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  جملس التنمية الصناعية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤-٢٢فيينا، 

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة الثانية والثالثون

  ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٢-٢١فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٨البند 

        سياسات اليونيدو وشبكتها امليدانية
      بشأن السياسات امليدانيةتفعيل خطة العمل     
      تقرير من املدير العام    

شـاورات الـيت   ملا بعـد يقدِّم هذا التقرير حملة عامة عـن خطـة العمـل بشـأن السياسـات امليدانيـة،       
مت إىل املـؤمتر العـام   مع الدول األعضاء، باالستناد إىل خطة العمل الـيت قُـدِّ   أجراها املدير العام

  ).GC.16/6وثيقة يف دورته السادسة عشرة (ال
    
الســنوات،  ة علــى مــريــة تغــيريات تدرجيخضــع هيكــل اليونيــدو امليــداين احلــايل إىل عــدَّ   - ١

. لبلوغ املسـتوى األمثـل مـن الكفـاءة والفعاليـة      هدفت مجيعها إىل ترشيد استغالل املوارد املتاحة
امليدانيـة. وقـد   ملكاتـب  اشـبكة  إدخال تعديالت إضافية على  يستدعيالقيود املالية  ازديادبيد أنَّ 

أُعدَّت خطة العمل بشأن السياسات امليدانيـة باالسـتناد إىل مـا صـدر عـن املنظمـة مـن توصـيات         
ــوفِّر    ــائق متنوِّعــة ت ــرَّرات ووث ــرَّر اجمللــس    توجيهــات إرشــادية ومق   يف هــذا الســياق. وتشــمل مق

ها العاديــة حبيــث الــذي دعــا املنظمــة يف الفقــرة (د) منــه إىل تعــديل ميزانيتــ   ٧- /م٣٩- م ت ص
تزداد االشتراكات املقرَّرة علـى الـدول األعضـاء املتبقِّيـة لـدى اإلعـالن عـن خـروج أيِّ دولـة           ال

مسـار التـدابري   اجمللس، يشتمل املقترح على تبسـيط  من  هذا املقرَّرمع  ومتاشياًعضو من املنظمة. 
  ماليني يورو. ٤,٦ة بنحو ختفيض يف امليزانيتوخي مع  ،الشبكة امليدانية وترشيدهاب املعنية
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م يف املقترح املقـدَّ بـ  ٦-/م٤٣-(و) من املقـرَّر م ت ص  يف الفقرة علماً اجمللس وأحاط  -٢
ة . وُعرضـت خطـ  تعديالت اهليكل امليـداين  ومنها أمورمجلة  وإضافتها بشأن IDB.43/6الوثيقة 

)، GC.16/6الوثيقـة  (امليدانية يف الدورة السادسـة عشـرة للمـؤمتر العـام      اتالعمل بشأن السياس
 املـوارد  االسـتفادة مـن  نت املبادئ التوجيهية واألهداف االستراتيجية التاليـة: (أ) ضـمان   وتضمَّ

 ل علـى الشـبكة امليدانيـة التقـاربَ    دَخض أيُّ تعـديل يُـ  قـوِّ ضمان أالَّ ُي وكذلك، بفعالية وكفاءة
مسـتمر يف الـدول    بريكـ  ضمان وجـود (ب) ومع احلكومات واملستفيدين والشركاء واملاحنني؛ 

أفضـل   يفضـمان أن تكـون اليونيـدو     مواصلة(ج) واألعضاء يف إطار التمثيل الراهن لليونيدو؛ 
  .٢٠٣٠للمسامهة يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  وضع ُيهيئها

وكخطوة أوىل، قاد املدير العام، على إثر توصيات عدد من الدول األعضاء يف املـؤمتر    -٣
. ٢٠١٦رة خــالل الربــع األول مــن عــام ورات ثنائيــة مــع الــدول األعضــاء املتضــرِّ العــام، مشــا

دولـة مـن الـدول     أمـام كـل   بتفصـيل للمنظمة أن تعـرض   جمملهاوأتاحت املشاورات الثنائية يف 
  الت املطلوبة ومبادئها ونتائجها.رة أهداف التعدياألعضاء املتضرِّ

