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  جملس التنمية الصناعية  
  احلادية واألربعونالدورة 

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٧- ٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٧البند 

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

  الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو،     
     براجمها ومواردهامبا يف ذلك

 ،ِدنغو بينافيديس. ت.سعادة السيدة أ(ني من الرئيسني املتشاركالنهائي التقرير   
      ) سويسرا،غروف. كوستاريكا، والسيد أ

 للعمل الـذي أجنـزه الفريـق العامـل غـري الرمسـي منـذ        جيزةون هذا التقرير خالصة  يتضمَّ 
يف (التقارير الـيت سـبق تقـدميها        حيدِّث  بذلك  هو  ، و ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١تأسيسه يف   

ــائق  ــشاركان  يقــدِّو). IDB.41/13و IDB.40/17 وIDB.40/10 وGC.14/14الوث إىل م الرئيــسان املت
الفريـق العامـل غـري الرمسـي     وثيقة النتائج اليت توّصل إليهـا     مرفق هذا التقرير اخلتامي،      يفاجمللس،  

وثيقـــة اإلرشـــادات    "، املعنونـــة  مبـــا يف ذلـــك براجمهـــا ومواردهـــا    املعـــين مبـــستقبل اليونيـــدو،  
  .، لكي يتَّخذ اجمللس مزيداً من اإلجراءات بشأهنا"االستراتيجية

    
ــالفقرة عمــالً  -١ ــرَّر اجمللــس م ت ص  ) ح(ب ــشئ، يف ٧-م/٣٩-مــن مق ــشرين ١١، أُن  ت

، فريٌق عامل غري رمسي من الدول األعضاء املهتمَّة لكـي يقـدِّم إرشـادات               ٢٠١١وفمرب  ن/الثاين
   يف ذلــك براجمهــا ومواردهــا، يتــشارك يف رئاســته ســعادة الــسيدة  بــشأن مــستقبل اليونيــدو، مبــا

 ومنـذ ذلـك احلـني، عقـد         ).سويـسرا (غروف  . والسيد أ ) كوستاريكا(ِدنغو بينافيديس   . ت. أ
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. الفريق العامل مخسة عشر اجتماعـاً وتلقـى عـشرة إحاطـات بـشأن املواضـيع الرئيـسية احملـددة                   
 ملـواطن القـوة ومـواطن الـضعف         حتليالً،  هىل من عمل  خالل املرحلة األو  أجرى الفريق العامل،    و

 تـوىل قيادهتـا    و ٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ٣١حلقة عمل ُعقـدت يف      يف  و. والفرص واملخاطر 
التحليـل  املستخلـصة مـن    املعلومـات  كيـز تربثانيـة  ، بـدأ العمـل يف مرحلـة      الرئيسان املتـشاركان  

ــذكور يف  ــشاريعامل ــق    م ــة مهــدت الطري ــل    توصــيات عملياتي ــة عم ــشروع وثيق ــن مل ــة م  مقدم
لوضــع الــصيغة النهائيــة  وُعقــدت عــدة اجتماعــات رمسيــة وغــري رمسيــة  . ني املتــشاركنيالرئيــس

املعـين مبـستقبل اليونيـدو، مبـا يف ذلـك            الفريق العامل غري الرمسي      اليت توّصل إليها  وثيقة النتائج   ل
 عمليـة  عقـب     الوثيقـة   واعُتمـدت  ،" االسـتراتيجية  اإلرشاداتوثيقة   "املعنونة براجمها ومواردها، 

  . ٢٠١٣يونيه / حزيران٧ يف انتهت منيةضموافقة 
ــاءو -٢ ــدول األعــضاء واجملموعــات       أثن ــة، ســامهت ال ــداد الوثيق ــن إع ــة م ــة اخلتامي  املرحل

 وسـاعدت املـشاركة   .على خمتلف صـيغ وثيقـة العمـل        وشفوية   كتابيةتعليقات  اإلقليمية بتقدمي   
. علــى اختتــام املناقــشات بنجــاحهــذه الــدول املرونــة الــيت أبــدهتا البنــاءة مــن الــدول األعــضاء و

. ويقدم الرئيسان املتشاركان وثيقة النتائج إىل الدورة احلاديـة واألربعـني للمجلـس للنظـر فيهـا                 
 . ر بشأن وثيقة النتائج إىل اجمللسمشروع مقرَّان سوف يقدممها و
   

  اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  
الفريـق العامـل     اليت توّصل إليها   وثيقة النتائج    بشأن إرشاداتد أن يقدم    لعلّ اجمللس يو   -٣

