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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة التاسعة والعشرون

 2004نوفمرب / تشرين الثاين11-9فيينا، 
 جلنة الربنامج وامليزانية 

  العشرونالدورة
 2004سبتمرب /ل أيلو9-8فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت8البند 

 
 2009-2006االطار الربناجمي املتوسط األجل، 

 اقتراحات املدير العام

2009-2006توفّر هذه الوثيقة معلومات عن األنشطة املقترحة يف االطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة املقبلة                
. 

 
 مقّدمة

/ 2-ع  قّرر املؤمتر العام م   ُتقدَّم هذه املذكرة عمال مب  -1
، 10-م /6-ع   بصيغته املعّدلة الحقا باملقّرر م،23-م

الذي يطلب إىل املدير العام أن يقّدم إىل اجمللس يف السنة                          
األوىل من كل فترة مالية، عن طريق اللجنة، مشروع إطار                            
برناجمي متوسط األجل للسنوات األربع التالية للفترة املالية                            

د من املقّرر نفسه، اليت              ‘5‘)ب (تثل للفقرة      كما مت   . اجلارية    
تطلب إىل املدير العام أن يبّين حّدا أقصى عاما لفترة                              

يستند إىل املوارد املرتقبة          ) 2007-2006(السنتني التالية       
 .وإىل النشاط الربناجمي           

 السياق الربناجمي -أوال
ال تزال األهداف واألولويات الربناجمية العريضة  -2

تمّد من خطة األعمال بشأن دور اليونيدو     لليونيدو ُتس
 ووظائفها يف املستقبل، اليت وافق عليها املؤمتر العام يف القرار 

 2-ق /10-، واستذكرها يف القرار م ع 1-ق /7-م ع 
-2004املتعلق باإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة 

2007. 

ومن أجل مساعدة اليونيدو على تعزيز جناعة                     -3
ستخدامها للموارد وجدوى أنشطة التعاون                          التكلفة يف ا      

االقتصادية         -التقين اليت تضطلع هبا والفوائد االجتماعية                 
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لتلك األنشطة، زّودت الدول األعضاء املنظمة مبجموعة                          
صوب حتسني اجناز          "من املبادئ التوجيهية االستراتيجية،                 

وقد اعتمد جملس التنمية الصناعية تلك                ". برنامج اليونيدو         
توجيهية يف دورته السادسة والعشرين يف تشرين                         املبادئ ال    

، وأخذها املؤمتر العام الحقا بعني               2002نوفمرب     /الثاين  
 املتعلق باإلطار الربناجمي             2-ق /10-االعتبار يف القرار م ع        

وقد أتاحت     . 2007-2004املتوسط األجل للفترة          
املبادئ التوجيهية االستراتيجية لليونيدو خصوصا أن تزيد                               

أنشطة التعاون التقين واحملفل العاملي اليت تضطلع                             من تركيز     
اجناز نواتج عملية ومفيدة يف اجملاالت اليت هلا فيها                             هبا على    

 . نسبية   مزية  

وإضافة إىل التوجيه احملّدد الذي قّدمته الدول                     -4
األعضاء من خالل خطة األعمال واملبادئ التوجيهية                           

ألولويات        االستراتيجية، يتواصل أيضا حتديد األهداف وا                     
الربناجمية لليونيدو بالقرارات األعم اليت يتخذها اجملتمع                               

وتتجّسد أهم تلك       . الدويل فيما يتعلق باملسائل اإلمنائية                 
القرارات يف األهداف اإلمنائية لأللفية املستمّدة من إعالن                         
األلفية الذي اعتمده مؤمتر قمة األمم املتحدة لأللفية يف                      

رارات أخرى ترد يف          ومثة ق . 2000سبتمرب    /أيلول   
مبادرات مثل الدورة االستعراضية ملؤمتر القمة العاملي                               

يونيه     /للتنمية االجتماعية، اليت عقدت يف جنيف يف حزيران                          
مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان                        ، و 2000

، واملؤمتر      2001مايو    / الذي عقد يف بروكسل يف أيار             ،منوا  
ي يف   ريذي عقد يف مونت       ال ،الدويل لتمويل التنمية        

 ، ، ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة                    2002مارس   /آذار  
 .2002سبتمرب     /أيلول   الذي عقد يف جوهانسربغ يف          

ومع مراعاة ما تنص عليه خطة األعمال واملبادئ                          -5
التوجيهية االستراتيجية، وكذلك القرارات ذات الصلة اليت                               

ى، صاغت األمانة       اختذها اجملتمع الدويل يف حمافل أخر             
: تنمية الصناعة      " استراتيجية مؤسسية للمنظمة، عنواهنا                  

، يف عام     "زيادة االنتاجية من أجل التقّدم االجتماعي                

وكان اهلدف من             ). GC.10/14مرفق الوثيقة           (2003
ذلك هو املساعدة على زيادة تركيز كفاءات وخدمات                         

زيز  اليونيدو املتخصصة لكي تفي بواليتها املتمثلة يف تع                              
التطور والنمو الصناعيني يف البلدان النامية والبلدان ذات                                    

وبناء على مشاورات مستفيضة                 . االقتصادات االنتقالية             
داخل املنظمة وخارجها، أجريت عرب قنوات منها                         
اجتماَعي احملفل العاملي األول والثاين يف البندقية، وعلى                            

ارب     استعراض شامل جلدول األعمال اإلمنائي احلايل والتج                              
اإلمنائية احلديثة العهد، ُوّجهت االستراتيجية املؤسسية                                    
اجلديدة صوب تيسري وضع هيكل مفاهيمي وعمليايت                             

وقد    . أفضل ألنشطة اليونيدو، وكذلك تعزيز تأثريها                     
عرضت هذه االستراتيجية املؤسسية على الدول األعضاء                         
يف الدورة السابعة والعشرين جمللس التنمية الصناعية يف                        

، وأبدى املؤمتر العام اهتمامه هبا يف                2003سطس   أغ /آب 
املتعلق باإلطار الربناجمي املتوسط                   2-ق /10-ع  القرار م     

 .2007-2004األجل للفترة     

ويرد يف استراتيجية اليونيدو املؤسسية أن للمنظمة                          -6
توفري خدمات التعاون التقين اليت                      : دورا مزدوجا يتمثّل يف            

القدرات ذات الصلة،              تعّزز املهارات والتكنولوجيا و                
واالضطالع بوظائف احملفل العاملي من خالل توليد ونشر                                       

. املعرفة عن عمليات التنمية الصناعية واملسائل املتصلة هبا                               
وهذان الدوران، رغم انفصاهلما، مترابطان ترابطا وثيقا                                      
ومتعاضدان، وتدعم األنشطة يف كال اجملالني بعضها بعضا                                    

 .ليونيدو وفعاليتها وتأثريها                يف السعي إىل تعزيز جدوى ا           

وفيما يتعلق بالتدّخالت اخلاصة اليت تقوم هبا                          -7
اليونيدو، يرد يف االستراتيجية املؤسسية أهنا ميكن أن جتمَّع                             

نشر   : حتليليا حول جمالني أساسيني للمزية النسبية، مها                       
التكنولوجيا وبناء القدرات من أجل الوصول إىل األسواق                              

 كال اجملالني، تتيح االستراتيجية                  ويف . وحتقيق التنمية        
املؤسسية أن تواصل اليونيدو تشديد وتدقيق تركيزها على                                  
أقل البلدان منوا والفقراء، وأن تظل االستدامة البيئية للتنمية                                      
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وبتدعيمها      . الصناعية مكّونا أساسيا يف خدمات اليونيدو                    
على هذا النحو الصالت املتعّددة بني تنظيم املشاريع                       

لوجيا وزيادة اإلنتاجية والنمو عن طريق التنمية                       والتكنو     
الصناعية املستدامة، تتيح االستراتيجية املؤسسية لليونيدو                                  
أن تستجيب بفاعلية لتحّديات احلّد من الفقر املدقع                             
وضمان االستدامة البيئية حسبما هو مرتأى يف األهداف                                 

 .اإلمنائية لأللفية        
  

 جل،اإلطار الربناجمي املتوسط األ -ثانيا
2004-2007 

 
متثّل االستراتيجية املؤسسية األساس الذي يستند                  -8

-2004إليه اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة                    
 وعقب اعتمادها، أجرت اليونيدو مراجعة                      .2007

