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  مقدمة-أوال
 
-اعـتمد املؤمتـر العـام يف دورتـه العاشـرة القــرار م ع      -١
ــرؤية      ٢-ق/١٠ ــيان ل ــام إىل صــوغ ب ــر الع ــا املدي ــذي دع ، ال

، رمبا يف   ) سنة ١٥ سنوات إىل    ١٠(اسـتراتيجية طويلـة األمد      
ودعا القرار  . وقـت مناسـب لكـي يعـتمده املؤمتـر العام القادم           

ــيدو      ــيان مســألة مســامهة اليون ــذا الب ــناول ه ــك إىل أن يت كذل
 .االستراتيجية يف األهداف اإلمنائية لأللفية

ــية    ويف  -٢ ــس التنمــ ــرين لــ ــعة والعشــ ــدورة التاســ الــ
نوفمــرب / تشــرين الــثاين١١ إىل ٩الصــناعية، الــيت عقــدت مــن 

ــتماعات    ٢٠٠٤ ــرفة اجـــ ــة غـــ ــام ورقـــ ــر العـــ ــدم املديـــ ، قـــ
(IDB.29/CRP.5)       تتضـمن مشروعا متهيديا لتسهيل املناقشات

ــر العــام بــني  . واملشــاورات حــول هــذا املوضــوع  وعقــد املدي
 سلسلة  ٢٠٠٥فرباير  / وشباط ٢٠٠٤ديسـمرب   /كـانون األول  

مـن االجـتماعات الثنائـية واملـتعددة األطـراف مـع عـدة ممثلني           
وعمم . دائمـني، وأبدى هؤالء آراء أولية حول هذا املوضوع        

. هذا املشروع كذلك داخل األمانة لكي يعلِّق عليه املوظفون        
، ٢٠٠٥فرباير  / شباط ٢٥ إىل   ٢٣وخـالل الفـترة املمتدة من       

شـاورات مـع مجـيع اموعـات اإلقليمـية باالستناد           أجريـت م  
 .إىل هذا املشروع

وعقـب هـذه املشـاورات عمـم على البعثات الدائمة            -٣
ــريل / نيســان١٥يف  ــرؤية اســتراتيجية   ٢٠٠٥أب ــنقَّح ل ــيان م  ب

طويلـة األمـد روعيـت فـيه تعلـيقات املوظفـني وكذلك اآلراء              
اموعـــات األولــية الـــيت أعـــرب عـــنها املمـــثلون الدائمـــون و 
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ــتاريخ مــن بعــض اموعــات   . اإلقليمــية ووردت بعــد هــذا ال
ومت تنقيح مشروع   . اإلقليمـية تعلـيقات كتابـية عـلى املشروع        

. البيان مع األخذ ببعض التعليقات اليت أبدا هذه اموعات        
وشــكّلت هــذه الوثــيقة املــنقَّحة األســاس الــذي اســتندت إلــيه  

 ٣٠عضــاء الــيت عقــدت يف املشـاورات النهائــية مــع الــدول األ 
وتــــراعي هــــذه الوثــــيقة نــــتائج مجــــيع . ٢٠٠٥مــــايو /أيــــار

 .املشاورات اليت عقدت حول هذا املوضوع

ــة األمــد     -٤ ــرؤية االســتراتيجية الطويل ــيان ال ــي أن ب ورئ
. ينـبغي أن يقـدم رؤيـة للمسـتقبل استشـرافية ومحكمة ومرنة           

ولــئن كانــت هــذه الوثــيقة هــي يف شــكل مذكــرة معلومــات   
اســية تبــين األســاس املــنطقي للــرؤية االســتراتيجية الطويلــة  أس

األمـد وجوهـرها، فإن مشروع القرار الوارد يف الفصل الرابع       
يتضـــمن، كمـــا يتضـــمن مـــرفقه، بـــيان الـــرؤية االســـتراتيجية 

 .الطويلة األمد املطلوبة الشاملة للسنوات العشر القادمة
  

 األمد رؤية اليونيدو االستراتيجية الطويلة -ثانيا
 

  العوامل والسيناريوهات اليت حتدد -ألف
 شكل الرؤية

 
ال تـزال عالقـة واليـة اليونـيدو األصلية بدعم وتعزيز         -٥

التنمـية الصـناعية يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات          
االنتقالــية قائمــة، ألن حتقــيق التنمــية الصــناعية مــا زال شــرطا  

لتقدم االجتماعي على املدى    مسـبقا لتحقـيق النمو املستدام وا      
ومـن مث ينـبغي، يف هـذا السـياق، أن تكـون الصورة              . الطويـل 

املــراد أن تــبدو ــا اليونــيدو دائمــا هــي صــورة مــنظمة حمــترفة 
ــات حمــددة بوضــوح       ــدم خدم ــية وتق ــاءة والفعال تتســم بالكف
ومركّــزة متامــا باالســتناد إىل تقيــيم قوــا النســبية وتســاهم يف  

ــبلدان ذات  التنمــية الصــناعية ــبلدان النامــية وال  املســتدامة يف ال
ــية    ــية الدول ــية ويف بلــوغ األهــداف اإلمنائ االقتصــادات االنتقال

 .ذات الصلة
  

 القوى احملركة 
ــدور      -٦ ــد لـ ــة األمـ ــرؤية الطويلـ ــى الـ ــبغي أن تتماشـ ينـ

اليونـيدو خالل السنوات العشر إىل اخلمس عشرة القادمة مع        
 احملـركة التالـية ضمن      هـذه الصـورة وسـتحدد شـكلها القـوى         

 :غريها

ــيما   )أ(  ــية، ال ســـ ــية الدولـــ ــداف اإلمنائـــ األهـــ
ــيت ســتحدد شــكل      ــية ذات الصــلة ال ــية لأللف األهــداف اإلمنائ
جـدول اإلعمال اإلمنائي خالل السنوات العشر القادمة، على         

 الصعيدين الوطين والدويل؛

الـتطورات يف االقتصـاد العـاملي اليت تؤثر يف         )ب( 
 ذات االقتصادات االنتقالية، ال سيما      والـبلدان نامـية   الـبلدان ال  

عملـية العوملـة املعقـدة ومـيش الـبلدان الفقـرية الـيت يتسم ا                
االقتصـاد الـدويل، واملشـاكل املـتعلقة بالبيـئة والطاقة اليت تؤثر          

 يف التنمية املستدامة؛

ــتعدد    )ج(  ــية املـ ــام التنمـ ــيدو يف نظـ ــز اليونـ مركـ
ــت   ــا ووالي ــيم بفضــل    األطــراف ودوره ــد الصــقل والتدع ها بع

جهــود التغــيري الــيت بذلــت يف املاضــي والتوجــيهات واملــبادئ   
التوجيهـية الـيت ترد من الدول األعضاء بني احلني واآلخر، مبا            

ــك  ــا يف     يف ذل ــيدو ووظائفه ــأن دور اليون ــال بش ــة األعم خط
صــوب حتســني "املســتقبل، واملــبادئ التوجيهــية االســتراتيجية  

، وبفضـــل االتفاقـــات الدولـــية ذات "ونـــيدوإجنـــاز بـــرنامج الي
 الصلة؛

ــيزها    )د(  ــية وتركـ ــنظمة املؤسسـ ــتراتيجية املـ اسـ
عـلى الـنهوض باإلنتاجـية عـن طـريق زيـادة املعـارف وحتسني               

 .املهارات ونشر التكنولوجيا العصرية
  

 السيناريوهات  
يف البلدان النامية أهم القضاء على الفقر سيظل  -٧

وهو ما تسلِّم به أيضا    . لعقد القادماألهداف اإلمنائية يف ا  
األهداف اإلمنائية لأللفية، اليت تتألف من أهداف حمددة زمنيا    
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ويتمثل اهلدف . وكميا للتصدي للفقر املدقع بأبعاده العديدة 
األول على قائمة األهداف اإلمنائية لأللفية يف التمكّن بني   

 من اهلبوط بنسبة األشخاص الذين ٢٠١٥ و ١٩٩٠عامي 
الفقر املرتبط   ( دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم  يقل

ويتمثل أحد السبل الناجعة لبلوغ هذا . إىل النصف) بالدخل
اهلدف يف بناء قدرة إنتاجية وتكوين عمالة منتجة يف القطاع    

 .غري الزراعي

وتشــمل ســبل التصــدي ألبعــاد الفقــر األخــرى الــيت    -٨
، وفقــا ملــا "الفقــر غــري املرتــبط بــالدخل "يطلــق علــيها أحــيانا  

ة    أكـدت عليه األهداف      املساوا فية، تعزيز  لألل ية  ئ اإلمنا
ة   رأ ــ مل ا ومتكــني  اجلنســني  وحتســني )٣اهلــدف  (بــني   ،
راض األمــ ة  لصــحة ومكافحــ ، وكفالــة )٦ و٥اهلدفــان  (ا

، وإقامـة شراكة عاملية من أجل       )٧اهلـدف   (االسـتدامة البيئـية     
لفــية أمــر وحتقــيق األهــداف اإلمنائــية لأل). ٨اهلــدف (التنمــية 

ضــروري ال للــنمو والتنمــية االقتصــادية الكلــية فحســب، بــل  
والســــتتباب األمــــن واالســــتقرار عــــلى الصــــعيدين الــــدويل  
والوطــين، وهــو مــا شــدد علــيه الفــريق الرفــيع املســتوى املعــين 

وعلى الرغم من   ). ٢٠٠٤(بالـتهديدات والـتحديات والتغيري      
عض األهداف سري قُدما صوب بلوغ ب  أن العديد من البلدان ي    

، فإن العديد من  ٢٠١٥عـلى األقـل حبلـول املوعد احملدد بعام          
الــبلدان األخــرى، ال ســيما الواقــع مــنها يف أفريقــيا جــنويب       

لذا يتوجب خالل السنوات . الصـحراء، قد خرج عن مساره    
العشــر القادمــة توجــيه الدعــم الــذي يوفّــره الــنظام الــدويل         

ن واملناطق على املسار    للعمليات القطرية حنو وضع هذه البلدا     
 .السريع لكي حتقق األهداف اإلمنائية لأللفية يف املوعد احملدد

االقتصادية، اليت تعين إدماج   العوملة وكانت  -٩
االقتصادات الوطنية يف االقتصاد الدويل من خالل التجارة 
واالستثمار األجنيب املباشر والتدفقات القصرية األمد لرؤوس   

عمالة من دولة إىل أخرى وتدفق املعارف  األموال وانتقال ال
والتكنولوجيا السمة املهيمنة على االقتصاد العاملي يف 

ويستحيل إىل حد ما الرجوع عن . السنوات العشرين املاضية

. هذه العملية وال حمالة من استمرارها يف العقود القادمة  
وعلى اتمعات الوطنية واتمع العاملي أن يتصدى لعواقبها 

ن يتدبر أمرها حبيث جيين فوائدها ويقلل من خماطرها       وأ
 .السلبية بقدر اإلمكان

وال تكفل العوملة وما يتصل ا من حترير لنظامي      -١٠
االستثمار والتجارة مبفردمها أن يتمكّن العديد من بلدان   
العامل النامي من االستفادة من األسواق العاملية وحتقيق منو      

