من اآلثار البيئية مـن خـالل رقمنـة مـ     مسية. ولدواعي خفض النفقات واحلداإلدارية للحد من الوثائق الر

 تعد أمانـة اليونيـدو تـوفر احملاضـر املـوجزة      ومتشياً مع القرارات ذات الصلة للهيئات اإلدارية، مل )١٠(قبل الدورات إلكترونيا فقط. ما
  )١١(املكتوبة جبميع اللغات الست لدورات اجمللس واملؤمتر العام، بل تستعيض عنها بسجالت رقمية.

ويرحِّب املفتشان هبذه االبتكارات، شريطة أن جتسِّد التقارير عن دورات اهليئات اإلداريـة بوضـوح عمليـة صـنع القـرار،        -٢٤
ذاكرة املؤسسية. وقد ساعدت هذه التـدابري علـى ختفـيض حجـم الوثـائق وعـدد الصـفحات بنسـبة كـبرية، علـى           وتضمن حفظ ال

النحو املبني يف املرفق األول. ومن مثَّ، فقد تراجعت تكاليف الترمجة والطباعة. وأدت هذه املمارسات، اليت بلغ متوسـط تكلفتـها   
  يورو سنويا. ٥٠٠ ٠٠٠إىل حتقيق وفورات بواقع حنو يورو للصفحة حسب تقديرات أمانة اليونيدو،  ١ ٠٠٠

                                                           
  .٢٠١٣- ٢٠١٢: الربنامج وامليزانيتان، ٧-/م٣٩-مقرَّر اجمللس م ت ص  )٩(
)١٠(  IDB.41/5/Add.1-PBC.29/5/Add.1 ،الفقرة  ٢٠١٥-٢٠١٤: الربنامج وامليزانيتان)١٢.(  
: ٦-/م٤٣-، الفقرات (ي) إىل (ل)، وم ت ص٢٠١٥-٢٠١٤لربنامج وامليزانيتان، : ا١٢-/م٤١-مقرَّرا اجمللس م ت ص  )١١(

  ، الفقرتان (ن) و(س).٢٠١٧-٢٠١٦وامليزانيتان،   الربنامج
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ومل يكشف هذا االستعراض عـن شـواغل رئيسـية لـدى أصـحاب املصـلحة الرئيسـيني فيمـا يتعلـق حبوكمـة املنظمـة. وكمـا               -٢٥
ار احلـايل يتناسـب   يتضح من الردود على االستقصاءات واملقابالت اليت أجرهتا الوحدة، اعترب ممثلو الدول األعضاء واألمانـة أن اإلطـ  

مع حجم املنظمة ويتسـم بالفعاليـة يف حتديـد الواليـات واملسـؤوليات مبـا يتفـادى التـداخل واالزدواجيـة فيمـا بـني اهليئـات اإلداريـة.              
مـة  وأبدت غالبية أعضاء جملس التنمية الصناعية ارتياحها جتاه أساليب العمـل واإلجـراءات املتَّبعـة. وباملثـل، اعتـربوا أن هيكـل احلوك      

احلايل كاف لتقدمي اإلرشادات إىل األمانة واإلشراف عليهـا. ومـع ذلـك، يعتقـد املفتشـان أن هنـاك بعـض املسـائل اإلداريـة الـيت قـد            
تستحق اهتماماً أوثق. وتتعلق هذه املسائل أساساً بالكيفية اليت يكفل هبا النموذج التنظيمي احلايل لليونيـدو اتبـاع هنـج متـوازن جتـاه      

  مشاركة األعضاء يف اإلشراف على األمانة وتوجيهها.جتاه املنظمة واملوكلة إىل  مجيع املهام
    

    حتقيق التوازن بني املهام املوكلة إىل املنظمة
من الدستور بالتفصيل دور املنظمـة املـزدوج كمحفـل عـاملي إلجـراء املناقشـات املتعلقـة بسياسـات التصـنيع           ٢توضح املادة   -٢٦

لتقــدمي املســاعدة التقنيــة مــن أجــل حتقيــق التنميــة الصــناعية. وعلــى مــر الســنني، أخــذ دور املنظمــة املعيــاري  ووضــع املعــايري وكقنــاة 
للحوار الدويل بشأن التصنيع وكذلك أنشطتها البحثية يف التراجع بالتوازي مع االخنفاض الذي شهدته ميزانيتـها   كمحفلووظيفتها 

ون التقين إىل هيمنة املساعدة التقنية على املهام األخرى املوكلة إىل املنظمة. ففي عام العادية. وقد أدت الزيادة يف حجم أنشطة التعا
  ، أقرَّ املؤمتر العام يف إعالن ليما بأن التعاون التقين تطور حبيث أصبح الوظيفة العملياتية الرئيسية للمنظمة.٢٠١٣

    
اليت تقدمها املنظمة لتحقيق أهدافها الطويلة األجل أنواع اخلدمات  يف: رأي أعضاء جملس التنمية الصناعية ١اجلدول 

    (النسبة املئوية للمجيبني)
 سيئة متوسطة جيدة جيدة جدا 

بالغة 
 السوء

 ٠,٠ ٠,٠ ١٦,٧ ٦٢,٥ ٢٠,٨ أنشطة التعاون التقين لبناء القدرات الوطنية

 ٠,٠ ٤,٢ ٢٥,٠ ٦٦,٦ ٤,٢ البحوث وخدمات التحليل واملشورة السياساتية لدعم الدول األعضاء

املساعدة يف وضع املعايري واالمتثال هلا لدى الدول األعضاء وقطاعاهتا
 الصناعية

٠,٠ ٠,٠ ٢٩,٢ ٤٥,٨ ٢٥,٠ 

تيسري احلوار وإقامة الشراكات لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع
 واملستدامة

٠,٠ ٨,٣ ٢٠,٨ ٥٨,٤ ١٢,٥ 

  
  ).٢٠١٦عضاء جملس التنمية الصناعية (: استقصاء وحدة التفتيش املشتركة ألاملصدر

). بيـد أن املـؤمتر   ١وعبَّر أعضاء جملس التنمية الصناعية عن وجهة نظر إجيابية جتـاه أنشـطة التعـاون الـتقين (انظـر اجلـدول         -٢٧
سـبات اجلامعـة   املنا تنظـيم العام أكد أيضاً على ضرورة تعزيـز الوظـائف التكميليـة األخـرى الـيت تسـاويها يف األمهيـة، مثـل وظيفـة          

وعقد الشراكات، والوظائف املعيارية واألنشطة القياسية ذات الصـلة، إىل جانـب إسـداء املشـورة يف جمـال السياسـات، وكـذلك        
وبرامج. ويف رأي املفتشْين، فإن هذه الرؤية مل ُتتـرجم مبـا فيـه الكفايـة إىل مـوارد       ضرورة تنفيذ هذه الوظائف من خالل مشاريع

وقد يؤدي هذا االجتاه إىل إضعاف والية اليونيدو بوصفها وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحـدة  التحديد. خمصَّصة على وجه 
  إذا حتولت إىل وكالة منفِّذة أساساً.
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    الدول األعضاء يف احلوكمة مشاركة
احلـوار بـني مجيـع     لتيسـري يـاً  اعترب ممثلو الدول األعضاء واألمانة جدول اجتماعات املؤمتر العام اليت ُتجرى كل سـنتني كاف   -٢٨

أصحاب املصلحة يف اليونيدو. بيد أن أعضاء املنظمة غري ممثَّلني بالكامـل يف اجتماعـات هيئتـها اإلداريـة العليـا: مل يشـارك سـوى        
اضـية.  ، مبـا جيسِّـد فيمـا يبـدو منطـاً اتسـمت بـه الـدورات العاديـة الـثالث امل          ٢٠١٥وفداً يف املؤمتر العام الذي ُعقـد يف عـام    ١٣٤

دولـة عضـواً يف التصـويت يف اهليئـات      ٤٠، ُعلِّـق حـق أكثـر مـن     ٢٠١٦والحظ املفتشـان أيضـاً أنـه حـىت كـانون األول/ديسـمرب       
ؤمتر العـام علـى   اإلدارية بسبب ما عليها من اشتراكات متأخرة جتاه امليزانية العادية. وأخرياً، فإن تدّني معدل الردود من أعضاء امل

  يف املائة) هو أيضاً جدير باملالحظة يف هذا السياق. ٧,٥استقصاء الوحدة (
أما نسبة املشـاركة يف اجمللـس فهـي أعلـى بكـثري. وُتصـنَّف الـدول األعضـاء يف اليونيـدو وفقـاً خلمـس قـوائم بالـدول مرفقـة                 -٢٩

وهناك مقعدان شـاغران منـذ عـام    مقعداً يف اجمللس.  ١٥دولة، وحتظى بـ ١٦بالدستور. ومن بني هذه القوائم، تتألف القائمة باء من 
، ظـل مقعـد واحـد أيضـاً ضـمن القائمـة بـاء يف جلنـة الربنـامج وامليزانيـة شـاغراً. ولضـمان اكتمـال هيئـة               ٢٠١٦. وحىت عام ٢٠١٤

متر من املرفـق األول للدسـتور، والـيت تـنص علـى أن للمـؤ       ٢احللول احملتملة يف اإلشارة إىل الفقرة  أحداجمللس، من املمكن أن يتمثل 
العام أن يقوم يف أي وقت، بعد إجراء املشاورات املناسبة، بتغيري تصنيف أي عضو مدرج يف القوائم. وقـد ترغـب الـدول األعضـاء     
يف النظر يف بدء املشاورات داخل اجملموعات اإلقليمية وفيما بينها، بغية تعديل قوائم الدول. وقد تدرس األمانة جـدوى العمـل هبـذا    

  يراً عن استنتاجاهتا إىل اجمللس واملؤمتر العام.احلكم، وتقدم تقر
ويف غياب األفرقة العاملة الدائمة للمجلس، تلجأ األمانـة إىل عـدد مـن اآلليـات غـري الرمسيـة مـع الـدول األعضـاء لغـرض             -٣٠
قليميـة واملشـاورات   املعلومات والتبادل األويل لآلراء واالقتراحات، ومن ذلك مثالً االجتماعات مـع رؤسـاء اجملموعـات اإل    تبادل

، عززت األمانة قنوات االتصال غري الرمسية املستخدمة إلحاطة ممثلي الدول األعضـاء بشـأن   نفسه بشأن بنود حمددة. ومن املنطلق
، أسفر ذلك عن بـدء العمـل بآليـة معـزَّزة للحـوار بـني الـدول األعضـاء واألمانـة. ومـن           ٢٠١٦. ويف عام واألنشطةتنفيذ الربامج 

اإلجيابية األخرى إنشاء منصـة البيانـات اإللكترونيـة املفتوحـة إلتاحـة الوصـول إىل طائفـة واسـعة مـن املعلومـات بشـأن             التطورات
الـربامج واألنشـطة، وإتاحــة الفرصـة ألصــحاب املصـلحة يف اليونيــدو لتوسـيع نطــاق متابعتـهم ألنشــطة املنظمـة. ولــذا، فـإن إطــار         

مانة يبدو أقوى مما كـان عليـه يف املاضـي حيـث يتمثـل اهلـدف يف تعزيـز اإلشـراف والتوجيـه          اء بني الدول األعضاء واألاحلوار البنَّ
وتوفري فرص إضافية لإلبالغ عن إجنازات املنظمة ومعوقاهتا. ولدى وضع الصيغة النهائية هلذا التقريـر، كـان ال يـزال تقيـيم فعاليـة      

  هذه اآللية من أجل تعزيز احلوار سابقاً ألوانه.
اضي، كان هناك عدد من األفرقة العاملة التابعة جمللس التنمية الصناعية اليت تنشط يف العنايـة بقضـايا فنيـة وإداريـة،     ويف امل  -٣١

ومن األمثلة اإلجيابيـة اخلـربات الـيت اكتسـبها الفريـق العامـل        )١٢(منها دفع االشتراكات وبناء القدرات التجارية واحلضور امليداين.
ل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها، وما توصل إليه مـن نتـائج، ممـا أسـفر عـن عـدد مـن التوصـيات         غري الرمسي املعين مبستقب

الدول األعضاء ترغب يف النظر يف إضـفاء الطـابع املؤسسـي علـى األفرقـة       العملية املوجَّهة إىل إدارة اليونيدو (انظر اإلطار). ولعلَّ

                                                           
  فريق املناقشة بني الدورات املفتوح العضوية املعين بدراسة التدابري املنطبقة للتعجيل بدفع االشتراكات املقرَّرة يف حينها   )١٢(
)، والفريق العامل بني الدورات املعين باملضي قدماً يف عملية حتديد ١٩٩٧والفريق االستشاري غري الرمسي املعين بالتمثيل امليداين ( )،١٩٩٨-١٩٩٦(

)، والفريق ٢٠٠٤-٢٠٠٣)، والفريق االستشاري غري الرمسي املعين بالتربعات وعضوية اليونيدو (١٩٩٩-١٩٩٧دور اليونيدو ووظائفها يف املستقبل (
)، ٢٠٠٢-١٩٩٦)، والفريق العامل بني الدورات املعين بالتعديالت على النظام املايل (٢٠٠٣الستشاري غري الرمسي املعين ببناء القدرات التجارية (ا

  ).٢٠١٣-٢٠١١والفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك برناجمها ومواردها (
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ة بالنسبة إىل املنظمة، واليت قد تتطلب املزيد من التوجيـه والرقابـة. وقـد يبـدو هـذا مهمـا       العاملة فيما خيص املسائل اليت ُتعترب مهم
  وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة. ٢٠٣٠بصفة خاصة يف سياق خطة عام 

    
    اإلطار: الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها

)، حتلـيالً ملـواطن القـوة    ٢٠١٣-٢٠١١غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردهـا (  أجرى الفريق العامل
والضعف والفرص واملخاطر اليت تواجهها املنظمة، وأصدر وثيقة اإلرشـادات االسـتراتيجية. وبيَّنـت الوثيقـة أربـع مهـام تكميليـة        

عمليـة املنحـى واخلـدمات االستشـارية املتعلقـة بالسياسـات؛ واملعـايري واالمتثـال؛         لليونيدو (التعاون الـتقين؛ وخـدمات البحـوث ال   
والــدور اخلــاص بتنظــيم املناســبات وعقــد الشــراكات)، وثــالث أولويــات مواضــيعية (بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة، وبنــاء القــدرات    

توصــية موجَّهــة إىل  ١٩قســم معــين بــاإلدارة   التجاريــة، واإلنتــاج املســتدام والكفــاءة يف اســتخدام املــوارد الصــناعية). وتضــمَّن   
األمانة. وأثىن ممثلو الدول األعضاء وإدارة اليونيدو الذين أُجريت معهم مقابالت على الفريق العامل غري الرمسي ألسـاليبه البنـاءة   

وثيقــة اخلتاميــة، الــيت وأحــاط جملــس التنميــة الصــناعية علمــاً بال )١٣(يف جمــال التواصــل وملــا يتســم بــه مــن مرونــة ومشــول وشــفافية.
  سامهت يف إعالن ليما وكانت مبثابة األساس لإلطار الربناجمي املتوسط األجل.

  
، ينبغــي لليونيــدو أن حتــدِّد دورهــا وتؤمِّنــه يف بيئــة ٢٠٣٠ومــع دخــول منظومــة األمــم املتحــدة مرحلــة تنفيــذ خطــة عــام    -٣٢

، طلب املـؤمتر العـام إىل املـدير العـام أن يضـع وينفِّـذ اسـتراتيجيات        ٢٠١٥متزايدة الصعوبة وسريعة التغري. وهلذا الغرض، يف عام 
من أهداف التنميـة املسـتدامة وسـائر األهـداف والغايـات املترابطـة ذات الصـلة، وأن ُيبلِّـغ الـدول األعضـاء            ٩لدعم حتقيق اهلدف 
حدَّد جملس التنميـة الصـناعية بعـض اخلطـوات      ويف وقت الحق، )١٤(.٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعام خطة تنفيذبإسهام اليونيدو يف 

لضــمان مشــاركة اليونيــدو يف عمليــة متابعــة أهــداف التنميــة املســتدامة واستعراضــها، مبــا يف ذلــك املســامهات الفنيــة للمنظمــة يف    
يطـة طريـق   وتتضمن هذه الوثائق عناصر أساسية حتدد خر )١٥(املنتدى السياسي الرفيع املستوى للمجلس االقتصادي واالجتماعي.

. وعلى ذلك األساس، يـرى املفتشـان أن املـؤمتر العـام قـد يـودُّ تقيـيم العمـل         ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام املنظمة حنو حتقيق خطة 
 املنَجز واملقدَّم يف تقارير املدير العام، وحتديث إرشاداته من أجل مواصلة تنفيذ أهـداف التنميـة املسـتدامة، وتـوفري املـوارد الالزمـة      

  حقيق هذه األهداف.لت
  األمم املتحدة اإلمنائية. منظومةومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية اليونيدو يف املسامهة يف حتقيق أهداف   - ٣٣
  

  ١التوصية 
املدير العام لدعم االستراتيجيات اليت اقترحها يف ، ٢٠١٧، يف دورته السابعة عشرة يف عام النظرُيدعى املؤمتر العام إىل 

أن يكـون دور املنظمـة حمـدَّداً حتديـداً     وضـمان  ، ٩حتقيق أهداف التنمية املستدامة، مع التركيز بصفة خاصة على اهلدف 
  .املوارد الضرورية عن طريق الربامج وامليزانيات املتعاقبة من أجل تنفيذ تلك االستراتيجياتتوفري جيداً، و

    

                                                           
)١٣(  IDB.40/10-PBC.28/10 و IDB.40/17وIDB.41/13-PBC.29/13  (تقارير مؤقتة)، والوثيقةIDB.41/24 .(تقرير هنائي)  
  .٢٠٣٠: اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام ٢-/ق١٦-قرار املؤمتر العام م ع  )١٤(
  القتصادي واالجتماعي.: مسامهات اليونيدو يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى حتت رعاية اجمللس ا٩-/م٤٤-مقرَّر اجمللس م ت ص  )١٥(
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    اإلدارة  - ثالثاً
، وذلـك أساسـاً لتعـديل    ٢٠١٣ر هيكل أمانة اليونيدو عدة مرات، حيث جرت ثالث عمليات إعادة هيكلة منذ عام تغيَّ  -٣٤

، كان هيكل األمانة ينقسم إىل أربعـة عناصـر رئيسـية (انظـر املرفـق الثـاين)، وهـي:        ٢٠١٦املوارد املتاحة. ويف كانون الثاين/يناير 
). ويتـألف مكتـب املـدير العـام مـن الوظـائف       ٢-يرأس كل منها مدير إداري (برتبـة مـد  مكتب املدير العام وثالثة عناصر رئيسية 

ــوىل قطــاع         ــوارد البشــرية). ويت ــيم، وإدارة امل ــة، والتقي ــة، والتخطــيط االســتراتيجي، والرقاب املؤسســية الرئيســية (املشــورة القانوني
دول األعضاء ومع أصـحاب املصـلحة والشـركاء اآلخـرين يف     العالقات اخلارجية والتمثيل امليداين تنسيق العالقات اخلارجية مع ال

الربامج والتعـاون   وضعمنظومة األمم املتحدة واجملتمع اإلمنائي األوسع نطاقاً واجملتمع املدين واألوساط األكادميية. ويشرف قطاع 
واملالية وخدمات الـدعم، وكـذلك    التقين على عمليات املساعدة التقنية. ويضم قطاع دعم السياسات والربامج اخلدمات اإلدارية

  إدارة حبوث السياسات واإلحصاءات.
والحـظ املفتشـان املمارسـة     )١٦(ضـمن نشـرتني متعـاقبتني للمـدير العـام.      ٢٠١٦وقـد أُعلـن آخـر هيكـل تنظيمـي يف عـام         -٣٥

ق الرمسيـة. ويتـيح ذلـك فهمـاً     اجليدة واملتسقة اليت تتبعها أمانة اليونيدو لوصف هيكل ومهام كل وحدة تنظيميـة باسـتخدام الوثـائ   
  على نطاق املنظمة ألدوار ومسؤوليات كل وحدة تنظيمية.

وبسبب قيود امليزانية، تعمل عدة وظائف مؤسسية بعدد حمدود مـن املـوظفني: مكتـب التخطـيط االسـتراتيجي والتنسـيق         -٣٦
مـدير، وموظفـان مـن الفئـة الفنيـة، وموظفـان       (موظفان من الفئة الفنية، وموظفان خلدمات الدعم)؛ ومكتـب الشـؤون القانونيـة (   

ــدعم).          ــان خلــدمات ال ــة، وموظف ــة الفني ــدير، وموظفــان مــن الفئ ــات (م ــة واألخالقي ــة الداخلي ــدعم)؛ ومكتــب الرقاب خلــدمات ال
وخضعت بعـض الوحـدات للتنـاوب املتكـرر و/أو شـهدت معـدالت شـغور مرتفعـة. ويعتقـد املفتشـان أن عـدم تزويـد الوظـائف              

رئيســية باألعــداد الكافيــة مــن املــوظفني إلدارة التخطــيط أو املشــورة القانونيــة أو املــوارد البشــرية ينطــوي علــى خمــاطر املؤسســية ال
  بالنسبة إىل املنظمة.

ويسلِّم املفتشان مبربرات إعادة اهليكلة. بيد أن عمليات اإلصـالح املسـتمرة قـد يكـون هلـا أثـر سـليب علـى فعاليـة املنظمـة             -٣٧
الروح املعنوية لـدى املـوظفني؛ (ب)   تردي أ) يؤدي التقليص إىل نشوء حالة من عدم اليقني، وميكن أن يؤدي إىل لعدة أسباب: (

قد توجد صعوبة يف مطابقـة خـربات األفـراد ورتبـهم ضـمن اهليكـل اجلديـد؛ (ج) يسـتغرق إدخـال التعـديالت يف خمططـات سـري             
الكفاءة املقصودة. وينبغي مراعاة هذه العوامل يف كل مرحلـة جديـدة مـن    العمل وإنشاء آليات تنسيق جديدة وقتاً لتحقيق فوائد 

  مراحل إعادة اهليكلة التنظيمية الرئيسية.
    

    اإلدارة التنفيذية  - ألف
ــه الســلطة          -٣٨ ــه أعماهلــا ولدي ــة اليونيــدو حتــت إشــراف املــدير العــام الــذي يتحمــل املســؤولية الشــاملة عــن توجي تعمــل أمان

حلالة الراهنة يف االعتبار، فقد أكد ممثلو الدول األعضاء، خـالل املقـابالت، الـدور االسـتباقي للمـدير العـام       ومع أخذ ا )١٧(لذلك.
لضـمان أداء املنظمـة لوظائفهـا وتعزيـز مقومـات بقائهـا. واعَتـرب أعضـاء          ٢٠١٣واجلهود اليت بذهلا منذ توليه منصبه يف متوز/يوليه 

                                                           
)١٦(   UNIDO/DGB/2016/01 وتصويبهاAmend.1 ٢٠١٦: هيكل أمانة اليونيدو يف عام.  
بشأن اختيار الرؤساء التنفيذيني يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة وشروط  JIU/REP/2009/8متشياً مع التوصيات املدرجة يف تقرير الوحدة   )١٧(

وائل املنظمات اليت استحدثت منتدى للمرشحني أثناء عملية اختيار رئيسها التنفيذي. ويتضمن الدستور أحكاماً خدمتهم؛ كانت اليونيدو واحدة من أ
  تقضي باقتصار مدة منصب املدير العام على واليتني.
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ــاً، يف ردود   ــة الصــناعية عموم ــدو تتســم بســرعة االســتجابة     جملــس التنمي ــة لليوني هــم علــى استقصــاء الوحــدة، أن اإلدارة التنفيذي
  والشفافية يف تقدمي املعلومات بشأن قراراهتا وأنشطتها.

واجمللس التنفيذي، املؤلَّف من املدير العام واملديرين اإلداريني الثالثـة، هـو جلنـة اإلدارة العليـا املسـؤولة عـن اإلدارة املركزيـة          - ٣٩
صنع القرار يف األمانة، ويضطلع بواليـة واسـعة تشـمل مسـائل تتعلـق بالسياسـات والـربامج واملشـاريع والشـؤون اإلداريـة. وهنـاك            و

ويرى املفتشان ضرورة أن ُتعمَّم اختصاصات اجمللس التنفيذي يف إحدى ثالثة عشر جماالً للمسؤولية مدرجة ضمن اختصاصاته. 
  لس التنفيذي الدعم اللوجسيت من مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق بوصفه أمانته.ويتلقى اجملنشرات املدير العام. 

. وكشـف التحليـل أنـه    ٢٠١٦-٢٠١٤اجتماعاً للمجلـس التنفيـذي ُعقـد خـالل الفتـرة       ٥٣واستعرض املفتشان حماضر   -٤٠
شــديداً علــى تعظــيم الفــرص إلبــراز دور   خمتلــف املســائل اإلداريــة والتنظيميــة، ركــز اجمللــس التنفيــذي تركيــزاً  معاجلــةإىل جانــب 

، توسَّـع دور اجمللـس التنفيـذي يف إقـرار     ٢٠١٤اليونيدو يف اجملتمع اإلمنائي الـدويل. وعقـب جتديـد عمليـة صـياغة الـربامج يف عـام        
  )١٨(.برامج ومشاريع التعاون التقين لكفالة مساءلة اإلدارة العليا، مما يضاعف أعباء العمل امللقاة على كاهل اجمللس

، أن ُيســتخدم جملــس اإلدارة لــدعم اجمللــس التنفيــذي كمنتــدى ملناقشــة   ٢٠٠٣واقترحــت الوحــدة، يف تقريرهــا لعــام    - ٤١
نـه  املسائل اإلدارية املتصلة بالربامج الفنية، وكذلك املسائل التنظيمية واملسائل املتعلقة باملوظفني. ومل َيلق هذا االقتراح قبوالً أل

إدارة اليونيــدو يف ذلــك الوقــت، قيمــة إىل فعاليــة املمارســات اإلداريــة القائمــة آنــذاك. ويف الواقــع،    مل يكــن يضــيف، يف رأي 
أصبحت أنشطة جملس اإلدارة تقتصر أساساً على املعتكف السنوي، الذي ُيعترب أساساً مبثابة منتدى لتبادل املعلومـات وشـحذ   

  األفكار وبناء األفرقة.
، أُنشـئت جلنـة   ٢٠١٥نـاك مبـادرات لتقـدمي دعـم إضـايف لـإلدارة العليـا للمنظمـة. ويف عـام          ويف اآلونة األخرية، كانت ه  -٤٢

االستراتيجية للعمل كهيئة استشارية للمجلس التنفيذي بشأن املسائل ذات األمهية االستراتيجية للمنظمة، ولكنـها مل جتتمـع علـى    
م اإلحاطـات الداخليـة لـإلدارة العليـا لفائـدة أعضـاء اجمللـس        ، أرسـى املـدير العـا   ٢٠١٦ويف تشرين األول/أكتـوبر   )١٩(حنو متواتر.

التنفيذي واملوظفني برتبـة مـدير لتبـادل املعلومـات عـرب الشُّـعب ومناقشـة املسـائل املتصـلة بتنفيـذ األولويـات اإلداريـة وغريهـا مـن               
  املسائل االستراتيجية.

تستفيد من إضفاء الطابع الرمسي علـى اختصاصـات اإلحاطـات     ويعتقد املفتشان أن اإلدارة التنفيذية يف اليونيدو ميكن أن  -٤٣
الداخلية لإلدارة العليا بغية توضيح وتعزيز وظـيفيت التنسـيق وتبـادل املعلومـات لـدعم اجمللـس التنفيـذي يف القـرارات الـيت يتخـذها           

مج واإلجراءات اإلدارية الداخليـة وتعزيـز   من أجل املتابعة املستمرة للمسائل والربا حمفلويف إدارة املنظمة. وميكن أن تكون مبثابة 
  النُُّهج املنسَّقة لتنفيذها. وميكن أن يسهم ذلك يف تعزيز التماسك على نطاق املنظمة وتعزيز تبادل املعارف املؤسسية.

  .اليونيدووُيتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز التنسيق والتعاون يف املمارسات اإلدارية لدى   - ٤٤
  

  ٢التوصية 
التنسـيق  وظـيفيت  ينبغي للمدير العام أن ينظر يف إضفاء الطابع الرمسي علـى اإلحاطـات الداخليـة لـإلدارة العليـا بغيـة تعزيـز        

  وتبادل املعلومات على النطاق املؤسسي من أجل دعم اجمللس التنفيذي يف إدارة املنظمة.
  

                                                           
)١٨(   UNIDO/DGB/(P).130وDGB/2016/6.وظيفة صوغ الربامج واملشاريع واملوافقة عليها :  
)١٩(  UNIDO/DGB/2015/02.  
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دارية قانونية ملعاجلة مهام مؤسسية حمددة، وهـي تضـم أعضـاء مـن مجيـع      من جلان إكذلك يتألف اإلطار اإلداري لليونيدو و  -٤٥
ويستند بعض هذه اللجان إىل األنظمة والقواعد اخلاصـة باليونيـدو، يف حـني أنشـأ املـدير العـام بعضـها اآلخـر مـن           )٢٠(أقسام األمانة.

  ولكن بعضها خيضع إلشراف املديرين اإلداريني. خالل النشرات أو التعليمات اإلدارية. ومعظم اللجان مسؤولة أمام املدير العام،
ووجد املفتشان أن السياسات الرئيسـية إلدارة املنظمـة مبيَّنـة يف نشـرات املـدير العـام وغريهـا مـن الصـكوك اإلداريـة. وقـيَّم              -٤٦

الوحدة واملقابالت اليت أجرهتا. بيد  املوظفون اجملموعة القائمة من األنظمة والقواعد اإلدارية تقييماً إجيابيا يف ردودهم على استقصاء
يلفت االنتباه إىل بعض التحديات التنفيذية، مثل االتساق، واالتصاالت إىل حد ما. وقد أكد هـذه اجلوانـب عـاملون     ٢أن اجلدول 

  مبوجب عقود لغري املوظفني.
    

