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  السياق والسمات الرئيسية -ألف 
، ويف ١٠-م/٦- بصيغته املعدلة يف املقرر م ع ٢٣-م/٢-وفقـا ملقـرَّر املؤمتر العام م ع        -١

 بشــأن اإلطــار ، تــورد هــذه الوثــيقة مقــترحات املديــر العــامIDB.35/8-PBC.24/8ضــوء الوثــيقة 
 .٢٠١٣-٢٠١٠الربناجمي املتوسط األجل، 

ــيا واجملســدة يف إعــالن األلفــية هــي اإلطــار       -٢ ــيها دول ــية املــتفق عل وتظــل األهــداف اإلمنائ
الشـامل للعمـل اجلمـاعي، يف وجـه سلسـلة متصـاعدة مـن الصـدمات الـيت أصابت النظام الدويل                  

ويف عامل  . زمة الغذاء وأزمة الوقود واألزمة املالية     والـيت ُيعـبَّر عـنها تعبريا موجزا مناسبا بوصفها أ          
ــتعاون      ــاُت التغــيري تعزيــز ال ــترابط االقتصــادات وتشــابك املســائل، تســتدعي حتدي معــومل يتســم ب

ولذلـك سيظل حمور تركيز التعاون املتعدد األطراف يف جمال التنمية يف املستقبل املنظور              . الـدويل 
وسـيبقى القضـاء عـلى الفقـر ونشر منافع العوملة واحلفاظ            . هـو حتقـيق األهـداف اإلمنائـية لأللفـية         

وميثل اإلطار الربناجمي . عـلى البيـئة أهـم الـتحديات الـيت تواجـه الـتعاون يف جمال التنمية الصناعية               
 .، استجابة اليونيدو الربناجمية واإلدارية هلذه التحديات٢٠١٣-٢٠١٠املتوسط األجل، 

اجمية وعملـياهتا اإلداريـة صوب هنج قائم كليا على   ومـع حتـول خدمـات اليونـيدو الـربن       -٣
ــتائج، ميــثل اإلطــار الــربناجمي املتوســط األجــل،    ــائق  ٢٠١٣-٢٠١٠الن ــتعادا كــبريا عــن وث ، اب

-٢٠١٠وقـد صـيغ الشـكل اجلديـد إلطـار الفترة            . األطـر الـربناجمية املتوسـطة األجـل السـابقة         
ريعية وقراراهتا، وكذلك النتائج ذات  كـأداة مـرنة لتنفـيذ مقررات هيئات اليونيدو التش     ٢٠١٣

كما يقصد منه . الصـلة الـيت ختلـص إلـيها اهليـئات احلكومـية الدولـية يف مـنظومة األمـم املتحدة               
تقــدمي حملــة شــاملة عــن األولويــات الــربناجمية للمــنظمة وطــرائقها املتــبعة يف تقــدمي اخلدمــات يف   

 .٢٠١٣-٢٠١٠الفترة 

 إلـيها مفهوم اإلطار الربناجمي املتوسط األجل املتجدد         ومتاشـيا مـع املـبادئ الـيت يسـتند          -٤
 ٢٠١٣-٢٠١٠الـذي مدتـه أربـع سنوات وحيّدث كل سنتني، ُيعرض اإلطار الربناجمي للفترة               

ومــن مث، فــإن أولويــات . بتركــيز خــاص عــلى االســتمرارية الــربناجمية واالتســاق والتحســينات  
قــر مــن خــالل األنشــطة اإلنتاجــية؛ وبــناء  احلــد مــن الف(اليونــيدو املواضــيعية الــثالث الراســخة 

سـتظل ُتشكّل اهليكل الربناجمي األساسي لتنظيم وختطيط  ) القـدرات الـتجارية؛ والبيـئة والطاقـة       
ويف إطار هذا . ٢٠١٣-٢٠١٠بـرامج الدعـم األكـثر حتديـدا الـيت تضـطلع هبـا اليونيدو للفترة                
ات الـيت تشـهدها البيـئة التشغيلية        اهلـيكل، سُتسـتهل مـبادرات برناجمـية جديـدة اسـتجابة للـتغري             

 .للمنظمة واالحتياجات اإلمنائية للدول األعضاء
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 عــددا مــن ٢٠١٣-٢٠١٠كمــا يســتحدث شــكل اإلطــار الــربناجمي املتوســط األجــل  -٥
االبـتكارات اهليكلـية الرئيسـية، هتـدف إىل حتسـني توجهه حنو النتائج وتعزيز جدواه العملية يف                  

والقصــد مــن ذلــك هــو الــربط بــني األولويــات   . ني مــرة كــل ســنتني إعــداد الــربنامج وامليزانيــت 
املتوســطة األجــل مــن جهــة وبــرامج العمــل االثناســنوية مــن اجلهــة األخــرى، بطــريقة نظامــية     

 .وخالية من الفجوات

ويــرد أدنــاه مــلخص للســمات االبــتكارية الرئيســية لإلطــار الــربناجمي املتوســط األجــل   -٦
٢٠١٣-٢٠١٠: 

 اجلديـد، ألول مـرة، هدفا إمنائيا شامال يربط التنمية الصناعية            يتضـمن اإلطـار    )أ( 
التنمـية الصـناعية مـن أجـل ختفـيف حدة           : "ربطـا صـرحيا باألولويـات املواضـيعية الـثالث وهـي           

ويوفر هذا اهلدف اإلمنائي اإلطار العام      ". الفقـر؛ والعوملـة الشـاملة للجمـيع؛ واالسـتدامة البيئـية           
ــيدو إىل    ــيه اليون ــذي تســعى ف ــيها       ال ــدول األعضــاء ف ــا ال ــتها هب ــيت أناط ــة ال  االضــطالع بالوالي

 .واملسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

تـبدأ الوثـيقة بتحلـيل للوضع واالجتاهات، يف الفصل باء، يرسي أساسا حتليليا               )ب( 
ء حتديدا على   وُيسـلِّط التحلـيل الضـو     . متيـنا ألولويـات املـنظمة الـربناجمية املواضـيعية واإلقليمـية           

كمـا يسلط   . االجتاهـات ذات الصـلة يف جمـاالت الفقـر والـتجارة والبيـئة والطاقـة وتغـري املـناخ                   
 .الضوء على التطورات األخرية يف هيكل املعونة العاملية وآثارها يف الشراكات االستراتيجية

ة املعروض(أجريـت مواءمـة تامـة لبنـية مكونات الربنامج املواضيعي وتركيبتها              )ج( 
ــييت الفــترة     ) ٥-يف الفصــل جــيم  ــرنامج وميزان ــية املكونــات الــيت ســُتدرج يف ب حبيــث توافــق بن

ــبة٢٠١١-٢٠١٠ ــار الــربناجمي املتوســط األجــل الســابق مل يتضــمن       .  املرتق وحيــث إن اإلط
مكونـات برناجمـية فـإن هـذه السـمة اجلديـدة لـن تضـفي قدرا أكرب من اخلصوصية على اإلطار                      

 .ل أيضا عملية استنباط برامج العمل االثناسنوية من اإلطار مباشرةاجلديد فحسب بل ستسّه

عـالوة عـلى ذلـك، ُبسِّـطت أيضـا إىل حـد كبري مكونات الربنامج املواضيعي                  )د( 
ــار اجلديـــد  ــتعددة يف اإلطـ ــترة  . املـ ــة بـــربنامج وميزانـــييت الفـ ــيقة  (٢٠٠٩-٢٠٠٨ومقارنـ الوثـ

GC.12/8(          وُيتوقع أن  .  مكونا ١٢ مكونا إىل    ٢١من  ، خفـض العـدد اإلمجـايل لتلك املكونات
ــتآزر، ويتمــيز باتســاق فــين       يــؤدي ذلــك إىل جعــل اإلطــار الــربناجمي أبســط، وأكــثر حتقــيقا لل

 .أفضل، ويقّدم حوافز أكرب ملوظفي اليونيدو على العمل معا لزيادة التأثري اجلماعي

يستحدث اإلطار  متاشـيا مـع مـبادئ اإلدارة القائمـة عـلى النـتائج وممارسـاهتا،                 )هـ( 
ــترة    ــربناجمي املتوســط األجــل للف ــنواتج السياســاتية    ٢٠١٣-٢٠١٠ال ــن ال ــة م ــك جمموع  كذل
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وتتجاوز هذه . واملؤسسـية القابلـة للقـياس، ُيـتوخى حتقـيقها عـلى املستويني اإلقليمي والقطري          
الـنواتج اآلثار الفورية لتدخالت اليونيدو، وتندرج عموما ضمن نطاق اختصاص احلكومات،            

ويقصد من استحداث هذه النواتج أن يسترشد هبا يف      . يت متـتلك عملية التنمية وتتوىل قيادهتا      الـ 
. تصـميم الـربامج واملشاريع وصوغها وتنفيذها سعيا إىل حتقيق النتائج املتوسطة األجل املتوخاة      

ث، وترتـبط الـنواتج السياسـاتية واملؤسسـية السـت ارتـباطا مباشـرا باألولويـات املواضيعية الثال                
، لــتحل حمــل البنــية اجملــزأة للــنواتج يف  ٢٠١١-٢٠١٠وسُتجسَّــد يف بــرنامج وميزانــييت الفــترة  

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨وثيقة برنامج وميزانييت الفترة 

ــد اخلــاص        )و(  ــنهج اجلدي ــد مؤشــرات األداء ذات الصــلة اســتكماال لل ــثل حتدي مي
ا يف مصـفوفة نتائج     وُتدمـج الـنواتج واملؤشـرات معـ       . بصـوغ نواتـج سياسـاتية ومؤسسـية كلـية         

 ).٢٥انظر الصفحة (موحدة خاصة باليونيدو 

 بـرامج منفصـلة لكـل من مناطق اليونيدو          ٢٠١٣-٢٠١٠يقـّدم إطـار الفـترة        )ز( 
أفريقـيا، واملـنطقة العربـية، وآسـيا واحملـيط اهلـادئ، وأوروبـا والـدول املستقلة حديثا،                  (اخلمـس   

مج إقلــيمي الــتحديات الرئيســية الــيت تــتعني ويعــرض كــل بــرنا). وأمــريكا الالتينــية والكاريــبـي
 .مواجهتها واستراتيجيات اليونيدو للتصدي لتلك التحديات لكل منطقة على حدة

حملـة شاملة عن وظائف الدعم الرئيسية     ) الفصـل دال  (يقـّدم إطـار إدارة الـربامج         )ح( 
ليونــيدو الشــامل يف ويــورد الفصــل بــيانا مقتضــبا هبــدف ا. الالزمــة ألداء الــربامج بفعالــية وكفــاءة

كما جيمل أهم   . جمـال اإلدارة، والقـيم األساسـية الـيت توجـه عمل موظفيها على مجيع املستويات               
املـبادرات والـتطورات املقـررة للفـترة قـيد الـنظر، ويـربز عـلى وجـه اخلصوص اخلطوات املقترحة             

األعمــال، لتحســني كفــاءة اليونــيدو التشــغيلية مــن خــالل إعــادة هندســة عملــيات االضــطالع ب   
 .والتدابري األخرى لتعزيز عملية الالمركزية والدور الفين للمكاتب امليدانية

ويف ضــوء الســمات اجلديــدة واالبــتكارية الــيت أُبــرزت أعــاله، يواصــل اإلطــار الــربناجمي   -٧
، التأكـــيد عـــلى العديـــد مـــن تدخـــالت اليونـــيدو الـــربناجمية  ٢٠١٣-٢٠١٠املتوســـط األجـــل، 

ــاق األ  ــثالث  الراســخة يف نط ــات املواضــيعية ال ــز     . ولوي ــة حنــو تعزي ــترحة موجه ــتدخالت املق وال
الـروابط املـتداعمة بـني الوظـائف التحليلـية واملعـيارية ووظـيفيت عقد االجتماعات والتعاون التقين         
اللــتني تضــطلع هبمــا املــنظمة، وتقــدمي املشــورة االســتراتيجية والسياســاتية ملــتخذي القــرارات يف    

 ).ومن هنا التأكيد على النواتج السياساتية ضمن كل أولوية مواضيعية(اص القطاعني العام واخل

ــربناجمية خــالل الفــترة       -٨ وإضــافة إىل ذلــك، مــن املقــرر إجــراء عــدد مــن التحســينات ال
 : يف اجملاالت التالية على وجه التحديد٢٠١٣-٢٠١٠
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 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ )أ( 

 تشغيل الشباب؛ )ب( 

  يف التنمية الصناعية ومتكني املرأة اقتصاديا؛املرأة )ج( 

اإلنــتاج األنظــف والصــناعات املتســمة بالكفــاءة مــن حيــث اســتخدام املــوارد   )د(  
 وبقلة انبعاثات الكربون؛

 احلصول على الطاقة وتوفري الطاقة للفقراء؛ )ه(  

 إقامة الشراكات مع املؤسسات املالية الدولية؛ )و(  

ــز القــدرات  )ز(   ــاء باملهــارات الصــناعية وتنمــية     تعزي  الصــناعية مــن خــالل االرتق
 .املوارد البشرية الصناعية

ــربناجمية يف نطــاق مكونــات برناجمــية ميكــن       -٩ ــنما يدخــل بعــض هــذه التحســينات ال وبي
، ولذلك  )متكني املرأة، على سبيل املثال    (حتديدهـا بوضـوح، يتسـم الـبعض اآلخـر بطـابع أمشل              

 .لربامج وتنفيذها يف طائفة أوسع من اجملاالتسيتعني أن يوجِّه وضع ا

ومـن العناصـر الرئيسـية يف اسـتراتيجية التنفـيذ الـيت تعـتمدها اليونيدو خبصوص اإلطار                   -١٠
ــل،    ــط األجـ ــربناجمي املتوسـ ــراكات    ٢٠١٣-٢٠١٠الـ ــة الشـ ــلى تقويـ ــتمر عـ ــيزها املسـ ، تركـ

هلــا، مــن أجــل بــناء مــزيد مــن االســتراتيجية مــع الكــيانات الــتابعة لألمــم املــتحدة وغــري الــتابعة 
وسُيشدد بوجه خاص على  . عالقـات الـتآزر وتعزيـز األثـر الـناتج عن برامج املنظمة وأنشطتها             

مواصــلة املشــاركة االســتباقية يف اجلهــود املــبذولة لتحقــيق االتســاق عــلى صــعيد املــنظومة عــلى 
 مجيع أجهزة منظومة وستسعى اليونيدو أيضا إىل إقامة تعاون أوثق مع      . صـعيدي املقـر وامليدان    

األمـم املـتحدة اإلمنائـية، وال سـيما املكلفـة منها بواليات مكمِّلة، بغية تعزيز قدرة املنظمة على       
 .تلبية االحتياجات املتزايدة للدول األعضاء فيها

، إىل تـــزويد ٢٠١٣-٢٠١٠وإمجـــاال، يهـــدف اإلطـــار الـــربناجمي املتوســـط األجـــل،   -١١
سـتجابة بفعالـية للـتحديات املتمـثلة يف سرعة تغري بيئة التنمية         املـنظمة بإطـار شـامل ومتسـق لال        

ويسـعى اإلطـار إىل فعـل ذلـك بضـمان وجـود نظـم الدعم الضرورية لتحقيق نتائج                   . الصـناعية 
إمنائـية قابلـة للقـياس وبطـريقة ُتسـتخدم فـيها على أفضل وجه ممكن املوارد اليت عهدت هبا إىل                     

 .املنظمة الدول األعضاء فيها

ــفحة  -١٢ ــرد يف الصـ ــل،   ٨ويـ ــار الـــربناجمي املتوســـط األجـ ــياين لإلطـ   عـــرض يف شـــكل بـ
٢٠١٣-٢٠١٠. 
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 التنمية الصناعية من أجل ختفيف حدة الفقر، والعوملة الشاملة للجميع، واالستدامة البيئية
 )٨ و٧ و٣ و١املسامهة يف األهداف اإلمنائية لأللفية (

متكني النساء والرجال على قدم
املساواة من اكتساب دخلهم وزيادته 

.نشطة صناعية إنتاجيةباالخنراط يف أ

 الصناعات يف البلدان النامية من متكني
إنتاج سلع وخدمات تستويف املعايري 

الصناعية الدولية للقطاعني العام واخلاص 
واالجتار بتلك السلع واخلدمات، ومتكينها

 .من االستفادة املتزايدة من العوملة

 اعتماد الصناعات أمناط إنتاج 
 واستثمار أنظف تتسم بالكفاءة

يف استخدام املوارد وبقلة انبعاثات 
الكربون، مما يساهم يف التخفيف من 

 التحديات البيئية ويف التكيف 
 .مع تغري املناخ

 البيئة والطاقة بناء القدرات التجاريةاحلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية

سياسات النمو العادل
 االستراتيجيات والسياسات 
 واللوائح الصناعية يف البلدان 

النامية تدعم حتقيق منو صناعي عادل 
 .وشامل للجميع

 :يري الدولية واالمتثال هلااملعا
 السياسات واللوائح تعّزز فرص 

 التعاون الصناعي الدويل، 
 واألمناط التجارية املراعية للقواعد

 . وغري التمييزية

 السياسات واملمارسات 
 :يف جمال االستدامة الصناعية

 السياسات واخلطط 
واللوائح الصناعية تراعي االعتبارات البيئية 

واستخدام السلع واخلدمات والطاقة 
 .استخداما مستداما

 النتائج السياساتية

مؤسسات متكّن األسواق
 :ارمن األداء وتدعم االستثم

 املؤسسات الوطنية واإلقليمية 
تنشئ خدمات متكّن األسواق من األداء 
لصاحل الصناعات وتساعد الصناعات 

 .على زيادة قدراهتا اإلنتاجية

 مؤسسات توحيد املواصفات
 :ودعم التجارة

منظمات الدعم تعتمد معايري صناعية 
دولية للقطاعني العام واخلاص، وتنشرها، 
وتقّدم املساعدة إىل املنشآت اليت تسعى 

 .إىل إمداد األسواق الدولية

 :خدمات دعم الصناعة اخلضراء
مؤسسات القطاعني العام واخلاص تدعم 

الصناعة يف االمتثال لالتفاقات البيئية 
وتقّدم خدمات للتخفيف من اآلثار 

  للصناعة والتكيف اخلارجية السلبية
 .مع تغري املناخ

 النواتج املؤسسية

 رات اإلنتاجية التنافسية القداالستراتيجية الصناعية والبيئة االقتصادية
 من أجل التجارة الدولية

 اإلنتاج الصناعي املتسم 
 بالكفاءة يف استخدام املوارد 
 وبقلّة انبعاثات الكربون

 املكونات الربناجمية املواضيعية

 البنية التحتية للنوعية واالمتثالترويج االستثمار والتكنولوجيا
استخدام الطاقة املتجددة يف األغراض 

