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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثامنة والعشرون

 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧-٢٥فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٥البند 

 
 

   ٢٠٠٧ -٢٠٠٤اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة 
 ٢٠٠٧ -٢٠٠٤تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة 

  
 تقرير املدير العام

 

 

   السياق: مقدمة -أوال
 ٢-ق /١٠-تصــدر هــذه الوثيقــة وفقــا للقــرار م ع          -١

-٢٠٠٤ن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة     بشأ
ويف هذا القرار، أحاط املؤمتر العام علما مع  . ٢٠٠٧

 املتعلقة GC.10/14التقدير، باملعلومات الــواردة يف الوثيقة  
وأخذ . ٢٠٠٧-٢٠٠٤باإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   

تمع  يف اعتباره أيضا األهداف اإلمنائية األعم اليت أقرها اجمل     
الدويل، وخصوصا من خالل األهداف اإلمنائية لأللفية اليت   
اسُتمّدت من إعالن األلفية الذي اعتمده مؤمتر قمة األمم 

، وكذلك من خالل  ٢٠٠٠سبتمرب /املتحدة لأللفية يف أيلول
مبادرات أخرى، وأوىل االعتبار الواجب ألحكام االتفاقات     

وأشار  . اع الصناعيالبيئية املتعددة األطراف اليت متس القط 
إىل آثار االجتاهات االقتصادية والصناعية والتكنولوجية    
العاملية، بالنسبة خلدمات الدعم اليت تقّدمها اليونيدو، وإىل  
أمهية ربط برنامج أنشطة اليونيدو باالستراتيجيات الوطنية    
للحد من الفقر، حيثما أمكن ذلك، وأقر مبا لدى اليونيدو  

ة واسعة يف تعزيز التنمية الصناعية  من جتربة وخربة فني
وخصوصا ما حققته من جناحات أثناء السنوات الست 

 .املاضية

ويف هــذا الســياق، أكــد القــرار أن خطــة األعمــال       -٢
ــزال تشــكل    ــيدو ووظائفهــا يف املســتقبل ال ت بشــأن دور اليون
األسـاس الـذي ترتكز عليه أنشطة اليونيدو الربناجمية، وأحاط          

 . ، امتثاال لذلك القرار٢-ق/١٠- الواردة يف القرار م عتنفيذ التدابرييفيد هذا التقرير عن  
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ام، باالستراتيجية املؤسسية اليت قّدمها املدير      عـلما، مع االهتم   
. العـام إىل جملس التنمية الصناعية يف دورته السابعة والعشرين         

وأعـرب عـن دعمـه جلهـود اليونـيدو الرامية إىل زيادة التضافر       
بـني أنشـطتها اخلاصـة بـاحملفل العاملي وبالتعاون التقين، ووافق            

 عــدد معــني مــن  عــلى اقــتراح املــنظمة بتركــيز خدماهتــا عــلى  
ــيقة     ــبني يف الوثــ ــو مــ ــبما هــ ــة، حســ ــاالت ذات األولويــ اجملــ

GC.10/14        وطلب. ، ممـا يعزز أثر خدمات اليونيدو يف امليدان 
أيضـا إىل املديـر العام أن يأخذ يف اعتباره، لدى تنفيذ برنامج              

ــترة     ــبحوث خــالل الف ــية وال ، ٢٠٠٧-٢٠٠٤املســاعدة التقن
اجناز برنامج  وب حتسني   صـ "املـبادئ التوجيهـية االسـتراتيجية       

ــيدو ــتني " اليون ــا  .GC.10/CRP.4 وGC.10/14والوثيق ــا دع  كم
املؤمتـــر يف هـــذا القـــرار املديـــر العـــام إىل صـــوغ بـــيان لـــرؤية  
اســتراتيجية طويلــة األجــل، عــلى أن يــتم ذلــك مــا أمكــن يف   
وقـت مناسـب لعرضـه على املؤمتر العام القادم، وشّجع املدير            

ـــ   ــي قُُدم ــلى أن ميضـ ــام عـ ــل  العـ ــزية ونقـ ــية الالمركـ ا يف عملـ
السـلطات إىل املــيدان، وأن يواصـل تعزيــز وترشـيد العملــيات    

 .امليدانية اليت تضطلع هبا املنظمة

وأخـريا، طلـب املؤمتر إىل املدير العام أن يقّدم تقارير            -٣
منـتظمة إىل جملس التنمية الصناعية عن تنفيذ هذا القرار، وأن           

. حلاديـة عشـرة تقريـرا هبذا الشأن       يقـّدم إىل املؤمتـر يف دورتـه ا        
 .وقد أعّدت هذه الوثيقة استجابة لذلك الطلب