  األنظمة والقواعد والصكوك اإلدارية وتنفيذها  يف: رأي موظفي اليونيدو ٢اجلدول 
    (النسبة املئوية للمجيبني)

 حمايد موافق غالباً موافق 
غري موافق 
 غالباً

 غري موافق

كوكها اإلدارية كافية وواضحة أنظمة اليونيدو وقواعدها وص
 فيه الكفاية من أجل التنفيذ الفعالمبا

٤,٧ ١٢ ٢٠,١ ٤٣,٣ ١٩,٩ 

أنظمة اليونيدو وقواعدها وصكوكها اإلدارية ُيبلَّغ عنها جيداً 
 على نطاق املنظمة

٦,١ ١٨,٤ ٢٢,٦ ٣٤,٨ ١٨,١ 

أنظمة اليونيدو وقواعدها وصكوكها اإلدارية ُتنفَّذ على حنو 
 متسق ومنصف

١٠,٨ ١٨,٧ ٢٦,٤ ٢٩,٥ ١٤,٦ 

  
  ).٢٠١٦استقصاء الوحدة ملوظفي اليونيدو (املصدر: 

  
    املساءلة

، مـن بينـها، يف املقـام األول، إطـار الرقابـة الداخليـة       تطبق اليونيـدو عـدة عناصـر مـن إطـار للمسـاءلة علـى نطـاق املنظمـة           -٤٧
)، إىل جانب سلسلة من صكوك تفويض السلطة والسياسة املتعلقة بإقرارات الذمـة املاليـة وإعـالن املصـاحل     ٢٠١٣(املنقَّح يف عام 

) وتوطيـد اإلدارة  ٢٠١٢). ويهـدف تنقـيح نظـام إدارة األداء (   ٢٠١٠)، ومعايري الرتاهة والسلوك األخالقي للموظفني (٢٠١٠(
القائمة على النتائج أيضاً إىل تعزيز ثقافة املساءلة. ومت إضفاء الطابع الرمسي على بعض أطر املساءلة املتخصصة فيمـا يتعلـق بـإدارة    

  وتبيَّن أن هذه العناصر يف مراحل خمتلفة من النضج. )٢١(األمن وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين.
ات التنظيميــة واهليكليــة وإعــادة تصــميم العمليــات التجاريــة الــيت شــهدهتا اليونيــدو يف الســنوات وبــالنظر إىل الــتغري  -٤٨

األخرية، يرى املفتشـان ضـرورة إعـادة النظـر يف خمتلـف عناصـر إطـار املسـاءلة إلدخـال التوضـيحات أو املعلومـات احملدَّثـة             
  خلية لتدقيق خاص.حسب احلاجة. ويف هذه العملية، ينبغي أن خيضع إطار الرقابة الدا

    
                                                           

نة جملس الطعون املشترك، واللجنة التأديبية املشتركة، وجلنة املشتريات، وجملس التعيينات والترقيات، واللجنة االستشارية املشتركة، وجل  )٢٠(
عاشات املاستئناف التصنيفات، وجلنة املنشورات، وفريق إدارة األمن، واجمللس االستشاري املعين مبطالبات التعويض، وجملس حصر املمتلكات، وجلنة 

  التقاعدية للموظفني.
)٢١(   UNIDO/DGB/(O).121وUNIDO/DGB/(M).110/Rev.2.  
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    التنسيق وتبادل املعلومات
والتعـاون   التنسـيق أشارت إدارة اليونيدو، يف معرض ردها على استبيان الوحدة، إىل أن املديرين اإلداريني مسؤولون عن   -٤٩

تعراض بني الوحدات واألنشطة، كلٌّ ضمن اختصاصه، وكذلك مع الوحدات التشـغيلية األخـرى، عنـد االقتضـاء. وخلـص االسـ      
إىل اسـتمرار بعـض الصـعوبات علـى      ٣إىل أن التنسيق كثرياً ما يستند إىل التفاعل الشخصي على نطاق املنظمـة. ويشـري اجلـدول    

  مستوى العمل، يف رأي املوظفني، وال سيما من حيث التنسيق بني الوحدات التنظيمية، وبني املقر وامليدان.
    

  ق (النسبة املئوية للمجيبني)التنسي يف: رأي موظفي اليونيدو ٣اجلدول 
  

غري موافق  حمايد موافق غالباً موافق 
 غري موافق غالباً

أعتقد أن هناك ما يكفي من التنسيق داخل الوحدات التنظيمية 
 ألمانة اليونيدو

٧,٨ ٢٠,٤ ٢٨,٤ ٣٠,٨ ١٢,٦ 

أعتقد أن هناك ما يكفي من التنسيق بني الوحدات التنظيمية 
 ألمانة اليونيدو

١١,٧ ٢٦,٣ ٣٢,٦ ٢١,٣ ٨,١ 

أعتقد أن هناك ما يكفي من التنسيق بني مقر اليونيدو 
 واملكاتب يف الشبكة امليدانية

١٣,٢ ٢٣,٦ ٣٤,١ ٢٠,٧ ٨,٤ 

  
  ).٢٠١٦ملوظفي اليونيدو ( الوحدة: استقصاء املصدر

  
إىل أن هنـاك عـدة وحـدات     ٢٠١٦ويشري حتليل وصف هيكل األمانة الوارد يف نشرات املدير العام الصادرة خـالل عـام     -٥٠

املــوارد واإلدارة القائمــة علــى النتــائج والتواصــل مــع الشــركاء   تعبئــة تنظيميــة متــارس مســؤوليات يف مهــام مؤسســية مماثلــة، مثــل  
اخلارجيني. ويف الوقت نفسه، توجد مهام تنطوي على أوجه تآزر حمتملة يف عناصر خمتلفة للمنظمة، وهي ختضع لسـلطة مـديرين   

تلفني. وينطبــق هــذا علــى العالقــات اخلارجيــة واالتصــاالت، واملســاعدة التقنيــة والتمثيــل امليــداين، واملســاعدة التقنيــة     إداريــني خمــ
والبحوث. ويف حني أن التنسيق مذكور على حنو متكرر يف النشرة، فإنه ال توجد آلية للتنسيق املؤسسي عـدا تلـك الـيت ميارسـها     

أن مسألة تعزيز التنسيق على نطاق األمانة ينبغي أن ُتخضعها إدارة اليونيـدو لدراسـة    وخلص املفتشان إىلاجمللس التنفيذي. 
  .شاملة لتجنب التداخل واالزدواجية وزيادة أوجه التآزر

الداخلية). بيـد أن املفتشـْين   ولدى األمانة عدد من قنوات االتصال الداخلية لنشر املعلومات (الصكوك اإلدارية والشبكة   -٥١
رات من مصادر خمتلفة بأن االتصال ال ُيعترب كافياً دائماً، حـىت فيمـا يتعلـق بـالقرارات اإلداريـة املهمـة. ويف ظـل السـياق         يا إشاتلق

املتنوع الذي تعمل اليونيدو ضمنه، يصـبح التوضـيح املناسـب والشـفافية مـن األمـور احلامسـة األمهيـة لـدى اختـاذ القـرارات بشـأن             
يكلة األمانة وإعادة انتداب املوظفني وإدخـال إصـالحات علـى الشـبكة امليدانيـة. ويعتقـد املفتشـان        القضايا الرئيسية، مثل إعادة ه

أن االتصاالت الشفافة أحد املتطلبات الرئيسية ألي عملية إلدارة التغيري، ملا هلا من تأثري مباشر على مشـاركة املـوظفني ومسـتوى    
  ثقتهم يف اإلدارة.
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    نيمالعاالتنظيم واإلدارة   - باء
يوطِّد قطاع دعم السياسات والربامج داخل األمانة مهام اإلدارة والدعم، وينسِّق اخلـدمات اإلداريـة مثـل الشـؤون املاليـة        -٥٢

واملشــتريات وتكنولوجيــا املعلومــات. وقــد أُجهــدت قدراتــه الداخليــة يف الوقــت الــذي أخــذت فيــه أعبــاء عملــه يف التزايــد نتيجــة  
الـتقين. وأشـارت إدارة اليونيـدو إىل إمكانيـة اإلبقـاء       والتعـاون الـربامج   وضـع ة املتناميـة ضـمن قطـاع    للمتطلبات الصارمة لألنشـط 

على مستوى اخلدمات بالنظر إىل املكاسب من حيث الكفاءة الناشئة عن برنـامج التغـيري والتجديـد يف املنظمـة وتفـاين املـوظفني،       
ا تقيـيم املـوظفني لنوعيـة اخلـدمات الـيت يقـدمها قطـاع دعـم السياسـات          بالرغم من تزايد عـبء العمـل. وهـذا البيـان يؤيـده جزئيـ      

). ومل يالَحـظ وجـود أوجـه قصـور     ٤والربامج داخل اليونيدو ويف إطار اخلدمات العمومية يف مركز فيينا الـدويل (انظـر اجلـدول    
  رئيسية، واعُترب مستوى الرضا يف الغالب فوق املتوسط.

    
  نوعية اخلدمات اإلدارية وخدمات الدعم لدى املنظمة (النسبة املئوية للمجيبني) يفدو : رأي موظفي اليوني٤اجلدول 

  
مستعِمل غري  بالغة السوء  سيئة  متوسطة  جيدة  جيدة جدا 

  منتظم
  ٧,٨  ٤,٥ ٩,٦  ٢٧,٥ ٣٧,٤ ١٣,٢  الشؤون املالية

  ٦,٣  ٢,٤ ٤,٢  ٢٦,٨ ٤١,٣ ١٩,٠  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  ١٢,٠  ١,٨ ٢,٧  ١٦,٠ ٤٥,٢ ٢٢,٣ السفر

  ١٦,٣  ١,٨ ٤,٥  ١٩,٠ ٣٩,٨ ١٨,٦ االشتراء

مركز فيينا 
  الدويل

خدمات املطاعم 
  ٢٠,٨  ٤,٢  ١٦,٠  ٢٦,٢  ٢٤,٧  ٨,١  (أ)(اليونيدو)

إدارة املباين 
  ٢١,٤  ١,٥  ١,٢  ١٢,٩  ٣٨,٦  ٢٤,٤  (اليونيدو)

  
  ).٢٠١٦: استقصاء الوحدة ملوظفي اليونيدو (املصدر

  يرات مبستوى الرضا عن جودة وتنوع الطعام وأسلوب تقدميه وليس خبدمات املطاعم اليت تقدمها إدارة اليونيدو.قد تتعلق التقد  (أ)
    

    االشتراء
خدمات املشتريات مسؤولة عن االشتراء املركزي للسلع واخلـدمات مـن أجـل مشـاريع التعـاون الـتقين (مشـتريات         شعبة  -٥٣

يات غري املتعلقة بالتعاون التقين). وختضع اإلجراءات للنظام املايل والقواعد املاليـة لليونيـدو   التعاون التقين) ومتطلبات املقر (املشتر
الـذي يتقيـد مببـادئ منظومـة األمـم املتحـدة الراسـخة يف جمـال االشـتراء واملتمثلـة يف اإلنصـاف             )٢٢(٢٠١٣ودليل املشـتريات لعـام   

  زاهة والتنافسية والشفافية. والن
بالتعـاون   املتعلقـة يورو، حيـث بلغـت نسـبة املشـتريات غـري       ١٤٧ ٨٦٦ ٦٤٢مببلغ  ٢٠١٥شتريات يف عام حجم امل وقُدِّر  -٥٤

يف املائــة مــن اجملمــوع. وتتبــاين إجــراءات الشــراء حبســب قيمــة االلتزامــات املقصــودة. وتتصــرف جلنــة املشــتريات  ٢٢,٥الــتقين حنــو 

                                                           
)٢٢(  UNIDO/AI/2013/02.  
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لسياسات والربامج يف التأكد مما إذا كانت عملية الشراء تسري وفقـاً لألنظمـة   بوصفها اهليئة االستشارية للمدير اإلداري املعين بدعم ا
  والقواعد املالية للمنظمة. وأظهرت احملاضر املوجزة جللسات جلنة املشتريات أن الوثائق هبذا الشأن معدَّة إعداداً جيداً ومفصَّلة.

ن دليــل املشــتريات تكمِّلــه سلســلة مــن املــذكرات  والحــظ املفتشــان عــدة ممارســات جيــدة يف جمــال املشــتريات. ذلــك أ    -٥٥
مبتكراً للمشتريات اإللكترونيـة عنـدما    اًالتوجيهية اليت تساعد على دعم العملية وفقاً للمعايري الداخلية. واستحدثت اليونيدو نظام

ة موظفي املشـتريات. وأدى هـذا   االشتراء وزيادة إنتاجي كفاءةُبدئ يف استخدام نظام ختطيط املوارد املؤسسية مبا من شأنه تعميم 
النظام أيضاً إىل حتسني تبادل املعلومات حيث تتاح التقارير عن عقـود الشـراء واملعلومـات ذات الصـلة علـى موقـع اليونيـدو علـى         

  شبكة اإلنترنت.
    

    السفر
مليــون يــورو  ١,٣ ماليــني يــورو. ويف حــني يــرتبط مبلــغ ٦ُيقــدَّر متوســط نفقــات الســفر الســنوية لــدى اليونيــدو بنحــو    -٥٦

، أصـدرت إدارة  ٢٠١٥بنفقات امليزانية العادية املتعلقة بالسفر، يتعلق اجلزء املتبقي بتنفيذ أنشطة التعاون الـتقين. ويف آذار/مـارس   
اليونيدو سياسة منقَّحـة تتعلـق بالسـفر يف مهـام رمسيـة، وذلـك اسـتجابةً لطلـب جملـس التنميـة الصـناعية خبفـض تكـاليف األسـفار               

)، لكنها ختتلـف عنـها   ٢٠١٣وتتضمن السياسة بعض جوانب سياسة األمم املتحدة املتعلقة بالسفر ( )٢٣(ية وترشيد معايريها.الرمس
من حيث فرض قواعد أكثر صرامة يف بعض احلاالت (وقف بدالت اإلقامة اليومية اإلضافية للموظفني مـن فئـة مـدير فمـا فـوق،      

تفــق مــع املتطلبــات احملــددة يني). واعُتــرب أن بعــض أحكــام سياســة األمــم املتحــدة ال  وتقييــد عــدد أيــام الســفر للمــديرين واملــوظف 
لليونيدو، يف حني أن البعض اآلخر مل يؤخذ بـه رمسيـا ولكنـه ُيتَّبـع مـن الناحيـة العمليـة (معـايري حتديـد درجـات السـفر)، حسـبما             

ملــدير العــام عــن اســتحقاقات الســفر بالدرجــة األوىل يف املهــام ذكرتـه إدارة اليونيــدو. وانطالقــاً مــن مبــدأ القيــادة بالقــدوة، ختلــى ا 
، ممـا أسـفر عـن اخنفـاض     ٢٠١٢الرمسية. وعلى الصعيد التشغيلي، ُبدئ يف تنفيذ نظام حجز على اإلنترنت لشراء التذاكر يف عـام  

  أمانة اليونيدو.وفقاً لتقديرات  ٢٠١٥يورو يف عام  ١٥٠ ٠٠٠كبري يف تكاليف املعامالت ُترجم إىل وفورات بنحو 
اقترح املفتشان تقدمي تقييم للوفورات املتحققة نتيجة تنفيذ سياسة السفر اجلديدة إىل  وإىل جانب اإلقرار هبذه اجلهود،  -٥٧

جملس التنمية الصناعية بعد فترة ثالث سنوات لتقييم مـا إذا كانـت التـدابري املـذكورة أعـاله قـد حققـت األثـر املقصـود أو          
  عديلها.ينبغي مواصلة ت

    
    اخلدمات العامة

اليونيدو إحدى املنظمات املشاركة يف إدارة اخلدمات املشتركة بني املنظمات املوجودة يف مركـز فيينـا الـدويل. وأرسـت       -٥٨
األمـم املتحـدة يف فيينـا والوكالـة      مكتببشأن توزيع اخلدمات العامة إطار التعاون واملسؤوليات بني  ١٩٧٧مذكرة التفاهم لعام 

إلدمـاج منظمـة معاهـدة احلظـر الشـامل للتجـارب النوويـة كعميـل          ١٩٩٨دولية للطاقة الذرية واليونيـدو. وقـد ُعـدِّلت يف عـام     ال
  وليس كمقدِّم للخدمات. ومبوجب مذكرة التفاهم، تكون اليونيدو مسؤولة عن إدارة املباين وإدارة خدمات املطاعم.

مة، الـيت تقـدم املشـورة وخـدمات التنسـيق فيمـا يتعلـق بـإدارة مجيـع اخلـدمات           ويشمل اهليكل اإلداري جلنة اخلدمات العا  -٥٩
العامة علـى مسـتوى رؤسـاء اإلدارة وتكـون مسـؤولة أمـام الرؤسـاء التنفيـذيني للمنظمـات املعنيـة. وحتظـى جلنـة اخلـدمات العامـة               

ة واألمــن وإدارة املبــاين واملناســبات الفنيــة  بــدعم جلــان مشــتركة، أكربهــا جلنــة الــبىن التحتيــة الــيت تكفــل اإلدارة الســليمة للســالم  
                                                           

  ، الفقرة (ز).٢٠١٥-٢٠١٤: الربنامج وامليزانيتان، ١٢-/م٤١-مقرَّر اجمللس م ت ص  )٢٣(
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واملعارض وغريها من املسائل احملالة إليهـا مـن جلنـة اخلـدمات العامـة، وتبـادل املعلومـات هبـذا الشـأن. واتُّفـق علـى صـيغة لتقاسـم              
. وحــدد املفتشــان املــةالقــوة العالتكــاليف مبــا حيــدِّد االلتزامــات املاليــة لكــل منظمــة علــى أســاس بــارامترات مثــل احليــز املســتغل و 

املمارسات اجليدة داخل هيكل حوكمة اخلدمات العامة، مبا يف ذلك التنـاوب املنـتظم علـى رئاسـة جلنـة الـبىن التحتيـة والتحـديث         
  السنوي للبارامترات املدجمة يف صيغة تقاسم التكاليف.

لي بـالرغم مـن التطـورات الالحقـة؛ فعلـى سـبيل       ومل يشهد توزيع التزامات اخلدمات العامة تغـرياً كـبرياً عـن ترتيبـه األصـ       -٦٠
، كانت هي أكرب املنظمات اليت يوجد مقرهـا يف فيينـا، ومل   ١٩٧٧املثال، عندما تولت اليونيدو املسؤولية عن إدارة املباين يف عام 

ظــر يف مــذكرة يعــد األمــر كــذلك. وخــالل إعــداد هــذا االســتعراض، مل تشــر اليونيــدو أو شــركاؤها إىل أي حاجــة إىل إعــادة الن  
التفاهم إلعادة توزيع املسؤوليات. وأشارت اليونيدو وشركاؤها على السواء إىل أن اإلطار احلايل يعمل على حنو مالئم. بيـد أنـه   
ملا كانت مذكرة التفاهم تبيِّن املسؤوليات بعبارات عامة، فقد اقترح مراجع احلسابات اخلارجي حتديـد مسـؤوليات اليونيـدو عـن     

ويعتقـد املفتشـان أن أحـد التحسـينات احملتملـة ميكـن أن يتمثـل يف         جممع مركز فيينـا الـدويل علـى حنـو أفضـل.     صون وإصالح 
إضفاء الطابع الرمسي على العالقة الفعلية احلالية بني املوقِّعني من خالل حتديد أفضل لألدوار واملسؤوليات املتوقَّعة يف شكل 

  مات. وميكن أن يتيح ذلك حتسني رصد أداء كل خدمة.واتفاقات خاصة مبستوى اخلد مكتوبةإجراءات 
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    اإلطار املايل  - رابعاً
يف  ٩٨ترتكز موارد اليونيدو املالية على ثالث ركائز رئيسية. فامليزانية العاديـة (بـاليورو) ُتمـوَّل أساسـاً (أكثـر مـن نسـبة          -٦١

ــرَّرة     ــها) مــن خــالل االشــتراكات املق ــة من ــى الــ املائ ــع     دول األعضــاء، وعل ــد، وبي ــرادات الفوائ ــل إي ــها مصــادر أخــرى، مث تكمِّل
املنشــورات، واملســامهات احلكوميــة يف املكاتــب امليدانيــة. وَتــرُِد التربعــات (بــدوالرات الواليــات املتحــدة) مــن فئــات خمتلفــة مــن   

داد تكـاليف الـدعم واملكتسـبة مـن تنفيـذ      اجلهات املاحنة. وُتموَّل امليزانية التشغيلية (باليورو) أساساً من اإليرادات املتأتِّية من اسـتر 
-٢٠١٢مـن هـذه العناصـر للفتـرتني     عنصـر تـوافرت عنـه معلومـات كاملـة      مبـالغ كـل    ٥أنشطة التعـاون الـتقين. ويـبني اجلـدول     

  مع تبيني النسب اخلاصة مبختلف فئات املوارد املالية. ٢٠١٧-٢٠١٦، والتقديرات للفترة ٢٠١٥-٢٠١٤و ٢٠١٣
    

    )دوالرات الواليات املتحدةوارد املالية لليونيدو (مباليني اليوروهات أو : هيكل امل٥اجلدول 
 ٢٠١٧-٢٠١٦  ٢٠١٥-٢٠١٤  ٢٠١٣-٢٠١٢  
  يورو ١٣٨,٩  يورو ١٤٧,٣  يورو١٥٧,٩  امليزانية العادية

  يورو ٣٤,١  يورو ٣٢,٨  يورو٢٨,٩  امليزانية التشغيلية
  )دوالر (تقدير ٤٢٠  دوالر ٣٨٤,٤  دوالر٣٣٠,٩  التربعات

  
  وثائق الربنامج وامليزانيتني واملعلومات املقدَّمة من أمانة اليونيدو.املصدر: 

  
وقد طرأت تغريات كبرية يف التوازن بني امليزانية العادية والتربعات يف العقدين املاضيني (انظـر الشـكل األول). ويالَحـظ      -٦٢

مقترنـا  دة. ويف حالة اليونيدو، أدى اجتاه تزايـد التربعـات   حدوث تطور هيكلي مماثل يف مواضع أخرى ضمن منظومة األمم املتح
انكماش امليزانية العادية إىل تغري عميق يف منوذج التمويل حبيـث أصـبحت إيـرادات ونفقـات املسـاعدة التقنيـة هـي املهيمنـة.         باجتاه 

عامـاً عنـدما كانـت     ١٥رنـة مبـا كانـت عليـه قبـل      مقا ٣إىل  ١خارج امليزانية حاليا حنـو  من وتبلغ نسبة امليزانية العادية إىل املوارد 
الكفتان متساويتني تقريباً. وخالل االستعراض، أبدى ممثلو العديد من الدول األعضاء ممانعتهم لزيادة متويل اهلياكـل اإلداريـة عـن    

  طريق امليزانية العادية الذي كثرياً ما اعُترب َحْرفاً للموارد عن برامج املساعدة التقنية.
    

)دوالرات الواليات املتحدةكل األول: تطور موارد اليونيدو (لكل فترة سنتني، مباليني اليوروهات أو الش    
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  : وثائق الربنامج وامليزانيتني واملعلومات املقدَّمة من أمانة اليونيدو. وانظر أيضاً املرفق الثالث.املصدر
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 )٢٤(املنظمـة إىل خمتلـف املخـاطر احملتملـة النامجـة عـن هـذا اخللـل املتزايـد.          ، نبَّه مراجـع احلسـابات اخلـارجي   ٢٠١٦ويف عام   - ٦٣

وتفرض القيود يف موارد امليزانية العادية قيوداً إداريـة وتـدابري صـارمة بشـأن مراقبـة التكـاليف علـى مجيـع بنـود النفقـات يف امليزانيـة.            
ديـة. ويف الوقـت نفسـه، تتسـق امليزانيـة التشـغيلية مـع النمـو املطَّـرد ألنشـطة           وتعوِّض امليزانية التشغيلية جزئيا التراجـع يف امليزانيـة العا  

التعاون التقين اليت تتطلـب املزيـد مـن الـدعم املؤسسـي، مثـل خـدمات الـدعم واملشـتريات واملشـورة القانونيـة. وقـد يـؤدي هـذا إىل               
  تناقضات هيكلية كبرية.

نمـوذج احلـايل. فحسـب تقـدير إدارة اليونيـدو، أسـفر تبسـيط اإلجـراءات         وميكن القول بأن مثة بعض اجلوانب اإلجيابية لل  -٦٤
والعمليات من خالل نظام ختطيط املوارد املؤسسية عـن مكاسـب كـبرية يف اإلنتاجيـة. واسـتناداً إىل األرقـام الـيت قدمتـها األمانـة،          

وحدة من التربعـات، يف حـني أنـه يف عـام      ١,٤٧، كانت الوحدة الواحدة من االشتراكات املقرَّرة تولِّد ٢٠٠٠ُيقدَّر أنه يف عام 
وحدات من التربعات. ومن ناحية أخرى، فـإن للنمـوذج عيوبـه.     ٣,٠٩، كانت وحدة االشتراكات املقرَّرة نفسها تولِّد ٢٠١٥

د أشـار مراجـع   فهو جيسد اعتماداً أكرب على التربعات، وهو ما قد يستتبع بطبيعته عدم القدرة على التنبؤ مبدى توافر املـوارد. وقـ  
احلسابات اخلارجي إىل أن هذا االجتاه قد ينطوي على خماطر يف املستقبل. وأوصى بأن تراقب اإلدارة هذه التطـورات عـن كثـب    

  )٢٥(على مدى السنوات القليلة القادمة.
رئيسـية مثـل    وقد كان هلذا الوضع أثر كبري على جممل نطاق األنشطة اليت تضـطلع هبـا اليونيـدو. فقـد تراجعـت وظـائف        -٦٥

البحوث واإلحصاءات ووضع املعايري والتواصل يف منظومة األمم املتحدة مقارنةً مبشاريع التعاون التقين. وُتحوِّل مصادر األمـوال  
القادمة وحدات التعاون التقين إىل ما يشبه "مراكز ربح" قادرة علـى اجتـذاب التمويـل مـن اجلهـات املاحنـة. ويف الوقـت الـراهن،         

ناديق املتعددة األطراف املتخصصة عمليا على املشهد املايل للمنظمة. وعالوة على ذلك، فمن منظور مسـتوى العمـل،   هتيمن الص
يف املائة من املوظفني أن وحداهتم التنظيمية تأثرت بالقيود املفروضة على التمويل وامليزانية. وأعـرب املوظفـون    ٦٦يرى ما نسبته 

  الية والبشرية لدى وحداهتم على األداء وفقاً لواليتها على املدى الطويل.عن قلقهم بشأن قدرة املوارد امل
    

    االشتراكات املقرَّرة
. ويف ميزانيـة السـنتني   ٦شهد حجم االشتراكات املقرَّرة تراجعاً مستمرا على مـر السـنني، علـى النحـو املـبني يف اجلـدول         -٦٦

مليـون يـورو مقارنـةً بـالفترة      ١٦,٨و، وهو ما ميثل اخنفاضاً بواقع مليون يور ١٣٦,٤، بلغت تلك االشتراكات ٢٠١٧-٢٠١٦
مـن األلفيـة الثالثـة     لعقـد األوَّل امليون يورو)، حبيث تكون قد تراجعت تقريباً إىل مسـتوياهتا يف بدايـة    ١٥٣,٢( ٢٠١٣-٢٠١٢

. ويف ٢٠١٢عضـوية املنظمـة منـذ عـام      يف املائـة إىل انسـحاب عـدة دول مـن     ١١(بالقيمة االمسية). وُيعزى هذا االخنفاض بنسبة 
، رأت جلنة الربنامج وامليزانية وجملس التنمية الصناعية أالّ ُيعوَّض االنكماش يف املوارد نتيجـةً النسـحاب دول أعضـاء    ٢٠١١عام 

إعـادة تعـديل    وكـان علـى إدارة اليونيـدو    )٢٦(الـدول األعضـاء املتبقيـة.    علـى أو ُيستعاض عنه بفرض زيادات على األنصبة املقرَّرة 
ويعتقـد املفتشـان أن   امليزانية العادية وتنفيذ ضوابط مالية صارمة وتدابري لتوفري التكاليف للحفاظ علـى السـالمة املاليـة للمنظمـة.     

الوضع يستوجب متحيصاً دقيقاً من جانب اهليئات اإلدارية بغية ضـمان أن تـوفِّر امليزانيـة العاديـة لليونيـدو املـوارد الكافيـة،        

                                                           
)٢٤(  IDB.44/3-PBC.32/3كانون الثاين/ ١للتنمية الصناعية للسنة املالية من  : تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة 

  ).٩٩-٩٧(الفقرات  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١يناير إىل 
  .٦٧املرجع نفسه، الفقرة   )٢٥(
  .٢٠١٣- ٢٠١٢: الربنامج وامليزانيتان، ٧-/م٣٩-مقرَّر اجمللس م ت ص  )٢٦(
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صة صِّمن أجل دعم أنشطتها املتعلقة بالتعاون التقين فحسب، وإمنا أيضاً للوفاء باملهام األخرى املكلَّفة هبا كوكالة متخليس 
  تابعة لألمم املتحدة.

    
    ٢٠١٣- ٢٠١٢: تطور االشتراكات املقرَّرة منذ فترة السنتني ٦اجلدول 

 الدول األعضاء فترة السنتني
 االشتراكات املقرَّرة

 اليوروهات)(مباليني
االخنفاض عن فترة السنتني 

 جمموع االخنفاضالسابقة

٢٠١٣(١٧٤ - - ١٥٣,٢)٢٠١٢(١٧٦ ٢٠١٣-٢٠١٢(

)٢٠١٥(١٧١ - يف املائة ٦,٢ ١٤٣,٧)٢٠١٤(١٧٣ ٢٠١٥-٢٠١٤

)٢٠١٧(١٦٨ يف املائة ١١ يف املائة ٥,١ ١٣٦,٤)٢٠١٦(١٧٠ ٢٠١٧-٢٠١٦
  

  رات اليت اختذها املؤمتر العام بشأن الربنامج وامليزانيتني.املقرَّاملصدر: 
  

ني إنشــاء حســابني خاصَّــ  ٢٠١٥ويف حماولــة لتخفيــف وطــأة القيــود علــى املــوارد، أقــرَّ جملــس التنميــة الصــناعية يف عــام      -٦٧
ز، اللـذين بـدأ العمـل هبمـا     صـندوق التجهيـ  و: احلساب اخلاص للتربعات ألغـراض األنشـطة األساسـية،    ومها اقترحهما املدير العام

وعلــى املـدى القصـري، يبــدو حسـاب التربعـات هنجــاً مبتكـراً لتوليـد وختصــيص التربعـات لتمويـل األنشــطة          )٢٧(.٢٠١٦منـذ عـام   
وعلـى إدارة اليونيـدو مضـاعفة    األساسية لألمانة. بيد أنه ال يعمل بعد كحل مستدام، كما الحظ مراجع احلسابات اخلـارجي.  