 إال بضعة بلدان نامية يف دخول فلم تنجح. اقتصادي سريع
هذه األسواق، يف حني أن عددا كبريا جداً غريها، ال سيما    

ومما ال شك فيه أنه، يف  . أقل البلدان منوا، فشل يف ذلك
موجة العوملة هذه، متكّنت بعض البلدان النامية يف آسيا     

) مثل الربازيل والصني واملكسيك واهلند(وأمريكا الالتينية  
من عدل جتارا نسبة إىل دخلها وأصبح العديد  من زيادة م

هذه البلدان يف الوقت احلاضر ال يصدر املواد اخلام فقط، 
وقد . وإمنا يصدر أيضا منتجات تامة الصنع وخدمات  

سجلت هذه البلدان زيادة يف منو الدخل احلقيقي والدخل  
ونتيجة للنمو االقتصادي الكبري الذي  السنوي للفرد الواحد، 

دته آسيا، حتسن توزيع الدخل على نطاق العامل واخنفض   شه
 .عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع 

ومع ذلك، مل تستفد مجيع املناطق والبلدان من    -١١
 بليون شخص، أي حنو    ١,١إذ ال يزال هناك حوايل   . العوملة

خمس سكان العامل، يعيشون يف فقر مدقع بدخل يقل عن   
وال يزال التقدم االقتصادي . مدوالر واحد يف اليو

ففي . واالجتماعي املستدام غائبا عن العديد من البلدان 
معظم هذه البلدان تضاءلت التجارة يف السنوات العشرين  
األخرية ومل يكن النمو االقتصادي مواكبا يف املتوسط للنمو 

وتشهد أفريقيا حالة خطرية بوجه خاص لتفاقم  . السكاين
 .دز وغريه من األمراض املعدية الوضع من جراء األي

وسيكون من الضروري أن توجه اجلهود الدولية   -١٢
تركيزها يف السنوات العشر أو اخلمس عشرة القادمة حنو     

على االنضمام إىل تيار االقتصاد   البلدان املهمشة مساعدة 
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العاملي من خالل املشاركة يف التجارة الدولية وتدفقات 
ومل يستفد العديد من هذه البلدان . راالستثمار األجنيب املباش

من العوملة، ويعود ذلك إىل حد كبري إىل عدم قدرا على       
وستحتاج هذه البلدان إىل املساعدة يف بناء        . املشاركة فيها

القدرات الالزمة، اإلنتاجية منها وتلك املتصلة بالتجارة على   
وقد بذلت جهود يف السنوات املاضية لالستجابة . السواء
تياجات أقل البلدان منوا ومعاجلة أوجه عجزها، وهي  الح

وال بد من . أصغر وأفقر بلدان العامل يف النظام التجاري
 .مواصلة هذه اجلهود ورمبا حث اخلطى يف بذهلا

الــتحديات البيئــية ويواجــه العــامل كذلــك عــددا مــن   -١٣
ومن هذه التحديات تغري املناخ،     . الـيت ـدد املشاعات العاملية     

ن التـنوع البـيولوجي، وتلـوث املـياه الدولـية، واستنفاد            وفقـدا 
يضـاف إىل ذلـك الطاقـة الصـناعية، الـيت هي            . طـبقة األوزون  

أحــــد الشــــروط األساســــية لتحقــــيق التنمــــية االقتصــــادية      
ــكّل     ــرية، تشـ ــياة البشـ ــتوى احلـ ــاء مبسـ ــية واالرتقـ واالجتماعـ

وإنــتاج الطاقــة وتولــيدها وتوزيعهــا . بدورهــا حتديــات كــربى
خدامها هـي مـن أهـم مصـادر التلوث العاملي والنفايات            واسـت 

ــية ــات      العامل ــن امللوث ــة م ــيات هائل ــق كم ــا تطل ــيما أل ، ال س
الغازيـة املســببة لالحتـباس احلــراري الــيت تشـكّل خطــرا كــبريا    

. عــلى البيــئة العاملــية بســبب إمكانــية إحداثهــا تغــيرا يف املــناخ 
ــيا يف     ــندا رئيس ــتحديات ب ــذه ال  جــدول وســيظل التصــدي هل

 .األعمال اإلمنائي العاملي يف السنوات القادمة

ــت يف      -١٤ ــة جتلـ ــية ناجحـ ــة بيئـ ــامل قصـ ــاش العـ ــد عـ وقـ
، الذي سعى إىل إجياد حل      ١٩٨٧بـروتوكول مونـتريال لعام      

 الـيت تقلِّـص تركزات      انـبعاثات الكلوروفلوروكـربون   ملشـكلة   
ــيدو  . األوزون يف الغــالف اجلــوي العلــوي  ــد قدمــت اليون وق

وبدأ اتمع الدويل يبحث عن     .  كـبرية يف هـذا اال      مسـامهة 
حلــول للــتحديات األخــرى مــن خــالل إبــرام اتفاقــات دولــية  
مـثل االتفاقـية املـتعلقة بالتنوع البيولوجي، واالتفاقية اإلطارية          
بشـأن تغـري املناخ، وبروتوكول كيوتو، ومن خالل الترتيبات          

ال شك يف أن هذه و. املؤسسـية عـلى غرار مرفق البيئة العاملية       
 .اجلهود ستستمر يف السنوات القادمة

وخـالل السـنوات العشـر إىل اخلمس عشرة القادمة،      -١٥
، أفريقــيا جــنوب الصــحراء الكــربىســتظل أفريقــيا، ال ســيما 

حمــل تركــيز اجلهــود اإلمنائــية الدولــية، ألن األزمــة اإلمنائــية يف  
 الصحراء  فأفريقيا جنوب . أفريقيا فريدة من نوعها إىل حد ما      

الكربى هي املنطقة الوحيدة اليت شهدت منواً سلبيا يف الدخل    
 وقد ارتفع   .٢٠٠٠ إىل   ١٩٨٠الفـردي خـالل العقديـن مـن         

-١٩٩٠معــدل الفقــر املدقــع يف هــذه املــنطقة خــالل الفــترة   
، وهـي تعـاين مـن اسـتمرار انعـدام األمـن الغذائي ا،               ٢٠٠١

ريـــا والســـلّ وتفشـــي األمـــراض الـــيت ـــدد احلـــياة مـــثل املال 
واأليــــدز، وارتفــــاع معــــدالت وفــــيات األطفــــال ووفــــيات 
األمهــات يف فــترة الــنفاس، والقصــور الكــبري يف تنفــيذ معظــم  

وجـرى تعلـيل شرك الفقر الواقعة       . األهـداف اإلمنائـية لأللفـية     
أفريقــيا جــنوب الصــحراء الكــربى بعــدد مــن العوامــل       فــيه 

غريها من األنشطة  اخنفاض اإلنتاجية يف الزراعة ويف      : اهليكلية
ــديد يف      ــاع الشـ ــوق واالرتفـ ــم السـ ــغر حجـ ــية، وصـ اإلنتاجـ

األوضاع تكالـيف الـنقل، وشـدة ثقـل عـبء املـرض، ورداءة              
اجليوسياسـية، والـبطء الشـديد يف انتشار التكنولوجيا الواردة          

ويقتضــي اخلــروج مــن شــرك الفقــر يف  . مــن العــامل اخلــارجي
كان هذه البلدان   أفريقـيا بـذل جهـود شاملة ومتضافرة بني س         

 .وحكوماا واتمع الدويل

ــا   -١٦ ــية أيضــ ــاعدة الدولــ ــتاج إىل املســ ــتمعات وحتــ اــ
النامجة عن كوارث طبيعية أو كوارث اخلارجـة مـن األزمات      

فاألخطار اليت  . مـن صـنع اإلنسان، مبا فيها الصراعات العنيفة        
يـتعرض هلـا األشـخاص كـثرية يف مـثل هـذه احلـاالت ويصبح             

مث تواجه البلدان املتضررة من     . لبشـري مشكلة كربى   األمـن ا  
األزمـــات اضـــطرابات اجتماعـــية واقتصـــادية تضـــعف قـــدرة  
االقتصــاد اإلنتاجــية وقــدرة األشــخاص املتضــررين عــلى إجيــاد 

ومن شأن هذه احلاالت أن تظهر بني       . مـوارد رزق مسـتدامة    
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الفيـنة واألخـرى ويكون من الضروري آنذاك توفري املساعدة           
 .جية املطلوبةاخلار

ــة      -١٧ ــامل رؤي ــنة أعــاله مع وســتحدد الســيناريوهات املبي
اليونـيدو الطويلـة األمـد، يف حـني أن املركـز املخصـص هلا يف                
البنـية اإلمنائـية الدولـية ومواطـن القـوة النسـبية اليت منت لديها               
خـــالل الســـنوات الســـابقة ســـتحدد شـــكل جـــدول أعماهلـــا 

يف يز الـذي تشغله اليونيدو      احلـ ويتمـثل   . اإلمنـائي يف املسـتقبل    
نظـام األمـم املـتحدة االمنـائي املتعدد األطراف يف توفري الدعم            
واملسـاعدة للبلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية   

وقـد دأبت املنظمة على مر      . فـيما تـبذلـه مـن جهـود للتصـنيع         
الســــنني عــــلى اســــتحداث خدمــــات وقــــدرات ومهــــارات  

 عمـــل جـــرى تنقـــيحها وإثـــراؤها بفضـــل  وأســـاليب وـــوج
 التوجـيهات واملـبادئ التوجيهـية الـواردة مـن الـدول األعضاء            

ــتلف   ــام خمـ ــل أحكـ ــلة وبفضـ ــية ذات الصـ ــات الدولـ . االتفاقـ
وشـــهدت الســـنوات الســـبع املاضـــية عملـــية إعـــادة ختصـــص 

ونتــيجة . واحــتراف نفّــذت يف إطــار عملــية إصــالح اليونــيدو
 تقدم واألنشطة اليت يضطلع     لذلـك، ما انفكت اخلدمات اليت     

ـا ختضـع لتحسينات بغية جعلها أكثر تركّزا وأكثر استجابة           
وال ريب يف أن هذه العملية      . الحتـياجات اجلهـات املستفيدة    

 .ستواصل مسريا يف املستقبل كذلك

ــتؤثر  -١٨ ــية  وسـ ــيدو املؤسسـ ــتراتيجية اليونـ ــا يف اسـ أيضـ
اد االضطالع ا جلعل رؤيـتها الطويلـة األمد ويف األنشطة املر     

ــا    ــا ملموس ــرؤية واقع ــذه ال ــيت    . ه ــية ال ــتجربة اإلمنائ ــت ال وتثب
عاشـتها الـبلدان املـتقدمة الـنمو والـبلدان النامية الناجحة على             
ــنمو     ــيق الـ ــا يف حتقـ ــؤدي دورا حامسـ ــية تـ ــواء أن اإلنتاجـ السـ

. االقتصــادي وزيــادة نصــيب الفــرد يف الــناتج احملــلي اإلمجــايل 
لك مســـار اإلنتاجـــية العالـــية يف أنشـــطتها فالـــبلدان الـــيت تســـ

