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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق رجى من أعضاء الوفود التكّرُيذا، لبع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. ، طُُلتوفريالدواعي 

  املؤمتر العام  
  الدورة السادسة عشرة

 ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤ - تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠فيينا،
 تمن جدول األعمال املؤقَّ ١٣البند

       سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية
      سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية    
      خطة عمل من املدير العام    

 ٦-/م٤٣-ر اجمللـس م ت ص للفقـرتني (و) و(ز) مـن مقـرَّ    ُتعرض هـذه الوثيقـة وفقـاً    
العـام يف دورتـه السادسـة عشـرة خطـة      املـؤمتر  املدير العـام أن يعـرض علـى     إىللب فيه طُالذي 

 عمل بشأن السياسات امليدانية والشبكة امليدانية.
    

    خطة العمل بشأن السياسات امليدانية  - أوال  
 مـا صـدر عـن املنظمـة مـن      نيـة باالسـتناد إىل  لسياسات امليدابشأن ا هذهأُعدَّت خطة العمل   - ١

ــرَّ  ــائق متنوِّرتوصــيات ومق ــوفِّ ات ووث ــرَّر اجمللــس    عــة ت ــه يف هــذا الســياق. وهــي تشــمل مق   ر التوجي
الذي دعا اليونيدو يف الفقرة (د) منه إىل تعديل ميزانيتها العاديـة لـدى اإلعـالن     ٧- /م٣٩- م ت ص

قـرَّرة علـى الـدول األعضـاء     نظمـة حبيـث ال تـزداد االشـتراكات امل    عن خروج أيِّ دولة عضـو مـن امل  
ــة. وفضــالً املتبقِّ ــاً    ي ــس علم ــك، أحــاط اجملل ــن ذل ــرَّر   ع ــن املق ــرة (و) م  ٦- /م٤٣- م ت ص يف الفق
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ــها إدخــال تعــديالت علــى اهليكــل     )١()Add.1و IDB.43/6مبقترحــات املــدير العــام (  بشــأن أمــور من
العام أن يعرض علـى املـؤمتر العـام يف دورتـه السادسـة عشـرة، مـع        امليداين، وطلب كذلك إىل املدير 

، خطـة  (IDB.41/24)مـن "وثيقـة اإلرشـادات االسـتراتيجية"      ١٢مراعاة التوصيات الواردة يف الفقرة 
 عمل بشأن السياسات امليدانية والشبكة امليدانية، مع ما يرتبط هبا من قدرات يف املقر.

لــى ذلــك مــن التعــديالت األوليــة علــى الشــبكة امليدانيــة   وتســتفيد خطــة العمــل عــالوة ع   - ٢
ــام      ــة يف عــ ــد لألمانــ ــل اجلديــ ــت يف اهليكــ ــيت طُبِّقــ ــدو الــ ــام   ٢٠١٤لليونيــ ــني العــ ــرة األمــ (نشــ

UNIDO/DGB/2014/01  والــيت أعــادت حتديــد شــكل التفاعــل بــني املكاتــب اإلقليميــة واملكاتــب ،(
حلاجــة إىل مواءمــة القــدرات امليدانيــة باخلطــة  امليدانيــة. وتأخــذ خطــة العمــل أيضــاً بعــني االعتبــار ا  

 - وهي خطة عاملية حتويلية متكاملة قائمة علـى احلقـوق    -  ٢٠٣٠املستجدة للتنمية املستدامة لعام 
وكذلك باجلهود اجلارية فيما يتصل بتحقيق االتسـاق علـى نطـاق منظومـة األمـم املتحـدة ومبـادرة        

 توحيد األداء.

 التوجيهية الرئيسية التالية: وتشمل خطة العمل املبادئ  -٣

ال وحتديـد  تلبية احلاجة إىل االستفادة من املوارد املتاحـة علـى حنـو مغـاير وفعَّـ       (أ)  
 نطاق هذه االستفادة؛

تعــديل يــدخل علــى الشــبكة امليدانيــة التقــارب مــع        يقــوض أيُّ أالَّضــمان   (ب)  
 للخدمة يف امليدان؛ احلكومات واملستفيدين والشركاء واملاحنني أو توفري اليونيدو

ضمان أن يكون هناك إىل حد كبري وجـود مسـتمر يف الـدول األعضـاء      أيضاً  (ج)  
 ل الراهن لليونيدو؛ييف إطار التمث

كذلك ضمان أن اليونيـدو يف وضـع يسـمح هلـا باملسـامهة يف حتقيـق االتسـاق          )د(  
ة املســتدامة ذات علـى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة فيمــا يتعلـق برصــد وتنفيــذ أهــداف التنميــ  

 الصلة على الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية؛

ضمان االتساق مع احلوارات اجلارية يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشـأن    ) ه(  
 وضع جهاز األمم املتحدة اإلمنائي يف األمد البعيد وتوفري دعم قطري متباين خلطة عاملية.

