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

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الثامنة والعشرون الدورة
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٦-٢٥فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٧ّالبند 

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

  جملس التنمية الصناعية 
  األربعونالدورة 

  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
 احملرز يف مداوالت الفريق التقدُّماستعراض 

 غري الرمسي العامل

      
  الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو،     

      مبا يف ذلك براجمها ومواردها
 ِدنغو بينافيديس. ت. صاحبة السعادة السيدة أ(تقرير مرحلي من الرئيسني     

       )وف من سويسراغر.  كوستاريكا، والسيد أمن
أنشطة الفريق العامل غري الرمسي املعين مبـستقبل     هذا التقرير آخر املعلومات عن     يتضمَّن  

اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها، وفقا لالختصاصات املدرجـة يف التقريـر املرحلـي األويل        
 ).Corr.1 وGC.14/14الوثيقة ( يف الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر العام املقدَّم

     
    اخللفية    

ــ عمــال  -١ ــرَّر اجمللــس م ت ص  ) ح(الفقرة ب ــشئ، يف ٧-م/٣٩-مــن مق ــشرين ١١، أُن  ت
، فريٌق عامل غري رمسي من الدول األعضاء املهتمَّة لكـي يقـدِّم إرشـادات               ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
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  لــسيدة بــشأن مــستقبل اليونيــدو، مبــا يف ذلــك براجمهــا ومواردهــا، يتــشارك يف رئاســته ســعادة ا 
وقد عقد الرئيـسان عـددا       ).سويسرا(غروف  . والسيد أ ) كوستاريكا(ِدنغو بينافيديس   . ت. أ

من االجتماعات، وقّدما تقريرمها املرحلي األويل، مبا يف ذلك اختصاصات الفريق العامـل، إىل              
 الـواردة   ، باالسـتناد إىل التقـارير     )Corr.1 و GC.14/14الوثيقـة   (الرابعـة عـشرة     ملؤمتر العام   ادورة  

  .إقليمية وغريها أعضاء وأفرقة من دول
    

    رات الرئيسيةالتطوُّ    
 كـانون  ٣١ بتـاريخ  ٢٠١٢عقد الفريق العامل غري الرمسي مخـسة اجتماعـات يف عـام               -٢

 وتلقَّــى. مــايو/ أيــار٢٣مــارس و/ آذار٣٠مــارس، و/ آذار١فربايــر، و/ شــباط٧ينــاير، و/الثــاين
عملـه معلومـات مـن األمانـة بـشأن واليـة اليونيـدو وعملـها؛          الفريق خالل املرحلة األوليـة مـن        

، " البيئــة اخلارجيــة واالجتاهــات الكــربى؟ لتغيُّــر التــصدِّيكيــف ميكــن لليونيــدو املــسامهة يف  "و
وكــذلك بــشأن املنتــدى الرابــع الرفيــع املــستوى بــشأن فعاليــة املعونــة، الــذي انعقــد يف بوســان  

وقـّدم ممثـل   . ٢٠١٥، وجدول أعمال ما بعد   ٢٠١١  نوفمرب/جبمهورية كوريا يف تشرين الثاين    
مـــن إدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة عرضـــا إيـــضاحيا عـــن    
االســتعراض الــشامل الــذي جيــرى كــل أربــع ســنوات لــسياسة األنــشطة التنفيذيــة اإلمنائيــة الــيت 

  . املتحدةاألممتضطلع هبا 

 األساســية األوليــة، اقتــرح الرئيــسان إجــراء حتليــل ملــواطن هــذه املعلومــات تلقِّــيوبعــد   -٣
ــرص واملخــاطر    ــضعف والف ــواطن ال ــوة وم ــدو  الق ــشطة اليوني ــتناد يف . يف أن ــي االس ــذا  وينبغ ه

إدارة التنمية الدوليـة لـدى اململكـة        ) أ: (التحليل إىل الدراسات والتقييمات التالية املتوافرة اآلن      
، " حملــة عامــة عــن النتــائج -وليــة للفعاليــة املتعــددة األطــراف  تقيــيم إدارة التنميــة الد: "املتحــدة
ضــمان اســتخالص القيمــة القــصوى مــن  : اســتعراض املــساعدة املتعــددة األطــراف "، و٢٠٠٥

ــيت   ــوال ال ــدِّمهااألم ــراف     تق ــددة األط ــق املنظمــات املتع ــة املتحــدة عــن طري   ؛ ٢٠١١، " اململك
مــة عــن عدة النروجييــة املتــصلة بالتجــارة املقدَّ املــسا: "الوكالــة النروجييــة للتعــاون اإلمنــائي ) ب(

ــة: طريــق املنظمــات املتعــددة األطــراف  : بروتوكــول مونتريــال) ج(؛ ٢٠١١، "دراســة جتميعي
املزايـا  : "مرفـق البيئـة العامليـة     ) د(؛  ٢٠١٠ إىل   ٢٠٠١تقييم تنفيذ خطط العمـل للـسنوات مـن          