اإلنتاجـية واخلدماتـية تصـبح أكـثر ثـراء مـن البلدان اليت تركّز               
ومــن مث تشــدد اســتراتيجية . عــلى أنشــطة منخفضــة اإلنتاجــية

اليونـيدو املؤسسـية عـلى حتسني اإلنتاجية باالستعانة باملعارف     
ــتقدم االقتصـــــادي   ــيا لتحقـــــيق الـــ واملهـــــارات والتكنولوجـــ

ــلى أنشــطة      واال ــز ع ــنظمة أن ترك ــن امل ــب م جــتماعي، وتطل
حتسـني اإلنتاجـية الـيت تدعـم مـا تبذلـه البلدان النامية والبلدان            
ذات االقتصـادات االنتقالـية مـن جهـود يف سبيل املشاركة يف      
ــنهوض        ــلى ال ــريق مســاعدا ع ــن ط ــاملي ع ــتاج الع ــام اإلن نظ

 .بإنتاجيتها وإقامة اقتصادات تنافسية
  

 ت التركيز والنهوج اجلامعة جماال-باء
 

وهـذا املـزيج مـن االعتـبارات املبيـنة أعاله يؤدي إىل              -١٩
اختـيار بضـعة جمـاالت تركيز حمددة بدقة لعمل املنظمة خالل            

كمــا إن صــغر . الســنوات العشــر إىل اخلمــس عشــرة القادمــة 
حجــم املــنظمة وقلّــة املــوارد املــتاحة ألنشــطتها التقنــية ســببان  

 : على ااالت الثالثة التاليةإضافيان للتركيز

ــالل       )أ(  ــن خـ ــر مـ ــدة الفقـ ــن حـ ــيف مـ التخفـ
 االضطالع بأنشطة إنتاجية يف القطاع غري الزراعي؛

 بناء القدرات التجارية؛ )ب( 

 .البيئة والطاقة )ج( 

ــاليب     -٢٠ ــنهوج واألسـ ــا بعـــض الـ ــبق أيضـ وســـوف تطـ
ــية   ــاعدة (اجلامعـــة لـــدى االضـــطالع باألنشـــطة العملياتـ املسـ

يف جماالت  ) التحليل واملناقشة (وبأنشطة احملفل العاملي    ) قنيةالت
 .التركيز هذه

وتنــبع هــذه اــاالت واألســاليب مــن التوجــيهات       -٢١
ــية      ــبادئ التوجيهــ ــنظمة واملــ ــال املــ ــة أعمــ ــواردة يف خطــ الــ
االسـتراتيجية املشـار إلـيهما سـابقا، وتتصـل ـذه التوجيهات             

 .اتصاال وثيقا
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 جماالت التركيز
 
التخفيف من حدة الفقر من خالل االضطالع    )أ(

 بأنشطة إنتاجية يف القطاع غري الزراعي
سيتحدد مدى التخفيف من حدة الفقر وبالتايل      -٢٢

مدى حتقيق اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية يف   
البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية بالسرعة   

. ل الفقراء خالل فترة زمنية معينة اليت يرتفع ا متوسط دخ
فتعجيل النمو وجعله مستداما على مدى فترة طويلة من 
الزمن، وكفالة مشاركة الفقراء يف ذلك النمو من خالل 
إجياد أنشطة مدرة للدخل، أمران أساسيان للتخفيف من   

 .حدة الفقر

ويف العديد من البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان  -٢٣
 أفريقيا، يمن مهنة الزراعة املنخفضة اإلنتاجية على  منواً يف

 يف املائة من ٥٠سوق العمل، إذ يعمل فيها ما يربو على 
ويكمن احلل يف االنتقال من األنشطة  . السكان العاملني

املنخفضة اإلنتاجية إىل األنشطة املرتفعة اإلنتاجية، من   
 معدالت الزراعة إىل الصناعة واخلدمات اليت غالبا ما تكون
ولزيادة   . اإلنتاجية فيها أعلى مما تكون عليه يف الزراعة 

النشاط غري الزراعي يف املناطق الريفية ونقل العمال الزائدين  
عن احلاجة من القطاع الزراعي تأثري قوي على النمو احملايب  
للفقراء، ألما مع مسامهتهما يف زيادة اإلنتاجية الزراعية      

 مصادر دخل األسرة ومن مث يتيحان أيضا فرصة تنويع 
ويف البلدان النامية، ال سيما يف أفريقيا، يدخل     . تعظيمه

بالتايل توفري العمالة والدخول غري الزراعية يف املناطق الريفية 
والعمالة الرمسية يف ) إىل جانب زيادة اإلنتاجية الزراعية (

قطاعي الصناعة واخلدمات يف عداد العوامل اهلامة احملددة 
وهذه    .  احملايب للفقراء وبالتايل للتخفيف من حدة الفقر للنمو

أي مساعدة البلدان : األنشطة هي من صميم والية اليونيدو
النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية فيما تبذله من     
جهود للتصنيع من خالل بناء وتطوير القدرات اإلنتاجية يف 

 .القطاعات غري الزراعية

ات الســوقية، تــنطوي هــذه األنشــطة    ويف االقتصــاد -٢٤
ــتجارية    ــناء وإدارة املنشــآت ال االقتصــادية، ال ســيما أنشــطة ب
ــات، عــلى     ــدرات اإلنتاجــية يف قطــاعي الصــناعة واخلدم والق

. اازفــة واملــبادرة الفــردية حتقــيقا جللــب األربــاح والدخــول  
ــدى       ــز موجــودا ل ــم فحســب أن يكــون احلاف ــن امله ــيس م ول

ية واملتعددة اجلنسيات بل أن يكون      الشـركات الكـربى الوطنـ     
ــية، واألفــراد        ــودا أيضــا لــدى املنشــآت الصــغرية والريف موج

. واألسـر، عـندما يبـيعون عمـلهم أو ينـتجون سلعا وخدمات            
وتشــكّل كــل هــذه اجلهــات جمــتمعة القطــاع اخلــاص، وهــو     
املسـاهم الرئيسـي يف الـناتج احملـلي اإلمجـايل والعمالـة وبالتايل              

فاالدخـــار . للـــنمو يف أي اقتصـــاد معاصـــراحملـــرك األساســـي 
واالسـتثمار واالبتكار ونشر التكنولوجيا عمليات يضطلع ا        
القطــاع اخلــاص مــا بــني أفــراد ومــنظمي مشــاريع وشــركات   

ــدين   ــتمع املـ ــنظمات اـ ــة ومـ ــات جتاريـ ــتطيع . ومؤسسـ ويسـ
القطـاع اخلـاص مـن مث أن خيفف مباشرة من حدة الفقر ببناء              

، وخلـــق فـــرص للعمـــل، وحتســـني    قـــدرات إنتاجـــية حملـــية  
ولتنظيم املشاريع دور حاسم    . اإلنتاجية، وزيادة دخل الفقراء   

 .يف هذه األنشطة

ــاط    -٢٥ ــزال أغلــــب النشــ ــلى ذلــــك، ال يــ ــالوة عــ وعــ
االقتصـادي يـزاول عـلى نطـاق ضـيق يف مجـيع البلدان تقريبا،         

ــا أن معظــم     ال ــية، كم ــبلدان ذات االقتصــادات النام ســيما ال
 تكـن تعمـل عـلى صـعيد املديـنة واحلي فإا             الصـناعات إن مل   

ويــنجح تنظــيم املشــاريع أكــثر  . تعمــل عــلى الصــعيد الوطــين 
ينجح يف املنشآت الصغرية واملتوسطة اليت لديها إمكانيات         ما

وباإلضافة إىل ذلك، تضطلع املنشآت    . كبرية للنمو واالبتكار  
الصـغرية جـدا، ومعظمهـا يف القطـاع غـري الـرمسي، بدور هام            

ــا تكــون الفرصــة الوحــيدة     يف  احلــد مــن الفقــر ألــا كــثريا م
املـتاحة يف الـبلدان النامـية ملاليـني الفقـراء، مبن فيهم منظِّمات              

 .املشاريع، للحصول على عمل وعلى دخل

وبــناء عــلى ذلــك، مــن الواضــح أن تركــيز خدمــات   -٢٦
اليونـيدو ينبغي أن ينصب على مساعدة القطاع اخلاص احمللي         
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ن النامــية والــبلدان ذات االقتصــادات االنتقالــية عــلى يف الــبلدا
بناء قدرات إنتاجية يف القطاع غري الزراعي ويف تنظيم وإدارة         
املؤسســـــات الـــــتجارية واالرتقـــــاء بالتكنولوجـــــيا والوفـــــاء  
باملتطلـــبات املالـــية والوصـــول إىل األســـواق احمللـــية والـــتجارة 

 من خالل   الدولـية وحتقيق خمتلف مكاسب الكفاءة اجلماعية،      
عقـد شـراكات بـني القطاعني العام واخلاص، وإقامة جتمعات           

وسيكون ذلك  . وشبكات وغري ذلك من األساليب املؤسسية     
هــو املســامهة االســتراتيجية مــن اليونــيدو يف حتقــيق األهــداف   
اإلمنائــية لأللفــية، ال ســيما اهلــدف األول واألهــم، أال وهــو      

 .القضاء على الفقر

 سيستمر التركيز على دعم     ويف هذا السياق، -٢٧
صناعات جتهيز األغذية  وترويج تنمية الصناعات الزراعية و

نظرا ألمهيتها يف االقتصادات القائمة على الزراعة يف أفريقيا 
فمن شأن تنمية هذه الصناعات . ويف أقل البلدان منوا

وحتديثها أن يسهما أيضا يف حتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية 
 من حدة الفقر، ناهيك عن تعزيز اإلنتاجية     املتعلق بالتخفيف 

 .يف القطاعات الصناعية يف هذه البلدان 

ويؤدي االستثمار، إىل جانب تنظيم املشاريع، دورا      -٢٨
رئيسيا يف النمو ويف التخفيف من حدة الفقر، إذ يزيد القدرة      

ومن مث فإن املساعدة على خلق مناخ   . اإلنتاجية لالقتصاد
 أمر بالغ األمهية يف مهمة التخفيف من     يشجع على االستثمار 

فاملناخ املناسب لالستثمار يوفر جلميع  . حدة الفقر
الشركات، الصغرية منها واملتوسطة والكبرية فضال عن   
املشاريع الصغرية جدا، احلوافز الالزمة لالستثمار بشكل  
منتج وتوفري فرص للعمل وتوسيع ونشر وإدخال 

كن أن تساعد على زيادة التكنولوجيات اجلديدة اليت مي
ولئن كان معظم استثمارات . إنتاجية عوامل اإلنتاج األخرى 

القطاع اخلاص يف البلدان النامية حملي الطابع، فإن لالستثمار  
األجنيب املباشر كذلك أمهيته، فبصرف النظر عما جيلبه من      
موارد مالية، فهو حيمل معه احلنكة اإلدارية املتطورة 

صرية وإمكانية الوصول إىل األسواق الدولية  والتكنولوجيا الع

ولعل . وثقافة مؤسسية قائمة على الكفاءة والقدرة التنافسية 
أكرب مسامهة يقدمها االستثمار األجنيب املباشر هي من خالل     