مستفيضة هليكل خدماهتا يف جمال التعاون التقين واحملفل                            
  العاملي ومضمون تلك اخلدمات وآليات تقدميها، ضمانا                              

وقد أجريت هذه العملية خالل           . التساقها مع االستراتيجية              
 مقترنة بصوغ اإلطار           2003النصف الثاين من عام          

، وأّدت    2007-2004الربناجمي املتوسط األجل للفترة                
إىل إعادة تقييم وتنقيح شاملة لنمائط خدمات اليونيدو،                             
وحتديد جماالت التشديد واخلدمات ذات األولوية يف الفترة                               

، وإىل إنشاء برنامج           2007-2004وسطة األجل      املت 
وقد عرضت نتائج عملية املراجعة هذه           . حبثي لتلك الفترة      

  GC.10/14على الدورة العاشرة للمؤمتر العام يف الوثيقتني                         

 /10-ع  ، وأقّرها املؤمتر العام يف القرار م                GC.10/CRP.4و 
اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة                    ب  املتعلق   2-ق 

2004-2007. 

وأّدت عملية املراجعة حتديدا إىل اعتماد منائط                      -9
 :اخلدمات الثماين املنقحة التالية               

 االدارة الرشيدة للصناعة -1منيطة اخلدمات  
 واالحصاءات الصناعية

  ترويج االستثمار والتكنولوجيا-2منيطة اخلدمات  

القدرة التنافسية الصناعية  -3منيطة اخلدمات  
 والتجارة

 تنمية القطاع اخلاص -4ة اخلدمات منيط 
  الصناعات الزراعية-5منيطة اخلدمات  
 الطاقة املستدامة وتغّير املناخ -6منيطة اخلدمات  
  بروتوكول مونتريال-7منيطة اخلدمات  
  االدارة البيئية-8منيطة اخلدمات  

وإضافة إىل ذلك، تقّرر ضمن اإلطار العريض                         -10
ذه أن تركّز اليونيدو على عدة              لنمائط اخلدمات املنقّحة ه              

، تشمل    2007-2004جماالت تشديد خالل الفترة              
ترويج االستثمار؛ ونقل التكنولوجيا ونشرها وإدارهتا؛                               
وتيسري التجارة والوصول إىل األسواق؛ وتطوير منشآت                                 

. القطاع اخلاص؛ واالتفاقات البيئية املتعّددة األطراف                                 
 إىل خدمات حمّددة         ولدى ترمجة جماالت التشديد املنتقاة                

توفّر يف إطار منائط خدمات اليونيدو، تقّرر أن جيري                               
التركيز يف إطار كل منيطة خدمات على اخلدمات ذات                              

 :األولوية التالية         
 :1منيطة اخلدمات  

 االحصاءات بناء القدرات يف جمال
 الصناعية

إعداد تشخيصات للصناعة على الصعيدين 
 الوطين واإلقليمي

 :2ت منيطة اخلدما 
إسداء مشورة استراتيجية وسياساتية بشأن  

 االستثمار املباشر األجنيب
تقدمي خدمات مساندة لتدعيم النظم  

 الوطنية إلدارة التكنولوجيا
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 :3منيطة اخلدمات  
تعزيز العناصر العملياتية للبىن التحتية   

 اخلاصة مبطابقة املواصفات
تعزيز القدرة التنافسية من خالل النوعية  
 إلنتاجيةوا

 :4منيطة اخلدمات  
وضع جمموعة أدوات سياساتية لتنمية  

 القطاع اخلاص
تشجيع قيام احتادات تصدير خاصة  

 باملنشآت الصغرية واملتوسطة
 :5منيطة اخلدمات  
 نظم ما بعد احلصاد يف قطاع األغذية  
 معاجلة األلياف  

إبتكار املنتجات وتنويعها لتعزيز الوصول  
 إىل األسواق

تعزيز مصادر الرزق يف اجملتمعات الريفية  
من خالل شبكات كفؤة لتسويق املنتجات 

 الزراعية
 :6منيطة اخلدمات  

استخدام مصادر الطاقة الريفية يف أغراض  
 انتاجية، مع التركيز على الطاقة املتجّددة 

