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  جملس التنمية الصناعية  
   األربعونالدورة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ٢٠فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقّت٨البند 

  استعراض التقدُّم احملرز يف مداوالت 
       الفريق العامل غري الرمسي

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

ِدنغو . ت.سعادة السيدة أ(  املتشاركنيالتقرير املرحلي الثاين من الرئيسني    
      )غروف من سويسرا. بينافيديس من كوستاريكا، والسيد أ

 

يتــضمَّن هــذا التقريــر آخــر املعلومــات عــن أنــشطة الفريــق العامــل غــري الرمســي املعــين       
بـذلك يكّمـل    هـو   ، و ٢٠١٢يوليـه   / متـوز   منذ ،مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها      

 .التقرير املرحلي األويل املقدَّم إىل الدورة الثامنة والعشرين للجنة الربنامج وامليزانية
     

    التطوُّرات الرئيسية    
يونيــه /منــذ انعقــاد الــدورة الثامنــة والعــشرين للجنــة الربنــامج وامليزانيــة يف حزيــران          -١

 ٣٠يف : ٢٠١٢الرمســــي أربعــــة اجتماعــــات يف عــــام ، عقــــد الفريــــق العامــــل غــــري ٢٠١٢
قـد  و. نـوفمرب / تـشرين الثـاين  ٩أكتـوبر، و / تشرين األول ٥سبتمرب، و / أيلول ٥غسطس، و أ/آب

  . على حتليل مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص واملخاطرباشر الفريُق العملَ
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مـــا أجريـــاه مـــن واســـتناداً إىل مـــا تلقّـــاه الرئيـــسان املتـــشاركان مـــن أوراق مقدَّمـــة و   -٢
مــشاورات غــري رمسيــة، قــّدما ملّخــص اقتــراحٍ بــشأن مــواطن الــضعف إىل الفريــق العامــل غــري   

وقــد اعتــربت الــدولُ األعــضاء مــواطَن  . ٢٠١٢أغــسطس / آب٣٠الرمســي إّبــان اجتماعــه يف 
الضعف احملّددة يف ملّخص االقتـراح أساسـاً إلجـراء املزيـد مـن املناقـشات يف هـذا الـصدد مـن                        

وقــّدمت جمموعــة . كمال حتليــل مــواطن القــوة ومــواطن الــضعف والفــرص واملخــاطرأجــل اســت
ـــ ــة     ٧٧ال ــة غرف ــرد يف ورق ــة، ت ــاً موقفّي ــدول األعــضاء يف االحتــاد األورويب، أوراق  والــصني، وال

إىل أيٍّ مـن    ثانية  وقد اّتفقت الدول األعضاء على أهنا قد ترجع         . IDB.40/CRP.9االجتماعات  
ويـصدر  .  أثناء حتليل مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص واملخـاطر         مواطن الضعف احملّددة  

. ملّخص اقتراح الفريق العامـل بـشأن مـواطن الـضعف يف املرفـق األول الـوارد يف هـذا التقريـر                     
بعـرض وثيقـة قدمتـها الربازيـل،         ٢٠١٢ أغـسطس /آب ٣٠وقد تواصل االجتمـاع املعقـود يف        

  .IDB.40/CRP.10جتماعات االترد أيضاً يف ورقة غرفة 
ــول٣ويف   -٣ ــسيد ف  / أيلـ ــّدم الـ ــبتمرب، قـ ــشعبة   . سـ ــدير اإلداري لـ ــت، املـ لويتِكنهورسـ

ــة       ــدعوة إىل املناصــرة، مــوجزاً عــن املهــام الوظيفّي ــة وال البحــوث االســتراتيجية وضــمان النوعي
  .التحليلية واالستشارية بشأن السياسات العامة واملعيارية اليت تضطلع هبا اليونيدو

ــق العامــل علــى جمموعــة إضــافية مــن املوضــوعات     /يلــول أ٥ويف   -٤ ســبتمرب، اّتفــق الفري
ويف هــذا الــسياق، تلقّــى الفريــق . زات بواســطة خــرباء الــيت ينبغــي بــشأهنا تقــدمي مــوَجالرئيــسية

  :زاتالعامل أربعة موَج
ــول٢٥يف   • ــبتمرب / أيلـ ــوَج: ٢٠١٢سـ ــسيدة ممـ ــه الـ ــسة . ز قدمتـ ــاربوت، الرئيـ بـ

