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180517    180517    V.17-02328 (A)

*1702328* 

 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  ٢٩-٢٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٩البند 

        التفتيش املشتركة أنشطة وحدة
 أنشطة وحدة التفتيش املشتركة    

    
تعليقات املدير العام على استعراض وحدة التفتيش املشتركة للتنظيم واإلدارة     

     منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يف
    إضافة    

تتضمن هذه الوثيقة تعليقات املدير العـام علـى االسـتعراض الـذي أجرتـه وحـدة التفتـيش املشـتركة         
  .IDB.45/14/Add.1للتنظيم واإلدارة يف اليونيدو وقُدِّم إىل اجمللس يف الوثيقة 

        
  احملتويات

 الصفحة الفقرات  
  ٢  ١......................................................................................  مةمقدِّ -أوالً
 ١١٢-٢............................................ وتعليقات اليونيدوتوصيات وحدة التفتيش املشتركة-ثانياً

  ٥  ١٢............................................................. اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه -ثالثاً
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  مقدِّمة  -أوالً  
يســرُّ املــدير العــام أن حييــل يف هــذه الوثيقــة تعليقــات األمانــة علــى تقريــر وحــدة التفتــيش      -١

املتحدة للتنمية الصـناعية  املشتركة الذي يتناول بالتحديد موضوع التنظيم واإلدارة يف منظمة األمم 
)JIU/REP/2017/1    ــز ــل الرمــ ــيت حتمــ ــة الــ ــام إىل اجمللــــس يف الوثيقــ ــدير العــ ــه املــ ــذي قدَّمــ  )، والــ

IDB.45/14/Add.1 .  
    

  توصيات وحدة التفتيش املشتركة وتعليقات اليونيدو  -ثانياً  
، يف ٢٠١٧: ُيـــدعى املـــؤمتر العـــام إىل النظـــر، يف دورتـــه الســـابعة عشـــرة يف عـــام ١التوصـــية 

االستراتيجيات اليت اقترحها املـدير العـام لـدعم حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة، مـع التركيـز          
كون دور املنظمة حمدَّداً حتديداً جيداً، وتوفري املـوارد  أن ي، وضمان ٩بصفة خاصة على اهلدف 

  .الضرورية عن طريق الربامج وامليزانيات املتعاقبة من أجل تنفيذ تلك االستراتيجيات
  ردُّ األمانة:   -٢

سـيجري يف إطـار املنتـدى السياســي الرفيـع املسـتوى املعــين بالتنميـة املسـتدامة (املنتــدى)          
، اسـتعراض جمموعـة مـن األهـداف ومناقشـتها باستفاضـة، مبـا        ٢٠١٧الذي سيعقد يف متوز/يوليه 

عن طريق جملـس   ، الذي عكفت اليونيدو فيما خيصه على إعداد مسامهة مواضيعية٩فيها اهلدف 
التنمية الصناعية ألغـراض إجـراء االسـتعراض املواضـيعي ألهـداف التنميـة املسـتدامة. ويف الوقـت         
نفســه، أخــذت اليونيــدو زمــام القيــادة يف دمــج املــدخالت املشــتركة بــني الوكــاالت لغــرض           

ــة املســتدامة      ــذي ســيجري هلــدف التنمي ــق إدارة الشــؤون    ٩االســتعراض املواضــيعي ال عــن طري
قتصادية واالجتماعية التابعـة لألمـم املتحـدة. ويـربِز هـذان اجلهـدان الـروابط القائمـة فيمـا بـني           اال

دورا حفازا يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ٩أهداف التنمية املستدامة، حيث يؤدي اهلدف 
ــربامج واألنشــ      ٢٠٣٠ ــف ال ــذ خمتل ــا املتصــلة بتنفي ــدو ومعارفه طة. ، باالســتناد إىل خــربات اليوني

وسيتواصل العمل على حتديـد دور اليونيـدو مـن خـالل تلـك األنشـطة وباالسـتناد إىل املناقشـات         
واملشـاورات الداخليـة مــع الـدول األعضـاء. وُيتوقَّــع أيضـاً أن حيـيط املــؤمتر العـام علمـاً يف دورتــه         

ل احملدَّث للفتـرة  املقبلة بوثائق السياسات االستراتيجية، مبا يف ذلك اإلطار الربناجمي املتوسط األج
ــام        ٢٠٢١-٢٠١٨ ــة املســتدامة لع ــة التنمي ــل خط ــدة مث ــد تطــورات جدي ــذي سيجسِّ  ٢٠٣٠ال

واستعراض السياسات الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لألنشـطة التنفيذيـة الـيت تضـطلع هبـا      
   منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية.