    
───────────────── 

العام فيما خيص الربنامج وامليزانيتني لفترة السنتني رات معلومات أساسية بشأن مقترحات املدير أُتيحت مذكِّ )١(  
ب من الورقة غري الرمسية ذاهتا -٢وأُتيحت يف الفصل ). PBC.31/CRP.6(يف ورقة غري رمسية  ٢٠١٧-٢٠١٦

 تفاصيل إضافية عن تنسيق شبكة اليونيدو امليدانية.
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    الشبكة امليدانية  - ثانياً  
 مكتبـاً  ١٧ا وقطريـ  مكتبـاً  ٢١مكاتـب إقليميـة و   ٩لف الشبكة امليدانية احلاليـة مـن   تتأ  -٤

وموظفـون وطنيـون، علـى التـوايل.      ٥-والرتبـة ف  ١-يترأسها موظفون مـن الرتبـة مـد    راًمصغَّ
ا إىل املكتـب اإلقليمـي أو   إمَّـ  ارة تقـاريرهم حاليـ  اليونيدو املصـغَّ ويرفع رؤساء عمليات مكاتب 

قطري على أسـاس اجلـوار اجلغـرايف إىل حـد كـبري أو يف بعـض األحيـان إىل املقـر         الب إىل املكت
 ا إىل تغــيريات عديــدة علــى مــر الســنوات هــدفت  مباشــرة. وقــد خضــع اهليكــل احلــايل تــدرجيي

املزيــد مــن القيــود املاليــة يقتضــي إدخــال  أنَّ مجيعهــا إىل ترشــيد اســتغالل املــوارد املتاحــة. بيــد  
 لى الشبكة امليدانية.ت إضافية عتعديال

ــتناد إىل الوجــود يف امليــدان حاليــ     -٥ ــيص عــدد      وباالس ــل هــذه تقل ــة العم ا، تقتــرح خط
)، وحتويـل املكاتـب   ١-املكاتب اإلقليمية من تسعة إىل مخسة، على رأس كل منـها مـدير (مـد   

اتـب  علـى ختفـيض العـدد احلـايل للمك     األربعة املتبقية إىل مكاتب قطرية. وتنطوي اخلطـة أيضـاً  
ــة ف    ــون برتب ــة الــيت يترأســها موظفــون دولي . وســتحوَّل املكاتــب  ١٤إىل  ٢١مــن  ٥-القطري

 ١٧رة إىل مكاتب قطرية يترأسها موظفون وطنيون من الفئة الفنية وسيزداد عـددها مـن   املصغَّ
ــاً ــ. وُي٢٨يف الوقــت الــراهن إىل  مكتب ع أن يــؤدي هــذا التعــديل امليــداين إىل وجــود مخســة   توقَّ

 .اقطري تباًمك ٤٢عه ليمية وما جممومكاتب إق

ــ  -٦ ق جمموعــة شــاملة مــن املعــايري لــدى انتقــاء املكاتــب اإلقليميــة اخلمســة.    وســوف تطبَّ
وتشمل هذه املعايري، ضمن ما تشـمل: (أ) قـدرة املوقـع الـذي يقـع عليـه االختيـار علـى تعزيـز          

يميـة عديـدة وعمليـات    االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة من خـالل آليـات تنسـيق إقل   
أخرى، مثل أفرقة املديرين اإلقليميني لألمم املتحدة؛ (ب) املوقع اجلغرايف وقدرته علـى حتسـني   

اليونيدو؛ (ج) عدد املنظمات والوكـاالت الدوليـة    مناطقمن  منطقةالتواصل السياسي يف كل 
؛ ة يف البلـــد املعـــينواجملـــالس واللجـــان االقتصـــادية اإلقليميـــة التابعـــة لألمـــم املتحـــدة املوجـــود 

 ملكتب املعين.توافر املسامهات احلكومية لتغطية التكاليف املرتبطة باستضافة ا  (د)

دة. وتشـمل  وباملثل، سوف يستند اختيار املكاتـب القطريـة إىل عـدد مـن املعـايري احملـدَّ        -٧
ون هــذه املعــايري، ضــمن مــا تشــمل: (أ) مســتوى املشــاريع اجلاريــة واملؤكــدة يف حافظــة التعــا   