  .٢٠٠٧، "للوكاالت التابعة ملرفق البيئة العاملية النسبية

عقب ذلك، أجرى الرئيسان مشاورات غـري رمسيـة مـع الـدول األعـضاء واجملموعـات                   -٤
لتقـارير  إىل ا  واستناداً.  إليهما حتليلها ملواطن قوة اليونيدو     تقدِّمة ودعياها إىل أن     اإلقليمية املهتمَّ 
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امـل  الواردة واملشاورات اإلضافية غـري الرمسيـة الـيت أُجريـت، عـرض الرئيـسان علـى الفريـق الع         
ودرسـت الـدول األعـضاء خـالل اجتماعهـا          . غري الرمسي ملّخص اقتـراح بـشأن مـواطن القـّوة          

ص االقتـراح أساسـاً    مواطن القّوة احملددة وأعربت عـن تأييـدها مللخّـ   ٢٠١٢مايو / أيار ٢٣يوم  
ويـرد ملخـص    . ة والضعف والفرص واملخـاطر    ملواصلة مناقشاهتا بغية إكمال حتليل مواطن القوّ      

  .هذا التقرير يف مرفق اح الفريق العاملاقتر
    

    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه    
  .اإلحاطة علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة  اللجنة توّدلعلّ  -٥
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    املرفق
 الفريق العامل غري الرمسي قدَّمه اقتراح بشأن مواطن القّوة ملخَّص    

      براجمها ومواردهااملعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك 
    مالحظات عامة    

  لبلدان الناميةا من منظور ةسياسي وة تارخييداللة
  جهة مقّدمة للمنافع العامة األساسية

  رضا اجلهات املاحنة عن بناء القدرات التجارية
   اجلهات املاحنةبروز/ التركيز على التعاون التقين  توليها اجلهات املاحنة ملسألةأمهية

  وافية بالغرض عملياتو مناسبانوختصُّص حجم 
  إنصاف يف توزيع املوارد ما بني األولويات

       بوجه عام مرتفعةنسب حتصيل
    اإلدارةأسلوب الوالية و    

  فريدة يف جمال التنمية الصناعية/والية واضحة  -١

  أجهزة تقرير السياسات/فعالية اإلدارة  -٢

    تركِّز على النتائجأطر للتخطيط االستراتيجي  -٣
    

    ياجمنالرباجلانب     
  توليد الثروات يف قطاعي املنشآت الصغرية واملتوسطة   -١

  األعمال التجارية الزراعية وتنمية املناطق الريفية  -٢

  فرص االستثمار  -٣

  نقل التكنولوجيا والدراية واالبتكار  -٤

  احلصول على الطاقة يف املناطق الريفية  -٥

 ذوا  واإلنتـــاجتكنولوجيـــاالالطاقـــة الـــصناعية؛ ودة؛ وكفـــاءة مـــصادر الطاقـــة املتجـــدِّ  -٦
  ؛  املنخفضةاالنبعاثات الكربونية

  بروتوكول مونتريال/اإلدارة البيئية  -٧
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   واالهتمام هبذه املسألةبتغّير املناخفيما يتعلَّق وضوح االستراتيجية   -٨

  اعيةالتنمية الصن/باألهداف اإلمنائية لأللفية أولويات مواضيعية ذات صلة وثيقة  -٩

 بروتوكول مونتريـال  و لقدرات التجارية بناء ا (مساعدة تقنية يف جمال املعايري والقواعد         -١٠
  )املقاييس املرجعية/املواصفات والقياس واالختبار والنوعيةو

  الفنيةاملشورة بشأن السياسات واخلربة إسداء   -١١

  ما بني بلدان اجلنوبفيالتعاون   -١٢

   للمشاكل العاجلةالتصدِّي/دان منوا واملناطق الصعبةللب أقل اتركيز االهتمام على  -١٣

  بيان القيمة املضافة للسلع احمللية  -١٤

  البحوث واملنشورات/رأس املال الفكري واملعريف  -١٥

   الشراكة، القطاع اخلاص، الشراكات بني القطاعني العام واخلاص قوامهسلوك  -١٦

  االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة  -١٧

  التعاون مع الصناديق الدولية وإمكانية االستعانة هبا  -١٨

  شبكات راسخة وآخذة يف التوسع  -١٩

  سقة مع احتياجات التنمية الوطنية متَّعديدةبرامج ومشاريع   -٢٠
    

    يالتنظيماجلانب     
  تقييم مستقل  -١

   ماليةمساءلة  -٢

  عةتياجات غري املتوقَّإمكانية التنبؤ وتلبية االحمما يتيح ، آليات التمويل مرونة  -٣

حتقيـق  إىل  رمي  ي الذيامج التغيري والتجديد يف املنظمة      نبر/ إزاء اإلصالح  قف إجيايب مو  -٤
   الرصد واملساءلة واملوارد البشرية جماالتالشفافية يف

   بالتكلفة والقيمةاحلرص على االهتمام/فعالية التكلفة  -٥

  بونلون ومدرَّموظفون خرباء مؤهَّ  -٦

   للتحديات العاملية اجلديدةللتصدِّيعلى تكييف الوظائف واألولويات القدرة   -٧

  حشد متزايد للموارد  -٨


