
   IDB.42/16 

  منظمة األمم املتحدة
 للتنمية الصناعية

 
Distr.: General 
14 October 2014 
Arabic 
Original: English 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

211014    V.14-06816 (A)

*1406816*
 

 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. بع من ه، طُُلتوفريالدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧- ٢٥فيينا، 
  (ج) من جدول األعمال املؤقَّت ٩البند 

  ية صناعية شاملة للجميع ومستدامةحنو تنم: تنفيذ إعالن ليما
   (ج) تنفيذ التوصيات املتعلقة مبعايري اإلدارة الواردة

     "الستراتيجيةوثيقة اإلرشادات ا"يف
  تنفيذ التوصيات املتعلقة مبعايري اإلدارة الواردة     

  "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية" يف
  

  تقرير من املدير العام    
  

خـــذهتا اليونيـــدو يف تنفيـــذ ا عـــن اخلطـــوات الـــيت اتَّمرحليـــ م هـــذه الوثيقـــة تقريـــراًقـــدُِّت  
 مبقـرَّر  "وثيقـة اإلرشـادات االسـتراتيجية"، عمـالً     التوصيات املتعلقة مبعايري اإلدارة الـواردة يف 

  .IDB.42/14. وهي تكمِّل املعلومات الواردة يف الوثيقة ١٨- /م١٥-املؤمتر العام م ع
  

  احملتويات
 الصفحة   
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  ١١...................................................................................... إدارة املوارد البشرية- خامساً
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  ٢٠................................................................... خاذهاإلجراء املطلوب من اجمللس اتِّ- ثامناً



IDB.42/16 

V.14-06816 3 
 

    مةمقدِّ  - أوالً  
ا الفريـق  رحَّب املؤمتر العام، يف دورتـه اخلامسـة عشـرة، بوثيقـة النتـائج الـيت توصَّـل إليهـ          -١

"وثيقــة  وعنواهنــاالعامــل غــري الرمســي املعــين مبســتقبل اليونيــدو، مبــا يف ذلــك براجمهــا ومواردهــا،   
). ومبوجـب املقـرَّر نفسـه، طلـب املـؤمتر إىل      ١٨-/م١٥-م عاملقـرَّر  اإلرشادات االسـتراتيجية" ( 

ــةً لصــوغ و    ــار "وثيقــة اإلرشــادات االســتراتيجية" مســامهةً جوهري تنفيــذ األطــر املــدير العــام اعتب
الربناجمية املتوسطة األجل والربامج وامليزانيات وسائر الربامج التنفيذية لليونيدو. كمـا أيَّـد املـؤمتر    
التوصيات املتعلقة مبعايري اإلدارة الواردة يف "وثيقة اإلرشادات االسـتراتيجية"، وطلـب إىل املـدير    

  )١(العام أن يقدِّم تقريراً عن تنفيذها.
اإلرشــادات االســتراتيجية" مبــادئ توجيهيــة واضــحة      ليمــا و"وثيقــةُ  ويضــع إعــالنُ   -٢

النتــائج، واألنشـــطة علـــى  ب املعنيـــةاملنظمـــة اختاذهــا يف اإلدارة   يتعــيَّن علـــى ويوصــيان بتـــدابري  
ساق على نطاق منظومـة األمـم   الصعيدين القُطري واإلقليمي، والكفاءة، واملوارد، وحتقيق االتِّ

املشـترك لـدى الـدول األعضـاء لواليـة اليونيـدو بغيـة         الوثيقتـان الفهـمَ  ح هاتـان  املتحدة. وتوضِّ
املنبثقـة عـن جـدول أعمـال األمـم املتحـدة اإلمنـائي ملـا بعـد عـام            مـن حنـو الفـرص   فـرص  إتاحة 
. وعـالوة  إجنـازه  ، وزيادة بروز صورة املنظمة، وتعزيز قدرهتا على الوفاء باملؤمـل منـها  ٢٠١٥

األسـاس الـذي تسـتند إليـه التـدابري الـوارد       الن تشـكِّ  ملذكورتني آنفـاً الوثيقتني افإنَّ على ذلك، 
  لشامل بتوصيات اإلدارة املذكورة.هها اليونيدو حنو الوفاء االيت توجِّو وصفها يف هذا التقرير

ــذلك،   -٣ ــإنَّ ول ــة تقــدِّ ف ــإدارة    عامــةً م حملــةًهــذه الوثيق عــن أحــدث التطــورات املتعلقــة ب
تالية: (أ) اإلدارة القائمة على النتائج، مبـا يف ذلـك التطـورات يف ختطـيط     اليونيدو يف اجملاالت ال

  ، مبــا يف ذلــك الوفــورات العملياتيــةالــربامج واألنشــطة ورصــدها واإلبــالغ عنــها؛ (ب) اإلدارة 
يف التكـاليف اإلداريـة ومــا يتصـل هبــا مـن املكاســب الناجتـة عــن زيـادة الكفــاءة؛ و(ج) اإلدارة       

األكثــر بتكاريــة واالاملــوارد ومصــادر التمويــل  حشــدبعــة بشــأن الــنُُّهج املتَّ املاليــة، مبــا يف ذلــك
مرونــة؛ و(د) إدارة املــوارد البشــرية، مبــا يف ذلــك مواءمــة املــوظفني لالحتياجــات مــن املــوارد     
البشــرية، واالعتبــارات بشــأن تنفيــذ السياســة اجلنســانية، واعتمــاد اســتراتيجية ملعاجلــة التمثيــل   

) إدارة العمليات امليدانيـة، مبـا يف ذلـك تنظـيم الشـبكة امليدانيـة واملـوارد         زن؛ و(هاجلغرايف املتوا
ذات الصلة؛ و(و) تطوير الشراكات، مبا يف ذلـك آليـات تعزيـز التواصـل مـع الـدول األعضـاء        

يـة  والدول غري األعضاء والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية واجملتمع املـدين واألوسـاط األكادمي  
  والكيانات األخرى.واملؤسسات 

───────────────── 
 .IDB.41/24الوثيقة   )١(  
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ويرد وصف تفصيلي ألنشطة اليونيـدو ذات الصـلة مبنظومـة األمـم املتحـدة يف الوثيقـة         -٤
IDB.42/15    ويف هذا السياق، ال تزال املنظمة ملتزمة باآلليات والسياسات املتفـق عليهـا علـى .

ذيـة مـن   نطاق منظومة األمم املتحدة، وال سـيما اسـتعراض السياسـات الشـامل لألنشـطة التنفي     
، شاركت اليونيدو يف األفرقـة  ٢٠١٤ مأجل التنمية الذي جيري كل أربع سنوات. وخالل عا

املشــتركة بــني الوكــاالت مــن أجــل إعــداد مؤشــرات اســتعراض السياســات الشــامل لألنشــطة   
التنفيذية من أجـل التنميـة الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات، وسـامهت بفعاليـة يف إطـار الرصـد            

  الستعراض املذكور.بالغ الالحق لواإل
    

    اإلدارة القائمة على النتائج  - ثانياً  
مجيـع أنشـطتها وبراجمهـا يف جمـال     مـن  اإلمنائي  التأثريت اليونيدو، من أجل توضيح لَأْو  -٥

بتنفيـــذ  كـــبرياً التعـــاون الـــتقين وكـــذلك الـــدروس املســـتفادة مـــن توصـــيات التقيـــيم، اهتمامـــاً
ائمـة علـى النتـائج واستكشـاف آليـات مـن أجـل مواصـلة         هة حنو اإلدارة القاستراتيجيات موجَّ

  تعزيز التنسيق يف جمال اإلدارة القائمة على النتائج.  
وخيتلف اإلطار الربناجمي احلايل للمنظمة، وهو اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفتـرة    -٦

ن ، مـ يف هـذا اخلصـوص   )، عن الوثـائق السـابقة  ٢٠١٥ عام د حىت(الذي ُمدِّ ٢٠١٣-٢٠١٠
ل اإلطـار  حيث إنه يربط اإلدارة القائمة علـى النتـائج علـى حنـو أوثـق بتحقيـق النتـائج. ويشـكِّ        
األســاس  الربنــاجمي املتوســط األجــل األســاس لتخطــيط بــرامج اليونيــدو وميزانياهتــا. وهــو أيضــاً

  للنتائج اآللية يف نظام ختطيط املوارد املؤسسية.  
يف وظيفة اليونيدو التقييمية، والـيت   عامالن أساسيان مهاه حنو النتائج واملساءلة التوجُّو  -٧

ال تزال مستقلة عن اهليكل اإلداري، ومستقلة يف عملياهتا من حيـث تنفيـذ جوانـب التخطـيط     
الع علـى املزيـد مـن املعلومـات عـن أنشـطة       والتنفيذ واإلبالغ من وظيفة التقيـيم. وميكـن االطِّـ   

  .IDB.42/10 مكتب التقييم املستقل يف الوثيقة
مع الواليات القائمة، تتوىل املنظمة إعداد برامج وميزانيات قائمة على النتـائج   ومتاشياً  -٨

ــوازى متامــاً مبــا  ــامج      يت ــاجمي املتوســط األجــل. ويف ضــوء ذلــك، مت وضــع برن مــع اإلطــار الربن
ــرة    ــا للفت ــدو وميزانيتيه ــاً ٢٠١٥-٢٠١٤اليوني ــع     وفق ــائج، م ــى النت ــايري اإلدارة القائمــة عل ملع

لتركيــز علــى إدمــاج مكونــات رئيســية مــن قبيــل النــواتج والنتــائج املتوقعــة ومؤشــرات األداء    ا
ت. ومـن  قَّقـ يزيد من قدرة املنظمة على الرصد واإلبالغ عن النتائج الـيت حت مما املتوقع،  والتأثري

ريع صياغة مشـا  خالل برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة ونظام ختطيط املوارد املؤسسية، فإنَّ



IDB.42/16 

V.14-06816 5 
 

من اإلجراءات القائمـة علـى    رت هي أيضاًالتعاون التقين، مبا يف ذلك امليزانيات والنفقات، تغيَّ
  األنشطة إىل اإلجراءات القائمة على النتائج.