إىل التواصل مع املاحنني احملتملني جلمع األموال من أجل احلسابني اخلاّصني من خـالل إعـداد دراسـات حالـة      اجلهود الرامية
ويف هذا السياق، الحظ املفتشان أيضاً الدعوة الـيت  . بشأن احلاجة املؤسسية للمسامهات احملتملة والفوائد املرجوة من ذلك

سـامهات املقدَّمـة إىل الصـندوق االسـتئماين للشـراكة وحسـاب التربعـات        وجهها جملس التنمية الصناعية مـن أجـل زيـادة امل   
  )٢٨(.وصندوق التجهيز

حجـم املتـأخرات يف االشـتراكات املقـرَّرة ودفـع االشـتراكات املقـرَّرة يف        مـن جـراء   قيـود امليزانيـة والقيـود املاليـة      وتتفاقم  -٦٨
، نـزوالً مـن   ٢٠١٥-٢٠١٤يف املائـة للفتـرة    ٩٠,٦التحصـيل   مرحلة متـأخرة مـن فتـرة السـنتني املسـتحقة بشـأهنا. وبلغـت نسـبة        

، كانــت االشــتراكات املقــرَّرة املتراكمــة قيــد التحصــيل تزيــد ٢٠١٦. ويف حزيران/يونيــه ٢٠١٣-٢٠١٢يف املائــة للفتــرة  ٩٦,٩
ــورو: حنــو   ١١٠علــى  ــة، و    ٣٩,٥ماليــني ي ــدول األعضــاء احلالي ــورو مــن ال ــون ي ــدول األ   ٧١,٢ملي ــورو مــن ال عضــاء مليــون ي

ومـع  وأفادت إدارة اليونيدو بأهنا تعمل بنشاط مع الدول األعضاء على وضع خطط سداد متعددة السـنوات ومرنـة.    )٢٩(السابقة.
من الدستور، يتفق املفتشان مع املوقف الذي دأب جملس التنمية الصناعية على التعبري عنه واملتمثل  ١٥و  ٦مراعاة املادتني 

  .ية والسابقة على الوفاء بالتزاماهتا القانونية واملالية جتاه املنظمةيف حث الدول األعضاء احلال
  

                                                           
، كان رصيد حساب التربعات ٢٠١٦. ويف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٧-٢٠١٦وامليزانيتان،  الربنامج: ٦-/م٤٣-مقرَّر اجمللس م ت ص  )٢٧(

  يورو. ٨١٠ ٢١١أقل من أن ُيذكر، وكان رصيد صندوق التجهيز 
  : الذكرى السنوية اخلمسون إلنشاء اليونيدو. ٨-/م٤٤-مقرَّر اجمللس م ت ص  )٢٨(
 امليون يورو ختص يوغوسالفيا سابق ٢,١)، و١٩٩٦ضو حىت عام مليون يورو (الواليات املتحدة األمريكية، دولة ع ٦٩,١ يشمل املبلغ  )٢٩(

، على النحو الوارد يف تقرير املدير العام عن وضع اليونيدو املايل، ٦٣/٢٤٩(اشتراكات مستحقة من املقرَّر تسويتها وفقاً لقرار اجلمعية العامة 
  ).IDB.44/4-PBC.32/4 انظر
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    التربعات
متثِّل التربعات مصدراً رئيسيا لألموال التنظيميـة؛ وهـي خمصَّصـة يف الغالـب لـربامج ومشـاريع التعـاون الـتقين. وقـد شـهد             -٦٩

اه تصاعدي. وتفسِّر اإلدارة هذه الزيادة بوصفها دلـيالً علـى   إىل اجت ٢٠١٧-٢٠١٦مبلغها زيادة مطَّردة، وتشري التوقعات للفترة 
أن املنظمة حتظى باعتراف أوسع نطاقاً كمقدِّم فعال للخدمات اإلمنائيـة، اسـتناداً إىل مزاياهـا النسـبية. وقـد أيـدت املقـابالت الـيت         

  قييم إىل حد كبري.أُجريت مع ممثلي الدول األعضاء وكذلك نتائج االستقصاء الذي أجرته الوحدة ذلك الت
اإلطار احلايل للتربعات. ويف حني ختضع املسامهات املقدَّمـة مـن مرفـق البيئـة العامليـة والصـندوق املتعـدد         ٧ويبني اجلدول   -٧٠

يف املائــة مــن جممــوع التربعــات يف الســنوات  ٥٠األطــراف لتنفيــذ بروتوكــول مونتريــال للتقلبــات الســنوية، فقــد ظلــت متثِّــل حنــو 
بل وُيتوقع أن تبلغ نسـبة أكـرب يف السـنوات القادمـة. ومـن مثَّ، فـإن اليونيـدو تعتمـد اعتمـاداً كـبرياً علـى هـذا النـوع مـن               األخرية، 

اإليرادات. كما أن االحتاد األورويب ظل ماحناً مهما لليونيدو. أما آلية األمم املتحـدة للتمويـل اجملمَّـع فـال متثـل سـوى جـزء صـغري         
 ٥٠وهنــاك مخســة بلـدان متثــل حنــو  ملســامهات الثنائيــة أساسـاً مــن جمموعـة صــغرية نســبيا مـن اجلهــات املاحنـة؛     مـن املــوارد. وَتـرُِد ا  

ومن اجلدير بالذكر أن هناك العديد من الدول األعضـاء السـابقة الـيت تواصـل تـوفري التمويـل ألنشـطة اليونيـدو          )٣٠(املائة منها. يف
  من خالل التمويل الثنائي أو اجملمَّع.

    
    ٢٠١٦: حملة عامة عن التربعات، مبا فيها الثنائية، ٧دول اجل

 

  املبلغ
دوالرات الواليات (مباليني 

  )املتحدة
النسبة املئوية من جمموع 

  التربعات

  ٪٣٧,٩  ٧٩,٥  مرفق البيئة العاملية
الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول 

  ٪١٨,٢  ٣٨,٣  مونتريال

  ٪١٧,١ ٣٦ لة من أطراف ثالثةالصناديق االستئمانية املموَّ
  ٪١٤,١  ٢٩,٥ صندوق التنمية الصناعية

  ٪٨  ١٦,٩  االحتاد األورويب
  ٪١,٦  ٣,٣ (أ)الصناديق االستئمانية األخرى
  ٪١,٥  ٣,٢ صناديق استئمانية مموَّلة ذاتيا

  ٪١,٢  ٢,٥  (ب)اليونيدو
  ٪٠,٤  ٠,٩ (ج)أموال برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  ٪١٠٠  ٢١٠,١  اجملموع
  

  أُعد استناداً إىل املعلومات املقدَّمة من أمانة اليونيدو. املصدر:
تشمل املشاريع واملنح املموَّلة من وكاالت وصناديق أخرى تابعة لألمم املتحدة، وصناديق مبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة،   (أ)

سلع األساسية، واألنشطة املموَّلة على حنو مشترك للترويج خلدمات تشجيع وصندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، والصندوق املشترك لل
برنامج األمم االستثمار، وغريها؛ (ب) من امليزانية العادية (الربنامج العادي للتعاون التقين، وهو ليس تربعاً يف حد ذاته)؛ (ج) يشمل مجيع أموال 

  اليت يديرها الربنامج، ولكنه يستثين مرفق البيئة العاملية الذي ميوله الربنامج.املتحدة اإلمنائي، مبا يف ذلك الصناديق االستئمانية 
                                                           

  ابان.إيطاليا والسويد وسويسرا والنرويج والي  )٣٠(
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والتخصيص ممارسة واسعة االنتشار، وتقرره أساساً أولويات املاحنني وسياساهتم. ويف اليونيـدو، تظـل التربعـات خمصَّصـة       -٧١
در قليل من املرونة لـدى التخطـيط لتخصـيص املـوارد     إىل حد كبري على مستوى املشاريع. وال يتيح ذلك إلدارة اليونيدو سوى ق

وحتديد أولوياته. وقد ُصـممت الصـناديق االسـتئمانية املواضـيعية الجتـذاب املـوارد وأشـكال التمويـل القابلـة للربجمـة والـيت تتسـم             
  بقدر أقل من معايري ختصيص التمويل، ولكنها مل حتشد بعد موارد كبرية (انظر املرفق الثالث).

ادةً ما تفرض اجلهات املاحنة شروطاً نادراً ما يكون بعضها متطابقاً مع بعض، كما أهنا تتطـور مبـرور الوقـت. ويـؤدي     وع  -٧٢
تنوُّع الشروط املرتبطة بالتربعات إىل وضع أعبـاء إداريـة إضـافية علـى عـاتق إدارة اليونيـدو، مبـا يف ذلـك صـياغة اتفاقـات قانونيـة            

  الشراء، واالمتثال لطرائق متغرية يف جمال الرصد واإلبالغ. حمددة واستعراضها، وتطبيق قواعد
وُيفترض أن يكون خفض مستوى املسامهات املخصصة مسعى مشتركاً للدول األعضاء وإدارة اليونيدو. وهنـاك طلبـات     -٧٣

ينـها مـن العمـل مبصـادر     متكررة من جلنة الربنامج وامليزانية تشجع الدول األعضاء على أن تنظر يف تقـدمي تربعـات لليونيـدو لتمك   
متويل تستدعي التمويل املشترك، وذلك إمَّا باملسامهة يف الصناديق االسـتئمانية املخصَّصـة أو مـن خـالل التمويـل ألغـراض خاصـة        

 وترمي اجلهود احلالية اليت تبـذهلا إدارة اليونيـدو علـى صـعيد زيـادة الشـفافية وتعزيـز الرصـد         )٣١(على املستوى القُطري أو العاملي.
  واإلبالغ إىل اإلسهام يف بناء ثقة املاحنني وختفيف أثر بعض ممارسات التخصيص.

للجنـة الربنـامج وامليزانيـة وجملـس التنميـة الصـناعية        ٢٠١٥املناقشة اليت جرت خـالل دورات عـام    كذلك الحظ املفتشانو  - ٧٤
خـذ أي قـرار حـىت اآلن. ويـرى املفتشـان أن هـذا النـهج        بشأن استحداث هنج موحد ملعاجلة أرصدة االعتمادات غـري املنفَقـة. ومل ُيتَّ  

املـؤمتر  ميثِّل أداة ينبغي مواصلة حبثها بغية توفري املوارد ألمانة اليونيدو يف املواضع اليت حتتاجها. فعلـى سـبيل املثـال، يف املاضـي، أنشـأ      
ويف الوقـت نفسـه،    )٣٢(ري والتجديـد يف املنظمـة.  قة مما أتاح متويل برنامج التغـي العام حسابات خاصة ذات أرصدة اعتمادات غري منفَ
  قة لفائدة الصناديق االستئمانية، املوجَّهة أساساً حنو خدمات التعاون التقين.تنازلت بعض البلدان طواعية عن األرصدة غري املنفَ

    
    تكاليف دعم الربامج

خـارج  مـن  لربامج واملشاريع املموَّلـة مـن مـوارد    تكاليف دعم الربامج هي تكاليف تتكبدها اليونيدو لدعم إعداد وتنفيذ ا  -٧٥
امليزانية. وهي ُتحمَّل على التربعات، وأصبحت جزءاً ال يتجزأ من ميزانية املنظمة. وقـد زاد حجمهـا حبيـث أصـبحت متثـل نسـبة       

. ويصـل  ة العاملـة القـو األساسـي)، وهـي خمصَّصـة أساسـاً لتمويـل نسـبة مماثلـة مـن          امعتربة من موارد اليونيدو (حنو ُخمـس متويلـه  
)، ٢-٤-١٠٦يف املائة من النفقات املتكبَّدة فعليا. ووفـق النظـام املـايل لليونيـدو (القاعـدة       ١٣معدل تكاليف الدعم القياسية إىل 

فإن أي استثناء من املعدل القياسي يتطلب موافقة املدير العـام. وقـد أبرمـت اليونيـدو اتفاقـات إطاريـة خاصـة مـع اجلهـات املاحنـة           
لرئيسية، مثل مرفق البيئة العامليـة والصـندوق املتعـدد األطـراف لتنفيـذ بروتوكـول مونتريـال واالحتـاد األورويب، تـنص علـى نظـام            ا

خاص لسداد تكاليف الدعم. وتبدي اجلهات املاحنة إحجاماً متزايداً عن دفع تكاليف دعم الربامج باملعـدالت القياسـية، وتفـرض    
عدة التقنية. وقد أشـار مراجـع احلسـابات اخلـارجي يف مناسـبات عـّدة إىل أن تكـاليف دعـم الـربامج          شروطها اخلاصة لتقدمي املسا

وأكــدت إدارة اليونيــدو هــذه املالحظــة حيــث   )٣٣(تغطــي بالكامــل التكــاليف اإلداريــة للمنظمــة.  احملمَّلــة علــى اجلهــات املاحنــة ال 
                                                           

  بشأن حشد املوارد املالية. ٢٠١٦/٩: االستنتاج IDB.44/8انظر، على سبيل املثال،   )٣١(
  : أرصدة االعتمادات غري املنفقة.١٣-/م١٥-مقرَّر املؤمتر العام م ع  )٣٢(
 كانون األول/ ٣١ون الثاين/يناير إىل كان ١تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية للسنة املالية من  )٣٣(

كانون  ١)، وتقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن حسابات منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية للسنة املالية من IDB.44/3-PBC.32/3( ٢٠١٥ديسمرب 
  ).IDB.43/3-PBC.31/3( ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٣١الثاين/يناير إىل 
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ال يعـوِّض سـوى جـزء مـن خـدمات الـدعم الـيت تقـدمها األمانـة           أشارت إىل أن إيرادات تكاليف الدعم، كمبلغ يسدده املاحنون،
  لتنفيذ املشاريع املموَّلة باملسامهات احملدَّدة.

، استعرضت إدارة اليونيدو سياستها املتعلقة بتكاليف دعم الربامج واليت تعـود إىل عـام   ٢٠١٦ويف كانون األول/ديسمرب   -٧٦
ويشـجِّع املفتشـان   لتكـاليف مـن أجـل مواءمتـها واسـتخدامها علـى النحـو األمثـل.         ، ونقَّحت املبادئ املوجِّهـة السـترداد ا  ١٩٩٩

إدارة اليونيدو على مواصلة جهودهـا مـن أجـل حسـاب وقـت عمـل مـديري املشـاريع وسـائر خـدمات الـدعم املقدمـة مـن              
ومـن شـأن هـذا أن ميكِّـن     . اليونيدو لدى تنفيذ املشاريع، مبزيد من الدقة، وذلك باستخدام وظائف ختطيط املوارد املؤسسية

إدارة اليونيدو من أن تبني بوضوح املوارد املخصَّصة لدعم مشاريع التعاون التقين، وميكن أن يسـهم يف اجلهـود الراميـة إىل    
  .تلك التكاليف مبزيد من الكفاءةإعداد فواتري ب

    
    التنسيق يف جمال تعبئة املوارد

عبئة املوارد. وتعمل شعبة العالقات االستراتيجية مع اجلهات املاحنـة علـى تعزيـز    ُتعىن عدة وحدات داخل أمانة اليونيدو بت  -٧٧
العالقات مع البلدان املاحنة التقليدية، مبا يف ذلك الدول غري األعضـاء، علـى املسـتويني االسـتراتيجي والسياسـايت. وتضـطلع إدارة       

ة أساسـاً، بـدور مهـم يف حتديـد أولويـات التنميـة الوطنيـة والتمويـل         الربامج اإلقليمية والتمثيل امليداين، من خـالل املكاتـب امليدانيـ   
الربامج والتعاون التقين، حبكم وظيفتهم، على تعبئة املوارد مـن أجـل بـرامج ومشـاريع      وضعاملقدَّم من املاحنني. كما يعمل مديرو 

 جمـال تعبئـة املـوارد، مـن قبيـل اعتمـاد هنـج غـري         املساعدة التقنية. وأثناء هذا االستعراض، قُدِّمت أمثلة تشـري إىل نقـص التنسـيق يف   
  منسَّق جتاه اجلهات املاحنة وعدم كفاية تبادل املعلومات بشأن اجلهود اليت تبذهلا خمتلف وحدات اليونيدو.

ويرى املفتشان أن اليونيدو ستستفيد من وضع استراتيجية مؤسسية راسخة لتعبئة املوارد حتدد أهداف التمويل علـى    - ٧٨
بشـأن وظيفـة تعبئـة املـوارد داخـل منظومـة األمـم         ٢٠١٤املنظمة، متشياً مع التوصيات الواردة يف تقريـر الوحـدة لعـام     نطاق
خـارج امليزانيـة واملصـادر اجلديـدة لتمويـل األنشـطة غـري املتعلقـة         من وُيفترض أن حتدد تلك االستراتيجية حجم املوارد  )٣٤(.املتحدة

جراء البحوث ووضع القواعد واملعـايري. وميكـن أن يـؤدي ذلـك إىل توليـد اإليـرادات، وتوسـيع نطـاق         بالتعاون التقين، مثل وظيفْيت إ
  األنشطة املشمولة، ودعم األدوار واملسؤوليات واإلجراءات اليت ميكن أن تسهم يف إجياد هنج مؤسسي شامل.

، مـن املمارسـات اجليـدة.    ٢٠١٢أُطلقـت يف عـام   ويف هذا السياق، َيعترب املفتشان اجتماعات اليونيدو مـع املـاحنني، الـيت      -٧٩
ولــيس اهلــدف مــن االجتماعــات مجــع األمــوال أو تعهُّــد املناســبات وإمنــا هتيئــة الفرصــة لليونيــدو لتعريــف خمتلــف فئــات أصــحاب  

ى أمهيـة  املصلحة واملاحنني واملسـتفيدين بقصـص جنـاح مشـاريعها املتعلقـة بالتعـاون الـتقين. ويسـاعد ذلـك علـى زيـادة التركيـز علـ             
  اليونيدو واالهتمام هبا، وخصوصاً من حيث ما هلا من أثر من خالل تنفيذ أنشطتها على املستويني اإلقليمي والقُطري.

    
    االستدامة املالية

املـايل السـليب للمنظمـة     الوضـع خالل إعداد هذا االستعراض، سلطت إدارة اليونيدو وممثلو الـدول األعضـاء الضـوء علـى       -٨٠
شكل خطراً رئيسيا حمـتمالً يف املسـتقبل. والحـظ املفتشـان     بالنظر إىل أنه يحدى الصعوبات الرئيسية يف املرحلة احلالية وباعتباره إ

أن حنو ثلثي أعضاء جملس التنمية الصناعية أعربوا عن قلقهم إزاء منوذج التمويل احلايل القائم على مزيج من االشـتراكات املقـرَّرة   

                                                           
)٣٤(  JIU/REP/2014/1 : وظيفة تعبئة املوارد داخل منظومة األمم املتحدة.لحتليل  
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4.7

33.3

62

نعم، كثرياً
نعم، نوعاً ما
ال رأي يل

ليس مبا يكفي
على اإلطالق

ه علـى ضـمان إمكانيـة التنبـؤ واالسـتدامة املاليـة للمنظمـة (انظـر الشـكل الثـاين). ويف الوقـت نفسـه، رأى             والتربعات، وإزاء قدرت
  أعضاء اجمللس أن إدارة اليونيدو تتصرف على حنو استباقي يف استكشاف مصادر بديلة لإليرادات والدخل.

    
ل املتعلق مبا إذا كان النموذج احلايل لتمويل الشكل الثاين: الرد الوارد من أعضاء جملس التنمية الصناعية على السؤا

  اليونيدو يكفل إمكانية التنبؤ واالستدامة املالية للمنظمة على املدى املتوسط إىل الطويل (النسبة املئوية للمجيبني)
  
  
  
  
      

  ).٢٠١٦استقصاء الوحدة ألعضاء جملس التنمية الصناعية (املصدر: 
  

املـايل لكـي تنظـر فيهـا جلنـة الربنـامج وامليزانيـة وجملـس التنميـة          الوضـع  تقارير عن خمتلف جوانـب   ويقدِّم املدير العام بانتظام  -٨١
املايل. ويؤكد املفتشان أن األمر يستدعي تشـكيل  الوضع الصناعية. وال تتيح الظروف احلالية إجياد حلول بسيطة أو سريعة لتحسني 

لـة املـوارد جبميـع أبعادهـا. وأشـار املفتشـان إىل تأييـد اجملتمـع الـدويل لواليـات           جلنة مشتركة من اإلدارة والدول األعضاء لتقييم معاد
)، ومها يعتقدان أن التحسن املستدام يف الصحة املالية للمنظمة، املطلوب لضمان الوفاء بوالياهتا األساسـية  ١٠اليونيدو (انظر الفقرة 

عضاء وعزمها على الترويج النشط للمنظمة ولوالياهتا ومهامها. ومن واإلضافية، ال ميكن أن يتحقق إال بالدعم القوي من الدول األ
أجل توفري زخم جديد، يقترح املفتشان أن ُتدمج املقترحات بشأن خمتلف التدابري احملتملة يف وثيقة شاملة يقـدمها املـدير العـام لكـي     

  لليونيدو بغية حتسينه على حنو تدرجيي.تنظر فيها اهليئات اإلدارية من أجل اعتماد هنج مشويل ملعاجلة الوضع املايل 
  ن يف توطيد الوضع املايل للمنظمة.ان التاليتاومن املتوقع أن تسهم التوصيت  -٨٢
  

  ٣التوصية 
ينبغي جمللس التنمية الصناعية أن يكفل توافر موارد كافية من امليزانية العادية لتمويل املهام األساسـية للمنظمـة لتمكينـها    

صة تابعة لألمـم املتحـدة، وذلـك متشـياً مـع      والياهتا على حنو متسق ومستدام بوصفها وكالة متخصِّ من االضطالع جبميع
، أن يدعو الـدول األعضـاء   ٨-/م٤٤-أحكام إعالن ليما. ويف هذا السياق، جيوز للمجلس أيضاً، وفقاً ملقرَّره م ت ص

  األمانة. يف اليونيدو إىل زيادة مسامهاهتا يف احلسابات اخلاصة اليت أنشأهتا
      

  ٤التوصية 
، تقريـراً شـامالً   ٢٠١٨ينبغي للمدير العام أن يقـدِّم إىل جملـس التنميـة الصـناعية، يف دورتـه السادسـة واألربعـني يف عـام         

املايل للمنظمة، مع دمج املقترحـات بشـأن الفئـات الرئيسـية ملواردهـا (امليزانيـة العاديـة وامليزانيـة         الوضع يرمي إىل حتسني 
  ية والتربعات).التشغيل
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      التخطيط االستراتيجي وإدارة املخاطر - خامساً
    التخطيط االستراتيجي واإلدارة القائمة على النتائج  - ألف

يشبه إطار التخطيط االستراتيجي لليونيدو األطر املعمول هبا لدى املنظمات األخرى ضمن منظومة األمـم املتحـدة. وهـو      -٨٣
، والذي يشكل االستراتيجية السياسـية الطويلـة األمـد اسـتناداً إىل     ٢٠١٣ذي اعتمده املؤمتر العام يف يتألف من: (أ) إعالن ليما ال

مبــدأ التنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة؛ (ب) اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل الــذي جيسِّــد األهــداف واألولويــات 
مـع الـدول األعضـاء مث نظـرت فيهـا الحقـاً مجيـع اهليئـات اإلداريـة؛ (ج) وثـائق           الربناجمية العريضة اليت وضـعتها األمانـة بالتشـاور    

  الربنامج وامليزانيتني لفترات السنتني.
والتخطيط االستراتيجي أداة من أجل حتديـد وتعبئـة املـوارد املتاحـة وترتيـب األولويـات مـن أجـل ختصـيص تلـك املـوارد              -٨٤

ويف حالة املنظمات مثـل اليونيـدو، حيـث     )٣٥(املتفق عليها اليت أقرهتا اهليئات اإلدارية.على النحو األمثل وفقاً لألهداف والغايات 
خـارج امليزانيـة، وحيـث تشـهد مـوارد امليزانيـة العاديـة تراجعـاً، يتمثـل التحـدي يف           مـن  ُتموَّل نسبة كبرية من األنشطة من موارد 

وكفالـة انسـجام الـربامج واملشـاريع مـع األولويـات الـيت اتفقـت عليهـا          حتقيق التوازن بني األنشطة وفقاً للوالية الشاملة للمنظمة، 
املوافقة على املشاريع املراد متويلـها مـن   صالحية اهليئات اإلدارية. ويف هذا السياق، فإن جملس التنمية الصناعية يفوِّض املدير العام 

  ددة يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجل.صندوق التنمية الصناعية، شريطة أن تدار املشاريع وفقاً لألولويات احمل
وقــد اســتعرض مكتــب التقيــيم املســتقل، يف تقييمــه املواضــيعي لتنفيــذ اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل املوسَّــع للفتــرة        -٨٥

املـدير  ويف الوقـت احلـايل، يقـدِّم     )٣٦(، مستوى مشاركة الدول األعضاء يف عملية التخطيط وتبّنيها هلذه العمليـة. ٢٠١٣-٢٠١٠
العام اقتراحاً أوليا، استناداً إىل املشاورات غري الرمسيـة الـيت جيريهـا، لكـي تستعرضـه اهليئـات اإلداريـة. وأبـدى ثلثـا أعضـاء جملـس            
ــدول األعضــاء لإلســهام يف التخطــيط           ــى استقصــاء الوحــدة رضــاهم عــن الفــرص املتاحــة لل ــذين أجــابوا عل ــة الصــناعية ال التنمي

على الدول األعضـاء يف اليونيـدو أن تنظـر إىل التخطـيط      نَّألولويات املواضيعية للمنظمة. ويعتقد املفتشان أاالستراتيجي وحتديد ا
االســتراتيجي باعتبــاره قنــاة إليصــال رؤيتــها فيمــا يتعلــق باملنظمــة وتوجيــه عمــل األمانــة. ويف ذلــك الســياق، فــإن إعــداد اإلطــار    

  اً ال يتجزأ من حتديد مسامهة اليونيدو يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.الربناجمي املتوسط األجل ينبغي أن ُيعترب جزء
ــرة        -٨٦ ــاراً مــن الفت ــائج علــى نطــاق واســع اعتب ، ٢٠٠٧-٢٠٠٦وقــررت إدارة اليونيــدو أن تطبِّــق اإلدارة القائمــة علــى النت

علـى أمهيـة نظـامْي الرصـد واإلبـالغ      وعكفت منـذ ذلـك احلـني علـى تعميمهـا تـدرجييا علـى نطـاق املنظمـة. ويـتم التأكيـد بشـدة             
). بيد أن إدارة اليونيدو أقرَّت، يف ردهـا علـى اسـتبيان    ٢٠١٩-٢٠١٦القائمني على النتائج يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجل (

نـات بفعاليـة،   الوحدة، بالصعوبات املاثلة يف هذا اجملال، ال سيما من حيث مواءمة املوارد مـع األهـداف االسـتراتيجية، ومجـع البيا    
ورصد األداء واإلبالغ عنه علـى املسـتويني املؤسسـي والربنـاجمي وكـذلك علـى مسـتوى املشـاريع. وأُبـرزت هـذه الشـواغل ذاهتـا             

  مراراً يف تقارير التقييم الداخلي واالستعراضات اخلارجية لليونيدو.
لقائمة على النتائج بـني الوحـدات التنظيميـة واملـوظفني.     ويف السنوات األخرية، طرأت تغريات يف حتديد املسؤولية عن اإلدارة ا  - ٨٧

بني وحدات خمتلفة، مثل مكتب التخطيط االسـتراتيجي والتنسـيق   مشتَّتة ويبني حتليل نشرة املدير العام بشأن هيكل األمانة أن املسؤولية 

                                                           
)٣٥(  JIU/REP/2012/12.التخطيط االستراتيجي يف منظومة األمم املتحدة :  
   مكتب التقييم املستقل لليونيدو، "التقييم االستراتيجي املستقل: تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل املوسَّع لليونيدو عن الفترة  )٣٦(

٢٠١٣-٢٠١٠) "ODG/EVA/14/R.5.(  
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طلع إدارة الشـراكات ورصـد النتـائج بـدور علـى      الربامج والتعـاون الـتقين، تضـ    وضعومكتب التقييم املستقل ومراقبة النوعية. ويف إطار 
نطاق الشُّعب يف حتسني رصد نتائج الربامج واملشاريع. ويعمل رئيس مكتب املدير العام كجهة وصـل مـن أجـل التـرويج العتمـاد هنـج       

نبغـي إلدارة اليونيـدو   ويف ضـوء هـذا اهليكـل املتعـدد األوجـه، ي     متسق وثابت جتاه اإلدارة القائمة علـى النتـائج علـى نطـاق اليونيـدو.      
بغـي  تقييم ما إذا كانت اهلياكل احلالية لإلدارة املستندة إىل النتائج فعالة يف تعزيز ثقافة مؤسسية قائمة على النتائج أو ما إذا كان ين

  .توطيد املسؤولية عن رصد األداء والنتائج
للحالة ولكنه يظل، إىل حدٍّ كبري، بيانـاً بالنوايـا    ) حتليالً شامال٢٠١٩ً-٢٠١٦ويشمل اإلطار الربناجمي املتوسط األجل (  -٨٨

لإلطـار السـابق، أشـري إىل بعـض أوجـه الضـعف وجمـاالت         ٢٠١٥املعَرب عنـها بعبـارات فضفاضـة. ويف التقيـيم املواضـيعي لعـام       
ونتيجـة لـذلك،    التحسني، مثل االفتقار إىل رؤى وأولويات اسـتراتيجية وعـدم اإلشـارة مبـا يكفـي إىل أهـداف الرصـد واإلبـالغ.        

قسماً موجزاً يعرض إطار امليزانيـة وإطـاراً متكـامالً للنتـائج واألداء يتـألف       ٢٠١٩-٢٠١٦أدرجت إدارة اليونيدو يف إطار الفترة 
  من جمموعة من املؤشرات املؤسسية لدعم عملييت الرصد واإلبالغ.

واألداء يشكل أساسـاً مالئمـاً مـن أجـل تنظـيم املؤشـرات       ووجد املفتشان أن اهليكل ذا املستويني لإلطار املتكامل للنتائج   -٨٩
اخلاصة باليونيدو على املستوى املؤسسي. ويركز املسـتوى األول علـى الواليـات الفنيـة وأنشـطة التنميـة الصـناعية، وميثـل عنصـراً          

ــى األداء التنظيمــي،        ــاين عل ــة. ويركــز املســتوى الث ــة إمنائي ــدو كمنظم ــار إجنــازات اليوني ــة   وإدارة أساســيا إلظه ــربامج، والفعالي ال
تركـز علـى سلسـلة حمـدودة مـن العمليـات الداخليـة.         لكنـها التنظيمية. واعُتربت املؤشرات املدرجة يف املسـتوى الثـاين ذات صـلة    

وعلى وجه اخلصوص، ميكن اسـتكمال املؤشـرات املتصـلة بالفعاليـة التنظيميـة والتحـديث مبؤشـرات تتصـل بأبعـاد أخـرى، مبـا يف            
  ساءلة والتنسيق وإدارة األداء وعمليات املوارد البشرية.ذلك امل
، اعتمد املؤمتُر العام اإلطاَر الربناجمي املتوسط األجـل علـى أسـاس أنَّ املنظمـة "ستضـع خـط أسـاس هلـذه         ٢٠١٥ويف عام   -٩٠

ألمانـة إىل جملـس التنميـة    وأظهرت الوثـائق الـيت قدمتـها ا    )٣٧(املؤشرات وستواصل بذل جهودها إلثراء هذه املؤشرات باستمرار."
عدد من الصعوبات، مثل القيود املفروضة على توافر البيانـات، وحمدوديـة    معاجلةعمل إدارة اليونيدو يف  ٢٠١٦الصناعية يف عام 

اً وتبيِّن خطةُ العمل التقـدم احملـرز حـىت اآلن وكـذلك حجـم العمـل الـذي ال يـزال مطلوبـ          )٣٨(املوارد الداخلية، واملسائل املنهجية.
وينبغـي أن ُيجـرى هـذا العمـل يف السـياق األوسـع إلطـار         )٣٩(من أجل وضع اإلطـار املتكامـل للنتـائج واألداء يف صـيغته النهائيـة.     