: ٢٠+عـن مـا بعـد ملتقـى ريـو          ،لرئيسية ملرفـق البيئـة العامليـة      واملسؤولة التنفيذية ا  
  ؛التحّديات والفرص

.  املدير العام، الـسيد كانـدي ك  قدَّمهموجز : ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١يف    •
 عن مسامهة األمانـة يف الفريـق العامـل غـري الرمسـي، الـيت قـّدمت نظـرة                    ،يومكيال

ــه    ــةاستـــشرافية عـــن النـــهج املتوقّـــع أن تّتبعـ ــة  يف املـــستقبلاملنظمـ  بـــصدد التنميـ
  الصناعية، وكذلك عن توّجهها املواضيعي والربناجمي املقترح؛

جـون تـشانغ، احملاِضـر يف       - األستاذ ها  قدَّمهموجز  : أكتوبر/ تشرين األول  ٢٩يف    •
قــسم االقتــصاد الــسياسي للتنميــة يف جامعــة كامربيــدج، عــن أمهيــة الــصناعة يف    

  دامة؛التنمية اإلدماجية واملست
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بيـــسكونوف، . مـــوجز قّدمـــه الـــسيد د: ٢٠١٢أكتـــوبر / تـــشرين األول٣١يف   •
املدير اإلداري، شعبة تطوير الربامج والتعاون الـتقين، عـن دور الـربامج اإلقليميـة               

  .واملكاتب امليدانية
 الفــرص واملخــاطر  يف الــدولُ األعــضاءنظــرت، ٢٠١٢ أكتــوبر/ تــشرين األول٥ويف   -٥
 إىل املناقشة حول مواطن القوة ومواطن الـضعف، قـّدم الرئيـسان املتـشاركان               وقياساً. ستبانةامل

وقــد . ملخــص اقتــراح، اســتناداً إىل مــا تلقّيــاه مــن أوراق مقّدمــة ومــا أجريــاه مــن مــشاورات   
اتفقت الدول األعضاء على ملخص االقتراح الوارد يف املرفق الثاين من هذه الوثيقـة، باعتبـاره                

  . من املناقشات يف هذا الصددساساً إلجراء املزيدأ
    

    اإلجراء املطلوب من اجمللس اّتخاذه    
  .أن حييط علماً باملعلومات املقدَّمة يف هذه الوثيقةيودُّ لعلَّ اجمللس   -٦
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    املرفق األول
ُملّخص اقتراح بشأن مواطن الضعف قّدمه الفريق العامل غري الرمسي     

    راجمها ومواردها املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك ب
      النقاط اليت توافقت عليها اآلراء فيما بني الدول األعضاء    
    مالحظات عامة    

تداخل أنشطة اليونيدو وأنشطة غريها من وكاالت األمم املتحدة، والوالية املسَندة إىل 
 اليونيدو تتجاوزها جزئياً الواليات املسَندة إىل وكاالت أخرى

 تقين على كمية املشاريع أكثر منه على نوعيتها التعاون ال أنشطةتركيز
االفتقار إىل ( بني املدَخالت واملخَرجات  تناظرتصّور بعض الدول األعضاء لعدم وجود

االستراتيجية واحلوار من أجل احلفاظ على دعم الدول األعضاء، مبا يف ذلك البلدان 
 )املتوسطة الدخل

 لس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامةعدم اإلسهام مبدخالت يف جداول أعمال اجمل
 امليدان الضعف النسيب يف بروز املنظمة للعيان ضمن سائر هيئات األمم املتحدة وكذلك يف

    
    دة وأسلوب اإلدارةالوالية املسَن    

عدم التوازن يف تنفيذ أنشطة اليونيدو فيما يتعلق بالترويج للتنمية الصناعية   -١
 )الوطنية  أنشطة التعاون التقين والسياسات العامة الصناعيةخبصوص التوازي بني(

  عدم التوافق بني مؤّشرات اليونيدو ومؤّشرات األهداف اإلمنائية لأللفية  -٢
    

    اجلانب الربناجمي    
االفتقار إىل استراتيجية بشأن أنشطة احملفل العاملي، إىل ما يتجاوز نطاق املخرجات   -١