  
الطـابع الرمسـي علـى اإلحاطـات الداخليـة       ينبغـي للمـدير العـام أن ينظـر يف إضـفاء      :٢ التوصية

لإلدارة العليا بغية تعزيز وظـيفْيت التنسـيق وتبـادل املعلومـات علـى النطـاق املؤسسـي مـن أجـل          
  دعم اجمللس التنفيذي يف إدارة املنظمة.

  ردُّ األمانة:  -٣
رة سيصدر تعميم إعالمي مت إعداده، من شأنه أن يضفي الطابع الرمسي على اجتمـاع اإلدا   

  العليا الداخلي باعتباره آلية للتنسيق وتبادل املعلومات.
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: ينبغـي جمللـس التنميــة الصـناعية أن يكفـل تـوافر مــوارد كافيـة مـن امليزانيـة العاديــة         ٣التوصـية  
ــها مــن االضــطالع جبميــع والياهتــا علــى حنــو متســق       لتمويــل املهــام األساســية للمنظمــة لتمكين

ابعة لألمم املتحدة، وذلـك متشـياً مـع أحكـام إعـالن ليمـا.       ومستدام بوصفها وكالة متخصِّصة ت
، أن يــدعو الــدول ٨-/م٤٤-ويف هــذا الســياق، جيــوز للمجلــس أيضــاً، وفقــاً ملقــرَّره م ت ص

  األعضاء يف اليونيدو إىل زيادة مسامهاهتا يف احلسابات اخلاصة اليت أنشأهتا األمانة.
  ردُّ األمانة:  -٤

دول األعضـاء إىل زيـادة تربعاهتـا للحسـابني اخلاصـني، أي      يرحب املـدير العـام بـدعوة الـ      
احلساب اخلاص للتربعات لألنشطة األساسـية، وصـندوق التجهيـز؛ وهلـذه التوصـية أمهيـة خاصـة        
يف ضــوء املناقشــات الــيت ســتجري يف هــذه الســنة يف إطــار دورة جلنــة الربنــامج وامليزانيــة ودورة   

مـن   ٢-٤ناءمها الـدول األعضـاء يف إمكانيـة تعـديل البنـد      جملس التنمية الصناعية، اللتني ستنظر أث
النظام املـايل. وقـد حيظـى هـذان احلسـابان اخلاصـان، يف حالـة إقرارمهـا، بـدخل أقـوى يف فتـرات            

  السنتني املقبلة.
ــه السادســة      ٤التوصــية  ــة الصــناعية، يف دورت ــدِّم إىل جملــس التنمي ــام أن يق : ينبغــي للمــدير الع

، تقريــراً شــامالً يرمــي إىل حتســني الوضــع املــايل للمنظمــة، مــع دمــج  ٢٠١٨واألربعــني يف عــام 
  املقترحات بشأن الفئات الرئيسية ملواردها (امليزانية العادية وامليزانية التشغيلية والتربعات).

