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

  املؤمتر العام  
  الدورة الرابعة عشرة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقّت١٥البند 

       استعراض التقّدم احملرز يف مداوالت الفريق العامل غري الرمسي
  الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو،     

      امج واملواردمبا يشمل الرب
. ت. صاحبة السعادة السيدة أ(شاركني تتقرير مرحلي أّويل من الرئيسني امل    

      )غروف، سويسرا. ِدنغو بينافيديس، كوستاريكا، والسيد أ
  -ره م ت صاعتمـــد جملـــس التنميـــة الـــصناعية، يف دورتـــه التاســـعة والـــثالثني، مقـــرَّ    -١

ُينشئ، يف أقرب وقت ممكن عملياً، فريقـاً عـامالً   منه، أن ) ح( الذي قّرر، يف الفقرة    ٧-م/٣٩
غري رمسي من الدول األعضاء املهتمة لكي يقدِّم إرشادات بشأن مستقبل اليونيـدو، مبـا يـشمل                 
الربامج واملوارد، وذلك على أساس أنَّ املؤمتر العـام سـوف يـستعرض يف دورتـه الرابعـة عـشرة            

  .التقّدم الذي سيحرزه هذا الفريق العامل
، وحسبما اتفق عليه مكتب اجمللـس املوسـع         )ح (٧-م/٣٩-ر م ت ص   وامتثاال للمقرَّ   -٢

ــول٥يف  ــد اجتمــاع يف   / أيل ــشرين األول١٣ســبتمرب، ُعق ــوبر / ت  برئاســة صــاحب  ٢٠١١أكت
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ١١ويف اجتمـاع آخـر ُعقـد يف         . السعادة السيد شو هيون رئيس اجمللس     
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. والـسيد أ  ) كوسـتاريكا (ِدنغـو بينافيـديس     . ت. دة الـسيدة أ   ، أُِقّر تعيني صاحبة الـسعا     ٢٠١١
شاركان تـ وحدد الرئيـسان امل   . شاركني للفريق العامل غري الرمسي    ترئيسني م ) سويسرا(غروف  

خريطة الطريق للفريق العامل وأكـدا رغبتـهما يف أن تكـون العمليـة ملموسـة وشـفافة وشـاملة                    
ــدر اإلمكــان  ــع اجملموعــات اإلقل  . ق ــدخالت    وُدعيــت مجي ــدمي م ــدول األعــضاء إىل تق ــة وال يمي

  .لتحديد اختصاصات الفريق العامل
، ُعمِّمـــت مـــذكرة إعالميـــة تتـــضمن اقتـــراح ٢٠١١نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٨ويف   -٣

ــالرئيــسني امل إىل قــد اســُتند فيهــا  شاركني بــشأن اختــصاصات الفريــق العامــل غــري الرمســي، و  ت
  .قليمية وغريها يف هذا الصددورد من الدول األعضاء واجملموعات اإل ما
ــق العامــل، يف اجتماعــه املعقــود يف     -٤ ــاقش الفري ــاين ٢٢ون ــشرين الث ــوفمرب / ت ، ٢٠١١ن

وأعربت الدول األعضاء عموما عـن تأييـدها   . شاركانتاالختصاصات اليت عرضها الرئيسان امل 
 الرئيـسني   وقـد ُعهـد إىل    . دمت تعليقـات واقتراحـات قّيمـة      القتراح متوازن على حنو جيـد، وقُـ       

  .مرفق هبذا التقريريف شاركني بإدماجها يف االختصاصات النهائية اليت تصدر تامل
    

    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه    
  .لعل املؤمتر يودُّ أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة  -٥
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      املرفق  
  و، مبا يشمل الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيد    

  )١(الربامج واملوارد
  

    االختصاصات    
 بـاالقتراح التـايل     شاركانتـ  الرئيسان امل  ماملسامهات، يتقدَّ عة من    جمموعة متنوِّ  يبعد تلقِّ   -١

  .بشأن اختصاصات الفريق العامل غري الرمسي
ــة     -٢ ــد طُرحــت اقتراحــات خمتلف ــث لق ــن حي ــانطاق م ــاوجمــال ه ــصت .  تركيزه واسُتخل

  : شتركة التاليةاجلوانب امل
 نتيجــة موضــوعية   حتقيــقينبغــي للفريــق العامــل غــري الرمســي أن يــسعى إىل       )أ(  