تركيز على جدول أعمال صناعي استراتيجي، وعدم الترابط اآلنّية، وعدم كفاية ال
 مع أنشطة التعاون التقين

  التجّزؤ يف مشاريع التعاون التقين  -٢
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حتديد املشاريع وإعدادها وتصميمها وقابليتها التوافقية وإدارهتا ورصدها واإلبالغ   -٣
االستفادة احملدودة /مالءمتها اإلقليمية/استدامة املشاريع/عنها، كلها حتتاج إىل حتسني
  **من اإلدارة القائمة على النتائج

تشغيل الشباب، متكني ( االجتماعي الوئاماالفتقار إىل املعلومات عن التأثري يف   -٤
  )املرأة، تراجع النشاط الصناعي

  االستفادة احملدودة واملتابعة احملدودة فيما خيّص توصيات التقييم والدروس املستفادة  -٥
  قار إىل استراتيجية بشأن مصادر الطاقة املتجّددةاالفت  -٦
مبزيد من  رهناً(النجاح احملدود يف دور املنظمة باعتبارها ميسِّراً لنقل التكنولوجيا   -٧

  )التوضيح من األمانة
    

    اجلانب التنظيمي    
  **)املوارد البشرية، املعلومات املالية، املعلومات عن املشاريع(عدم كفاية الشفافية   -١
، وضعف تفويض الصالحيات إىل املركزية املفرِطة يف عمليات اختاذ القرارات  -٢

  **املوظفني احملليني يف امليدان
 يف العاملنياالفتقار إىل التوجيهات اإلدارية بشأن التخطيط واملساءلة فيما خيص   -٣

صل بني ضآلة التنسيق والتوا/عدم وضوح إدارة اليونيدو للحضور يف امليدان/امليدان
املسؤوليات احملدودة /املكاتب امليدانية، وبني املكاتب امليدانية واملقّر الرئيسي

  **خبصوص التمثيل امليداين
  سوء إدارة املخاطر املالية  -٤
 ويف االفتقار إىل كتلة حرجة من اخلربة االختصاصية التقنية الالزمة يف املقّر الرئيسي  -٥

جّراء اطّراد وترية ازدياد مقدار املشاريع املراد  من امليدان؛ فإن تفاقم املشاكل
إعدادها واملوارد البشرية الالزمة لتنفيذها، ميكن أن يؤدي إىل تزايد التكاليف من 

  خالل ازدياد اللجوء إىل اخلربة االختصاصية الدولية الباهظة التكلفة
، )فسية بني الفروعزعة التنا الن(التواصل احملدود فيما بني فروع اليونيدو /التعاون  -٦

  **واحلاجة إىل أفرقة متعّددة التخّصصات
 املوظفني من مستويات الفئة الفنية وفئة يف عددانعدام التوازن اجلغرايف واجلنساين   -٧

  ةاملدراء، الذين ينبغي توظيفهم على أساس اجلدار

───────────────── 
 .رهناً مبواصلة التقييم استناداً إىل برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة  **  
 .رهناً مبواصلة التقييم استناداً إىل برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة  **  
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  ضعف تنفيذ املشاريع ذات الصلة مبسايرة املنظور اجلنساين  -٨
االفتقار إىل خطة خاصة باملوارد البشرية من أجل التخطيط لتعاقب املوظفني،   -٩

ونظامٍ إلدخال قيود موظفي الفئة الفنية، واملنظورات اخلاصة باحلياة املهنية، وذاكرة 
  مؤّسسية وتعلّم داخل املؤّسسة

  **ضعف إدارة أداء املوظفني  -١٠
  ان املاحنة الرئيسيةهشاشة املوارد من جّراء انسحاب بعض البلد  -١١
  معايري توزيع املعونات فيما بني األولويات املتزامحة/عدم وضوح نظام  -١٢
  )مثالً تكاليف وفوائد السفر(إشكالّية الفّعالية   -١٣
  فوائد املؤمترات اليت تقوم اليونيدو بتنظيمها-االفتقار إىل املعلومات عن تكاليف  -١٤
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    عن آراء خمتلفة فيما بني الدول األعضاءالنقاط اليت أُعرب بشأهنا     
  مالحظات عامة    

  حجم املنظمة ونطاق العمليات
    

    اجلانب الربناجمي    
التوازن ( املهمة الوظيفية املعيارية ونطاقها دقّة أبعاداالفتقار إىل الوضوح بشأن   -١