 اإلرشـادات وثيقـة    "املعنونـة ،  غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها         
  .الواردة يف مرفق هذه الوثيقةو ،"االستراتيجية



IDB.41/24 

V.13-84069 3 
 

  املرفق
  مل غري الرمسي الفريق العا اليت توّصل إليها نتائجالوثيقة   

  ، مبا يف ذلك براجمها ومواردها، املعين مبستقبل اليونيدو
    " وثيقة اإلرشادات االستراتيجية"املعنونة 

    مقدمة  
 منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة   إلرشــاد الرئيــسيالــصك االســتراتيجية هــي اإلرشــاداتوثيقــة 

لـدول  ابـني   هي توضح الفهم املـشترك      ف. الربامج وامليزانية يف وضع إطاري    ) اليونيدو(الصناعية  
 هــذه ســُتماَرس لألنــشطة الرباجميــة الــيت  عريــضة اخلطــوط الرســماألعــضاء لواليــة اليونيــدو، وت 

تباعهـا  ا علـى املنظمـة      عـّين املبـادئ األساسـية الـيت يت      هذه الوثيقة   وتضع  . ضمن حدودها الوالية  
، والكفـاءة، واملـوارد،     ة واإلقليميـ  ةفيما يتعلق باإلدارة القائمـة علـى النتـائج، واألنـشطة القُطريـ            

  . واالتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة
خطـة األعمـال بـشأن دور     مبـا فيهـا  هـذه الوثيقـة مجيـع اخلطـط االسـتراتيجية الـسابقة،       وتنـسخ  

ــدو ووظائفهــا يف املــستقبل  ــة االســتراتيجية   )١(،اليوني ــادئ التوجيهي صــوب حتــسني إجنــاز  "واملب
  )٣(.طويلة األمدالرؤية االستراتيجية لاوبيان  )٢(،"برنامج اليونيدو

 فيـه    الذي قرر  ٧-م/٣٩-مقرَّر جملس التنمية الصناعية م ت ص       إىلهذه الوثيقة   إعداد   يرجعو
 .إنشاء فريق عامـل غـري رمسـي معـين مبـستقبل اليونيـدو، مبـا يف ذلـك براجمهـا ومواردهـا                   اجمللس

 ومواردهــا يف هتــاطتها ومبــادئ إدارونظــر الفريــق العامــل غــري الرمســي يف واليــة اليونيــدو وأنــش
.  الـذي ازداد ضـيقا     بالتعاون اإلمنائي الـدويل وسـيناريو التمويـل       ق  فيما يتعل  املشهد املتغيِّر ضوء  

مــواطن القــوة ومــواطن الــضعف والفــرص واضــطلع الفريــق العامــل غــري الرمســي مبهمــة اســتبانة 
وعــات اإلقليميــة وجمموعــات  وقــدمت الــدول األعــضاء واجملم .  الــيت تواجــه املنظمــة واملخــاطر

ينظــر فيهــا الفريــق العامــل غــري  كــي ن مــدخالت لوأخــرى وأمانــة اليونيــدو واخلــرباء اخلــارجي 
  .  هذه الوثيقة اليت تتكون منها العناصر األساسيةاملدخالتوتشكل كل هذه . الرمسي

    

                                                           
 .١-ق/٧-ع وم ٢-م/١٧- ت صم  )1(  
  .٧-م/٢٦-م ت ص  )2(  
  .٤-ق/١١-ع م  )3(  
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   التنمية الصناعية املستدامة وفقاً لوالية اليونيدو  
، ١٩٧٩أبريـل   / نيسان ٨، املعتمد يف    م املتحدة للتنمية الصناعية   دستور منظمة األم  إن    -١

أن الواليـة   متفقة يف الرأي بـ    والدول األعضاء يف اليونيدو     . هو األساس القانوين لوالية اليونيدو    
  .  الدستور ما زالت ساريةاملبيَّنة يفاألساسية 

إتاحــة فــرص مثــل وهتــدف هــذه الوثيقــة إىل تقــدمي فهــم أفــضل لواليــة اليونيــدو بغيــة     -٢
؛ وتعزيـز صـورة   ٢٠١٥الفرص املنبثقة عن جدول أعمال األمـم املتحـدة اإلمنـائي ملـا بعـد عـام          

  :وتنص الوالية على ما يلي. املنظمة؛ وزيادة بروزها
 يف إطــار تعزيـز التنميــة الـصناعية املـستدامة والتعــاون الـصناعي الـدويل     تقـوم اليونيـدو ب    -٣