  ؛٢٠١٣ حبلول دورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة يف عام واضحة املعامل
ــة، أن      )ب(   ــعيه لتحقيـــق هـــذه النتيجـ ينبغـــي للفريـــق العامـــل غـــري الرمســـي، يف سـ

صناعية؛ وأن ينظر يف القيمة الـيت ُيمكـن لليونيـدو أن    يستعرض دور اليونيدو يف تعزيز التنمية ال   
  عة؛قدمها يف املستقبل؛ وأن ينظر يف اآلثار الناشئة يف سياق املوارد املتاحة واملتوقَُّت

 جمموعـة أكثـر حتديـدا مـن املواضـيع           يتسّنى يف هذا اإلطـار النظـر يف       ينبغي أن     )ج(  
  .واملسامهات

ــسان امل    -٣ ــرح الرئي ــايل، يقت ــوبالت ــل غــري    شات ــق العام ــصاصات الفري ركان أن تكــون اخت
  :الرمسي كما يلي

    
    :يسعى الفريق العامل غري الرمسي إىل حتقيق النتيجة املوضوعية التالية  - ألف  

  -ر م ت صن يف املقـــرَّ األســـاس التـــشريعي للفريـــق العامـــل غـــري الرمســـي ُمتـــضمَّ إنَّ  -٤
شــادات بــشأن مــستقبل اليونيــدو، مبــا  إر" الفريــق يقــدِّم  علــى أنالــذي يــنصُّ ،)ح( ٧-م/٣٩

  ".يشمل الربامج واملوارد
 النتيجــة املوضــوعية املقترحــة للفريــق العامــل غــري الرمســي تتمثــل يف تــوفري ومــن مثّ فــإنَّ  -٥

هذه اإلرشادات يف شكل وثيقة استراتيجية عن مستقبل اليونيدو، مبا يشمل الـربامج واملـوارد،               
───────────────── 

 .٧-م/٣٩- م ت صر املقرَّعمال ب أُنشئ  )1(  
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ر الوثيقـة االسـتراتيجية إرشـادات واضـحة بـشأن املـسائل الربناجميـة               توفِّو. ُتقدَّم إىل املؤمتر العام   
إلرشـادات وبيانـات    ل هـي ُتعتَبـر ناسـخةً     و. واخلاصة باملوارد على مدى فترة طويلـة مـن الـزمن          

  :ذلك الرؤى املشاهبة اليت تكون الدول األعضاء قد اعتمدهتا يف مناسبات سابقة، مبا يف
، GC.7/5الوثيقــة (يــدو ووظائفهــا املــستقبلية  خطــة األعمــال بــشأن دور اليون   •  

 )١٩٩٧، ٢-م/١٧-م ت ص املرفق األول، واملقرر

ر املقـرَّ " (صوب حتسني إجناز برنامج اليونيـدو "املبادئ التوجيهية االستراتيجية      •  
 )٢٠٠٢، IDB.26/15 والوثيقة ٧-م/٢٦-م ت ص

  )٢٠٠٥، ٤-ق/١١-م ع(بيان الرؤية االستراتيجية الطويلة األمد   •  
م الوثيقـة كـأداة أوليـة لتوجيـه أطـر اليونيـدو االسـتراتيجية والتـشغيلية                وسوف ُتـستخدَ    -٦

  .املتوسطة األجل والقصرية األجل
    

بغية حتقيق النتيجة املوضوعية، يضطلع الفريق العامل غري الرمسي بأعماله على   - باء  
    : التايلالنحو

اسـتعراض دور اليونيـدو   ) أ (: مبا يلـي علـى حنـو متتـابع     يقوم الفريق العامل غري الرمسي      -٧
مها يف املـستقبل    قـدِّ تالنظر يف القيمة اليت ُيمكـن لليونيـدو أن          ) ب(يف تعزيز التنمية الصناعية؛ و    

 والعمليــات يف ســياق البيئــة اخلارجيــة املــتغرية، مبــا يف ذلــك، يف مجلــة أمــور أخــرى، األحــداث 
الطاقـة  ؛ وعمليات اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ؛ ومحلـة                   ٢٠+ريو: التالية