أفريقيــا  منطقــة تميــة إىل أربــع منــاطق وهــيرة املنوقــد أثــارت الــدول األعضــاء املتضــرِّ  -٤
ي، شـواغلها  ـأمريكـا الالتينيـة والكاريبـ   منطقـة  آسـيا واحملـيط اهلـادئ و   منطقـة  واملنطقة العربية و

بـأن تعمـل    عبارات طمأنةعلى  ،خالل املشاورات الثنائية ،ها. وحصلت الدول األعضاءءوآرا
يــة، علــى ضــمان تواصــل دعــم التــدخالت  عــن القيــود يف امليزان املنبثــقاملنظمــة، رغــم التعــديل 

التغـيريات اهليكليـة أو التغـيريات املتعلقـة مبـالك       تـؤدي  الَّوأ ،الربناجمية لليونيدو يف تلـك البلـدان  
  أصحاب املصلحة الرئيسيني.بيف العالقة إىل تضاؤل شكل من األشكال أيِّ املوظفني ب

ــد أيضــاً،  ومتَّ  -٥ ــة مــع ا   التأكي ــدول األعضــاء املتضــرِّ خــالل املشــاورات الثنائي ــى  ،رةل عل
ى عملية مواءمة الشبكة امليدانية بطريقة حتافظ على دورهـا الرئيسـي يف القيـام    ضرورة أن ُتجَر

؛ املعنــيني مــع احلكومــات والشــركاء احمللــيني وأصــحاب املصــلحة الالتفاعــل الفعَّــ: (أ) مبــا يلــي
ــم املتحــدة؛   املشــاركة الفعَّ(ب) و ــة يف أنشــطة األم ــذ التنف(ج) الوال ــي ــاون  سَّ لس ألنشــطة التع

  على الصعيدين القُطري واإلقليمي.عرض املزايا النسبية لليونيدو كذلك و ؛التقين
هذه املشاورات املنظمةَ مبزيـد مـن التوجيهـات بشـأن ترشـيد       نتائج ةُحصيل توقد مدَّ  -٦

ــدِّ   ــداين. وقُ ــة،   اهليكــل املي ــالث إحاطــات إقليمي ــذه مت ث ــة يف جم ويف إطــار ه ــها، إىل العملي مل
وجمموعـة دول آسـيا    ؛مبا يف ذلك الـدول العربيـة يف املنطقـة األفريقيـة     ،جمموعة الدول األفريقية

وجمموعــة دول  ؛مبــا يف ذلــك الــدول العربيــة يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ   ،واحملــيط اهلــادئ
اإلقليميـة مـع    اإلحاطـات  بشـأن املعلومـات   التشـارك يف  أيضـاً  ي. ومتَّـأمريكا الالتينية والكاريبـ 
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هـذه   وكانـت لي جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى والدول املُدرجة يف القائمة دال. ممثِّ
كمـا أهنـا   ترشـيد أو تعـديل،   أيِّ حمدَّثـة خبصـوص   معلومات لعرض  مناسبةاإلحاطات اإلقليمية 

  لالطالع على آراء اجملموعات اإلقليمية. فرصة لألمانةأتاحت 
العمليات التشاركية واالستشارية اليت اضطلعت هبا املنظمـة بالتعـاون مـع     إىل واستناداً  -٧

  :ما يليشبكة اليونيدو امليدانية  ملستقبلالسمات الرئيسية  فقد مشلتالدول األعضاء، 
تـب إقليميـة ومكاتـب    مـن املكاتـب: مكا   نـوعني الشبكة امليدانية  سوف تضم  (أ)  
  قُطرية؛

إىل إقليميـة   حموريـة  مراكـز  تسعةتب اإلقليمية من ل خطة العمل عدد املكاتقلِّ  (ب)  
الباقيـة موظفـون دوليـون     ةاملكاتب اإلقليمية األربعـ  يرأس كل منها مدير، يف حني يرأسمخسة 

  من الفئة الفنية؛
ــة اعــدد ختفــيض اخلطــة أيضــاً   تســتدعي  (ج)   ــيت يرأســها   احلــايل ملكاتــب القطري ال