ع املفتشان إدارة اليونيدو على مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل    جِّويشاملؤشرات املقرَّر وضعه من أجل أهداف التنمية املستدامة. 
نتائج واألداء يف صيغته النهائية، وال سيما من خـالل توضـيح املؤشـرات املعلقـة وخطـوط األسـاس       وضع اإلطار املتكامل لل

  .احلايل، غري مفصَّلة بصورة منهجية بشكلهااملرتبطة هبا واألهداف املتوقعة حيث إن تلك العناصر، 
مال املنظمة ككل. ويتمثـل التحـدي يف   وجتعل الطائفة الواسعة من األنشطة اليت تضطلع هبا اليونيدو من الصعب تقييم أع  -٩١

ترمجة مؤشرات اإلجناز املختارة على مستوى الـربامج واملشـاريع إىل بالغـات جمديـة عـن إجنـازات اليونيـدو علـى مسـتوى النتـائج           
ويف عـام   العاملية. ويظـل حتديـد األهـداف واملنجـزات املؤسسـية وقياسـها واإلبـالغ عنـها عمـالً قيـد التنفيـذ بالنسـبة إىل اليونيـدو.             

ويؤكد املفتشـان أن هـذا سـيتطلب     )٤٠(، شجَّع جملُس التنمية الصناعية اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا األمانة يف ذلك االجتاه.٢٠١٦
  جهداً كبرياً ومنسَّقاً من جانب خمتلف عناصر املنظمة حىت ُيكلَّل بالنجاح.

                                                           
  .٢٠١٩-٢٠١٦: اإلطار الربناجمي املتوسط األجل، ١-/ق١٦-قرار املؤمتر العام م ع  )٣٧(
)٣٨(  IDB.44/6-PBC.32/6املؤشرات والبيانات الوصفية احملدَّثة فيما يتعلق باإلطار املتكامل للنتائج واألداء؛ و .IDB/44/CRP.4.  
)٣٩(  IDB.44/6/Add.1.  
  : التقرير السنوي.٢-/م٤٤-لس م ت صمقرَّر اجمل  )٤٠(
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ــادت إدارة اليو     -٩٢ ــتقين، أف ــه ُيفتــرض يف عــام   وفيمــا يتعلــق بأنشــطة التعــاون ال ــدو بأن ــع مقترحــات   ٢٠١٦ني أن تكــون مجي
املشــاريع قــد أُدمــج فيهــا إطــاٌر منطقــي حيــدد عناصــر مثــل سلســلة نتــائج تــدخالت املشــروع، ومؤشــرات قيــاس النتــائج املتوقعــة،  

 ١٠يت كانـت سـائدة قبـل    ووسائل التحقق من تلك النتائج، واملخاطر املرتبطة باملشروع. وميثِّل هذا حتسناً واضحاً علـى احلالـة الـ   
يف املائة فقط من املشاريع مشمولة بإطار مماثل. والحظ املفتشان أيضـاً أن السـمات املتأصـلة يف     ٤٠سنوات، عندما كانت نسبة 

واملشاريع التابعة لنظام ختطيط املوارد املؤسسـية تـدعم املـديرين، ال سـيما مـن خـالل لوحـات متابعـة تيسِّـر          احلافظات منيطة إدارة 
  همْيت الرصد واإلبالغ.م

وعلى مستوى الربامج واملشاريع، كثرياً ما تفرض متطلبات املاحنني قيوداً على تطبيق مبادئ اإلدارة القائمة على النتـائج.    -٩٣
دو أن فهناك بعض املاحنني الذين خيصصون املوارد ختصيصاً صارماً وفق مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج، مما يتيح ملـديري اليونيـ  

حيوِّلوا املوارد حيثما كان ضروريا لبلوغ النتـائج املتوقعـة. وهنـاك مـاحنون آخـرون يتَّبعـون هنجـاً أكثـر تشـدداً عنـدما يتعلـق األمـر             
  بتخصيص املوارد والنقل الداخلي لألموال ضمن ميزانية املشروع.

أنشـطتها واإلبـالغ عنـها مـن خـالل مؤشـرات        ويشجِّع املفتشان إدارة اليونيدو على مواصلة جهودهـا لتتبُّـع نتـائج     -٩٤
وينبغي إلدارة اليونيدو أن تستكشف املزيد من اخليارات . جمدية وقابلة للقياس كخطوة ضرورية لزيادة املصداقية واملساءلة

 واملسـتوى احلافظـات  لتعزيز إجراءات اإلبالغ احلالية على مستوى الربامج واملشاريع حبيـث تتضـمن النتـائج علـى مسـتوى      
  .مبا من شأنه أن ُيظهر على حنو أفضل مسامهتها يف اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية ،التنظيمي

    
    إدارة املخاطر  - باء

إدارة املخاطر املؤسسـية هنـٌج يشـمل املنظمـة ككـل ويـدعم حتقيـق األهـداف االسـتراتيجية مـن خـالل حتديـد املخـاطر علـى                 - ٩٥
وهي عنصـر أساسـي مـن عناصـر احلكـم       )٤١(مها وترتيبها حسب األولوية ومراقبتها على حنو استباقي.نطاق املنظمة وتقديرها وتقيي

، أعيـد إصـداره يف عـام    ٢٠١٠وإطار الرقابة الداخلية املـنقَّح (  )٤٢()٢٠١٣الرشيد واملساءلة. وتبيِّن سياسة إدارة املخاطر املؤسسية (
السياسة، بوجـه عـام، املفـاهيم الرئيسـية لإلطـار الشـامل. كمـا ُيفصِّـل املرفـق           وتعرض هنج اليونيدو إزاء إدارة املخاطر. )٤٣()٢٠١٣

  الثالث إلطار الرقابة الداخلية األدوار واملسؤوليات املتعلقة بتنفيذ اإلطار على مجيع مستويات املنظمة.
ملخـاطر مل ُتفَعَّـل بالكامـل بعـد.     وقد أقرَّت إدارة اليونيدو، يف ردها على استبيان الوحدة، بأن بعـض عناصـر إطـار إدارة ا     -٩٦

ووفقاً لسـجالت اجمللـس التنفيـذي، ال ُتسـتعرض إدارة املخـاطر بصـورة منتظمـة، وال توجـد جلنـة إدارة تركـز علـى تلـك املسـألة              
واألداء  بالعمل بنشاط على تنفيذ السياسة بتحديد املخاطر التنظيمية واقتراح التدابري التخفيفيـة. ويشـمل اإلطـار املتكامـل للنتـائج     

وميكـن هلـاتني اجملمـوعتني مـن      )٤٤(مؤشرات إدارة املخاطر على مستوى إدارة الربامج ومـن أجـل الفعاليـة والتحـديث التنظيمـيني.     
  املؤشرات أن تكونا مبثابة األساس الختاذ مزيد من اإلجراءات يف هذا اجملال.

طـيط املـوارد املؤسسـية يف تعمـيم إدارة املخـاطر علـى       وُتنسَّق إدارة املخاطر علـى مسـتوى اإلدارات. وقـد أسـهم نظـام خت       -٩٧
املستوى الوظيفي كجزء من مسؤوليات املوظفني واملديرين التنفيذيني فيما يتعلق بالعديد من العمليات الداخلية. وأمانـة اليونيـدو   

                                                           
)٤١(  JIU/REP/2010/4.استعراض إدارة املخاطر املؤسسية يف منظومة األمم املتحدة: اإلطار املرجعي :  
)٤٢(  UNIDO/DGB/(P).126 . 
)٤٣(  UNIDO/DGB/(M).119/Rev.1. 

)٤٤(  IDB.43/9-PBC.31/9 ،الصفحة  ٢٠١٩- ٢٠١٦: اإلطار الربناجمي املتوسط األجل)٣٣.(  
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زأ مـن عمليـات صـنع القــرار.    واثقـة مـن أن ممارسـات إدارة املخـاطر متأصــلة جيـداً يف العمليـات التجاريـة القائمـة كجــزء ال يتجـ         
واملشــاريع للمســتخدمني توصــيف املخــاطر وإدارهتــا علــى حنــو أفضــل أثنــاء دورة املشــروع. بيــد أن احلافظــات وتتــيح منيطــة إدارة 

الربامج والتعاون التقين أبرزت االختالفات يف املمارسـات مبـا يشـري إىل أن إدارة املخـاطر      وضعاملقابالت اليت أُجريت مع مديري 
   حتظ دائماً باهتمام كاف.مل

وعلى الرغم من غياب اإلشارات إىل االستراتيجيات امللموسة فيما يتعلق بتحديـد املخـاطر وختفيفهـا يف الوثـائق الرمسيـة،        -٩٨
غ هبـا  فقد أشار أعضاء جملس التنمية الصناعية الذين مشلتهم الوحدة باالستقصاء إىل أن املخاطر الرئيسية اليت تواجههـا املنظمـة تبلِّـ   

أمانة اليونيدو تبليغاً جيداً. لكن مل ُيخلص خالل املقابالت إىل أن هذا التقييم حيظى بالدعم الكايف حيث إن بعض الوفـود مل ُتبـِد   
  اهتماماً أو انشغاالً كبرياً هبذه املسألة.

، ٢٠١٦املخاطر علـى اجمللـس يف عـام     وبناء على طلب جلنة الربنامج وامليزانية، عرض املدير العام استراتيجية عامة إلدارة  -٩٩
وأُدرجـت يف التقريـر    )٤٥(مع التركيز على التدابري املتخذة ملعاجلة اآلثار املالية واإلدارية الناجتة عـن مغـادرة دول أعضـاء للمنظمـة.    

 يف الوثـائق القائمـة. ويف رأي   املفاهيم الرئيسية إلدارة املخاطر واهليكل العام إلطار األمانة املعين بإدارة املخاطر، على النحو املـبني 
املفتشْين، ُيفترض أن تتضمن االستراتيجية املؤسسـية إلدارة املخـاطر املزيـد مـن عناصـر التحليـل. وينبغـي أن تتعلـق هـذه العناصـر           

وطأهتــا.  باملخــاطر الــيت حــددهتا إدارة اليونيــدو، وبالكيفيــة الــيت ســيتم هبــا تقيــيم تلــك املخــاطر، وبالتــدابري املتخــذة للتخفيــف مــن 
وإضافة إىل ذلك، ينبغي إعداد قائمـة موحـدة باملخـاطر لـتمكني كـل عنصـر مـن عناصـر اليونيـدو مـن حتديـد أكثـر املخـاطر ذات              

  الصلة هبا والتدابري الكفيلة بتخفيف آثارها على حنو واضح ومتسق.  
ه خمـاطر اسـتراتيجية وتشـغيلية وقانونيـة     مـن سياسـة إدارة املخـاطر املؤسسـية أن اليونيـدو قـد تواجـ        ٢وقد ورد يف الفقـرة    -١٠٠

وتنظيمية وإدارية ومالية وتقنية وبيئية وكـذلك خمـاطر تتعلـق بالسـمعة علـى املسـتويني املؤسسـي والعمليـايت. ويعتقـد املفتشـان أن           
حنـو رمسـي،   اليونيدو ستستفيد من تفصيل هذا البيان ومن مواصـلة حتليـل هـذه العناصـر. وينبغـي تعمـيم نتـائج هـذه العمليـة علـى           

وعلى أساس منتظم، على الدول األعضاء، حيـث إن تلـك الـدول هـي صـاحبة احلـق يف حتديـد مسـتوى حتمُّـل املنظمـة للمخـاطر            
  لدى إجناز واليتها، ويف توجيه األمانة وفقاً لذلك.

  ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية إدارة املخاطر يف اليونيدو.  -١٠١
  

  ٥التوصية 
ينبغي للمدير العام أن يوسِّع نطاق استراتيجية إدارة املخاطر املقدَّمة يف الدورة الرابعة واألربعني جمللس التنميـة الصـناعية   
من أجل املعاجلة الشاملة جلميع املخاطر الرئيسية اليت تواجهها املنظمة بتدابري مالئمة للتخفيـف مـن آثـار تلـك املخـاطر،      

  .٢٠١٨من أجل إقرارها يف دورته السادسة واألربعني يف عام التنمية الصناعية جملس  وأن يقدمها إىل
  

                                                           
)٤٥(  IDB.44/11.االستراتيجية العامة إلدارة املخاطر :  
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    إدارة املوارد البشرية  - سادساً
فـرض قيـوداً خطـرية يف جمـال     ي فالوضع املـايل أُجري هذا االستعراض خالل فترة عصيبة بالنسبة إىل إدارة املوارد البشرية.   -١٠٢

إىل مكتب املدير العام يف حماولة لشموهلا مبزيـد   ٢٠١٦يف شباط/فرباير ُضمت اإلدارة ترافاً بذلك، التوظيف وختطيط املوارد. واع
ــه االســتراتيجي. ويف أيلول/ســبتمرب    ــربامج مــع االحتفــاظ      ٢٠١٦مــن التوجي ــدعم السياســات وال ــا ل ــديراً إداري ــديرها م ــيَِّن م ، ُع

فـإنَّ  ن، االتحديات االسـتراتيجية والتشـغيلية الـيت تنطـوي عليهـا الوظيفتـ      وبالنظر إىل مبسؤوليات تسيري إدارة املوارد البشرية. 
مـن املستصـوب أن يشـغل الشـخص نفســه هـذين املنصـبني، ويـدعوان املـدير العـام إىل اختـاذ التــدابري            نَّاملفتشـْين ال يريـان أ  

  .الالزمة لتصحيح هذا الوضع
، ٢٠١٦صـلة بـاملوظفني واألفـراد العـاملني باملشـاريع. ويف عـام       التطـورات املسـتجدة يف النفقـات املت    ٨ويعرض اجلـدول    -١٠٣

يف املائة من املوارد اجملمَّعة للميزانيتني العادية والتشغيلية، وهـو مـا يتناسـب مـع الوضـع السـائد لـدى         ٧٢مثَّلت تكاليف املوظفني 
  يف املائة من خمصصات التعاون التقين. ٣٣,٦العديد من املنظمات األخرى ضمن منظومة األمم املتحدة. ومثَّل موظفو املشاريع 

    
    )دوالرات الواليات املتحدة: حملة عامة عن نفقات املوظفني (مباليني اليوروهات أو ٨اجلدول 

 ٢٠١٧-٢٠١٦  ٢٠١١-٢٠١٠  
  (تقدير)

  يورو ١٧٣  يورو ١٨٤,٦  امليزانيتان العادية والتشغيلية لليونيدو  
  رويو ١٢٤,٤  يورو ١٣١,٣  تكاليف املوظفني  

  يف املائة ٧٢  يف املائة ٧١  النسبة املئوية لتكاليف املوظفني مقابل امليزانيتني العادية والتشغيلية

  )٢٠١٦دوالر ( ١٧٨,٦  دوالر ٣٢٠,٢  أنشطة التعاون التقين  
  )٢٠١٦دوالر ( ٦٥,٣  دوالر ١٣٠,٢  تكاليف موظفي املشاريع

  )٢٠١٦يف املائة ( ٣٦,٦  يف املائة ٤٠,٧  التعاون التقين النسبة املئوية لتكاليف موظفي املشاريع مقابل أنشطة
  

  : أُعد استناداً إىل املعلومات املقدَّمة من أمانة اليونيدو.املصدر
  

تان لإلبالغ عن إدارة املوارد البشـرية. فـالتقرير السـنوي للمـدير العـام إىل جملـس التنميـة الصـناعية يف         يوهناك طريقتان رئيس  -١٠٤
فني يتضمن معلومات عن التطورات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة. ويتضمن تذييل للتقرير السنوي للمدير جمال شؤون املوظ

ويف رأي املفتشـْين، ينبغـي   العام، املقدَّم إىل جلنة الربنامج وامليزانية واجمللس، بيانات ومعلومات إحصائية شاملة عن املـوارد البشـرية.   
  .القوة العاملةحليل نوعي استشرايف يبيِّن االجتاهات امللحوظة والتحديات املتعلقة بأن ُتستكمل هذه املعلومات بت

    
    اإلداري للموارد البشرية اإلطار
كمـا تتحـدد    )٤٦(حيدِّد اإلطار اإلداري للموارد البشرية املبادئ التوجيهيـة مـن أجـل إدارة املـوارد البشـرية داخـل األمانـة.         -١٠٥

، خيضـع اإلطـار   ٢٠١٥ق سلسلة من نشرات املدير العام والتعليمـات اإلداريـة األخـرى. ومنـذ عـام      القواعد واإلجراءات عن طري
، أُدخلـت  ٢٠١٥للتنقيح، من خـالل هنـج تشـاوري، مـن جانـب إدارة املـوارد البشـرية واللجنـة االستشـارية املشـتركة. ويف عـام            

                                                           
)٤٦(  UNIDO/AI/2015/01.  
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تعراض. وال تزال عملية التنقيح مستمرة بيد أن التقـدم بطـيء:   سلسلة من التغيريات على اإلطار بعد إجناز املرحلة األوىل من االس
وقت استكمال هذا االستعراض، كانت مسائل رئيسية قد ُجمعت كي ُينظر فيها علـى سـبيل األولويـة، وُحـددت اآلثـار احملتملـة       

للمــوظفني، والتعــيني،  للتغــيريات السياســاتية يف جمــاالت مثــل تصــنيف الوظــائف وإعــادة تصــنيفها، وتطــوير املســارات الوظيفيــة    
  وتفويض السلطة.

وحيــث إن اإلطــار يشــمل جوانــب حامســة مــن إدارة املــوارد البشــرية يف األجــل املتوســط، فــإن املفتشــْين ينصــحان إدارة     -١٠٦
و اليونيدو بوضع مراجعتها يف صيغتها النهائية يف أقرب وقت ممكن. وينبغي إصدار السياسات والتعليمـات اإلداريـة ذات الصـلة أ   

حتديثها وفقاً لذلك. ويشدِّد املفتشـان علـى أمهيـة أن ُتضـمَّن تلـك العمليـة حتلـيالً اسـتراتيجيا ملـواطن القـوة والضـعف يف اخلـربات             
  .٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعام الداخلية ولالحتياجات ملواجهة التحديات املستقبلية للمنظمة، وخصوصاً يف سياق تنفيذ خطة

  يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية إدارة املوارد البشرية يف اليونيدو. ومن املتوقع أن  - ١٠٧
  

  ٦التوصية 
املـدير   مـن نشـرات  ينبغي للمدير العام أن يضع اإلطـار اإلداري للمـوارد البشـرية يف صـيغته النهائيـة، وأن يصـدره كنشـرة        

  مات اإلدارية ذات الصلة أو حتديثها وفقاً لذلك.. وينبغي إصدار السياسات والتعلي٢٠١٧العام حبلول هناية عام 
    

    القوة العاملة  - ألف
يتيح اإلطار التعاقدي ثالثة أنواع من عقود املـوظفني: العقـود العاديـة وهـي حمـددة بفتـرة ثـالث سـنوات قابلـة للتجديـد؛             -١٠٨

لتوظيـف القصـرية األجـل أو للمسـاعدة املؤقتـة      وعقود التعاون التقين، وهي لفترة ال تقل عن سنة واحدة قابلة للتجديد؛ وعقـود ا 
اتفـاق اخلدمـة الفرديـة.     تتمثـل يف  حد أقصى. وهو ينص أيضاً على طريقة تعاقديـة فريـدة لغـري املـوظفني    كوتكون ملدة ستة أشهر 

نسـبة األفـراد غـري     ليونيدو وتكوينها يتسمان باخنفاض عدد املوظفني النظاميني وارتفاعل العاملةقوة الويف هذا اإلطار، فإن هيكل 
  احلائزين على صفة املوظفني (اخلرباء واالستشاريني).

. ففـي  ٢٠١٦و ٢٠١٠ليونيـدو وتكوينـها يف عـامْي    دى الـ  القـوة العاملـة  حملة عامـة مقارنـة عـن هيكـل      ٩ويقدِّم اجلدول   -١٠٩
، تراجـع ذلـك العـدد إىل    ٢٠١٧و ٢٠١٦وظيفة مدرجة يف امليزانية، بينما يف عـامْي   ٧٦٧، كانت هناك ٢٠١١و ٢٠١٠عامْي 
يف املائة. وإضـافة إىل ذلـك، ينبغـي اإلشـارة إىل أن      ٩,١وظيفة. وميثِّل ذلك اخنفاضاً يف الوظائف املدرجة يف امليزانية بنسبة  ٦٩٧
يف  ١٥موظفاً) ختص شعبة خدمات إدارة املباين. ويعـين ذلـك أن مـا يزيـد قلـيالً عـن        ٧٧وظيفة مدرجة يف امليزانية ( ١١١هناك 

يف املائـة مـن املـوظفني يعملـون يف مهـام غـري أساسـية بالنسـبة إىل املنظمـة           ١٠املائة من الوظـائف املدرجـة يف امليزانيـة وأكثـر مـن      
  حيث يقدِّمون اخلدمات للمنظمات اليت تتخذ من فيينا مقرا هلا.

، أن اليونيـدو تعتمـد   ٢٠١٦وذكر املدير العـام يف تقريـره عـن إدارة املخـاطر، املقـدَّم إىل جملـس التنميـة الصـناعية يف عـام            -١١٠
اعتماداً كبرياً على املوظفني واألفراد املؤقتني العاملني بشروط تعاقدية تسـمح باملرونـة يف حالـة بـروز حاجـة إىل إجـراء ختفيضـات        

ورغم االخنفاض يف عدد اخلرباء واالستشـاريني املعيَّـنني، فـإن التـوازن بـني فـئْيت املـوظفني وغـري          )٤٧(طارئ. يف التكاليف على حنو
  .القوة العاملةاملوظفني تشري إىل أن املوظفني ميثِّلون حنو ثلث جمموع 

    
                                                           

)٤٧(  IDB.44/11 ٩، الفقرة.  
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    سية) حسب الفئات الرئي٢٠١٦و ٢٠١٠ليونيدو (لعامْي دى االقوة العاملة ل: حملة عامة عن ٩اجلدول 
٢٠١٠/٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٠  

   العاملون بصفة موظفني

 املوظفون املعينون دوليا
  ٪٢٥-  ٢٠٧  ٢٧٦ )١٠٠املوظفون األساسيون (اجملموعة 

  غري منطبق  ٤٠  غري منطبق )٢٠٠املوظفون غري األساسيني (اجملموعة 

١١-  ٢٤٧  ٢٧٦٪  

 املوظفون املعيَّنون حمليا
  ٪٢٦+  ٤٣  ٣٤   املوظفون الفنيون الوطنيون

  ٪٢١-  ٣١٥  ٣٩٩ )١٠٠اخلدمات العامة (اجملموعةاملوظفون من فئة 

  غري منطبق  ٣٣  غري منطبق )٣٠٠اخلدمات العامة املعيَّنون بعقود قصرية األجل (اجملموعةاملوظفون من فئة 

١٠-  ٣٩١  ٤٣٣٪  

  ٪١٠-  ٦٣٨  ٧٠٩  جمموع العاملني بصفة موظفني

   (أ)اخلرباء واالستشاريون

  ٪٣٧-  ٨٨١  ١ ٤٠٦ صحاب اتفاقات اخلدمة الفردية املعيَّنون دوليا (العدد)أ

  ٪٢١+  ١ ٦٩٠  ١ ٣٩٦ ردية املعيَّنون حمليا (العدد)أصحاب اتفاقات اخلدمة الف

  ٪٨-  ٢ ٥٧١  ٢ ٨٠٢ جمموع العاملني من أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية
  

  ير العام واملعلومات املقدَّمة من أمانة اليونيدو.للمد السنوية: أُِعدَّ على أساس التقارير املصدر
  جيوز منح الفرد نفسه أكثر من عقد يف السنة التقوميية الواحدة.  (أ)
    

وقد اختذت أمانة اليونيدو سلسلة من التدابري الرامية إىل التخفيـف مـن آثـار تنـاقص املـوارد يف امليزانيـة العاديـة دون إهنـاء           -١١١
ــوظفني. ويشــمل   ــود امل ــدهم والتج         عق ــوظفني لــدى تقاع ــن امل ــدد م ــدم االستعاضــة عــن ع ــد ع ــت للتعــيني   ذلــك تعمُّ ــد املؤق مي

الشواغر أساساً باملرشحني الداخليني، إال يف حالة اإلعفاءات املمنوحة من املدير العـام). وقـد أصـبح اإلبقـاء علـى       (ملء اخلارجي
). وقــد ٢٠١٦وظيفــة شــاغرة يف تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٨٢ن الوظــائف شــاغرة أداة خلفــض التكــاليف (أبلغــت إدارة اليونيــدو عــ

علــى وكــذلك تكــون هلــذه التــدابري، إذا مورســت علــى املــدى الطويــل، آثــار ســلبية لــيس علــى معنويــات املــوظفني فحســب، بــل  
فـة). وحسـبما   الكفاءة العامة للمنظمة (زيادة عبء العمل، وطول مدة الشواغر، والفوارق بني اخلربات الفردية ومتطلبـات الوظي 

ذكر أحد املسؤولني الذين أُجريت مقابلة معهم، فإن اليونيدو "بلغت تقريباً املستوى احلرج من املـوظفني مـن حيـث الـتمكن مـن      
  إجناز مهمتها".

 وتعيق املمارسة احلالية اليونيدو من جتديد جمموعة املهارات والكفاءات الداخلية لديها من السوق اخلارجية. ويضـيف ذلـك    -١١٢
ويقتـرح املفتشـان،   إىل خطر اخنفاض مستوى اخلربة التقنية الداخلية مبـا مينـع املنظمـة مـن مواكبـة البيئـة اخلارجيـة يف هنايـة املطـاف.          

لتقييم االحتياجات من حيث القدرات الداخلية واالحتياجـات التنظيميـة احلاليـة وعلـى املـدى املتوسـط، كخطـوة أوىل، إعـداد         
أو اليت ُيتوقع أن تصبح كـذلك خـالل السـنتني املقبلـتني أو السـنوات الـثالث املقبلـة الـيت ُيستصـوب          قائمة بالوظائف الشاغرة 
  .التعيني اخلارجي بشأهنا
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    التنوع اجلغرايف

لموظفني. وخالفاً لعدد لمن النظام األساسي للموظفني على مبدأ التنوع اجلغرايف  ٢-٣من الدستور والبند  ١١تنص املادة   -١١٣
مات األخرى ضمن منظومة األمم املتحدة، وهي عادةً تلك اليت متوَّل من االشتراكات املقرَّرة، مل حتدِّد الدول األعضاء آلية من املنظ

رمسية لضمان التمثيل اجلغرايف بني املوظفني. ومنذ منتصف تسعينيات القرن العشرين، اتَّبعت األمانة نظاماً للنطاقات املستصوبة غـري  
  )٤٨(موظفي الفئة الفنية والفئات العليا قُدَِّم إىل جملس التنمية الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية.الرمسية لتمثيل 

، الـذي يـبني أيضـاً عـدم وجـود تغـيريات       ١٠يف اجلدول  القوة العاملةويتضح اختالل التوازن يف متثيل الدول األعضاء يف   -١١٤
عضاء غري ممثَّلتني متثيالً كافياً. وهنـاك بعـض الـدول األعضـاء غـري املمثَّلـة يف       . وهناك قائمتان من الدول األ٢٠١٠كبرية منذ عام 

الفئــة الفنيــة، يف حــني أن هنــاك بعــض الــدول غــري األعضــاء املمثَّلــة فيهــا. وتشــري األرقــام املتعلقــة بــاخلرباء واالستشــاريني املعيَّــنني   
  وات األخرية.مبوجب اتفاقات للخدمة الفردية إىل حدوث بعض التطور يف السن

    
    ، نسب مئوية)٢٠١٦و ٢٠١٠لدى اليونيدو (للعامني  القوة العاملة يف: التنوع اجلغرايف ١٠اجلدول 

قائمة الدول 
  )٢٠١٦الفنيون (  )٢٠١٠الفنيون (  عضوية اليونيدو  األعضاء 

املعيَّنون باتفاقات 
للخدمة الفردية 

)٢٠١٠(  

  املعيَّنون باتفاقات
للخدمة الفردية 

)٢٠١٦(  
  ٥٢  (أ)٦٠  ٣٣ ٣٣ ٥٨,٥ القائمة ألف
  ١٨  ٢٧  ٤٠ ٤٤ ١٠,٥ القائمة باء
  ٧  (أ)٦٠  ٨ ٩ ١٩ القائمة جيم
  ١٢  ٩  ١١ ١٢ ١٢ القائمة دال

    ١١  ٤  ٨ ٢ - غريها
  : أُِعدَّ على أساس التقارير السنوية للمدير العام واملعلومات املقدَّمة من أمانة اليونيدو.املصدر

  عت أرقام القائمتني ألف وجيم لدى اإلبالغ.، ُجم٢٠١٠ِّيف عام   (أ)
  

أحد العوامل اليت يتعني النظر فيها عند تعيني املوظفني، إىل جانب أعلـى  هو ووفقاً لدستور اليونيدو، فإن التنوع اجلغرايف   -١١٥
يـود علـى امليزانيـة والتوظيـف     زاهة. ويسلِّم املفتشان بوجود بعض الظروف اخلاصة باليونيـدو، مثـل الق   معايري الكفاءة واملقدرة والن

. بيـد أنـه بـالنظر إىل هيكـل     فعليـا اليت ُيرجَّح أن تستمر يف السنوات القادمة، واخنفاض عدد وظائف الفئـة الفنيـة اخلاضـعة للرصـد     
للتعـيني علـى   لدى اليونيدو وتكوينها، ومع مراعاة اجلدوى املالية، يقترح املفتشان أن تكثِّف إدارة اليونيدو جهودها  القوة العاملة

أساس جغرايف أوسع، ال فيما يتعلق باملوظفني فحسـب، وإمنـا أيضـاً فيمـا يتعلـق بـاخلرباء واالستشـاريني املعيَّـنني مبوجـب اتفاقـات           
للخدمة الفردية. ومن شأن ذلك النهج، الـذي يتـيح نطاقـاً أوسـع للعمـل، أن يتسـق مـع قـرارات اجلمعيـة العامـة الـيت تشـدِّد فيهـا              

وينبغـي إعـداد خطـة     )٤٩(ضرورة اجتذاب اخلرباء االستشاريني واختيارهم على أساس أوسع قاعـدة جغرافيـة ممكنـة.   اجلمعية على 
فيما يتعلـق بفـئْيت املـوظفني وأصـحاب اتفاقـات اخلدمـة        القوة العاملةعمل ذات تدابري ملموسة ترمي إىل زيادة التنوع اجلغرايف يف 

  ؤولني عن التعيني.الفردية وإىل تعزيز مساءلة املديرين املس

                                                           
)٤٨(  IDB.15/4 وPBC/AS.3/4.شؤون املوظفني، تقرير املدير العام :  
  .السادس، القسم ٦٧/٢٥٥، والثامن، القسم ٥٣/٢٢١قرارا اجلمعية العامة   )٤٩(
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  ومن املتوقع أن يساعد تنفيذ التوصية التالية على تعزيز التنوع اجلغرايف يف اليونيدو.  -١١٦
  

  ٧التوصية 
لـدى اليونيـدو،    العاملـة قـوة  لينبغي للمدير العام أن يضع خطة عمل، تتضمن تدابري رصد، هبدف حتسني التنـوع اجلغـرايف ل  

  .٢٠١٨ذها إىل جملس التنمية الصناعية، بدءاً بدورته السادسة واألربعني يف عام وأن يقدِّم تقارير منتظمة عن تنفي
    

    التوازن بني اجلنسني
سياسة تراعي االعتبارات اجلنسانية. ويف الصـيغة األحـدث لتلـك السياسـة، الـيت صـدرت يف        ٢٠٠٩تتَّبع أمانة اليونيدو منذ عام   - ١١٧
املنظور اجلنساين والتمثيل املتساوي للمرأة والرجل باعتبارمها من األولويات الرئيسية داخل ، جرى التأكيد على تعميم مراعاة ٢٠١٥عام 

علـى املـؤمتر العـام يف سـنة      ٢٠١٩- ٢٠١٦وإضافة إىل ذلك، ُعرضت استراتيجية املساواة بني اجلنسني ومتكـني املـرأة للفتـرة     )٥٠(املنظمة.
اجلنسانية مل تسفر عن نتائج مهمة، على الرغم من وجود اجتاه مشجع يف الفئة الفنية ومع ذلك، تشري األرقام إىل أن التدابري  )٥١(.٢٠١٥

كـانون  (انظر املرفق الرابع). وقد أشارت هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة (هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة) إىل أنـه يف       
يونيدو أدىن من مثيله لدى مؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة عمومـاً علـى صـعيد كـل        ، كان متثيل املرأة يف أمانة ال٢٠١٣األول/ديسمرب 

واستمرت غلبة متثيل الذكور داخل فئة املديرين والفئة الفنية، حيث مل ُيقترب من حتقيق التكـافؤ   )٥٢(رتبة ضمن فئة املديرين والفئة الفنية.
كبار املديرين بارز وينبغي تصحيحه استناداً إىل بعض التقـدم احملـرز يف    . ويالَحظ أن اخللل فيما بني٢٠١٦يف عام  ٣- سوى يف رتبة ف

  . واالختالل اجلنساين موجود أيضاً لدى اخلرباء واالستشاريني املعيَّنني مبوجب اتفاقات اخلدمة الفردية.٥- وف ٤- الرتبتني ف
 اجلنســني. ويتمثــل اهلــدف املــذكور يف وخــالل هــذا االســتعراض، أكــدت إدارة اليونيــدو التزامهــا بتحســني التــوازن بــني    -١١٨

السياسة اجلنسانية يف حتقيق املساواة داخـل األمانـة؛ بيـد أنـه مل ُيَشـر إىل إطـار زمـين حمـدد. وأحـاط املفتشـان علمـاً بتعـيني منسـق              
ورصـد التقـدم    . ونظـراً للقيـود علـى املـوارد فيمـا يتعلـق بتنفيـذ السياسـة اجلنسـانية         ٢٠١٤يف عام  ٤-للشؤون اجلنسانية برتبة ف

احملرز بشأهنا، ركزت إدارة اليونيدو على التدابري اليت تنطـوي علـى تكـاليف حمـدودة، مثـل مبـادرات إذكـاء الـوعي باملسـاواة بـني           
  اجلنسني ومراعاة االعتبارات اجلنسانية، وفرص اإلرشاد للموظفات، وتعيني جهات وصل معنية بالشؤون اجلنسانية.