    
    العملياتيةاإلدارة   - ثالثاً  

أثنـاء دورات أجهـزة تقريـر السياسـات هـو مسـألة        النقـاش ر يف أحد املواضيع اليت تتكـرَّ   -٩
نتيجـــة  أملكفـــاءة القابلـــة للقيـــاس الكمـــي، ســـواء يف االســـتجابة لضـــغوط امليزانيـــة  مكاســـب ا

برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة.  ومن ذلك مثالًلالستثمارات يف نظم تكنولوجيا املعلومات، 
من التدابري احلالية لزيادة الكفاءة اليت تضطلع هبا املنظمة يف جمال إدارة  ويعرض هذا القسم عدداً

دارة العامـة؛ وجـدوى   امليزانيـة ضـمن شـعبة دعـم الـربامج واإل      يف وفـورات  حتقيـق  العمليات (أي
خارجية يف تنفيذ بعض األنشطة اإلدارية؛ وختفيض بنـود النفقـات غـري املتعلقـة     ر االستعانة مبصاد

 علـى أسـاس   إمكانية متاحـة باملوظفني؛ وتقييم فعالية نفقات السفر وكفاءهتا). وجيري تقييم كل 
ة ومن حيث حتسني نوعية خدمات اليونيدو. وقد أسفر كل قَّقاإلنتاجية والوفورات احمل يفالتأثري 

  ن أدناه.تدبري حمدد اهلدف عن نتائج إجيابية فيما خيص كل معيار على النحو املبيَّ
د ره شعبة دعم الـربامج واإلدارة العامـة، فقـ   من الدعم اإلداري توفِّ كبرياً جزءاً ومبا أنَّ  -١٠
قت بالفعل وفورات إدارية من خالل ختفيض النفقات املتعلقة مبيزانية تلـك الشـعبة. وكمـا    حتقَّ

التخفيضــات اجملمَّعــة يف ميزانيــة شــعبة دعــم الــربامج واإلدارة    ، فــإنIDB.42/8َّورد يف الوثيقــة 
ماليـني يـورو.    ٥,٢تصـل إىل حـوايل    ٢٠١٥-٢٠١٤والفتـرة   ٢٠١٣-٢٠١٢العامة للفتـرة  

دمات شـعبة دعـم الـربامج واإلدارة    املائـة مـن امليزانيـة اإلمجاليـة خلـ     يف  ٩٠ص أكثر مـن  وُيخصَّ
الوفـورات يف امليزانيـة   فإنَّ معظمها بالوظائف. ولذلك  اليت يقترنالعامة إىل تكاليف املوظفني، 

  عدد املناصب اإلدارية. يفجريت أُمن خالل التخفيضات اليت  قت أساساًاملذكورة أعاله حتقَّ
وقد أنشئ برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة ألسباب متعددة منها حتقيـق مكاسـب يف     - ١١

يف  اخلـدمات  الكفاءة بزيادة اإلنتاجية وحتسني نوعية خـدمات اليونيـدو، ممـا يسـهل زيـادة تقـدمي      
، IDB.41/9بــرز آخــر تقريــر قُــدِّم بشــأن هــذا املوضــوع (ميزانيــة ذات منــو صــفري. وقــد أُ نطــاق

ــرة  ــاءة املتوقَّــ ٢٢الفق ــد يف املنظمــة    ) مكاســب الكف ــيري والتجدي ــامج التغ ــا يف إطــار برن ع حتقيقه
ــامج التغــيري       ــذ برن ــذ نظــام ختطــيط املــوارد املؤسســية. وإىل جانــب ذلــك، ويف ســياق تنفي وبتنفي

وفـورات التكـاليف اإلداريـة بالفعـل يف برنـامج وميـزانيْيت كـلٍّ مـن          تبـدَّت والتجديد يف املنظمة، 
 . ويف السنوات األخرية، َتحقَّق منو كـبري أيضـاً  ٢٠١٥- ٢٠١٤و ٢٠١٣- ٢٠١٢لسنتني فتريت ا

يف حجم تنفيذ خدمات التعاون التقين على الرغم من حدوث تناقص يف امليزانيـة العاديـة ومجـود    
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مكاســب  عــن تقريــرالنســيب يف مســتويات التزويــد بــاملوظفني. وباإلضــافة إىل ذلــك، يشــار إىل   
  ).IDB.42/8ت من خالل تنفيذ برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة (ققَّالكفاءة اليت حت

 ٢٠١٣- ٢٠١٢شعبة دعم الـربامج واإلدارة العامـة لفتـريت السـنتني      وبرزت يف ميزانييت  - ١٢
(الوظـــائف  وظـــائف معـــاِدالت الـــدوام الكامـــل عـــدد ختفيضـــات كـــبرية يف  ٢٠١٥- ٢٠١٤و

. ومــن بـــني جممـــوع  ٩و ٨، الفقـــرتني IDB.42/8قـــة . وتـــرد األرقـــام الدقيقــة يف الوثي التفرغيَّــة) 
) يف فئــة اخلــدمات العامــة. ٢١,٥وظيفــة، يكــاد يكــون مجيعهــا (  ٢٢,٥التخفيضــات، وقــدرها 

وفظ علـى القـدرات الفنيـة    بينمـا حُـ   ،يف القـدرات يف اجملـاالت املكتبيـة    وميثِّل هذا الـنمط ختفيضـاً  
الوظـائف بسـبب    ختفـيض عـدد  ظم، أمكـن  خلدمات الدعم. ويف جمال تكنولوجيا املعلومات والـن 

ب بدوره ميزانيـة إضـافية يف إطـار    تطلَّ مماالتحول حنو االستعانة مبصادر خارجية يف بعض املهام، 
  .٢٠١٤من عام  باملوظفني اعتباراً عناوين غري ذات صلة

لالسـتعانة   املتاحـة  من التقييم املستمر للخيـارات إجنازات ُيقتفى ولدى اليونيدو سجل   -١٣
باملصــادر اخلارجيــة فيمــا خيــص أنشــطتها اإلداريــة. وارتبطــت أحــدث حــالتني خبــدمات إدارة    

ــا الــدويل. وقــد    لصــاحلاملبــاين وخــدمات املطــاعم، وكلتامهــا   ــة يف مركــز فيين املنظمــات الكائن
دراســات بشــأن خيــارات االســتعانة باملصــادر اخلارجيــة يف جمــال خــدمات إدارة    دَّةعــأُجنــزت 

ــة حتقيــق   وُمرضــياً ســريعاً م حــالًّهــذه الدراســات مل تقــدِّ  أنَّاملبــاين. بيــد  ينطــوي علــى إمكاني
اجلديــد لتقــدمي خــدمات التجاريــة منــوذج األعمــال فــإنَّ وفــورات كــبرية. ومــن ناحيــة أخــرى، 
مـن العـبء اإلداري. ويف حـني ال تـزال      ملحـوظ  بقـدر املطاعم يف مركز فيينـا الـدويل خفَّـض    

فـإنَّ  املطـاعم باعتبارهـا خدمـة مشـتركة يف مركـز فيينـا الـدويل،          خـدمات ميتقدتتوىل اليونيدو 
ومـن مثَّ فإنـه يف   املشتريات واملبيعات املتصلة خبـدمات املطـاعم مل تعـد ُتجـرى باسـم اليونيـدو.       

جـين مكاسـب تتعلـق     احتفظت اليونيدو بالسيطرة التامـة علـى نوعيـة اخلدمـة وأدائهـا، متَّ      حني
ــة. ويف فــرع  ــة وحــده، أســفرت الطريقــة اجلديــدة عــن وقــف     بالكفــاءة اإلداري اخلــدمات املالي

  رئيسية.ا أتاح ختصيص قدرات للعمليات الممإحدى الوظائف املكتبية، 
وعالوة على ذلك، اختارت اليونيدو األخذ بأحدث نظم الـدعم يف جمـال تكنولوجيـا      -١٤

  على العمليات اليدوية والورقية. املعلومات وبالتايل قللت االعتماد
ومن أجل زيادة االستفادة املثلـى مـن املـوارد املتاحـة، كـان ختفـيض بنـود النفقـات غـري            -١٥

إحـراز جنـاح    املتعلقة باملوظفني من بني أولويات األمانة أثنـاء األعمـال التحضـريية للميزانيـة. ومتَّ    
خذ كبري يف ختفيض تكاليف الطباعة واستهالك الورق عن طريق تغيري اإلجراءات الداخلية، واأل

 ُخفِّضـت ، وعلـى حنـو مماثـل   ا. بسياسات املوافقة اإللكترونيـة وإصـدار وثـائق الـدورات إلكترونيـ     
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تكاليف الترمجة من خـالل زيـادة اإلجيـاز يف وثـائق الـدورات واالستعاضـة عـن احملاضـر املـوجزة          
تكـاليف   أيضـاً  ُخفِّضـت . كمـا  ٢٠١٥و ٢٠١٤املكتوبة بالسجالت الرقمية للدورات يف عامي 

  ول تكنولوجيا املعلومات احلديثة.تصاالت السلكية والالسلكية على مر السنني عن طريق حلاال
ا مـن نفقـات اليونيـدو    هامـ  األمـم املتحـدة جـزءاً   خـدمات  ل املسامهات املقدَّمة إىل ومتثِّ  -١٦
تـأثري اليونيـدو حمـدود علـى ميزانيـات هـذه اخلـدمات        فـإنَّ  بـاملوظفني. ومـع ذلـك،     املقترنةغري 
ــال،       األنشــطة الــيت ُيعتَ و ــى ســبيل املث ــد اجلــزء األكــرب منــها يف نيويــورك. فعل  رد ازديــاديطَّــم

باألمن. وتضـع التوقعـات اجلديـدة، مثـل التشـارك       ذات الصلةمة إىل اخلدمات املسامهات املقدَّ
 )٢(يف تكاليف نظام األمم املتحدة للمنسِّقني املقيمني، متطلبات إضـافية علـى ميزانيـة اليونيـدو.    