 كفاءة استخدام الطاقة
 :7منيطة اخلدمات  

تقدمي الدعم يف صوغ وتنفيذ اخلطط  
وطنية والقطاعية للتخلّص التدرجيي من ال

 املواد املستنفدة لألوزون
تكوين قواعد بيانات خاصة بتأثري أنشطة  

 بروتوكول مونتريال
 :8منيطة اخلدمات  

 اإلنتاج األنظف واملستدام  
 إدارة املياه  

ومبعزل عن ذلك، أفضت عملية املراجعة اليت  -11
 إىل صوغ برنامج  2003استهلّت يف النصف الثاين من عام 

حبثي منّسق يستجيب استجابة مباشرة لألولويات اليت 
ويشكّل الربنامج البحثي . ُحّددت يف االستراتيجية املؤسسية

هذا جزءا ال يتجّزأ من اإلطار الربناجمي املتوسط األجل 
وهو يتألّف من أربعة مكّونات  . 2007-2004للفترة 

 :ى النحو التايلحبثية يشمل كل منها نشاطني مقترحني، عل
 إسهام الصناعة يف التنمية –1املكّون البحثي 
 :واحلّد من الفقر

بناء قاعدة بيانات خاصة باإلنتاجية 
 واملؤّشرات االقتصادية

تقييم أداء اإلنتاجية والتغيري اهليكلي 
 وإسهامهما يف احلد من الفقر

 نشر التكنولوجيا من أجل -2املكّون البحثي 
 زيادة اإلنتاجية
زيز أوجه التفاعل بني اجلهات الفاعلة تع

اقتصاديا واألسواق واملؤسسات لالستفادة 
بصورة فّعالة من تدفّقات التجارة 
 واالستثمار على الصعيد الدويل

اآلثار املترّتبة : التوفيق بني الصناعة والبيئة 
 على تطوير التكنولوجيا ونشرها

ام  اخليارات السياساتية يف النظ–3املكّون البحثي 
 االقتصادي اجلديد

جمموعة أدوات سياساتية للتنمية صوغ  
الصناعية مواَءمة لتناسب التحّديات اليت 

 يطرحها النظام املتعّدد األطراف
تقييم الكيفية الفضلى إلسهام السالسل  

العاملية لتطّور املنتجات يف تعزيز القدرات 
 احمللية
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  تنمية القطاع اخلاص–4املكّون البحثي 
هام املنشآت الصغرية واملتوسطة ضمان إس

وقدرات تنظيم املشاريع يف دعم النمو 
والتعلّم والتخّصص واالبتكار التقين 

 والصادرات
البناء على التجارب الناجحة للمسؤولية  

االجتماعية للشركات تعزيزا للتنمية 
 املستدامة

ومنذ إقرار اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة                         -12
 الدورة العاشرة للمؤمتر العام، بذلت  يف 2004-2007

وقد طُبع منشور . جهود كبرية لضمان تنفيذه تنفيذا فّعاال
 –وضع استراتيجية اليونيدو املؤسسية موضع التنفيذ "عنوانه 

 -2004اخلدمات واألولويات املقّررة لألجل املتوسط                         
االستراتيجية        ( يتضّمن مجيع الوثائق ذات الصلة                 "2007

وُعّمم    ) GC.10/CRP.4و  GC.10/14لوثيقتني        املؤسسية وا      
وإضافة إىل ذلك، عقد           . على مجيع موظفي املقر وامليدان                 

املدير العام اجتماعات شخصية مع مجيع موظفي شعبة                             
صوغ الربامج والتعاون التقين وشعبة العمليات امليدانية                            
وتنسيق الربامج لكي يطلعهم على أهداف اإلطار الربناجمي                           

 وكيفية تنفيذه،          2007-2004 للفترة   املتوسط األجل        
وبناء على      . ويناقش معهم ما يترّتب عليه من تبعات                       

املسائل اليت أثريت يف تلك االجتماعات، ُنظّمت سلسلة                           
حلقات عمل للمتابعة من أجل تبديد ما تبقّى من نقاط                       
التشكّك لدى املوظفني وصوغ هنوج جديدة ملواجهة                       