ومن . االبتكار ونقل املعارف واملهارات ومن خالل اإلنتاجية  
نقل اإلملام   املرجح أن تكون مسامهته يف النمو أكرب لو أمكن   

مبا يأيت به من تكنولوجيات متقدمة إىل املنشآت التجارية    
ومن هذا املنطلق، ميكن .  التجاريةاحمللية من خالل الروابط

لالستثمار األجنيب املباشر أن يكون قوة دافعة لنمو األعمال 
التجارية احمللية وأن يؤدي إىل حتسني املناخ االستثماري 

اليونيدو املصممة خصيصا ومن شأن بعض خدمات . ككل
ملساعدة البلدان النامية املهمشة نسبيا على حتسني مناخها 
االستثماري من خالل اعتماد استراتيجيات وسياسات 
وآليات مؤسسية مناسبة دف إىل معاجلة أوجه القصور 
القائمة احلكومية منها والسوقية أن تساعد على ترويج 

ن حدة الفقر يف هذه االستثمار والنمو بغية التخفيف م
 .االقتصادات

  
 بناء القدرات التجارية )ب(

ينبع تركيز أنشطة اليونيدو على بناء القدرات      -٢٩
التجارية يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات 
االنتقالية من االهتمام مبساعدة هذه البلدان على االنضمام   

.  يف التجارة الدولية    من خالل املشاركة   القتصاد العامليتيار ا إىل 
وهناك من األدلة ما يكفي لإلحياء بأن مثة عالقة سببية بني زيادة       
التكامل التجاري وارتفاع معدالت النمو االقتصادي بالقدر         

وعالوة على ذلك، تشكّل التجارة،     . الالزم للقضاء على الفقر 
 تضع فهي. بالنسبة للبلدان النامية، األداة الرئيسية جلين مثار العوملة   

الشركات احمللية يف حلبة املنافسة داخل البلد وخارجه، كما     
تضعها أمام أفضل ممارسات الشركات األجنبية وأمام متطلبات      

وكل هذه العوامل تشجع على زيادة  . مستهلكني نافذي البصرية 
 .الكفاءة كما تؤدي إىل رفع اإلنتاجية 

 ومثلما شرح سابقا، تكمن العقبات الرئيسية اليت  -٣٠
تعترض طريق مشاركة البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان     
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منوا، يف التجارة الدولية، يف افتقارها إىل القدرات اإلنتاجية   
) أو القدرات اخلاصة جبانب العرض(والتصديرية الضرورية 

والعجز املتراكم املتأصل يف قدرا على الوفاء مبتطلبات  
 .أسواق البلدان املتقدمة النمو

وهلذه العقبات بعدان أساسيان حيتاجان إىل املعاجلة،   -٣١
 :ومها

افتقار معظم املنشآت التجارية يف البلدان   )أ( 
النامية، ال سيما املنشآت الصغرية واملتوسطة، إىل القدرة    
اإلنتاجية على إنتاج سلع أو فوائض عالية اجلودة للتصدير    

لتجارة  بغية االستفادة من الفرص اليت تتيحها ا    التنافسي 
 الدولية؛

وعالوة على ذلك، تفتقر معظم البلدان   )ب( 
النامية يف الوقت احلاضر إىل القدرة على الوفاء بشروط 
املطابقة للمواصفات، وكثريا ما تعجز املنتجات املعدة     
للتصدير عن االمتثال ملعايري اجلودة التقنية وملتطلبات الصحة     

وال يوجد  . ستوردةواألمان وللوائح اليت تضعها األسواق امل
يف العديد من احلاالت، ال سيما يف أقل البلدان منواً، اهليكل  
األساسي املطلوب املتعلق بالقياس واملعايري واالختبار   
والنوعية، وحىت لو توافرت هذه اخلدمات فعادة ما ال حتظى    

وحتتاج هذه البلدان إىل إصالح أو حتسني  . باالعتراف الدويل 
 املعايري أو رفع مستواها، وإىل إنشاء    نظمها اخلاصة بوضع

آليات فعالة لالختبار وإصدار شهادات النوعية واعتماد  
املختربات بغية االمتثال التفاقي منظمة التجارة العاملية بشأن  
احلواجز التقنية اليت تعترض التجارة وبشأن تدابري الصحة  

ات   البشرية والنباتية وإىل الدفاع عن نفسها بفعالية لدى هيئ  
 .وضع املعايري 

والبلدان النامية حباجة إىل املساعدة التقنية لتدارك   -٣٢
وقد مت . هذه العيوب بغية تعزيز فرص وصوهلا إىل األسواق  

االعتراف دوليا باحلاجة إىل هذه املساعدة يف خطة الدوحة    
ويف ) ٢٠٠١(للتنمية اليت وضعتها منظمة التجارة الدولية  

بل إن االتفاقني   ). نيباد  " (أفريقيا الشراكة اجلديدة لتنمية "

املتعلقني باحلواجز التقنية اليت تعترض التجارة وتدابري الصحة  
البشرية والنباتية اللذين اليت مت التفاوض بشأما يف إطار   
جولة أوروغواي ينصان صراحة على أنه ينبغي للدول   
املتقدمة النمو األعضاء يف منظمة التجارة الدولية أن تساعد  

 .دول األعضاء النامية على معاجلة هذه املشاكل  ال

. وجيب أن تتصدى خدمات اليونيدو هلذه العيوب  -٣٣
وقد حاولت املنظمة أن جتمع تدخالا احملددة يف هذا احلقل 

فباإلضافة . حول االني الرئيسيني على حنو فعال ومتكامل 
ؤمتر إىل أنشطتها العادية يف هذا اال، أطلقت املنظمة يف امل  

الدويل لتمويل التنمية الذي عقد يف مونتري باملكسيك يف   
 مبادرة مواضيعية حمددة بشأن بناء         ٢٠٠٢مارس  /آذار

وقد اتِخذت خطوة أخرى إىل األمام يف  . القدرات التجارية
، عندما وقّعت اليونيدو ومنظمة  ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

امسة التجارة العاملية مذكرة تفاهم على هامش الدورة اخل    
للمؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية يف كانكون   

واتفقت املنظمتان كلتامها على وضع برامج   . باملكسيك 
ومشاريع مشتركة لبناء القدرات التجارية وما يتصل بذلك   
من أنشطة، على أن تركّز اليونيدو مسامهتها على تعزيز    

مبا يف ذلك (قدرات البلدان النامية على جانب العرض 
، بينما تعىن منظمة  )االمتثال للمعايري واملتطلبات التقنية

التجارة العاملية بتنمية قدرات هذه البلدان على املشاركة    
بفعالية يف املفاوضات التجارية واملضي قُدما يف تنفيذ    

وأُقيم، منذ ذلك احلني عدد . اتفاقات منظمة التجارة العاملية
 .ملشترك بني املنظمتني من مشاريع التعاون التقين للتنفيذ ا

وستواصل اليونيدو أنشطتها يف هذا اال يف   -٣٤
 .السنوات القادمة وتزيدها تطويرا

  
 البيئة والطاقة )ج(

يتعلق جمال التركيز الثالث بالبيئة والطاقة، حيث   -٣٥
يتعني على اليونيدو أن تضطلع بأنشطة خاصة دف إىل 

نامية والبلدان ذات تلبية االحتياجات احملددة للبلدان ال
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ويتعني أن دف هذه األنشطة إىل   . االقتصادات االنتقالية
ترويج التنمية الصناعية املستدامة مع املساعدة يف الوقت ذاته   
على حتقيق االستدامة البيئية، وهي هدف هام من األهداف 

 .اإلمنائية لأللفية

وقد سبق التنويه بالدور اهلام الذي تضطلع به  -٣٦
دو وبإجنازاا يف إطار بروتوكول مونتريال بشأن املواد     اليوني

وقد أُبرمت اتفاقات أخرى . املستنفدة لطبقة األوزون 
متعددة األطراف تتعلق باملسائل البيئية مثل اتفاقية استكهومل   
بشأن امللوثات العضوية الثابتة، واتفاقية األمم املتحدة    

تعلقة بالتنوع االطارية بشأن تغير املناخ، واالتفاقية امل   
البيولوجي، وبروتوكول كيوتو، كما أقيمت آليات مالية 

وستواصل اليونيدو تقدمي مسامهات . مثل مرفق البيئة العاملية
 .كربى يف سبيل النجاح يف تنفيذ هذه االتفاقات  

وتدخــل التكنولوجــيا يف صــميم بــرامج وخدمــات       -٣٧
. ستدامة والبيئةاليونـيدو الرئيسـية املتصـلة بالتنمـية الصناعية امل        

وتغطـي التنمـية التكنولوجـية أنشـطة احلـد مـن الـتلوث البيئي               
ــا الــيت ختفــف مــن      ــدة متام ــتاج الصــناعي اجلدي ــيات اإلن وعمل

ــئة   ــلى البي ــى ع ــبء امللق ــية   . الع ــد انصــب التركــيز يف عمل وق
التصنيع يف بادئ األمر على مكافحة التلوث البيئي من خالل          

ويــتعني أن يــتحول . نــتاجمراقــبة الــتلوث عــند ايــة خــط اإل 
التركـــيز، حيـــثما تكـــون هـــذه املمارســـة هـــي الســـائدة، إىل   
اسـتخدام تكنولوجـيات جديـدة ومـتقدمة تكـون أكثر كفاءة            
ــا أقــل مــن امللوثــات     يف اســتخدام الطاقــة واملــواد وختــرج كم

 .والنفايات

ولكـــن ينـــبغي يف األمـــد الطويـــل أن ينصـــب تركـــز  -٣٨
ــيدو يف هــذا اــ    ــاعدة يف إحــداث   أنشــطة اليون ال عــلى املس

تغــيريات جذريــة يف تصــميم املنــتجات ويف التكنولوجــيا الــيت  
تكفـل اسـتدامة املـوارد عـن طريق سد ثغرات املوارد الطبيعية             

ــاداتنا ــيام  . يف اقتصــ ــوارد القــ ــتدامة املــ ــيق اســ ويقتضــــي حتقــ
 :باخلطوات األربع التالية بشكل أساسي

ائرية للمواد  االنـتقال إىل نظـام التدفقات الد       )أ( 
 املستخدمة واملعاد تدويرها مرات ومرات؛

مواصـــلة ختفـــيض كمـــيات املـــواد والطاقـــة  )ب( 
ــة املــواد اخلطــرة     ــادة الكفــاءة وإزال املســتخدمة مــن خــالل زي

 والسامة؛

حتويـل التركـيز مـن بيع املنتجات إىل توريد           )ج( 
 اخلدمات؛

االنتقال من مصادر الطاقة غري املتجددة إىل      )د( 
 .درها املتجددةمصا

وقـد درجـت اليونيدو على استخدام املراكز الوطنية           -٣٩
لإلنــتاج األنظــف لنشــر التكنولوجــيا الســليمة بيئــيا الــيت تعــزز 
اجلـودة واإلنتاجـية ولـترويج اعـتماد منهجيات إنتاجية أنظف           