ي ممثلـو املكاتـب يف   مكاتـب. ويغطِّـ   ١٠إىل اً مكتبـ  ٢١موظفون دوليـون مـن الفئـة الفنيـة مـن      
طريـة يف أغلــب األحيـان بشــكل   التغطيــة الق وسـوف تسـتمر  ة بلـدان أخــرى.  هـذه البلـدان عــدَّ  

لترشــيد توزيــع البلــدان. وقــد  أيضــاً ل يف بعــض احلــاالت فرصــة يشــككــان ذلــك  ، وإنمماثــل
ــة الترشــيد باالســتناد إىل  ب اضــطُلع ــة عملي ــور  مجل ــهاأم ــيت تتمتــ اخلــربات  ومن ــدو  ال ــا اليوني ع هب

  ؛والتعاون مع املنظمات اإلقليميةواعتبارات القرب اجلغرايف 
حتوَّل املكاتب املصغَّرة إىل مكاتـب قطريـة يترأسـها موظفـون وطنيـون      وف س  (د)  

 ٢٨مكتبـاً يف الوقـت الـراهن إىل     ١٧عـددها مـن   ، ومـن مث سـوف ُيـزاد    مـن الفئـة الفنيـة   كبار 
كـل مكتـب مـن املكاتـب القطريـة الـيت يرأسـها موظفـون وطنيـون          عمل  وسوف يركزمكتباً. 
طريـة بعـد هـذا    . ويصـبح إمجـايل عـدد املكاتـب الق    بلـداهنم فحسـبُ  من الفئة الفنيـة علـى   كبار 

  ؛مكتباً ٣٨التعديل 
(املكاتـب   بلـداً  ٤٧احلفـاظ علـى احلضـور املـادي لليونيـدو يف       هـو  املبدأ العام  (ه)  

  يف املالك. من املوظفني العاملني سريح أيٍّت وعدم ،اإلقليمية والقطرية)
ا ثالثـة مكاتـب إقليميـة وتسـعة مكاتـب      اليونيـدو حاليـ   لـدى ، ملنطقة أفريقيـا بالنسبة و  -٨

عمليــة إعــادة هيكلــة الشــبكة امليدانيــة يف منطقــة   ومــن شــأنرة. قطريــة وســبعة مكاتــب مصــغَّ 
 ا ونيجرييـا؛ يـ أثيوب يف نيإقليمي مركزينالنتائج التالية: (أ)  أن تسفر عن أفريقيا جنوب الصحراء

ــة؛    ا(ب) مكتــب إقليمــي يف جنــوب أفريقيــ و ــة الفني  ١٦(ج) ويترأســه موظــف دويل مــن الفئ
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ــاً ــ مكتب ــا. قطري ــن    رأسوســوف ي ــة ت ــة يف مجهوري ــا املتحــدة ســتة مــن هــذه املكاتــب القطري  زاني
وسـوف  لفئـة الفنيـة،   ون من اموظفون دولي والسنغال وغانا والكامريون وكوت ديفوار وكينيا

 أوغنـدا وبوركينـا فاسـو وروانـدا وزمبـابوي وسـرياليون ومـايل       عشرة مكاتب قطريـة يف   يرأس
، التحويـل عدد من كبار املوظفني الوطنيني من الفئـة الفنيـة. وتقـع املكاتـب حديثـة      وموزامبيق 

ا أمَّــ ،قرمــن بــني املكاتــب العشــرة األخــرية، يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وغينيــا ومدغشــ 
  عمليات اليونيدو. فتتوىل حاليا رئاسةاملكاتب األخرى 

اليونيـدو   فلـدى ضمن الشعبة اإلقليمية العربيـة،   اليت تندرجمشال أفريقيا ملنطقة وبالنسبة   - ٩
منطقــة لل مكتــب قطــري أيضــاًاليونيــدو  ولــدىوأربعــة مكاتــب قطريــة.  ا مكتــب إقليمــيحاليــ
عمليـة إعـادة هيكلـة الشـبكة      ومـن شـأن  ة آسيا واحمليط اهلـادئ.  يف منطق رومكتب مصغَّ العربية