  .ألهداف اإلمنائية على األصعدة العاملية واإلقليمية والوطنيةأولوياهتا املواضيعية ووفقا ل

الرئيــسية للنمــو االقتــصادي    احملركــات   يف عــداد يــدخل التــصنيع وإعــادة التــصنيع   و  -٤
 الوكالة املتخّصـصة    ،جدول أعمال التنمية العاملية   يف إطار   اليونيدو هي،    و .الفقروالقضاء على   

 ذلـك التـشجيع علـى    مبـا يف  يز التنمية االقتصادية املـستدامة،       تعز نوطة بوالية  امل يف األمم املتحدة  
لتــصدي باهــذا االختــصاص  يتــصل و. لتنميــة الــصناعية مــن اأمنــاط عادلــة ومــستدامة    اتبــاع

النمــو والوظــائف؛ وكفــاءة اســتخدام املــوارد والطاقــة؛ والتلــوث   :  ومنــهاالكــربىللتحــديات 
ــاخي؛ والقــضاء علــى الفقــر؛    ــتغري املن ــةوالتحــوالت وال ــها وتكــوين ؛الدميوغرافي ــة ونقل ؛  املعرف

  .  التكافؤانعدام احلد من؛ والتغريات واالبتكارات التكنولوجيةو
  : لواليةهلذه اوفيما يلي العناصر الرئيسية   -٥

العمـل علـى الـصعيد العـاملي ومـساعدة الـدول األعـضاء              مكلّفـة ب   اليونيدو   :التعزيز  •  
  متفق عليها؛ على حتقيق أهداف مشتركة بناء على شروط 

  أنــشطةجيــب أن تــستجيب :التنميــة الــصناعية املــستدامة وكفــاءة اســتخدام الطاقــة  •  
ــدو  ــادلألاليوني ــة   بع ــة والبيئي ــصادية واالجتماعي ــن ا االقت ــستدامة م ــة امل ــا ،لتنمي  وفق

  الحتياجات الدول األعضاء؛ 
الــشمال  بــني بلــدان  الــصناعي ُتيــسر اليونيــدو التعــاون:التعــاون الــصناعي الــدويل  •  

 ذلـك يف    ، مبـا يف   والتعـاون الـصناعي الثالثـي     اجلنـوب   واجلنوب، وفيما بـني بلـدان       
ــادل واجمــال نقــل التكنولوجيــ  ــة   تب  املعــارف؛ والتنــسيق يف املــسائل املتعلقــة بالتنمي

شراكات التجاريـة والـشراكات     الـ الصناعية ضمن منظومة األمم املتحـدة؛ وتعزيـز         
  ؛  كان ذلك مناسباحيثمابني القطاعني العام واخلاص، 
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 أو أكثــر مــن واحــدة أن تتــسق أنــشطة اليونيــدو مــع جيــب :األولويــات املواضــيعية  •  
  يف هذه الوثيقة؛ بينة األولويات املواضيعية الثالث امل

 جيـب أن تتـسق كـل أنـشطة اليونيـدو        :األهداف اإلمنائية العاملية واإلقليميـة والوطنيـة        •  
، وأن  ٢٠١٥ا، مثـل اإلطـار املـستجد ملـا بعـد عـام              مع األهداف اإلمنائية املتفق عليه    

 . تتالءم مع االستراتيجيات اإلمنائية اإلقليمية والوطنية
    

    وظائف اليونيدو   
ــذ  - ٦ ــع   تنفِّ ــها مــن خــالل أرب ــدو واليت ــة وظــائف  اليوني ــتقين؛ وخــدمات  : متتام ــاون ال التع

ات؛ واملعايري واالمتثـال؛ ودورهـا       واخلدمات االستشارية املتعلقة بالسياس    العملية املنحى البحوث  
هـذه الوظـائف ملبـدأ اإلدارة القائمـة         كل من   ضع  خي و .تنظيم املناسبات وعقد الشراكات   اخلاص ب 

أنـشطة تنظـيم املناسـبات،      بباملنتجـات اإلحـصائية والبحثيـة أو        األمـر    يتعلـق    وعندما. على النتائج 
 منائيـة القابلـة للقيـاس وهلـا صـلة مبـا            على املنتجات أو األنشطة املرتبطة بالنتائج اإل       نصبُّ التركيز ي

  .العامةخدمات استشارية متعلقة بالسياسات و ةتقنيتقدمه املنظمة من مساعدة 
    

     املواضيعيةاألولويات   
ــالفقرة    -٧ ــاً ب ــائج  ("١١رهن ــى النت ــربامج   ")اإلدارة القائمــة عل ــع ال ــسق مجي ، ينبغــي أن تت