ــيا  ــبات    . ومســتدامة بيئ وميكــن أن تســتخدم هــذه املراكــز إلث
مارســات املتصـــلة باســـتدامة  فــائدة وجناعـــة التكنولوجـــيا وامل 

يف ) مــثل النســيج(املــوارد يف قطاعــات فرعــية صــناعية حمــددة 
 .بلدان نامية خمتارة

ويف جمــال الطاقــة، ينــبغي أن تكــون أنشــطة اليونــيدو  -٤٠
تدابــري الكفــاءة يف اســتهالك الطاقــة بــتعزيز وخدماــا متصــلة 

طاقة (وتـرويج التوسـع يف اسـتخدام مصـادر الطاقـة املـتجددة        
لكــتلة األحيائــية وطاقــة الــرياح والطاقــة الشمســية واحملطــات  ا

دف املسامهة  ) الكهرمائية الصغرية والطاقة احلرارية األرضية    
يف حتقـــيق أهـــداف التنمـــية املســـتدامة الـــيت ينشـــدها اـــتمع  

ــناء القــدرات يف   . الــدويل وهــذا مــا يقتضــي املســاعدة عــلى ب
ــبلدان ذات االقتصــادات    ــية وال ــبلدان النام ــل  ال ــية ونق  االنتقال

ــاءة اســتخدام     /التكنولوجــيا ــيها يف جمــال كف ــية إل ــة الفن الدراي
وستسعى اخلدمات التقنية للمنظمة أيضا إىل  . الطاقة الصناعية 

تـرويج االسـتخدام اإلنـتاجي ملصـادر الطاقة املتجددة والطاقة           
النظـيفة، ال سـيما يف املـناطق الريفـية، بغـية املسـامهة يف حتقيق        

 .ية املستدامة، مبا فيها التخفيف من حدة الفقرأهداف التنم
  



GC.11/8 
IDB.30/23 
Arabic 
Page 11 
 
 

 النهوج اجلامعة 

سـتتميز أنشطة اليونيدو يف جماالت التركيز بعدد من          -٤١
 تنمــية القطــاع اخلــاص، وأهــم هــذه الــنهوج. الــنهوج اجلامعــة

ــيه  وستضــطلع اليونــيدو بأنشــطتها  . الــذي ســبقت اإلشــارة إل
ة مــع القطــاع وتدخالــا يف مجــيع جمــاالت التركــيز بالشــراك 

اخلـــــاص، مبـــــا يف ذلـــــك األفـــــراد واملنشـــــآت الـــــتجارية      
ــرابطات ــدين  والـــ ــتمع املـــ ــنظمات اـــ ــناعية ومـــ ويف . الصـــ

ــرنامج   ٢٠٠٤ســبتمرب /أيلــول ــا مــع ب ــيدو اتفاق ، أبرمــت اليون
ــائي    ــتحدة اإلمن ــم امل ــب(األم ــرنامج   ) اليوندي ــيذ ب لوضــع وتنف

يات مشـترك يف جمـال تنمـية القطـاع اخلـاص اسـتناداً إىل توصـ       
وسيكون . جلـنة األمـم املتحدة املعنية بالقطاع اخلاص والتنمية      

تنفـيذ هـذا الـربنامج مـن خـالل توفـري مساعدات تقنية حمددة               
ومــا يقــترن بذلــك مــن األنشــطة، مــا يشــمل تنظــيم حلقــات   
ــرويج الشــراكات بــني القطــاعني     دراســية وحلقــات عمــل وت

 .العام واخلاص، إسهاما ال يستهان به يف هذا الصدد

ثانيا، تضطلع اليونيدو بوصفها وكالة متخصصة من        -٤٢
فهـي تقـدم خدمات     : وكـاالت األمـم املـتحدة بـدور مـزدوج         

كما إا مطالبة باكتساب    ) الوظيفة العملياتية (الـتعاون التقين    
ــية الصــناعية       ــيات التنم ــتعلقة بعمل ــارف امل ــيل ونشــر املع وحتل

 الصناعية  إجراء مباحثات ومناقشات بشأن التنمية    /واسـتهالل 
ومــا يتصــل ــا مــن مســائل بغــية الــتأثري يف جــدول األعمــال    

وعلى املنظمة ). وظـيفة احملفـل العاملي  (اإلمنـائي يف هـذا اـال       
أن تسـعى إىل حتقـيق املـزاوجة السـليمة بـني هـاتني الفئتني من         

 .الوظائف اللتني تكمل الواحدة منها األخرى

ــاه   -٤٣ ــية ســـوقية االجتـ ــئة دولـ وآخـــذة يف ويف ســـياق بيـ
الـتعومل، يكـون توفـري مـنافع عامة عاملية مربرا وأساسا منطقيا             

ويف حالــة . لعمــل أي وكالــة متخصصــة تابعــة لألمــم املــتحدة
ومبزيد . اليونـيدو، تـتعلق هـذه املـنافع مبجـال التنمـية الصناعية            

مـن الـتحديد، يعتـرب بـناء املعـارف وحتويـلها وإدارا يف مجيع               
اعة مـنفعة عامـة عاملية، وهو ما تم به     املسـائل املـتعلقة بالصـن     

فعلى سبيل املثال، يتعني بناء معارف      . ليونـيدو حبكم واليتها   ا

ــناعية     ــية الصـ ــربة التنمـ ــأن جتـ ــريعات  (بشـ ــات والتشـ السياسـ
الـيت مـر ـا الناجح من البلدان املتقدمة          ) والصـكوك، وغريهـا   

ملهمة الـنمو والـبلدان النامـية، ومسـاعدة الـبلدان على القيام با            
الصـعبة املتمـثلة يف غربلة هذه التجارب واستخالص املعارف          

. الــيت مهــا وخــوض غمارهــا وتكيــيفها مــع ظــروفها احمللــية  
ــك، وظــيفة إدارة املعــارف مــن خــالل      وهــناك إضــافة إىل ذل
توثيقها وتقامسها وتبادهلا مع املنظمات األخرى يف مجيع أحناء         

لوجيا املعلومات  العـامل واسـتخدام أحـدث التطورات يف تكنو        
ــية اإلدارة هــذه ــيدو مواصــلة هــذه   . لعمل وســيتعني عــلى اليون

العملـيات بـل وحتسـينها، ممـا يعـين توفري املعلومات واملهارات        
والتكنولوجــيات يف الســنوات القادمــة ألن متــيزها كمــنظمة     
 .معارف سيعزز أيضا فعاليتها يف جمال تقدمي املساعدة التقنية

ــ -٤٤ يقا بذلــــك ضــــرورة تــــرويج وترتــــبط ارتــــباطا وثــ
التكنولوجـيات اجلديـدة والناشـئة الـيت مـن احملتم أن يكون هلا              

لذلك . تأثري قوي على التنمية االقتصادية يف السنوات القادمة       
جيـب أن تتخذ اليونيدو املبادرات الالزمة وأن ختصص املوارد     
وتضـطلع باألنشـطة املناسـبة لكـي تعمـم هـذه التكنولوجيات             

ــدة بوصــف  ــزيادة   اجلدي ــية الصــناعية تســتخدم ل ها أدوات للتنم
 .اإلنتاجية وحتقيق النمو االقتصادي

وسوف تستخدم طائفة الكفاءات واخلدمات املتاحة       -٤٥
يف اليونـيدو ملعاجلـة املشـاكل اخلاصـة الـيت تواجهها اتمعات         
اخلارجـة مـن األزمات النامجة عن كوارث طبيعية أو كوارث      

البشري عنصر بالغ األمهية يف هذه      واألمن  . من صنع اإلنسان  
ــذا اــال      ــنظمة يف ه ــا ســيوجه أنشــطة امل ــذا م . احلــاالت وه

وبشــكل أساســي، ســتوفر اليونــيدو يف مــرحلة إعــادة التأهــيل  
واإلعمــار مــا يلــزم مــن اخلدمــات الستصــالح املنشــآت يف       
اـاالت الصـناعية األساسية مع تعزيز األنشطة املدرة للدخل          

ــن ة مـــن املـــنكوبني ودعـــم بـــناء القـــدرات  لصـــاحل فـــئات معيـ
 .املؤسسية واملسامهة يف استصالح البنية التحتية الصناعية

ــية    -٤٦ ــه لالضــطالع باألنشــطة العمليات ومــن الواضــح أن
ــياز    وبأنشــطة احملفــل العــاملي بأســلوب احــترايف وحتســني االمت
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الـتقين للمـنظمة، يـتعني حتديث اخلربة املهنية واملهارات التقنية          
فني يف املـيادين اخلاصـة ـم باستمرار من خالل مزيج            لـلموظ 

مناســـب مــــن التعييــــنات الداخلـــية واخلارجــــية والــــدورات   
أي أن عملية   . التدريبـية، واحللقات الدراسية، وحلقات عمل     

جتديـد التخصـص والتأهـيل الفـين الـيت كانـت من معامل حتول               
 اليونـيدو يف السـنوات السـبع املاضـية جيب مواصلتها أيضا يف            

 .املستقبل

ولكــي يتســىن حتســني اإلنتاجــية يف خمــتلف قطاعــات  -٤٧
االقتصـاد يف الـبلدان النامية، ال بد من بناء وتدعيم شبكة من             
الــتفاعالت بــني العوامــل االقتصــادية واألســواق واملؤسســات  
ــن         ــة م ــتفادة بصــورة فعال ــن االس ــبلدان م ــذه ال ــن ه ــيت متكّ ال

وحتتاج اليونيدو يف . يةالـتجارة الدولـية والـتدفقات االسـتثمار     
هـذا السـياق لكـي تعمـل بفعالـية يف اضطالعها بأنشطتها إىل              
بـناء شـراكات مـع مـنظمات القطـاع اخلـاص واتمع املدين،         
وال سـيما الـرابطات الصـناعية واملنظمات غري احلكومية ذات         

 .الوجهة االمنائية

وأخـريا، اتسمت املساعدة التقنية اليت قدمتها املنظمة      -٤٨
 السـنوات املاضـية باخـتالل التوازن إىل حد ما، إذ شكّلت          يف

اخلدمـــات الـــيت قدمـــت يف إطـــار االتفاقـــات البيئـــية املـــتعددة 
ــلى     ــزيد ع ــا ي ــة    ٥٠األطــراف م ــوع حافظ ــن جمم ــة م  يف املائ

ــتقين  ــتعاون ال ــة    . ال ــرغم مــن أن هــذه اخلدمــات هام وعــلى ال
وينــبغي مواصــلة تقدميهــا، فمــن الضــروري تقــومي هــذا اخللــل  
بــزيادة أنشــطة اليونــيدو الــيت ــتم مبســائل التصــنيع األساســية  
مـــثل تـــرويج االســـتثمار والتكنولوجـــيا، وتنمـــية املنشـــآت      
الــتجارية الصــغرية، وبــناء القــدرات الــتجارية، والصــناعات      
الزراعـية وصـناعات جتهـيز األغذيـة، وكفـاءة الطاقة، والطاقة            