والعمليات املرتبطة هبـا؛ وعمليـة اسـتعراض الـسياسات الـشامل الـذي جيـري              املستدامة للجميع   
وإطـار مـا بعـد      كل أربع سنوات؛ ومتابعة مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعـين بأقـل البلـدان منـوا؛                 

  .عةالنظر يف اآلثار الناشئة يف سياق املوارد املتاحة واملتوقَّ) ج(األهداف اإلمنائية لأللفية؛ و
ويعقد الفريق العامل غري الرمسـي اجتماعاتـه بتـواتر يـصل إىل اجتمـاعني شـهريا؛ كمـا               -٨
مـرتني سـنويا حـىت     عـن أنـشطته إىل أجهـزة تقريـر الـسياسات يف اليونيـدو               اً مرحليـ  اًم تقرير ُيقدِّ

  .٢٠١٣انعقاد دورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة يف عام 
    

 املسامهاتعة من  جمموعة متنوِّمنفتحاً علىيكون الفريق العامل غري الرمسي   - جيم  
    :دةبشأن مسائل حمدَّ

شاركني للنظـر فيهـا لـدى صـياغة         تـ  الفريق العامل امل   يمة إىل رئيس   املقدَّ املسامهاتُتثري    -٩
 تظل مفتوحة للمناقـشة كلمـا نـشأت يف    اليتدة  متنّوعة من املسائل احملدَّ    ختصاصات جمموعةً اال
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 ذلـك مـن     يفمجيـع الـدول األعـضاء، مبـا         يظـلُّ يف إمكـان      و. نـة آنفـا    املتتابعة املبيَّ  األعمالسياق  
 خالل اجملموعات اإلقليمية وغريها، أن تـثري مـسائل إضـافية قـد تتطلـب انتبـاه الفريـق يف إطـار                     

ا إىل خـربة األمانـة وغريهـا مـن مـصادر املعلومـات ذات الـصلة،                  أيـضً  يـستند الفريـقُ   و. أنشطته
  .حسب االقتضاء، من خالل عقد جلسات إحاطة عن املسائل الوثيقة الصلة مبداوالته

ومــن مث، يــستعني الفريــق العامــل غــري الرمســي بقائمــة املــواد اإلعالميــة غــري احلــصرية       -١٠
  :التالية

    
    ئق التشريعيةالوثا    

 ١٩٧٩دستور منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية،   •  

لــة يف الوثيقــة ، بــصيغته املعد٢٠١٣َّ-٢٠١٠اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل،   •  
IDB.39/8 

 مقترحــات منقّحــة مــن املــدير العــام،  :٢٠١٣-٢٠١٢الربنــامج وامليزانيتــان،   •  
  IDB.39/13/Rev.1الوثيقة 

 ٢٠١٣-٢٠١٢، ني بشأن الربنامج وامليزانيت٧-م/٣٩-ت صم ر املقرَّ  •  
    

    إسهامات الدول األعضاء واجملموعات اإلقليمية وغريها    
الفريــق  ي إىلـمـة مـن جمموعــة دول أمريكـا الالتينيـة والكاريبــ    التعليقـات املقدَّ   •  

 العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يشمل الربامج واملوارد

الفريـق العامـل غـري الرمسـي      إىل  والـصني ٧٧مة مـن جمموعـة الــ   ليقات املقدَّالتع  •  
 املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يشمل الربامج واملوارد

 الفريق العامل غـري الرمسـي املعـين    -أولويات االحتاد األورويب ودوله األعضاء        •  
 مبستقبل اليونيدو

الفريـق العامـل غـري الرمسـي املعـين       إىل مـة مـن حكومـة اليابـان    التعليقـات املقدَّ   •  
 مبستقبل اليونيدو، مبا يشمل الربامج واملوارد
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    مواد أخرى ذات صلة    
دراسة ملزايا اليونيدو املقارنـة وجمـاالت تركيزهـا وتنظيمهـا           : مستقبل اليونيدو   •  

 ١٩٩٢الوكالة الدامنركية للتنمية الدولية، . ومواردها

ات مـن أجـل التنميـة الـصناعية املـستدامة يف ظـل              تطوير القدر : تقييم اليونيدو   •  
 ١٩٩٧ظروف متغرية، الوكالة الدامنركية للتنمية الدولية، 

  )A/66/220(تقرير األمني العام : التعاون اإلمنائي مع البلدان املتوسطة الدخل  •  
 