يمـي برتبـة مـدير يقـع     إقل حموري النتائج التالية: (أ) مركز أن تسفر عن امليدانية يف املنطقة العربية
يتــرأس ســوف ، ســتة مكاتــب قطريــة. ومــن بــني هــذه املكاتــب القطريــة الســتة(ب) ويف مصــر؛ 

يترأس املكاتب اخلمسة املوزعـة علـى األردن   وف وس ،لفنيةمكتب لبنان موظف دويل من الفئة ا
  عدد من كبار املوظفني الوطنيني من الفئة الفنية.اجلزائر والسودان واملغرب ووتونس 

ا ثالثــة مكاتــب إقليميــة اليونيــدو حاليــ لــدى، ملنطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئوبالنســبة   -١٠
عملية إعادة هيكلة الشـبكة امليدانيـة    شأن ومنرة. ومخسة مكاتب قطرية وأربعة مكاتب مصغَّ

النتـائج التاليـة: (أ) مركـز إقليمـي برتبـة مـدير يقـع         أن تسفر عن يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
ان مـن  ان دوليَّـ ويترأسـهما موظفـ   ،الصني واهلنـد  يفيتوزعان  مكتبني إقليميني(ب) و؛ تايلنديف 

وف ني هــذه املكاتــب القطريــة التســعة، ســ تســعة مكاتــب قطريــة. ومــن بــ (ج) والفئــة الفنيــة؛ 
عـة  يترأس املكاتب الثمانية املوزَّوف وس ،دويل من الفئة الفنية إندونيسيا موظٌف يترأس مكتَب

وبــــنغالديش ومجهوريــــة الو اإلســــالمية) وباكســــتان -مجهوريــــةوإيــــران (علــــى أفغانســــتان 
املـوظفني الـوطنيني مـن الفئـة     عدد مـن كبـار   وكمبوديا نام  الدميقراطية الشعبية والفلبني وفييت

-ةمجهوريــيف إيــران ( التحويــلديثــة الفنيــة. ومــن بــني املكاتــب األخــرية، تقــع املكاتــب ح      
  .حالياوتترأُس املكاتُب األخرى عمليات اليونيدو  ،نام اإلسالمية) وباكستان والفلبني وفييت

ران لليونيـدو  صـغَّ يتحـول املكتبـان امل  وف ، سـ ملنطقة أوروبا وآسـيا الوسـطى  وبالنسبة   -١١
ــا وقريغيزســتان إىل مكتــبني قطــريني   ــار  وف وســ ،املوجــودان يف أرميني ــان مــن كب يرأســهما اثن

قـر  املوظفني الوطنيني من الفئة الفنيـة. وتغطـي الشـعبة اإلقليميـة ألوروبـا وآسـيا الوسـطى يف امل       
  الرئيسي أغلب بلدان املنطقة.
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مكتبـان إقليميـان   ا اليونيـدو حاليـ   لـدى ، يـبـ ملنطقة أمريكـا الالتينيـة والكاري  وبالنسبة   -١٢
عمليـة إعـادة هيكلـة الشـبكة امليدانيـة يف       ومـن شـأن  رة. وثالثة مكاتب مصـغَّ  ومكتبان قطريان

ــة والكاريبــ  ــة: (أ) مركــز  أن تســفر عــن ي ـأمريكــا الالتيني ــائج التالي يرأســه إقليمــي حمــوري النت
 غـواي يترأسـه موظـف   وي يف األورمكتـب إقليمـ  (ب) وبرتبة مدير يقـع يف املكسـيك؛   موظف 

وف مخسـة مكاتـب قطريـة. ومـن بـني هـذه املكاتـب القطريـة، سـ         (ج) ودويل من الفئة الفنية؛ 
يتـرأس املكاتـب   وف وسـ  ،يترأس مكـتيب الربازيـل وكولومبيـا موظفـان دوليـان مـن الفئـة الفنيـة        

 ثالثـة ونيكـاراغوا   متعـددة القوميـات)  -بوليفيـا (دولـة  واإلكـوادور  القطرية الثالثة املوزعة على 
  لوطنيني من الفئة الفنية.من كبار املوظفني ا