 .املتجددة
  

  األبعاد اإلقليمية-جيم

 لعمل اليونيدو يف السنوات القادمة عدد من        سيكون -٤٩
 .األبعاد اإلقليمية

 أفريقيا
نظـرا ملـا تعانـيه أفريقـيا جنوب الصحراء الكربى من             -٥٠

مشـاكل امنائـية فريدة من نوعها ستحظى هذه القارة باهتمام           
خــاص يف األنشــطة العملياتــية وأنشــطة احملفــل العــاملي الــيت       

ليونـيدو مـن وضع املبادرة      وقـد انتهـت ا    . تضـطلع ـا املـنظمة     
اخلاصـة بالقدرات اإلنتاجية األفريقية، واعتمدت هذه املبادرة        
بوصـفها املكـون الصـناعي يف الشـراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا            

 حتليال  ٢٠٠٤تقريـر التنمـية الصـناعية لعـام         وأجـرى   ). نيـباد (
شامال الحتياجات أفريقيا اإلمنائية، وسعت املنظمة من خالل    

ــراجمه ــية يف  بـ ــاعدة التقنـ ــة باملسـ ــطتها اخلاصـ ــتكاملة وأنشـ ا املـ
أفريقـيا إىل املسـامهة يف التخفـيف مـن حـدة الفقـر مـن خالل                 

وســيتم تعزيــز هــذه األنشــطة  . التنمــية الصــناعية واالقتصــادية 
ــيدو،   . كذلــك يف املســتقبل  ــه، ستســتمر اليون ويف الوقــت ذات

ــية عاملــية العضــوية، يف معاجلــة مشــاك    ل بوصــفها مــنظمة دول
أمــريكا (التنمــية الصــناعية الــيت تعــاين مــنها املــناطق األخــرى   

الالتينــية والكاريــبـي، ومشــال أفريقــيا، وآســيا، والــبلدان ذات  
 .ويف تلبية احتياجاا املتميزة) االقتصادات االنتقالية

  
 الالمركزية

كــان ومــا يــزال نقــل الوظــائف واألنشــطة فعلــياً مــن  -٥١
ــز إىل املــيدان يشــكّل    أحــد األهــداف التنظيمــية اهلامــة    املرك

وهــذا أمــر ضــروري ألن القــرارات املــتعلقة بوضــع . لليونــيدو
الـربامج وتنفـيذها وتوفـري الـتمويل تـتخذ بشـكل مـتزايد على               

وقـــد اختـــذ عـــدد مـــن املـــبادرات خـــالل  . الصـــعيد القطـــري
السـنوات السـبع املاضية، إال أن اجلهود اليت بذلتها املنظمة يف            

ية الفعلـــية مل تكـــن موفّقـــة متامـــا حـــىت اآلن حتقـــيق الالمركـــز
 .بسبب قلة املوارد املالية والبشرية املتاحة

ولكــي تتغلــب اليونــيدو عــلى هــذه املشــكلة وتوســع   -٥٢
الـنطاق الذي تغطيه مكاتبها امليدانية، دخلت يف اتفاق تعاون          

ويســتهدف هــذا  . ٢٠٠٤ســبتمرب /مــع اليونديــب يف أيلــول  
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 بلدا  ٨٠نيدو يف امليدان ليصل إىل      االتفـاق تعزيـز حضـور اليو      
 ). بلدا٣٠مرتفعا من حضورها احلايل يف حنو (

ــية    -٥٣ ــداف العملياتـ ــيق األهـ ــن حتقـ ــنظر عـ وبصـــرف الـ
لليونـيدو، من شأن توسيع تغطيتها امليدانية أن يساعد املنظمة          
ــقة واحملــدد اهلــدف      ــية يف الصــياغة املنس عــلى املشــاركة بفعال

تقنـية الـيت تقدمهـا وكـاالت األمم         السـتراتيجيات املسـاعدة ال    
املــتحدة مــن خــالل إطــار عمــل األمــم املــتحدة للمســاعدة        
اإلمنائـية والتقيـيم القطـري املشـترك وورقـات استراتيجية احلد            

 .من الفقر املستندة إىل األهداف اإلمنائية لأللفية

وتقتضـي كـل هـذه املسائل زيادة تعزيز تدابري حتقيق            -٥٤
 .وات العشر إىل اخلمس عشرة القادمةالالمركزية خالل السن

  
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

ــدان اجلــنوب      -٥٥ ــني بل ــيما ب ــتعاون ف ــرويج ال ســيكون ت
. معــلماً هامــا مــن معــامل عمــل اليونــيدو يف الســنوات القادمــة 

وسـيكمل هذا الترويج اجلهود اليت درجت املنظمة على بذهلا          
جيا من البلدان املتقدمة من أجل تسهيل نقل املوارد والتكنولو   

وستسـتخدم املـنظمة آليات مناسبة      . الـنمو إىل الـبلدان النامـية      
لــتعزيز الــتعاون فــيما بــني بلــدان اجلــنوب لكــي متكِّــن الــبلدان 
النامــية األقــل تقدمــا مــن االســتفادة مــن جتــارب التنمــية الــيت    

 .خاضتها االقتصادات الناشئة األكثر جناحا
  

 أجل التنميةالتمويل من  توفري -دال
 

ــية لكــي      -٥٦ ــية الكاف ــوارد املال جيــب أن حيــتل ضــمان امل
ــل       ــية وأنشــطة احملف ــيدو بأنشــطة املســاعدة التقن تضــطلع اليون
ــوارد يف الســنوات العشــر إىل      ــادة حجــم هــذه امل ــاملي وزي الع
اخلمـس عشـرة القادمـة مكانـة هامـة يف رؤيـة املنظمة الطويلة               

ونيدو التقنية من املصادر    وبوجه عام، تمول أعمال الي    . األمـد 
ــية  ــثالثة التالــ ــناعية  : الــ ــية الصــ ــندوق التنمــ ــناديق صــ  والصــ

االسـتئمانية، والصناديق اليت أنشئت يف إطار االتفاقات البيئية         
ــتعددة األطــراف   ــتعددة األطــراف (امل ، ومكــون )الصــناديق امل

وتشكّل . يف امليزانية العادية  " الـربنامج العـادي للتعاون التقين     "
ذه املـوارد، وهـي الصناديق املتعددة األطراف، حوايل         أكـرب هـ   

ــتاحة ســنوياً   ٥٠ ــوارد امل ــن امل ــة م ويشــكّل صــندوق  .  يف املائ
التنمـية الصـناعية والصـناديق االسـتئمانية، الـيت متـثل املساعدة             

). السنوية( يف املائة من هذه املوارد       ٤٠اإلمنائـية الرمسـية، حنو      
ــذان املصــدران     ــن مث جيــب أن حيظــى ه ــتمام كــبري يف  وم باه

اســـتراتيجية املـــنظمة الرامـــية إىل زيـــادة متويـــلها يف الســـنوات 
ــة ــيدو يف اختــاذ خطــوات لصــياغة    . القادم ــد شــرعت اليون وق

ــية      ــيدية للتنمـ ــاالت التقلـ ــاريع يف اـ ــيام مبشـ ــترحات للقـ مقـ
الصــناعية، الــيت ميكــنها احلصــول عــلى األمــوال مــن املصــادر    

وسيلزم . ئـية املـتعددة األطراف  املـتاحة يف إطـار االتفاقـات البي    
صــياغة املــزيد مــن هــذه املقــترحات االبــتكارية، دون إغفــال   

 .متطلبات آليات التمويل املوجودة واجلديدة يف هذا اال

ومـــن املـــتوقع أن يشـــهد حجـــم املســـاعدة اإلمنائـــية   -٥٧
الرمسـية أو املعونـة زيادة متواضعة يف السنوات القادمة، ولكنه          

 بليون دوالر   ٧٨برية إذ سريتفع من حوايل      سيسـجل زيادة ك   
وقد . ٢٠١٠ بلـيون دوالر يف عـام        ١١٥ إىل   ٢٠٠٤يف عـام    

ــوغ       ــع عــلى بل ــنها الداف ــنوعة، م ــنجم ذلــك عــن أســباب مت ي
األهـداف اإلمنائـية لأللفـية، وضـغط الرأي العاملي على الدول            

يف املائـة مـن ناجتهـا اإلمجايل احمللي          ٠,٧الغنـية لكـي ختصـص       
لفقـر، ومـا مت مؤخـرا من إعادة تأكيد بلدان منظمة    ملكافحـة ا  

الـتعاون والتنمـية يف امليدان االقتصادي التزامها بإعالن األلفية          
ــم    ــزيادا حجـ ــية بـ ــأن التنمـ ــتريي بشـ ــتوافق اآلراء يف مونـ وبـ

 ١١مسـاعدا اجلماعـية مبقـدار كـبري، واإلدراك بعد أحداث            
ترابطني تــرابطا ســبتمرب بــأن األمــن والتنمــية العاملــيني مــ/أيلــول
وهناك أيضا مقترحات بتوفري مصادر جديدة ومبتكرة       . وثـيقا 

كغــرض ضــرائب بيئــية عاملــية وإنشــاء مــرفق (لــتمويل التنمــية 
بغــية بلــوغ األهــداف اإلمنائــية لأللفــية ومكافحــة  ) مــايل دويل

ومـن املتوقع كذلك أن يزداد حجم املعونة املقدمة إىل          . الفقـر 
ــيا جــنوب الصــحر   ــدان أفريق ــوع   بل اء الكــربى نســبة إىل جمم

اإلعانــات املقدمــة، وأن يقــدم قــدر أكــرب مــن هــذه املعونــة يف  
 .شكل برناجمي
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ولـئن كانت اليونيدو ستسعى بال ريب إىل احلصول          -٥٨
 فثمة بضع عـلى حصة عادلة من الزيادة يف املساعدة اإلمنائية،          

مســائل ينــبغي أال تغيــب عــن الــبال لــدى تصــميم اســتراتيجية 
أوهلـا أن حصـة املسـاعدة املوجهة من         .  يف هـذا اـال     املـنظمة 

خـالل الوكـاالت الدولـية اليت تعىن مبسائل التنمية االقتصادية           
وثانـيها أن مثـة قلقـا مـتزايدا لدى البلدان           . قـد ال تـزداد كـثريا      

املاحنـة واملتلقية من االزدواجية وانعدام التنسيق بني الوكاالت         
االمتـثال بقـدر كـاف ألولويات       التقنـية يف املـيدان ومـن عـدم          

ومـن مث يـتعني عـلى اليونيدو أن حتدد          . الـبلد املضـيف ونظمـه     
حــيزها الفــريد ومــيزا النســبية وأن تضــع نفســها يف املكــان    
املناســب ميدانــيا يف هــيكل مــنظومة األمــم املــتحدة اآلخــذ يف  
الــتطور، وأن جتعــل أنشــطتها يف الوقــت نفســه، مــتوائمة مــع   

ــات اإلمن ــيا األولوي ــية احملــددة حمل ــادرة عــلى   . ائ ولكــي تظــل ق
املنافسـة يف جمـال املسـاعدة اإلمنائـية، عليها أن تصقل أساليب             
عمـلها وتبسـيطها لكـي تراعي شواغل البلدان املاحنة والبلدان           
املتلقـية فـيما يـتعلق باملـيل إىل إيفـاد بعـثات متعددة، واإلفراط          