احتادات األعمال التجارية الزراعية  اإلنتاجية
واملتوسطة املوّجهة حنو واملنشآت الصغرية 

 التصدير
املسؤولية االجتماعية للشركات من أجل 

 االندماج يف األسواق
 تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

تطوير جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة
 وسلسلة القيمة الزراعية

يع يف املناطقتطوير قدرات تنظيم املشار
 الريفية ولدى النساء والشباب

األمن البشري وإعادة التأهيل بعد األزمات

 البحوث واإلحصاءات الصناعية االستراتيجية 
 الشراكات مع املؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
 الربنامج اخلاص ألقل البلدان منوا

 :البعد اإلقليمي
 يثا، وأمريكا الالتينية والكاريـيببرامج إقليمية ألفريقيا، واملنطقة العربية، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبا والدول املستقلة حد

 تساق يتميز عمل اليونيدو الربناجمي، الذي يستند إىل إطار النتائج الرباجمية، باالبتكار والتركيز واال
 يف تصميمه وتنفيذه وتقييمه، ويتلقى مساعدة كافية من خدمات الدعم، ويتبع املبادئ املعترف هبا دوليا 

 .فيما يتعلق بفعالية املعونة والتعاون اإلمنائي

مبدأ اإلدارة 
 يف اليونيدو

الربنامج املتوسط
 األجل

النتائج املتوقعة
على الصعيد 
 القطري

األثر املتوقع

األولويات 
 املواضيعية

اهلدف اإلمنائي

 
 

 

 

 )٢٠١٣-٢٠١٠(إطار اليونيدو الربناجمي املتوسط األجل
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  حتليل الوضع واالجتاهات -باء 
  مقدمة ١-باء 

، ٢٠٠٦ يف عام ٦١/٢١٥ن جديد، يف قرارها  أكّـدت اجلمعـية العامـة لألمـم املتحدة م          -١٣
أن التصـنيع ُيشـكّل عـامال أساسـيا يف الـنمو االقتصـادي املطـرد والتنمـية املسـتدامة والقضاء على                      
الفقــر يف الــبلدان النامــية والــبلدان الــيت متــر اقتصــاداهتا مبــرحلة انتقالــية، وكذلــك يف إجيــاد العمالــة  

ندمـاج االجـتماعي، مبـا يف ذلـك إدماج املرأة يف عملية             املنـتجة وتولـيد الدخـل وتيسـري عملـية اال          
ــناء القــدرة اإلنتاجــية والتنمــية الصــناعية مــن دور حــيوي يف حتقــيق      . التنمــية كمــا أكــدت مــا لب

 .األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية

مقدمــتها القضــاء عــلى الفقــر، هــدف ويشــكّل حتقــيق األهــداف اإلمنائــية لأللفــية، ويف  -١٤
وتظــل التنمــية الصــناعية يف هــذا العــامل املعــومل أداة قويــة للعمــل عــلى حتقــيق . املــنظمة الرئيســي

 .الرفاه البشري وتعزيز الصاحل العام اجملّسد يف األهداف اإلمنائية لأللفية
  

  االجتاهات يف التنمية الصناعية ٢-باء 
ت ســرعة الــتغري يف االقتصــاد العــاملي وأمناطُــه إىل إجيــاد بيــئة خــالل العقــود املاضــية، أّد -١٥

ويســـري تدويـــل اإلنـــتاج الصـــناعي والـــتجارة واالســـتثمار . مـــتزايدة الـــتعقد للتنمـــية الصـــناعية
ــؤدي إىل تعمــيق اهلــوة         ــيل، ولكــن غــري متســاوية، ممــا ي ــرية مل يســبق هلــا مث والتكنولوجــيا بوت

بلدان املــتقدمة الــنمو والــبلدان النامــية، وبــني الــبلدان الصــناعية وتوســيع أوجــه الــتفاوت بــني الــ
وتـبلغ اآلن حصـة الـبلدان النامـية مـن جممـوع القـيمة املضـافة الصـناعية العاملية                    . النامـية نفسـها   

حـوايل الـربع، بسـبب الـنمو املـلحوظ الـذي حتقـق يف شـرق آسـيا وجنوهبا، وخباصة يف الصني                       
ة بلدان أفريقيا جنويب الصحراء الكربى، باستثناء ويف الوقـت ذاتـه، اسـتمر ركود حص      . واهلـند 

 يف املائــة، بيــنما شــهدت الــبلدان الــيت متــر ٠,٢٥جــنوب أفريقــيا، مــن تلــك القــيمة، عــند حنــو 
اقتصـاداهتا مبـرحلة انتقالـية واقتصـادات بلـدان أمريكا الالتينية والكاريبـي اخنفاض مسامهتها يف                

 . يف املائة٣ىل ما يزيد قليال عن الناتج الصناعي العاملي مبقدار النصف، إ

واقـترن منـو إنـتاج الصـناعات التحويلـية يف الـبلدان النامـية بـزيادة حصتها من التجارة                     -١٦
وتـــبلغ حصـــة الـــبلدان النامـــية حالـــيا حنـــو ثلـــث الـــتجارة العاملـــية يف  . العاملـــية يف املصـــنوعات

معظم هذا النمو يف التجارة بني وبيـنما حتقق  .  يف املائـة يف الثمانيـنات     ١٢املصـنوعات، مقـابل     
الـبلدان النامـية والـبلدان املـتقدمة الـنمو، شـهدت السـنوات األخـرية أيضـا منوا مطردا يف جتارة                      

 .السلع األساسية واملصنوعات بني بلدان اجلنوب
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وبـدأ يف الظهـور منـط جديـد مـن الـترابط العـاملي عـلى حمورين مشايل جنويب، وجنويب                      -١٧
ومل . كمجموعة متجانسة" العامل النامي"ا الـنمط اجلديـد يسـمح مبعاملـة          ومل يعـد هـذ    . جـنويب 

فقد أصبحت الصناعة   . يعـد مـن املمكـن اعتـبار عملـية التصـنيع يف أي بلـد عملـية داخلية حبتة                   
التحويلـية عملـية متكاملة على الصعيد العاملي، وهي تنتقل بوترية دائمة التزايد يف اجتاه البلدان                

شـرق آسـيا، والسيما الصني، بقدر متزايد، إىل مركز الصناعة التحويلية يف          ويـتحول   . النامـية   
ويكشـف توزيـع اإلنـتاج الصـناعي بـني الـبلدان النامـية حبسـب فـئة الدخـل عـن الكـثري             . العـامل 

، فاقـت الصـني وحدهـا، بفـارق كـبري، مجـيع البلدان احلديثة               ٢٠٠٧ففـي عـام     . بصـفة خاصـة   
وهناك تضاؤل واضح يف احلصص     . قيمة املضافة الصناعية  العهـد بالتصـنيع جمـتمعة مـن حيث ال         

مـن اإلنـتاج الصـناعي لدى كل اجملموعات األخرى من البلدان النامية، ولدى أقل البلدان منوا                 
 .على اخلصوص

ويف الوقـت ذاتـه ال يـزال الفقـر سـائدا يف أرجـاء كثرية من العامل رغم اجلهود الكبرية                      -١٨
وبيـنما خطت بعض املناطق والبلدان خطوات   . منائـية لأللفـية   الـيت بذلـت لتحقـيق األهـداف اإل        

ففــي أفريقــيا جــنويب . هامــة يف ســبيل حتقــيق تلــك األهــداف، فــإن الــتقدم احملــرز كــان مــتفاوتا 
الصـحراء الكـربى، تبعـث حـاالت اإلخفـاق املـتوقعة يف خفـض نسبة الفقر إىل النصف حبلول                     

اخ وارتفاع أسعار الطاقة واألغذية من تفاقم       ويـزيد تغري املن   .  عـلى القلـق الشـديد      ٢٠١٥عـام   
ــيا جــنويب الصــحراء         ــية، وخباصــة يف أفريق ــبلدان النام ــد مــن ال ــا العدي ــيت يواجهه ــتحديات ال ال

وأّدت اآلثـار املترتـبة عـلى ارتفـاع أسعار األغذية والنفط والسلع األخرى منذ أوائل                . الكـربى 
لعديد من البلدان األفريقية بنسب تتراوح  إىل انكمـاش الـناتج احملـلي اإلمجـايل يف ا          ٢٠٠٧عـام   
وتــتجاوز آثــار ارتفــاع أســعار األغذيــة والطاقــة يف شــروط التــبادل        .  يف املائــة١٠ و٣بــني 

 . بلدا ناميا١٥ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف أكثر من ١٠التجاري نسبة 

اح أشـــد ألن ويف ضـــوء هـــذه اخللفـــية، يتســـم اعـــتماد هنـــج قـــائم عـــلى الـــنمو بإحلـــ   -١٩
االضــطراب االقتصــادي واملــايل الــذي حــدث يف اآلونــة األخــرية زاد مــن شــدة التركــيز عــلى    
الـترابط االقتصـادي العـاملي، وألن أزمـيت الغـذاء والوقـود واألزمـة املالـية أثّرت على االستقرار                     

كّل ، وميكــن أن يشــ. االقتصــادي يف الــبلدان النامــية والــبلدان املــتقدمة الــنمو عــلى حــد ســواء 
ارتفــاع أســعار املــواد الغذائــية والطاقــة هتديــدا لــبقاء ماليــني األشــخاص الــذي يعيشــون عــلى     

وميكـن أن تـؤدي األزمـة املالية أيضا إىل تباطؤ اقتصادي عاملي        . اهلـامش بـني الكفـاف واجملاعـة       
قـد خيفّـض الطلـب عـلى صـادرات الـبلدان النامـية ويقلّـص االستثمار املباشر األجنيب وحيد من             

ويف ظـل هـذه الظروف سيكون من الصعب تفادي حدوث   . ويـل التنمـية يف الـبلدان الفقـرية       مت
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انكمــاش النشــاط االقتصــادي يف الــبلدان النامــية يهــدد بــتقويض مــا حتقــق بشــق األنفــس مــن     
 .مكاسب فيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية

للتصـــدي الفعـــال ومثـــة حاجـــة واضـــحة إىل زيـــادة الـــتعاون الـــدويل وتنســـيق العمـــل  -٢٠
 اليت  - أزمـات الغـذاء والنفط واملال        -لألزمـات الـيت مل يسـبق أن اجتمعـت عـلى هـذا الـنحو                 

ــيا  ــتعاون يف جمــال التنمــية    . يواجههــا العــامل حال ومــن اجلــلي، يف اقتصــاد مــتكامل عاملــيا، أن ال
 .الصناعية عنصر أساسي من عناصر هذا الرد الدويل

  
  التحديات العاملية ٣-باء 

عـدا عـن األزمـات احلالـية املـترابطة املتعلقة بالغذاء والنفط واملال، هناك ثالثة حتديات              -٢١
رئيسـية تنـبغي مواجهـتها إذا أريد إحراز مزيد من التقدم صوب حتقيق غايات وأهداف إعالن                 

أمـا الـثاين فهـو نشـر منافع العوملة والعمل           . وأول هـذه الـتحديات القضـاء عـلى الفقـر          . األلفـية 
والـتحدي الثالـث هـو إدارة االنـتقال إىل مسـار إمنـائي مستدام              . ن يسـتفيد مـنها الفقـراء      عـلى أ  

-٢٠١٠وخالل فترة اإلطار الربناجمي املتوسط األجل املقبل،        . يتسـم بقلـة انـبعاثات الكـربون       
، سـتركز اليونـيدو بـراجمها وأنشـطتها على مساعدة الدول األعضاء على التصدي هلذه          ٢٠١٣

ــتحديات الرئيســـ  ــرؤية      . يةالـ ــيان الـ ــواردة يف بـ ــددة الـ ــتدابري احملـ ــلى الـ ــيز عـ ــب التركـ وسينصـ
 ).٤-ق/١١-املعتمد يف القرار م ع (٢٠١٥-٢٠٠٥االستراتيجية الطويلة األمد للفترة 

  
  الفقر والالمساواة ١-٣-باء 

وما زال يشكل حموَر . ال يـزال القضـاء عـلى الفقـر هو التحدي الرئيسي يف عامل اليوم          -٢٢
. اجملـتمع الـدويل، الـذي أضـحت جهـوده اجلماعـية تؤثـر يف معدل انتشار الفقر وِحّدته                  تركـيز   

بـيد أنـه يف حـني أن عـدد األشـخاص الذيـن يعيشـون يف فقر مدقع مازال يتراجع على الصعيد                       
العـاملي فإن هذا النجاح خيفي بطء التقدم وتقلّبه يف بعض البلدان، ومن بينها العديد من بلدان                 

والواقـع أنه يبدو اآلن، كما هو مبّين أعاله، أن عدة بلدان            .  الصـحراء الكـربى    أفريقـيا جـنويب   
قـد ال تسـتطيع حتقـيق غايـة اهلـدف اإلمنـائي لأللفـية املتمـثل يف خفـض نسـبة الفقر إىل النصف                         

وتذهـب الـتقديرات إىل أن الـزيادات األخـرية يف أسـعار األغذيـة والطاقة          . ٢٠١٥حبلـول عـام     
 شـخص إىل هوة الفقر، معظمهم يف أفريقيا جنويب الصحراء الكربى             ملـيون  ١٠٠دفعـت حنـو     
 .وجنوب آسيا

وهــناك العديــد مــن الوصــفات السياســاتية لــلحد مــن الفقــر، غــري أنــه تبــّين أن الــنمو      -٢٣
ــو أكــثر          ــوده القطــاع اخلــاص، ه ــذي يق ــوم بالتصــنيع ال االقتصــادي الســريع واملســتمر، املدع
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 ملــيون شــخص مــن دائــرة الفقــر يف شــرق آســيا ٣٠٠ن فقــد حتــرر أكــثر مــ. الوصــفات فعالــية
ومن العناصر األساسية . وجـنوب شـرقها خـالل العقـد األخـري نتيجة للنمو االقتصادي السريع       

يف هـذا االخنفـاض الكبري يف نسبة الفقر تطوير القدرات اإلنتاجية الصناعية وإجياد فرص العمل                
 .املنتج للفقراء نساء ورجاال

العـنان لدينامـية القطـاع اخلـاص وجعـل التقدم الصناعي السريع أمرا              ويتطلـب إطـالق      -٢٤
وتبلغ حصة القطاع اخلاص    . ممكـنا وجـود بيـئة متكينـية تشـّجع عـلى ظهـور املنشآت وتوسُّعها               

وهـو القـوة الدافعـة للتنمية الصناعية يف         . يف معظـم الـبلدان ثالثـة أربـاع الـناتج احملـلي اإلمجـايل              
ــبا، وحيــ   ــبلدان تقري ــتاج     مجــيع ال ــتغرية لإلن ــة االقتصــادية مــن خــالل األمنــاط امل دِّد شــكل العومل

وميثل وجود قطاع خاص نشط، يستفيد من القوة        . واالسـتثمار والـتجارة على الصعيد الدويل      
اجملـتمعة للمنشـآت الكـبرية واملتوسـطة والصـغرية والصـغرى ومن الروابط بينها، شرطا أساسيا                 

ة، وتعزيز اإلنتاجية، ونقل التكنولوجيات الصناعية اجلديدة       مسـبقا إلطـالق الدينامية االقتصادي     
ونشـرها، واحلفـاظ عـلى القـدرة التنافسـية، واملسامهة يف تطوير مهارات تنظيم املشاريع، مث يف                 

 .احلد من الفقر يف هناية األمر

وتنـتج العديـد مـن الـبلدان النامـية، ال سـيما أقـل الـبلدان منـوا، حصـة غري متناسبة من                         -٢٥
تاجها الصــناعي مــن خــالل جمموعــة صــغرية نســبيا مــن املنشــآت العمالقــة الــيت تكــون عــادة  إنــ

. مملوكــة للدولــة أو املســتثمرين األجانــب أو عــدد قلــيل مــن مــنظمي املشــاريع احمللــيني األثــرياء 
. وكــثريا مــا ال يكــون هلــذه الشــركات ســوى روابــط حمــدودة نســبيا ببقــية قطاعــات االقتصــاد 

 العاملـة غـري الزراعـية إمـا مسـتخَدمني لدى الغري أو عاملني ألنفسهم، يف                 وتعمـل غالبـية القـوة     
عــدد كــبري مــن املنشــآت الصــغرى والصــغرية الــيت يدخــل الكــثري مــنها يف إطــار القطــاع غــري     

ــرمسي ــدرة        . ال ــنمو واكتســاب الق ــيل نســبيا مــن هــذه املنشــآت مــن ال ــتمكن ســوى القل وال ي
 .واق الدوليةالتنافسية يف االقتصاد الوطين ويف األس

وملواجهــة هــذا الــتحدي، يلــزم اتــباع اســتراتيجيات منــو تعمــل لصــاحل الفقــراء وتكــون  -٢٦
شـاملة للجمـيع مـن أجل إزالة العقبات املتعلقة بالسياسات والعراقيل التنظيمية اليت تقف عائقا               

اريع يف وجــه املــبادرات احمللــية لتنظــيم املشــاريع، ومــن أجــل تعزيــز القــدرات عــلى تنظــيم املشــ 
ومن مث ينبغي أن    . وإتاحـة احلصـول عـلى الـتمويل والدرايـة التقنية واملعلومات املتعلقة بالسوق             

هتــدف اســتراتيجيات الــنمو املوجهــة حنــو احلــد مــن الفقــر إىل دعــم تطويــر املنشــآت الصــغرى   
والصــغرية واملتوســطة احلجــم لتصــبح منشــآت دينامــية وابــتكارية وموجهــة حنــو الــنمو، متــتلك   

وتسـاعد هـذه االسـتراتيجيات على هتيئة        . عـلى املنافسـة يف األسـواق الوطنـية والدولـية          القـدرة   
الظــروف الضــرورية الســتدامة الــنمو االقتصــادي بــإطالق قــدرات االقتصــاد غــري املســتخدمة     
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وجيـب أن يكـون اهلدف املتوخى هو        . اسـتخداما كافـيا، وتعزيـز قدرهتـا عـلى زيـادة اإلنتاجـية             
 .تخلص من الفقر، مع وضع األسس لتكوين اقتصاد حديث وصناعيمساعدة الفقراء على ال

  
  العوملة املتفاوتة ٢-٣-باء 

بـرزت العوملـة باعتـبارها السـمة الغالـبة لالقتصاد العاملي، والبد من أهنا ستحتفظ هبذه            -٢٧
وبيـــنما مت التســـليم مـــنذ فـــترة بـــأن الـــتجارة عنصـــر رئيســـي يف   . الغلـــبة يف الســـنوات املقـــبلة