 .التحّديات اجلديدة        
  

 قتراحات اخلاصة بالفترةاال -ثالثا
2006-2009 

 
من املتوقّع أن ينبثق اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  -13

 من اإلطار الربناجمي احلايل للفترة 2009-2006للفترة 
، وأن حيافظ على قدر كبري من التواصل   2004-2007

وسوف يتيّسر هذا التواصل من خالل التداخل بني . معه
، ومن توقع  2007-2006ة السنتني فتريت اإلطارين يف فتر

 يف التقيد،  2009-2006استمرار اإلطار الربناجمي للفترة 
بصفة عامة، باألهداف املبّينة يف االستراتيجية املؤسسية ويف  

 .منائط اخلدمات املستمّدة منها

ويف الوقت نفسه، ُيحتمل إجراء مراجعة جملاالت                       -14
 يف الفترة اليت        التشديد واخلدمات ذات األولوية احلالية                    

تسبق وضع الصيغة النهائية لإلطار الربناجمي املتوسط األجل                                  
 لكي يؤخذ يف احلسبان جدول             2009-2006للفترة   

ورمبا يؤّدي ذلك إىل إعطاء           . األعمال االمنائي املتطّور            
أولوية إىل خدمات أخرى تدرج يف منائط اخلدمات بدال                           

ع الربنامج       وباملثل، رمبا خيض        . عن تلك املختارة حاليا        
البحثي أيضا لبعض التنقيح عندما تستنفد سبل البحث                            

وبطبيعة احلال، سوف             . املستهلّة حاليا وتربز مسائل جديدة              
جترى أي تنقيحات من هذا القبيل بتشاور تام مع الدول                           
األعضاء أثناء الدورات العادية للهيئات التشريعية وعرب                            

 .قنوات أخرى حسب االقتضاء              

ذلك، سوف تسترشد الصيغة النهائية                      وإضافة إىل        -15
 2009-2006لإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة                       

أيضا ببيان الرؤية االستراتيجية الطويلة األمد للسنوات                                    
العشر إىل اخلمس عشرة التالية، الذي دعيت األمانة إىل                                
إعداده، والذي قد يصدر يف وقت مناسب لكي يعتمده                               

 .كون متسقة مع ذلك البيان               املؤمتر العام القادم، وست               

والطرائق اليت تتبعها اليونيدو يف تقدمي خدمات                          -16
التعاون التقين، واليت تشمل الربامج املتكاملة واملخططات                              
اإلطارية للخدمات القطرية، حيث تنفّذ جمموعة منتقاة من                                 
منائط اخلدمات بصورة متسقة ومتعاضدة ملساعدة البلدان                             

ى ما تواجهه من مشاكل خطرية يف              املتلقّية على التغلب عل        
جمال التنمية الصناعية، واملشاريع القائمة بذاهتا اليت تنطوي                                 
على منيطة خدمات واحدة أو اثنتني فحسب، قد أثبتت                           
فعاليتها الكبرية يف السنوات املاضية ويتوقّع أن تظل بال                                  
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وسوف يستمر تكميلها بأنواع خمتلفة من املبادرات                             . تغيري  
تقدمي املساعدة املتخّصصة إىل البلدان النامية                        املواضيعية ل      

والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية يف تلبية االحتياجات                                   
االمنائية امللّحة جدا على حنو يتسق مع جدول األعمال                         
االمنائي الدويل ومزايا اليونيدو النسبية يف جمال التنمية                                  

اعدة    ويشمل هذا النوع من املبادرات حاليا املس                  . الصناعية    
التقنية املتصلة بالتجارة واستخدام الطاقة الريفية يف أغراض                                     
إنتاجية واستصالح الصناعات وإعادة بنائها يف فترة ما بعد                                   

وميكن إضافة مبادرات أخرى حسب الضرورة                       . األزمات     
 .واالقتضاء       

وسوف يتعّين حتديد املوارد الالزمة لتنفيذ اإلطار                            -17
 باالقتران مع وضع             2009-2006املتوسط األجل للفترة          

 .الصيغة النهائية حملتواه املوضوعي                    
  

  االجراء املطلوب من اللجنة اختاذه-رابعا
 

 .رمبا توّد اللجنة أن حتيط علما هبذه الوثيقة -18
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