، امليدانيــة اجلديــدة مبســؤوليات أكــرب البنيــةتضــطلع املراكــز اإلقليميــة يف ســياق وف وســ  - ١٣
توجيه أغلب املكاتب القطرية، اليت يرأسها عدد من كبـار املـوظفني الـوطنيني مـن      وسوف تتوىل

حتظى بدورها املكاتب القطرية اجلديـدة الـيت يترأسـها عـدد مـن      ف والفئة الفنية، يف املنطقة. وس
اليونيـدو   بنيـة كبار املوظفني الوطنيني من الفئة الفنية بقدرة أكرب على االندماج بشكل كامل يف 

تضـطلع املكاتـب القطريـة اجلديـدة باملسـؤوليات التاليـة: (أ) بنـاء عالقـات مـع          وف . وسةامليداني
ــدول املضــيفة وا  ــاظ ال ــا متثــ  حلف ــالنظر إىل أهن ــا ب ــدول؛   عليه ــك ال ــدو يف تل ــام ول اليوني (ب) القي

(ج) ضمان التمثيـل واملشـاركة يف أفرقـة    وبعمليات رصد دقيقة للربامج واملبادرات والتطورات؛ 
(د) احلفــاظ علــى العالقــة الوثيقــة مــع املــاحنني  واألمــم املتحــدة القطريــة واألنشــطة ذات الصــلة؛  

مع املقـر الرئيسـي مـن     روابط وثقى) احلفاظ على  (هوحاب املصلحة؛ والشركاء يف التنمية وأص
  أجل حتقيق االتساق واملواءمة.

علومـات بـني املكاتـب القطريـة     ميساعد التبـادل املنـتظم لل  وف وباإلضافة إىل ذلك، س  -١٤
تـآزر أفضـل مـن أجـل حتقيـق       إجياد عالقـات واإلقليمية بشأن املبادرات الربناجمية الرئيسية على 

لتنمية الشاملة واملستدامة يف املنطقة. وبالنظر إىل قـدرات امليزانيـة احلاليـة للمكاتـب اإلقليميـة،      ا
عـدد مـن كبـار املـوظفني الـوطنيني مـن الفئـة الفنيـة          يرأسـها م املكاتب القطريـة الـيت   تقدِّوف س

ــة  ــدِّ  ،تقاريرهــا إىل املكاتــب اإلقليمي ــيت تق ــدورها تقاريرهــا إىل الشــعبة اإلقليم ال ــر  م ب ــة يف املق ي
ــدِّ  ــيت  الرئيســي، يف حــني تق ــة ال ــة     يرأســهام املكاتــب القطري ــة الفني ــون مــن الفئ ــون دولي موظف

، مـن املتوقـع، يف إطـار اهليكـل امليـداين اجلديـد،       ولذلكتقاريرها مباشرة إىل الشعب اإلقليمية. 
  إشراف الشعب اإلقليمية يف املقر الرئيسي على املنطقة.أيضاً أن يزيد 

مـن   مرحلي بغيـة التقليـل إىل أدىن حـد    هنج باعباتاهليكل امليداين اجلديد  ذُينفَّوسوف   -١٥
تعطيل األنشطة وضمان االنتقال السلس. وتشتمل املرحلة األوىل على املشاورات الثنائيـة الـيت   

، ٢٠١٦ُعقدت خالل الربع األول من العـام احلـايل. وسـتبدأ مرحلـة التنفيـذ يف منتصـف عـام        
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وانتــداب املــوظفني الوظيفيــة مــلء الشــواغر  ومنــها مــثالًالرئيســية،  العمــل إجــراءاتوستشــمل 
  الوطنيني والتناوب وإعادة انتداب كبار املوظفني الدوليني يف امليدان.

    
    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه    

تفعيــل خطــة العمــل بشــأن السياســات   عــنلعــلَّ اللجنــة تــودُّ أن حتــيط علمــاً بــالتقرير    -١٦
  يف هذه الوثيقة. بصيغته املقدَّمةانية، امليد

 