 مـن األهـداف اإلمنائـية لأللفـية املتعلق بالشراكة     ٨يجيات التنمـية الصـناعية فـإن اهلـدف        اسـترات 
العاملـية يتضـمن يف جوهـره هـدف إنشاء نظام جتاري مفتوح ويستند إىل القواعد وميكن التنبؤ                   

غـري أن الـتجربة تبـّين أن العوملـة ومـا يرتبط هبا من حترير لنظم االستثمار            . بشـأنه وغـري متيـيزي     
تجارة ال يكفـيان لضـمان انـتفاع العديـد مـن الـبلدان النامـية مـن األسواق العاملية وحتقيقها                     والـ 

 .منوا اقتصاديا سريعا

وال تـزال الـبلدان النامية تواجه اختالالت كبرية، وما زالت عاجزة عن االستفادة التامة                -٢٨
مــع أن الــتجارة العاملــية و. مــن اخلطــوات احملــدودة الــيت اختذهتــا الــبلدان الصــناعية لفــتح أســواقها  

ــنح يف       ــية باتـــت متـ ــبلدان النامـ ــم أن الـ ــية، ورغـ ــالعقود املاضـ ــة بـ ــبريا مقارنـ ــادا كـ ازدادت ازديـ
اسـتراتيجياهتا اإلمنائـية الوطنـية أولويـة أكـرب للـتجارة وصـالهتا بالفقـر، فـإن حجـم صـادرات أقل                 

 ومن أسباب ذلك أن .١٩٩٥الـبلدان منـوا مل يـزد سـوى بنسبة ضئيلة على ما كان عليه يف عام             
احلواجـز الـيت تعترض التجارة ما زالت متنع شرحية كبرية من العامل النامي من النفاذ إىل األسواق          

ومن شأن إبرام اتفاق جتاري ناجح، جيسد املقاصد        . يف قطاعـات ميكـن أن تزدهـر فـيها الصناعة          
يساعد كثريا على تفعيل ما  مـن األهـداف اإلمنائـية لأللفـية، أن     ٨اإلمنائـية الـيت يتضـمنها اهلـدف       

 .للبلدان النامية من قدرة كامنة على االندماج السليم والعادل يف االقتصاد العاملي

فالصـلة بـني حترير التجارة مث       . بـيد أن جمـرد فـتح االقتصـادات أمـام الـتجارة ال يكفـي                -٢٩
ة أخرى، ازديـاد حصـة الـبلدان النامـية مـنها نتـيجة لذلـك مـن جهـة، واحلـد مـن الفقر من جه                        

فالـتجارة قـادرة عـلى إتاحـة فـرص النمو االقتصادي الذي خيدم مصلحة               . ليسـت صـلة تلقائـية     
الفقــراء عــن طــريق تشــجيع األنشــطة اإلنتاجــية وتوســيع نطــاق مصــادر التوظــيف وتــنويعها يف 
الـبلدان النامـية، ولكن ليس هناك ما يضمن أن التوسع يف الصادرات سيفضي إىل حتقيق النمو                 

ويف أقـل الـبلدان منوا، بوجه خاص، تتسم القدرة اإلنتاجية على            . ي الشـامل للجمـيع    االقتصـاد 
وقد . العـرض، أو قـاعدة الصـادرات، باحملدوديـة، وتعـتمد اعتمادا مفرطا على السلع األساسية       

يفــتقر املصــّدرون الذيــن حيــاولون بــيع منــتجات جديــدة واخــتراق أســواق جديــدة إىل فــرص     
ــتطوير     احلصــول عــلى خدمــات املعلو  ــالزم ل ــتقين ال ــتجارية وعــلى الدعــم ال ــية وال مــات القانون
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ويفـتقر العديد من البلدان إىل البنية التحتية الداعمة، املادية          . منـتجاهتم والوصـول إىل األسـواق      
 مـثل اهليئات املعنية بتنفيذ قواعد التجارة الدولية أو          - مـثل الـنقل واالتصـاالت، واملؤسسـية          -

 . واملاليةتقدمي اخلدمات التقنية

ولـذا فمـن الالزم إحراز تقّدم، ليس فقط يف جمال قضايا فرص الوصول إىل األسواق،                 -٣٠
الـيت توخـتها املفاوضـات الـتجارية الدولـية، بـل أيضـا يف جماالت إضافة القيمة، وتنويع اإلنتاج               

لتقنية بـدال مـن االعـتماد الشـديد عـلى السـلع األساسـية، وبـناء القدرات على تلبية املتطلبات ا                    
اإلطار ‘و‘ مبادرة املعونة لصاحل التجارة ‘ويضـطلع كـل من      . والـتجارية للمشـاركة يف الـتجارة      

ــزز  ــتكامل املع ــا التصــديرية،       ‘ امل ــناء قدراهت ــية يف ب ــبلدان النام ــدور حاســم األمهــية يف دعــم ال ب
 من وسـيحددان سـبل ومـدى متكّـن الـبلدان النامـية، وال سـيما أقـل البلدان منوا، من االستفادة              

ــاملي     ــية والتغلّــب عــلى خطــر التهمــيش الع ــتجارة العامل ــدرات    . ال ــناء الق ــد أضــحى ب ــذا فق وهل
 .التجارية، بوصفه وسيلة لتطوير القدرات اإلنتاجية، يف صميم احلوار حول التنمية

ــبلدان املتوســطة       -٣١ ــدة، وال ســيما ال ــأن بلــدان نامــية عدي غــري أن مــن املهــم االعــتراف ب
فهــي جتــد نفســها حماصــرة بــني حمدوديــة جناحهــا يف الــتحرك صــوب   . الدخــل، تعــيش يف حمــنة

اقتصــاد قــائم عــلى املعــرفة، بســبب عــدم كفايــة رصــيدها مــن املهــارات ومــن التكنولوجــيات    
احلديـثة، مـن ناحـية، وعجـزها عـن املنافسـة مـن خـالل اقتصـاد يعـتمد على األجور املنخفضة                       

قيام بأعمال روتينية بأقل تكلفة ممكنة،      ويسـتخدم التكنولوجـيات املـتاحة عـلى نطـاق واسـع لل            
، وخباصة يف أمريكا الالتينية "الطـبقة الصـناعية الوسطى  "وال تـزال هـذه   . مـن الناحـية األخـرى    

وأوروبـا الشـرقية، تكـافح لـتجد هلـا مكانـا يف االقتصـاد العاملي وجتين قدرا أكرب من املنافع من                      
 .اندماج هذه البلدان يف األسواق العاملية

فضـال عـن ذلـك فبيـنما ينـتقل التصـنيع تدرجيـيا مـن إنتاج منتجات كاملة إىل تقسيم              و -٣٢
ــتطور         ــا ل ــتزايد، عــلى مفهــوم أوســع نطاق ــدر م ــية التصــدير، بق ــتوقف إمكان ــلمهام، ت عــاملي ل

ورغـم أن اإلنتاج القائم على املهام ميكّن البلدان من التخصص يف تصنيع املكّونات       . املنـتجات 
ــية فقــد أخفقــت عــدة بلــدان نامــية حــىت اآلن يف تكيــيف أنشــطتها     بــدال مــن املنــتجات ال  نهائ

الصـناعية مـع املتطلـبات الواسـعة واملعـايري العاملية املتعلقة بالتصميم واللوجستيات والتسويق يف         
 .جمال الصناعة، وهي عناصر أساسية يف اإلنتاج الصناعي احلديث

 املعـــايري الدولـــية للمنـــتجات وعـــالوة عـــلى ذلـــك، انضـــافت يف اآلونـــة األخـــرية إىل  -٣٣
واجلـودة، الـيت تشكّل بالفعل حاجزا منيعا يف وجه جتارة البلدان النامية، معايري القطاع اخلاص                

ورغـم أن هـذا القطـاع يشكّل منذ زمن طويل القوة الدافعة وراء صوغ               . الـيت ظهـرت مؤخـرا     
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 مـتزايدا من معايري القطاع  واعـتماد معـايري اإلدارة واملنـتجات يف الـبلدان الصـناعية، فـإن عـددا          
اخلـاص ومتطلـبات جتـار الـتجزئة بـات يؤثـر يف قـدرة منشآت البلدان النامية على املشاركة يف                     

وهلـذه املعـايري، على تنوع مصادرها، صلة إىل حد ما بتغري         . سالسـل اإلنـتاج واإلمـداد العاملـية       
عالية اجلودة اليت ال تؤثر      عـلى السـلع ال     - وال سـيما يف الـبلدان الصـناعية          -طلـب املسـتهلكني     

ولذلـك سـيلزم املـزيد مـن التشـديد عـلى أمهـية متطلبات القطاع                . إال بقـدر حمـدود عـلى البيـئة        
اخلـاص مـن حيـث نظـم املنشآت ومعايري املنتجات، مبا يف ذلك إنتاج السلع املصّنعة وتوريدها         

 االنبعاثات اليت تضر    بطـريقة تقلـل إىل أدىن حـد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وغريها من              
يف أوساط التجارة   " الـنمو األخضـر   "وبالنسـبة إىل الـبلدان النامـية، ميـثل تعمـيم مفهـوم              . بالبيـئة 

 .حتّديا هائال، ولكن يتيح أيضا فرصا، وال سيما يف قطاع الصناعات الزراعية

 ويشـكل التالشـي املـتزايد للتميـيز بـني مسـؤوليات ووظـائف القطـاعني العام واخلاص                  -٣٤
حلبة النقاش العاملي، " مسؤولية الشركات"وقد دخلت . حتديـا آخـر يف وجـه العمـل اجلمـاعي        

ومن األرجح أن   . وأضـحى اجملـتمع املـدين يشـارك بنشـاط يف األنشـطة اإلمنائـية العاملـية واحمللية                 
ومـع ذلـك فعـيوب السـوق وإخفاقـات احلكومات ستستمر وستتطلب             . يسـتمر األمـر كذلـك     

ارة الشـؤون العاملـية وطـرائق مناسـبة إلقامـة الشـراكات بني القطاعني               وضـع هـيكل واضـح إلد      
 .العام واخلاص

ــزيادة      -٣٥ وعــالوة عــلى ذلــك فقــد اشــتدت املنافســة عــلى الســلع األساســية مــن جــراء ال
ويف حــني اسـتفاد منـتجو الســلع األساسـية يف الــبلدان    . املطـردة يف أسـعارها يف اآلونــة األخـرية   

القوي فإن اقتصاداهتا ظلت قابلة للتأثر بتقلب األسعار ومل جتن سوى           النامـية مـن هـذا الطلـب         
ومــا مل تتــبع اســتراتيجيات صــناعية . مكاســب إمنائــية حمــدودة مــن إنــتاج تلــك الســلع وجتارهتــا

لتشـجيع تـنويع الصـادرات حبيـث تشمل صادرات ذات قيمة مضافة تستطيع مقاومة صدمات                
لى الطلـب الدويل فإن الفوائد املتأتية من التجارة يف          األسـعار واالسـتجابة للـتغريات الطارئـة عـ         

 .السلع األساسية األولية ال يرجح أن تصل على املدى الطويل إىل أفقر الناس يف اجملتمع
  
  التدهور البيئي وتغري املناخ ٣-٣-باء 

وع ال يـزال نضـوب املـوارد الطبيعـية وتدهـور البيـئة، مبـا يف ذلـك تغري املناخ وفقدان التن                -٣٦
وينبغي . البـيولوجي وتلـوث املـياه الدولـية واسـتنفاد طـبقة األوزون، عـاملني يهددان البيئة العاملية                 

ــن املخاطــر يف الصــناعة،           ــنع الكــوارث واحلــد م ــيا وم ــنمو املســتدام بيئ ــني مســارات ال  اجلمــع ب
ــا    ــة هلـ ــئات عرضـ ــثر الفـ ــراء أكـ ــندما يكـــون الفقـ ــيما عـ ــاد  . ال سـ ــبغي إجيـ ــدد، ينـ ــذا الصـ ويف هـ

لوجـيات جديـدة ومنهجـيات ابـتكارية وصـناعات خضـراء وآليات متويل متينة للمجتَمعات           تكنو
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ــندا رئيســيا عــلى جــدول     . الريفــية واحلضــرية عــلى الســواء   ــتحديات ب وســتظل مواجهــة هــذه ال
 . من األهداف اإلمنائية لأللفية٨ و٧األعمال اخلاص بالتنمية العاملية، اجملسد يف اهلدفني 

تقيـيم الـرابع للهيـئة احلكومـية الدولـية املعنـية بـتغري املناخ، زادت غازات                 ووفقـا لـتقرير ال     -٣٧
، ٢٠٠٤ و ١٩٧٠ يف املائة بني سنيت      ٧٠االحتـباس احلـراري املشـمولة بـربوتوكول كيوتو بنحو           

 يف ٨٠وكـان ثـاين أكسـيد الكـربون هو أكرب مصدر لالنبعاثات بكل املقاييس، وقد ازداد بنحو         
وتشكّل الصناعة أحد املصادر الرئيسية هلذه االنبعاثات، وهي مسؤولة عن   . املائـة يف تلـك الفـترة      

ويعـود استخدام حوايل    . ٢٠٠٤ يف املائـة مـن انـبعاثات غـازات االحتـباس احلـراري يف عـام                  ١٩
ــة، وهــي       ٨٥ ــة يف قطــاع الصــناعة إىل صــناعات شــديدة االســتهالك للطاق ــن الطاق ــة م :  يف املائ

حلديدية، واملواد الكيميائية واألمسدة، وتكرير النفط، واملعادن       احلديـد والصـلب، والفلـزات غـري ا        
والقطـاع مصـدر أيضـا لكميات كبرية        . واللـباب والـورق   ) اإلمسنـت واجلـري والـزجاج واخلـزف       (

ــتروز         ــثل أكســيد الني ــاين أكســيد الكــربون، م ــباس احلــراري غــري ث ــبعاثات غــازات االحت مــن ان
 .ن املشبع بالفلور وسادس فلوريد الكربيتومركبات اهليدروفلوروكربون واهليدروكربو

بـيد أن الصـناعة، الضرورية لدفع عجلة النمو االقتصادي الذي خيدم مصلحة الفقراء،               -٣٨
ويوجد بالفعل . هـي أيضـا املصـدر الغالب للحلول التكنولوجية الرامية إىل احلد من تغري املناخ             

دي تغري املناخ العاملي، ويفترض أن العديـد مـن التكنولوجيات واألدوات الالزمة للتصدي لتح   
ويشــكل . يــبدأ الــترويج الــتجاري لغريهــا يف الســنوات القادمــة، حاملــا توضــع احلوافــز املناســبة  

تدفـق املعلومـات والـتجارب واخلـربات واملعـّدات بـني الـبلدان حجـر الـزاوية لنقل التكنولوجيا           
 .ألغراض احلد من تغري املناخ والتكيف معه

ــا مل تســلك  -٣٩ ــبعاثات       وم ــة ان ــتدامة وقل ــية يتســم باالس ــبيال للتنم ــبلدان وصــناعاهتا س  ال
الكـربون فـإن التصـنيع لـن يكـون لــه أثر ضار يف املناخ العاملي فحسب بل سيؤدي إىل تراجع                      

والبلدان النامية معّرضة بوجه خاص للمخاطر بسبب قلة        . بالـتقّدم االقتصـادي احملرز حىت اآلن      
وأكثر احللول الطويلة األجل فعالية هو اعتماد استراتيجية عاملية         . مواردهـا أو موقعهـا اجلغرايف     

. للتنمـية االقتصـادية املنخفضـة االنـبعاثات كعنصـر رئيسـي يف اتفاق عاملي ملكافحة تغري املناخ                 
وال ينـبغي أن متضـي عمليـتا الـنمو االقتصادي ومكافحة تغري املناخ قدما كاستراتيجية موحدة                 

حا وجهـني لعملـة واحـدة، حبيـث تسـعيان يف آن واحد إىل حتقيق                وحسـب بـل ينـبغي أن تصـب        
أهـداف احلـد مـن تغـري املـناخ والتكـيف معـه وحتقـيق التنمـية املستدامة بطريقة فعالة من حيث                       

وال ميكـن تصـور سـيناريو مـن هـذا القبيل دون تطوير تكنولوجيات وخربات سليمة                 . الـتكلفة 
 .بيئيا ونشرها
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صــادي، وخباصــة يف الـبلدان النامــية، أضــحى العــامل يســتهلك  ومـع تســارع الــنمو االقت  -٤٠
ففــي بلــدان كالصــني واهلــند، عــلى ســبيل املــثال،   . املــوارد الطبيعــية مبعــدل مل يســبق لـــه نظــري 

وباملــثل، ال تــألو الــبلدان احلديــثة العهــد  . تضــاعف اســتهالك الــنفط يف غضــون العقــد املاضــي 
لطاقة الكهربائية مبا يكفي من السرعة ملواكبة منو        بالتصـنيع جهـدا يف بـناء القـدرة عـلى تولـيد ا             

. ويـؤدي ارتفـاع الطلـب عـلى الطاقـة واملواد إىل زيادة هائلة يف احلاجة إىل االستثمار      . الطلـب 
 ٤,٣وحســب مــا تفــيد بــه الوكالــة الدولــية للطاقــة، جيــب أن تســتثمر صــناعة الــنفط وحدهــا   

ويقـدَّر االستثمار  .  ملواكـبة الطلـب  ٢٠٣٠ إىل عـام     ٢٠٠٥تريلـيون دوالر يف الفـترة مـن عـام           
 ٢٠,١الـتراكمي املـتوقع الـالزم خـالل هـذه الفـترة لتلبـية احتـياجات العـامل مـن الطاقـة بزهاء                        

ومـع ذلـك، فحـىت إذا مت احلصـول عـلى هـذا االسـتثمار عـلى مـدى السنوات                     . تريلـيون دوالر  
، ٢٠٣٠هــرباء يف عــام  بلــيون شــخص تقريــبا غــري مــزودين بالك ١,٤الــثالثني املقــبلة، ســيظل 

 . بليون شخص معتمدين على الكتلة األحيائية التقليدية ألغراض الطبخ والتدفئة٢,٧وسيظل 

ومـن اآلثـار املترتـبة عـلى الضـغط عـلى إمـدادات الطاقـة زيـادة االهتمام بالطاقة املتجددة                      -٤١
. ية والطاقــة الشمســيةاملســتندة إىل تســخري املــياه والــرياح والكــتلة األحيائــية والطاقــة الفولطاضــوئ  

ويـتزايد التأيـيد الستخدام الطاقة املتجددة يف العديد من البلدان، وخباصة ألهنا قادرة على املسامهة                
ويف اآلونــة األخــرية، أثــريت عقــب  . اإلجيابــية يف حصــول الصــناعة عــلى الطاقــة يف هــذه الــبلدان  