  ردُّ األمانة:  -٥
أحاطت األمانـة علمـاً هبـذه التوصـية. ومـع ذلـك، لعـلَّ الـدول األعضـاء تـود أن تأخـذ يف              
من دستور اليونيدو واملادة الثالثة من نظامها املايل، أن  ١٤ها أنَّ من املفترض، مبوجب املادة اعتبار

تتضمن وثيقة الربنامج وامليزانيتني خططاً تتعلق بامليزانية العادية وامليزانية التشغيلية والتربعات. ومـن  
ءا مـن وثيقـة الربنـامج    شأن تنفيذ هذه التوصـية أن يتعـزز لـو أصـبح التحليـل الشـامل املطلـوب جـز        

  .٢٠١٩، مع عرضه على اللجنة واجمللس يف دورتيهما يف عام ٢٠٢١-٢٠٢٠وامليزانيتني للفترة 
: ينبغــي للمــدير العــام أن يوسِّــع نطــاق اســتراتيجية إدارة املخــاطر املقدَّمــة يف الــدورة    ٥التوصــية 

عاجلة الشاملة جلميـع املخـاطر   من أجل امل ٢٠١٦يف عام  الرابعة واألربعني جمللس التنمية الصناعية
الرئيسية اليت تواجهها املنظمة بتـدابري مالئمـة للتخفيـف مـن آثـار تلـك املخـاطر، وأن يقـدِّمها إىل         

  .٢٠١٨جملس التنمية الصناعية من أجل إقرارها يف دورته السادسة واألربعني يف عام 
  

  ردُّ األمانة:  -٦
ة إعــداد اســتراتيجية اليونيــدو إلدارة املخــاطر مت إنشــاء جلنــة إلدارة املخــاطر هبــدف مواصــل  

  وإسداء املشورة إىل اجمللس التنفيذي بشأن التدابري اليت يتعيَّن اختاذها.
ــنقَّح إلدارة املــوارد البشــرية يف صــيغته        ٦التوصــية  ــار امل ــام أن يضــع اإلط ــي للمــدير الع : ينبغ

. وينبغـي إصـدار   ٢٠١٧هناية عـام  النهائية، وأن يصدره كنشرة من نشرات املدير العام حبلول 
  السياسات والتعليمات اإلدارية ذات الصلة أو حتديثها وفقاً لذلك.
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  ردُّ األمانة:  -٧
اكتمل استعراض إطار إدارة املوارد البشرية، وستصدر قريباً نشرة املدير العام اليت تتضـمن    

يث السياسـات والتعليمـات   املبادئ الرئيسية لسياسة املـوارد البشـرية. وسـيجري أيضـاً وضـع وحتـد      
  اإلدارية ذات الصلة وفقاً لذلك. 

: ينبغي للمدير العام أن يضع خطة عمل، تتضمن تدابري رصد، هبدف حتسني التنوع ٧التوصية 
اجلغرايف للقوة العاملة لدى اليونيدو، وأن يقـدِّم تقـارير منتظمـة عـن تنفيـذها إىل جملـس التنميـة        

  .٢٠١٨ة واألربعني يف عام الصناعية، بدءاً بدورته السادس
  ردُّ األمانة:  -٨

ستؤكِّد نشرة املدير العام اليت تتضمن املبـادئ اخلاصـة بـاملوارد البشـرية علـى أمهيـة التنـوع          
اجلنساين واجلغرايف. وتشمل اآلليات القائمة اليت تتبعهـا األمانـة يف إبـالغ أجهـزة تقريـر السياسـات       

إطــار اليونيــدو املتكامــل  ريــر الســنوي لليونيــدو والتقريــر عــنبشــأن التنــوع اجلنســاين واجلغــرايف التق
للنتائج واألداء. ويتضمن هذا التقرير األخري مؤشرات األداء الرئيسـية فيمـا خيـص التنـوع اجلنسـاين      

  واجلغرايف للقوة العاملة لدى اليونيدو. 
ســني : ينبغــي للمــدير العــام أن يضــع خطــة عمــل، تتضــمن تــدابري رصــد، هبــدف حت   ٨التوصــية 

لــدى اليونيــدو، تكــون مكمِّلــةً لسياســة املســاواة بــني اجلنســني  التــوازن اجلنســاين للقــوة العاملــة
ومتكني املرأة، وأن يقدِّم تقارير منتظمة عـن تنفيـذها إىل جملـس التنميـة الصـناعية، بـدءاً بدورتـه        

