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 *1383287*
 

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

  جلنة الربنامج وامليزانية 
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠١٣مايو / أيار٢٤- ٢٢فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقّت١٠البند 

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

  جملس التنمية الصناعية 
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٣يونيه /ان حزير٢٧- ٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقّت٧البند 

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

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

  . ت.سعادة السيدة أ(كني التقرير املرحلي الثالث من الرئيسني املتشار    
    )غروف من سويسرا. ِدنغو بينافيديس من كوستاريكا، والسيد أ

 

يتــضمَّن هــذا التقريــر آخــر املعلومــات عــن أنــشطة الفريــق العامــل غــري الرمســي املعــين       
، وهــو ٢٠١٢نــوفمرب /مبــستقبل اليونيــدو، مبــا يف ذلــك براجمهــا ومواردهــا، منــذ تــشرين الثــاين 

 ).IDB.40/17 والوثيقة IDB.40/10الوثيقة (ريرين املرحليني األول والثاين بذلك يكّمل التق
   

    التطوُّرات الرئيسية    
، ٢٠١٢نـوفمرب  /عقب انعقاد الدورة األربعني جمللس التنمية الصناعية يف تشرين الثـاين    -١

 الثـاين،   اليت عرض خالهلـا الرئيـسان املتـشاركان للفريـق العامـل غـري الرمسـي تقريرمهـا املرحلـي                   
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 ٢٠١٣ينـاير  / كـانون الثـاين  ٣١ُدعي ممثلو البعثات الدائمة إىل حضور حلقة عمـل ُعقـدت يف         
وكان اهلـدف مـن حلقـة العمـل مواصـلة      . وقادها الرئيسان املتشاركان وأدارها منسٌِّق خارجي  

وخــالل املرحلــة األوىل مــن عمــل . العمليــة الــيت ُتفــضي إىل وضــع وثيقــة اســتراتيجية لليونيــدو 
فريق العامل غـري الرمسـي، أجـري حتليـل ملـواطن القـوة ومـواطن الـضعف والفـرص واملخـاطر                      ال

 والوثيقــة IDB.40/10الوثيقــة (بغيــة مجــع املعلومــات الالزمــة لوضــع ُنهــج اســتراتيجية للمنظمــة 
IDB.40/17 .(                   وأسفر هذا النهج عـن مقترحـات مـوجزة للفريـق حـول مـواطن القـوة ومـواطن

وبدأت حلقة العمـل مرحلـة ثانيـة بالـسعي حنـو تركيـز املعلومـات                . رالضعف والفرص واملخاط  
يف عــدد حمــدود مــن مــشاريع التوصــيات   اآلنــف الــذكر املتحــصل عليهــا مــن خــالل التحليــل  

الـيت ذُكـرت    وصـدرت عنـها النتـائج التاليـة       منـدوب وحضر حلقةَ العمل قرابة مائـة       . التشغيلية
  :٢٠١٣فرباير / شباط٢١يف  يف تقرير حلقة العمل املعمَّم بإجياز

  تعزيز والية اليونيدو وحوكمتها؛ ترمي إىلمقترحات قائمة   ● 
 مــصفوفة حتــدُِّد أهــمَّ مــواطن القــوة ومــواطن الــضعف والفــرص واملخــاطر يف     ● 

   واملؤسسية؛الربناجميةاجملاالت 
قائمة مبشاريع مقترحات بشأن الطريقة اليت ميكن هبا لليونيـدو االسـتفادة مـن                ● 

  مواطن قوهتا الرئيسية بغية استغالل أهم الفرص املتاحة هلا؛ 
قائمة مبشاريع مقترحـات بـشأن الطريقـة الـيت ميكـن هبـا لليونيـدو التقليـل مـن                      ● 

  .احتماالت تعرُّضها ألشدِّ املخاطر
، قـــدَّم ٢٠١٣فربايـــر / شـــباط٢١يـــق العامـــل غـــري الرمســـي يف وخـــالل اجتمـــاع للفر  -٢

 تراعي املقترحات املقدَّمـة خـالل حلقـة العمـل           عمل لوثيقة   اًالرئيسان املتشاركان مشروعاً أوَّلي   
أبريـل  / نيـسان ١٩مـارس و / آذار٢٦واجتمع الفريق بعـد ذلـك التـاريخ يف    . اليت عقدها الفريق  

واجملموعات اإلقليمية قد قدَّمت تعليقات مكتوبـة علـى    وكانت الدول األعضاء    . مايو/ أيار ٧و
ــة    ــف صــيغ وثيق ــلخمتل ــد يف      . العم ــه املنعق ــري الرمســي يف اجتماع ــل غ ــق العام ــاقش الفري  ٧ون

 عـن  املتـشاركان وأعـرب الرئيـسان   .  الصيغة الرابعة من مشروع تلك الوثيقـة     ٢٠١٣مايو  /أيار
 جملـس التنميـة الـصناعية       قبـل انعقـاد دورة    رغبتهما يف أن ُتختتم املناقشات حـول تلـك الوثيقـة            

  .احلادية واألربعني



IDB.41/13 
PBC.29/13 

V.13-83287 3 
 

.  جمموعـة مـن جلـسات اإلحاطـة    ٢٠١٢وحضر الفريق العامل غري الرمسي خالل عام     -٣
أنتونوبولـو، مـديرة فـرع إدارة املـوارد         . واستتبعتها جلسة إحاطة من األمانة قدمتها الـسيدة س        

  .ملتعلقة بإدارة املوارد البشريةل املسائل ا حو٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٢يف ، شريةالب
 مـن خـالل بيـان       املـستجدَّة  التطـورات    أحـدث وإذا استلزم األمر، سُيطلَع املـؤمتر علـى           -٤

  .شفوي يقدمه الرئيسان املتشاركان
    

    اإلجراء املطلوب من اجمللس اّتخاذه    
  .ه الوثيقةلعلَّ اجمللس يودُّ أن حييط علماً باملعلومات املقدَّمة يف هذ  - ٥
 