د األحيائي من آثار يف اإلمدادات      نشـوب أزمـة أسـعار املـواد الغذائـية شواغل إزاء ما إلنتاج الوقو              
الغذائـية، ولكـن اسـتحداث اجلـيل الـثاين مـن أنـواع الوقود األحيائي، الذي يشجع على استخدام                    

 .نفايات املعاجلة الزراعية الصناعية، ميكن أن يؤدي دورا حيويا يف تأمني الطاقة للفقراء

م الطاقة يف مجيع قطاعات وينـبغي أيضـا اختـاذ تدابـري تـرمي إىل حتسـني كفـاءة استخدا            -٤٢
وميكـن لكفـاءة اسـتخدام الطاقـة أن ختفـض وحدها الطلب على              . االقتصـاد، مبـا فـيها الصـناعة       

ــبة تـــتراوح بـــني    يف املائـــة، وأن تقتصـــد مـــئات الـــباليني مـــن  ٢٤ يف املائـــة و٢٠الطاقـــة بنسـ
دامها، تشكّل  ويف الـبلدان اليت تتميز بعلو أسعار الطاقة وشدة كثافة استخ          . الـدوالرات سـنويا   

الكفـاءة يف اسـتخدام الطاقـة أقـل االسـتراتيجيات تكلفـة لتحسـني الكفـاءة االقتصادية يف مجيع            
وحســب مــا تفــيد بــه الوكالــة الدولــية للطاقــة، ميكــن أن يــؤدي تنفــيذ سياســات     . القطاعــات

 يف املائة من انبعاثات     ٤٠مسـاعدة عـلى الكفـاءة يف اسـتخدام الطاقـة إىل تفادي ما يقرب من                 
ــام    ــول عـ ــراري حبلـ ــباس احلـ ــازات االحتـ ــية يف خفـــض   . ٢٠٣٠غـ ــثر فعالـ ــات األكـ والسياسـ

االنـبعاثات فعالـة أيضـا يف خفـض فـاتورة الطاقـة وتقلـيص االعتماد على النفط والواردات من                    
الطاقـة، أو ميكـن أن تتـيح مـوارد أخـرى ميكـن اسـتخدامها ألغـراض التنمـية، كانت ستذهب                      

 .هباء لوال ذلك
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. االنــتقال حنــو سياســات التنمــية املســتدامة وممارســاهتا بــبطء حــىت اآلن        وقــد ســار   -٤٣
يــزال هــناك عــدد مــن احلواجــز الــيت تعــترض نشــر التكنولوجــيات واخلــربات الســليمة بيئــيا  فــال

وتعمـيمها، مـنها عـدم الوعـي، والعـناد البشـري، وغياب السياسات واألطر التنظيمية املالئمة،           
ويكمن احلل  . ية التحتـية الالزمـة لتكنولوجيات الطاقة اجلديدة       وعـدم كفايـة االسـتثمار يف البنـ        

يف اسـتحداث آلـية دولـية فعالـة البـتكار التكنولوجيات ونشرها، بقصد إزالة احلواجز، وتوفري                 
مـوارد مالـية ميكن التنبؤ هبا وحوافز أخرى لزيادة االستثمار يف التكنولوجيات السليمة بيئيا يف                

وهـذا هـو املـيدان الـذي ينـبغي أن يضـطلع فيه              . ة يف الـبلدان النامـية     مجـيع أحنـاء العـامل، وخباصـ       
الـنظام املـتعدد األطـراف بـدور أساسـي يف اجلمـع بـني الـبلدان وبـناء توافق آراء بشأن القواعد                   

 .واملعايري اليت ميكن أن تلتزم هبا األمم كافة حتقيقا لصاحلها العام
  

  األطراف واملعونة العامليةتغري هيكل النظام اإلمنائي املتعدد  ٤-باء 
سـاهم تعـدد قـنوات املعونـة، وتـزايد جتـزؤ املسـاعدة اإلمنائـية الرمسـية، وظهور جهات                     -٤٤

ماحنـة جديـدة، وارتفـاع عـدد وحجـم الصناديق الرأسية واملؤسسات اخلريية اخلاصة، وارتفاع                
وقد ارتفع . مسـتوى رصـد املعونـات ألغـراض خمصصـة، يف زيـادة تعقـد هـيكل املعونـة احلـايل                    

 جهة يف الفترة    ٣٣ جهة إىل    ١٢متوسـط عـدد اجلهـات املاحنة اليت تتعامل مع البلد املتلقي من              
 مــن املــنظمات والصــناديق والــربامج ٢٣٠، بيــنها أكــثر مــن ٢٠٠٥ إىل عــام ٢٠٠١مــن عــام 

 .الدولية، وال سيما يف قطاع الصحة

يتعايش )  البلد املتلقي  -لة احلكومية   الوكا(وأصـبح الطـابع األفقـي التقلـيدي لبيئة املعونة            -٤٥
ــربَمج عــلى الصــعيد       ــة أو املخصصــة الغــرض الــيت ت ــتزايدة للصــناديق العمودي اآلن مــع األمهــية امل

ويشـار أيضـا إىل الصـناديق العموديـة باعتـبارها برامج عاملية ُتمثل الشراكات واملبادرات        . العـاملي 
نطقة واحدة من العامل يف جماالت من قبيل        ذات الصـلة الـيت يقصـد أن تشـمل مـنافعها أكثر من م              

البيـئة والـزراعة، والصـحة، والـتغذية والسـكان، وتطويـر البىن التحتية والقطاع اخلاص، والتجارة                 
ــية، واملعلومــات واملعــارف   ــة   ٢٠٠٦ويف عــام . والشــؤون املال  ، بلغــت أمــوال الصــناديق العمودي

 .١٩٩٧ عليه يف عام  بليون دوالر، أي أكثر من ثالثة أمثال ما كانت٢,٧

وتكمِّـل األمهـية املـتزايدة للشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص، الـيت تشمل األعمال              -٤٦
واحلكومـات واملؤسسـات واجلمعـيات اخلريية واملنظمات الدينية وحتويالت العمال، منوذج املعونة     

وفقا ملؤشر األعمال اخلريية و. ، إن مل تكن آخذة يف احللول حمله   "مـن املـانح إىل املتلقي     "التقلـيدي   
العاملـية الـذي نشـره مركـز االزدهـار العـاملي الـتابع ملعهد هدسون، تشكّل التربعات اخلاصة حاليا                 

فيالحظ .  يف املائة من جمموع حتويالت البلدان املتقدمة النمو إىل البلدان النامية     ٧٥مـا يـزيد عـلى       
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 بليون دوالر   ٣٤,٨،  ٢٠٠٦ّدمـت، يف عـام      عـلى سـبيل املـثال أن الواليـات املـتحدة األمريكـية ق             
 بلـيون دوالر عـن طـريق الـتحويالت، بيـنما بلغت             ٧١,٥مـن خـالل األعمـال اخلرييـة اخلاصـة، و          
وليسـت الـزيادة يف حجـم التدفقات        .  بلـيون دوالر   ٢٣,٥املسـاعدة اإلمنائـية الرمسـية الـيت قدمـتها           

ا الشركات واليت هتدف إىل التنمية واحلد       اخلاصـة االجتـاه الوحـيد يف األعمـال اخلرييـة اليت تقوم هب             
فاحملسـنون يشـددون أيضـا عـلى احلاجـة إىل حتقـيق جـودة النوعـية مـن خـالل الكفاءة                      . مـن الفقـر   

 .واإلدارة القائمة على النتائج يف كل الربامج واملشاريع املمولة

ون كمـا أن ظهـور مـاحنني جـدد، كـثري مـنهم مـن بلدان اجلنوب، أخذ يغري وجه التعا             -٤٧
، بلــغ صــايف إمجــايل املســاعدة اإلمنائــية الرمســية الــيت قدمهــا املــاحنون ٢٠٠٦ففــي عــام . اإلمنـائي 

اجلــدد، وفقــا ملــا أُبلغــت بــه جلــنة املســاعدة اإلمنائــية الــتابعة ملــنظمة الــتعاون والتنمــية يف املــيدان  
 ُتبلغ وال. ١٩٩٥ باليـني دوالر، أي أربعـة أضـعاف مـا كانت عليه يف عام             ٤,٥االقتصـادي،   

الصـني واهلـند اللجـنة عمـا تدفعـه مـن مسـاعدة إمنائـية، بـيد أن البـنك الـدويل يقدر مدفوعات                         
ــيوين دوالر و      ــتراوح بــني بل ــا ي ــية الرمســية مب  باليــني دوالر، ٣الصــني يف إطــار املســاعدة اإلمنائ

 باليــني ١٠وإضــافة إىل ذلــك، تعهــدت الصــني بدفــع  . ومدفوعــات اهلــند بــنحو بلــيون دوالر 
وُيـتوقع أن ترفع البلدان  . ٢٠١٠ إىل عـام  ٢٠٠٧ ألقـل الـبلدان منـوا يف الفـترة مـن عـام             دوالر

غـري األعضـاء يف جلـنة املسـاعدة اإلمنائـية مسـتويات مـا تقدمه من مساعدة إمنائية رمسية جمتمعة                     
ولئن كانت األدلة املستمدة من املالحظة على الوزن        . ٢٠١٠بأكـثر مـن بليوين دوالر يف عام         

ملسـامهات هؤالء املاحنني اجلدد غري كاملة، فإهنم يضفون معىن جديدا على التعاون بني   الفعـلي   
ــار يف أدوار وكــاالت التنمــية       ــه آث ــذي ســتكون لـ ــثالثي، األمــر ال ــتعاون ال ــدان اجلــنوب وال بل

 .املتعددة األطراف وأنشطتها

ــة    -٤٨ ــية املعون ــتمويل وقــد . ويشــدد املــاحنون التقلــيديون التركــيز عــلى تعزيــز فعال أخــذ ال
املشـترك وغـريه مـن أشـكال املواءمـة بـني املـاحنني يف الوضـوح، بيـنما تـتزايد مشـاركة القطاع                        

وبـات التركـيز يـتزايد اآلن عـلى االستراتيجيات اليت تقودها البلدان الشريكة، عوضا               . اخلـاص 
املتعددة عـن التركـيز عـلى تقـدمي الدعـم املباشـر للمشـاريع، عـندما تـنفذ الوكـاالت الثنائـية أو                      

والقصـد مـن هـذا الـنهج، الـذي أضـفي عليه الطابع              . األطـراف بـراجمها اخلاصـة تنفـيذا مباشـرا         
 هو زيادة   )٢( ويف خطة عمل أكرا بعد ذلك،      )١(الـرمسي يف إعـالن باريس بشأن فعالية املعونات        

احنة يف  ملكـية البلدان للسياسات واإلجراءات التنفيذية وزيادة التنسيق واملواءمة بني اجلهات امل           
                                                                 

 بلد مبواصلة ١٠٠، هو اتفاق دويل التزم مبوجبه أكثر من ٢٠٠٥مارس /إعالن باريس، الذي أقر يف آذار (1)    
 .زيادة اجلهود املبذولة يف تنسيق املعونة وإدارهتا

 . بغية تسريع وتعميق تنفيذ إعالن باريس٢٠٠٨سبتمرب / عمل أكرا يف أيلولأقرت خطة (2) 
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وأسـفر هـذا الـنهج عـن ظهـور طـرائق جديـدة لـلمعونة، مـثل الـنهوج القطاعية                     . هـذا املضـمار   
الشـاملة والـتمويل املشـترك ودعـم امليزانـية، وهـي كـلها موجهة حنو تعزيز االتساق بني املعونة                    

ويشــكل اعــتماد اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر كــأداة . وأولويــات الــبلدان املســتفيدة وبــراجمها
 .رجمة يف يد كل من احلكومات ووكاالت التنمية خطوة عملية يف هذا االجتاهب

واآلثـار الـنامجة عـن تغـري هـيكل املعونـة متبايـنة، ولكـن من الواضح أن النظام اإلمنائي                      -٤٩
ويف داخل منظومة األمم املتحدة، حظيت مسألة االتساق        . املـتعدد األطـراف ميـر بـنقطة حتـول         

ومنذ صدور تقرير الفريق الرفيع . تمام متجدد طوال السنتني املاضيتني عـلى نطـاق املنظومة باه     
، أصبح ذلك   ٢٠٠٦نوفمـرب   /املسـتوى املعـين باالتسـاق عـلى نطـاق املـنظومة يف تشـرين الـثاين                

االتسـاق موضـوعا هامـا للمناقشـات يف اجلمعـية العامـة، وجمالس إدارة وكاالت األمم املتحدة         
 ويف اهليـئة الرئيسـية املشتركة بني الوكاالت يف املنظومة، أي         املتخصصـة وصـناديقها وبـراجمها،     

جملـس الرؤسـاء التنفـيذيني يف مـنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، مبا يف ذلك جمموعة األمم                  
والـتقّدم احملرز صوب االتساق على نطاق املنظومة هو أوضح ما يكون على             . املـتحدة اإلمنائـية   

، اليت أُطلقت يف مثانية بلدان رائدة       "توحيد األداء "حدثت مـبادرة    وقـد اسـت   . املسـتوى القطـري   
، ُبعـدا هامـا يف الـتحرك حنو زيادة االتساق فيما            ٢٠٠٧ ومسـتهل عـام      ٢٠٠٦يف أواخـر عـام      

 .بني منظمات األمم املتحدة على املستوى القطري

هــذه الــبلدان وفــيما يــتعلق باالحتــياجات الوطنــية مــن املســاعدة اإلمنائــية الصــناعية يف   -٥٠
ــية     ــتراتيجيات الالزمـــة لتنفـــيذها كمكّونـــات لألبـــواب اخلاصـــة بالتنمـ الـــرائدة، أُدجمـــت االسـ

عــلى نطــاق مــنظومة األمــم املــتحدة أو يف أطــر عمــل األمــم  " اخلطــط املوحــدة"االقتصــادية يف 
ب وأفــاد تعمــيم هنــج اإلجنــاز الــذي يقــوده الــبلد يف تعزيــز اجلوانــ . املــتحدة للمســاعدة اإلمنائــية

ــة           ــيا يف املاضــي مقارن ــيال كاف ــثلة متث ــري مم ــب أن تكــون غ ــان يغل ــيت ك ــية، ال االقتصــادية للتنم
ــلحة   ــية واإلنســانية امل ــياجات االجتماع ــتحدة للمســاعدة     . باالحت ــم امل وتركــز أطــر عمــل األم

اإلمنائـية، القائمـة عـلى ورقات استراتيجية احلد من الفقر اليت تعدها البلدان، تركيزا أكرب على                 
وسيكون التحدي الذي ستواجهه الوكاالت . مو االقتصـادي الـذي يقـوده القطـاع اخلـاص      الـن 

املتخصصـة هـو إجيـاد طـريقة منسـقة للعمل يف هذه البيئة اجلديدة، تعّزز األساليب املتبعة حاليا                   
يف الــنهج املنســق للــتحويالت الــنقدية، والتنفــيذ الوطــين، بطــرائق تتماشــى مــع واليــات تلــك     

ويف الوقــت ذاتــه، ينــبغي أن تعــاجلَ مســألتا الشــفافية واألخالقــيات  . ج عمــلهاالوكــاالت ومنــاذ
 .بطريقة منهجية على مجيع مستويات النظام املتعدد األطراف

وتتــيح روح االتســاق اجلديــدة داخــل مــنظومة األمــم املــتحدة الفرصــة أيضــا للــنظر يف  -٥١
د العــاملي إىل التنمــية الصــناعية، القــيمة اإلمجالــية الــيت ميكــن للمــنظومة أن تضــيفها عــلى الصــعي 
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وعــلى وجــه الــتحديد دورهــا يف وظــيفة اجلمــع بــني الــدول، بوصــفها حمفِّــزا إلرســاء القواعــد    
. واملعـايري، وداعيا إىل القواعد املتفق عليها دوليا، ومقّدما للمشورة احملايدة ألصحاب املصلحة            

 للتحديات الراهنة يف جمال التنمية      وهـذه بعض املهام الرئيسية اليت يلزم االضطالع هبا للتصدي         
الصـناعية واملمـتدة مـن مكافحـة تغـري املـناخ إىل إجيـاد نظـام أكـثر إنصـافا للـتجارة الدولية، يف                         

 .سياق تغري النظام املتعدد األطراف للتعاون اإلمنائي وتطور هيكل املعونة العاملية
  

  الشراكات من أجل التنمية ٥-باء 
ات القضــاء عـلى الفقـر وتفــاوت العوملـة واالنـتقال إىل مســار     يتطلـب التصـدي لـتحدي    -٥٢

وبالنسبة إىل  . إمنـائي مسـتدام يتسـم بقلـة انـبعاثات الكربون تعاونا أوثق بني الشركاء اإلمنائيني               
اليونـيدو، تقـوم أمهــية الشـراكات االســتراتيجية عـلى االعــتقاد بأنـه ال ميكــن ألي مـنظمة عــلى       

 أن تتصدى بفعالية للتحديات اإلمنائية الرئيسية اليت تواجه         حدهتـا مـن مـنظمات األمـم املـتحدة         
وإذا ضـمت اليونـيدو قدراهتـا وكفاءاهتـا إىل قدرات وكفاءات األجهزة األخرى التابعة             . العـامل 

ملـنظومة األمـم املـتحدة فسـيزداد احـتمال أن تسـهم تدخالهتـا إسـهاما أكـرب يف حتسني مستوى              
 .معيشة السكان

امـت اليونيدو شراكات وتستمر يف العمل على حنو وثيق مع منظمة            وهلـذا السـبب، أق     -٥٣
عــلى ) اإليفــاد(والصــندوق الــدويل للتنمــية الزراعــية ) الفــاو(األغذيــة والــزراعة لألمــم املــتحدة 

تنمـية األعمـال الـتجارية الزراعـية؛ ومـع بـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي يف جمال تطوير القطاع                    
فــيما يــتعلق باإلنــتاج ) اليونيــب( ومــع بــرنامج األمــم املــتحدة للبيــئة اخلــاص والتمثــيل املــيداين؛

األنظـف وتنفـيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛ ومع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية              
ومـنظمة الـتجارة العاملية ومركز التجارة الدويل واألمانة التنفيذية لإلطار املتكامل            ) األونكـتاد (

 .أن بناء القدرات التجارية؛ ومع البنك الدويل فيما خيص البيئة والطاقةاملعزز، بش

وتشـارك اليونـيدو أيضـا، باعتـبارها جـزءا مـن منظومة األمم املتحدة، مشاركة نشطة                  -٥٤
. يف املـبادرات وآلـيات التنسـيق عـلى نطـاق املـنظومة عـلى الصـعيد العـاملي واإلقلـيمي والوطين           