، تبدو املساواة هدفاً صعب التحقيق ضمن إطار زمين معقـول. ويـدعو املفتشـان إدارة اليونيـدو إىل     ويف ظل االجتاه احلايل  -١١٩
تكثيــف جهودهــا يف هــذا اجملــال، بقــدر مــا يســمح بــه وضــعها املــايل ومــع مراعــاة الــدروس املســتفادة مــن تنفيــذ التــدابري القائمــة    

. وعلـى وجـه   ٢٠١٩بشأن السياسة اجلنسانية املقـرَّر إجـراؤه يف عـام    وتأثريها، دون انتظار استنتاجات وتوصيات التقييم املستقل 
اخلصـوص، ميكـن اسـتكمال السياسـة خبطـة عمـل تسـمح برصـد التـدابري الكفيلـة مبراعـاة االعتبـارات اجلنسـانية، واملسـاعدة علـى                

، القـوة العاملـة  النظر إىل هيكـل  ضمان مساءلة املديرين املسؤولني عن التعيني على مجيع املستويات. ومن خالل القيـام بـذلك، وبـ   
ينبغي إلدارة اليونيدو أن تقيِّم التدابري اليت ميكن أن تشمل اخلرباء واالستشاريني املستعان هبم مـن خـالل اتفاقـات اخلدمـة الفرديـة      

  ككل. القوة العاملةلتحسني التوازن بني اجلنسني ضمن 
  تعزيز التوازن بني اجلنسني لدى اليونيدو.ومن املتوقع أن يساعد تنفيذ التوصية التالية على   -١٢٠

  
                                                           

)٥٠(  UNIDO/DGB/(M).110/Rev.2. 

)٥١(  GC.16/8 اليونيدو واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.٣-/ق١٦-وقرار املؤمتر العام م ع :  
  .Corr.1وتصويبها  A/69/346الوثيقة   )٥٢(
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  ٨التوصية 

ليونيـدو،  دى اللقـوة العاملـة لـ   ينبغي للمدير العام أن يضع خطة عمل، تتضمن تدابري رصد، هبدف حتسني التوازن اجلنساين 
 جملس التنميـة الصـناعية،   تكون مكمِّلةً لسياسة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وأن يقدِّم تقارير منتظمة عن تنفيذها إىل

  .٢٠١٨بدءاً بدورته السادسة واألربعني يف عام 
    

    أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية
، طائفـةً مـن   ٢٠١٢املوضـوُع يف عـام    )٥٣(وحَّد إطاُر التعيني وإدارة شؤون املـوظفني املشـمولني باتفـاق اخلدمـة الفرديـة،       -١٢١

تة يف الســابق والـيت تــنظِّم تعــيني وإدارة األفـراد مــن غـري املــوظفني (االستشــاريني    اإلداريـة الــيت كانــت مشـتَّ  والنشــرات السياسـات  
الدوليني والوطنيني وأفراد الدعم احملليني والعمال املستخَدمني حسـب احلاجـة). ويرحـب املفتشـان بالتوحيـد كخطـوة حنـو وضـع         

  طريقة تعاقدية وحيدة لفائدة مجيع فئات األفراد من غري املوظفني.
ومع ذلك، يبدو أن االحتياجات اليومية حتفِّز اعتماد ممارسات ال تتماشى متاماً مع القواعـد. وقـد أبـرز هـذا االسـتعراض        -١٢٢

ــال لألحكــام       عــدة مشــاكل تتعلــق باتســاق املمارســات (خمططــات األجــور املطبَّقــة، واالســتحقاقات املمنوحــة) ومســتوى االمتث
صوى، والوظائف/املهام املكلَّـف هبـا، وتقيـيم األداء). وينبغـي إلدارة اليونيـدو أن تواصـل       اإللزامية (مدة العقود، واحترام املدة الق

  زيادة الرقابة على استخدام عقود اخلدمة الفردية لضمان االمتثال الصارم لألحكام السياساتية واحترامها.
حسـب مصـدر األمـوال     ٢٠١٦- ٢٠١٤ة توزيعاً للنفقـات ذات الصـلة بـاخلرباء واالستشـاريني للفتـر      ١١ويتضمن اجلدول   - ١٢٣

، أنفقـت اليونيـدو أكثـر    ٢٠١٦املستخدمة (لالطالع على توزيع حسب املكونات الرئيسية لألمانـة، انظـر املرفـق الرابـع). ويف عـام      
د مليون يورو على االستشارات. وجتلب معظم هذه التعيينـات اخلـربة املتخصصـة إىل بـرامج ومشـاريع املسـاعدة التقنيـة. بيـ         ٤٥من 

أن االستعراض كشف أن هذه الطريقة التعاقدية تشمل طيفاً أوسع. فقد أظهر تكوين العديد من الوحـدات التنظيميـة ملكتـب املـدير     
العام وقطاع دعم السياسات والربامج اعتماداً شديداً على أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية. وتعي إدارة اليونيـدو، كمـا يبـيِّن كبـار     

ت االستشــاريني ُتســتخدم علــى نطــاق واســع فيمــا يتعلــق باملهــام الــيت ُيفتــرض أن يضــطلع هبــا موظفــو املنظمــة املســؤولني، أن خــدما
ئمـة علـى اعتبـار    الفنيون. وقد اختذت الوحدة منذ زمن بعيد موقفاً مناهضاً الستخدام تلك الطرائق التعاقدية لالضطالع بوظائف دا

  )٥٤(يف جمال العمل.الفضلى دة يف جمال التوظيف أو مع املمارسات ال تتسق مع سياسة األمم املتحأن هذه املمارسة 
   

    : النفقات املتصلة باتفاقات اخلدمة الفردية (مباليني اليوروهات)١١اجلدول 
 ٢٠١٦ ٢٠١٤ 

 ١,٩ ٢,١العقود املموَّلة من امليزانيتني العادية والتشغيلية
 ٤٤ ٣٤,٣العقود املموَّلة من صناديق التعاون التقين

 ٤٥,٩ ٣٦,٤اجملموع
  

    : املعلومات املقدمة من أمانة اليونيدو. وانظر أيضاً املرفق الرابع.املصدر

                                                           
)٥٣(  UNIDO/AI/2012/02 ً؛ وانظر أيضاUNIDO/AI/2016/5.  
)٥٤(  JIU/REP/2014/8صلة يف مؤسسات منظومة األمم املتحدة.: استخدام أفراد من غري املوظفني وطرائق التعاقد ذات ال  
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ومل يكن هناك اتسـاق يف املـدخالت الـيت قـدمها أصـحاب اتفاقـات اخلدمـة الفرديـة ألغـراض هـذا االسـتعراض. والكـثري               -١٢٤
جـب عقـود متعاقبـة، وأبـدوا مواقـف إجيابيـة بشـأن جتربتـهم،         منهم عملـوا حلسـاب اليونيـدو لـزمن طويـل يف خمتلـف املناصـب مبو       

وخصوصاً املهنيني الشباب. ومع ذلك، أُبلغ عـن عـدم الرضـا بشـأن عـدد مـن املسـائل: انعـدام األمـن الـوظيفي، وغيـاب الفـرص             
أُبـرزت أيضـاً بعـض    الوظيفية، وعـدم اتسـاق خطـة األجـور أو االسـتحقاقات يف العقـود املتعاقبـة، وضـغوط العمـل غـري املـربَّرة. و           

 اجلوانب األكثر خطورة، مثل السلطة التقديرية املفرطة للمديرين وحاالت التحرش امللحوظة.

وينشأ عدد من العيوب احملتملة املعروفة جيداً يف الفعاليـة والكفـاءة التنظيميـتني مـن االسـتخدام املكثـف لألفـراد مـن غـري            -١٢٥
قود اإللزامية، وارتفاع معـدالت التنـاوب، والتخطـيط يف فتـرة وجيـزة، قـد تـؤدي إىل        املوظفني. ذلك أن حاالت االنقطاع يف الع

عدم االستقرار يف عمليـات الوحـدات التنظيميـة. ويشـري املـديرون أيضـاً إىل التكـاليف اخلفيـة ملنحنيـْي التعريـف والـتعلم املتسـقْين             
جراءات املؤسسية. وقد ينطوي االعتماد املتزايـد علـى اخلـربات    لدى االستشاريني املبتدئني الذين ال يتقنون استخدام الذاكرة واإل

اخلارجية إلنتاج األعمال الفنية على خماطر من حيـث ضـمان اجلـودة واملعـارف املؤسسـية. وأخـرياً، فـإن ذلـك االرتفـاع يف نسـبة           
األحكــام املتعلقــة بتضــارب أصــحاب اتفاقــات اخلدمــة الفرديــة قــد يفضــي، نظــراً لوضــعهم غــري اليقــيين، إىل صــعوبات يف التقيــد ب 

  املصاحل ومدونة قواعد السلوك، يف جمايلْ التقييم أو املشتريات مثالً.
واســتعرض املفتشــان عينــة مــن ملفــات أصــحاب اتفاقــات اخلدمــة الفرديــة. وكانــت البنــود اإللزاميــة، مــن قبيــل التوصــيف      - ١٢٦

احل، مسـجَّلة حسـب األصـول. وكانـت التوصـيفات الوظيفيـة مـن        الوظيفي والسرية الذاتية واالستمارات الطبية وبيان تضـارب املصـ  
أجل االختيار والتعـيني تتسـم بالتفـاوت: يف حـني اتسـمت املعلومـات السـياقية واألساسـية للمنصـب بالتفصـيل الـوايف عمومـاً، فـإن              

مـا ُعثـر علـى تقـارير عـن      از. وقللت من مؤشرات واضحة لإلجنالنواتج واملنجزات املتوقعة كانت تتسم أحياناً بالعمومية املفرطة وخ
  أداء أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية يف امللفات الشخصية رغم األحكام السياساتية احملددة املتعلقة بإدراج تلك التقارير.

ن تذييل للتقرير السنوي للمدير العام فئة اخلرباء واالستشاريني. وهو يتضـمن إحصـاءات عـ   يتناول وفيما يتعلق باإلبالغ،   -١٢٧
وبالنظر إىل اتساع نطاق استخدام هذه الطريقـة التعاقديـة، يعتقـد املفتشـان أن     عدد التعيينات يف الفئتني اجلغرافية واجلنسانية. 

. وميكن أن يشمل ذلك، يف مجلة أمور، العناصر التالية: التكلفـة  هناك حاجة إلعداد املزيد من التقارير التحليلية يف هذا الشأن
؛ أنـواع املهـام   القـوة العاملـة  عقود اخلدمة الفردية؛ وزن واجتاهات كل مكون من املكونات الرئيسـية لألمانـة يف   التنظيمية جملموع 

ومـن شـأن مثــل ذلـك اإلبـالغ النــوعي     ؛ معلومــات بشـأن االسـتثناءات مـن األحكــام السياسـاتية.     املوكلـة إىل العـاملني  الرئيسـية  
القـوة  ؤسسـية، أن يسـاعد علـى توضـيح االحتياجـات التنظيميـة وتيسـري تكييـف         املعزَّز، املتاح بفضل نظام ختطيط املوارد امل

، عند االقتضاء. كما أنـه سـيمكِّن جملـس التنميـة الصـناعية مـن ممارسـة رقابـة أوثـق علـى اسـتخدام األفـراد مـن غـري               العاملة
  املوظفني من خالل االستعراضات املنتظمة.

    
    إدارة األداء والتعلم  - باء

  ءإدارة األدا
عقب مرحلة جتريبية. وكـان القصـد مـن ذلـك      ٢٠١٢ُبدئ العمل بالنظام اإللكتروين احلايل إلدارة أداء املوظفني يف عام   -١٢٨

تعزيز الصلة بني األهداف الفردية لتنمية املسار الوظيفي وأهداف املنظمة، والتركيز على التوجه حنـو النتـائج واملسـاءلة باعتبارمهـا     
  قييم األداء. ومتثلت إحدى السمات اجلديدة يف استحداث آلية للتعقيبات على مجيع املستويات.عنصرين أساسيني يف ت
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واستحدثت إدارة اليونيدو، كإحدى املمارسات اجليدة، فريق استعراض مشـتركاً بـني الشُّـعب لإلشـراف علـى االتسـاق         -١٢٩
يف املائة. وأقرَّ املـديرون واملوظفـون الـذين     ١٠٠ائة إىل حنو يف امل ٨٠واالمتثال. ونتيجة لذلك، حتسَّن معدل االمتثال من أقل من 

أُجريت معهم مقابالت باستمرار التحديات املتعلقة بتطبيـق نظـام إدارة األداء، وال سـيما فيمـا يتعلـق مبواءمـة معـايري التقيـيم علـى          
املسـتويات، واحتـرام األطـر الزمنيـة. ووجـد      نطاق املنظمة فيما خيص الوظـائف املتماثلـة، واختيـار األقـران للتعقيبـات علـى مجيـع        

ستون يف املائة من اجمليبني أن أداءهم ُيقيَّم يف الوقـت املناسـب وعلـى حنـو يتسـم بالشـفافية واملوضـوعية. ومـع ذلـك، فقـد شـكَّك            
بتطـوير املسـار الـوظيفي.    بعض اجمليبني فيما إذا كان نظام إدارة األداء بشكله احلايل يشكل أداة إدارية فعالة، ال سيما فيما يتعلـق  

بـاإلقرار  ومن املهم أن تستعرض إدارة اليونيدو هذا النظام وأن تقيِّم مـا إذا كـان أداة مناسـبة وفعالـة، ال سـيما فيمـا يتعلـق        
  .وينبغي إيالء عناية خاصة ملنهجية التقييم على مجيع املستويات. األداء اجليد وتصحيح التقصري يف األداءب

يدو املوظفني على أدائهم من خالل آليات حمددة، مثل نظام ملنح جوائز اجلدارة الفرديـة أو اجلماعيـة، سـواء    وتكافئ اليون  -١٣٠
ذات الطبيعة املاليـة أو غـري املاليـة. ومـن بـني تلـك املكافـآت، تتمثـل ترقيـة اجلـدارة يف ترقيـة شخصـية (ال متـس الرتبـة أو املسـمى                

األفــراد العــاملني يف الوظــائف الثابتــة املموَّلــة مــن امليزانيــة العاديــة والــذين دأب  الــوظيفي للمنصــب). وال ميكــن منحهــا ســوى إىل
أداؤهم على جتاوز التوقعات. وتبيِّن تعليمات إدارية شروط تلك الترقيات القائمة على اجلـدارة، وحتـدِّد آليـات كفالـة املوضـوعية      

حدة مثل تلك الترقيـات الشخصـية ألهنـا حتيـد عـن ممارسـات النظـام        (معايري األهلية وعمليْيت الترشيح واالستعراض). وال تؤيد الو
املوحد لألمم املتحدة، كما أهنا تتم خـارج عمليـة التوظيـف والتنسـيب النظاميـة. ويف حـال اإلبقـاء علـى تنفيـذ مثـل تلـك اآلليـة،             

فـإن اآلليـة ال ُينظـر إليهـا أحيانـاً      جيب أن تكون قوية وموحدة ومراقَبـة وشـفافة. ووفقـاً للـردود الـواردة علـى استقصـاء الوحـدة،         
  باعتبارها كذلك.

وال خيضع أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية لـنفس نظـام تقيـيم األداء. وعلَّـق الكـثري منـهم بـأهنم نـادراً مـا ُيبلَّغـون بتقيـيم              -١٣١
أو بكيفيته إذا كان قـد أُجـري.   األداء اخلاص هبم؛ وأشار آخرون إىل عدم علمهم مبا إذا كان ذلك التقييم قد أُجري من األساس 

ويــدعو املفتشــان إدارة اليونيــدو إىل التأكــد مــن أن املــديرين التنفيــذيني جيــرون التقييمــات املالئمــة ألداء أصــحاب اتفاقــات 
وبـالنظر إىل هيكـل   . اخلدمة الفردية، على أالّ يقتصر ذلك على اإلجـراءات اإلداريـة اخلاصـة مبـدفوعات األجـور واألتعـاب      

، فسوف تسهم اإلدارة والتسجيل االستباقيان ألداء أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية يف زيادة كفاءة املنظمة، لعاملةالقوة ا
  .وال سيما عندما يكون تعيني هؤالء األفراد عن طريق عقود متعاقبة منفصلة

    
    التعلم
يف املائـة مـن نفقـات     ٠,٥ما ميثل حنـو  يورو، وهو  ٦٦٨ ٨٠٠غ مبل ٢٠١٧-٢٠١٦ُخصِّص للتدريب يف ميزانية الفترة   -١٣٢

املوظفني وُيعترب نسبة منخفضة يف منظومة األمم املتحدة. وإضافة إىل ذلك، تساهم اليونيدو يف برامج التدريب املشـتركة يف جمـال   
لـتعلم ال حتظـى   دوالر). وقد أقـرَّت إدارة اليونيـدو بأنـه نظـراً للحالـة املاليـة السـائدة، فـإن فـرص وإجـراءات ا           ٧٠ ٠٠٠اللغات (

بتمويل جيد. ويف الوقت نفسه، نظراً لندرة التعيينـات اخلارجيـة، فمـن املهـم احلفـاظ علـى حداثـة اجملموعـة الداخليـة القائمـة مـن            
الكفاءات واملهارات. وأظهر املوظفون اجمليبون على استقصاء الوحدة شواغلهم يف هذا اجملال. فقـد اعتـرب العديـد منـهم أن فـرص      

تعلم احلالية غري كافية لالرتقاء مبهـاراهتم وكفـاءاهتم وال تسـاعدهم علـى التكيـف مـع تطـوير املسـار الـوظيفي. وميثِّـل           التدريب وال
  .١٢يف املائة من ساعات التدريب، على النحو املبني يف اجلدول  ٥٠التدريب اللغوي حنو 
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    )٢٠١٥: معلومات عن التدريب (١٢اجلدول 
 عدد املشاركني عدد الدورات 

ساعات 
 التدريب

 النسبة املئوية

 ٪٤٤,٦ ٧ ١٠٤ ١٤٨ ٣٢ التدريب اللغوي

 ٪٢٣,٥ ٣ ٧٣٨ ٣٦٠ ٢٩ االرتقاء بالكفاءات التقنية

 ٪١٤,٤ ٢ ٢٩٨ ٦٢٠ ٧٨ التدريب على تكنولوجيا املعلومات

 ٪١١ ١ ٧٥٠ ٢٨٤ ٢٩ االرتقاء بالكفاءات العامة

 ٪٦,١ ٩٦٨ ١٣٠ ٤ تنمية القدرات التنفيذية/اإلدارية

 ٪١أقل من  ٣٦ ١٤ ٢ التوازن بني العمل واحلياة/رفاه املوظفني

 ٪١أقل من  ٣٢ ٨ ١ توجيه موظفي املقر وامليدان

    ١٥ ٩٢٦ ١ ٥٦٤ ١٧٥ اجملموع
  التذييل ياء).، IDB.44/2-PBC.32/2، الوثيقة ٢٠١٦(اليونيدو  ٢٠١٥أساس التقرير السنوي للمدير العام لعام  على: أُعد املصدر

  
قيد االستعراض حاليا. ويرى املفتشان أن هذه العملية ينبغـي أن   )٥٥(٢٠١٠وحسب أمانة اليونيدو، فإن سياسة التعلم لعام   -١٣٣

ويقتـرح املفتشـان إنشـاء برنـامج للتـدريب اإللزامـي       . القـوة العاملـة  تكون مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتقيـيم مـواطن القـوة والضـعف يف     
وينبغي أن يستند هذا الربنامج إىل االحتياجات املؤسسية  يوجد حاليا مثل ذلك الربنامج يف اليونيدو.جلميع املوظفني حيث إنه ال 

لوضع أساس مرجعي لقاعدة مشتركة من املهارات والكفاءات. وعادةً ما تكمِّـل املنظمـات األخـرى التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة        
ف املالمــح الوظيفيــة، أي فيمــا يتعلــق بكبــار املــديرين واملمــثلني امليــدانيني  مثــل ذلــك الربنــامج األساســي بنمــائط متخصصــة تســتهد 

واملديرين التنفيذيني واملـوظفني يف اجملـاالت الفنيـة مثـل املشـتريات واملـوارد البشـرية وتقيـيم خمـاطر االحتيـال وتكنولوجيـا املعلومـات             
أدىن من أيام التدريب سـنويا ملوظفيهـا، وأن تدرجـه باعتبـاره     وينبغي إلدارة اليونيدو أن تنظر أيضاً يف حتديد عدد واالتصاالت. 

  .جزءاً من نظام تقييم األداء للتشجيع على التعلم املستمر
    

    العالقات بني املوظفني واإلدارة  - جيم
 -للمــوظفني إن العالقــات بــني املــوظفني واإلدارة ينظمهــا النظــام األساســي للمــوظفني (املــادة اخلامســة) والنظــام اإلداري      -١٣٤

مسـدِّدي االشـتراكات،    مـن املـوظفني مـن    ٤٠٠(الفصل اخلامس). وميثل احتاد املوظفني مجيع املوظفني، ويضـم حنـو    ١٠٠اجملموعة 
يف املائة. وميثل جملس املوظفني اجلهاز التنفيذي لالحتاد. وحيظى ممثلو املوظفني بعضوية عدد من اهليئات االستشـارية   ٨٥ميثل حنو  مبا

  كة اليت تعاجل املسائل املتصلة باملوظفني، مثل التعيني أو الترقية أو الطعون، وكذلك هيئات مشتركة للخدمات العامة.املشتر
وقد كان تقييم إدارة اليونيدو وممثلـي املـوظفني إجيابيـا لنوعيـة العالقـات بـني املـوظفني واإلدارة. وأيـدت نتـائج استقصـاء             -١٣٥

)، وإن كان هناك بعـض العـاملني الـذي يـودون أن ُيعتمـد هنـج أكثـر اسـتباقية يف معاجلـة          ١٣ر اجلدول الوحدة جزئيا التقييم (انظ
شواغل املوظفني. والحظ املفتشان ورود تعليقات إجيابية بشأن العالقـات بـني ممثلـي املـوظفني واإلدارة علـى املسـتوى التنفيـذي.        

بوجـود جمـال للتحسـن يف العالقـات علـى مسـتوى العمـل بـني املـديرين           بيد أهنما سجَّال أيضاً سلسلة من املالحظات الـيت تـوحي  
التنفيذيني وخمتلف فئات املوظفني. ويتشارك رئيس جملس املوظفني يف رئاسة لقـاءات مفتوحـة يعقـدها املـدير العـام. وُيعتـرب ذلـك        

                                                           
)٥٥(  UNIDO/DGB/(M).117. 
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يع املـديرين اإلداريـني علـى حضـور هـذه      ترتيباً جيداً، وإن مل يؤد بعد إىل مشاركة أنشط من جانب املوظفني. وينبغي أيضاً تشج
  االجتماعات، كما اقُترح يف عدد من ردود اجمليبني على استقصاء الوحدة وخالل املقابالت.

    
    بني املوظفني واإلدارة (النسبة املئوية للمجيبني)يف العالقات : رأي موظفي اليونيدو ١٣اجلدول 

 موافق 
موافق 
 غالباً

 حمايد
غري موافق 
 غالباً

  موافقغري

  شكاواهم وتظلماهتم يفأعتقد أن ممثلي املوظفني يدعمون املوظفني يف 
 إطار عالقاهتم باإلدارة يف مكان العمل

٨,٩ ١٢,٥ ٣٥,٥ ٣٠,٣ ١٢,٨ 

أعتقد أن اإلدارة ُتشرِك ممثلي املوظفني على حنو مناسب يف القرارات 
 الرئيسية اليت متس املوظفني

٩,٢ ١٣,٥ ٤١,٩ ٢٤,١ ١١,٣ 

  
  ).٢٠١٦: استقصاء الوحدة ملوظفي اليونيدو (صدرامل
  

وال ينتمي أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية إىل عضوية احتاد املـوظفني. وميكنـهم عمليـا أن يلتمسـوا بعـض خـدمات جملـس          -١٣٦
مـن قبيـل    املوظفني على حنو غري رمسي. وال يشمل هـذا الترتيـب احلصـول علـى اخلـدمات املخصصـة لألعضـاء مـن دافعـي الرسـوم،          

املشورة القانونية والعروض الثقافية أو التجارية. وتشري املدخالت الواردة من أصحاب اتفاقـات اخلدمـة الفرديـة إىل أن هـذه املسـألة      
وتكوينــها، يشــجع املفتشــان إدارة اليونيــدو وممثلــي املــوظفني علــى تقيــيم   القــوة العاملــةوبــالنظر إىل هيكــل تســتدعي االهتمــام. 

  لية وكفالة أن تتاح ألصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية القنوات املالئمة للتعبري عن شواغلهم.الطرائق احلا
    

    تسوية املنازعات
ليس لدى اليونيدو أمني مظامل لتيسري تسوية املنازعات على حنو مستقل وغري رمسي. وهناك عـدة أدوات ملعاجلـة شـواغل      -١٣٧

خليـة الرمسـي. وتتمثـل القنـوات الرئيسـية يف إدارة املـوارد البشـرية أو ممثلـي املـوظفني أو          املوظفني قبل رفعها إىل نظـام العدالـة الدا  
مستشار للمـوظفني. وقـد الحـظ املفتشـان أن املنازعـات جيـري تناوهلـا يف عمليـة تنقـيح اإلطـار اإلداري للمـوارد البشـرية هبـدف              

اتفاقـات اخلدمـة الفرديـة للوحـدة عـن شـواغلهم يف هـذا        تعزيز النهج الوقائي. وهلذا ما يـربره حيـث أعـرب املوظفـون وأصـحاب      
ويف هـذا السـياق، يرحـب املفتشـان بإصـدار السياسـة املؤسسـية بشـأن التحـرش مـؤخراً السـتكمال مدونـة السـلوك              اجملال. 