لـــــيف ارتفـــــاع تكايف اســـــتخدام اخلـــــرباء االستشـــــاريني، و
املعـــامالت أو الدعـــم، نتـــيجة للـــنهوج الـــيت تســـلكها حالـــيا 

وحتـاول اليونيدو معاجلة بعض    . الوكـاالت املـتعددة األطـراف     
ــيت       ــربامج ال ــتكاملة وال ــربامج امل ــن خــالل ال ــذه الشــواغل م ه

وتدعـــو الضـــرورة إىل . تشـــترك فـــيها مـــع وكـــاالت أخـــرى
 .التعجيل ذه العملية يف السنوات القادمة

  
 يونيدو يف املنظومة املتعددة األطراف ال-هاء

 
عـلى اليونـيدو أن تضـطلع بدورهـا يف تـرويج التنمية              -٥٩

ــتعدد األطــراف    ــين ضــرورة   . املســتدامة يف ســياق م ــذا يع وه
وجـود تـآزر وتنسـيق وتواؤم بني أنشطتها وأنشطة غريها من            

ومن . الوكاالت املتعددة األطراف يف جمال التنمية االقتصادية      
حقـيقة األمر أن املكاسب اليت جنتها اليونيدو من  الواضـح يف   

خالل إعادة اهليكلة الداخلية واإلصالح الربناجمي ستحد منها        
املعوقـات النظمـية للمـنظومة املتعددة األطراف، ال سيما فيما           

يـتعلق بوظـائف التنمـية االقتصـادية الـيت تضـطلع ا وكاالت              
شــكلة، بــدأت وللتغلــب عــلى هــذه امل. األمــم املــتحدة املعنــية

اليونـيدو تدخـل يف ترتيـبات تعاونـية مع غريها من الوكاالت             
يف ) كاألونكـتاد واليونديـب ومنظمة التجارة العاملية      (الدولـية   

ــنة مـــن جمـــاالت العمـــل  وســـوف تعـــزز هـــذه  . جمـــاالت معيـ
 .الترتيبات وتتخذ ترتيبات جديدة للشراكة يف املستقبل

حدة وبراجمها  وعـلى الـرغم مـن أن صناديق األمم املت          -٦٠
ووكاالــا املتخصصــة بنــت خــالل العقــود القلــيلة املاضـــية       
ــية    ــنها جمــــال التنمــ قــــدرات فــــريدة يف جمــــاالت شــــىت، ومــ
االقتصـادية، فقـد كان هناك أثر جانيب مؤسف متثّل يف انعدام            
ــية      ــا أدى إىل االزدواجـ ــنظومة ممـ ــتوى املـ ــلى مسـ ــترابط عـ الـ

رف واخلربات وقـد حملـت املـوارد وكذلـك املعـا        . والـتداخل 
واملهـارات أكـثر مـن طاقـتها يف املـنظومة الـيت أصبحت تعاين               
نتـيجة لذلـك مـن االفتقار إىل التركيز وغياب التنسيق ونقص            

ومـن الضـروري بالـتايل تنظيم أعمال األمم املتحدة          . الـتمويل 
يف جمـال التنمـية عـلى حنـو منسـق، والسـعي إىل حتقـيق الكــتلة        

لة وجتميع املعارف وتطويرها يف     احلديـة يف اـاالت ذات الص      
مـــناحي الـــتفكري احملـــددة، وشـــحذ التركـــيز وتعمـــيق جوهـــر 

ــتدخالت يف حقــل التنمــية االقتصــادية   ووصــوال إىل هــذه  . ال
الغايـة، وضـع املديـر العـام اقـتراحا إلنشاء آلية حمسنة للتنسيق              
الطوعــي، ناقشــه مــع األمــني العــام لألمــم املــتحدة والرؤســاء    

ــيذيني لوكــ  ــتحدة التنف ــم امل ــتراح   . االت األم ــذا االق ــيز ه ويتم
 :باخلصائص البارزة التالية

ــل     )أ(  ــرنامج عمـ ــال أو بـ ــة أعمـ ــروج خبطـ اخلـ
مشـترك مـتفق علـيهما يشـمالن املـنظومة كـلها ويستندان إىل           

 األهداف اإلمنائية لأللفية؛

حتديد املهام اليت يتعني أن تؤديها الوكاالت        )ب( 
رباا ومواردها استنادا إىل مفهوم     املخـتلفة وفقـا لكفاءاا وخ     

 القيادة التخصصية؛
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اســتعراض تنفــيذ خطــة األعمــال ورصــده      )ج( 
وتقـدمي تقارير عنه ومكافأة خمتلف هيئات األمم املتحدة على          

 مسامهتها يف برنامج العمل املشترك؛

مثل (حتديـد جماالت العمل وقائمة املواضيع        )د( 
الالزمـة لـتعزيز إمدادات     ) الكفـاءة السـوقية واملعـارف والبيـئة       

 .املنافع العامة العاملية والضرورية للعمليات امليدانية

واللجـــنة الـــربناجمية الرفـــيعة املســـتوى الـــتابعة لألمـــم  -٦١
 .املتحدة تنظر جبدية اآلن يف هذا االقتراح من أجل تنفيذه

وســـيكون مـــن الضـــروري أن تواصـــل اليونـــيدو يف   -٦٢
 مـن أجـل التنسيق على نطاق        السـنوات القادمـة هـذه اجلهـود       

املـنظومة، ممـا سيؤدي أيضا إىل تعزيز فعالية عمليات اليونيدو           
 .نفسها

  
  االستنتاجات-ثالثا

يف احملصـلة النهائـية، لـن تقـيم اليونيدو استنادا إىل ما              -٦٣
ــه مــن إصــالحات، وإمنــا اســتنادا إىل أمهــية خدماــا     قامــت ب

 تتجـــلى يف هـــذه  وجودـــا ومســـتوى اخلـــربة املهنـــية الـــيت    
وال ميكـن ملـنظمة مـثل اليونـيدو، يف عامل املعارف            . اخلدمـات 

الـذي حيـيط بـنا، أن تصمد وتزدهر إال إذا حتولت إىل منظمة              
واملعارف، على عكس املهارات    . معـارف يف مـيداا املخـتار      

. ، يتجاوزها الزمن بسرعة   )الـيت تـتغري بـبطء شديد      (التقلـيدية   
 يف جمال املعارف أن يواكبوا العصر       لذلك يتعني على العاملني   

ــلة      ــالل مواصـ ــن خـ ــتمرار مـ ــية باسـ ــربام املهنـ ــوروا خـ ويطـ
ــيم يف جمــــاالت   ــتكارات والــــبحوث والتعلــ الــــتجارب واالبــ

 .عملهم

وعالوة على ذلك، فإن االختبار النهائي ملنظمة مثل         -٦٤
اليونــيدو، يف بيــئة اقتصــادية عاملــية ســوقية الوجهــة وآخــذة يف 

يـث مجـيع أنـواع املنـتجات واخلدمـات مـتاحة على             الـتعومل ح  
ــيها     ــتجارة  (حنــو تنافســي ويســهل احلصــول عل ــت وال اإلنترن

، هـو ما إذا كانت قادرة على تقدمي أي مسامهة           )اإللكترونـية 
ممـــيزة تســـتند إىل معارفهـــا الفـــريدة والدائمـــة التوســـع، وإىل  

 ومــن هــذا املــنطلق، جيــب أن . خــربا الفنــية ومــيزا النســبية 
ـدف الـرؤية الطويلة األمد إىل إكساب اليونيدو مكانة مميزة           

ويرمي االقتراح الداعي   . يف عـامل املسـاعدة اإلمنائـية التنافسـي        
إىل شـحذ تركـيز املـنظمة بقصـره عـلى بضع جماالت وتعميق              
جوهــر خدمــات الدعــم الــيت تقدمهــا ببــناء خــربات رفــيعة        

 . حتقيق هذا اهلدفاملستوى ومراكز متيز يف هذه ااالت إىل
  

  اإلجراء املطلوب من الس اختاذه-رابعا
 

لعــلّ جملــس التنمــية الصــناعية يوصــي املؤمتــر العــام        -٦٥
 :باعتماد مشروع القرار التايل

 إن املؤمتر العام،" 

 الذي ٢-ق/١٠-قرار املؤمتر العام م ع    إذ يستذكر   " 
ــرؤية اســتراتيجية    طويلــة يدعــو املديــر العــام إىل وضــع بــيان ل

 األمد يف الوقت املناسب لكي يعتمدها املؤمتر العام القادم،

ــلما  "  ــيط عـ ــيقة   وإذ حيـ ــواردة يف الوثـ ــات الـ باملعلومـ
IDB.30/23، 

بــيان الــرؤية االســتراتيجية الطويلــة    يعــتمد  -١" 
، بصــيغته ٢٠١٥-٢٠٠٥األمــد لليونــيدو الــيت تشــمل الفــترة 

 الواردة يف مرفق هذا القرار؛

املديـر العام أن يأخذ بيان الرؤية        إىل   يطلـب  -٢" 
االســتراتيجية الطويلــة األمــد يف احلســبان عــند صــياغة وتنفــيذ 
األطــر الــربناجمية املتوســطة األجــل والــربامج وامليزانــيات وغــري 

 ."ذلك من الربامج العملياتية خالل الفترة املشمولة به
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 املرفق
  

بيان الرؤية االستراتيجية الطويلة األمد
مةمقد 

يف ســـــياق البيـــــئة االقتصــــــادية العاملـــــية املــــــتغرية     
ــبلدان ذات    ــية والــ ــبلدان النامــ ــتجدة للــ ــياجات املســ واالحتــ
االقتصــادات االنتقالــية، يتعــين عــلى مــنظمة األمــم املــتحدة       

أن ترسم صورة لنفسها كمنظمة     ) اليونيدو(للتنمـية الصناعية    
ــي     ــيق األهــداف اإلمنائ ــة وحمــترفة تســاهم يف حتق ــؤة وفعال ة كف

الدولــية ذات الصــلة ويف التنمــية الصــناعية املســتدامة يف هــذه  
ــبلدان ــتها   . ال وينــبغي أن تدمــج املــنظمة هــذه الصــورة يف رؤي

 .الطويلة األمد

ــداف      ــيما األهـ ــية، ال سـ ــية الدولـ ــداف اإلمنائـ واألهـ
اإلمنائـية لأللفـية، والـتطورات يف االقتصاد العاملي، وخصوصا          

ــية العوملــة االقتصــادية امل  ــبلدان الفقــرية،  عمل عقــدة ومــيش ال
ســتكون، جمــتمعة، القــوى احملــركة الرئيســية الــيت حتــدد شــكل 

ــوى مشــاكل   . ســيناريوهات املســتقبل  ــذه الق ويضــاف اىل ه
 .البيئة والطاقة اليت تؤثر يف التنمية الصناعية

 الـتطورات والفرص    –السـيناريوهات    هـذه    وتشـمل  
يونيدو التصدي هلا    اليت قد يتعني على ال     –واملشـاكل احملـتملة     

 :ما يلي

ــياق     •  ــر يف سـ ــدة الفقـ ــن حـ ــيف مـ ــيظل التخفـ سـ
األهـداف اإلمنائـية لأللفـية أهم األهداف اإلمنائية         