اضـيعية التاليـة الـيت متتلـك اليونيـدو ميـزة نـسبية              واألنشطة مع واحد أو أكثر من األولويات املو       
ولئن كان ينبغي االستمرار يف إيالء اهتمام خاص ألقل البلدان منـواً، وخـصوصا              . واضحة فيها 

يف أفريقيا، ينبغي إيالء االعتبار الواجب لتقـدمي خـدمات إىل الـدول األعـضاء ذات التحـديات                  
يات الــدخل، مبــا يف ذلــك البلــدان املتوســطة  والفــرص املختلفــة يف مجيــع املنــاطق ومجيــع مــستو 

  . نتقاليةذات االقتصادات االوالبلدان الدخل 
يف جمـال    القضاء على الفقر، والتصدي للتحديات املتعلقة بالبيئة والطاقة          وينبغي اعتبار   -٨

.  مجيــع بــرامج اليونيــدو وأنــشطتها تــشترك فيهــا مــسائل ،الــصناعة، وتعزيــز القــدرات الوطنيــة 
  .  النظر يف املبادئ والنهوج اإلمنائية املشتركة لألمم املتحدةضاوينبغي أي

ُتـدار مجيـع الـربامج واألنـشطة        ينبغـي أن     تقـدمي التعـاون الـتقين،        لتشظّي عملية  اوتفادي  -٩
حتقيــق  إىل والــسعي بــذلكوفقــا ملبــدأ اإلدارة القائمــة علــى النتــائج املوضــحة يف هــذه الوثيقــة،  

  . أو الصعيد املؤسسي/سياسات ونتائج إمنائية على صعيد ال
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 الفقـر والتــصدي  احلـد مـن وطـأة   تعمـل علــى  أن  واليتـها،  حـدود يف ، وعلـى اليونيـد  و  -١٠
  :  الثالث التاليةاملواضيعيةة املتصلة بالصناعة من خالل األولويات يللتحديات البيئ

  بناء القدرات اإلنتاجية )ألف(  
األساسـي للنمـو االقتـصادي وهتيئـة        تؤّدي األنـشطة اإلنتاجيـة، لكوهنـا احملـّرك              

ــا يف  ــق القــضاء علــى الفقــر و فــرص العمــل، دورا حموري .  رخــاء مــشترك حتقي
 اإلنتاجيـة   القـدرات بنـاء    وتركز هذه األولوية علـى امليـزة النـسبية لليونيـدو يف           

 زيـادة القـدرة علـى املنافـسة يف جمـال     والتمكني مـن إضـافة القيمـة مـن خـالل            
ــة، وخاصــة  وإقامــة،االبتكــارعلــى الــصناعة، و ــروابط التجاري املنــشآت   يف ال

 اليونيـدو أيـضا أنـشطة       تنفِّـذ ومع مراعاة ما سبق، سوف      . الصغرية واملتوسطة 
ــادة  ــة القـــدرات لتعزيـــز انتـــهاء األزمـــات بعـــد التأهيـــلمتعلقـــة بإعـ  اإلنتاجيـ

 واليـة   ضمن حـدود   وفقا ملفهوم األمن البشري و     ،اإلنتاج املستدام النهوض ب و
  :  ما يلي الربامجوتشمل. اليونيدو

 وخـدمات   ، واالستثمار ،املشاريعتنظيم   و ،األعمال التجارية  )أ(      
  ملنشآت الصغرية واملتوسطة؛ صاحل االتكنولوجيا ل

تنمية األعمال التجارية الزراعية وقدرات تنظيم املـشاريع يف          )ب(      
  ؛ األرياف

  ؛النساء والشباب يف األنشطة اإلنتاجية )ج(      
  . البتكار وتقاسم املعارف ونقل التكنولوجياا )د(      
  بناء القدرات التجارية  )باء(  
 علــى  يف عالقــات جتاريــة ذات شــأنوالــدخولالوصــول إىل األســواق يعمــل    

مواردهــا يف األنــشطة تركيــز ب مزاياهــا التنافــسية اســتغالل البلــدان مــن متكــني
ــيت   ــة ال ــأعلى اإلنتاجي ــود ب ــة  تع ــصادية واجتماعي ــردودات اقت ــذه  . م  وتركــز ه

 خـصوصا األولوية علـى امليـزة النـسبية لليونيـدو يف بنـاء القـدرات التجاريـة، و                
مــن خــالل تيــسري امتثــال املنــشآت الــصغرية واملتوســطة يف البلــدان الناميــة         