ائـدة  وإضافة إىل ذلك، قد يكون من املستصوب أن ينظر املدير العام يف خيـارات لتقـدمي خـدمات أمـني املظـامل لف     . األخالقي
موظفي اليونيدو، رمبا عن طريق دراسة وضع ترتيبات مشتركة أو متقاَسمة مع منظمة أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة يف 

. وأخرياً، ينبغي توحيد مجيع األحكام غري الرمسية لتسوية املنازعات ضمن صك إداري وحيد حيدِّد بوضوح ماهيـة اخلـدمات   فيينا
. وميكـن أن يسـاعد ذلـك    القـوة العاملـة  ألطراف الفاعلة املعنية، والقواعد املطبَّقة على خمتلف فئات املتاحة، ودور كل طرف من ا

أيضاً على رفـع مسـتوى الـوعي بـدور ومهـام مستشـار املـوظفني، وهـو خـبري استشـاري خـارجي تعيِّنـه املنظمـة، وهـو مـا اعتـربه                 
  ).١٤جلدول املوظفون غري كاف حسب االستقصاء الذي أجرته الوحدة (انظر ا
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    تسوية املنازعات (النسبة املئوية للمجيبني)يف : رأي موظفي اليونيدو ١٤اجلدول 
 موافق 

موافق 
 غالباً

 حمايد
غري موافق 
 غالباً

 غري موافق

لدرء أعتقد أن اليونيدو توفر للموظفني آليات وإجراءات داخلية فعالة 
 وتسوية املنازعات واملظامل يف مكان العمل

١٠,٧ ١٨,٠ ٣٤,٩ ٢٥,١ ١١,٣ 

أعتقد أن مستشار املوظفني يف اليونيدو يوفر وسيلة غري رمسية فعالة 
 حل املنازعات/لدرء

٨,٩ ٨,٣ ٥٢,٩ ١٨,٣ ١١,٦ 

  ٦,٤  ٧,٠  ٥١,٧  ٢٣,٦  ١١,٣  أعتقد أن جملس الطعون املشترك يوفر قناة فعالة للطعن يف القرارات اإلدارية
  

  ).٢٠١٦ونيدو (الوحدة ملوظفي الي استقصاء: املصدر
  

ويتألف نظام العدالة الرمسي أساساً من اللجنة التأديبية املشتركة وجملس الطعون املشترك، وكالمها أنشـئ مبوجـب النظـام      -١٣٨
ذا ميثلها املدير العام. وتشكِّل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية أيضاً جزءاً مـن هـ  اليت إدارة اليونيدو من اإلداري للموظفني، و

  اإلطار.
القـرارات اإلداريـة، ويف تقـدمي املشـورة إىل املـدير      يف  نيوتتمثل وظيفة جملس الطعون املشـترك يف النظـر يف طعـون املـوظف      -١٣٩

طعـون يف السـنة. وعـادةً مـا كـان عـدد احلـاالت الـيت ُترفـع إىل احملكمـة اإلداريـة             ١٠و ٥العام بشأهنا. ويستعرض اجمللس مـا بـني   
دوليـة أقـل مـن مخـس حـاالت يف السـنة. ومل يتسـنَّ للمفتشـْين تقيـيم فعاليـة جملـس الطعـون املشـترك بوصـفه آليـة                ملنظمة العمـل ال 

  استئنافية، حيث مل تعمِّم إدارة اليونيدو املعلومات ذات الصلة عن نتائج حاالت االستئناف ألسباب تتعلق بالسرية.
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    علوماتتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدارة امل  -سابعاً
لضــمان حتســني  ٢٠١٦أُنشــئت إدارة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، ضــمن قطــاع دعــم السياســات والــربامج يف عــام      - ١٤٠

اندماج إدارة املعلومات يف النظم التجارية ونظام ختطيط املوارد املؤسسية. وتشمل اإلدارة أيضاً شـعبة الـدعوة واالتصـاالت. ويف وقـت     
ارة ختضع إلشـراف املـدير اإلداري لـدعم السياسـات والـربامج يف غيـاب منصـب مـدير مسـتقل بسـبب القيـود            االستعراض، كانت اإلد

ومن املستصوب، يف رأي املفتشْين، أن يرأس اإلدارة مدير ذو خربة متخصصة بصـفته كـبري مـوظفي تكنولوجيـا املعلومـات      املالية. 
  .وإدارة املعلومات

    
    االتحوكمة تكنولوجيا املعلومات واالتص

ليس لدى اليونيدو جلنة حمددة معنية بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على نطاق املنظمة. وأثناء تنفيـذ برنـامج التغـيري، عمـل       - ١٤١
جملــس خمصَّــص للمشــروع مبثابــة جهــاز إداري مكــرَّس يركــز علــى تطــوير وتنفيــذ نظــام ختطــيط املــوارد املؤسســية. وتنــدرج احلوكمــة    

ولوجيا املعلومات واالتصاالت ضمن مسؤوليات اجمللس التنفيذي؛ وتشمل اختصاصاهتا استعراض التقدم احملرز لتنفيـذ  االستراتيجية لتكن
ختطيط املوارد املؤسسية وتوفري التوجيـه االسـتراتيجي. وقـد أظهـرت احملاضـر املـوجزة جللسـات اجمللـس التنفيـذي علـى مـدى السـنوات             

ط املوارد املؤسسـية، مل تعـد تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت متثـل أولويـة مـن بـني مسـؤولياته           الثالث املاضية أنه بعد نشر نظام ختطي
ويقترح املفتشان إنشاء فريق عامل معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت علـى نطـاق املنظمـة خيضـع إلشـراف اجمللـس       العديدة. 
ولويــات يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، وأن يــدعم وُيفتــرض أن يكفــل الفريــق مراعــاة االحتياجــات واأل. التنفيــذي

. وُيفتــرض أن ُيعــىن مبســائل مثــل االســتراتيجية املؤسســية يف جمــال تكنولوجيــا اجمللــَس التنفيــذي فيمــا يتخــذه مــن قــرارات اســتراتيجية
امليـزانيتني، وأمـن املعلومـات واستضـافتها،     املعلومات واالتصاالت، ونفقات تكنولوجيـا املعلومـات، وأولويـات االسـتثمار يف الربنـامج و     

  وأن يشجع على اتباع هنج شامل على املستوى العمليايت بشأن مسائل مثل حتويل أجهزة سطح املكتب ومواءمة الرباجميات.
لـيت  ، الطـابع الرمسـي علـى القواعـد ا    ٢٠١١وتضفي السياسة احلالية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الصادرة يف عام   -١٤٢

تنظم استخدام موارد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على نطاق املنظمة ألغراض من قبيل إدارة املعلومـات، وسـرية البيانـات،    
واألمن. ومن املمارسات اجليدة حتديث مثل تلك الوثيقة الفنيـة علـى أسـاس منـتظم. ويبـدو هـذا مناسـباً لليونيـدو بصـفة خاصـة،           

ة اليت طرأت على بيئـة تكنولوجيـا املعلومـات لـدى املنظمـة يف السـنوات األخـرية، وال سـيما مـع األخـذ           بالنظر إىل التغريات املهم
ويتفق املفتشان مع توصية مراجع احلسابات اخلارجي بشأن إعداد وتنفيذ وثيقـة رمسيـة حمدَّثـة    بنظام ختطيط املوارد املؤسسية. 

وُيفتـرض   )٥٦(.سياسة اليونيدو فيمـا يتعلـق بتكنولوجيـا املعلومـات     شاملة تراعي احلالة الراهنة للتكنولوجيا، وترسم خطوط
روع سياسـة  . ويف هـذا السـياق، ينبغـي وضـع مشـ     أن تشمل الوثيقة املبادئ الرئيسـية الـيت تـنظم إدارة املعلومـات يف اليونيـدو     

  توجيهية القائمة إلدارة الوثائق.من أجل استكمال املبادئ ال ،عليه املفتشان، يف صيغته النهائيةأُطِلع إدارة السجالت، الذي 
  ويُتوقع أن يؤدي تنفيذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية تكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات يف اليونيدو.  -١٤٣

  ٩التوصية 
مالً علـى  ينبغي للمدير العام أن يصدر سياسة حمدَّثة بشأن تكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات، وأن يشـكِّل فريقـاً عـا   

  نطاق املنظمة ليساعد اجمللس التنفيذي يف اإلشراف على تنفيذ السياسة وتوفري التوجيه االستراتيجي يف هذا اجملال.
    

                                                           
)٥٦(  IDB.44/3-PBC.32/3.  
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    نظام ختطيط املوارد املؤسسية
تغـيري  كجـزء مـن مبـادرة إدارة التغـيري يف إطـار برنـامج ال       ٢٠١٣-٢٠١٠ُنفِّذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية خالل الفترة   -١٤٤

والتجديد يف املنظمة، وُصمِّم حبيث يكون لـه نطـاق أوسـع مـن جمـرد األخـذ بنظـام جديـد لتكنولوجيـا املعلومـات. وُيمكِّـن نظـام             
ختطيط املوارد املؤسسية املديرين واملوظفني من تنفيذ العمليات التنظيمية واإلدارية عن طريق نظـام متكامـل واحـد يتـاح الوصـول      

قع امليدانية. وهو ييسِّـر التنظـيم واإلدارة يف جمـاالت مثـل املـوارد البشـرية والسـفر والشـؤون املاليـة واملشـتريات           إليه من املقر واملوا
واملشاريع مبتكرة بصفة خاصة، وقد أسـهمت إسـهاماً ملحوظـاً يف إدارة أنشـطة     احلافظات والدعم اللوجسيت. وُتعترب منيطة إدارة 
  قيقي.اليونيدو واإلبالغ عنها يف الوقت احل

ــامْي   -١٤٥ ــوظفني     ٢٠١٦و ٢٠١٤ويف عــ ــتعملني (املــ ــا املســ ــتوى رضــ ــاس مســ ــائني لقيــ ــدو استقصــ ــرت إدارة اليونيــ ، أجــ
كـان املعـدل    ، حيـث واالستشاريني)، يف املقر ويف امليدان، بشأن تنفيـذ نظـام ختطـيط املـوارد املؤسسـية. وكانـت النتـائج مشـجِّعة        

؛ وأيـد استقصـاء للوحـدة تقييمـاً     ٢٠١٤يف املائـة مقارنـةً بعـام     ٢أي بزيـادة قـدرها   ، ٢٠١٦يف املائة يف عـام   ٦٨اإلمجايل للرضا 
مماثالً. ومن املمارسات اجليدة إجراء مثل تلك االستقصاءات على نطاق املنظمة بانتظام، مـرة كـل سـنتني علـى األقـل، مـن أجـل        

نظـام ومـا يتصـل بـه مـن خـدمات الـدعم. وقـد         املساعدة على فهم مسـتوى رضـا املسـتعملني وخـربهتم وحتديـد جمـاالت حتسـني ال       
إدخـال بعـض التعـديالت علـى النظـام منـذ إنشـائه، اسـتجابةً ملخـاوف املسـتعملني بشـأن مـدى سـرعته              إىل هذه املمارسة أفضت 

نات ونوعية الواجهة البينية. ويشجع املفتشان إدارة اليونيدو على مواصـلة هـذه املمارسـة وضـمان أن ُتتـرجم التعليقـات إىل حتسـي       
  ملموسة لفائدة املستخدمني إىل أقصى مدى ممكن.

، أبلغت إدارة اليونيـدو جملـس التنميـة الصـناعية بـالوفورات ومكاسـب الكفـاءة الـيت درَّهـا نظـام ختطـيط            ٢٠١٤ويف عام   -١٤٦
حساب القيمـة املاليـة ملناصـب     ومتثلت املنهجية املطبَّقة يف )٥٧(املوارد املؤسسية، واليت حتققت أساساً يف جمايلْ اإلدارة واملشتريات.

ميكن قياسها أو تفتقر إىل املعلومات املرجعيـة األساسـية، ولـذلك     املوظفني املزالة من امليزانية. وهناك منافع أخرى جلبها النظام ال
  أُبلغ عنها يف شكل سردي.

. وقـد مشـل مؤشـرات    ٢٠١٥لـس يف عـام   ويف مرحلة الحقة، قُدِّم موجز للتحسينات اليت تتوخاهـا إدارة اليونيـدو إىل اجمل    -١٤٧
بيـد   )٥٨(على املوارد الالزمة ملواصلة خفض التكاليف التشغيلية واإلدارية يف عدة جمـاالت إداريـة موزَّعـة علـى نطـاق عـدة منـائط.       

أجـل تنفيـذ   أن التمويل مل ُيوفَّر. وأشـارت إدارة اليونيـدو إىل أهنـا تعمـل علـى اسـتحداث آليـات ماليـة مبتكـرة لتعبئـة املـوارد مـن             
الستحداث منـائط فيمـا يتعلـق بـإدارة      التجهيزيورو من صندوق  ٥٠٠ ٠٠٠، قُدِّم مبلغ أويل قدره ٢٠١٦التحسينات. ويف عام 

العقود والفواتري وجمموعة عناصر األجر اجلديدة الصادرة عن جلنـة اخلدمـة املدنيـة الدوليـة. ويشـجع املفتشـان األمانـة علـى إعـداد          
  سة ومقنعة إلثبات املنافع القصرية والطويلة األجل للنمائط اجلديدة املقترحة مبا يكفل حشد الدعم هلا.مربرات جتارية ملمو

    
    إدارة املعارف

يف حني اضطُلع مؤخراً بـبعض املبـادرات يف جمـال إدارة املعـارف، مثـل إصـدار تقريـر رأس املـال الفكـري وإعـداد مسـرد              -١٤٨
ــادلمبصــطلحات إدارة املعــارف   ــى نطــاق املنظمــة بشــأن إدارة املعــارف. وإىل جانــب إدارة      امل وتب ــارف، مل َتصــدر سياســة عل ع

تكنولوجيا املعلومات واالتصـاالت، الـيت تـدير الـنظم والـبىن التحتيـة (نظـام ختطـيط املـوارد املؤسسـية، وبراجميـة "أوبـن تكسـت"،              
                                                           

)٥٧(  IDB.42/8.مكاسب الكفاءة اليت حتققت من خالل تنفيذ برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة، تقرير من املدير العام :  
)٥٨(  IDB.43/9/Add.1 ،املدير العام. من ، إضافة إىل اقتراح٢٠١٩-٢٠١٦: اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  
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صـف هيكـل األمانـة باعتبارهـا تتحمـل قـدراً مـن        والشبكة الداخلية)، هناك عدة وحـدات أخـرى مدرجـة يف نشـرة املـدير العـام ت      
  املسؤولية عن إدارة املعارف.

علـى إدارة اليونيـدو أن تسـتند إىل املبـادرات السـابقة مـن أجـل وضـع اللمسـات األخـرية علـى            أنَّ ويرى املفتشـان    -١٤٩
ال سيما فيما يتعلق مبشاريع ملساعدة على مجع ونشر املعلومات بصورة منهجية، ومن أجل اسياسة مؤسسية إلدارة املعارف 

وســوف تســاعد هــذه السياســة، الــيت ُيفتــرض أن تســتند إىل تقيــيم    )٥٩(.التعــاون الــتقين ويف ســياق حبوثهــا وأنشــطتها املعياريــة 
لالحتياجــات املتعلقــة بــإدارة املعــارف وللمــوارد املتاحــة، علــى وضــع توجيهــات للمــديرين واملــوظفني وإذكــاء الــوعي بــدورهم      

 حتديـد ومحايـة املعـارف املتخصصـة املسـتحَدثة أو املتلقـاة يف إطـار األنشـطة الـيت يضـطلعون هبـا. وُيَعـدُّ اسـتخدام              ومسؤوليتهم يف
االستشاريني على نطـاق واسـع سـبباً آخـر إلرسـاء إدارة املعـارف كوسـيلة لنقـل املعـارف والـذاكرة املؤسسـية بـالنظر إىل الطـابع              

  املؤقت لعقود االستشاريني.  
منيطة إدارة املعارف والتعاون يف إطار نظام ختطيط املوارد املؤسسية أداة مناسبة لتطـوير إدارة املعـارف يف املنظمـة.     وتوفر  -١٥٠

ومن املمكن أن يساعد تعيني جهة اتصال بشأن إدارة املعـارف تكـون مسـؤولة عـن تنفيـذ السياسـة ورصـد املـوارد املعرفيـة          
  .على نطاق املنظمةملؤسسي اعلى تعزيز ثقافة إدارة املعارف والتعلم 

                                                           
  ).١: إدارة املعارف يف منظومة األمم املتحدة (التوصية JIU/REP/2016/10انظر   )٥٩(
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    إطار الرقابة  -ثامناً
يوفر مكتب الرقابة الداخلية واألخالقيات ومكتب التقيـيم املسـتقل ومراقبـة النوعيـة خـدمات الرقابـة الداخليـة لليونيـدو.           -١٥١

هـذا اإلطـار الرقـايب،     وُيستكمل عملهما مبراجـع احلسـابات اخلـارجي ووحـدة التفتـيش املشـتركة كـآليتني للرقابـة اخلارجيـة. ويف         
حدَّد األدوار واملسؤوليات يف ضوء قرارات الدول األعضاء وسياسات األمانـة واالختصاصـات احملـدَّدة. وأكـدت إدارة اليونيـدو      ُت

التزامهــا بكفالــة التنســيق القــوي بــني اهليئــات الرقابيــة، ال ســيما مــن حيــث ختطــيط العمــل وتبــادل املعلومــات، مــن أجــل جتنــب     
  وضمان حتقيق الكفاءة يف استخدام املوارد. االزدواجية

    
      مكتب الرقابة الداخلية واألخالقيات  - ألف

    املراجعة الداخلية 
يوجــد مكتــب الرقابــة الداخليــة واألخالقيــات ضــمن مكتــب املــدير العــام، وُيعــىن بــثالث وظــائف: املراجعــة الداخليــة،        -١٥٢

 )٦١(.٢٠١٥، وكذلك مليثاقهـا، املـنقَّح يف عـام    )٦٠(والقواعد املالية لليونيدوايل للنظام املوالتحقيق، واألخالقيات. وخيضع املكتب 
شـورة مسـتقلة وموضـوعية يف جمـال التحقـق هتـدف إىل إضـافة قيمـة إىل         مبملـدير العـام   ا تزويداملراجعة الداخلية إىل وظيفة وهتدف 

ابــة الداخليــة واألخالقيــات يف إطــار ميزانيــة فتــرة  وتتــألف قــدرة مكتــب الرق )٦٢(عمليــات اليونيــدو وإىل حتســني تلــك العمليــات. 
مـن مـدير ومراجعـْي حسـابات فنيـْين وحمقِّـق فـين ومـوظفْي دعـم، لكـن عنـد إعـداد هـذا التقريـر، كـان                 ٢٠١٧-٢٠١٦السنتني 

يـع أنشـطة   املكتب يضم مـديره واحملقِّـق ومـوظفْي الـدعم (أي مل يكـن هنـاك مراجعـان فنيـان) ليتنـاولوا، وفقـاً لواليـة املكتـب، مج            
اليونيدو، بصرف النظر عن مصدر متويلها (االشتراكات املقرَّرة أو التربعات) وموقعها (املقر أو امليـدان). ويشـمل نطـاق املكتـب     

كيـان خاضـع    ٢٠٠أيضاً اخلدمات العامة اليت تقدمها اليونيدو إىل املنظمات األخرى الـيت يقـع مقرهـا يف فيينـا. وميثِّـل ذلـك حنـو        
  مليون يورو. ٣٠٠اعدة مالية ُتقدَّر قيمتها بأكثر من للمراجعة وق

ــة اخلاضــعة         -١٥٣ ــات والوظــائف والوحــدات التنظيمي ــات والعملي ــد الكيان ــيم املخــاطر لتحدي ــة لتقي ويســتخدم املكتــب منهجي
دود ملـوارده. وتشـمل   للمراجعة اليت ينبغي إعطاؤها األولويـة يف القائمـة القصـرية املتعلقـة بربنـامج عملـه، بـالنظر إىل املسـتوى احملـ         

العناصر اليت ُينظر فيها لدى إجـراء التقيـيم النـوعي املخـاطر االسـتراتيجية والتشـغيلية واملاليـة، وخمـاطر عـدم االمتثـال للسياسـات،            
لـة  واالحتيال، والتقاضي، واألمن والسالمة، وخماطر املساس بالسمعة. وُتستخدم عناصر املخاطر من قبيـل التـدفقات املاليـة، واحلا   

امللحوظة للمراقبة الداخلية، وأعمال التحقق السابقة، والتغري يف املـوظفني الرئيسـيني، وأثـر تنفيـذ نظـام ختطـيط املـوارد املؤسسـية.         
  ومتشياً مع املعايري املهنية، ُيحدَّث هذا التقييم للمخاطر كل عام.

. ويف ٢٠١٦وحـىت هنايـة عـام     ٢٠١٠راجعة منـذ عـام   تقريراً من تقارير امل ٢٧ووفقاً للمعلومات املتاحة، أصدر املكتب   -١٥٤
خطــط العمــل الســنوية املبلَّغــة إىل املــدير العــام، أشــار مــدير مكتــب الرقابــة الداخليــة واألخالقيــات مــراراً إىل أن املســتوى احلــايل    

نطويــة علــى خمــاطر شــديدة للقــدرات البشــرية واملاليــة الداخليــة قــد يعيــق قــدرة املكتــب علــى أن يتنــاول بصــورة وافيــة اجملــاالت امل
ويتفـق املفتشـان مـع الـرأي      )٦٣(والكيانات احملددة يف تقييمه للمخاطر. وأعـرب مراجـع احلسـابات اخلـارجي عـن الشـاغل نفسـه.       

                                                           
  من القواعد املالية. ١٥-١-١٠٩(د) من النظام املايل والقاعدة  ١-٩البند   )٦٠(
)٦١(  UNIDO/DGB/(M).92/Rev.3. 
  .٤املرجع نفسه، الفقرة   )٦٢(
)٦٣(  IDB.43/3-PBC.31/3 ١٠٧، الفقرة.  
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القائل بأن على املدير العام أن يتخذ التدابري املناسـبة لتعزيـز القـدرات الشـاملة لوظيفـة املراجعـة الداخليـة مـن أجـل توسـيع نطـاق            
  ا للمخاطر احلرجة على النحو احملدد.تصديه
ويلتزم املكتب بإطار املمارسات املهنية الدولية الذي أصدره معهد مراجعي احلسابات الداخليني، وُيجـري تقييمـاً جلـودة      -١٥٥

ا يف عمله على أساس منتظم من خالل تقييم ذايت يليه حتقُّق خارجي مستقل. وخلصـت العمليـة األحـدث عهـداً، الـيت اضـطُلع هبـ       
ــة ومتتثــل ملتطلبــات مــاحني      ٢٠١٤عــام  ــدو تتســق عمومــاً مــع املعــايري املهني  املنظمــة ، إىل أن وظيفــة مراجعــة احلســابات يف اليوني

وينبغي للمكتب أن ينظر يف استكمال هـذه املمارسـة باسـتعراض رمسـي لألقـران ملواصـلة تقيـيم امتثالـه العـام           )٦٤(الرئيسيني.
  لدىوميكن أن يساعد ذلك يف تعزيز مصداقية وظيفة املراجعة الداخلية . ى تنفيذ مهامه الرئيسيةللقواعد واملعايري املهنية لد

  .الدول األعضاء
    

    وظيفة التحقيق
الـيت   )٦٥()،٢٠١٢ختضع مهمة التحقيق اليت يضطلع هبا املكتـب ألحكـام ميثاقـه وللمبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بـالتحقيق (         -١٥٦

ت يف منظومـة األمـم املتحـدة واملعـايري املقبولـة عمومـاً بشـأن التحقيقـات الـواردة يف املبـادئ التوجيهيـة            تستند إىل أفضل املمارسـا 
ــة         ــائق األخــرى ذات الصــلة سياســة التوعي ــدوليني. وتشــمل الوث ــع للمحققــني ال ــؤمتر الراب ــيت أُقــرت يف امل املوحــدة للتحقيقــات ال

بســبب اإلبــالغ عــن ســوء الســلوك أو التعــاون مــع جهــات املراجعــة     ) وسياســة احلمايــة مــن االنتقــام ٢٠١٣باالحتيــال ومنعــه (
  .من الفئة الفنيةولدى املكتب وظيفة خمصصة واحدة حملقق  )٦٦().٢٠١٠والتحقيق (

ويتلقى املكتب أو يكتشـف احلـاالت املزعومـة بشـأن املخالفـات واألفعـال غـري املشـروعة وتبديـد املـوارد وانتـهاك األنظمـة               - ١٥٧
ك حــاالت االحتيــال. وهــو يقــيِّم، مــن خــالل تقيــيم أويل، مــا إذا كانــت تنــدرج يف إطــار واليتــه. وُتغلَــق غالبيــة    والقواعــد، وكــذل

احلاالت أو ُترفض بعد أول عملية تدقيق. وأشـارت التعليقـات الـواردة مـن عـدد مـن اجمليـبني علـى استقصـاءات الوحـدة إىل غيـاب            
عومة. ومل ُيبِد سوى نصف اجمليـبني ارتياحـاً لإلبـالغ عـن حادثـة حتـرش أو متييـز يف        ملحوظ يف إجراءات املتابعة بشأن املخالفات املز

وينبغي إلدارة اليونيدو أن تقيِّم ما إذا كان تنفيذ السياسـة اجلديـدة، الـيت حتـدد إجـراءات اإلبـالغ عـن مـزاعم         وحدة عملهم. 
ويـتعني علـى إدارة اليونيـدو أن حتـدد األسـباب      . يسـاعد علـى ختفيـف هـذا الشـعور لـدى املـوظفني        )٦٧(التحرش والتحقيق فيهـا، 

امللموسة هلذا التصور. وجيـوز أن تنظـر أيضـاً يف اختـاذ خطـوات لالرتقـاء باملبـادئ التوجيهيـة احلاليـة للتحقيـق يف إطـار وثيقـة رمسيـة              
  أوسع نطاقاً بشأن سياسة التحقيق املؤسسية.

    
    وظيفة األخالقيات

وتعـيني جهـة وصـل     )٦٨(عقـب إصـدار مدونـة السـلوك األخالقـي      ٢٠١٠ آذار/مـارس  اسُتحدثت وظيفـة األخالقيـات يف    -١٥٨
، ٢٠١٤-٢٠١٣، مث يف الفتـرة  ٦-/ر١-خمتصة باألخالقيات واملساءلة. وُشغل املنصب ألول مرة كوظيفة بدوام كامل برتبة مـد 

                                                           
  .٢٠١٤نيسان/أبريل  ٨التقييم اخلارجي لنوعية أنشطة املراجعة الداخلية للحسابات ملكتب خدمات الرقابة الداخلية، املوزَّع مبذكرة داخلية بتاريخ   )٦٤(
)٦٥(  UNIDO/DGAI.19.  
)٦٦(   UNIDO/DGB/(M).94/Rev.1وUNIDO/DGB/(M).116.على التوايل ،  
)٦٧(  DGB/2016/13: .حظر ومنع وتسوية التحرش، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي والتمييز وإساءة استعمال السلطة  
)٦٨(  UNIDO/DGB/(M).115. 
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حيلـت الوظيفـة إىل كـبري مـوظفي التنسـيق      ، أ٢٠١٦ُُعني فيه أحد املتقاعدين بدوام جزئي بسبب قيود امليزانية. ويف شـباط/فرباير  
باليونيدو (األخالقيـات واألمـن) كمسـؤولية إضـافية بـدون تفـرغ. ومـن الناحيـة اإلداريـة، أُحيلـت الوظيفـة إىل مكتـب خـدمات              

يـورو). ويف الوقـت احلاضـر، َتـرُِد      ١٣ ١٠٠الرقابة الداخليـة واألخالقيـات، مـع ختصـيص مـوارد حمـدودة لربنـامج األخالقيـات (        
وظائف املكتب الرئيسية فيما يتعلـق باألخالقيـات واملسـاءلة يف نشـرة املـدير العـام بشـأن هيكـل األمانـة. ويـرد وصـٌف لواجبـات             

  كبري موظفي التنسيق يف موجز وظيفته املزدوجة (األمن واألخالقيات).
إىل أن إنشـاء وظـائف ذات مهـام     ٢٠١٠م وال يبدو الترتيب احلايل ُمرضياً أو فعاالً. فقد أشارت الوحدة يف تقريرها لعـا   -١٥٩

ويف احلالة الراهنة، يبدو من الصعب على شـاغل الوظيفـة    )٦٩(مزدوجة تتضمن عنصراً خاصا باألخالقيات ليس اإلجراء األنسب.
ى أن يراجـع  ويشجع املفتشان املدير العام علـ أن يليب مجيع األدوار املنوطة به على النحو املبني يف العديد من وثائق السياسات. 

وقـد يتمثـل   . الترتيبات احلالية لضمان توفري االستقاللية والوضوح والقدرات التشغيلية لوظيفة املوظف املعين باألخالقيـات 
. خيار آخر يف النظر يف إنشاء مكتب أخالقيات مشترك أو متقاَسم مع منظمة أخـرى تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة يف فيينـا      

دار اختصاصات مناسبة لكي ُتحدَّد والية شاغل الوظيفة ومسؤولياته فيما يتعلق جبانـب األخالقيـات   ويف غضون ذلك، ينبغي إص
مبزيد من التفصيل. وينبغي أن يتسق ذلك مع توصيات الوحدة من أجل ضمان استقاللية التسلسـل اإلداري ملوظـف األخالقيـات    

  األنشطة، وحتديد مدة ممارسة هذه الوظيفة. وصوالً إىل الرئيس التنفيذي واهليئات اإلدارية، وحتديد نطاق
    

    نواتج الرقابة والتوصيات
، كـان مكتـب الرقابـة الداخليـة واألخالقيـات ينشـر اسـتنتاجاته وتوصـياته مـن خـالل تقــارير           ٢٠١٦حـىت تشـرين الثـاين/نوفمرب      - ١٦٠

عني للمراجعة حتديداً من أجل اختاذ اإلجراءات الالزمة، وإىل مراجعة احلسابات املوجَّهة إىل املدير العام، مع تقدمي نسخ إىل املديرين اخلاض
يف املائـة مـن    ٣٨مراجع احلسابات اخلـارجي. وتشـري أحـدث املعلومـات املتاحـة بشـأن حالـة تنفيـذ توصـيات مراجعـة احلسـابات إىل أن            

ومتثَّلـت إحـدى احملـاوالت إلحـراز     . ٢٠١٥- ٢٠١٤معلَّقة، وخباصة تلك اليت صدرت خالل الفترة  ٢٠١٠التوصيات الصادرة منذ عام 
، والـيت أبـرزت توصـيات مهمـة     ٢٠١٦و ٢٠١٥تقدُّم يف هذا الصدد يف العروض اليت قدَّمها مدير املكتب إىل اجمللس التنفيذي يف عـامْي  

  معلَّقة، مصنَّفة حسب اجملاالت الرئيسية اليت يلزم اختاذ إجراءات بشأهنا من بني أنشطة املنظمة.
تقــارير مراجعــة علــى الــدول األعضــاء أن تعمَّــم بــفتشــان القــرار الــذي اختــذه جملــس التنميــة الصــناعية مــؤخراً  والحــظ امل  -١٦١

ــارير   اإلدارةردود احلســابات، وكــذلك   ــذه التق ــى ه ــة       )٧٠(.عل ــة الداخلي ــب الرقاب ــاق مكت ــذا التطــور يف ميث ــرض جتســيد ه وُيفت
سوف يشمل أيضاً عرَض موجز التقرير السنوي للمكتب علـى اهليئـات   واألخالقيات. وأشارت إدارة اليونيدو إىل أن هذا القرار 

اليونيدو مع املمارسـات اجليـدة القائمـة يف معظـم مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة.         ممارسات اإلدارية. وهذا من شأنه أن يوائم 
من نتـائج رئيسـية مـع تقـدمي تفاصـيل      وُيفترض أن يتضمن التقرير السنوي موجزاً لألنشطة اليت اضطلع هبا املكتب وما توصل إليه 

عــن خطــط مراجعــة احلســابات واملخــاطر الرئيســية، وكــذلك عــن التوصــيات اجلديــدة واملعلَّقــة. كمــا أنــه يشــكل فرصــة لتقــدمي    
  تعليقات بشأن أي مسائل قد تؤثر على فعالية وظيفة الرقابة الداخلية.

    

                                                           
)٦٩(  JIU/REP/2010/3.األخالقيات يف منظومة األمم املتحدة :  
  .ياتية: إنشاء مكتب رقابة داخلية فعال ومستقل من الناحية اإلدارية والعمل٣-/م٤٤-مقرَّر اجمللس م ت ص  )٧٠(
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    مكتب التقييم املستقل ومراقبة النوعية  - باء
وظيفـتني  دمـج  النوعيـة املكتـب نفسـه. وكـان القصـد مـن ذلـك "       مراقبـة  ، َتْشغل شعبة التقييم املسـتقل وشـعبة   ٢٠١٦عام  منذ  - ١٦٢

 حتليليتني متكاملتني ولكنهما منفصلتني لدعم مواصلة التحسني واملساءلة والتعلم وإطار اإلدارة القائمة على النتائج،" كما ذكـرت إدارة 
ان الوحـدة. بيـد أن هـذا الترتيـب التنظيمـي أثـار شـواغل لـدى املهنـيني، وكـذلك بـني ممثلـي بعـض الـدول               اليونيدو يف ردها على اسـتبي 

األعضاء، نظراً إىل أن كل شعبة تتدخل يف مراحل خمتلفة من األنشطة الربناجمية حبيث إن اشتراكهما يف املوقـع قـد يـؤثر علـى اسـتقاللية      
  العملية وموضوعيتها.