وسوف يكون بذل املزيد من اجلهود لتحديـد مـا ميكـن حتقيقـه مـن وفـورات يف النفقـات غـري         
ويف . ٢٠١٧-٢٠١٦ا مــن عمليــة إعــداد امليزانيــة للفتــرة  أساســي جــزءاً ذات الصــلة بــاملوظفني

تفحص األمانـة جبديـة تلـك املـواد الواقعـة حتـت سـيطرهتا، يـتعني عليهـا أن تعتمـد            حني سوف
 تبــذهلا الــدول األعضــاء يف نيويــورك لتقييــد نفقــات امليزانيــة علــى اخلــدمات  علــى اجلهــود الــيت

  و مشترك.واألنشطة املموَّلة على حن
استنتاجات بشأن فعالية وكفاءة نفقـات السـفر، جتـدر    يزانية ر أرقام املويف حني ال توفِّ  -١٧

ملموَّلـة مـن االشـتراكات    نفقات السفر يف امليزانية العادية، أي تكـاليف السـفر ا   اإلشارة إىل أنَّ
امليزانيـة  أنَّ ، حتديـداً  ويعـين ذلـك  كـبري يف فتـريت السـنتني املاضـيتني.      ضـت إىل حـدٍّ  رة، ُخفِّاملقرَّ

مليون يـورو يف خمصصـات    ١,٦بواقع  ختفيضاًنت تضمَّ ٢٠١٣-٢٠١٢العادية لفترة السنتني 
  .٢٠١٥-٢٠١٤مليون يورو يف الفترة  ٠,٩السفر، تبعه ختفيض إضايف بواقع 

حتقيـق مكاسـب كـبرية يف الكفـاءة مـن خـالل تنفيـذ برنـامج          متَّفقـد  وخالصة القول،   -١٨
ــة ضــمن الربنــامج          ــورات يف التكــاليف اإلداري ــل الوف ــد أُدرجــت بالفع ــد. وق ــيري والتجدي التغ

ــنتني   ــزانيتني لفتــــريت الســ ــا حــــوايل  ٢٠١٥-٢٠١٤و ٢٠١٣-٢٠١٢وامليــ ، وبلــــغ جمموعهــ
ت يف إطــار برنــامج التغــيري والتجديــد وتنفيــذ قَّقــاإلجنــازات الــيت حتت ماليــني يــورو. وأدَّ ٥,٢

نظـــام ختطـــيط املـــوارد املؤسســـية إىل مكاســـب يف اإلنتاجيـــة يف نظـــم تكنولوجيـــا املعلومـــات  
، منــذ إنشــاء وحــدة دعــم وعمليــات تســيري األعمــال لــدى اليونيــدو. وباإلضــافة إىل ذلــك، متَّ 

، إدخال عـدد كـبري مـن التحسـينات علـى نظـام       ٢٠١٤ األعمال والنظم يف كانون الثاين/يناير
، وهنـاك املزيـد مـن    باع احللول املثلـى يف إجـراءات تسـيري األعمـال    واتِّختطيط املوارد املؤسسية 

  التحسينات اليت ُينتظر إدخاهلا يف املستقبل.  
  

───────────────── 
  )٢(  IDB.42/6 وAdd.1. 



IDB.42/16 
 

8 V.14-06816 

 

  
    اإلدارة املالية  - رابعاً  

ات ملموسـة صـوب تعبئـة مصـادر     طـو خباملنظمة، من أجل تعزيـز قاعـدهتا املاليـة،     قامت  -١٩
  األعضاء وغريها من فاعلي اخلري. من خالل تربعات الدول يف املقام األول، وذلك بديلةمتويل 
ا مرنة مـن  التربعات يف متويل األنشطة املتعلقة بامليزانية اليت تكون إمَّ وميكن أن تساعد  -٢٠

ا لبعض األنشطة املتعلقة بامليزانيـة ومـن   فيإضا توفِّر متويالً وإمَّاحيث التوقيت أو قابلة للتعديل، 
ولكـنَّ املخـاطرة   األمـوال اإلضـافية املتلقـاة.     تبعـاً ملقـدار  توسـيع نطـاق النشـاط    علـى   دتساع مثَّ

يف طبيعتـها  تكمـن  متويل األنشطة املتعلقة بامليزانيـة مـن خـالل التربعـات      اجلسيمة الوحيدة هي
ــؤ.    ــة للتنب ــذه املخــاطر غــري القابل ــ ميكــن ةوه ــل دورة    اختفيفه ــة قب ــي التربعــات املعني إذا مت تلقّ

األنشــطة فــإنَّ لــذلك،  ا بالســداد. وخالفــاًقويــ التخطــيط أو إذا قــدَّم املــاحنون احملتملــون التزامــاً
ا ســتكون حمــدودة بطبيعتــها بتلــك الــيت ميكــن بــدؤها ووقفهــا يف غضــون مهلــة    املموَّلــة طوعيــ

األمثلــة التوضــيحية علــى تــوفري التمويــل اإلضــايف    أحــدواســتنادا إىل تــوافر التمويــل.   قصــرية،
األمــوال اإلضــافية  مقــدارتوســيع نطــاق النشــاط حســب   لألنشــطة املتعلقــة بامليزانيــة، ومــن مثَّ 

متويــل مســامهة اليونيــدو يف نظــام األمــم املتحــدة للمنسِّــقني املقــيمني.  ميكــن أن يكــوناملتلقــاة، 
املتبقـى مـن املسـامهة    فـإنَّ  يف امليزانيـة العاديـة،    رجاًيظل الرسم األساسي مـد  ه يف حنيوذلك أن

  ى التربعات املتلقاة هلذا الغرض.ميكن متويله حىت مستو
يف منهجيـة   قصـور خطـري   ميكـن معاجلـة  تطبيق مباشر آخر للمفهوم الـوارد أعـاله    ويف  -٢١

جـود آليـة مناسـبة    املبالغ النقدية لألمـم املتحـدة، أي عـدم و   أساس امليزنة التقليدية القائمة على 
يف التجهيـزات   من أجـل تـأمني التمويـل الـالزم لالسـتثمارات الرأمساليـة أو التبـديالت الكـربى        

  ضـمان التمويـل لفتـرات تتجـاوز فتـرة السـنتني وبالتـايل         املهمـات إمنـا تتطلـب   هذه و. الرأمسالية
يف منظمـات   وقـد أنشـأت عـدَّة   دار بشكل جيد بتمويل معتمد ملدة سنتني فقـط.  ال ميكن أن ُت

 ل خيـاراً ا كصـندوق لالسـتثمار الرأمسـايل. وهـذا مـن شـأنه أن ميثِّـ       خاص األمــم املتحـدة حساباً
هياكلـها األساسـية،    صـون بالنسبة إىل اليونيـدو لضـمان التمويـل مـن أجـل       للتطبيق أيضاً قابالً
  ها نظام ختطيط املوارد املؤسسية.وأبرز
تطـوير نظـام ختطـيط املـوارد املؤسسـية مـن أجـل مواكبـة          وتشري التقـديرات األوليـة إىل أنَّ    - ٢٢
ــدُّ ــوجي، ســوف  التق ــاجم التكنول ــة   حيت ــرة    ١,٥إىل اســتثمارات إضــافية بقيم ــورو يف الفت ــون ي ملي
 ٢٠١٩- ٢٠١٨يف الفتـرة   اًعمليـة حتـديث رئيسـية واجبـ    القيام بصبح يسوف  مثَّ، ٢٠١٧- ٢٠١٦

تتطلــب البنيــة التحتيـة لتكنولوجيــا املعلومــات   وسـوف ماليــني يــورو.  ٥بتكلفـة تقديريــة تصـل إىل   
  افة إىل تكاليف الصيانة العادية.مليون يورو، باإلض ١ا يبلغ يف املتوسط سنوي استثماراً
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، ميكن إنشـاء صـندوق اسـتثمار رأمسـايل رئيسـي كحسـاب       أعاله وبالنظر إىل ما سبق  -٢٣
إليـرادات املتأتيـة مـن املصـادر     وميكـن أن يتلقـى ا   ،مـن النظـام املـايل    ٣-٦خاص مبوجب البنـد  