 إنـشاء  املنتجـات، ومـن خـالل    تتبُّـع اخلاصة بالنوعية وإمكانية للمعايري الدولية   
  :  ما يلي الربامجتشمل و.بىن حتتية خاصة بالنوعية واالمتثال

  ؛ الوفاء باملعايري السوقية )أ(      
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  ؛البىن التحتية اخلاصة بالنوعية واالمتثال )ب(      
تــرويج الــصادرات الــصناعية واحتــادات املنــشآت الــصغرية       )ج(      

  ؛واملتوسطة
املــسؤولية االجتماعيــة للــشركات فيمــا خيــّص االنــدماج يف       )د(      

  . األسواق
    

  استخدام املوارد الصناعية الكفاءة يف اإلنتاج املستدام و )جيم(  
يركــز هــذا اجملــال علــى امليــزة النــسبية لليونيــدو بوصــفها وكالــة األمــم املتحــدة        

املتخصــصة الــيت متتلــك اخلــربة الفنيــة يف اإلدارة البيئيــة الــصناعية، واســتخدام        
ــصناعية  ــة واملــوارد ال ــزة ا  . الطاق ــذ  ويعتــرف هــذا اجملــال أيــضا مبي ملنظمــة يف تنفي

  : وتشمل الربامج ما يلي. االتفاقات البيئية املتعددة األطراف املتصلة بالصناعة

واالسـتدامة  اإلنتاج الصناعي املّتسم بكفاءة استخدام املوارد        )أ(      
  ؛  االنبعاثات الكربونيةتدينو

 االسـتخدام   مـن أجـل   الوصول إىل الطاقة النظيفـة واملتجـددة         )ب(      
  اإلنتاجي؛

  ؛  يف الصناعةكفاءة استخدام الطاقة) ج(      
ــة       )د(       ــات البيئي ــذ االتفاق ــن أجــل تنفي ــدرات م ــاء الق ــّددة بن املتع

  .  املتصلة بالصناعةاألطراف
    

    معايري اإلدارة     
  اإلدارة القائمة على النتائج  -١١

  : وضوح معامل ما يلي  وأنشطتها مجيع برامج اليونيدوينبغي أن تتوخى  
  ط؛ التخطي -  
  النواتج؛  -  
  أو صعيد السياسات؛ /النتائج واألثر، على الصعيد املؤسسي و -  
  مؤشرات األداء الرئيسية؛  -  
  .رصد األثر وتقييمه -  
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ينبغـي أن   ملـشاريع املنفـردة،     يف ا الرصـد واإلبـالغ     ووباإلضافة إىل متطلبـات التخطـيط         
 الــربامج، لكــلألثــر اإلمنــائي  ابــيِّنتقــدم األمانــة تقــارير موحــدة علــى فتــرات منتظمــة ُت

واخلربات يف جمال التعاون التقين اليت ميكن تكرارهـا أو تكييفهـا، والـدروس املـستفادة                
  . من توصيات التقييم

تـضع األمانـة    ينبغـي أن    خالل التنقيح التايل لإلطار الربناجمي املتوسط األجـل،         : توصية  
ــا يف     ــائج، مب ــتناداً إىل سالســل النت ــائج اس ــاًرا للنت ــائج إط ــك النت ــا ذل ؛ ومؤشــرات  ذاهت

 أخـذ النتائج؛ والنواتج؛ ومؤشرات النواتج، وخطوط األساس واألهداف املقابلـة، مـع            
  .  بعني االعتبار وكاالت األمم املتحدة املتخصصة األخرى املكتسبة منرباتاخل

‐٢٠١٤هنايـة فتـرة الـسنتني       قبـل    ، تقدم األمانة إىل الدول األعـضاء      ينبغي أن  :توصية  
 تقريراً حول كيفية إجراء املزيد مـن املواءمـة لألولويـات املواضـيعية والـربامج               ،٢٠١٥

ة أعــاله وترتيــب أولوياهتــا، مبــا يف ذلــك يف ضــوء جــدول أعمــال األمــم املتحــدة   بّينــامل
  . ٢٠١٥ ملا بعد عام  املستجداإلمنائي

‐٢٠١٦نتني   هنايـة فتـرة الـس      ، قبـل   تقدم األمانة إىل الدول األعـضاء      ينبغي أن  :توصية  
ــاءة التعــاون     ،٢٠١٧ ــراً حــول اخلطــوات املتخــذة لتحــسني كف ــتقين تقري ــهال .  وفعاليت
 تنفيــذ النــهج القــائم علــى عــن، معلومــات هضمنيتــ فيمــاتــضمن التقريــر، تــوخى أن يوي