    
    لوظيفة التقييم املستق

وهي متتثل لقواعد ومعايري التقييم يف منظومـة األمـم املتحـدة،     )٧١(.٢٠١٥صدرت سياسة التقييم احلالية لليونيدو يف عام   -١٦٣
وتصف، يف مجلة أمور، أنواع التقييمـات الـيت ُتجـرى، واألدوار واملسـؤوليات الداخليـة، ومبـادئ التقيـيم، وعمليـة إدارة التقيـيم،          

ري شعبةُ التقييم املستقل تقييمات مواضيعية وقُطرية، إىل جانـب تقييمـات للمشـاريع عنـدما تتجـاوز قيمتـها       وآليات املتابعة. وُتج
االمسية املليون دوالر أو عندما يكـون التقيـيم إلزاميـا مبوجـب الترتيبـات املؤسسـية املوضـوعة مـع الشـركاء. ويف املاضـي القريـب،            

 )٧٣(بشأن وظيفـة التقيـيم يف منظومـة األمـم املتحـدة      ٢٠١٤رير الوحدة لعام وتق )٧٢()٢٠١٠متخض استعراض خارجي لألقران (
  عن تقييم إجيايب لنضج مهمة التقييم يف اليونيدو.

. ومع ذلك، يف حـني ظلـت املـوارد ثابتـة، شـهدت      ٢٠١٠ويف جمال املوارد البشرية واملالية، مل تطرأ تقلبات ُتذكر منذ عام   - ١٦٤
صة باملشاريع توسُّعاً كبرياً، مما يستدعي إجـراء تقييمـات أكثـر تعقيـداً. ومـع اخنفـاض نسـبة املـوارد إىل         أنشطة املنظمة وحافظتها اخلا

ويعتقد املفتشان أن ختصيص املوارد الكافية للتقييمـات املواضـيعية   عبء العمل، أصبحت إدارة التقييمات تنطوي على حتديات. 
لمشاريع، أمر مهم ملواصلة دعم ثقافـة التقيـيم داخـل اليونيـدو وكفالـة اختـاذ       والقُطرية املستقلة، وكذلك التقييمات املطلوبة ل

ويف هذا الصدد، جتدر اإلشـارة إىل أن جملـس التنميـة الصـناعية دأب علـى تأكيـد دعمـه         القرارات وإدارة املعارف على حنو سليم.
  يجي.ملهمة التقييم واستخدام نتائج التقييم يف إدارة القرارات والتخطيط االسترات

ُتوجَّه التقييمات االسـتراتيجية إىل اإلدارة التنفيذيـة، وُتوجَّـه تقييمـات     ف ،وُتعمَّم تقارير التقييم حسب نطاقها وحمور تركيزها  - ١٦٥
 املشاريع إىل مديري املشاريع. وُوصف مديرو اليونيدو بأهنم يتقبلـون نتـائج التقيـيم وتوصـياته تقـبُّالً معقـوالً. ويتـوىل مكتـب التقيـيم         

مســتوى رفيعــاً مــن  ٢٠١٥- ٢٠١٢املســتقل ومراقبــة النوعيــة رصــد معــدالت القبــول والتنفيــذ. وقــد أظهــر التحليــل املقــارن للفتــرة 
  استجابات املديرين ضمن فترة السنة اإللزامية، ومعدل قبول مرتفعاً، بينما ظلت األرقام أدىن فيما يتعلق بالتنفيذ.

مستوى الشفافية يف نتائج التقييم وتوصياته. وتقدِّم شـعبة التقيـيم املسـتقل تقريـراً عـن       وبصفة عامة، الحظ املفتشان ارتفاع  - ١٦٦
، حيث أكـد فيـه علـى أمهيـة أن تتلقّـى الـدول       ٢٠٠٤أنشطة التقييم مرة كل سنتني عمالً مبقرَّر اختذه جملس التنمية الصناعية يف عام 

وُيســتكمل  )٧٤(اليونيــدو القُطريــة اســتناداً إىل التقييمــات املســتقلة. األعضــاء تعليقــات موضــوعية وذات مصــداقية بشــأن أداء بــرامج  
التقرير بورقة اجتماع توفر فهماً أعمق للنتائج والدروس املستفادة. ووفقاً لسياسـة التقيـيم، يعلِّـق أعضـاء اجمللـس علـى التقريـر، وقـد         

                                                           
)٧١(  UNIDO/DGB/(M).98/Rev.1. 

  ).٢٠١٠استعراض األقران لوظيفة التقييم يف اليونيدو (  )٧٢(
)٧٣(  JIU/REP/2014/6.حتليل وظيفة التقييم داخل منظومة األمم املتحدة :  
  : أنشطة فريق التقييم.٧-/م٢٩-مقرَّر اجمللس م ت ص  )٧٤(
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االت مواضـيعية، حسـبما يرونـه مناسـباً. وإضـافةً إىل      يقترحون إجراء تقييمات خمصَّصة الغرض، سواء ملشاريع وبرامج حمددة، أو جملـ 
ذلك، تقدِّم شعبة التقييم املسـتقل إحاطـةً مـرتني يف السـنة للمنـدوبني بشـأن التقييمـات املواضـيعية والقُطريـة. وكإحـدى املمارسـات            

  تخدام العام.اجليدة، ُتنشر سياسة التقييم وبرنامج عمل املكتب وتقارير التقييم على موقع شبكي خمصَّص لالس
    

    التقييم الذايت
يف حــني ختضــع املشــاريع الــيت تتجــاوز قيمتــها االمسيــة املليــون دوالر للتقيــيم اإللزامــي املســتقل، تكــون املشــاريع األصــغر    -١٦٧

 وتقــع مســؤولية متويــل وإجــراء تلــك التقييمــات الذاتيــة علــى عــاتق مــديري الــربامج   )٧٥(حجمــاً مشــمولة نظريــا بــالتقييم الــذايت. 
واملشاريع واملشرفني املباشرين عليها. ودعماً هلم، أصدرت شعبة التقييم املسـتقل عـدداً مـن الوثـائق التوجيهيـة؛ غـري أهنـا ال متلـك         
القدرة على متابعة التقييمات الذاتية عن كثب. وكما أقرَّت إدارة اليونيدو، فإن املمارسة تتسم بالتفاوت، ألن التقييمـات الذاتيـة   

سة حادة مـع أولويـات أخـرى لـدى مـديري املشـاريع الـذين ينظـرون يف الغالـب إىل التقيـيم الـذايت باعتبـاره إجـراًء              تكون يف مناف
شكليا ختاميا. ومع ذلـك، أثنـاء إعـداد هـذا االسـتعراض، اتفـق العديـد مـن مـديري املشـاريع مـع الـرأي القائـل بـأهنم متكنـوا مـن                 

ا يف تفاعلـهم مـع اجلهـات املاحنـة، إمـا لضـمان الـدعم املسـتمر للمشـاريع القائمـة أو لبـدء            استعمال التقيـيم الـذايت اسـتعماالً إجيابيـ    
مشاريع جديدة على أساس أدلة النجاح الظاهرة للعيان. ويعتقد املفتشان أن زيادة الدعم اللوجسيت واملايل للتقييمات الذاتيـة مـن   

  شاريعها وعملها.شأهنا أن تسهم يف تعزيز قدرة اليونيدو على إظهار نتائج م
    

    اللجنة االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات  - جيم
إنشاء جلنـة استشـارية ملراجعـة احلسـابات. ودعـت الوحـدة        ٢٠٠٣اقترح مراجعو احلسابات اخلارجيون املتعاقبون منذ عام   -١٦٨

مؤسسات منظومة األمم املتحـدة. ولـذلك،    أيضاً إىل إنشاء مثل تلك اللجنة كمتطلب مهم على صعيد احلوكمة والرقابة فيما خيص
بإنشــاء اللجنــة االستشــارية املســتقلة  ٢٠١٦يرحــب املفتشــان بــاملقرَّر الــذي اختــذه جملــس التنميــة الصــناعية يف تشــرين الثــاين/نوفمرب  

اخليــة واهليئــات ملراجعــة احلســابات كوســيلة لتعزيــز إطــار الرقابــة لــدى اليونيــدو ولتكــون مبثابــة حلقــة وصــل بــني مكتــب الرقابــة الد
وتتسق اختصاصات اللجنة مع اختصاصات هيئـات مماثلـة يف منظومـة األمـم املتحـدة حيـث يتمثـل هـدفها الرئيسـي يف           )٧٦(اإلدارية.

ية مساعدة اهليئات اإلدارية على الوفاء بواليتها املتمثلة يف اإلشراف على إدارة املنظمة. وميكن للَّجنة أيضاً أن تسهم يف تعزيز مصداق
  شطة الرقابة الداخلية لألمانة واملمارسات اإلدارية عموماً.أن
    

    مراجع احلسابات اخلارجي  - دال
يعـيِّن املـؤمتُر العــام مراجـَع احلســابات اخلـارجي. وتــرد األحكـام اخلاصــة باملراجعـة اخلارجيــة يف املـادة احلاديــة عشـرة مــن           -١٦٩

وميـارس مراجـع    )٧٧(.٢٠٠٦حيات إضافية للمراجع اخلارجي بالنظام يف عام النظام املايل والقواعد املالية للمنظمة؛ وأُرفقت صال
احلسابات اخلارجي الرقابة املستقلة، وهو خمول مبراجعـة حسـابات املنظمـة، مبـا يف ذلـك مجيـع الصـناديق االسـتئمانية واحلسـابات          

اإلجـراءات املاليـة والنظـام احملاسـيب والضـوابط       اخلاصة، حسبما يراه ضروريا، وبإبداء املالحظات بشأن اقتصادية وكفاءة وفاعلية
  املالية الداخلية، وبشأن إدارة وتنظيم شؤون املنظمة عموماً.

                                                           
  درج يف إطار مرفق البيئة العاملية. هناك أحكام حمددة فيما خيص املشاريع اليت تن  )٧٥(
  : إنشاء جلنة استشارية مستقلة ملراجعة احلسابات.٤-/م٤٤-مقرَّر اجمللس م ت ص  )٧٦(
)٧٧(  DGB.74/Rev.2.  
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ويعمل مراجع احلسابات اخلارجي ملدة حيددها املؤمتر العام، عادة ما تكون سنتني، وجيوز تعيينه لفترات متتاليـة. ومنـذ عـام      -١٧٠
حملاسبة االحتادي يف أملانيا. ويف مناسبتني، عمل مراجع حسابات خـارجي ألربـع فتـرات متتاليـة     ، ميارِس هذه الوظيفةَ ديوانُ ا٢٠١٤

(مثاين سنوات). ويتفق املفتشان مع فكرة أن التنـاوب الـدوري يعـزز اسـتقاللية مراجـع احلسـابات اخلـارجي ويـوفر خـربات متنوعـة           
بشـأن وظيفـة مراجعـة احلسـابات يف منظومـة       ٢٠١٠ر الوحـدة لعـام   تعود بالفائدة على أي منظمة، على النحـو املشـار إليـه يف تقريـ    

  )٧٨(األمم املتحدة.
وُتعمَّم تقـارير مراجـع احلسـابات اخلـارجي، إىل جانـب البيانـات املاليـة املراَجعـة، علـى مجيـع اهليئـات اإلداريـة. وحتـال عـن                 - ١٧١

يلها بدوره إىل املؤمتر العام مع ما يراه مناسباً مـن تعليقـات إضـافية.    طريق جلنة الربنامج وامليزانية إىل جملس التنمية الصناعية، الذي حي
ووصـفت إدارة اليونيـدو    )٧٩(وما فتئ اجمللس يعترف مبسامهة مراجع احلسابات اخلارجي يف حتسني إدارة اليونيدو وعملياهتا وأدائهـا. 

  والتسلسل اإلداري وطرائق املتابعة.التعاون مع مراجع احلسابات اخلارجي بأنه "سلس" من حيث املواعيد النهائية 
. وتكـون  ٢٠١٠ويقدم مراجع احلسابات اخلارجي آراء غري مشفوعة بتحفظـات بشـأن البيانـات املاليـة لليونيـدو منـذ عـام          - ١٧٢

خـرية،  اآلراء غري املشفوعة بتحفظات مقترنة بتقارير مفصَّلة مع التعليقات بشأن جماالت حمـددة تسـتحق االهتمـام. ويف السـنوات األ    
أبرز مراجع احلسابات اخلارجي املخاطر املرتبطة بتزايد نسبة التربعات، ونقص املوظفني يف وظيفة الرقابة، واخلدمات املشـتركة بـني   

  املنظمات اليت تتَّخذ من فيينا مقرا هلا، وطائفة من املشاكل املرتبطة بنظام اإلبالغ التابع لنظام ختطيط املوارد املؤسسية.
    

    حدة التفتيش املشتركةو  - هاء
لليونيدو الرقابة اخلارجية املستقلة، مع التركيز على املسائل املطروحة على نطـاق املنظومـة،    ةالتفتيش املشترك توفر وحدة  -١٧٣

ا اجلمعيـة  واستناداً إىل املبادئ التوجيهية اليت أقرهتـ  )٨٠(عندما أقرَّ جملس التنمية الصناعية النظام األساسي للوحدة. ١٩٨٦منذ عام 
وكفـل ذلـك    )٨٢(مشـروعاً جتريبيـا بشـأن عمليـة متابعـة توصـيات الوحـدة.        ٢٠٠١أقرَّ اجمللـس يف عـام    )٨١(،١٩٩٩العامة يف عام 

، تسـتخدم  ٢٠١٣لسنوات عديدة الدراسـة املناسـبة للتقـارير والتوصـيات املقدمـة مشـفوعة بتعليقـات إدارة اليونيـدو. ومنـذ عـام           
  دة اإللكتروين لإلبالغ عن القبول والتنفيذ.أمانة اليونيدو نظام الوح

- ٢٠١٣يف املائـة للفتـرة    ٨٥ونتيجة لذلك، استطاعت إدارة اليونيدو اإلبالغ عن قبول توصيات الوحدة مبعدل يزيد على   - ١٧٤
لتوصـيات املتبقيـة   يف املائـة مـن ا   ٣٤يف املائة، أُفيد بأن مـا نسـبته    ٦٠. ويف حني اقترب مستوى تنفيذ التوصيات املقبولة من ٢٠١٥

جـرى فيهـا اسـتعراض التعـاون مـع       ٢٠١٦وأُيدت هذه األرقام يف رسالة صـادرة عـن إدارة الوحـدة يف عـام      )٨٣(.كانت قيد التنفيذ
ويف الرسالة، ُوصف معدل قبـول وتنفيـذ اليونيـدو لتوصـيات الوحـدة بأنـه يفـوق متوسـط معـدالت           )٨٤(اليونيدو بشأن هذه املسألة.

  ة.املنظمات املشارك

                                                           
)٧٨(  JIU/REP/2010/5.وظيفة مراجعة احلسابات يف منظومة األمم املتحدة :  
  .٣-/م٤٤-انظر، على سبيل املثال، مقرَّر اجمللس م ت ص  )٧٩(
  : مشاركة اليونيدو يف وحدة التفتيش املشتركة.٢٢-/م١-مقرَّر اجمللس م ت ص  )٨٠(
  .A/52/34، والوثيقة ٥٤/١٦مرفق قرار اجلمعية العامة   )٨١(
)٨٢(  IDB.24/18 أنشطة وحدة التفتيش املشتركة.١١-/م٢٤-لس م ت صاجمل، ومقرَّر :  
)٨٣(  IDB.44/14شتركة.: تقرير املدير العام عن أنشطة وحدة التفتيش امل  
)٨٤(  JIU/ML/2016/15.استعراض مدى قبول وتنفيذ منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية لتوصيات وحدة التفتيش املشتركة :  
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بيد أن القاعدة بشأن حتديد عدد الصفحات فيمـا خيـص الوثـائق الرمسيـة، والـيت ُبـدئ األخـذ هبـا اعتبـاراً مـن الـدورة الثانيـة               - ١٧٥
، أثَّرت يف نوعية اإلبالغ عن املسائل املتعلقة بالوحـدة. ومل َيُعـد تقريـر املـدير العـام عـن أنشـطة        ٢٠١٤واألربعني للمجلس، يف عام 

وجزاً بالنتائج الـيت تتوصـل إليهـا الوحـدة ومـا تقدِّمـه مـن توصـيات أو تعليقـات إدارة اليونيـدو بشـأهنا. وبـدالً مـن              الوحدة يتضمن م
ذلك، ُتـدعى الوفـود إىل زيـارة املوقـع الشـبكي للوحـدة ونظـام التعقـب اخلـاص هبـا علـى اإلنترنـت للحصـول علـى املعلومـات ذات                

عن طريق جهة الوصل بشأن املسائل املتعلقة بالوحدة لدى أمانـة اليونيـدو. وقـد تـؤثِّر     الصلة. ويتطلب هذا اإلجراء التسجيل املسبق 
هذه اخلطوات اإلجرائية التكميلية يف قدرة الدول األعضاء على أن متارس مسـؤولياهتا الرقابيـة بفعاليـة. وعقـب إصـدار رسـالة إدارة       

النظر يف طرائـق إبـالغ اجمللـس لكفالـة أن ُتقـدَّم التعليقـات إىل الـدول         الوحدة املذكورة أعاله، أشارت أمانة اليونيدو إىل أهنا أعادت
  األعضاء اعتباراً من دورته اخلامسة واألربعني.

ويـدعو  ويتعلق جمال آخر من جماالت التحسني املمكن بالطريقة اليت ينظر هبا جملس التنميـة الصـناعية يف تقـارير الوحـدة.       -١٧٦
ومن . األمانة بتنفيذهايوعز إىل وضوح يف قراراته إىل ما إذا كان يقبل توصيات الوحدة، وأن املفتشان اجمللس إىل أن يشري ب

  .حكام النظام األساسي للوحدة وقرارات اجلمعية العامة ذات الصلةممتثلة ألاليونيدو  جعلشأن ذلك 
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    احلضور امليداين  -تاسعاً
. وعلى مر السنني، استخدمت املنظمة طرائق خمتلفـة لنشـر   ١٩٦٧ عام شهد حضور اليونيدو امليداين تطوراً منذ إنشائها يف  -١٧٧
 ، ممثَّلةً بدايةً يف كبار املستشارين امليدانيني يف جمال التنمية الصناعية واملديرين القُطريني الذين عملوا بالتعاون مع املمـثلني هتا العاملةقو

، متــوِّل اليونيــدو مكاتبــها امليدانيــة عــن طريــق ميزانيتيهــا العاديــة  ١٩٩٨ام املقــيمني لربنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي. واعتبــاراً مــن عــ 
). كمـا ُيقـدَّم التمويـل أحيانـاً مـن خـالل اتفاقـات تقاسـم         ٢٠١٧-٢٠١٦ماليـني يـورو يف فتـرة السـنتني      ١٠والتشغيلية (أكثر من 

ية املطاف، اتسـع نطـاق احلضـور امليـداين ليضـم      التكاليف أو املسامهات من جانب احلكومات املضيفة أو مستفيدين آخرين. ويف هنا
شبكة من املكاتب اإلقليمية والقُطرية، وكذلك مكاتب اليونيدو املصغَّرة املدجمة يف مكاتب برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي (يف إطـار    

التنفيـذ التـدرجيي املسـتمر     ) وجهـات الوصـل التابعـة لليونيـدو. وقـد أُجـري هـذا االسـتعراض أثنـاء         ٢٠١٠اتفاق تعاون أُهني يف عام 
إلعـادة هيكلــة رئيســية للشـبكة امليدانيــة. وبســبب هـذه التغــيريات اهليكليــة، الـيت أُدخلــت وقــت إعـداد التقريــر، اســتعرض املفتشــون      

  عامة واستشرافية. بعباراتاحلضور امليداين 
    

    اإلطار التنظيمي
ن القرارات واملقرَّرات بشأن احلضور امليـداين ركـزت علـى اجلوانـب     اعتمد املؤمتر العام وجملس التنمية الصناعية سلسلة م  -١٧٨

-٢٠١٦مـن اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل (      ١٠٦اخلاصة بتفعيل الشبكة. وترد أهداف احلضور امليداين لليونيـدو يف الفقـرة   
علـى الصـعيدين القُطـري واإلقليمـي يف      ): "وتكفل الشبكة امليدانية والربامج اإلقليمية االتساق الربناجمي خلدمات اليونيـدو ٢٠١٩

ســياق إطــار براجمهــا املواضــيعية، أي صــوب حتقيــق تنميــة صــناعية مســتدامة وشــاملة للجميــع، وتســتجيب بفعاليــة لالحتياجــات    
صـلحة، مبـا   اإلمنائية احملددة واملتباينة للدول األعضاء. وتقيم اليونيدو يف امليدان اتصاالت وثيقة مع مجيع اجلهـات احملليـة صـاحبة امل   

يف ذلــك املنظمــات الدوليــة واملنظمــات املاحنــة احملليــة واملنظمــات االقتصــادية اإلقليميــة وكيانــات القطــاع اخلــاص علــى الصــعيدين 
  ال من أجل التنمية".القُطري واإلقليمي، وتروِّج للمنظمة كشريك فعَّ

اآلراء بشـأن وضـوح واليـة احلضـور امليـداين وفعاليتـه       وقدَّم أعضاء اجمللس، يف ردودهم على استقصـاء الوحـدة، طائفـة مـن       - ١٧٩
). وأُعرب عن تنوع مماثل يف اآلراء خالل املقابالت. ويعين هذا أنه قد يلزم أن يعيد األعضاء النظـر يف املوضـوع   ١٥(انظر اجلدول 

ثـائق الرمسيـة وجـود تركيـز علـى      من منظـور اسـتراتيجي، وأن يعيـدوا حتديـد هنـج شـامل حلضـور اليونيـدو امليـداين. ويبـيِّن حتليـل الو           
املسائل التشغيلية املتعلقة بذلك احلضور (قيود امليزانية ومواقع املكاتـب) بـدالً مـن التركيـز علـى كيفيـة مسـامهته يف بلـوغ األهـداف          

  الشاملة للمنظمة.
    

    احلضور امليداين (النسبة املئوية للمجيبني)يف : رأي أعضاء جملس التنمية الصناعية ١٥اجلدول 
 

نعم، إىل 
 حد كبري

نعم،
 جزئيا

ال رأي 
 يل

ليس مبا 
 يكفي

على 
 اإلطالق

 ٠ ٢٤ ١٤ ٣٣,٥ ٢٨,٥ هل حددت اهليئات اإلدارية بوضوح الواليات املسندة إىل حضور اليونيدو امليداين؟
 ٠ ٢٣,٩ ٤٧,٥٢٣,٩ ٤,٧هل حضور اليونيدو امليداين فعال يف تنفيذ والياهتا؟

  
  ).٢٠١٦ألعضاء جملس التنمية الصناعية ( حدةالو: استقصاء املصدر

  
ويرى املفتشان أن املنظمة ستستفيد من اعتماد رؤية شاملة حلضـورها امليـداين يف ضـوء املهـام الناشـئة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ           -١٨٠
مـن حيـث التقـدم احملـرز      . وينبغي للدول األعضاء أن حتدد معايري لتقييم فعالية احلضور امليداين٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام خطة 
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صوب حتقيق األهداف املتفق عليها. وهذا التوجيه من شأنه أن يساعد على تشكيل الشبكة امليدانية وتقييم املـوارد املاليـة الالزمـة    
  لدعم تلك الرؤية على حنو أفضل. كما من شأنه أن يدعم األمانة يف إدارة الشبكة امليدانية.

  ذ التوصية التالية إىل تعزيز فعالية حضور اليونيدو امليداين.ومن املتوقع أن يؤدي تنفي  -١٨١
  

  ١٠التوصية 
التنميـة  ُيدعى املؤمتر العام إىل اعتماد رؤية شاملة حلضور اليونيدو امليداين كجزء ال يتجزأ من دور املنظمة يف تنفيذ خطة 

  .احلضورة ذلك ، مبا يف ذلك جمموعة من املعايري لتقييم فعالي٢٠٣٠املستدامة لعام 
    

    شبكة املكاتب امليدانية
مكتبـاً   ٢١عندما اسُتهل العمل بشأن استعراض الوحدة هذا، كانت الشبكة امليدانية تتألف من تسعة مكاتـب إقليميـة، و    -١٨٢

يف جمـال  خطـة عمـل    ٢٠١٥مكتباً مصغَّراً وجهة وصل لليونيـدو. وبسـبب قيـود امليزانيـة، قـدَّم املـدير العـام يف عـام          ١٧قُطريا، و
وأقـرَّ اجمللـس    )٨٦(.٢٠١٦وقدم تقريراً عن عملها إىل جملـس التنميـة الصـناعية يف عـام      )٨٥(السياسات امليدانية بغية ترشيد الشبكة،

وجـاء هـذا    )٨٧(ماليـني يـورو.   ٤,٦التعديالت اليت أُدخلت على الشبكة امليدانيـة يف أعقـاب اخنفـاض حـاد يف امليزانيـة قوامـه حنـو        
، يف قـدرة املقـر علـى دعـم املكاتـب امليدانيـة. ووفقـاً ألحـدث         ٢٠٠٥إىل االخنفاض التـدرجيي، اعتبـاراً مـن عـام      الترشيد كإضافة

ــة (انظــر اجلــدول   ــة ويرأســها مــدير (     ١٦إعــادة هيكل ــواع مــن املكاتــب: املراكــز اإلقليمي ــة أن )، ٥)، يشــمل اهليكــل امليــداين ثالث
) ١٠)، واملكاتب القُطريـة ويـديرها موظفـون دوليـون كبـار (     ٤الفنيني الدوليني (واملكاتب اإلقليمية ويرأسها أحد كبار املوظفني 

اتصـال.  جهـات  ). وحلَّت املكاتب القطرية حمل مكاتب اليونيدو املصغَّرة، وإن أُبقي علـى مخـس   ٢٨أو موظفون وطنيون كبار (
يانـاً. ولـدى اليونيـدو مكاتـب اتصـال يف بروكسـل       ك ٤٧ومل يطرأ تغيري على العدد اإلمجايل لكيانات اليونيدو امليدانيـة، وعـددها   

  امليداين. اوجنيف ونيويورك، وإن مل تكن جزءاً رمسيا من حضوره
    

    )٢٠١٦: هيكل حضور اليونيدو امليداين (١٦اجلدول 
 آسيا واحمليط اهلادئ املنطقة العربية أفريقيا 

أوروبا وآسيا 
 الوسطى

أمريكا الالتينية 
 والكاريـيب

 ١ -- ١ ١ ٢ إلقليميةاملراكز ا

 ١ -- ٢ -- ١ املكاتب اإلقليمية

  ٥  ٢  ٩ ٦ ١٦  املكاتب القُطرية
  

  : املعلومات املقدَّمة من أمانة اليونيدو.املصدر
  

وكمــا جــاء يف تقريــر املــدير العــام، ســوف تكفــل إعــادة اهليكلــة "تواصــل دعــم التــدخالت الربناجميــة لليونيــدو يف تلــك        -١٨٣
التغـيريات اهليكليـة أو التغـيريات املتعلقـة مبـالك املـوظفني بـأيِّ شـكل مـن األشـكال إىل تضـاؤل يف العالقـة              البلدان"، ولـن "تـؤدي  

                                                           
)٨٥(  GC.16/6.سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية. خطة العمل املقترحة من املدير العام :  
)٨٦(  IDB.44/7-PBC.32/7امليدانية. تقرير من املدير العام. : تفعيل خطة العمل بشأن السياسات  
  : سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية.١١-/م٤٤-مقرَّر اجمللس م ت ص  )٨٧(
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ومن املتوقع أالّ يتغري عدد البلـدان املشـمولة، وإن لـزم أن تتطـور طرائـق ذلـك الشـمول. ومـع          )٨٨(بأصحاب املصلحة الرئيسيني."
مكاتب اليونيدو تعمل بالفعـل بقـدرات ومـوارد حمـدودة للغايـة؛ ويف إطـار       ذلك، يبدو هذا اهلدف صعب البلوغ. ذلك أن بعض 

خطـة العمــل، سُيســتعاض عــن عــدد مـن املــوظفني الــدوليني يف امليــدان مبــوظفني وطنـيني ســيتولون مهمــة إدارة املكاتــب القُطريــة.    
 قد ال يتسق مع احلفـاظ علـى شـبكة فعالـة     ويعتقد املفتشان أن إجراء مزيد من التخفيضات يف امليزانية املخصَّصة للحضور امليداين

  قادرة على متثيل اليونيدو وترويج أعماهلا على الصعيد احمللي.
بشــأن هيكــل األمانــة تقــدمي وصــف عــام ألدوار ومســؤوليات املكاتــب اإلقليميــة  ٢٠١٦وقــد تضــمنت نشــرة املــدير العــام لعــام   - ١٨٤

عالهتا مع املقر. وتشمل مهامهـا، الـيت تتسـم باتسـاع نطاقهـا وتبـاين طبيعتـها: التمثيـل،         والقُطرية يف الشبكة اجملدَّدة، إىل جانب طرائق تفا
وينبغـي إلدارة اليونيـدو أن تسـتخدم    وحتليل األولويات اإلمنائية الوطنية، وصياغة الربامج واملشاريع، وتعبئة املوارد، واإلبالغ، والتوعيـة.  