التاليـة: (أ) مبلــغ ثابــت مــن امليزانيــة العاديــة، كمــا تقرهــا الــدول األعضــاء أثنــاء عمليــة اعتمــاد  
علــى أســاس املقدَّمــة امليزانيــة  مــن خــارجامليزانيــة لفتــرات الســنتني املقبلــة؛ و(ب) املســامهات  

ية العادية يف هناية فترة السـنتني. وعـالوة   النقدية احملقَّقة يف إطار امليزان الوفوراتطوعي؛ و(ج) 
لــة مــن صــندوق االســتثمار الرأمســايل الرئيســي ينبغــي أن تفــي  األنشــطة املموَّفــإنَّ علــى ذلــك، 

زيد على فتـرة سـنتني   ي عمر منفعةكون يأن ‘ ٢‘ة؛ وسم بأولوية ملحَّأن تتَّ‘ ١‘باملعايري التالية: 
ــد علــى  أن تكــون ذات تكلفــة امــتالك كليــ  ‘ ٣‘واحــدة؛ و ــورو؛ و ٢٠٠ ٠٠٠ة تزي أن ‘ ٤‘ي

  تكون ذات طابع هيكلي رئيسي.
إىل اجمللـس   تقريـراً  مـن ثَـمَّ  م املدير العام من النظام املايل، سوف يقدِّ ٤-٦للبند  ووفقاً  -٢٤

فيـه بوضـوح حتديـد أغـراض وحـدود       ُيعَرضمن خالل الدورة املقبلة للجنة الربنامج وامليزانية، 
م من املـدير  االقتراح املقدَّ موعلى حنو ممثال، سوف ُيواَءمسايل الرئيسي. صندوق االستثمار الرأ

  مع املفهوم املذكور أعاله. ٢٠١٧-٢٠١٦العام بشأن الربنامج وامليزانيتني للفترة 
٢٥ -   ا مـن مـوارد ميزانيـة اليونيـدو مـن مسـامهات الـدول األعضـاء.         وُتستمد نسبة كبرية جـد

ي الظـروف الـيت ُيضـطلع    اء غري الكاملة أو املتأخرة تؤدي إىل تردِّدفعات الدول األعضفإنَّ ولذا 
ع دوهلـا األعضـاء علـى سـداد املبـالغ      األمانة تشجِّفإنَّ على ذلك،  يف ظلها بأنشطة املنظمة. وبناًء

  .ط هلا مسبقاًالسلس لألنشطة املخطَّمن أجل تيسري التنفيذ  أواهنااملستحقة عليها يف 
إىل مجيـع الـدول    ٢٠١٤رة لعـام  ، أُرسلت فواتري االشـتراكات املقـرَّ  ٢٠١٣ويف هناية عام   - ٢٦

وكذلك عن األعـوام السـابقة ولصـاحل     ٢٠١٤عن عام  ينبغي دفعهانةً املسامهات اليت األعضاء، مبيِّ
صندوق رأس املال املتداول. وتلقت الدول األعضاء اليت فقدت حقوق التصويت اخلاصة هبا لـدى  

مــن أجــل  عليهــا رســائل إضــافية، إلبالغهــا بوضــعها وباملبــالغ املســتحقة   ٢٠١٤اليونيــدو يف عــام 
ت البلـدان الـيت سـتفقد حقهـا يف التصـويت يف السـنة       استعادة حقوق التصويت املذكورة. كما تلقَّ

  دفعه من أجل تفادي هذه اخلسارة. نح املبلغ األدىن الذي يتعيَّاملقبلة رسالة إخطار توضِّ
إىل مجيع الـدول األعضـاء    كر أعاله، أُرسلت رسائل تذكريية أيضاًوباإلضافة إىل ما ذ  -٢٧

. وقــد بــذلت ٢٠١٤حبلــول هنايــة آب/أغســطس   املســتحقَّةرة د اشــتراكاهتا املقــرَّالــيت مل تســدِّ
  أخرات مع الدول األعضاء املعنية.األمانة كل جهد ممكن ملتابعة تسوية املت

ت تكميليــة بشــأن املســائل املاليــة،    ومــن أجــل زيــادة الــوعي وتقــدمي أدوات معلومــا       -٢٨
رة احملدَّثـة لالشـتراكات املقـرَّ    الوضـعية املباشـر يـبني    علـى اخلـط  جديـد   حاسـويب  اسُتحدث تقرير
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الع علـى  دة. وقد أصبح بإمكـان مجيـع البعثـات الدائمـة للـدول األعضـاء االطِّـ       واملبالغ غري املسدَّ
الوة على ذلك، جرى تـذكري الـدول األعضـاء    هذا التقرير املتاح باالتصال احلاسويب املباشر. وع

دة عـن  تسـوية اشـتراكاهتا غـري املسـدَّ    ل باإلمكانيات املتاحـة دة السنوات اليت عليها متأخرات متعدِّ
دفع للنظر فيها من جانب احلكومات خـالل عـام   خطط  عدةطريق خطط الدفع. وجرى إعداد 

وُتبلَّـغ البعثـة الدائمـة     ،االمتثـال  . وجترى بعناية مراجعة خطط السداد القائمـة مـن حيـث   ٢٠١٤
ــة بالتعليقــات الالزمــة. وُنظِّــ  م عــدد مــن االجتماعــات مــع ممثلــي البعثــات الدائمــة ملناقشــة    املعني

  رة وطرائق خيار خطة السداد.املقرَّإمكانات تسوية املتأخرات املتراكمة من االشتراكات 
نسبة حتصـيل االشـتراكات    ظ أنَّعلى الرغم من مجيع اجلهود املبذولة، قد يالَحلكْن و  -٢٩
  .٢٠١٤يف املائة لعام  ٧٧,٩ن سوى مل تك ٢٠١٤رة يف بداية تشرين األول/أكتوبر املقرَّ
ــة صــناعية شــاملة      ولكــي   - ٣٠ ــها مــن أجــل تنمي ــدو أولوياهتــا املواضــيعية وواليت ــل اليوني ُتفعِّ

ألعضـاء علـى االنضـمام،    للجميع ومستدامة، تظل اجلهود املنتظمة املبذولة لتشجيع الـدول غـري ا  
أ من أنشطتها يف جمـال التوعيـة والـدعوة. ويف هـذا     ال يتجزَّ أو إعادة االنضمام، إىل املنظمة جزءاً

من االجتماعـات مـع الـدول غـري األعضـاء، مبـا يف ذلـك أسـتراليا          الصدد، عقدت اليونيدو عدداً
  لواليات املتحدة األمريكية.يرلندا الشمالية واآة لربيطانيا العظمى ووكندا واململكة املتحد

منـه،   دَّال بُـ  خارج امليزانية من أجل تقدمي خدمات اليونيـدو أمـراً   التمويلوُيَعدُّ حشد   -٣١
خاصة بالنظر إىل حمدودية التمويل املتاح من أجل أنشطة التعاون الـتقين مـن ميزانيتـها العاديـة.     

حجـم هـذه األمـوال مـن خـارج       فـإنَّ ، ٢٠١٣تقرير اليونيدو السنوي لعـام  وكما هو مبني يف 
ــتقين لليونيــدو بلــغ     ــة املتاحــة لــربامج التعــاون ال ــادة تتجــاوز   ١٨٧,٤امليزاني مليــون دوالر، بزي

هـذا املسـتوى مـن األمـوال احملشـودة يف عـام       فـإنَّ   . ومـن مثَّ ٢٠١٢إىل عام  يف املائة قياساً ١٨
  ته املنظمة على اإلطالق.حقَّقتوى أعلى مس بلغ ٢٠١٣

ــ  -٣٢ ــربامج اليونيــدو بوضــوح علــى االهتمــام املتجــدِّ     دلُّوت ــادة الصــلبة يف التمويــل ل د الزي
بالقطاعـــات اإلنتاجيـــة وعلـــى الثقـــة املوضـــوعة يف املنظمـــة، وال ســـيما يف أوقـــات األزمـــات   
االقتصــادية العامليــة واالخنفــاض العــام يف املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة. ومــن أجــل مواصــلة هــذا    

جهـود اليونيـدو هتـدف إىل تعزيـز مصـادر      فـإنَّ  الذي شهدته السنوات األخرية،  االجتاه اإلجيايب
دة عة، مبا يف ذلك من خالل مسامهات إضافية من مصادر ثنائيـة ومتعـدِّ  التمويل املبتكرة واملتنوِّ

  وإىل تعبئة املوارد الربناجمية. األطراف تقليدية وناشئة،
واصــل تعزيــز صــناديق اليونيــدو االســتئمانية  ، فقــد َتIDB.42/5وكمــا ذُكــر يف الوثيقــة   -٣٣

املواضيعية، وخباصة يف جمـاالت األمـن الغـذائي والبيئـة والطاقـة، وتوسـيع نطاقهـا. وقـد وردت         
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مــة إىل بــرامج اليونيــدو يف هــذا اإلطــار مــن أرصــدة االعتمــادات غــري املنفقــة     املســامهات املقدَّ
ــأن رصــد خمصَّصــ        ــن ش ــن مصــادر أخــرى. وم ــها وم ــازل عن ــذه الصــناديق   املتن ات إضــافية هل