ــة مـــع  ــائج؛ واملواءمـ ــرالنتـ ــادئامل االجتاهـــات و أكثـ ــة؛ وب  اتـــصاالبـ ــة املعونـ عـــن فعاليـ
تنـسيق علـى املـستوى      مـن    األمـم املتحـدة      ا جتريـه  مـ و الشراكات مـع القطـاع اخلـاص؛      

 بـني التعـاون الـتقين وأنـشطة احملفـل العـاملي؛ والتنفيـذ علـى                 املقامـة والـروابط    القُطري؛
 ملوافقــةوآليــات ا الــصعيدين الــوطين واحمللــي، مبــا يف ذلــك التعــاون مــع اجملتمــع املــدين؛ 

  مراجعـة ات ونتـائج ة من تقييمع التوصيات وتطبيقها؛ والدروس املستفاد  ؛ وتتبّ بسَّطةامل
  .  ذلك، مىت أمكنالتقين التعاون حسابات

 أنشطة احملفل العاملي التـابع لليونيـدو،    تقييم عقب نشر  ينبغي أن تضع األمانة،    :توصية  
م ُتقـدَ ينبغـي أن    و. الـشراكات إقامـة    تنظيم املناسـبات و     املتمثلة يف  استراتيجية لوظيفتها 

ــدول    ــذه االســتراتيجية إىل ال ــسنتني   ه ــرة ال أن ، و٢٠١٥‐٢٠١٤األعــضاء خــالل فت
 درجـة مـن      أعلـى   تنظـيم املناسـبات علـى      تكفل أن تكون املؤمترات وغريها من أنشطة      

النتــائج؛ وتــستند إىل األولويــات املواضــيعية  تكــون موجهــة حنــو مهيــة؛ وأنواأل الــربوز
  . لعملياتية باألنشطة ا تكون وثيقة االرتباطللمنظمة؛ وأن
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  ة املتعلقة بالبلدان واملناطق اإلدار -١٢

ُتجـري األمانـة استعراضـاً شــامالً لـشبكة مكاتبـها امليدانيـة ومكتـب الــربامج         ينبغـي أن   
  .  وكفاءهتا زيادة فعالية براجمها وأنشطتهاغيةاإلقليمية ب

 ُتــصدر األمانــة، بالتــشاور مــع الــدول األعــضاء، خطــة عمــل بــشأن ينبغــي أن :توصــية  
. ٢٠١٥‐٢٠١٤ خـالل فتـرة الـسنتني        لتقـدميها وشـبكتها امليدانيـة،     سياساهتا امليدانيـة    

، التنــسيق؛ والوظــائف األساســية   ه تــشمل اخلطــة، مــن ضــمن مــا تــشمل     ينبغــي أنو
مبـا  ؛ واملـوارد البـشرية،      التـرويج للمكاتب امليدانية؛ وتفويض السلطة؛ ومهام التمثيـل و       

بنـاء القـدرات علـى املـستوى         القـدرات واملهـارات الالزمـة للممـثلني امليـدانيني؛ و           فيها
ــة؛ والــشراكة وتقاســم      ــة واحمللي القُطــري، ومــن ذلــك اســتخدام طرائــق التنفيــذ الوطني

  .  مع كيانات األمم املتحدة األخرى على املستوى امليدايناليفالتك

  اإلدارة من أجل حتقيق الكفاءة  -١٣

برنامج التغـيري   "سّمى  املتواصل اليونيدو جهودها لزيادة الفعالية على أساس برناجمها         س  
أهــداف قابلــة للقيــاس حتقيــق  إىل  يــسعى مــن خــالل اســتعراض"والتجديــد يف املنظمــة

 مـن املـوارد البـشرية،     احلديـة   سية وذخـرية املعـارف والكتلـة        الـذاكرة املؤسـ   لالحتفاظ ب 
  .، وحتقيق وفوراتالفروعوتعزيز االتصال والتعاون فيما بني 

ــة إ ينبغــي أن :توصــية   ــسنتني    تقــدم األمان ــرة ال ‐٢٠١٤ىل الــدول األعــضاء خــالل فت
  وينبغـي أن   . املـراد حتقيقهـا     تقريراً حول املكاسـب والكفـاءات القابلـة للقيـاس          ٢٠١٥

، معاجلـة جـدوى االسـتعانة مبـصادر خارجيـة           ما سيتـضمنه  يتضمن هذا التقرير، ضمن     
 املتعلقـة    غري نفاق بنود اإل  التقليص يف بعض األنشطة اإلدارية، واستكشاف إمكانية       يف