اصـات لكـل كيـان مـن كيانـات الشـبكة امليدانيـة السـتكمال خطـط العمـل           إعادة نشـر الشـبكة كفرصـة إلنتـاج أو حتـديث االختص     
السنوية القائمة. وينبغي تكييف االختصاصات وفقاً للسياق اإلقليمي أو الوطين الـذي يعمـل فيـه املكتـب وربطهـا بأنشـطة اليونيـدو        

صة. ويف رأي املفتشْين، ُيفتـرض أن ُيسترشـد   وينبغي أن تؤكد على األهداف ذات األولوية مبا يتماشى مع القدرات املخصَّ ذات الصلة.
  .بنطاق وعدد العمليات احلالية واملتوقعة مستقبالً يف كلٍّ من املناطق والبلدان يف القرارات املتعلقة بإرساء احلضور أو اإلبقاء عليه

م هبـا كـل مكتـب يف حتقيـق الواليـة      وسيتمثل أحد العناصر احلامسة األمهية لالختصاصات احملدَّثة يف إظهار الكيفية اليت يسـه   -١٨٥
املسندة إىل احلضور امليداين. وقد صنَّف أعضـاء جملـس التنميـة الصـناعية الـذين شـاركوا يف استقصـاء الوحـدة املسـتوى احلـايل ألداء           

قــابالت واســتناداً . وخــالل امليف املائــة) ٣٠يف املائــة مــن اجمليــبني) أو فــوق املتوســط (  ٥٠املكاتــب امليدانيــة باعتبــاره إمــا متوســطاً ( 
تعليقات االستقصاء، قدَّم ممثلو الدول األعضاء تقييمات ألداء كيانات الشـبكة امليدانيـة، تراوحـت بـني إجيـايب وحـرج. وبـدا أن         إىل

شاغلهم الرئيسي هو نوعية مشاريع التعاون الـتقين املنجـزة يف بلـداهنم، وهـي ليسـت ضـمن املسـؤوليات الكاملـة للمكتـب امليـداين،           
إن املشاريع تكون مركزية على مستوى مديري الربامج يف املقر. ويعتقد املفتشان أن وجـود اختصاصـات واضـحة للمكاتـب     حيث 

امليدانية ميكن أن يساعد على تقييم وإظهار األداء الفردي على حنو أفضل قياساً إىل األولويات احملدَّدة. وسيكون ذلـك متماشـياً مـع    
  )٨٩(جم عمل وأداء كل مكتب من املكاتب امليدانية بعد إعادة اهليكلة.تركيز اجمللس على ضرورة رصد ح

   
    التنسيق
أقرَّ مديرون وممثلون ميـدانيون يف املقـابالت بـأن ضـمان وجـود عالقـات وثيقـة وفعالـة بـني وضـع الـربامج والتعـاون الـتقين                -١٨٦

لمكاتـب امليدانيـة وللشُّـعب املسـؤولة عـن تنسـيقها علـى مـر         واحلضور امليداين يشكل حتدياً مستمراً. فقـد تغيَّـر التنسـيب التنظيمـي ل    
، أصـبحت املكاتـب امليدانيـة تنـدرج إداريـا      ٢٠١٦الزمن، حيث تقلَّب بني التعـاون الـتقين والعالقـات اخلارجيـة. واعتبـاراً مـن عـام        

رف على شبكة املكاتب امليدانيـة يف آسـيا   ضمن إدارة الربامج اإلقليمية والتمثيل امليداين. وتتألف اإلدارة من مخس ُشعب إقليمية تش
واحمليط اهلادئ، وأفريقيا، وأمريكا الالتينية والكارييب، وأوروبا وآسيا الوسطى، واملنطقة العربية. وهذه الشُّـعب مسـؤولة عـن حتديـد     

بـات احملـددة للـدول األعضـاء.     االستراتيجيات اإلقليمية واألولويات الربناجمية لكفالـة أن تلـيب خـدمات اليونيـدو االحتياجـات واملتطل     
  والشُّعب اإلقليمية مبثابة قناة اتصال رئيسية مع شبكة املكاتب امليدانية.

الـربامج  املعنـيني بوضـع   شـاريع  املوأشارت بعض التعليقات املقدَّمة خالل االستعراض إىل ضرورة حتسـني التنسـيق بـني مـديري       - ١٨٧
أنشـطتهم العاديـة أو    علـى صـعيد  الربامج اإلقليمية والتمثيل امليداين واملوظفني امليدانيني، سـواء   إدارةب  املعنينيسؤولنياملوالتعاون التقين و

                                                           
)٨٨(  IDB.44/7-PBC.32/7 ٤، الفقرة.  
  .١١-/م٤٤-مقرَّر اجمللس م ت ص  )٨٩(
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تبادل املعلومات فيما بينهم. وطلب جملس التنمية الصناعية إىل املدير العام توضيح الدور الذي تضـطلع بـه املكاتـب امليدانيـة     على صعيد 
وقدَّمت مدخالت املوظفني منظوراً عملياً بشـأن التنسـيق، واقترحـت جمـاالً للتحسـني (انظـر        )٩٠(يف جمايلْ التعاون التقين وحشد املوارد.

). وأُشري إىل أن اجتماعاً سنويا للممـثلني امليـدانيني كـان ُيعقـد يف املاضـي يف املقـر وكـان يسـهم يف زيـادة االتسـاق ولكنـه            ١٧اجلدول 
املعلومــات باســتخدام وتبــادل رى مــؤخراً إعــادة تفعيــل آليــات أساســية للتنســيق  توقــف عــن االنعقــاد. وأفــادت أمانــة اليونيــدو بأنــه جــ 

  التكنولوجيات اجلديدة، ومن املقرَّر أن ُيعقد مؤمتر عاملي عن طريق التداول عن ُبعد مع املكاتب امليدانية على أساس نصف سنوي.
    

    بني املقر وامليدان (النسبة املئوية للمجيبني): ردود من موظفي اليونيدو بشأن ما إذا كان هناك تنسيق كاف ١٧اجلدول 
 موافق 

موافق 
 غالباً

 حمايد
غري موافق 
 غالباً

 غري موافق

 ١٣,٢ ٢٣,٦ ٣٤,١ ٢٠,٧ ٨,٤ مجيع املوظفني

 ١٢,٣ ٢٢,٣ ٣٨,٢ ٢٠,٥ ٦,٧ موظفو املقر

  ١٦,٩  ٢٩,٣  ١٦,٩  ٢١,٦  ١٥,٣  املوظفون امليدانيون
  

  ).٢٠١٦ونيدو (: استقصاء الوحدة ملوظفي الياملصدر
  

ويف رأي املفتشْين، تقدِّم إعادة هيكلة الشبكة امليدانية فرصة لتعزيز هنج أكثر تنسيقاً ألنشطة الشبكة التنظيميـة وامليدانيـة.     -١٨٨
وُيفترض أن يشمل ذلك العالقـات مـع اجلهـات املاحنـة والسـلطات الوطنيـة، وكـذلك تبـادل املعلومـات بـني الوحـدات التنظيميـة             

. وهي أيضاً فرصة إلعداد نسـخة حمدَّثـة مـن الـدليل امليـداين جتسِّـد املشـهد الناشـئ عـن إعـادة اهليكلـة الـيت أُجريـت يف عـام               املعنية
  ، والستعراض صكوك تفويض السلطة إىل املمثلني امليدانيني.٢٠١٦

    
    التقييم املستقل لشبكة املكاتب امليدانية

من خـالل تقـارير منتظمـة يقـدمها املـدير العـام إىل اهليئـات اإلداريـة. وقـد أُجـري           ترصد إدارة اليونيدو حضورها امليداين   -١٨٩
ليكـون جـزءاً مـن     ٢٠١٠وأُِعدَّ إطار تقييمي عام للمكاتب امليدانية يف عـام   )٩١(،٢٠١٢-٢٠١١تقييم مستقل وشامل يف الفترة 

ات عـدة عمليـات مراجعـة حلسـابات املكاتـب      وُيجـري مكتـب الرقابـة الداخليـة واألخالقيـ      )٩٢(التقييمات على الصـعيد القطـري.  
امليدانية كل سنة. ويعتقد املفتشان أنه عقب مرحلة التنفيذ من إعادة اهليكلة، ينبغـي إجـراء تقيـيم مسـتقل للشـبكة امليدانيـة لتقيـيم        

ألداء دوره  نيفيالنتــائج. وعلــى وجــه اخلصــوص، ينبغــي أن يبــيِّن التقيــيم مــا إذا كــان اهليكــل اجلديــد واملــوارد املخصصــة لــه كــا    
ووظائفــه املنصــوص عليهــا الــيت حيــددها املــدير العــام: (أ) التفاعــل الفعَّــال مــع احلكومــات والشــركاء احمللــيني وأصــحاب املصــلحة  
املعنيني؛ (ب) املشاركة الفعالة يف أنشطة منظومة األمم املتحـدة؛ (ج) التنفيـذ السـلس ألنشـطة التعـاون الـتقين؛ (د) عـرض املزايـا         

ويف هذا السياق، يوصي املفتشان بـإجراء تقيـيم مسـتقل لـدور شـبكة       )٩٣(لليونيدو على الصعيدين القُطري واإلقليمي. النسبية
املكاتب امليدانية ومدى فعاليتها يف حتقيـق األهـداف احملـددة يف خطـة عمـل السياسـات امليدانيـة، وتقدميـه إىل جملـس التنميـة           

  .٢٠٢٠عام الصناعية يف دورته الثامنة واألربعني يف 

                                                           
  املرجع نفسه.  )٩٠(
  ).ODG/EVA/11/R.66التقييم املواضيعي املستقل: أداء مكاتب اليونيدو امليدانية (  )٩١(
  املرجع نفسه، املرفق باء.  )٩٢(
)٩٣(  IDB.44/7-PBC.32/7 ٥، الفقرة.  
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     احلوكمة املرفق األول:
    إطار احلوكمة  - ألف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

   : أُعد على أساس إطار الرقابة الداخلية لليونيدو.املصدر
  حملة عامة عن وثائق اهليئات اإلدارية لليونيدو  - باء

عدد  السنة  اهليئة اإلدارية
عدد  عدد الوثائق عدد األيام الدورات

  الصفحات
د ورقات عد

  االجتماع
عدد صفحات 
 ورقات االجتماع

  ٣٦  ٦  ١٧٨ ٢٤ ٤ ١  ٢٠١٥  املؤمتر العام
٧٣  ٦  ٣٢٠ ٣٧ ٥ ١  ٢٠١١  

جملس التنمية 
 الصناعية

٩١  ٦  ٢٠٣ ٢٥ ٢ ١  ٢٠١٥  
١٠١  ٧  ٥٦٣ ٣٦ ٣ ١  ٢٠١١  

جلنة الربنامج 
 وامليزانية

١٠٨  ٨  ٢٢٩ ١٩ ٣ ١  ٢٠١٥  
١٣٧  ٧  ٢٢٩ ٢٣ ٣ ١  ٢٠١١    

  ومات املقدَّمة من أمانة اليونيدو.: املعلاملصدر

  الدول األعضاء

 املؤمتر العام

جملس التنمية الصناعية
 )IDB( 

ينتخب

ينتخب

تقرير التقييم
كل سنتني

  جلنة الربنامج وامليزانية
)PBC( 

تقارير مراجعة
احلسابات 
واملوجز 

 هيئات الرقابة اخلارجية

وحدة التفتيش املشتركة

اللجنة االستشارية 
املستقلة ملراجعة 

 ساباتاحل

مراجع احلسابات 
خل

ترسل التقارير إىل جملس 
التنمية الصناعية عن 
 طريق األمانة

ترسل تقريراً سنويا إىل 
جملس التنمية الصناعية 
 عن طريق األمانة

يرسل التقارير إىل جملس 
التنمية الصناعية عن طريق 
 جلنة الربنامج وامليزانية

يتلقى التقارير
واملعلومات من 

كتب الرقابة م
الداخلية 

واألخالقيات 
ومكتب 

التقييم املستقل 
النوعيةومراقبة

 املدير العام

العالقات اخلارجية والتمثيل 
 )EFR( امليداين

 مكتب الرقابة الداخلية 
 )IOE( واألخالقيات

  مكتب الشؤون القانونية

  وضع الربامج
 )PTC( والتعاون التقين

مكتب التقييم املستقل
  )EVQ( النوعية قبةمراو

دعم السياسات
 )PPS( والربامج
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  )٢٠١٦اهليكل التنظيمي ( املرفق الثاين:
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  )LEGمكتب الشؤون القانونية (

  )EVQمكتب التقييم املستقل ومراقبة النوعية (

 املكاتب امليدانية
)FLD( 

إدارة الربامج اإلقليمية والتمثيل امليداين 
)RPF( 

 )NYOمكتب اليونيدو يف نيويورك (
 )GVOمكتب اليونيدو يف جنيف (

 )BROكتب اليونيدو يف بروكسل (م

  إدارة العالقات اخلارجية
)ETR( 

  )IOEمكتب اإلشراف الداخلي واألخالقيات (

  املدير اإلداري
  دعم السياسات والربامج

)PPS(  

  املدير اإلداري ونائب املدير العام
  العالقات اخلارجية والتمثيل امليداين

)EFR( 

  املدير اإلداري
  ون التقينوضع الربامج والتعا

)PTC(  

  املدير العام

  )SPCمكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق (

 رئيس مكتب املدير العام

  )HRMإدارة املوارد البشرية (

 إدارة الطاقة
)ENE( 

 إدارة البيئة
)ENV( 

 إدارة الشركات ورصد النتائج
)PRM( 

إدارة تنمية األعمال الزراعية التجارية
)AGR( 

 رة واالستثمار واالبتكارإدارة التجا
)TII( 

  إدارة البحوث يف السياسات 
  )PRSواإلحصاءات (

  إدارة الشؤون املالية 
)FIN(  

 إدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
)ITC(  

 إدارة خدمات دعم العمليات 
)OSS(  



 
 
 

 

54

      البيانات املالية املرفق الثالث:
    ٢٠١٧- ٢٠١٦إىل الفترة  ٢٠٠١- ٢٠٠٠تطوُّر موارد اليونيدو، من الفترة   - ألف
امليزانية العادية (مباليني   فترة السنتني

  اليوروهات)
ية التشغيلية (مباليني امليزان

  اليوروهات)
امليزانيتان العادية 

  والتشغيلية 
  (مباليني اليوروهات)

  التربعات
دوالرات (مباليني 

  )الواليات املتحدة
١٥٤,٣  ١٥٨,٩ ٢٨,٣ ١٣٠,٦  ٢٠٠١-٢٠٠٠  
١٧٥,٥  ١٦٠,٣ ٢٢.٤ ١٣٧,٩  ٢٠٠٣-٢٠٠٢  
٢٣٤,٣  ١٦٦,٨ ٢١,٨ ١٤٥  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  
٢٤٦,٦  ١٧٤,٢ ٢٠,٢ ١٥٤  ٢٠٠٧-٢٠٠٦  
٢٨١,٤  ١٨١,٧ ٢٢,١ ١٥٩,٦  ٢٠٠٩-٢٠٠٨  
٤٢٠,٤  ١٨٤,٦ ٢٢,٨ ١٦١,٨  ٢٠١١-٢٠١٠  
٣٣٠,٩  ١٨٦,٨ ٢٨,٩ ١٥٧,٩  ٢٠١٣-٢٠١٢  
٣٨٤,٤  ١٨٠,١ ٣٢,٨ ١٤٧,٣  ٢٠١٥-٢٠١٤  
  (تقدير) ٤٢٠ ١٧٣ ٣٤,١ ١٣٨,٩  ٢٠١٧-٢٠١٦

  
      : وثائق الربنامج وامليزانيتني واملعلومات املقدَّمة من أمانة اليونيدو.املصدر

    ٢٠١٦رصيد الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة يف كانون األول/ديسمرب   - باء
  يورو ١٧ ٧٧٨ الصندوق االستئماين للشراكة (حساب باليورو)

  دوالرات ٤ ٠٢٥ ١٠٦ )دوالرات الواليات املتحدةالصندوق االستئماين للشراكة (حساب ب
  يورو ٨٦٩ ٦٤٤ التجارةالصندوق االستئماين لبناء القدرات املتصلة ب

  بورو ٥٣٧ ٠٠٠ الصندوق االستئماين لزيادة األمن الغذائي من خالل ترويج األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية
  يورو ٣٦ ٣١١ الصندوق االستئماين الستخدام الطاقة املتجددة يف األغراض اإلنتاجية

  ويور ٢٣ ١٣٤ الصندوق االستئماين لتوظيف الشباب
  يورو ٩٢ ٨٦٩ يبالصندوق االستئماين ألمريكا الالتينية والكاري

  يورو ٩ ٣٨٥ احلساب اخلاص للتربعات ألغراض األنشطة األساسية
  يورو ٨١٠ ٢١١  التجهيزصندوق

  
  : أُعد استناداً إىل املعلومات املقدَّمة من أمانة اليونيدو.املصدر

 



 
 
 

55

      املرفق الرابع: املوارد البشرية
    )٢٠١٦مقابل  ٢٠١٠معلومات عن التوازن بني اجلنسني (  - ألف

 ٢٠١٦ ٢٠١٠ الفئة

 اجلميع  ٪ الذكور  ٪ اإلناث اجلميع ٪ الذكور ٪ اإلناث
 ١ ١٠٠,٠ ٠,٠١ –٠,٠١١٠٠,٠١– املدير العام

 ٣ ٦٦,٧ ٣٣,٣٢ ١١٦,٧٥٨٣,٣٦١ ٢-مد
 ١٨ ٨٣,٣ ١٦,٧١٥ ٩٢٥,٠٢٧٧٥,٠٣٦٣ ١-مد
 ٢٢ ٨١,٨ ١٨,٢١٨ ١٠٢٣,٣٣٣٧٦,٧٤٣٤ 
 ٦١ ٧٥,٤ ٢٤,٦٤٦ ١١١٥,٥٦٠٨٤,٥٧١١٥ ٥-ف
 ٦٧ ٦٤,٢ ٣٥,٨٤٣ ١٦٢٤,٦٤٩٧٥,٤٦٥٢٤ ٤-ف
 ٥٢ ٥٧,٧ ٤٢,٣٣٠ ٢٨٣٨,٩٤٤٦١,١٧٢٢٢ ٣-ف
 ٥ ٨٠,٠ ٢٠,٠٤ ٩٦٠,٠٦٤٠,٠١٥١ ٢-ف
 – – – – –٧٦٣,٦٤٣٦,٤١١ ١-ف
 ١٨٥ ٦٦,٥ ٣٣,٥١٢٣ ٧١٣٠,٣١٦٣٦٩,٧٢٣٤٦٢ 

 ٤٠ ٧٠,٠ ٤٢,٩٢٨ ١٢ – – – –– املوظفون غري األساسيني (ر)
 ٤٣ ٧٢,١ ٢٧,٩٣١ ٩٢٦,٥٢٥٧٣,٥٣٤١٢ املوظفون الفنيون الوطنيون (ف و)

اخلدمات العامة (خ املوظفون يف فئة 
 ٣٤٨ ٤٨,٣ ١٦٨ ٥١,٧ ١٨٠ ٣٩٩ ٤٥,١ ١٨٠ ٥٤,٩ ٢١٩ ع)

 ٦٣٨ ٥٧,٧ ٤٢,٣٣٦٨ ٣٠٩٤٣,٥٤٠١٥٦,٥٧١٠٢٧٠ جمموع العاملني بصفة موظفني
أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية 

 ٨٨١ ٦٩,٠ ٦٠٥ ٣١,٠ ٤٠٦٢٧٦ ١ ٦٩,٥ ٩٧٦ ٣٠,٥ ٤٣٠ املعيَّنون دوليا

أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية 
 ٦٩٠ ١ ٦٣,٠ ٠٧٠ ١ ٣٧,٠ ٣٩٦٦٢٠ ١ ٧٣,٩ ٠٣٢ ١ ٢٧,١ ٣٦٤ املعيَّنون حمليا

صحاب اتفاقات جمموع العاملني من أ
 ٥٧١ ٢ ٦٥,٠ ٦٧٥ ١ ٣٥,٠ ٨٠٢٨٩٦ ٢  ٠٠٨ ٢  ٧٩٤ اخلدمة الفردية

  
  : أُِعدَّ على أساس التقارير السنوية للمدير العام واملعلومات املقدَّمة من أمانة اليونيدو.املصدر
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    النفقات املتصلة باتفاقات اخلدمة الفردية (باليورو)  - باء
  ٢٠١٦  ٢٠١٤  ني العادية والتشغيليةالعقود املموَّلة من امليزانيت

  ٤٠٢ ٥٤٣  ٩٠٠ ٠٤٣  الربامج والتعاون التقين  وضع 
  ٤٦٩ ٢١١  ٥٨٦ ٧٤٦  دعم السياسات والربامج  

  ٤٦٤ ٢٧٧  ٣٧٧ ٥٤٠  العالقات اخلارجية والتمثيل امليداين  
  ١٩٧ ٥١٤  ٢٦٢ ٦٣٣  مكتب املدير العام

  -  ٢ ٩٥١  التعيني لدورات أجهزة تقرير السياسات
  ١ ٨٩٤ ٩٨٧  ٢ ١٢٩ ٩١٤  موع الفرعياجمل

    العقود املموَّلة من صناديق التعاون التقين

  ٤٠ ٥٨٤ ٣٠٣  ٣١ ٣٣١ ٢٢٤  الربامج والتعاون التقين  وضع 
  ١ ١١٠ ٨٥٤  ٨٦٣ ٩٧٤  دعم السياسات والربامج  

  ١ ٧٠٦ ٨٩٥  ١ ٥١٢ ٥٧٦  العالقات اخلارجية والتمثيل امليداين  
  ٦٢٩ ٠٩٣  ٥٢٦ ٩٦٤  مكتب املدير العام

  -  ٣١ ٣٣٣  املؤمتر العام
  ٤٤ ٠٣١ ١٤٥  ٣٤ ٢٦٦ ٠٧١  اجملموع الفرعي

خارج من والتشغيلية واملوارد  املبلغ اإلمجايل للعقود املموَّلة من امليزانيتني العادية
  ٤٥ ٩٢٦ ١٣٢  ٣٦ ٣٩٥ ٩٨٥  امليزانية

  
  : أُعد استناداً إىل املعلومات املقدَّمة من أمانة اليونيدو.املصدر
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      التعاون التقين املرفق اخلامس:
   ٢٠١٦أنشطة التعاون التقين حسب األولوية املواضيعية، يف كانون األول/ديسمرب   -ألف

    )دوالرات الواليات املتحدة(مباليني 
  ٢٠١٦نفقات عام   ٢٠١٦ميزانية عام  األولوية املواضيعية

  ٣٨,٤  ١٤٠,٦٥  محاية البيئة
  ٣٦,٥  ٢٩ حتقيق الرخاء املشترك

  ٩٧,٨  ٣٣,٨ تعزيز القدرة التنافسية االقتصادية
  ٥,٩  ٦,٧  اخلدمات الشاملة

  ١٧٨,٦  ٢١٠,١  اجملموع
  

        : املعلومات املقدَّمة من أمانة اليونيدو.املصدر
  ٢٠١٦أنشطة التعاون التقين، حسب املنطقة، يف كانون األول/ديسمرب   -باء

    )دوالرات الواليات املتحدة(مباليني 
  ٢٠١٦نفقات عام   ٢٠١٦ميزانية عام  قليميالنطاق اإل

  (أ)٦٧,٢  ٣٨,٥  أفريقيا
  ١٠,٨  ٢٩,١  املنطقة العربية

  ٤٤,٩  ٧٩,٣  آسيا واحمليط اهلادئ
  ١٦,٨  ١٦,٨ أوروبا وآسيا الوسطى

  ١١,٤  ١٥ يوالكاريبأمريكا الالتينية 
  ٢٧,٥  ٣١,٤ األنشطة العاملية واألقاليمية

  ١٧٨,٦  ٢١٠,١  اجملموع
  

  املعلومات املقدَّمة من أمانة اليونيدو. :املصدر
، خالل فترة تقوميية مبا يشمل زيادهتا ونقصاهناُتعرَّف التربعات، حسبما أبلغت أمانة اليونيدو، بأهنا خمصصات ميزانية املشاريع املعتمدة،   (أ)

  معينة.
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      املرفق السادس:  استقصاءات وحدة التفتيش املشتركة
شتركة، وفقاً ملمارسـتها املعتـادة فيمـا يتعلـق باالستعراضـات التنظيميـة واإلداريـة، آراء ووجهـات نظـر          التمست وحدة التفتيش امل

الفئات الرئيسية من أصحاب املصلحة يف اليونيدو بشأن خمتلف اجلوانب املشمولة هبـذا التقريـر. وقـد أُجريـت أربعـة استقصـاءات       
ء املـؤمتر العـام، (ب) أعضـاء جملـس التنميـة الصـناعية، (ج) مـوظفي اليونيـدو،         على اإلنترنت موجَّهة إىل الفئات التالية: (أ) أعضا

. وضـم كـل استقصـاء أسـئلة متعـددة اخليـارات وأسـئلة        ٢٠١٦(د) أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية، كما يف كانون الثاين/ينـاير  
ن اآلراء والتصــورات الــيت مفتوحــة للحصــول علــى مقترحــات ومــدخالت نوعيــة. وأســفرت االستقصــاءات عــن جمموعــة غنيــة مــ

اسُترشد هبا يف التقرير، حسب االقتضاء. وُوجد أن معدل املشاركة يف االستقصاءات ميثِّل إحصائيا كل فئة، باسـتثناء االستقصـاء   
  املوجَّه إىل أعضاء املؤمتر العام الذي مل يتسم مبستوى كاف من الردود.

    
    )٢٠١٦ة على شبكة اإلنترنت (أيلول/سبتمرب وتشرين األول/ أكتوبر املشاركة يف استقصاءات وحدة التفتيش املشترك

  معدل املشاركة  اجمليبون  املتلقون 

  ٪٦٠,٤  ردا كامالً) ٣٢١(منها ٣٧٢  ٦١٦  موظفو اليونيدو

  ٪٦١ ردا كامالً) ٩١١(منها ٩٧٠  ٥٩٠١  أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية

  ٪٤٥,١  ردا كامالً) ٢٠ (منها٢٣  ٥١  أعضاء جملس التنمية الصناعية

  ٪٧,٦  (مجيع الردود كاملة) ١٣  ١٧١  أعضاء املؤمتر العام
    

    االستقصاءات املوجَّهة إىل الدول األعضاء
اسُتقصي ممثلو الدول األعضاء على مستويني: اسُتشري مجيع األعضاء يف استقصاء موزَّع على مجيع أعضـاء املـؤمتر العـام، يف حـني     

التنمية الصناعية استقصاًء مستقالًّ بشأن املسائل اخلاصة بتلك اهليئة اإلداريـة. وكانـت اآلراء الـيت أعـرب عنـها      ى أعضاء جملس تلقَّ
أعضاء اجمللس إزاء املنظمة إجيابيـة يف معظمهـا، وال سـيما فيمـا يتعلـق بأنشـطة التعـاون الـتقين. وعبَّـر ذلـك االستقصـاء أيضـاً عـن              

  تقييم إجيايب بشأن أمانة اليونيدو.
    

    االستقصاء املوجَّه إىل موظفي اليونيدو
يف املائـة؛ ويـبني اجلـدول الـوارد أدنـاه معـدل الـردود موزَّعـاً          ٦٠أسفر االستقصاء املوجَّه إىل املوظفني عـن معـدل اسـتجابة قـدره     

ن حنــو نصــف اجمليــبني يف املائــة. وجتــدر اإلشــارة إىل أ ٨١حســب فئــة املــوظفني واملوقــع. وقــد بلــغ معــدل الــردود يف الفئــة الفنيــة  
يف املائة منهم ألكثر مـن سـت سـنوات. ومـن مثَّ فـإن اجمليـبني علـى         ٧٥سنوات، وأكثر من  ١٠يعملون يف اليونيدو ملا يزيد على 

. وقــد قــدَّموا منظــوراً طويــل األجــل  ٢٠٠٥االستقصــاء كــانوا حاضــرين ومــّروا مبراحــل إعــادة هيكلــة تنظيميــة مهمــة منــذ عــام   
  فيها بآراء مستنرية.للمنظمة وسامهوا 
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  املشاركة يف استقصاء وحدة التفتيش املشتركة، حسب فئات املوظفني واملوقع
  
  (أ)معدل املشاركة  اجمليبون  املتلقون 

  ٪٦٣,٦  ١٧  ٢٧  مدير

  ٪٨١,١  ١٥٤  ١٩٠  الفئة الفنية

  ٪٤٣,٢  ١٥٨  ٣٦٦  فئة اخلدمات العامة

  ٪٦٠,٠  ٢٩٧  ٤٩٥  املقر يف فيينا

  ٪٤٥,٥  ٧٥  ١٦٥  يدانيةشبكة املكاتب امل
  

      ، التذييل األول).IDB.44/2-PBC.32/2( ٢٠١٥قُدَِّر استناداً إىل األرقام الواردة يف التقرير السنوي للمدير العام عن عام   (أ)
ليـة  ومن منظور شامل، كان هناك تقييم إجيـايب لبيئـة عمـل اليونيـدو. بيـد أن املـوظفني شـككوا يف أن تكـون املـوارد البشـرية واملا          

الالزمة لالضطالع مبهامهم متاحة داخل وحداهتم. وأظهرت الردود النوعيـة والكميـة درجـات خمتلفـة مـن الرضـا أو عـدم الرضـا         
  عن فرص التطوير الوظيفي والترقية وسياسات اجلدارة داخل املنظمة.

اعتـربه املوظفـون عائقـاً أمـام كفـاءة عمليـات        وأشارت تعليقات متكررة إىل استمرار إعادة اهليكلـة والـتغريات السياسـاتية الثابتـة ممـا     
التغـيريات اإلداريـة. ويف هـذا السـياق، دعـا العديـد مـن         معاجلـة املنظمة وفعاليتها، وال سـيما فيمـا يتعلـق بالصـعوبات الـيت تواَجـه يف       

  املوظفني إىل زيادة الشفافية يف اإلبالغ عن املقرَّرات اإلدارية وإىل االتساق يف تطبيقها.
)، واإلدارة ٧١من املوظفني اجمليـبني. وكانـت هـذه التعليقـات ختـص بيئـة العمـل (        كتابياتعليقاً  ٣١٤ت الوحدة ما جمموعه وحلَّل

)، واهليكـل التنظيمـي   ٤٦)، والتعليقات العامـة ( ٤٦)، وإدارة املوظفني والعالقات هبم (٥٢)، وإدارة املوارد البشرية (٥٧العامة (
  ).٢٦)، واإلدارة (٣٣(
    
    ستقصاء املوجَّه إىل أصحاب اتفاقات اخلدمة الفرديةاال

يسَّر االستقصاء املوجَّه إىل أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية ورود مدخالت من األفراد ممن ليسوا مـن مـوظفي اليونيـدو ولكنـهم     
الفرديـة تقييمـاً إجيابيـا عـن      باملنظمة. وبوجه عـام، قـدَّم أصـحاب اتفاقـات اخلدمـة      القوة العاملةيشكلون مع ذلك نسبة كبرية من 

ي جلـة الشـكاوى. ورغـم االرتيـاح الكمـ     عملهم مع اليونيدو، باستثناء رد أكثر دقة فيمـا يتعلـق بـإجراءات تسـوية املنازعـات ومعا     
، مبـا يف ذلـك   الكتابيـة فيما يتعلق مبختلف جوانب عقود اخلدمة الفردية، فقـد بـرزت بضـعة شـواغل مشـتركة يف قسـم التعليقـات        

شــاكل التقنيــة املرتبطــة بطرائــق الــدفع واالفتقــار إىل املزايــا بعــد ســنوات عديــدة مــن اخلدمــة وتنفيــذ عقــود متعاقبــة مــع املنظمــة. امل
  ردا مفتوحاً من أصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية. ٥٤١وإمجاالً، حلَّلت الوحدة 
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  جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة
 بالتنسيقاملعين

  مم املتحدة*األ 

  برنامج األمم املتحدة املشترك بشأن األيدز وفريوسه 

  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

  مركز التجارة الدولية 

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

  برنامج األمم املتحدة للبيئة 

  صندوق األمم املتحدة للسكان 

  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

  وضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئنياملف 

  منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

 يف الشرق األدىن
  هيئة األمم املتحدة للمرأة 

  امج األغذية العامليبرن 

  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

  منظمة الطريان املدين الدويل 

  منظمة العمل الدولية 

  املنظمة البحرية الدولية 

  االحتاد الدويل لالتصاالت 

  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  للتنمية الصناعيةمنظمة األمم املتحدة  

  املنظمة العاملية للسياحة 

  االحتاد الربيدي العاملي 

  منظمة الصحة العاملية 

  املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
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