االستئمانية أن ُيمكِّن اليونيدو من إعداد مشاريع يف صدارة األولوية يف هذه اجملاالت الرئيسـية  
  قاسم التكاليف، حيثما لزم األمر.وأن ميكِّنها يف الوقت نفسه من توفري املوارد الالزمة لت

األعمال التجارية الزراعيـة  تنمية ة مبادر ومن األمثلة على التمويل املتعدد األطراف أيضاً  -٣٤
مليــون يــورو مــن    ١,٣درَّ مــا جمموعــه   . وإىل اآلن أَ)3ADIيف أفريقيــا (والصــناعات الزراعيــة  

يف مليون يورو علـى هيئـة بـرامج تعـاون تقـين       ٣٠يبلغ حنو  "االستثمار" يف برنامج املبادرة عائداً
مرفـق البيئـة العامليـة     وعالوة على ذلك، أقرَّمموَّلة من مصادر أخرى.  السلسلة اإلنتاجية السفلى،

حىت اآلن تقدمي متويل يف هيئة ِمَنح لثالثة عشر مشروعا أُعدت بـدعم مـن الصـندوق االسـتئماين     
مليــون دوالر  ١٨٨مليــون دوالر أمريكــي تقريبــاً، إضــافة إىل  ٣٥بشــأن الطاقــة املتجــددة مببلــغ 

تقـدَّم يف هيئــة متويـل مشــترك. كمـا أنشــئ صـندوق اســتئماين ألمريكـا الالتينيــة      وف أمريكـي ســ 
  .٢٠١٤بداية تشرين األول/أكتوبر  يورو يف ١ ٣٣٩ ٨٩١ي، برصيد قدره  والكاريب

    
    إدارة املوارد البشرية  - خامساً  

بالنسـبة إىل   أنشطة اليونيدو يف جمال التعـاون الـتقين   تتَّسم هبالألمهية املركزية اليت  نظراً  -٣٥
املـوظفني يف   يف مـالك  تخفيضـات الواليتها األساسية، فقد ُبذلت جهود من أجل تقليص نسبة 

  ات الفنية مقارنةً بوظائف الدعم.الفئ
ر يف أعداد املوظفني خالل فتريت السـنتني املاضـيتني وباملقارنـة    ن اجلدول أدناه التغيُّويبيِّ  -٣٦

ــا يف    ــداد كم ــع األع ــه  ٣٠م ــاملوظفني العــاملني     ٢٠١٤حزيران/يوني ــام ب ــذه األرق ــق ه   . وتتعل
  يف امليزانية. بالوظائف املدرجة ال
  

  ١اجلدول     
    ٢٠١٤- ٢٠١٠اد املوظفني يف الفترة التغري يف أعد    

 ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ 
 حزيران/ ٣٠
٢٠١٤ يونيه

  ري حىت النسبة املئوية للتغ
مقارنة  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣٠

 )٣(٢٠١٠بالعدد يف عام 
 ٣,٤- ٧٠٩٦٧٩٦٧٦٦٩٣٦٨٥ اجملموع

  

───────────────── 
 األعداد تشمل موظفي خدمات إدارة املباين. )٣(  
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وعلى مدى فتريت السنتني املاضيتني، أُدخلـت تعـديالت علـى عـدد املـوظفني يف خمتلـف         - ٣٧
 حزيـران/  ٣٠يف املائـة حبلـول    ٢٦,٢اليت اخنفضت بنسبة  ،الفئات، وأبرزها يف مناصب املديرين

العــدد اخنفــض يف الفئــتني الفنيــة  . وعلــى الــرغم مــن أن٢٠١٠َّ هبــا يف عــاممقارنــة  ٢٠١٤يونيــه 
ا قد ازداد. وكانـت التعـديالت الـيت أُدخلـت علـى      عدد الفنيني الوطنيني املعيَّنني حمليفإنَّ والعليا، 

ــا         ــيت ُينظــر فيه ــة. ويف احلــاالت ال ــات مالي ــة أساســا مــن متطلب   األعــداد الشــاملة للمــوظفني نابع
التخفـيض مـن فتـرة    فـإنَّ  ، والعملياتيـة ن امليزانيـة العاديـة   يف الوظائف املدرجة يف امليزانية املموَّلة م

يف املائــة علــى مســتوى  ١٥يعــادل  ٢٠١٥- ٢٠١٤إىل فتــرة الســنتني  ٢٠١١- ٢٠١٠الســنتني 
  )٤(كما هو مبني يف اجلدول أدناه. يف املائة يف إطار فئة اخلدمات العامة ٩املديرين و

    
  ٢اجلدول     
    ) ٢٠١٥- ٢٠١٠ئة (التغريات يف عدد الوظائف حسب الف    

٢٠١٥- ٢٠١٤ ٢٠١٤- ٢٠١٢٢٠١٣-٢٠١٠ 
 ٣٣ ٣٩٣٩ الوظائف برتبة مدير

 ٦-  - - التخفيض
 ١٥-  - - النسبة املئوية

 ٢٩١ ٣١٩,٧٥٣٢٧,٥عدد وظائف اخلدمات العامة
 ٢٨,٧٥-  ٧,٧٥- التخفيض

     ٩-  ٢- النسبة املئوية
يف اخلــدمات  زانيــة أوســع نطاقــاًوكانــت التخفيضــات يف الوظــائف املدرجــة ضــمن املي  -٣٨

ــار   ــة علــى اعتب ــة ظلــت أنَّ اإلداري ــهاألولوي ــة املســؤولة مباشــرة عــن    ُتوجَّ إىل املكاتــب الربناجمي
خدمات التعاون التقين. فعلى سبيل املثال، من بني جمموع الوظائف املخفَّضة يف الفترة ما بـني  

ربامج واإلدارة العامـة، كـان   وظيفة، يف ُشعبة دعم الـ  ٢٢,٥، وعددها ٢٠١٥و ٢٠١١عامي 
  وظيفة ضمن فئة اخلدمات العامة. ٢١,٥ما جمموعه 

مت وشارك فرع إدارة املوارد البشرية يف تقدمي إحاطات إىل الدول األعضاء. فقد قـدَّ   -٣٩
دة تتعلق بإدارة املوارد البشـرية، مبـا   إدارة املوارد البشرية معلومات عن أمور عامة وكذلك حمدَّ

  واجلنساين ذات الصلة.اغر واعتبارات التوازنني اجلغرايف يف ذلك الشو

───────────────── 
 باستثناء وظائف خدمات إدارة املباين. )٤(  
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ا للوفــاء بالتحــديات املقبلــة املتعلقــة بامليزانيــة.  أساســي وُيعتــرب التخطــيط املالئــم شــرطاً   -٤٠
لالحتياجــات مــن املــوظفني، وهــي بصــدد تنفيــذ خطــة    وأجــرت إدارة املــوارد البشــرية حتلــيالً 

  .٢٠١٤ص عام املدير العام فيما خيتوظيف اعتمدها 
، يـرتبط مـا نسـبته    ٢٠١٤وظيفـة معتمـدة للتوظيـف يف عـام      ٦٧ومن بني ما جمموعه   -٤١
يف املائة من الوظائف ضمن الفئتني الفنية والعليا باجملـاالت التقنيـة املتصـلة بواليـة اليونيـدو       ٧٢

نتظــر يت ُيص الوظــائف الفنيــة الــن اجلــدول أدنــاه جمــاالت ختصُّــوكــذلك بالتمثيــل امليــداين. ويبــيِّ
  َشغلها خالل السنة اجلارية.

    
  ٣دول اجل  

    ٢٠١٤ائف الفنية املعتمدة يف عام صات الوظختصُّ    
 التخصصات/جماالت التركيز النسبة املئوية عدد الوظائف 

تنفيذ برامج التعاون 
 التقين املوضوعية

ذيبات بروتوكول مونتريال (التربيد، وتكييف اهلواء واملواد الرغوية، وامل ٤٩ ١٩
واملدخنات)؛ وبناء القدرات التجارية (النوعية، واملعايري، واملطابقة، 
واالمتثال)؛ واألعمال التجارية الزراعية (قدرات تنظيم املشاريع يف 

املناطق الريفية؛ والنظم الغذائية)؛ واإلدارة البيئية (إدارة املياه)؛ والطاقة 
واألعمال التجارية واالستثمار ر املناخ (الطاقة املتجددة والريفية)؛ وتغيُّ

 والتكنولوجيا (اجملموعات والروابط التجارية).

 التمثيل ودعم تنفيذ الربامج على الصعيد اإلقليمي أو امليداين. ٢٣ ٩ التمثيل امليداين

الرقابة االستشارية 
 واملستقلة

، التخطيط االستراتيجي؛ املراجعة الداخلية للحسابات، والتقييم املستقل ١٣ ٥
 ووظائف املكتب التنفيذي.