التعاون بني األنشطة العملياتية واملهام الوظيفية املعيارية، املنفَّذة من خالل 
  )التقين

االفتقار إىل استراتيجية ملعاجلة مسألة التوازن يف إطار األولويات املواضيعّية   -٢
   بعض الدول األعضاء غري كاٍفهالثالث، مما يعترب

  )مسألة التوازن(مدى الشمول اجلغرايف يف أنشطة التعاون التقين   -٣
    

    اجلانب التنظيمي    
املوارد غري الكافية ألنشطة التعاون /ي غري األساس التمويل مصادرالتعويل على  -١

االفتقار إىل /ختصيص اعتمادات مالية غري أساسية/التقين من امليزانية العادية
مصادر التمويل غري األساسي اهلامشية من خالل املهام /التمويل القابل للتنّبؤ به

  الوظيفية املعيارية
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          املرفق الثاين
ن الفرص واملخاطر قّدمه الفريق العامل غري الرمسي ُملّخص اقتراح بشأ    

      املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها 
    الفرص    

 وإطار التنمية ملا ٢٠+ ضمن إطار عملية ملتقى ريوأكربفرص متاحة للقيام بدور   -١
  ، مبا يف ذلك إمكانية العمل يف جماالت استراتيجية٢٠١٥بعد العام 

زدياد التأكيد على النمو االقتصادي، واالقتصاد احلقيقي، والتغيري التكنولوجي، ا  -٢
واالبتكار، ودور املنشآت الصغرية واملتوسطة، يتيح فرصاً لليونيدو لكي تساهم 
بتجربتها وخربهتا االختصاصية ومنظورها الصناعي العاملي، مبا يف ذلك يف تقدمي 

سات عامة إدماجية ومستدامة ويف تعزيز املساعدة إىل البلدان على صياغة سيا
  التنسيق

ض ازدياد أمهية الصلة الوثيقة بني التنمية الصناعية واملسائل اإلمنائية اليت هي أعر  -٣
)  للقضاء على الفقر الثاينعقد األمم املتحدةمن خالل عّدة ُسبل ومنها (نطاقاً 

 التصنيع والتصنيع وإعادة  وتراجع أنشطة؛جيلب فرصاً فيما يتعلق بالعمالة والبطالة
 واإلنتاجية والقدرة التنافسية؛ والتكنولوجيا واالبتكار؛ والصناعة اخلضراء ؛التصنيع

  األغذية واالقتصاد األخضر؛ واألمن الغذائي وسالمة
الدخل، يف جمال احلوكمة العاملية، املتوسطة ازدياد عدد االقتصادات الناشئة والبلدان   -٤

   لتعزيز شرعيتها وأمهيتها الوثيقة الصلة هبذا الصدديتيح لليونيدو فرصة
الشراكات مع سائر كيانات األمم املتحدة يف جماالت حمّددة من خالل الترابط بني   -٥

  أنشطة التعاون التقين وأنشطة احملفل العاملي
السابق لدى اليونيدو ينطوي على إمكانات جتعله ملتقى تنسيقياً " نظام املشاورات"  -٦

اً من أجل القطاعات اخلاصة الوطنية ضمن سياق جدول أعمال التجارة الدولية دولي
  والعمل احلايل الذي تضطلع به اليونيدو بشأن برناجمها للشراكات التجارية

اليونيدو ميكنها أن تؤدي دوراً قّيماً يف تقدمي املساعدة إىل املنظمات اإلقليمية يف   -٧
اجية، وخصوصاً بالنسبة إىل بناء القدرات املؤّسسية جمال تكامل الُبىن املؤسسية اإلنت

  والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب وفيما بني بلدان الشرق
م، من خالل الترابط بني أنشطة التعاون اليونيدو تتمّتع بوضع جيد يؤّهلها لكي تقّد  -٨

كنولوجيا، التقين وأنشطة احملفل العاملي، مسامهتها يف التغيري واالبتكار يف ميدان الت
  بتوريد املعلومات واملعارف والتكنولوجيات
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اإلمكانات املتاحة لكي تصبح مشاريع التعاون التقين أكثر فّعاليةً من حيث التكلفة   -٩
 وذلك بصوغ روابط أوثق باملنظمات غري ،تحسني تأثريها يف اجلهات املستفيدةلو