  . ية وكفاءهتا السفرنفقاهتاباملوظفني، وتقييم فعالية 

  إدارة املوارد املالية  -١٤

 امليزانيـة العاديـة بـسبب انـسحاب دول أعـضاء مـن       عّوقات الـيت تعـاين منـها    يف ضوء امل    
ــشهدها  املنظمــة  ــيت ميكــن أن ت ــة يف املــستقبل،  واملعوقــات ال ــة العملياتي تعمل ســ امليزاني

غــري املــستغلة بالقــدر الكــايف والــسعي إلجيــاد    املــوارد  حتديــد وتعظــيم اليونيــدو علــى
ســتتفاوض و. مــصادر مبتكــرة للتمويــل، مــع الــسعي إىل حتقيــق املزيــد مــن الوفــورات  

تفاقــات اال خمتلــف اســتمرار املخصــصات أو زيادهتــا مبوجــب أيــضا مــن أجــلاليونيــدو 
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 إضــافية مــن مــصادر مــسامهاتتــسعى للحــصول علــى ستعــددة األطــراف، واملبيئيــة ال
متعددة األطراف أو ثنائية، سـواء تقليديـة أو ناشـئة، مـع إيـالء اهتمـام خـاص ملـصادر                     

  . التمويل الالمركزية
، تقريـراً شـامالً     ٢٠١٥‐٢٠١٤خـالل فتـرة الـسنتني       تقّدم األمانـة،     ينبغي أن : توصية  

 لتيـسري در احملليـة،   تعبئـة املـصا    مبا فيها حول مصادر التمويل اجلديدة واملبتكرة احملتملة،       
 والقطـاع    الوقفيـة  احلصول على تربعات، مبا يف ذلك من الدول األعضاء واملؤسـسات          

  . اخلاص واألفراد، لتخصيصها ضمن امليزانية العادية وفقا للمعايري املقررة

 تقدم األمانة تقريراً مرحلياً بشأن تعبئـة مواردهـا وتـدابري الكفـاءة يف             ينبغي أن  :توصية  
  . ٢٠١٥‐٢٠١٤ملوارد لتقدميه إىل الدول األعضاء خالل فترة السنتني استخدام ا

 يف الوقــت  عليهــاع الــدول األعــضاء علــى ســداد االشــتراكات املقــررة  ُتــشجَّ: توصــية  
وُتحث الدول األعضاء والدول السابقة العضوية اليت مل تسدد االشـتراكات           . املناسب

أس املـال املتـداول واملتـأخرات عـن      الـُسلف إىل صـندوق ر  مبـا يف ذلـك  املقررة عليهـا،   
وُيطلب إىل املدير العام مواصلة جهـوده يف االتـصال          . السنوات السابقة، على سدادها   

  .  هلذه الغايةالسابقة العضويةبالدول األعضاء والدول 

 تبــذل األمانــة جهــوداً منتظمــة لتــشجيع الــدول غــري األعــضاء علــى  ينبغــي أن :توصــية  
  . ضمام إىل املنظمةاالنضمام أو إعادة االن

   إدارة املوارد البشرية  -١٥
 جهود لتحديد سياسة خاصـة بـاملوظفني تكفـل          ما تبذله من   اليونيدو   أن تواصل ينبغي    

يف اإلقليمـي و يف التمثيـل   التعزيز املؤسسي وحفظ املعارف، وهتدف إىل حتقيق التوازن         
   .نية ومهارهتم املهتطوير أداء موظفيهاعلى متثيل اجلنسني، وتشجع 

 تعـديال  ُتعـدل    ،٢٠١٥‐٢٠١٤ خالل فترة السنتني     ينبغي أن جتري اليونيدو،    :توصية  
 مـع دورهـا     مبـا يتناسـب   عدد املناصب اإلداريـة العليـا ومناصـب فئـة اخلـدمات العامـة               ل

  . القانوين، واحتياجاهتا من املوارد البشرية، وأولوياهتا الرباجمية

 الــدول األعــضاء إحاطــات لــصاحل ة منتظمــة،ينبغــي أن تقــّدم األمانــة، بــصور :توصــية  
  الــيت ستــصبحعلــى املــسائل املتعلقــة بــاملوارد البــشرية، ومنــها الوظــائف تطلعهــم فيهــا 

، واملعـارف املؤسـسية، والتوزيـع اجلغـرايف، والتـوازن بـني اجلنـسني،          عما قريب شاغرة  
  . وخباصة يف املناصب اإلدارية
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  اإلدارة من أجل الشراكات  -١٦