ــرَّ      ــا االشــتراكات املق ــا فيه ــدو، مب ــتقين؛ (ب) املســامهات املتاحــة لليوني رة وتقاســم تكــاليف  ال
املكاتــب امليدانيــة واملســامهات املقدمــة إىل صــندوق التنميــة الصــناعية والصــناديق االســتئمانية؛   

البلـد  (ج) املواءمة مع املواقع اجلغرافية للمنظمـات الدوليـة واألجهـزة اإلقليميـة؛ (د) مشـاركة      
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حلكوميــة والتكامــل اإلقليمــي؛   املعــين يف خمتلــف مبــادرات اجملموعــات القطريــة واملنظمــات ا     
 التوزيع األمثل للتغطية القطرية.  ) (ه

ويهدف اهليكل امليداين املقترح إىل زيادة اتساق ومتكني الشبكة امليدانية برمتـها. وسـيتوىل     - ٨
ني مجيــع املكاتــب القطريــة الــيت يترأســها موظفــون  املــديرون اإلقليميــون دور املنســقني الرئيســيني بــ 

وطنيون من الفئة الفنية، ويوفرون هلم نظرة عامة معززة على االجتاهات اإلمنائية اإلقليميـة وطلبـات   
ع أن ُتعزَّز والية املوظفني الوطنيني من خالل اعتمادهم كممثلني متفـرغني يف  توقَّالتعاون التقين. وُي

تحدة، مما سيحسِّن من الوضـع التمثيلـي يف بلـداهنم. ويف الوقـت املناسـب،      الفريق القطري لألمم امل
سيجري االتصال مبنسقي األمم املتحدة املقيمني وحكومات البلدان املضيفة من أجل تسهيل تنفيـذ  
أدوار املوظفني الوطنيني املعززة. ولن يؤدي هذا إىل زيـادة االلتـزام الـوطين فحسـب، بـل أيضـاً إىل       

 يف منظومة األمم املتحدة برمتها.اليونيدو على الصعيد الوطين وإبراز دور 

ــوخَّ     -٩ ــدو باســتيفاء غرضــها املت ــة مواردهــا  وسيســمح الوجــود اجلغــرايف لليوني ى ومواءم
الــوطين واإلقليمــي  كــلٍّ مــن الصــعيدعلــى  ٢٠٣٠وعملياهتــا مــع خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 

الــة يف إقامــة العالقــات أيضــاً مســامهة فعَّ ســاقاً. وســوف تكفــل شــبكة ميدانيــة أكثــر اتوالــدويل
ــدة       ــة بــني وكــاالت األمــم املتحــدة علــى الصــعيد اإلقليمــي مــع مراعــاة اجلوانــب العدي التآزري
للتعاون بني الوكـاالت، كمـا ستسـاهم يف تعزيـز االتسـاق علـى املسـتوى القطـري مـن خـالل           

االجتماعيـة االقتصـادية والسياسـية     املوظفني املؤهلني امللمني بعمل اليونيـدو، وكـذلك القضـايا   
ر النمـوذَج اجلديـد املبتكـر    ز اهليكلُ اجلديـد ويكـرِّ  ع أن يعزِّتوقَّعن ذلك، ُي ذات الصلة. وفضالً

إلطـــار عمـــل اليونيـــدو للتنميـــة الصـــناعية الشـــاملة للجميـــع  لـــربامج الشـــراكة القطريـــة وفقـــاً
 واملستدامة.  

ع أن يساهم اهليكل امليـداين املقتـرح يف حتقيـق وفـورات كـبرية يف التكـاليف يف فتـرة        توقَّوُي  - ١٠
- من خالل ختفيض املـوظفني يف مسـتويي املـديرين وكبـار املـوظفني (ف      ٢٠١٧- ٢٠١٦السنتني 

يف املائـة. وسيسـاهم أيضـاً يف حتقيـق أمثـل توزيـع للمـوارد مـن خـالل إعـادة توزيـع             ١٢) بنسبة ٥
ذ التعديالت املقترح إدخاهلا على اهليكـل  شبكة امليدانية وبني امليدان واملقر. وستنفَّاملوظفني داخل ال

  ضمان حدوث التحول يف سهولة ويسر.امليداين تدرجييا بعد إجراء املشاورات الالزمة ل
    



GC.16/6 

V.15-06693 5 
 

   وظائف ومسؤوليات قدرات املقر املرتبطة بالشبكة امليدانية  - ثالثاً  
يف بلـدان وأقـاليم التغطيـة     االًفعَّـ  سؤولية متثيـل اليونيـدو متثـيالً   تضطلع املكاتب امليدانية مب  -١١

يف التنمية من خـالل اسـتدامة االتصـال الوثيـق باملؤسسـات       االًفعَّ وتعزيز املنظمة بوصفها شريكاً
 احلكومية وشركاء التنمية وخمتلف أصحاب املصلحة احملليني.