الدعم املهين للتعاون 
 التقين

  إدارة املوارد البشرية؛ الشؤون املالية مبا يف ذلك امليزانية؛ واالشتراء؛  ١٥ ٦
 .وإدارة املباين

اجملموع يف الفئتني 
 الفنية والعليا

١٠٠ ٣٩  

دعم اخلدمات العامة 
لتنفيذ التعاون التقين 

على مستوى املقر 
 ز امليدانيةواملراك

  موظفو اخلدمات العامة الذين يدعمون تنفيذ التعاون التقين   ٢٨
 واخلدمات القانونية

   ٦٧ الفئات -اجملموع 
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ا، حسـب قـوائم   ملـوظفني املعيَّـنني دوليـ   يف عـدد ا اجلدول أدناه التـوازن اجلغـرايف    نويبيِّ  -٤٢
لفئــتني الفنيــة والعليــا الــذين لــديهم الــدول املدرجــة يف املرفــق األول مــن دســتور اليونيــدو، يف ا

  )٥(.٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣٠من  باراًعقود موظفني يف إطار النظام اإلداري للموظفني، اعت
  

  ٤اجلدول     
    التوازن اجلغرايف حسب قوائم الدول    

 

  ) ٢٠٠و ١٠٠املوظفون (اجملموعتان 
  الذين متوَّل عقودهم من امليزانيتني 

 والعملياتيةالعادية 

  ) ٢٠٠و ١٠٠وظفون (اجملموعتان امل
الذين متوَّل عقودهم من امليزانيتني العادية 

ومن ميزانييت التعاون  والعملياتية
 التقين/املشاريع

 النسبة املئوية عدد املوظفني النسبة املئوية عدد املوظفني قوائم دول اليونيدو

 ٣٣ ٨٣٣٤٨٧ القائمة ألف
 ٤٦ ١٠٥٤٣١٢١ القائمة باء

 ٧ ١٩٨١٩ ة جيمالقائم
 ١١ ٢٨١٢٢٨ القائمة دال

 ٣ ٧٣١٠ الدول غري األعضاء
 ١٠٠ ٢٤٢١٠٠٢٦٥ اجملموع

  
ا يف الفئـتني الفنيـة والعليـا    عدد النساء املعيَّنات دوليفإنَّ وفيما يتعلق بالتوازن بني اجلنسني،   - ٤٣

لــة مــن امليزانيــة العاديــة وميزانيــة املوظفــات بعقــود يف إطــار النظــام اإلداري ملــوظفي اليونيــدو واملموَّ
يف املائـة   ٣١,٣) شـهد زيـادة طفيفـة مـن     العملياتيـة استرداد تكاليف الدعم (امليزانية العادية/امليزانية 

. وعلـى  ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ٣٠يف املائـة يف   ٣١,٥إىل  ٢٠١٣كانون األول/ديسـمرب   ٣١حىت 
ــاراً  الت اإلنــاث ممــثَّ ، يشــري التوزيــع إىل أن٢٠١٤َّحزيران/يونيــه  ٣٠مــن  مســتوى املــديرين، اعتب

  يف املائة.   ٧٤,٢لون بنسبة الذكور ممثَّ يف حني أنَّيف املائة  ٢٥,٨بنسبة 
    

    إدارة العمليات امليدانية  - سادساً  
علق باحلاجـة إىل  مع التوصية الواردة يف "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية" فيما يت متاشياً  -٤٤

يف  لية الربامج واألنشـطة يف البلـدان واملنـاطق، جيـري العمـل يف مجيـع املنـاطق       ازيادة كفاءة وفع
حزيران/يونيـه   ٣٠خـة  املؤرَّ UNIDO/DGB/2014/01. ويف ضوء نشرة املـدير العـام   هذا الصدد
لوحدات اإلداريـة لفـرع   ل املهام الوظيفيةبشأن هيكل أمانة اليونيدو، أعيد حتديد مجيع  ٢٠١٤

───────────────── 
  )٥(  PBC.30/7. 
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والتمثيـل امليـداين حسـب دور كـل منـها وذلـك مـن أجـل حتقيـق الكفـاءة يف           الربامج اإلقليميـة  
مـن حيـث التكلفـة. ويف     فعاليـة إىل الدول األعضـاء مـع ضـمان ال    توفري خدمات التعاون التقين

التنميـة   طخمطَّـ  التأكيد علـى أمهيـة املكاتـب القُطريـة ودورهـا احليـوي يف تنفيـذ        هذا الصدد، متَّ
ق هلـا أكـرب قـدر مـن الكفـاءة واالسـتمرارية.       ع واملستدامة على حنو حيقِّالصناعية الشاملة للجمي

وتنفَّــذ الطرائــق اإلداريــة (مثــل ميزانيــة املكاتــب امليدانيــة واملشــتريات ومســائل الســفر واملــوارد  
  ار نظام ختطيط املوارد املؤسسية.لقواعد اليونيدو وإجراءاهتا يف إط البشرية) وفقاً

اليونيدو، من خالل مكاتبـها اإلقليميـة وشـبكتها امليدانيـة، جعـل       ونتيجة لذلك، تعتزم  -٤٥
خدماهتا أقـرب إىل متنـاول أصـحاب املصـلحة يف البلـدان الشـريكة، ويف الوقـت ذاتـه املسـامهة          

ــاً      ــدو حســنة التصــميم وفق ــدان الشــريكة    يف ضــمان أن تكــون أنشــطة اليوني الحتياجــات البل
لــة يف إدارة العالقــات األساســية املتمثِّ الوظيفيــة املهــاموأولوياهتــا. وتضــطلع املكاتــب اإلقليميــة ب

والطلب االستراتيجي وحافظـات املشـاريع علـى الصـعيدين القُطـري واإلقليمـي، بالتنسـيق مـع         
مكاتب اليونيدو امليدانية. ويف هذه العمليـة، حتـافظ املكاتـب اإلقليميـة علـى اسـتمرارية احلـوار        

يف التنميــة لتحديــد اخلــدمات املطلوبــة مــن اليونيــدو  مــع الــدول األعضــاء والشــركاء اآلخــرين  
   األولويات الربناجمية للمنظمة.استنادا إىل

، كانت شبكةُ اليونيدو امليدانية تتألَّف من مكاتـب إقليميـة وقُطريـة    ٢٠١٣وحىت عام   -٤٦
وطنيـا   اًموظفـ  ١٤٢ فيهايعمل  اًمكتب ٥٥ن من هات وصل وطنية، تتكوَّومكاتب مصغَّرة وج

توالهـا املكاتـب اإلقليميــة ذات   فتالبلــدان الـيت لـيس هلــا متثيـل لليونيـدو يف املوقــع،     أمَّـا  ليـا.  ودو
الصلة يف املقر يف فيينا. وما زالت املكاتب امليدانية تضـطلع بـدور أساسـي بالنسـبة إىل املنظمـة      

التفاعـل  ر حيث تكفل أن تتسق تدخالهتا مع االحتياجات واألولويات الوطنية. كمـا أهنـا تيسِّـ   
مــع األفرقــة القُطريــة التابعــة لألمــم املتحــدة، وكــذلك املؤسســات احملليــة واإلقليميــة، واملــاحنني   
الثنائيني واملتعددي األطراف. ويرد وصف مفصل للمكاتب امليدانية لليونيدو يف الفصـل الثـاين   

  .٢٠١٣قرير السنوي لليونيدو لعام التمن 
تعــاون مــع اجلهــات الوطنيــة صــاحبة املصــلحة، وقــد صــيغت مجيــع بــرامج اليونيــدو بال  -٤٧

والرابطات االقتصادية اإلقليمية، وكيانات األمـم املتحـدة، مـن أجـل املسـامهة يف األخـذ بنـهج        
ت ممكــن مــن تــأثري وفعاليــة كــل جهــد إمنــائي. كمــا متَّــ  متكامــل وشــامل يزيــد إىل أقصــى حــدٍّ

ــذ    ــة وتنفي ــني برجم ــة ب ــتقين   أنشــطة املواءم ــاون ال ــدىالتع ــة ودون   لا ل ــاد اإلقليمي ــدو واألبع يوني
ا العتبارات أخـرى، مـن قبيـل تلـك     خاص املنظمة تويل اهتماماًفإنَّ اإلقليمية. ويف هذا الصدد، 

ا، والبلـــدان الناميـــة غـــري املتعلقـــة بالبلـــدان املتوســـطة الـــدخل، وأقـــل البلـــدان منـــواالعتبـــارات 
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ذكـر بعـض جمـاالت التركيـز هــذه      ضـاً السـاحلية، والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة. وجــرى أي     
  .٢٠١٣بتفصيل أكرب يف الفصل األول من التقرير السنوي لعام 

من جممـوع الـدول األعضـاء يف اليونيـدو، البـالغ       دولةً ٩٧ويف الوقت الراهن، ُتصنَّف   -٤٨
مناقشــات مــع حكومــة  ي حاليــادولــة، ضــمن البلــدان املتوســطة الــدخل. وجتــر  ١٧١عــددها 

م ع أن يقـدِّ . وُيتوقَّـ ٢٠١٦جل تيسري عقـد مـؤمتر للـدول املتوسـطة الـدخل يف عـام       الفلبني من أ
املؤمتر رؤى متبصرة قيِّمة من أجل تكييف إطار التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة      

ســق مــع األولويــات  دة هلــذه اجملموعــة مــن البلــدان، مبــا يتَّ  مــع االحتياجــات واألولويــات احملــدَّ 
وخطــة  ٢٠١٣كــل منــها علــى النحــو املنصــوص عليــه يف إعــالن ســان خوســيه لعــام  اإلمنائيــة ل

  )٦(.٢٠١٥ية املستجدة ملا بعد عام التنم
كامــل العضــوية يف جمموعــة األمــم املتحــدة   وقــد أســهمت اليونيــدو، بوصــفها عضــواً   -٤٩

منسِّـقني  اإلمنائية، يف آليات االتساق علـى نطـاق املنظومـة، مبـا يف ذلـك نظـام األمـم املتحـدة لل        
الــدعم املــايل لنظــام املنسِّــقني املقــيمني علــى الصــعيد القُطــري،    ر املنظمــة أيضــاًاملقــيمني. وتــوفِّ