  
   تدابري التنفيذ املتخذة حىت اآلن-ثانيا

لقــد مت اختــاذ عــدد مــن الــتدابري التحضــريية اهلامــة يف   -٤
الفـــترة القصـــرية املاضـــية مـــنذ بدايــــــة فـــترة الســـنتني احلالـــية 

جي املتوســط األجــل للفــترة  لضــمـــان تنفــيذ اإلطــار الــربنامـــ 
 GC.10/14 تنفـيذا فعـاال، ووفقـا للوثيقتيـــن         ٢٠٠٧ -٢٠٠٤

. ٢-ق/١٠-، حســبما طلــب يف القــرار م ع GC.10/CRP.4و
وتغطـي هـذه الـتدابري، الـيت سـتناقش مبـزيد مـن التفصيل فيما                
يـلي أو يف وثـائق منفصـلة تقـدم إىل الـدورة الثامنة والعشرين               

/ ١٠-ئيسية املثارة يف القرار م ع     لـلمجلس، كـل املواضـيع الر      
االســـتراتيجية املؤسســـية موضـــع وضـــع  مبـــا يف ذلـــك ،٢-ق

التطبـــيق، وصـــوغ جـــدول أعمـــال حبـــثي مناســـب، وتركـــيز 
خدمــات اليونــيدو، ومــراعاة املــبادئ التوجيهــية االســتراتيجية  
مــراعاة تامــة يف تنفــيذ هــذه اخلدمــات، واملضــي قُدمــا بعملــية  

 .إعداد بيان الرؤية االستراتيجيةالالمركزية يف املنظمة، و

ويف الوقـت نفسه، ميكن أيضا أال يغيب عن األذهان           -٥
أن هــناك قــدرا مــن االســتمرارية، نظــرا ملــا يتســم بــه االطــار    
الـــربناجمي املتوســـط األجـــل مـــن طـــابع دوري، بـــني اإلطـــار  

ــترة     ــربناجمي املتوســط األجــل للف ــار ٢٠٠٥-٢٠٠٢ال  واإلط
ــربناجمي املتوســـط األجـــل   ــترة الـ  الـــذي ٢٠٠٧ -٢٠٠٤للفـ

ال، وليس بدي وميـثل هـذا األخـري صقالً لألول         . وضـع مؤخـرا   
ويقصـد بـه أن تظـل خدمـات اليونـيدو متصـلة جبدول أعمال              

كما يقصد  . التنمـية الدولـية املـتطور وطلبات الدول األعضاء        
بــه متكــني املــنظمة مــن االضــطالع بعملــيات أكــثر تركــيزا يف  

ســتراتيجية ومــبادئ االســتراتيجية إطــار املــبادئ التوجيهــية اال
وميكـن أن تـرى يف هـذا السياق عمليات          . املؤسسـية اجلديـدة   

 اليت بدأت أثناء صوغ اإلطار      منائط خدمات اليونيدو  مراجعة  
ــترة    ــل للفـ ــط األجـ ــربناجمي املتوسـ ــا ٢٠٠٧ -٢٠٠٤الـ ، ومـ

يرتبط هبا من جهود لتحديد جماالت التركيز واخلدمات ذات         
 .األولوية

  
  التعاون التقينخدمات 

ــتراتيجية   -٦ ــا لالشـــارات إىل ضـــرورة وضـــع االسـ وفقـ
ــيدو عــلى     ــيق، وتركــيز خدمــات اليون املؤسســية موضــع التطب
عـلى عـدد خمتار من اجملاالت ذات األولوية، حسبما هو مبني            

ويف ورقـة قاعـة االجـتماع املتصـلة هبا          ،  GC.10/14يف الوثـيقة    
GC.10/CRP.4       لكي ُتوزع يف مجيع    ، أصـدر املدير العام وثيقة

وضع استراتيجية اليونيدو املؤسسية    "دوائـر اليونـيدو، بعـنوان       
ــيذ   ــررة يف  –موضــع التنف ــات املق ــات واألولوي اإلطــار  اخلدم

ــترة    ــربناجمي املتوســط األجــل للف جتمــع ". ٢٠٠٧ -٢٠٠٤ال
ــية   ــيدو املؤسسـ ــتراتيجية اليونـ ــيقة بـــني اسـ ــذه الوثـ ــائط  وهـ منـ