ــة (      - ١٢ ــب امليداني ــية للمكات ــائف الرئيس ــات    وتشــمل الوظ ــة وأولوي ــات التنمي ــد أولوي أ) حتدي
اجلهات املاحنة على الصعيدين الوطين واإلقليمي الضرورية إلعداد برامج ومشـاريع التعـاون الـتقين؛    
(ب) تنسيق أنشطة اليونيدو الـيت ُتجـرى يف بلـدان التغطيـة املعنيـة وإعـداد تقـارير عنـها مـن خـالل           

املدخالت الفنية، واخلـدمات االستشـارية؛ (ج) تعزيـز    التقارير املرحلية اليت تقدم مرة كل سنتني، و
دور اليونيدو يف حتقيق االتساق على نطاق منظومـة األمـم املتحـدة باملشـاركة النشـطة يف عمليـات       
فريق األمم املتحدة القطري وتوحيد األداء؛ (د) دعـم احلكومـات الوطنيـة يف تنفيـذ ورصـد هـدف       

طـر عمـل متنوعـة، مبـا يف     أقاصـد ذات الصـلة مـن خـالل     وسـائر األهـداف وامل   ٩التنمية املسـتدامة  
) أخـذ زمـام املبـادرة مـن أجـل       )؛ (هUNDAFذلك إطار عمل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة (    

تعزيز والية اليونيدو وأنشـطتها؛ (و) املشـاركة يف أنشـطة احملافـل العامليـة واإلقليميـة ومتثيـل املنظمـة         
ؤوليات، تشـــارك املكاتـــب اإلقليميـــة يف التنســـيق اإلقليمـــي بـــني فيهـــا. وباإلضـــافة إىل هـــذه املســـ

) UNDGالوكاالت الذي تديره آليات ومبادئ توجيهية من قبيل جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة (    
 وحتكمه اإلجراءات التشغيلية املوحدة يف البلدان اليت تتبع هنج توحيد األداء.  

املسـائل   كالًّ مـن  لوظائف الشبكة امليدانية فيما خيص ر قدرات املقر املختلفة الدعموتوفِّ  -١٣
 مليداين واإلقليمـي الـيت تشـمل مخـس    ، مبا فيها تلك اليت تتوالها وظيفة التمثيل االرباجمية واإلدارية

(أفريقيا، واملنطقة العربية، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا ووسط آسيا، وأمريكا الالتينيـة   مناطق
ل الترابط الوثيق واالتساق مع شبكة مؤسسات اليونيدو املوسَّـعة يف امليـدان،   ي). وُيكفَـوالكاريب

أي مع مكاتـب تـرويج االسـتثمار والتكنولوجيـا ومراكـز التكنولوجيـا الدوليـة واملراكـز الوطنيـة          
لإلنتاج األنظف ومراكز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب. وتنسق اليونيدو، شـأهنا يف ذلـك شـأن    

زهـا يف  ، أنشـطة الشـبكة امليدانيـة وتعزِّ   يـة مات األمم املتحدة، عـرب مكاتبـها اإلقليم  غريها من منظ
. ويعمل املكتب اإلقليمي كحلقة وصل بني الشركاء الداخليني والشركاء اخلـارجيني  منطقةكل 

يف املقر، ويتلقى طلبات الـربامج مـن الـدول األعضـاء، ويكفـل تلبيـة هـذه الطلبـات علـى النحـو           
ثل املكتب اإلقليمي املستودع اإلقليمـي والقطـري للمعـارف املؤسسـية الـيت تكتسـبها       املالئم. ومي

املنظمــة عــرب ســنوات مــن التعــاون مــع الــدول األعضــاء، ويكفــل تقــدمي اخلــدمات علــى أســاس     
مـن   متواصل. وباملثل، يقع تنسيق املشاريع العاملية واإلقليمية يف نطاق اختصاصه، ويساهم أيضـاً 

 وظيفة يف تقدمي التعاون التقين.  خالل ما يؤديه من
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تـوفري    املقر لدعم الشبكة امليدانيـة (أ) وسوف تشمل الوظائف الرئيسية اليت ُيضطلَع هبا يف   - ١٤
التحليل االستراتيجي واملشورة لدعم إعـداد بـرامج اليونيـدو اإلقليميـة والقطريـة، مـع التركيـز علـى         