  )٧(غريها من شركاء األمم املتحدة.وتشارك يف برامج توحيد األداء ذات الصلة مع 
اون تواصل اليونيدو تعزيز تعاوهنا مع العديد من الرابطات اإلقليميـة. ويتجلـى التعـ   كما   -٥٠

مـن الفقـر والنمـو     بني اليونيدو واالحتاد األفريقي من خالل شـراكة قدميـة العهـد مـن أجـل احلـدِّ      
األخضر يف املنطقة األفريقية. وعالوة على ذلك، تتوىل شعبة الـربامج اإلقليميـة والتمثيـل امليـداين     

ــة ل     ــات اإلقليمي ــد األولوي ــة حتدي ــة لكفال ــاون  التنســيق مــع اللجــان االقتصــادية اإلقليمي ــز التع تعزي
والتكامل االقتصاديني اإلقليميني باالشتراك مع السـوق املشـتركة لـدول شـرق أفريقيـا واجلنـوب       

  .ماعة اإلمنائية للجنوب األفريقياألفريقي، واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، واجل
   )٨(واشـــتركت اليونيـــدو مـــع خمتلـــف النظـــراء يف األمـــم املتحـــدة ومنظمـــات إقليميـــة   -٥١

يف تنظــيم حلقــة عمــل إقليميــة بشــأن اإلحصــاءات والتصــنيفات الصــناعية يف البلــدان العربيــة،   
منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، بـرامج  يف  تاسُتهلَّويف الدوحة.  ٢٠١٣ُعقدت يف أيلول/سبتمرب 

خمتلفــة لتعزيــز خمتلــف الشــبكات وبنــاء الشــراكات مــع املنظمــات اإلقليميــة، مثــل رابطــة أمــم    
آســيا، ورابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي، ومنتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ،  جنــوب شــرق

  تصادي، ومنظمة شنغهاي للتعاون.ومنظمة التعاون االق
───────────────── 

 .٤-/م٤١-م ت صقرَّر امل  )٦(  

  )٧(  IDB.42/6 وAdd.1. 

 الفصل الثاين، التركيز اإلقليمي، املنطقة العربية.)، IDB.42/2( ٢٠١٣تقرير اليونيدو السنوي لعام   )٨(  
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ا عـن العمـل اإلنتـاجي    دوليـ  مت اليونيـدو، بالتعـاون مـع االحتـاد األورويب، مـؤمتراً     ونظَّ  -٥٢
يف  ٢٠١٣شــرين الثــاين/نوفمرب للشــباب يف بلــدان منطقــة البحــر األبــيض املتوســط، ُعقــد يف ت 

وفــود حكوميــة وممثلــون ملنظمــات أعضــاء مشــارك، مبــن فــيهم  ٧٠٠تــونس، وحضــره حــوايل 
دوليــة والقطــاع اخلــاص. وُدعــي االحتــاد األورويب واليونيــدو إىل تنســيق متابعــة إعــالن تــونس   

ع االحتـاد  بالتعـاون مـ   ،الصادر عن املؤمتر. ويف منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، وضعت اليونيدو
ــة يف      ،األورويب ــاءة اســتخدام الطاق ــع االقتصــادي، وكف مقترحــات مشــاريع يف جمــاالت التنوي

ــار      ــة األساســية للمواصــفات القياســية والقيــاس واالختب ــاطن، والبني الصــناعة، والتعاقــد مــن الب
مـع اجلماعـة الكاريبيـة، ومنظمـة دول شـرق البحـر        بنشـاط  والنوعية. وتتعـاون اليونيـدو أيضـاً   

  تكامل االقتصادي ألمريكا الوسطى.ي، ومجاعة دول األنديز، وأمانة ال كاريبال
    

    تنمية الشراكات  - سابعاً  
دعا املؤمتر العـام، يف دورتـه اخلامسـة عشـرة، إىل تعزيـز الشـراكات والشـبكات القائمـة           -٥٣

تدامة. وإقامة شراكات وشبكات جديدة من أجل تعزيز التنمية الصناعية الشـاملة للجميـع واملسـ   
زت تواصــلها االســتراتيجي مــع الــدول األعضــاء  ، عــزَّواســتجابت املنظمــة بعــدة مبــادرات. أوالً

والشركاء يف التنمية من خالل الزيـارات الرمسيـة مـن ِقبـل اإلدارة العليـا، واالجتماعـات الثنائيـة،        
ملؤسسـية عـن طريـق    زت قـدراهتا ا ، عزَّواملشاركة يف األحداث الوطنية واإلقليمية والعاملية. وثانياً

، أخـذت  إنشاء فرع الشراكات ورصد النتائج ضمن شعبة صوغ الربامج والتعاون التقين. وثالثـاً 
بزمــام املبــادرة يف وضــع منــاذج مبتكــرة لألعمــال التجاريــة، ُعرضــت يف حمفلــني عــامليني للتنميــة    

  )٩(.كاتمن أجل إبراز فوائد الشرا ٢٠١٤الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف عام 
املـؤدي إىل التنميـة    يف املسـار على تواصل اليونيدو مع دوهلـا األعضـاء    داًوللتأكيد جمدَّ  -٥٤

الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، قام املـدير العـام بزيـارة عـدد كـبري مـن البلـدان يف مجيـع         
صـوص،  أحناء العامل. وفيما يتعلـق بالشـراكات مـع مؤسسـات التمويـل اإلمنـائي علـى وجـه اخل        

ــة        ــة، ومصــرف التنمي ــل الدولي ــدويل، ومؤسســة التموي ــادة البنــك ال اجتمــع املــدير العــام مــع ق
األفريقي، ومصرف التنمية اآلسيوي، ومصرف التنمية للبلدان األمريكيـة، والصـندوق الـدويل    

ــة الزراعيــة. واســتهدفت هــذه املبــادالت     ــى أعلــى مســتوى تعزيــز التنميــة      يف اآلراء للتنمي عل
الشــاملة للجميــع واملســتدامة والبحــث عــن فــرص للتعــاون وإقامــة الشــراكات. ومــن الصــناعية 

خالل هذه املبادرات، أمَّنت اليونيدو الدعم السياسـي القـوي مـن اإلدارة العليـا يف مؤسسـات      
───────────────── 

 .٢٠١٤حزيران/يونيه  ٣٠، املؤرَّخة UNIDO/DGB/2014/01نشرة املدير العام   )٩(  
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رت اليونيـدو  متويل التنمية، ووضعت أسس التعاون ذي النفع املتبادل. ويف الوقـت نفسـه، طـوَّ   
  داف مشتركة ووسائل تدخل متمايزة.إىل أه ات خاصة، استناداًشراكات جديدة مع شرك

وهبــدف تعزيــز دعــم األمانــة للشــراكات يف املســتقبل، أنشــئ فــرع الشــراكات ورصــد      -٥٥
النتائج ضمن شعبة صوغ الربامج والتعاون التقين باعتباره املكتـب االسـتراتيجي للمـدير اإلداري    

 حشـــديضـــم الفـــرع وحـــدتني، ومهـــا: وحـــدة و )١٠(لشـــعبة صـــوغ الـــربامج والتعـــاون الـــتقين.
الشراكات، اليت تتوىل تنسـيق وتنفيـذ الشـراكات الـيت تقيمهـا اليونيـدو مـع الشـركات الصـناعية          

 العملياتيـة ومؤسسات متويل التنمية وصـناديق االسـتثمار ومرفـق البيئـة العامليـة؛ ووحـدة الكفـاءة        
وحتسـني   العملياتيـة الشُّـعب لرفـع الكفـاءة    ورصد النتائج، اليت تتوىل قيادة اجلهـود املشـتركة بـني    

رصد النتائج. وبإنشاء الفرع اجلديد، تتقدم املنظمة يف استراتيجيتها القائمة على إقامة شـراكات  
  ق.اع اخلاص على حنو منهجي ومنسَّمع مؤسسات متويل التنمية والشركات ومؤسسات القط

. اخاصـ  تنويهـاً لـدان اجلنـوب   التعـاون فيمـا بـني ب   موضـوع  ويف هذا السياق، يسـتحق    -٥٦
املشهد اإلمنائي العـاملي آخـذ يف التطـور بسـرعة، وأصـبحت مراكـز القـوة االقتصـادية         ذلك أنَّ 

بالغ األمهية للتكنولوجيا والتمويل والدرايـة العمليـة واحللـول     يف اجلنوب مصدراً الناشئة حديثاً
التقليديـة للمسـاعدة اإلمنائيـة. وإزاء     الـيت تضـخم إىل حـد كـبري اآلليـات      اإلمنائية األوسع نطاقاً
تعزيـز التعـاون فيمـا بـني بلـدان      بشـأن  دعوة اليت وجهتها الدول األعضـاء  هذه اخللفية، وبعد ال

يف فــرع الشــراكات ورصــد النتــائج  املهمــة الوظيفيــةرت املنظمــة أن تــدمج هــذه اجلنــوب، قــرَّ
إىل التأكيـد علـى الـدور املتنـامي      ضمن شعبة صوغ الربامج والتعاون الـتقين، ممـا يـؤدي بالتـايل    

لليونيدو كوسيط وميسِّر للتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب، هبـدف حتسـني اسـتغالل إمكانـات        
  اعية الشاملة للجميع واملستدامة.البلدان الناهضة يف تقدمي احللول يف إطار التنمية الصن