 تعزيز فعالية نظام األمم املتحدة اإلمنائي وكفاءته واتساقه وأثره          واهلـدف الرئيسـي لليونيدو هو     
. عــلى الصــعيدين اإلقلــيمي والقطــري وحتقــيق األهــداف اإلمنائــية لأللفــية عــلى الصــعيد الــدويل

وهـي تـتعاون مـع املؤسسـات احلكومـية املكمِّلـة، واملؤسسـات املالية الدولية مثل البنك الدويل               
وتســعى اليونــيدو أيضــا،  . يمــية، وهيــئات الــتعاون العاملــية واإلقليمــية واملصــارف اإلمنائــية اإلقل

حيـثما يقتضـي احلـال، إىل حتقـيق الـتآزر مع وكاالت املعونة الثنائية واملنشآت اخلاصة واجملتمع             
 .املدين واألوساط األكادميية
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يق ولــن يكــون اســتمرار قــدرة اليونــيدو عــلى إجنــاز واليــتها وتقــدمي إســهام كــبري يف حتقــ -٥٥
األهــداف اإلمنائــية لأللفــية مــتوقفا، يف األجــل املتوســط، عــلى مــدى حســن عمــلها مــع األجهــزة  
األخـرى فحسـب، بـل أيضـا وبقـدر أكرب على مدى جناحها يف االضطالع بثالث مهام رئيسية،               
هـي زيـادة تنفـيذ الـربامج بأعلى معايري النوعية؛ وتعزيز فعالية نظمها اإلدارية وكفاءهتا وشفافيتها                 

 .مساءلتها؛ وحشد املوارد الالزمة لتلبية االحتياجات املتزايدة للدول األعضاء فيهاو
  

  إطار النتائج الربناجمية          -جيم   
  مةمقّد ١-جيم 

ــية مفاهيمــية تســتند      -٥٦ ــربناجمية آل ــتائج ال ــر إطــار الن مــبادئ اإلدارة القائمــة عــلى  إىل يوف
هذه األدوات و .واءمتها االستراتيجية ومةدارإلالثالث لالرئيسية و ليونيداالنـتائج لـربط أدوات   

 عشر سنوات الذي اعتمدته الدورة احلادية       فترةبـيان الـرؤية االستراتيجية الطويلة األمد ل       : هـي 
، واألطــر الــربناجمية املــتجددة املتوســطة األجــل ملــدة أربــع ٢٠٠٥عشــرة لــلمؤمتر العــام يف عــام 

من ويقصد   . السـنتني  ات لفـتر  تني وامليزانيـ  مجربناث كـل سـنتني، ووثـائق الـ        حـدَّ سـنوات الـيت تُ    
 بني بيان الرؤية االستراتيجية الطويلة األمد، الذي يقدم مبادئ احتديـدا أن يكـون رابطـ    اإلطـار   

مــن ناحــية، عية الــيت يشــملها عمــل املــنظمة، يتوجيهــية واســعة تــتعلق مبجــاالت التركــيز املواضــ
ولذا فإن إطار   . تني، من الناحية األخرى   وامليزانيوالعـرض الـربناجمي املفصَّـل الوارد يف الربنامج          

ة اليت  نشطاألخمتلف  من خالل   النـتائج الـربناجمية يدمـج النـتائج املـتوقعة مـن إسهامات اليونيدو               
يف حتقـيق األهـداف اإلمنائـية املـتفق علـيها دولـيا، ومـنها األهداف اإلمنائية                 املـنظمة    تضـطلع هبـا   

؛ والعمــل الــذي  الــيت تقدمهــا املــنظمةيلــية واإلحصــائية التحلاخلدمــاتويشــمل ذلــك  .لأللفــية
رة هلــا؛ وخدماهتــا يف جمــال إســداء جــتماعات وميسِّــالداعــية لعقــد اجهــة تضــطلع بــه بوصــفها 

املعايري العاملية ذات الصلة؛ وخدمات     القواعد و املشـورة املـتعلقة بالسياسـات الصناعية وترويج         
 .جيد واليت حتظى باعتراف ،الصناعيةالتعاون التقين اليت تقدمها لدعم التنمية 

خمتلف اإلدارة القائمـة عـلى النـتائج، يـربط إطـار النـتائج الـربناجمية نواتـج                  ومـن حيـث      -٥٧
اليونـيدو يف شـكل طائفـة واسـعة مـن املشـاريع املنفردة على               ها  نفذ الـيت تُـ    ناجمية،ربالـ كونـات   امل

ــاملي،   ــيمي والعـ ــعيد القطـــري واإلقلـ ــالصـ ــتائ مبـ ــلها مـــن نـ ــتوى السياســـات  ا يقابـ ــلى مسـ ج عـ
إلجياد هذه املواءمة أساسا تشـكل  و .العامـة  عـلى املسـتويات املواضـيعية    هـا آثاربوواملؤسسـات  

. النتائجنـتائج الـربامج ومـن مث حتسـني قـدرة اليونيدو على إدارة               حتقـيق   مـزيد مـن االتسـاق يف        
التعاون، وخصوصا بني   زر و آزيد من أوجه الت   تكـّون امل  توقع  ومـع الـتقدم يف تنفـيذ الـربنامج، يُـ          

وهكذا ميكن أن  .اليونـيدو واملؤسسـات الشـريكة األخـرى يف الـنظام اإلمنـائي املتعدد األطراف      
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تعزز التعاون أن تـزيد هـذه املواءمـة مـن حتسـني االتسـاق العـام بـني اجلهـات الفاعلـة اإلمنائـية و             
 .ااملنتج واملساءلة املتبادلة ملا فيه مصلحة البلدان املستفيدة وشعوهب

 ،)٤-انظــر الــباب جــيم(ويتضــمن إطــار النــتائج الــربناجمية مصــفوفة للنــتائج اإلمجالــية   -٥٨
 .وُينفذ من خالل إطار إداري برناجمي يرد يف الفصل دال

  
  اهلدف اإلمنائي ٢-جيم 

د اهلـدف اإلمنـائي العـام الـذي تـتوخى اليونيدو            يف سـياق إطـار النـتائج الـربناجمية، حـدِّ           -٥٩
التنمــية  :  يــليفــيما ٢٠١٣-٢٠١٠طــار الــربناجمي املتوســط األجــل    ل اإلحتقــيقه مــن خــال  

ويرجع .  واالستدامة البيئية  ، والعوملة الشاملة للجميع   ،الصـناعية مـن أجـل احلـد مـن الفقر          
 وجعل العوملة   ، تضـطلع هبـا اليونـيدو تسـعى إىل احلد من الفقر            يتىل أن بـرامج الدعـم الـ       ذلـك إ  

كما  .محايـة البيـئة مـن خالل أمناط مستدامة للتنمية الصناعية    للجمـيع، و وشـاملة أكـثر إنصـافا   
 إســهاما إجيابــيا يف حتســني هيســاهم يف حتقــيق الــنمو االقتصــادي العــام، الــذي يســهم بــدورأنــه 
لسـكان ونوعـية حياهتم يف مجيع البلدان، ومن مث حتقيق األهداف اإلمنائية             ل يةعيشـ املسـتويات   امل

هداف اإلمنائية لأللفية، اليت هي شرط أساسي الزم لدوام السالم      املـتفق علـيها دوليا، ومنها األ      
 .واألمن

  
  األولويات املواضيعية واآلثار املتوقعة ٣-جيم 

 اإلمنــائي وبــيان الــرؤية االســتراتيجية الطويلــة األمــد  األســاس املــنطقيمتاشــيا مــع هــذا  -٦٠
 تعزيز التنمية الصناعية يف     ، تواصـل اليونـيدو جتميع أنشطتها الرامية إىل        ٢٠١٥-٢٠٠٥للفـترة   

ــارثــالث أولويــات مواضــيعية تســعى مــن خالهلــا إىل حتقــيق     ــيدآث مل هــذه توتشــ . األمــدة بع
  ١املرتبط باهلدفني (احلـد مـن الفقـر مـن خـالل األنشـطة اإلنتاجية          عـلى   األولويـات املواضـيعية     

 من األهداف ٧اهلدف املرتبط ب(، وبناء القدرات التجارية   ) مـن األهـداف اإلمنائـية لأللفـية        ٣و
وتتوقع  ). مـن األهداف اإلمنائية لأللفية ٨املرتـبطة بـاهلدف   (، والبيـئة والطاقـة   )اإلمنائـية لأللفـية  

اليونـيدو، من خالل اخلدمات اليت تقدمها يف إطار كل جمال من هذه اجملاالت املواضيعية ذات                
 :األولوية، أن حتقق اآلثار التالية

النساء والرجال على قدم     متكني : األنشطة اإلنتاجية  احلـد من الفقر من خالل      -١ 
 .باالخنراط يف أنشطة صناعية إنتاجيةته  دخلهم وزياداكتساباملساواة من 
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متكـني الصـناعات يف الـبلدان النامـية مـن إنتاج سلع              :بـناء القـدرات الـتجارية      -٢ 
 بتلك الجتاروخدمـات تسـتويف املعـايري الصـناعية الدولـية للقطـاعني العـام واخلـاص، وا           

 .من العوملةة املتزايدة ستفادومتكينها من اال، السلع واخلدمات

تتسم بالكفاءة اعتماد الصناعات أمناط إنتاج واستثمار أنظف      :البيـئة والطاقـة    -٣ 
التحديات من  تخفيف  ال يف   مما يساهم  ،انـبعاثات الكـربون   يف اسـتخدام املـوارد وبقلـة        

 . خالتكيف مع تغري املنايف البيئية و
  

  النتائج املتوقعة على الصعيد القطري ٤-جيم 
كل جمال من اجملاالت    يف  أنشطة اليونيدو املندرجة    واتسـاق   مـن أجـل ضـمان وضـوح          -٦١

 وزيادة إمكانية التآزر إىل     ، اإلطار الربناجمي املتوسط األجل    يفاملواضـيعية الـثالثة ذات األولوية       
 من اجلهات الفاعلة    هاوغرياليونيدو  ، وبني   اداهتووح املنظمة   أقصـى حد بني نتائج مجيع فروع      
املتوخى حتقيقها  واملؤسسية السياساتيةدت جمموعـة من النتائج     يف الـنظام اإلمنـائي الـدويل، حـدِّ        

 . كـل جمـال مـن اجملـاالت املواضـيعية ذات األولوية على الصعيد اإلقليمي والقطري                مـن خـالل   
كما هو  ،   والنـتائج عـلى السواء     ثـار مسـتوى اآل  وُتسـتكمل هـذه النـتائج مبؤشـرات األداء عـلى            

 . أدناهيف املصفوفة ملخَّص 
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  )٢٠١٣-٢٠١٠ (ناجميةمصفوفة النتائج الرب
 البيئية واالستدامة للجميع الشاملة والعوملة الفقر من احلد أجل من الصناعية التنمية تسخري

 اإلنتاجية األنشطة خالل من  الفقر من احلد -١ :األداء مؤشرات
 لفئات املستهدفة الفقريةصاحل ازيادة فرص العمل، وال سيما ل •
  األنشطة اإلنتاجيةخالل من الدخل من وعادلة احلصول على مستويات عالية  •
  أكثر لياقة عمل شروطتوفري  •

 :اآلثار املتوقعة 
 يف باالخنراط وزيادته دخلهم اكتساب من املساواة قدم على والرجال النساءمتكني  

 .إنتاجية عيةصنا أنشطة

 السياسات الصناعية  يف إطار أهداف للحد من الفقر قابلة للقياسوضع  •
 أولويات السياسة العامةمن وتقليل عدم املساواة للجميع  مشول اخلدمات يكون •

 رصد اإلحصاءات الصناعية آثار السياسات الصناعية على الفقرت •

 النمو العادلسياسات  :١-١ اتجالن 
 عادلحتقيق منو صناعي تدعم السياسات واللوائح الصناعية االستراتيجيات و 

 .وشامل للجميع

  وأنواع املنشآت اليت ختدمها منظمات الدعمعددزيادة  •
  أفضل  نوعيةذاتتوافر خدمات دعم جديدة و •
 نوعية اخلدمات بالرضا عن  املنشآت شعور •
 بروز وتطور مقدمي خدمات من القطاع اخلاص •

 ن األسواق من األداء وتدعم االستثمار  متكّ مؤسسات  :٢-١ اتجالن 
متكّن األسواق من األداء لصاحل خدمات تنشئ الوطنية واإلقليمية املؤسسات  

 . اإلنتاجيةوتساعد الصناعات على زيادة قدراهتاالصناعات 

 :التجارية القدرات بناء -٢ :األداء مؤشرات
 زيادة الصادرات، وخصوصا من القطاعات ذات الصلة بالفقر •
 اخنفاض معدالت رفض املنتجات املصّدرة •
 طرح منتجات جديدة يف السوق العاملية •

 :اآلثار املتوقعة 
 للقطاعني الدولية الصناعية املعايري تستويف خدماتو سلع إنتاج من الصناعاتمتكني  

بتلك الصناعات واخلدمات، ومتكينها من االستفادة املتزايدة  واالجتار واخلاص، العام
 .العوملة من

 إعطاء األولوية يف السياسات التجارية للتنمية الصناعية  •
 قيام حوار فّعال حول السياسات بني القطاعني العام واخلاص •
 لمؤسسات املعنية بالتجارةمنّسق لإطار إجياد  •
  محاية فعالةً طلوبمحاية املنشآت من الواردات اليت هي دون املستوى امل •

  هلامتثال الدولية واالعايريامل :١-٢ اتجالن 
تجارية الألمناط افرص التعاون الصناعي الدويل وتعزز السياسات واللوائح  

 .تمييزيةالقواعد وغري لل املراعية
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 البيئية واالستدامة للجميع الشاملة والعوملة الفقر من احلد أجل من الصناعية التنمية تسخري
 وجعلها جمدية للمنشآتمواءمة املواصفات الوطنية والدولية   •
 نظمات الدعممزيادة عدد وأنواع املنشآت اليت ختدمها  •
  جارية الالزمةإتاحة سبل وصول املنشآت إىل اخلدمات الت •
 نوعية اخلدمات بالرضا عن  املنشآت شعور •

  ودعم التجارةاملعايريمؤسسات توحيد  :٢-٢ اتجالن 
وتنشرها، العام واخلاص  للقطاعني  صناعية دوليةتعتمد معايريمنظمات الدعم  

فرص ال االستفادة منم مساعدة داعمة للتجارة إىل املنشآت الساعية إىل دوتق
 .وق الدوليةيف الساملتاحة 

 :البيئة والطاقة -٣ :األداء مؤشرات
  خفض التلوث الصناعي •
 حتسني استخدام املوارد الطبيعية •
 زيادة استخدام الطاقات املتجددة •

 :املتوقعة اآلثار 
 انبعاثات بقلةو املوارد استخدام يف تتسم بالكفاءة ومنو إنتاج أمناط الصناعات اعتماد 

 املناخ، تغري مع التكيفيف و البيئية التحدياتمن  فيفتخال يف مما يساهم ،الكربون
 . اإلنتاجية حتسني مع

  بيئية قابلة للتحققاأهدافحتدد السياسات الصناعية  •
 توفري حوافز لالستدامة من خالل السياسات واللوائح •
 إيالء األولوية يف سياسات الطاقة الستخدام الطاقة بطريقة منتجة   •

 مارسات املتعلقة باالستدامة الصناعيةالسياسات وامل :١-٣ اتجالن 
السياسات واخلطط واللوائح الصناعية تراعي االعتبارات البيئية واستخدام السلع  

 .واخلدمات والطاقة استخداما مستداما

 زيادة عدد وأنواع املنشآت اليت ختدمها منظمات الدعم •
 متكاملتقدمي اخلدمات البيئية وغريها من خدمات دعم املنشآت على حنو  •
  تقدم اخلدمات القطاع اخلاصجهات منبروز وتطور  •
  إتاحة سبل وصول املنشآت إىل إمدادات الطاقة املتجددة •
 التفاقات البيئية الدولية تنفيذا فعاال تنفذ ااملؤسسات الوطنية  •

 خدمات دعم الصناعة اخلضراء :٢-٣ اتجالن 
ال لالتفاقات البيئية  االمتثيف الصناعة مؤسسات القطاعني العام واخلاص تدعم 

والتكيف مع تغري للصناعة اآلثار اخلارجية السلبية من لتخفيف لوتقدم خدمات 
 .املناخ
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سيةالقدرات اإلنتاجية التنافاالستراتيجية الصناعية والبيئة االقتصادية
 من أجل التجارة الدولية

 اإلنتاج الصناعي املتسم بالكفاءة 
  يف استخدام املوارد 
 وبقلة انبعاثات الكربون

 :املكونات الربناجمية املواضيعية

البنية التحتية للنوعية واالمتثالترويج االستثمار والتكنولوجيا

استخدم الطاقة املتجددة يف األغراض 
 احتادات األعمال التجارية الزراعية اإلنتاجية

واملنشآت الصغرية واملتوسطة املوّجهة 
 و التصديرحن

املسؤولية االجتماعية للشركات من أجل 
 االندماج يف األسواق

 تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

تطوير جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة
 وسلسلة القيمة الزراعية

تطوير قدرات تنظيم املشاريع يف املناطق
 ولدى النساء والشبابالريفية 

األمن البشري وإعادة التأهيل بعد األزمات

 البحوث واإلحصاءات الصناعية االستراتيجية
 الشراكات مع املؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
 نامج اخلاص ألقل البلدان منواالرب

  ة املواضيعييةكونات الربناجمامل ٥-جيم 
يهــدف بــرنامج اليونــيدو إىل إحــراز تقــدم يف إطــار األولويــات املواضــيعية الــثالث مــن  -٦٢

وسترد هذه   .بدورها عددا من النواتج والنتائج احملّددة     د  ، حتدِّ خـالل اثـين عشـر مكونـا برناجميا        
-٢٠١٠املكونـات يف مصـفوفات النـتائج املفصـلة يف وثـيقيت الربنامج وامليزانيتني لفتريت السنتني                 

 .عرض ثالثة مكونات برناجمية جامعةوعالوة على ذلك، ُت. ٢٠١٣-٢٠١٢ و٢٠١١

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية ١-٥-مجي 
وما يتصل به من    )  مـن األهـداف اإلمنائـية لأللفـية        ١اهلـدف   (ال يـزال احلـد مـن الفقـر           -٦٣

)  مـن األهداف اإلمنائية لأللفية  ٣اهلـدف   (أهـداف حتقـيق املسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني املـرأة               
نابٌع وهذا االلتزام  . األعضاءايونـيدو إىل دوهل  األساسـي خلدمـات الدعـم الـيت تقدمهـا ال     العمـادَ 