بوجـه خـاص؛ (ب) متابعـة املسـتجدات يف االجتاهـات      والبلدان املتوسطة الـدخل   البلدان األقل منواً
اإلقليمية الناشئة، مبـا فيهـا أولويـات اجلهـات املاحنـة والـدروس املسـتفادة مـن إدارة التعـاون الـتقين،           
(ج) تصــميم االســتجابات االســتراتيجية بــاملقر وعلــى الصــعيد امليــداين؛ (د) تنســيق أنشــطة حتقيــق   

تحدة على الصعيدين القطري واإلقليمـي بالتنسـيق مـع أجهـزة     االتساق على نطاق منظومة األمم امل
ل رئيســية بالشــبكة امليدانيــة؛ ) العمــل كقنــاة اتصــا جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة ذات الصــلة؛ (ه

هتا؛ (ز) إدارة طلبات التعاون التقين وخدماته فيمـا خيـص   راعقد حمافل شاملة إقليمية منتقاة وإد  (و)
ة باملكاتب اإلقليمية واملكاتب القطريـة؛ (ح) إعـداد بعثـات واجتماعـات رفيعـة      البلدان غري املشمول

 املستوى للمدير العام؛ (ط) رصد حافظات الربامج اإلقليمية والقطرية.  

تنفيـذ التعـاون الـتقين وتـوفري     أنَّ الة باملقر، خاصة بـالنظر إىل  وتسمح التغطية املؤسسية الفعَّ  - ١٥
على املقر، بأن تتواصل املنظمة مع البعثات الدائمـة   ال يرتكزان أساساًخدمات الدعم للميدان ما زا

والوفود الزائرة وتقيم عالقات معها، وأن تناقش متطلبات الدول األعضاء وأن تفهمها حىت يتسـىن  
هلا تلبية هذه املتطلبات بفعالية. وتضطلع وظيفة معزَّزة على النحو املالئم يف املقر كـ"وسيط حمايـد"  

 عالة لتأدية العمليات امليدانية.د حافظة التعاون التقين، وتعمل يف اآلن ذاته كوسيلة فيف رص

قت بالفعل وفورات ال يستهان هبا يف فترة السنتني املاضية يف القـدرات القائمـة   وقد حتقَّ  -١٦
بــاملقر ذات الصــلة بــالربامج اإلقليميــة. وفيمــا خيــص املــوارد البشــرية، حــدث اخنفــاض كــبري يف     

وظيفــة تــدعم  ٢٥وظيفــة إىل  ٣٩، مــن ٢٠١٥و ٢٠٠٥درات بــاملقر يف الفتــرة بــني عــامي  القــ
يف املائـة. واخنفـض عـدد املـوظفني      ٣٥,٩الشبكة امليدانية، أي اخنفاض يف عدد املـوظفني بنسـبة   

يف املائة)، واخنفض عـدد املـوظفني يف فئـة     ٢٢,٧(اخنفاض بنسبة  ١٧إىل  ٢٢يف الفئة الفنية من 
  يف املائــة). وألغيــت مخــس وظــائف برتبــة  ٥٣(اخنفــاض بنســبة  ٨إىل  ١٧عامــة مــن اخلــدمات ال

. وبالتايل اخنفض عدد املوظفني يف الفئـة الفنيـة   ٢٠٠٦متمثلة يف رئاسة كل إقليم يف عام  ١-مد
، مـا ميثـل اخنفاضـا ذا شـأن مـن الناحيـة املاليـة. وفضـال         ١٤ويف فئة اخلدمات العامة باملقر مبقدار 

 ض يف املوارد البشرية كان هناك اخنفاض أيضا يف املوارد األخرى غري املوظفني.عن االخنفا

لتعزيــز الصــلة جبميــع  وتــرى اليونيــدو يف خطــة العمــل بشــأن السياســات امليدانيــة مترينــاً   -١٧
أصحاب املصلحة وعمليةً لزيادة االتساق التشغيلي العام. وكما ذُكر أعاله، سـتطبق التعـديالت   

  جيي وبعد إجراء املشاورات املناسبة.  باتباع هنج تدر
    



GC.16/6 

V.15-06693 7 
 

   اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه  - رابعاً  
 خبطــة العمــل بشــأن السياســات والشــبكة امليدانيــة علــى أن حيــيط علمــاً املــؤمتر يــودُّ لعــلَّ  -١٨

  النحو املبيَّن يف هذه الوثيقة.
 