ــذلت جهــود لتقــنني ونشــر أفضــل املمارســات يف بلــدان اجلنــوب،     -٥٧ مــن أجــل تيســري   وُب
التكرار املعزَّز لألثر اإلمنائي. وعالوة على ذلك، اضطلعت املنظمة بعدد من املشـاريع يف البلـدان   
األفريقيــة واآلســيوية يف جمــاالت نقــل التكنولوجيــا، وبنــاء القــدرات اإلنتاجيــة، وتنميــة األعمــال   

شـمل هـذه الشـبكات    التجارية الزراعية من خالل شبكات راسخة فيما بـني بلـدان اجلنـوب. وت   
ــتثمار          ــرويج االس ــب ت ــد، ومكات ــوب يف الصــني واهلن ــدان اجلن ــني بل ــاون الصــناعي ب مركــز التع

  عظم األحيان يف البلدان النامية.والتكنولوجيا، واملراكز الوطنية لإلنتاج األنظف، املوجودة يف م
ناعية الشــاملة اجلهــود الــيت تبــذهلا لتنفيــذ واليــة التنميــة الصــ  مــن ضــمنوعقــدت اليونيــدو،   - ٥٨

: ٢٠١٤للجميع واملستدامة، منتديني عـامليني للتنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة يف عـام        
───────────────── 
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للحـوار الرفيـع    حزيران/يونيه) للدول األعضاء منـرباً  ٢٤و ٢٣أتاح املنتدى األول (الذي ُعقد يومي 
ــة الصــناعية ا    ــة إىل التنمي ــع واملســتدامة؛  املســتوى بشــأن السياســات والصــكوك املؤدي لشــاملة للجمي

تشــرين الثــاين/نوفمرب) علــى اختــاذ  ٥و ٤ُيعقــد يــومي ســوف ز املنتــدى الثــاين (الــذي وســوف يركِّــ
  وظائفها يف جمال التعاون التقين.الربط بني حمفل اليونيدو العاملي و إجراءات ملموسة، ومن مثَّ

ــة الصــناعية الشــاملة لل       -٥٩ ــاح املنتــدى األول بشــأن التنمي ــع واملســتدامة للــدول   وأت جمي
األعضــاء إجــراء حــوار اســتراتيجي بشــأن كيفيــة صــياغة اســتراتيجيات وسياســات التنميـــة          

ا مــن أجــل مناقشــة كيفيــة ر منتــدى عامليــكمــا وفَّــ )١١(الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة.
بعينـها.   ألفضل املمارسـات الدوليـة واحلـاالت اخلاصـة ببلـدان      تفعيل هذه االستراتيجيات وفقاً

. كمــا أنــه بلــداً ٨٢رفيــع املســتوى مــن حنــو   ووفــداً مشــاركاً ٢٥٠املنتــدى أكثــر مــن  وضــمَّ
مشــاركة جمموعــة بــارزة مــن البــاحثني والعــاملني يف جمــال التنميــة وعلمــاء االقتصــاد.    اجتــذب

ويســهم جنــاح املنتــدى األول للتنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة يف إحيــاء وظيفــة    
نيدو كمنتـدى عـاملي ودورهـا اجلـامع مـن خـالل إشـراك مجيـع أصـحاب املصـلحة املعنـيني            اليو

ــدول األعضــاء، والوكــاالت        ــك ال ــا يف ذل ــع واملســتدامة، مب ــة الصــناعية الشــاملة للجمي بالتنمي
  األكادميية، واجملتمع املدين. اإلمنائية املتعددة األطراف والثنائية، والقطاع اخلاص، واألوساط

ــع        وســوف ي  -٦٠ ــاملة للجمي ــة الصــناعية الش ــدو بشــأن التنمي ــاين لليوني ــدى الث ــرض املنت ع
واملستدامة "منـاذج أعمـال جتاريـة" مبتكـرة ومتكاملـة للشـراكات، تقـوم مبقتضـاها الشـراكات          
ــاديني      ــدين ري ــع واملســتدامة يف بل ــة الصــناعية الشــاملة للجمي ــذ اســتراتيجيات التنمي ــدعم تنفي  ب

غال. ومن خالل املشروعني الرائـدين، سـوف تـربهن اليونيـدو علـى      ، مها إثيوبيا والسنلالختبار
مفهوم الشراكة يف جمال تعبئة موارد إضافية من مصادر، منها مؤسسـات متويـل التنميـة،     فعالية

ووكاالت األمم املتحدة، والشركاء اإلمنـائيني الثنـائيني، واالسـتثمارات اخلاصـة، والشـركات،      
  مه من خدمات التعاون التقين.تقدِّ أثري مامما سيؤدي بالتايل إىل زيادة ت

  تــأثري عمليــات اليونيــدو ميتــد  إقنــاع الــدول األعضــاء والشــركاء اآلخــرين بــأنَّ  هــية النيَّــو  - ٦١
       ا:إىل أبعد بكثري من املساعدة املموَّلة من املنح يف جمـال بنـاء القـدرات الـيت تقـدمها اليونيـدو تقليـدي   

ع الشركاء اآلخرين هي وحدها السبيل الذي ميكن للمنظمة من خالله إقامة عالقات تآزر م إنَّ إذْ
ملمــوس يف االســتراتيجيات الوطنيــة  علــى حنــوز الكتلــة احلرجــة الالزمــة مــن أجــل املســامهة أن حتفِّــ

للبلــدان يف جمــال التنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة. ومــن خــالل القيــام بــذلك، تعتــزم  
زة يف إىل خربهتــا املتميِّــ ظــة متكاملــة خلــدمات اليونيــدو يف املنتــدى، اســتناداًاليونيــدو أن تعــرض حاف

───────────────── 
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أ مــن تــدفقات املــوارد ال يتجــزَّ جمــال التعــاون الــتقين، ولكنــها ستصــبح صــراحة للمــرة األوىل جــزءاً
يف دعم االستراتيجيات الوطنية. وحتقيقا هلذه الغاية، أُرسلت بعثـات حتضـريية وتقنيـة     األوسع نطاقاً

  ملناقشــة الفــرص امللموســة للشــراكة وطرائــق التعـــاون       ٢٠١٤آب/أغســطس وأيلول/ســبتمرب    يف
ت بعثتــا يونيــدو إىل إثيوبيــا مــع املســؤولني احلكــوميني والشــركاء احملــتملني ذوي الصــلة. وقــد تلقَّــ  

  اءة للغاية إزاء مفهوم الشراكة من مجيع أصحاب املصلحة يف التنمية.  والسنغال استجابة بنَّ
د يف تصميم وتنفيذ الربامج التجريبية للتنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع     سوف ُيسترَشو  -٦٢

واملســتدامة مــن أجــل الشــراكات القُطريــة باملبــادئ اجلامعــة التاليــة: امللكيــة القُطريــة القويــة؛          
واالصطفاف الواضح مع أهداف التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة؛ واالندماج الوثيق 

ــة إقامــة الشــراكات مــن أجــل توســيع نطــاق      يف  ــة املــوارد وإمكاني ــة لتعبئ االســتراتيجيات الوطني
ــتقين؛ وإتاحــة الفرصــة لتقــدمي جمموعــة متعــدِّ    صــات مــن خــدمات  دة التخصُّخــدمات التعــاون ال

اليونيدو؛ واالمتثـال آلليـة صـارمة للرصـد واإلبـالغ حبيـث ميكـن للـدول األعضـاء قيـاس الفوائـد            
  النهج اجلديد. امللموسة هلذا 

عملياهتـا   تـأثري وتستثمر اليونيدو، من أجل تعزيز بـروز صـورهتا وتسـليط الضـوء علـى        -٦٣
امليدانية، موارد كبرية يف حوار مستمر مع احلكومات (يف الدول األعضاء وغري األعضاء علـى  
 حد سواء)، والقطاع اخلاص، واملؤسسات املالية، وغريها من أصحاب املصلحة. وقد واءمـت 
استراتيجيتها يف جمـايل الـدعوة واالتصـاالت مـن أجـل تعزيـز الرؤيـة اجلديـدة للتنميـة الصـناعية           
الشاملة للجميع واملستدامة يف وسائط اإلعالم الدولية ومع اجلمهور بصـفة عامـة، ويف الوقـت    

 جميـع نفسه الربهنة على فعالية املنظمـة وكفاءهتـا يف تقـدمي حلـول التنميـة الصـناعية الشـاملة لل       
  واملستدامة على أرض الواقع.

ق ذلـك  ألنشطة الـدعوة واالتصـال دور رئيسـي يف إقامـة الشـراكات. ويتحقَّـ       كما أنَّ  -٦٤
من خالل أحداث مـن قبيـل منتـديي التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة، والتفاعـل          

يونيـدو، وإصـدار   املنتظم مع الدول األعضاء يف اليونيدو، من خـالل حتـديث املوقـع الشـبكي لل    
املنشورات وأشرطة الفيـديو الرفيعـة اجلـودة عـن عملياهتـا امليدانيـة، وعـن طريـق توسـيع نطـاق           

  يدو يف وسائط التواصل االجتماعي.حضور اليون
    

    خاذهإلجراء املطلوب من اجمللس اتِّا  - ثامناً  
  ة.علومات الواردة يف هذه الوثيقلعلَّ اجمللس يودُّ أن حييط علماً بامل  -٦٥
 