ــاالت الت   ــنقحة، وجمــ ــات املــ ــات ذات  اخلدمــ ــيز واخلدمــ ركــ
ــتني     ــبما ورد يف الوثيقــ ــثي حســ ــربنامج البحــ ــة، والــ األولويــ
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GC.10/14و  GC.10/CRP.4      اللـتني قّدمـتا إىل املؤمتـر العـام مـع
ويف هذا التصدير، شّدد املدير العام      . تصـدير مـن املديـر العـام       

 ٢٠٠٧-٢٠٠٤على أن مواضيع أنشطة اليونيدو أثناء الفترة         
ــّدد وفـــق عـــرض مفّصـــ  ل لـــلخدمات، والـــربنامج ســـوف حتـ

وجيــري اختــاذ . البحــثي، واألولويــات الــواردة يف هــذه الوثــيقة
ـــُعّدل وفقـــا لذلـــك إجـــراءات  الـــتدابري املناســـبة لضـــمان أن تـ

ــئة املــوارد وصــوغ الــربامج   املشــاريع، /اليونــيدو مــن أجــل تعب
 .واملوافقة عليها، واستعراضها وتقييمها

إىل أنه أوليت   وميكـن أيضـا اإلشـارة يف هـذا الصـدد             -٧
عناية خاصة لدمج االرشادات اليت قدمتها الدول األعضاء يف         

صــوب حتســني أداء بــرنامج "املــبادئ التوجيهــية االســتراتيجية 
ــيدو ــة، وجمــاالت     " اليون ــات املعدل ــائط اخلدم ــدى صــياغة من ل

ــربنامج البحــثي، الــيت     ــة، وال التركــيز واخلدمــات ذات األولوي
. ٢٠٠٧-٢٠٠٤ط األجل لفترة    اإلطار الربناجمي املتوس  متـثل   

وعـلى وجـه التحديد، يسعى اإلطار الربناجمي املتوسط األجل          
 صراحة إىل تركيز أنشطة اليونيدو يف       ٢٠٠٧-٢٠٠٤للفـترة   

جمـال الـتعاون الـتقين ومواصـلة حتسـينها مبـا يـتوافق مع املوارد                
ــيه    ــنص علــ ــبما تــ ــتاحة حســ ــية املــ ــية  املالــ ــبادئ التوجيهــ املــ

اإلطــار الــربناجمي  إىل هــذا، فــان صــياغة إضــافة. االســتراتيجية
 استرشــدت بصــورة  ٢٠٠٧-٢٠٠٤املتوســط األجــل لفــترة  

واضــحة مبصــاحل الــبلدان النامــية وشــواغلها، وجــرى تصــميم   
 باملبادرات  ربطلاخلدمـات الـيت تقدمهـا املـنظمة حبيـث حتقـق ا            

يف حتقيق  االمنائية الدولية األخرى وتكملها، مبا يتيح اسهامها        
وتــتطابق اخلدمــات الفــردية والطــرق  . ن األلفــيةغايــات اعــال

عــلى حنــو وثــيق مــع تلــك الــيت توصــي هبــا  املقــترحة إلجنازهــا 
   .املبادئ التوجيهية االستراتيجية

  صوغ جدول أعمال حبثي مناسب
ــربنامج البحــثي إىل    -٨ أســندت مســؤولية إدارة تنفــيذ ال

د، الذي شرع يف صوغ     فـرع البحوث االستراتيجية واالقتصا    
دول أعمـــال حبـــثي أساســـه املـــبادئ املنصـــوص علـــيها يف  جـــ

ــيا بصــدد  . GC.10/CRP.4 وGC.10/14الوثيقــتني  والفــرع حال
وتقدميـــه إىل اجمللـــس التنفـــيذي بشـــأن تنظـــيم إعـــداد اقـــتراح 

الربنامج البحثي واإلجراءات اليت تتبع من أجل موافقة اجمللس         
سق لكل  واختري من . التنفـيذي عـلى املشـاريع البحثـية املختلفة        

اجتــاه حبــثي مــن اجتاهــات الــربنامج، ســيتوىل مســؤولية حتديــد  
مواضــيع البحــث يف االجتــاه الــذي كلــف بــه، وتنســيق أفــرقة   

 .البحث، ودعم عملية صياغة وتنفيذ املشاريع البحثية
  

  بيان الرؤية االستراتيجية
 صـياغة هـذا البـيان لضمان امتام         نظر األويل يف  بـدأ الـ    -٩

 لـتقدميه إىل الـدورة احلاديـة عشـرة، حسبما           اعـداده يف املـيعاد    
 .٢-ق/١٠-لقــرار م عطلب يف ا

  
   اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه-ثالثا

لعـلّ اجمللـس حيـيط عـلما باملعلومـات الـواردة يف هذه             -١٠
 .الوثيقة
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