 يف السنوات العشر القادمة؛

جيـب إدارة العوملـة االقتصـادية حبيـث يتسىن جين            • 
ــبها    ــا أمكـــن مـــن جوانـ ــا مـــع التقلـــيل مـ فوائدهـ

 قرية؛السلبية، ال سيما ميش البلدان الف

 جيب مواجهة حتديات البيئة والطاقة؛ • 

ــيا جــنوب الصــحراء الكــربى حمــل      •  ســتظل أفريق
االهـتمام املركّز يف اجلهود اإلمنائية الدولية، نظرا        

 مــن نوعهــا يف هــذه ةللــتحديات اإلمنائــية الفــريد
 املنطقة؛

ســتحتاج اــتمعات اخلارجــة مــن أزمــات نامجــة  • 
و كــوارث أ/نســان وإلعــن كــوارث مــن صــنع ا 

 .ىل مساعدة دوليةإطبيعية 

وجيب أن تستجيب اليونيدو هلذه السيناريوهات من        
ــد      ــدويل، بع ــائي ال ــيكل اإلمن ــتها يف اهل ــنطلق مركــزها ووالي م
صـقلهما وتعزيزمها بفضل جهود التغيري اليت بذلت يف املاضي          
ــية    ــتراتيجيتها املؤسسـ ــلة واسـ ــية ذات الصـ ــات الدولـ واالتفاقـ

ة والتوجيهات اليت ترد من الدول األعضاء       واملـبادئ التوجيهـي   
بــني احلــني واآلخــر، مبــا يف ذلــك خطــة األعمــال بشــأن دور   
ــية     ــبادئ التوجيهـــ ــتقبل واملـــ ــا يف املســـ ــيدو ووظائفهـــ اليونـــ

وعلى ". صـوب حتسـني إجنـاز بـرنامج اليونيدو        "االسـتراتيجية   
ــيدو أن تنشــئ لنفســها حــيزا خاصــا يف اهلــيكل اإلمنــائي     اليون

 تكفـل اإلتـيان بفوائـد مضـافة من خالل خدماا            الـدويل وأن  
 .املميزة

  
 جماالت التركيز

ــيناريوهات     ــيدو لســ ــطة اليونــ ــدى أنشــ ــي تتصــ لكــ
 :املستقبل، جيب أن تركّز على ااالت الثالثة التالية

 
ــطة    )ألف( ــر مـــن خـــالل األنشـ ــدة الفقـ التخفـــيف مـــن حـ

 االنتاجية يف القطاع غري الزراعي

 :امج يف هذه اموعة ما يليستشمل األنشطة والرب 
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مبــا يف (تنمــية القــدرة عــلى تنظــيم املشــاريع  )أ( 
 ؛)ذلك لدى النساء

 تنمية القطاع اخلاص احمللي؛ )ب( 

إســداء املشــورة بشــأن السياســة الصــناعية      )ج( 
 باالستناد اىل البحوث التطبيقية؛

بـــناء القـــدرات املؤسســـية عـــلى الصـــعيدين  )د( 
 القطري والقطاعي؛

ــتجارية     )هـ(  ــناعية والـــ ــآت الصـــ ــية املنشـــ تنمـــ
 الصغرية؛

تنمــية القطــاع غــري الــرمسي، مبــا يف ذلــك        )و( 
 املنشآت الصغرية جدا؛

 تنمية الصناعات الزراعية؛ )ز( 

املســــاعدة عــــلى خلــــق مــــناخ اســــتثماري  )ح( 
 موات؛

املســاعدة عــلى نشــر ونقــل التكنولوجــيات    )ي( 
 .احلديثة واملفيدة

 
 التجاريةبناء القدرات  )باء(

ىل مساعدة  إ األنشطة والربامج يف هذه الفئة       ىستسع 
ــبلدان ذات االقتصــادات االنتقالــية يف بــناء    الــبلدان النامــية وال

نتاجية والقدرات املتصلة بالتجارة، مبا يف      إلوتطوير القدرات ا  
ذلـك القـدرة عـلى االمتـثال للمتطلـبات السوقية اليت تفرضها             

 :شمل هذه ما يليوست.  النموةالبلدان املتقدم

املســــاعدة عــــلى بــــناء وتطويــــر القــــدرات  )أ( 
ــلى    إلا ــودة وعـ ــية اجلـ ــتجات العالـ ــديرية يف املنـ ــية والتصـ نتاجـ

  التقنية؛املعياريةشروط الاستيفاء 

بـرامج لـتطوير الـبىن التحتية املتعلقة بالقياس        )ب( 
 . واالختبار والنوعيةواملعايري

 

 البيئة والطاقة  )جيم(

ىل تعزيــز التنمــية  إهــذه اموعــة  ســتهدف أنشــطة   
الصــناعية املســتدامة مــع اإلســهام يف الوقــت نفســه يف حتقــيق   
ــية     ــية، وهــي هــدف هــام مــن األهــداف اإلمنائ االســتدامة البيئ

 :وستشمل هذه األنشطة ما يلي. لأللفية

ــات    )أ(  ــتراتيجيات وسياسـ ــتعلق باسـ ــرامج تـ بـ
 التنمية الصناعية املستدامة بيئيا؛

لتكنولوجيات املتقدمة األكثر فعالية    ترويج ا  )ب( 
 يف استخدام الطاقة واملواد وأقلّ إفرازا للملوثات والنفايات؛

بـرامج دعـم تشـمل إدخـال تعديـالت عـلى        )ج( 
تصـميم املنـتجات وعـلى التكنولوجـيا تكفـل اسـتدامة املوارد             

 بسد ثغرات املوارد الطبيعية يف االقتصاد؛

ــة  )د(  ــية الطاقـ ــتعزيز فعالـ  مـــن خـــالل بـــرامج لـ
 الدراية الفنية؛/حتسني ونقل التكنولوجيا

 املـــتجددة، ةبــرامج لــترويج مصــادر الطاقــ     ) ه( 
 سيما يف املناطق الريفية النائية؛ ال

املســـاعدة واملشـــاركة يف تنفـــيذ االتفاقـــات  )و( 
 .البيئية الدولية

  
 النهوج اجلامعة

ســتتميز أنشــطة املــنظمة يف جمــاالت التركــيز احملــددة    
 :من النهوج اجلامعةبعدد 

مـزيج مناسـب مـن األنشـطة العملياتية ووظائف            • 
ــر      ــيل ونشـ ــلى التحلـ ــتمل عـ ــاملي يشـ ــل العـ احملفـ

 املعارف ومناقشة مسائل التنمية الصناعية؛

توفـري مـنافع عامة دولية، كإنشاء وتطوير وإدارة          • 
املعـــارف وأفضـــل املمارســـات يف جمـــاالت مـــثل 

ــيا   ــناعية والتكنولوجـ ــية الصـ ــاءات إلواالتنمـ حصـ
 ىل ذلك؛إالصناعية واملهارات وما 
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تـرويج التكنولوجـيات اجلديـدة والناشئة اليت من          • 
احملـــتم أن تكـــون هلـــا آثـــار كـــبرية عـــلى التنمـــية 

 االقتصادية يف السنوات القادمة؛

التشـديد عـلى مفهـوم األمـن البشـري من خالل             • 
ــية     ــناء الــبىن التحت أنشــطة إعــادة تأهــيل وإعــادة ب

 ة يف اتمعات اخلارجة من األزمات؛الصناعي

حتسـني متواصـل يف اخلربة التقنية والكفاءة املهنية          • 
 لدى موظفي اليونيدو؛

تعزيــز الشــراكات مــع مــنظمات القطــاع اخلــاص  • 
 ومنظمات اتمع املدين؛

إنشـاء حافظة متوازنة من األنشطة املتصلة بتنفيذ         • 
ــية الصـــ   ــائف التنمـ ــية ووظـ ــات البيئـ ناعية االتفاقـ

التقلـــيدية يف جمـــاالت مـــثل تـــرويج االســـتثمار     
ــتجارية    ــآت الـــ ــية املنشـــ ــيا، وتنمـــ والتكنولوجـــ

 .الصغرية، وبناء القدرات التجارية
  

 األبعاد اإلقليمية 

سيكون لعمل اليونيدو يف السنوات القادمة عدد من         
 .األبعاد اإلقليمية

فســتحظى أفريقــيا جــنوب الصــحراء الكــربى، نظــرا   
إلمنائــية الفــريدة مــن نوعهــا، باهــتمام خــاص يف      ملشــاكلها ا

. أنشـطة املـنظمة عـلى صـعيدي الـتعاون الـتقين واحملفل العاملي       
وسـيعىن يف الوقـت نفسه بتلبية االحتياجات املختلفة للمناطق          

، ومشـــال أفريقـــيا، والكاريـــبـي أمـــريكا الالتينـــية –األخـــرى 
 .وآسيا، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

 ــيا مــن     وست ــنظمة فعل ــية نقــل وظــائف امل ــل عمل واص
ىل املــيدان وتعــزز مــن خــالل تدابــري خمــتلفة، مــنها       إاملركــز 

التواصـــل الشـــبكي، والترتيـــبات مـــع اليونديـــب وغـــريه مـــن  
 .الوكاالت اإلمنائية

ــدان اجلــنوب      ــيما بــني بل ــتعاون ف ــز ال وســيكون تعزي
 .مةمعلما هاما من معامل عمل اليونيدو يف السنوات القاد

  
 متويل التنمية 

ىل احلصــول عــلى مــوارد مالــية    إستســعى اليونــيدو   
كافــية ألنشــطة املســاعدة التقنــية وأنشــطة احملفــل العــاملي واىل  

وستفعل .  العشـر القادمة   تزيـادة هـذه املـوارد خـالل السـنوا         
 :ذلك من خالل ما يلي

احلصـــول عـــلى حصـــة عادلـــة مـــن الـــزيادة  )أ( 
 مة يف املساعدة اإلمنائية الرمسية؛املتوقعة يف السنوات القاد

الـتفاوض عـلى زيـادة املخصصـات يف إطار           )ب( 
 خمتلف االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛

تصـميم تدابـري أخرى مبتكرة منها احلصول         )ج( 
 .على متويل من منظمات القطاع اخلاص والرابطات الصناعية

ويف هــذا الصــدد، ستواصــل املــنظمة صــقل وتبســيط  
ليب عمـلها لتـبديد شواغل البلدان املاحنة والبلدان املتلقية          أسـا 

 .على السواء
  

 اليونيدو واملنظومة املتعددة األطراف 

ستواصـل اليونـيدو تعزيـز ترتيباا التعاونية مع غريها           
مــن الوكــاالت الدولــية مــثل مــنظمة الــتجارة العاملــية، ومؤمتــر 

، يف ااالت ذات    ، واليونديب  للتجارة والتنمية  األمم املتحدة 
ــترابط عــلى  إوستســعى يف الوقــت نفســه  . الصــلة ىل حتقــيق ال

نطـاق مـنظومة األمـم املـتحدة مـن خالل اعتماد خطة أعمال              
ىل األهداف  إأو بـرنامج عمـل مشـترك متفق عليهما يستندان           

   .القيادة التخصصيةاإلمنائية لأللفية وينطلقان من مفهوم 
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