 االقتـناع بـأن أجنـع وسـيلة لـبلوغ هـذه األهـداف هي حتقيق النمو االقتصادي وبأن التنمية                     مـن 
الصـناعية الـيت يقودهـا القطـاع اخلـاص ميكـن أن تضطلع بدور هام يف وضع اقتصادات البلدان         

 خصـــبة لتنظـــيم املشـــاريع تـــربةٌصـــناعة فال .النامـــية عـــلى طـــريق الـــنمو االقتصـــادي املســـتدام 
. واالسـتثمار الـتجاري والـتقدم التكنولوجي وتطوير املهارات البشرية وإجياد فرص عمل الئقة          

 قيام  الروابط بني القطاعات، أساسَ   إقامة  وميكـن أن ترسـي التنمـية الصـناعية أيضـا، من خالل              
كــل هــذه العوامــل يف وتســهم . قطــاع زراعــي أكــثر فعالــية وكفــاءة وقطــاع خدمــات مزدهــر 

أن حتسـني اإلنتاجــية بصـورة مطــردة، وهـو أمــر ميكــن أن يكفـل حتقــيق نـتائج لصــاحل الفقــراء و     
 . املستويات املعيشية يف البلدان الناميةنييسهم يف حتس
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من فولذا  . يف تنظيم وتيسري تنمية القطاع اخلاصأساسـي وتضـطلع احلكومـات بـدور     -٦٤
ت يف الـبلدان النامـية بيـئة اقتصادية مواتية تقوم على سياسات    األمهـية مبكـان أن هتيـئ احلكومـا       

لقطــاع اخلــاص أن ل يف ظلــه يتســىن ؤا وكفــ فعــاالا مؤسســيا وأن تنشــئ إطــار،صــناعية ســليمة
 . للنمو املستدام والشامل للجميعقوة دافعةيزدهر ويصبح 

سية لألنشطة   الرئي  املصادرَ ، واملنشـآت الصـغرية واملتوسطة     ، مـنظمو املشـاريع    شـكل وي -٦٥
ســتطيع املنشــآت تو .االقتصــادية الــيت تدعــم منــو اإلنتاجــية واحلــد مــن الفقــر يف الــبلدان النامــية

الصـغرية واملتوسـطة ومـنظمو املشـاريع املتمـتعون مبسـتوى أفضـل مـن املعـرفة واملـترابطون فيما                 
أن  فمــن األرجــحواختــاذ قــرارات أفضــل، ومــن ثَــم  أفضــل إصــدار أحكــام بالشــبكات بيــنهم 

مــثل منشــآت الصــناعة    - بــنجاح يف عملــيات تتطلــب اســتثمارات طويلــة األمــد      يــنخرطوا
ولــذا فــإن تعزيــز تنمــية املــوارد البشــرية  .  اســتنادا إىل معرفــتهم بالبيــئة االقتصــادية - التحويلــية

وإقامـة الشـبكات بـني مـنظمي املشـاريع واملنشـآت الصغرية واملتوسطة ميكن أن يكون له دور        
 .التنافسية يف السوقو اإلنتاجية مدراهتهام يف تعزيز ق

شـة مـن السكان ميكن أن تسهم        كمـا أن زيـادة الـتمكني االقتصـادي للقطاعـات املهمّ            -٦٦
وينطـبق ذلـك بوجـه خـاص على االقتصادات القائمة           . يف احلـد مـن الفقـر      إسـهاما كـبريا     أيضـا   

تشتغل غالبية السكان أقل البلدان منوا، حيث  وعلى  عـلى الـزراعة يف أفريقـيا جـنوب الصحراء           
وملَّـا كان معظم الشباب يف تلك البلدان يترعرع دون   .يف كـثري مـن األحـيان بـزراعة الكفـاف     

م مهارات تنظيم املشاريع فإن قدرة تلك البلدان على إجياد          إملـام خبـربات تنظيم املشاريع أو تعلُّ       
ركتهن يف أنشـطة  كمـا أن اخنفـاض مسـتويات تعلـيم النسـاء ومشـا       .مـنظمي املشـاريع حمـدودة   

 .تنظيم املشاريع يف كثري من البلدان الناميةقدرات تنظيم املشاريع حتول دون منو 

ــل         -٦٧ ــية يف هــذا الصــدد، وهــو حتوي ــبلدان النام وهــناك حتــٍد خــاص يواجــه كــثريا مــن ال
 األســعار إىل إنــتاج افــز عــلى ســلع منخفضـة القــيمة وخاضــعة حل معــتمدةصـناعاهتا مــن أنشــطة  

ومـن شـأن مسـاعدة املنشـآت الـتجارية يف هذه       .ة إىل املعـرفة وعالـية القـيمة   وخدمـات مسـتند  
تقــوم الــبلدان عــلى الوصــول إىل املعلومــات الــتجارية وتكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاالت أن 

جمتمع املعلومات هذا تدرجييا إقامة شكل تو .بـدور هـام يف التغلـب عـلى هذه العقبات اإلمنائية    
أساسـيا لتحفيز زيادة االبتكار  مسـبقا  أقـل الـبلدان منـوا، شـرطا     يف وخباصـة   يف الـبلدان النامـية،      

 .واإلنتاجية والقدرة التنافسية والروابط السوقية

وّممــا حيــد يف كــثري مــن احلــاالت مــن إمكانــيات منــو املنشــآت الصــغرية واملتوســطة يف     -٦٨
 وهي  .كنولوجية الدولية عـن االسـتفادة مـن الـتدفقات االستثمارية والت         عجـزها   الـبلدان النامـية     
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ــزيادة كمــية تفــتقر إىل رؤوس األمــوال الالزمــة  لذلــك  ــتجاهتا أو إىل التكنولوجــيا ل الالزمــة من
ــنويعها   ــتجاهتا أو ت ــزى يف   يف حــني أن و. لتحســني تشــكيلة من ــا ُيع ــنقص رمب ــذا ال ــن  ه كــثري م

ة، فإنه كثريا ما غري مواتي هنج تنظيميةسياساتية وإىل مـا تعـتمده احلكومات من تدابري   األحـيان   
السائدة ينشـأ أيضـا عـن عـدم معـرفة مقدمـي رؤوس األموال والتكنولوجيا اخلارجيني بالفرص        

وهـناك حاجـة إىل بـذل جهـود متأنية يف هذه احلاالت للمساعدة      .يف كـثري مـن الـبلدان النامـية    
 .يف إقامة شراكات بني املنتجني الوطنيني والشركاء والنظراء األجانب احملتملني

 يف إطــار أحــد ،تقــدم اليونــيدو مخســة مكونــات برناجمــية مــترابطةهــذه اخللفــية ويف ظــل  -٦٩
كونات هذه امل و. احلـد مـن الفقـر مـن خـالل األنشـطة اإلنتاجـية             مواضـيعها ذات األولويـة، وهـو        

االســـتراتيجية الصـــناعية والبيـــئة االقتصـــادية؛ وتـــرويج االســـتثمار والتكنولوجـــيا؛ وتطويـــر  هـــي 
 القـيمة الزراعية؛ وتطوير قدرات تنظيم املشاريع        وسلسـلة ت الصـغرية واملتوسـطة      جتمعـات املنشـآ   

 .يف املناطق الريفية ولدى النساء والشباب؛ واألمن البشري وإعادة التأهيل بعد األزمات
  

  االستراتيجية الصناعية والبيئة االقتصادية  
لعــام ومقـرري السياســات  ا يشـبه اإلمهــال، جتـدد اهــتمام الـرأي ا   بعـد عــدة سـنوات ممـّـ   -٧٠

ز يف السنوات املؤكد أنه سيتعزّ مـن   مبوضـوع السياسـات الصـناعية، وهـو اهـتمام يكـاد يكـون               
 .٢٠٠٨يف النصف الثاين من عام      نشأت   يتألزمـة املالية واالقتصادية العاملية ال     لالقادمـة نتـيجة     

ن حيث إنه يسعى غـري أن مفهـوم السياسـات الصـناعية اجلديـد خيـتلف عن املفاهيم السابقة، م             
واســتجابة لذلــك، ســتركز اليونــيدو تعاوهنــا   . إىل تعزيــز عملــية التصــنيع ال منــتجات الصــناعة  

عـلى مجـع وحتلـيل البيانات       الوطنـية   الـتقين يف مـيدان السياسـات الصـناعية عـلى بـناء القـدرات                
ــنظور     ــية يف املســتقبل امل ــة، وستســتمر هــذه العمل تمــيز وبإنشــاء جــيوب لل  .االقتصــادية املوثوق

الصـناعي يف وزارات وغـرف الصـناعة، ميكـن إرسـاء أسـاس حتليلي متني لصوغ استراتيجيات                  
ف حمـور تركيز  وسـُيكيّ  .وسياسـات قائمـة عـلى التشـاور الوثـيق بـني القطـاعني العـام واخلـاص         

 االحتياجات اخلاصة بكل بلد على حدة، ونطاقها وفقخدمـات الدعـم اليت ستقدمها اليونيدو       
 .هذه اخلدمات سيشمل عادة مراحل التشخيص واإلعداد والتنفيذ والرصدغري أن تقدمي 

فمنهجــية .  عـدد مـن الـنهوج واملنهجـيات احملـّددة     تـباع وميكـن إثـراء عملـية اإلعـداد با     -٧١
قـــرارات فـــيما يـــتعلق بتطبـــيق التكنولوجـــيا الاالستبصـــار التكـــنولوجي مفـــيدة يف دعـــم اختـــاذ 

تشمل وية وصناعية مستدامة وقادرة على املنافسة،       واالبـتكار مـن أجل وضع سياسات اقتصاد       
مواضــيع مــثل نشــر التكنولوجــيا، ونظــم االبــتكار الوطنــية، وبــناء القــدرات         هــذه املنهجــية  

 مزيد توجيهويف الوقت نفسه، ميكن إصالح عدم توازن التدفقات التكنولوجية ب .التكنولوجـية 
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جهـة الـتطور التكـنولوجي ووتريتـه من         تحديد و الالزمـة لـ   مـن االهـتمام إىل القـاعدة املؤسسـية          
 .خالل إقامة روابط مع سالسل وشبكات اإلنتاج

إىل مـا حتظـى بـه املنشـآت الصـغرية واملتوسـطة حتديـدا من أمهية بالغة للحد من                    وبالـنظر    -٧٢
ــربناجمي     ــر، يركــز هــذا املكــون ال ــربامج واألطــر    تركــيزا خاصــا  الفق عــلى وضــع السياســات وال

إىل قـيام بيـئة خالـية مـن التحـيز ضـد املنشـآت الصـغرية واملتوسـطة ومواتية                    التنظيمـية الـيت تـؤدي       
ويتمـيز هـذا املكـون الـربناجمي بسمة أخرى وهي املساعدة على      . الشـاملة لتنمـية القطـاع اخلـاص       

بـناء القـدرات يف جمـال تصـميم وإقامـة الـبىن التحتـية املؤسسـية الوطنـية واحمللـية الـيت حتفز بصورة                         
ــة تنمــية امل فّع نشــآت الصــغرية واملتوســطة، وكذلــك تيســري احلصــول عــلى اخلدمــات الســوقية      ال

وعــالوة عــلى ذلــك، ســوف تســتكمل اليونــيدو خدمــات دعــم بــناء   . اخلاصــة بــتطوير األعمــال
القــدرات الــيت تقّدمهــا يف هــذا اجملــال جبهــود تــرمي إىل إقامــة الشــراكات والتشــجيع عــلى إجــراء 

قطاعني العام واخلاص بشأن اإلعداد والتكييف املستمر       حـوار مـنظّم بـني أصـحاب املصلحة يف ال          
تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة وما السياسات املتعلقة ب  لسياسـات التنمـية الصـناعية، وال سيما         

 .من حتسينات للبيئة االقتصادية على مدى الفترة املشمولة هبذا الربنامجهبا يتصل 

لصناعة بأمهية حيوية للحد من التعقيدات      ويتسـم مـد اجلسـور بـني احلكومـة وقطـاع ا             -٧٣
، مبا يف ذلك فيما      األساسية املعلوماتسـبل احلصول على     والصـعوبات البريوقراطـية الـيت تعـيق         

 سيواصــل هــذا املكــون  لــكولذ .يــتعلق بإجــراءات الترخــيص وغريهــا مــن األحكــام القانونــية  
ترونية تتيح الوصول على    الـربناجمي املواضـيعي مساعدة احلكومات على استحداث بوابات إلك         

حنـو مـتكامل إىل املعلومات عن الواليات التنظيمية ومؤسسات الدعم واملشورة العامة يف جمال             
وهذه احللول  .سـيما للمنشـآت الصـغرية واملتوسـطة ومنظمي املشاريع     األعمـال الـتجارية، وال  
دمات العامة املتصلة احلكومـة اإللكترونـية تـزيد شـفافية وفعالـية تقدمي اخل           الـيت تدخـل يف إطـار        

ــا  بالصــناعة ونشــر السياســات الصــناعية    ــع نطاقه ــايري الســتعمال تكنولوجــيا  ددوحتــوتوسِّ  مع
 .املعلومات واالتصاالت، وخصوصا بني املنشآت الصغرية واملتوسطة

  
  ترويج االستثمار والتكنولوجيا  

ولذا ستبذل جهود  .فسيةاحملرك األساسي للقدرة اإلنتاجية والقدرة التناهو االسـتثمار   -٧٤
يف إطــار هــذا املكــون الــربناجمي ملســاعدة الــبلدان النامــية عــلى اســتبانة واســتهداف جمموعــات    

بذل كما سُت .املسـتثمرين األجانـب الـيت ميكـن أن يكـون هلـا مردود إجيايب على االقتصاد احمللي      
ال سيما يف جمال احلد من      اإلجيابـية لالسـتثمار املباشـر األجـنيب، و        اجلانبـية   جهـود لـزيادة اآلثـار       

منصات حاسوبية ستحدث وسُت .الفقـر وتعزيـز الـنمو االقتصادي وإجياد مزيد من فرص العمل   
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لـلمعلومات والرصـد مـن أجـل تيسـري صـوغ سياسات واستراتيجيات مستنرية، ستشتمل على               
 قواعـــد بـــيانات تفاعلـــية وســـتوفِّر الوســـائل لقـــياس اســـتجابة املســـتثمرينمعلومـــات حتليلـــية و

 أيضا إلعداد تصنيفاتهذه املنصات وسُتستعمل  .للـتدخالت السياسـاتية وتوفـري املـنافع العامة    
لمســاعدة عــلى اختــاذ ل، وأرقــام قياســية، ومعــايري مرجعــية، وغــري ذلــك مــن املؤشــرات، ترتيبــية

كما ستطوَّر القدرات الوطنية من أجل حتسني  .صوغ السياساتاالسـتثمارية وعلى  القـرارات  
وتوفري اخلدمات  مبزيد من الفعالية    سياسـات وإنفاذهـا     ال حتسـني السـتثماري مـن خـالل       املـناخ ا  

 .املؤسسية ذات الصلة

وســتدعم خدمــات الــتعاون الــتقين الــيت ســتقدم يف إطــار هــذا املكــون إقامــة شــبكات    -٧٥
وطنــية ملصــافق الــتعاقد مــن الــباطن وذلــك لتيســري االســتعانة باملصــادر اخلارجــية، عــالوة عــلى   

 سالسـل الـتوريد من أجل إجياد فرص استثمارية قابلة لالستمرار وإدماج البلدان النامية               تطويـر 
وترتبط املشاريع االستثمارية اليت تنشأ على هذا النحو مبصادر متويلية من  .يف االقتصـاد العـاملي  

 .خالل التعاون مع صناديق األسهم وغريها من املؤسسات املالية

يج االسـتثمار والتكنولوجـيا التابعة لليونيدو استهداف        وستواصـل شـبكة مكاتـب تـرو        -٧٦
 وستوســع بذلــك املــدى العــاملي جلهــود  ،وتــرويج فــرص اســتثمارية وشــراكات جتاريــة حمــّددة  

وىل اهـتمام خـاص إلقامـة عالقات تآزر مع األنشطة           وسـيُ  .الـترويج الـيت تـبذهلا الـبلدان النامـية         
إىل أقصى ألثـر اإلمنائي واآلثار اجلانبية اإلمنائية  ااألخـرى الـيت تضـطلع هبـا اليونـيدو بغـية زيـادة               

ة مــن خــالل ياملســؤولاملتســمة بــروح تــرويج االســتثمارات والفــرص الــتجارية  وســيكفل .حــد
مكاتــب تــرويج االســتثمار والتكنولوجــيا ووحــدات تــرويج االســتثمار تقــدمي الدعــم يف مجــيع   

تخصصة املناسبات املدريبية وتنظيم تالستشـارية و الدمـات ا اخل بـتوفري  ،مـراحل إعـداد املشـاريع     
 .ملندوبنياوبرامج 

الــثروات وتكويــن م التكــنولوجي مــوردا عاملــيا أساســيا للقــدرة التنافســية  الــتقّدميــثل و -٧٧
ه مـردود معترف به على النمو االقتصادي والتنمية واحلد من الفقر، ضمن         ــ وفـرص العمـل، ول    
غـري أن االتفاقـات العاملية مثل    .وسـطة أيضـا  املنشـآت الصـغرية واملت  ويف جمـال  جمـاالت أخـرى،   

 جرى  ذياملـتعلق باجلوانـب الـتجارية حلقـوق امللكـية الفكرية ال           مـنظمة الـتجارة العاملـية       اتفـاق   
 ،روغـواي، واالتفاقـيات املـتعددة األطـراف بشـأن تغـري املناخ         والـتفاوض بشـأنه خـالل جولـة أ        

 شروط حصوهلا على التكنولوجيا     يثمن ح سـتكون هلـا انعكاسـات مهمة على البلدان النامية           
ــتها االقتصــادية واالجتماعــية مــن حيــث واســتعماهلا هلــا و ــيدو  وأمــا .تنمي يتمــثل يف فدور اليون

 وتيســري ،نقل التكنولوجــيالـ  الدولــية احلواجـز مسـاعدة الــبلدان النامـية عــلى التغلـب عــلى هــذه    
 صــمَّمة وفــقلــول امل بــتكلفة ميســورة عــلى املعــارف الكافــية واحل  تلــك الــبلدانســبل حصــول
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ــة املطــاف، تســهيل ســبل         ــد، ويف هناي ــل األم ــتحول االقتصــادي الطوي ــياجاهتا يف ســياق ال احت
وخالل الفترة املشمولة   . الوصـول إىل الـتجارة الدولـية يف املنـتجات القائمـة عـلى التكنولوجـيا               

املختلف ملي   املتوسـط األجـل، سـتراعي اليونـيدو السـيناريو التكـنولوجي العا             الـربناجمي باإلطـار   
 هاونقل تركز تدخالهتـا عـلى تـرويج التكنولوجيات واالبتكارات التمكينية اجلديدة          سـ  و ،احلـايل 
ــيق ــية ها  ونشــرهاوتطب ــبلدان النام ــا  لمســاعدة لويف هــذا الســياق، ســيكون    .يف ال ــيت تقدمه ال

