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*1701609*  

 لدواعي التوفري، مل ُتطَبع هذه الوثيقة. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.

  جملس التنمية الصناعية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠أو  ٢٩- ٢٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٨لبند ا

  تنفيذ خطة العمل بشأن السياسات امليدانية

    

      
      العمل بشأن السياسات امليدانيةتنفيذ خطة     
      تقرير من املدير العام    

م هــذا التقريــر إىل اجمللــس معلومــات عــن تنفيــذ ، يقــد١١ِّ-/م٤٤-ر م ت صللمقــرَّ وفقــاً  
خطة العمل بشأن السياسات امليدانية. ويستند التقريـر إىل خطـة العمـل بشـأن السياسـات امليدانيـة       

)، وإىل التقريــر األول الــذي GC.16/6دورتــه السادســة عشــرة (الــيت عرضــت علــى املــؤمتر العــام يف 
  ).IDB.44/7عرض على اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني (

  
م احملـرز يف املرحلـة األوىل مـن    أبلغ املدير العام اجمللس يف دورته الرابعة واألربعني عن التقـدُّ   -١

ــل (   ــة العم ــل خط ــدIDB.44/7َّتفعي ــام  ). وق ــدير الع ــاً أيضــاًم امل ــوجزاً بيان ــي    م ــن األســاس املنطق ع
مع الدول األعضاء  ٢٠١٦للتعديالت امليدانية وعملية املشاورات الثنائية اليت عقدت يف أوائل عام 

املتضرِّرة، ونتائج تلك العملية. وقـد أمـدَّت هـذه املشـاورات املنظمـة مبزيـد مـن اإلرشـادات بشـأن          
لــك، تضــمَّن التقريــر بشــأن البنيــة امليدانيــة اجلديــدة مســات ترشـيد اهليكــل امليــداين. وباإلضــافة إىل ذ 

  املكاتب امليدانية ومهامها الوظيفية. رئيسية، مثل مسؤوليات
وجيري تنفيذ خطة العمل باتباع هنج مرحلي بغية التقليل إىل أدىن حد من تعطيل األنشـطة    -٢

بلـدا مـن    ٤٧دو بوجود فعلـي يف  وضمان االنتقال السلس. واملبدأ املرشد للتنفيذ هو احتفاظ اليوني
  من املوظفني العاملني. ح أيخالل املكاتب اإلقليمية والقطرية، وضمان عدم تسري

وكجزء من نتائج املشاورات الثنائية املذكورة أعاله، ُحددت أولويـات األنشـطة الرئيسـية      -٣
ت املناوبـة وإعـادة   يف إطار خطة العمل. ومشلت هذه األنشطة الرئيسية ملء الشواغر وتنفيذ عمليـا 
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االنتداب بالنسبة لكبـار املـوظفني الـدوليني. ويف الوقـت نفسـه، أكـد املـدير العـام للـدول األعضـاء           
  باستمرار تواصل دعم املنظمة للتدخالت الربناجمية يف البلدان املشمولة يف إعادة اهليكلة امليدانية.

املنظمــة اإلجــراءات التاليــة منــذ ويف إطــار املرحلــة الثانيــة مــن تنفيــذ خطــة العمــل، اختــذت   -٤
  ):IDB.44/7صدور تقريرها املرحلي (

مـلء أربـع وظـائف عليــا مـن رتبـة مـدير يف املراكــز احملوريـة اإلقليميـة يف أفريقيــا،           (أ)  
ي، وبدء انتقال شاغليها إىل امليدان يف الربع األول  وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية والكاريب

  ؛٢٠١٧من عام 
إعــادة انتــداب شــاغلي ثــالث وظــائف عليــا برتبــة مــدير إىل املقــر يف هنايــة العــام   (ب)  

دولـيني مـن    املاضي، بعد خفض عدد الوظائف العليا يف امليدان. وقـد حـل حملـهم ثالثـة مـوظفني     
وذلك يف املكاتب اإلقليمية يف أفريقيـا، وآسـيا واحملـيط اهلـادئ، وأمريكـا       ٥-الفئة الفنية برتبة ف

  ي؛ ية والكاريبالالتين
وليون مـن الفئـة الفنيـة    عقب خفض عدد املكاتب القطرية اليت يرأسها موظفون د  (ج)  
وظـائف شـاغرة بالفعـل،     ربع عشرة وظيفة، مبـا يف ذلـك ثـالث   ، من املخطط له ملء أ٥-برتبة ف

التاليـة:   ا تسـعة ممـثلني قطـريني جـدد للبلـدان     مبوظفني وطنيني كبار من الفئة الفنية. وقد اختري حالي
 ،الفلـبني  ،غينيـا  ،سـرياليون  ،السـودان الدميقراطيـة،   الكونغـو  مجهوريـة  ،اجلزائـر  ،أفغانستان ،األردن
 ومجهوريـة  وتـونس  باكسـتان  وهـي  األخـرى،  اخلمـس  للبلـدان  التعـيني  عملية إجناز وُيتوقع. املغرب
  ؛٢٠١٧ عام من األول الربع بنهاية ومدغشقر، نام وفييت اإلسالمية إيران

جيري تنظيم برنامج تـوجيهي رمسـي للممـثلني القطـريني اجلـدد يف إطـار عمليـات          (د)  
ا.بناء القدرات املعتزم تنفيذها ميداني  

. ٢٠١٧يـة لليونيـدو يف عـام    متثل أولو ٢٠١٦وال تزال بعض املعامل البارزة اهلامة من عام   -٥
كة امليدانيــة يف مســائل مــن قبيــل فمــن املهــم مالحظــة املشــاركة اجلوهريــة واألساســية للشــب ومـن مثَّ 