  .٢٠١٨السادسة واألربعني يف عام 
  ردُّ األمانة:  -٩

عمل املعنية باملساواة بني اجلنسني يف منظومة األمم املتحدة، وقد تشارك اليونيدو يف فرقة ال  
ــارس   ــوارد البشــرية، ومنســقي الشــؤون      ٢٠١٧نظَّمــت يف آذار/م ــوظفي إدارة امل ــة مل دورة تدريبي

اجلنسانية واملديرين، تناولت مسائل السلوكيات الشـمولية هبـدف التوصـل إىل فهـم التغـيريات الـيت       
ة من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني. وتعكف اليونيدو أيضـاً علـى حتديـد    يلزم أن تأخذ هبا املنظم

أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني. وقد اسـُتهلت هـذه العمليـة يـوم      األهداف والغايات الداخلية من
بتنظيم حلقة عمل لتصميم تدابري حتقيق املسـاواة بـني اجلنسـني عقـدها خـبري       ٢٠١٧آذار/مارس  ٩

العــاملي مــن أجــل مــوظفي إدارة املــوارد البشــرية. وســتقوم املنظمــة خــالل عــام     يف شــؤون التنــوع
باستكمال إعـداد خطـة العمـل بشـأن كيفيـة حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني داخـل املنظمـة.             ٢٠١٧

وسُتقدَّم هـذه اخلطـة إىل أجهـزة تقريـر السياسـات يف الوقـت املناسـب وسـيتم اإلبـالغ عـن التقـدُّم            
  احملَرز بانتظام.

: ينبغــي للمــدير العــام أن يصــدر سياســة حمدَّثــة بشــأن تكنولوجيــا املعلومــات وإدارة ٩التوصــية 
املعلومات، وأن يشكِّل فريقاً عامالً على نطـاق املنظمـة ليسـاعد اجمللـس التنفيـذي يف اإلشـراف       

  على تنفيذ السياسة وتوفري التوجيه االستراتيجي يف هذا اجملال.
  ردُّ األمانة:  -١٠
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اآلن إنشــاء الفريــق العامــل الــذي ستشــمل مســؤولياته أيضــاً حتــديث سياســة إدارة    جيــري   
  تكنولوجيا املعلومات.

: ُيـدعى املـؤمتر العـام إىل اعتمـاد رؤيـة شـاملة حلضـور اليونيـدو امليـداين كجـزء ال           ١٠التوصية 
ة مـن  ، مبـا يف ذلـك جمموعـ   ٢٠٣٠يتجزأ من دور املنظمة يف تنفيذ خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    

  املعايري لتقييم فعالية ذلك احلضور.
  ردُّ األمانة:  -١١

تعمل املنظمة اآلن على تنفيذ املرحلة النهائية من خطة العمل بشأن السياسـات امليدانيـة،     
بناء على التقرير الذي قدَّمه املدير العام يف الدورة السادسة عشرة للمؤمتر العام. وُيتوقَّع أن تقـوم  

الختصاصــات امليدانيــة احملدَّثــة، مبــا يف ذلــك دور املنظمــة يف تنفيــذ خطــة التنميــة  األمانــة بتعمــيم ا
. وعقب اعتمـاد القـرار بشـأن اسـتعراض السياسـات الشـامل الـذي جيـري         ٢٠٣٠املستدامة لعام 

، تزايــدت أمهيــة الــدور الــذي تضــطلع بــه   ٢٠١٦كــل أربــع ســنوات يف كــانون األول/ديســمرب   
جل جتسيد سياسات املنظمة واسـتراتيجياهتا يف املشـاورات الوطنيـة    أ مكاتب اليونيدو امليدانية من

واإلقليميــة بشــأن أهــداف التنميــة املســتدامة والتنفيــذ علــى الصــعيد القطــري. ويف هــذا الصــدد،    
سيتواصــل تطــوير وحتســني األســاس املرجعــي لإلطــار املتكامــل للنتــائج واألداء مــن أجــل توضــيح 

دى فعاليـة قـدرات املنظمـة علـى تنـاول األهـداف احملـدَّدة يف خطـة         ورصد التقدُّم احملـَرز وبيـان مـ   
   .٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

    
  اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -ثالثاً  

  
  لعلَّ اجمللس يودُّ أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.  -١٢
 