عـــلى مســـتوى السياســـات وعـــلى الصـــعيد املؤسســـي عـــلى الســـواء يف جمـــال نقـــل  اليونـــيدو 
ويـتوخى هـذا املكـون الربناجمي أيضا تطوير         . ا دور أساسـي يف حتقـيق هـذه النـتائج          التكنولوجـي 

قـدرات أصـحاب املصـلحة عـلى مسـتوى احلكومـات واجملـتمع املـدين واملؤسسات واملنشآت،                  
وتقويـة الـروابط فـيما بيـنها وكذلـك مـع شـبكات اليونـيدو الدولـية ملكاتـب ترويج االستثمار                       

ــية توســيع  ،ات التكنولوجــيا واجلامعــات والتكنولوجــيا ومراكــز وجممَّعــ   الوصــول إىل ســبل بغ
 .التكنولوجيات والشراكات التجارية ومصادر التمويل

وســتوفر اليونــيدو أيضــا املســاعدة التقنــية واملنهجــيات واألدوات إلنشــاء وتعزيــز نظــم  -٧٨
ــية  ــتكار الوطنـ ــم جممّ ،االبـ ــة ودعـ ــيا   وإقامـ ــز التكنولوجـ ــيا، ومراكـ ــن التكنولوجـ ــات وحماضـ  عـ

ــتكار ــئة     .واالبـ ــدة والناشـ ــيات اجلديـ ــيق التكنولوجـ ــز تطبـ ــدا إىل تعزيـ ــعى حتديـ ــثل ،وستسـ  مـ
حتقـــيق الـــنمو وتكنولوجـــيا الطاقـــة النظـــيفة، مـــن أجـــل تكنولوجـــيا املعلومـــات واالتصـــاالت 

ــال إدارة        .رداالقتصــادي املطَّــ  ــا يف جم ــيت تقدمه ــدرات ال ــناء الق ــات ب ــيدو خدم ــتعزز اليون وس
والتفاوض والتقييم   وحتديـد املصادر  سـار   امل ورسـم وجـيا تتطلـب التقيـيم       التكنولف. التكنولوجـيا 

 وتطبـيق أفضـل املمارسات يف تعزيز آلية    الفنـية  وستسـاهم هـذه اخلـربة      .والترخـيص والتكيـيف   
نقــل التكنولوجــيا يف القطاعــات األكــثر تأثــرا باالتفاقــات العاملــية بشــأن تغــري املــناخ وحقــوق    

 مـن خـالل أنشـطة احملفـل العاملي          الـربناجمي املـتعلق بالـترويج     كـوِّن   وسـينفذ امل   .امللكـية الفكـرية   
 املهـارات، ورسـم مسار التكنولوجيا،     طويـر وبـرامج بـناء القـدرات يف جمـال إذكـاء الوعـي، وت             

الشـراكات الدولــية  وحفــز  وتنفـيذ  ،واملسـاعدة يف صـوغ السياســات واالسـتراتيجيات الوطنــية   
ــدويل ــتعاون ال ــربنامج أ  .وال حيــث يضــا اهــتماما خاصــا لقضــايا النســاء والشــباب،   وســيويل ال

 . تعيقها عن الوصول إىل التكنولوجيا والتمويلحبواجز هذه الفئات املستهدفة تصطدم

تكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاالت مــن التكنولوجــيات األساســية لــزيادة اإلنتاجــية   و -٧٩
ــنافس     ــادر عــلى الت ــائم عــلى التكنولوجــيا وق  أن الصــناعة، وخصوصــا  غــري .وحتفــيز اقتصــاد ق

احلصول  تعـاين يف معظـم الـبلدان النامـية مـن عـدم كفايـة فرص        ،املنشـآت الصـغرية واملتوسـطة    
ــبىن      عــلى  ــيق واخلدمــات وال تكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاالت مــن حيــث احملــتويات والتطب

زال وال ي .  وهـي عناصـر أساسـية للتنمـية الصـناعية، وخصوصـا يف أقـل الـبلدان منـوا                   - التحتـية 
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 ام خدماهتــتغلغــل تكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاالت ضــعيفا وبــاهظ الــتكلفة، وغالــبا مــا تقــدَّ
تواجـه املنشـآت   الـيت  ولـذا سـيعاجل هـذا املكـون الـربناجمي أيضـا العراقـيل         .للغايـة جمـّزأة  بطـريقة  

لق تتعوالصـغرية واملتوسـطة يف سعيها إىل استخدام أدوات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،             
ر املعارف الكافية،  هذه التكنولوجيا بتكلفة ميسورة، وتوفُّ احلصـول عـلى    بسـبل هـذه العراقـيل     

وسـيتحقق ذلـك حتديـدا من خالل شبكة اليونيدو املتنامية     .واحللـول املصـّممة حسـب الطلـب    
من مصادر  الكهربائية  مـن مراكـز معلومـات األعمـال الـتجارية، الـيت تسـتمد جزءا من طاقتها                  

تقدمي املساعدة إىل املؤسسات العامة واخلاصة   من خالل   ملـتجددة يف املـناطق الريفـية، و       الطاقـة ا  
 ووضـع حلـول معلوماتـية قائمة على اهلواتف          ،يف تطويـر اقتصـادات الـرباجميات احمللـية        الضـالعة   

 .النقالة لصاحل املنشآت الصغرية واملتوسطة
  

  لقيمة الزراعية  اوسلسلةتطوير جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة   
ــروابط بــني     -٨٠  األعمــاليهــدف هــذا املكــون الــربناجمي إىل تعزيــز تطويــر الــتجمعات وال

الـتجارية بغـية مسـاعدة املنشــآت، وال سـيما الصـغرية مـنها، عــلى حتسـني اإلنتاجـية واالبــتكار         
د منشآت التوري ومن خالل تعزيز التجمعات والشبكات وتنمية        .شاملةوحتقـيق مـزايا تنافسية      

تتكامل اليت والشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص، يعـزز الربنامج النظم االقتصادية احمللية               
يف حتقيق وفورات احلجم والنطاق، وتزيد من فرص وصوهلا تتشارك  و،قـدرات املنشـآت  فـيها   

 .هيأ الفرص لتعميم الفوائد على الفقراءُتوإىل املوارد واألسواق يف ظل بيئة مؤسسية مواتية، 

ــربنامج  -٨١ ــدا،وسيســاهم هــذا ال ــئة فــرص   ، يف احلــد مــن الفقــر ، حتدي ــيس مــن خــالل هتي  ل
يشجع املسـتهدفة فحسُب بل أيضا من خالل اعتماد هنج واسع النطاق            الفقـراء   اقتصـادية لفـئات     

 ويســعى إىل التغلــب عــلى التحــيز اجلنســاين وأوجــه   ات،مشــاركة هــذه الفــئات يف اختــاذ القــرار  
 وميكِّــن الفقــراء مــن اغتــنام الفــرص االقتصــادية بــتطوير ،طوية عــلى التهمــيشالتحــيز األخــرى املــن

ولـذا فـإن النتائج اليت ميكن حتقيقها يف جمال احلد    .املؤسسـي وحتسـني تنظـيمهم ومتثيـلهم    قدراهتـم  
رتكز على إقامة التجمعات والروابط تشمل إجياد فرص العمل    يمـن الفقـر مـن خـالل اتـباع هنـج             

قواهـم العاملـة، وزيـادة توافـر السلع         ل و املنضـوين يف الـتجّمعات    مي املشـاريع    وإدرار الدخـل ملـنظ    
، وتنمـية رأس املـال البشـري، وزيـادة فرص الوصول إىل البىن التحتية               الـثمن  يسـورة املواخلدمـات   

 .نتيجة لالستثمار العام واخلاص، وإدماج املرأة واألقليات العرقية يف األنشطة اإلنتاجية

ــتع اليونــ  -٨٢ ــني       وتتم ــروابط ب ــتجمعات وال ــة ال ــا يف إقام ــترف هبم ــيادة مع ــاءة وق يدو بكف
ــال ــتجاريةاألعم ــار     . ال ــترة املشــمولة باإلط ــربناجميوخــالل الف -٢٠١٠ املتوســط األجــل،  ال
املتبع، ع نطاق النهج املفهوم وتوسِّمسـات ابتكارية جديدة على هذا   املـنظمة  ضـفي ست،  ٢٠١٣
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فعــلى سـبيل املــثال،   .نظامـية  الـربناجمي بصــورة  مـن خـالل إدمــاج خدمـات جديــدة يف املكـون    
حداث جمموعات دينامية من    يف است التصدير  تطوير احتادات    املساعدة على سيسـتعان خبدمـات     

جياد إعلى قـادرة عـلى إقامـة صـالت مـع صـغار املورديـن و             تكـون   تجمعات  الـ املنشـآت ضـمن     
القائم على ثالثة   نهج  كما أن ال   .التجمعات حنو أسواق التصدير   عـامل اسـتقطاب جيـذب كـل         

الروابط يف صلب عملية تطوير     ج  راملتبع يف سياق املسؤولية االجتماعية للشركات سيد      أسـس   
لتحقـيق الـتوازن بني املتطلبات      تسـتند إىل اخلـربة       الـتجارية هبـدف توفـري منهجـية          األعمـال بـني   

يــتعلق خبدمــات توخى حتقــيق مــزيد مــن الــتكامل فــيما  وســُي. االقتصــادية واالجتماعــية والبيئــية
فيما يتعلق   و ؛ بغـية حتسـني أثـر االسـتثمارات الكـبرية عـلى اجملـتمعات احمللية               ،تـرويج االسـتثمار   

يف مـن الطاقة    املـتجددة   األنـواع    هبـدف تعزيـز اسـتخدام        ،اخلدمـات املتصـلة بالطاقـة املـتجددة       ب
 .األنشطة اإلنتاجية على مستوى التجمعات

يف كشريك  ضـا بصورة متزايدة مع القطاع اخلاص        وسـيعمل هـذا املكـون الـربناجمي أي         -٨٣
 التركيز على إقامة شراكات مع قادة الصناعة        نصـب وسي .الـيت يـبذهلا القطـاع     اجلهـود اإلمنائـية     

لصــاحل والصــالت املعــارف واملمارســات الفضــلى واملــوارد تعزيــز  هبــدف ،واملشــترين العاملــيني
 .املبادرات اإلمنائية احمللية

عزز أيضا اخلدمات اليت تقدم وس املستخلصـة مـن اخلربة امليدانية، ستُ       ومتاشـيا مـع الـدر      -٨٤
ــوارد البشــرية           ــتعلقة بالسياســات وتنمــية امل ــري املشــورة امل ــال توف ــذا املكــون يف جم ــار ه يف إط

احلاجــة إىل تلبــية متطلــبات واضــعي السياســات يف ســياق دمــج  ويعــين ذلــك تــزايد . األساســية
الوطنـية واإلقليمـية، مع املساعدة يف الوقت نفسه على           الـتجمعات يف صـلب السياسـات         إقامـة 

موظفـو احلكومـة احمللـية، ومؤسسـات الدعـم الوسيطة، ومؤسسات اإلدارة             مـا حيـتاجه     تكويـن   
نضوون يف جتمعات، من مهارات     الرشـيدة، واملؤسسات التعليمية، وكذلك منظمو املشاريع امل       

 .أساسية يف جمال تنفيذ السياسات ورصدها

لمكون الربناجمي أن اآلن لوميكن  .ارف سينصب التركيز على مهام إدارة املع،اوأخـري  -٨٥
يسـتفيد مـن عـدد مـن األدوات واملنهجـيات واخلـربات يف جمـال نشر املعارف وإسداء املشورة                    

يزداد تعزيـز هـذه اجملموعـة مـن األدوات بإنشـاء نظـام       سـ و .بشـأن السياسـات وتوفـري التدريـب    
 :عة عناصر يتضمن أربارفإلدارة املع

وضع التنظيم املنهجي للخربة املكتسبة من املشاريع، و      ( ونشـرها    ارفتدويـن املعـ    )أ( 
 ؛)برامج التدريب املتخصصة على الصعيدين العاملي واإلقليميتنفيذ التصاالت، ولاستراتيجية 
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تدريــب املدربــني، (بــناء القــدرات فــيما يــتعلق باملهــارات الصــناعية األساســية  )ب( 
 ؛)ميزومراكز الت

إجــراء األحبــاث العملــية املــنحى، والرصــد     (جتديــد الــنهج بصــورة منــتظمة     )ج( 
 ؛)والتقييم، والتعليقات اليت تثري تصميم املشاريع

 .إقامة الشبكات مع الشركاء اخلارجيني، مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية )د( 

ســني القــدرة التنافســية وهــناك حمــور آخــر يركــز علــيه هــذا املكــون الــربناجمي، هــو حت   -٨٦
للمنشـآت الصـغرية واملتوسطة وزيادة مرونتها وإنتاجيتها، وخصوصا يف املناطق الريفية، حيث     

. تطويــر الــبىن التحتــية للدعــم املؤسســي لصــاحل الصــناعات الزراعــية الريفــية  املكــون سيواصــل 
تجات  ذلــك عــلى صــناعة الســلع األساســية ومــا يتصــل هبــا مــن صــناعات جتهــيز املنــ عتمدوســي

األمساك واللحوم ومنتجات األلبان والفواكه     مثل  (الزراعـية الـثانوية مـع التركـيز عـلى األغذيـة             
ــية  ــزيوت النبات ــنة مــن امل وعــلى ) واخلضــروات وال ــة معي ــتجات غــري  طائف ــية الن ــتجات (غذائ املن

 ).احلرجـية اخلشـبية وغـري اخلشـبية، واملنسـوجات واملالبـس، واجللـود واملنـتجات املشـتقة منها                  
العام واخلاص، استنادا إىل للقطاعني الـتقين   و وسـيزداد تطويـر الـبىن التحتـية للدعـم االقتصـادي           

 وحتسنيالنـتائج الـيت حققـتها املنشـآت الزراعـية الريفـية الـرائدة من حيث التدفقات اإلنتاجية،                   
 نوعــية املنــتجات، وتقلــيص الــنفايات إىل احلــد األدىن، واســتعمال املنــتجات الــثانوية، وحتســني 

 .طرائق التعبئة

 ومراقــبة الســالمة والنوعــية، ،وبإنشــاء مراكــز متــّيز إقليمــية يف جمــاالت جتهــيز األغذيــة  -٨٧
 وغري واسـتخدام املنـتجات الـثانوية،        ، واآلالت الزراعـية   ، ومعـايري االختـبار    ، والوسـم  ،والتعبـئة 

ي دوقع أن يؤومن املت .ذلـك، ستتحّسـن كّمـا ونوعـا خدمـات الدعم اليت تقّدم إىل الصناعات           
 ،ذلـك إىل زيـادة اإلنتاجـية والكفـاءة، وحتّسـن نوعـية املنـتجات واخنفاض نسب املرفوض منها                  

وعالوة  . واخنفـاض خسـائر مـا بعـد احلصاد         ،ن القـيمة املضـافة    وزيـادة اسـتعمال املـوارد وحتسُّـ       
عـلى ذلـك، سـتقّدم أيضـا خدمـات املشـورة والـتعاون التقنـيني من أجل تطوير صناعة اآلالت                     
الزراعـية بإنشـاء مراكـز تكنولوجـية ريفـية لنقل التكنولوجيا وتوفري خدمات التصليح والصيانة              

 .املالئمة لألدوات الزراعية األساسية ومعدات التجهيز الزراعي يف املناطق الريفية
  

   والشباب النساء ولدى الريفية املناطق يف املشاريع تنظيم قدرات تطوير  
 الربناجمي تعزيز قدرات تنظيم املشاريع يف املناطق الريفية ولدى          سيواصـل هـذا املكـون      -٨٨

النسـاء والشـباب بالتركـيز عـلى توفـري التدريـب عـلى تنظيم املشاريع للفئات املستهدفة احملددة         



 

36 

 IDB.35/8/Add.1

 أيضا إجراء    املكون وسيشجع . إرسـاء أسـس تطويـر القطـاع اخلـاص          عـلى مـن أجـل املسـاعدة       
ريــة مــن أجــل تــرويج أنشــطة تنظــيم املشــاريع القــادرة عــلى   حتســينات يف البيــئة الرقابــية واإلدا

وملّـا كـان املـردود املتوقع حتقيقه من هذا املكون يف األمد الطويل               . يف القطـاع الـرمسي     املنافسـة 
 يف القطاع الرمسي مع زيادة      املنافسةهـو زيـادة عـدد املنشـآت الصغرية واملتوسطة القادرة على             

لشــباب يف تنظــيم املشــاريع، فــإن املكــون يتســم بأمهــية   مشــاركة ســكان األريــاف والنســاء وا 
 .خاصة بالنسبة ألقل البلدان منوا والبلدان ذات االحتياجات اخلاصة

الذي القى   توظـيف الشباب     بـرنامجُ  معنـية  يف مـناطق فرعـية أخـرى         ُيكـرَّر  أن   وُيعـتزم  -٨٩
 ).احتاد هنر مانو(يف غرب أفريقيا جناحا 

مو مـن القـاعدة إىل القمـة مـن أجـل احلد من الفقر، سيواصل                وباتـباع اسـتراتيجية للـن      -٩٠
هـذا املكـون الـربناجمي اسـتحداث مـناهج عملـية لتعلـيم مهـارات تنظيم املشاريع يف مؤسسات                  

الـثانوية ومؤسسـات التدريـب املهـين، تسـتهدف على وجه اخلصوص تنمية              يف املـرحلة    التعلـيم   
.  والفتـيان، قـبل دخوهلـم إىل احلـياة املهنــية    مهـارات تنظـيم املشـاريع بـني الشـباب مـن الفتـيات       

 املشــاريع مــنظمي الشــباب مــن اكتســاب خصــائص   إىل متكــني ذلــكيــؤديومــن املــتوقع أن 
 بعناصر  املسعىذلك  وسيثرى  . والسـلوك اإلجيـايب جتـاه اغتـنام الفرص التجارية والعمالة الذاتية           

ــ ــني   يةتدريب  املشــاريع أساســيات تنظــيم   يف جمــال تكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاالت جتمــع ب
 وبذلك هتيئ الشباب ملا يواجه      ،واكتسـاب اخلـربات العملـية يف اسـتخدام التكنولوجيا اجلديدة          

 جمتمع معلومات  للوظائف ومتطلبات تطلبات األساسية املشـاريع مـن     امل يمـنظمِّ مـن   أي شـاب    
 .يزداد تشابكا