تفعيل العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا، ومشاركة اليونيدو مع جمموعة العشرين، مبا يف ذلـك  
خــالل نظرهــا يف التصــنيع يف أفريقيــا وأقــل البلــدان منــوا ونظرهــا يف خطــة عمــل الثــورة الصــناعية     

  اجلديدة اخلاصة مبجموعة العشرين.
ــد شــاركت ا   -٦ ــربامج     وق ــق ب ــاجمي املتعل ــزال تشــارك، يف العمــل الربن ــة، وال ت لشــبكة امليداني

م الشبكة مسامهات كـبرية يف آليـة   الشراكات القطرية، ويف تنفيذ الربامج القطرية اجلارية. كما تقدِّ
اإلبالغ اخلاصة باالستعراضات العاملية واالستعراضـات الطوعيـة الوطنيـة للمنتـدى السياسـي الرفيـع       

  ية اجمللس االقتصادي واالجتماعي.، حتت رعااملستوى
ويف إطـار هنُــج اليونيــدو اجلديــدة بشــأن التعــاون الــتقين، ســتقوم املكاتــب امليدانيــة بتحديــد    -٧

وصياغة وتنفيذ عمليات رصد دقيقة للربامج واملبـادرات والتطـورات، وفقـا ألولويـات البلـد املعـين       
ا إداريـ  م املكاتـب امليدانيـة دعمـاً   ذلـك، يتوقـع أن تقـدِّ   ووفقا للمنظـورات اإلقليميـة. وباإلضـافة إىل    

ا مناسب التوقيت وكفؤا بغرض حتقيق الفعالية العامة يف تقدمي اخلدمات على أرض الواقع.وتنفيذي  
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ويف إطار اهليكل العـام لليونيـدو، ستواصـل الشـبكة امليدانيـة االضـطالع بـدور أساسـي يف           -٨
، ويف تنفيــذ الواليــة اجملــددة للمنظمـة علــى حــد ســواء،  ٢٠٣٠لعـام  سـياق خطــة التنميــة املســتدامة  

حيث تضطلع اليونيدو، من خالل مكاتبها امليدانية، بدور حموري يف التنفيذ الشـامل واإلبـالغ عـن    
 مــن أهــداف التنميــة املســتدامة وســائر األهــداف والغايــات ذات الصــلة واملترابطــة، وفقــا ٩اهلــدف 

بلغ عن مسامهة اليونيـدو الربناجميـة يف حتقيـق خطـة التنميـة املسـتدامة       لألولويات القطرية. وسوف ُي
  مة إىل األمني العام.قيمني املقدَّمن خالل تقارير نظام األمم املتحدة للمنسِّقني امل ٢٠٣٠لعام 
ومنذ اعتماد أهداف التنمية املستدامة، من املتوقع أن يكون الستعراض السياسات الشامل   -٩

ري كل أربع سنوات تداعيات على درجة اخنراط مكاتب اليونيـدو امليدانيـة ضـمن    اجلديد الذي جي
منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة. فللمكاتــب امليدانيــة أمهيــة مركزيــة بالنســبة لتعــاون اليونيــدو مــع    
الوكاالت يف إطار منظومة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة، وخباصـة يف إطـار مبـادرة حتقيـق االتسـاق علـى          

ــيح املشــاركة يف إطــار األمــم املتحــدة     نطــاق م ــادرة توحيــد األداء. وتت نظومــة األمــم املتحــدة، ومب
للمساعدة اإلمنائية لليونيدو العمل على مراعاة أولويات البلدان وتطوير مبادرات برناجميـة مشـتركة   
 مع منظمات األمم املتحدة األخرى حيثما أمكن. كما أن مشاركة اليونيدو يف هذا اإلطـار تسـلط  

  على املنظمة على الصعيد القطري. الضوء
إلدمـاج كبـار املـوظفني الـوطنيني القـائمني بوظيفـة ممثلـي         اجلاريـة وسوف تتواصل اجلهود   -١٠

يف فرق األمـم املتحـدة القطريـة. ويطلـب إىل مجيـع منسـقي األمـم         كامالً اليونيدو القطريني إدماجاً
  عتراف بالوجود القطري لليونيدو.املتحدة املقيمني وإىل احلكومات املضيفة دعم اال

التفاقاهتـا   ويف إطار تنفيذ خطة العمل بشأن السياسـات امليدانيـة، جتـري األمانـة استعراضـاً       -١١
مع الدول األعضاء اليت تستضيف املكاتب القطريـة واإلقليميـة للمنظمـة. ويهـدف االسـتعراض إىل      

حتتــاج إىل تعــديل يف ضــوء اهليكــل امليــداين حتديــد األحكــام الــواردة يف االتفاقــات القائمــة الــيت قــد 
اجلديد والثغرات احملتملة يف الترتيبات القانونيـة ملكاتـب حمـددة. ومـن املتوقـع أن تكـون التعـديالت        
عمومــا ذات طــابع تقــين، مثــل الرتبــة الالزمــة للممثــل القطــري أو اســم املكتــب أو جمــال تغطيتــه.   

  ضاء املعنية يف الوقت املناسب.عوستقدم االقتراحات املناسبة إىل الدول األ
    

    خاذهاإلجراء املطلوب من اجمللس اتِّ    
أن حييط علماً بالتقرير عن تفعيل خطة العمـل بشـأن السياسـات امليدانيـة،      لعلَّ اجمللس يودُّ  -١٢

  بصيغته املقدَّمة يف هذه الوثيقة.
 