حمللية، وخصوصاً يف ميدان احلكومية الوطنية ذات الصلة، عند االضطالع باملشاريع ا
  التخفيف من حّدة الفقر

  اإلمكانات املتاحة إلقامة شراكات أعمق بني القطاعني العام واخلاص  -١٠
النطاق الفسيح أمام اليونيدو لتطبيق أدوارها املعيارية واملعنية بالسياسات العامة من   -١١

ل املمارسات يف التصنيع، أجل تقدمي املساعدة إىل البلدان يف احلرص على اّتباع أفض
  مبا يف ذلك املعايري العاملية البيئية وذات الصلة بالتجارة

التوجيه الذي تقّدمه الدول األعضاء للمدير العام املقبل وكبار موظفي اإلدارة يتيح   -١٢
  فرصة لتعزيز اليونيدو

انات لزيادة برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة باشر عملية تغيري تنطوي على إمك  -١٣
  كفاءة وفّعالية اإلدارة وأنشطة التعاون التقين

يف ليما، بريو، ميثّل فرصة العتماد ) ٢٠١٣(عقد دورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة   -١٤
  وثيقة استراتيجية بشأن مستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها

النمو : ملستدامة وأبعادها الثالثةتوافق اآلراء الناشئ بشأن التنمية اإلدماجية وا  -١٥
 واإلنصاف واإلدماج االجتماعيني لصاحل التنمية ،االقتصادي، واالستدامة البيئية

  الصناعية
مع مراعاة السياقات ( اليت تتسم هبا الصناعة اخلضراء  بالتنميةاألمهية الوثيقة الصلة  -١٦

واألعمال التجارية الزراعية وكفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة ) اإلقليمية والوطنية
واستراتيجيات التنمية الصناعية اخلفيضة الكربون واخلفيضة االنبعاثات امللّوثة، 

  ضمن أمور أخرى، يف جدول أعمال التنمية الدولية
  اإلمكانات املتاحة لصوغ برامج أكرب حجماً وأقوى تأثرياً مع الشركاء  -١٧

    
    املخاطر    

 على اعتبارات ثنائية يهّدد الصالحية والتمويل والكتلة مغادرة دول أعضاء بناًء  -١
  احلرجة

األزمة املالية واالقتصادية قد يكون هلا تأثري سليب على االشتراكات املقّررة   -٢
  واملساعدة اإلمنائية الرمسية 

  ٢٠+فقدان واليات مسَندة، بعد ملتقى ريوخطر   -٣
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ة الرمسية، مبا يف ذلك ما خيّص فّعالية املعونة، االجتاهات اجلديدة يف املساعدة اإلمنائي  -٤
  تطرح حتّديات

يف حني ُيعّد العمل جيداً على املستوى احمللي، مثّة خماطرة حمتملة يف االستمرار على   -٥
  احلافّة اهلامشية من القضايا العاملية

لبشرية، خطر فقدان الذاكرة املؤّسسية وذخرية املعارف والكتلة احلرجة من املوارد ا  -٦
 ما مل ُتوضع خطة مّتسقة وواقعية وقائمة على املوارد والنوعية إلدارة املوارد البشرية

   بلوغ احلّد يف التعويل على امليزانية التشغيليةخطر  -٧
 ازدياد السعي إىل مصادر التمويل غري األساسية لدى الوكاالت املتنافسة خطر  -٨

  قين واستمراريتهايعّرض للخطر استدامة أنشطة التعاون الت
خطر التنافس مع املنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات يف تنفيذ املشاريع   -٩

  بأدىن تكلفة 
املوازنة بني املوارد الالزمة للقضايا العاملية وقضايا السياسة العامة وبني املوارد   -١٠

احلرجة الالزمة يف املخّصصة لألنشطة اإلقليمية واحمللية قد تؤثّر سلباً على الكتلة 
  ميدان التعاون التقين

عدم التحّرك صوب إعادة هيكلة نظام املكاتب امليدانية، مبا يف ذلك الوظيفة   -١١
التمثيلية واملساءلة على املستوى اإلقليمي والقطري، وعدم املساندة يف املقّر 

   أنشطة املنظمة يف ميدان التعاون التقين ُعرضة للمخاطرجيعلالرئيسي، 
  