ــي    ــدخل أنينبغ ــضاء        ت ــري األع ــضاء وغ ــدول األع ــع ال ــوار متواصــل م ــدو يف ح اليوني
ــدين        ــة واجملتمــع امل ــصناعية والتجاري ــة والغــرف ال والقطــاع اخلــاص واملؤســسات املالي

مــن أجــل زيــادة وغريهــا مــن الكيانــات الوقفيــة واملؤســسات األكادمييــة واملؤســسات 
   . وتدعيم الثقة يف قدراهتا وإمكاناهتا ونتائجهابروزها

 اســـتراتيجية منقحـــة بـــشأن قـــضايا الـــدعوة  وتنفِّـــذ تـــضع األمانـــةينبغـــي أن :توصـــية  
  . متانة شراكات أكثر تكوينوالعالقات اخلارجية، مع التأكيد على 

ذ استراتيجية حمـددة بـشأن الـشراكات مـع البلـدان             األمانة وتنفّ  ضع ت ينبغي أن  :توصية  
عزيـز وتـدعيم التعـاون فيمـا بـني بلـدان            ، مـع التأكيـد علـى أدوات ت        هاالنامية وفيما بينـ   

  . اجلنوب والتعاون الثالثي

ذ اسـتراتيجيات بـشأن الـشراكات مـع اجلهـات            وتنفِّـ  تـضع اليونيـدو    ينبغي أن : توصية  
ــة،الفاعلـــة ذات الـــصلة يف القطـــاع اخلـــاص   والغـــرف الـــصناعية ، واملؤســـسات املاليـ

 ومنظومــة  الوقفيـة، املؤسـسات  و، واملؤسـسات األكادمييـة  ، واجملتمـع املـدين  ،والتجاريـة 
  . األمم املتحدة وغريها من الكيانات

  االّتساقاإلدارة من أجل  -١٧

وأنــشطتها مــع األطــر  اتــساق براجمهــا العمــل علــى ضــماناليونيــدو  أن تواصــل ينبغــي  
االسـتعراض الـشامل لـسياسات      علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة مثـل             املتفق عليهـا    

 تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجـل التنميـة الـذي جيـري             األنشطة التنفيذية اليت    
 علـى   فيهـا ع املنظمة والـدول األعـضاء        ُتشجَّ وإضافة إىل ذلك،  . كل أربع سنوات  مرة  
  .  إدراج الوالية األساسية لليونيدو يف األهداف اإلمنائية املتفق عليها عاملياًدعوة إىلال
 علـى  تنفَّـذ  كة يف العمليـات ذات الـصلة الـيت   ينبغـي أن تواصـل اليونيـدو املـشار    : توصـية   

نطاق منظومة األمم املتحدة، مثل العمليـات املتعلقـة بإصـالح األمـم املتحـدة، وبـصياغة                  
  . ، وبأهداف التنمية املستدامة٢٠١٥جدول أعمال األمم املتحدة اإلمنائي ملا بعد عام 

 دوريـا لوضـعية املنظمـة       ماينبغي أن ُتجري اليونيدو والدول األعضاء فيها تقيي       : توصية  
  . من حيث اتساقها مع األطر واألنشطة اليت ُتنفذ على نطاق منظومة األمم املتحدة

 ا مركزيـ ا تنـسيقي اليونيـدو دور السـتعادة ا ينبغي أن ُتـصمم األمانـة اسـتراتيجية     : توصية  
بغـي  ينو.  منظومة األمم املتحـدة داخليف جمال التنمية الصناعية، وزيادة إبراز وجودها    
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هذه االستراتيجية التنسيق مع كيانات األمم املتحدة األخرى لتحقيق نتـائج           أن تشمل   
  .  على حنو فّعالوجتنب االزدواجأفضل 

  اإلدارة من أجل االستمرارية  -١٨

 هـذه  يف واردةتعاود اليونيدو والدول األعضاء بشكل دوري النظر يف التوصيات الـ س  
  .  واقتراح مسار العمل املقبلأوجه القصور،شة الوثيقة، وتقييم اإلجنازات، ومناق

 مناقـشاهتا    علـى  ةالصفة الرمسيـ  ا  فيه اليونيدو والدول األعضاء     ينبغي أن تضفي   :توصية  
 منـها إعـادة النظـر يف التوصـيات     وذلـك بـسبل   ،بشأن التوصيات املبيَّنة يف هذه الوثيقة    

  . وسط األجل كل مراجعة لإلطار الربناجمي املت يف معرضوتقييم تنفيذها

  