جــل، ستشــدد اليونــيدو عــلى   املتوســط األالــربناجميوخــالل الفــترة املشــمولة باإلطــار   -٩١
 إىل القطـاع الـرمسي مـع التركـيز بوجـه خاص على              ،حتويـل املنشـآت مـن القطـاع غـري الـرمسي           

وسيسعى  .لشركاتاخلاصـة بتسـجيل ا    اإلداريـة دمـات اخلتبسـيط وحتسـني سـبل الوصـول إىل     
ى مبدأ  املكـون الـربناجمي أيضـا إىل حتسـني مشـاركة النسـاء يف أنشـطة تنظـيم املشاريع، بناًء عل                    

  املكون وسيتناول . املتساوية  القدرات واالهتمامات  ذوي الفـرص بـني النسـاء والـرجال          تكـافؤ 
 عــلى تنظــيم املشــاريع، وتقلــيل العراقــيل الرمســية ئيةأيضــا تطويــر قــدرات املــوارد البشــرية النســا

ت  يف جمــال تنظــيم املشــاريع، مبــا يف ذلــك إجيــاد بيــئا   النســاءوغــري الرمســية الــيت تعــيق مســاعي 
 .للتنظيم الرقايب لألعمال التجارية حمايدة من الناحية اجلنسانية
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  األمن البشري وإعادة التأهيل بعد األزمات  
حتديد مل يتم     طائفـة فـريدة مـن التحديات، وما        األزمـات تواجـه الـبلدان اخلارجـة مـن          -٩٢
ل يف االرتداد إىل     هذه البلدان خطرا كبريا يتمث     فستواجه الـتحديات والتصـدي هلا بفعالية        هـذه 

 العنصر قد ختتلف، فإن     اتومـع أن أسـباب نشوء حاالت األزم        .زاع االجـتماعي  ـالعـنف والـن   
زاف ـاملشـترك فـيما بـني مجـيع هذه احلاالت هو التهديد اخلطري لألمن البشري من جراء االستن                 

لبىن ، وعـدم وجـود ا     والقضـاء عـلى سـبل الـرزق       الشـديد للقـدرات اإلنتاجـية، وتدهـور البيـئة،           
 . وتآكل رأس املال االجتماعيتدمريها،التحتية املادية أو االجتماعية أو 

وستواصـل اليونـيدو، اسـتناد إىل خرباهتا املكتسبة من الربامج واملشاريع املتعلقة مبا بعد         -٩٣
 عــن طــريق األنشــطة الــيت  ،األزمــات واألمــن البشــري، االســتجابةَ حلــاالت الطــوارئ املعقــدة  

 .االقتصــادي وكذلــك يف جمــال البيــئة والطاقــة -األمــن يف اجملــال االجــتماعيتســاهم يف حتقــيق 
 وستساهم يف   ،وهكـذا ستسـاعد عـلى تقويـة قـدرة املؤسسـات والقطـاع اإلنتاجي على التعايف                

 .حتقيق األمن البشري، وخصوصا للفئات الضعيفة

ء الســالم ومــن املســلّم بــه أن حفــظ الســالم جيــب أن يرتــبط ارتــباطا وثــيقا جبهــود بــنا   -٩٤
 األزمات وإقامة جمتمعات قادرة على التعايف       منعومن ركائز    .والتنمـية االجتماعـية االقتصـادية     

ــية   ــية االجتماع ــيُق التنم ــلى      -حتق ــبلد ع ــدرة ال ــيا لق ــامال أساس ــبارها ع ــتعايفاالقتصــادية باعت  ال
عدد من ولذا ستركز اليونيدو على . اتقائهاوالصـمود أمـام الصـدمات الداخلـية واخلارجـية أو       

 واألمن   على الصمود   االقتصادية القدرة تعزيز   عـلى الـتدخالت األساسـية الرامـية إىل املسـاعدة          
ــناء املؤسســات      ــرها؛ وب ــية وتطوي ــدرات اإلنتاجــية احملل ــثل اســتعادة الق ــز البشــري، م ؛ هاوتعزي

 الشباب  ومنها أكـثر الفـئات تعرضـا،        قـدرة وتسـخري الطاقـة املـتجددة خلدمـة الفقـراء؛ وتعزيـز             
 .، على الصمودالنساءو
  

  بناء القدرات التجارية ٢-٥-جيم 
م بـه عـلى نطاق واسع أن تعزيز قدرة البلدان النامية على املشاركة يف               بـات مـن املسـلّ      -٩٥

 األمهـية لتحقـيق منوهـا االقتصـادي وتنميـتها الصناعية املستدامة يف              حاسـم الـتجارة العاملـية أمـر       
 من األهداف   ٨ و ٣ و ١د مـن الفقـر وحتقيق األهداف         الزمـان لـلح    ن ومهـا شـرطا    - املسـتقبل 

 االنتقال إىل أمناط للتجارة الدولية والعوملة سالسـة ويكفـل ذلـك أيضـا زيـادة      .اإلمنائـية لأللفـية  
ومــن العناصــر األساســية .  مــراعاة للقواعــد وغــري متيــيزية وشــاملة أكــثُرتتســم بأهنــااالقتصــادية 

 يف الـبلدان النامـية عـلى االجتـار على الصعيد الدويل،             احملـّددة لـنجاح املـنظمة قـدرة الصـناعات         
 على قدرهتا على الدخول يف سالسل القيمة العاملية اليت تنشئها يف الغالب             اتوقف بدوره تـ   يتالـ 
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، وكذلــك إثــبات  عمومــاويقتضــي ذلــك توافــر قــدرات إمــداد أقــوى. الشــركات عــرب الوطنــية
 الدرايةالصناعات إىل حتسني سبل حصوهلا على  حتتاج لكولذ .املطابقـة ملعـايري السوق الدولية  

ــيةال ــية ومســتوفية        تقن ــات تصــديرية عال ــتجات ذات إمكان ــا صــنع من ــيح هل ــيت تت ــات ال  واخلدم
ملتطلـبات السـوق مـن حيـث الكـّم والـنوع، مبـا يف ذلـك املعـايري الدولية، وخصوصا متطلبات                       

املسؤولية ب املتعلقةعـية والبيئـية   املشـترين اخلصوصـيني واملواصـفات التقنـية وااللـتزامات االجتما        
 .االجتماعية للشركات

أن ويف هــذا الســياق، ستواصــل اليونــيدو دعــم الــبلدان النامــية يف جهودهــا الرامــية إىل  -٩٦
 قـادرة على املنافسة ومأمونة وميكن التعويل عليها وفّعالة          منـتجات  يف األسـواق العاملـية       تعـرض 

 :وسيشمل ذلك ما يلي. من حيث التكلفة

 حتديد القطاعات واملنتجات اليت تتمتع بإمكانات تنافسية؛ )أ( 

د الوطـــين واإلقلـــيمي يحتلـــيل وتقيـــيم اجتاهـــات األداء الصـــناعي عـــلى الصـــع  )ب( 
والعـــاملي، وصـــوغ اســـتراتيجيات وسياســـات ُمصـــّممة لتحســـني القـــدرة التنافســـية الصـــناعية 

 لتدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية؛والتغلب على احلواجز التقنية أمام التجارة واالمتثال ل

املســـاعدة عـــلى االرتقـــاء بعملـــيات الصـــناعة التحويلـــية يف القطاعـــات ذات   )ج( 
 اإلمكانات التصديرية العالية لكي تبلغ مستويات مقبولة دوليا؛

أشــكال هــي شــكل متخصــص مــن  الــيت دعــم إنشــاء االحتــادات التصــديرية،   )د( 
 توسطة؛ املنشآت الصغرية واملاتشبك

ــية      )ه(  ــؤولية االجتماعــ ــلة باملســ ــية وذات صــ ــناعية مواتــ ــات صــ ــد سياســ حتديــ
  ومؤسسات وسيطة مالئمة تعىن باملسؤولية االجتماعية للشركات؛،للشركات

تصـميم وتنفـيذ بـرامج وطنـية وإقليمـية لبـناء القـدرات التجارية، بالتعاون مع                  )و( 
 للســلع األساســية ومــنظمة األغذيــة    الصــندوق املشــترك الوكــاالت الدولــية الشــريكة، مــثل    

 .والزراعة لألمم املتحدة ومركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العاملية

يف بــناء يــؤدي دورا أساســيا  االمتــثال لــلمعايري الدولــية ومتطلــبات األســواق  ظلوســي -٩٧
ة وبوجـه خـاص، سـتحتاج الـبلدان الـيت انضـمت حديثا إىل منظمة التجار        . القـدرات الـتجارية   

العاملـية، أو الـيت يف سـبيلها إىل االنضـمام إلـيها، إىل إقامـة البنـية التحتـية الالزمـة للمطابقة، من              
أجـل اسـتيفاء املتطلـبات وااللـتزامات الناشئة عن اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق باحلواجز       

 . وغريمهــا،ة النباتــية واالتفــاق املــتعلق بتطبــيق الــتدابري الصــحية وتدابــري الصــح،التقنــية للــتجارة
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أداء على  قدرات   اهليـئات الوطنـية لـلمعايري        أن تطـّور يف   وحتقـيقا هلـذا الغـرض، مـن الضـروري           
ــبار    ــيا يف جمــال اخت ــتجاتملا خدمــات معــترف هبــا دول ــرهتا ن ــيل، وذلــك اســتنادا إىل  ومعاي  حتل

اس واالختبار يف جمـال خدمـات القي  الـيت تقـوم   اخلدمـات   والبنـية التحتـية     املوجـودة يف    لـثغرات   ا
 املختــربات وجهــات للتصــديق عــلى الــنظم العــتمادوالتفتــيش، وعــن طــريق إنشــاء مؤسســات 

 .وهيئات للتفتيش

  معـــايري الصـــحة الغذائـــية وســـالمة األغذيـــة     ســـتظليف جمـــال معـــايري املنـــتجات،   و -٩٨
)ISO 22000( وإدارة النوعــــــــية ،)ISO 9001( وإدارة البيــــــــئة ،)ISO 14001( واملســــــــاءلة ،
وهـناك أشـكال    .، حتظـى بأمهـية خاصـة يف جمـال الصـادرات الصـناعية      )SA 8000(جتماعـية  اال

، ومـنها إصدار اإلعالنات الذاتية عن  التصـدي هلـا  أخـرى مـن املطابقـة الدولـية تعـتزم اليونـيدو         
املطابقــة للمواصــفات، مــثل عالمــات الوســم الصــادرة عــن االحتــاد األورويب، وااللــتزامات         

 للشــركات عــلى امــتداد سلســة القــيمة العاملــية، ال ســيما يف االجتماعــيةية باملســؤول" الطوعــية"
 .)ISO 26000(املرتقب بشأن املسؤولية االجتماعية  ضوء املعيار الدويل

ويف ظـل هـذا السـياق العـام، سـتقدم اليونـيدو خدماهتا املتعلقة ببناء القدرات التجارية         -٩٩
ربعــة التالــية، وهــي القــدرات الصــناعية مــن أجــل   مــن خــالل املكونــات الــربناجمية املــترابطة األ 

ــثال، واحتــادات     ــية للنوعــية واالمت ــية التحت ــتجارية، والبن ــتجاريةالقــدرة التنافســية ال  األعمــال ال
ــية      ــؤولية االجتماعـ ــدير، واملسـ ــو التصـ ــة حنـ ــطة املوجهـ ــغرية واملتوسـ ــآت الصـ ــية واملنشـ الزراعـ

 .للشركات من أجل االندماج يف األسواق
  

  ت اإلنتاجية التنافسية من أجل التجارة الدوليةالقدرا  
يشـكل توفـري سـلع وخدمـات قـادرة عـلى املنافسـة ومأمونـة وموثوقـة وفّعالـة من حيث                       -١٠٠

حصــة صــادراهتا يف حتســني  لــتعزيز القــدرة التنافســية للصــناعات وأساســيا مســبقاالــتكلفة شــرطا 
تاج الصناعات باستمرار إىل املعلومات ولذا حت .سـوق السـلع واخلدمات القابلة للتداول التجاري  

دعــم ذلــك بــتدفقات وعــادة مــا ُي .واالرتقــاءوإعــادة اهلــيكلة التقنــية  الدرايــةعــن األســواق وإىل 
 .، وكذلك بتحسني اإلنتاجية وإدارة النوعية القدراتاالستثمار والتكنولوجيا بغرض تطوير

 املؤسســات العامــة واخلاصــة  يف،وســيهدف هــذا املكــون الــربناجمي إىل بــناء القــدرات  -١٠١
باالستناد  يف جمال صوغ السياسات واالستراتيجيات التجارية        ، يف البلدان النامية   ،عـلى السـواء   

ــياس األداء التنافســي عــلى      إىل ــية لق ــايري مرجع ــد مع ــيل االقتصــادي واإلحصــائي؛ وحتدي  التحل
قوائم جرد احلواجز   املسـتوى القطـاعي ومسـتوى املنـتجات؛ وإنشـاء قواعد بيانات جتارية مثل               

 . نطاق الصادرات من القطاع الصناعييقصد منها توسيعالتقنية للتجارة، اليت 
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 هـذا املكـون الربناجمي أيضا خدمات الدعم التقين يف جمال إنشاء مراكز إقليمية         قـدم وي -١٠٢
تعــزز إنتاجــية املنشــآت و تســتهدف فــئات حمــددة خدمــات وفــريتمــن أجــل ووطنــية لإلنتاجــية 

 األنشـطة أساسـا تعزيـز القـدرة املؤسسية من خالل             ويقصـد مـن هـذه      . عـلى التصـدير    وقدرهتـا 
ــ الـــتزويدمعـــارف اخلـــرباء، والـــربامج التدريبـــية، واجلـــوالت الدراســـية، و  املعدات، وتطويـــر بـ

 .األدوات واملنهجيات، وتنفيذ املشاريع التوضيحية الرائدة اليت ميكن تكرارها

ــربنامج، ستســه   -١٠٣ ــذا ال ــات     ويف إطــار ه ــيذ اتفاق ــيدو أيضــا إســهاما كــبريا يف تنف م اليون
ــبحر الكــاري     ــيا وال يب واحملــيط ـالشــراكة االقتصــادية بــني االحتــاد األورويب وجمموعــة دول أفريق

وتعكــف املــنظمة حالــيا عــلى وضــع الصــيغة النهائــية للــربامج دون اإلقليمــية الواســعة    .اهلــادئ
 اجلماعات االقتصادية اإلقليمية اخلمس يف      لمـن أج  الـنطاق املـتعلقة بـتطوير وحتديـث الصـناعة           

.  بلدا٦٠ ما يزيد على  ن تشمال لتني ال ،يب واحمليط اهلادئ  ـالـبحر الكاري  مـنطقة    أفريقـيا و   مـنطقة 
يب واحمليط ـوسـتدخل مـبادرة السـنوات الست املشتركة بني جمموعة دول أفريقيا والبحر الكاري          

تشــغيل الكــامل خــالل الفــترة املشــمولة باإلطــار اهلــادئ واالحتــاد األورويب واليونــيدو مــرحلة ال
 :  املتوسط األجل، وستقدم اخلدمات التاليةالربناجمي

 املنشآت الصناعية اخلاصة وحتسني قدرهتا التنافسية؛ب لالرتقاءتقدمي الدعم  )أ( 

 تعزيز قدرات البىن التحتية للنوعية يف البلدان املستفيدة؛ )ب( 

 . واالرتقاء هباقين املطلوبةإنشاء مؤسسات الدعم الت )ج( 
  

   التحتية للنوعية واالمتثال  البنية  
 هــذا املكــون الــربناجمي احلاجــة إىل تعزيــز قــدرة الــبلدان النامــية عــلى االمتــثال   ســيلبـي -١٠٤

 الصــادرة عــن املــنظمة ISO 22000 وISO 14001 وISO 9001 مــثل املعــايري ،لــلمعايري الدولــية
ــيس  ــية لتوحــيد املقاي ــية تعقُّــ  .الدول ــتجات لضــمان  وليســت إمكان  املعلومــات عــن  توفّــرب املن

لمعايري العاملــية الــيت حيــتاج املصــدرون إىل االمتــثال هلــا إذا أرادوا   لــمصــدرها إال مــثاال واحــدا  
وحيـتاج الصـانعون يف الـبلدان النامـية واملؤسسـات ذات الصلة       . األسـواق األجنبـية    يفالدخـول   

يتطلب وإىل وضـع نظم لالمتثال للمعايري اإلدارية اجلديدة،         ن  يف تلـك الـبلدا    الداعمـة للصـناعة     
املسـاعدة يف بناء القدرات وإذكاء الوعي ونشر الدراية التقنية واملعلومات الالزمة            ذلـك تقـدمي     
 .يف هذا اجملال

ــية     -١٠٥ ــبلدان النامــية أيضــا ويف إطــار هــذا املكــون الــربناجمي، ســتقدم املســاعدة التقن إىل ال
 وفقا الكايفون منتجاهتا، عند نفاذها إىل األسواق العاملية، قد خضعت لالختبار  لكفالـة أن تكـ    
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 خمتربات  أن تكون لديها البلدان الناميةويتعني على. لـلمعايري الدولـية ومتطلـبات تقييم املطابقة      
وعالوة على ذلك، ومن  .لمعايري الدوليةلتسـتطيع أن ختتـرب املنـتجات والعينات إلثبات امتثاهلا    

 الدقـيق واالمتثال ملتطلبات النوعية الصارمة، حتتاج البلدان النامية إىل بنية            التصـنيع ل تيسـري    أجـ 
حتتـية للقـياس تكـون مـزّودة مبـرافق لـلمعايرة تستطيع وضع سالسل للقياس وإلمكانية التعقب                  

 ويقتضـي إثـبات املطابقـة أن يـتوافر لـدى البلدان النامية      .مبـا يـتفق مـع نظـام الوحـدات الـدويل      
 .إطار مؤسسي وقانوين للمعايري والقياس واالختبار والنوعية

 الربناجمي خالل الفترة املشمولة باإلطار       أساسا،  يهـدف هـذا املكون الربناجمي      لـك ولذ -١٠٦
 : إىل حتقيق ما يلي،املتوسط األجل

 الالزمة المتثال الصناعة  متكـني اهليـئات الوطنـية لـلمعايري مـن تقـدمي اخلدمات               )أ( 
الــتدابري /ســيما فــيما يــتعلق باحلواجــز التقنــية للــتجارة   لــتجارة العاملــية، وال انظمةمــيات التفاقــ

ــية   ــحة النباتـ ــري الصـ ــحية وتدابـ ــدرين    الصـ ــاص، واملصـ ــاع اخلـ ــياجات القطـ ــراعاة احتـ ــع مـ ، مـ
 ؛واملستهلكني

تطويـر القـدرات احمللـية يف جمـال القياس واملعايرة واختبار املنتجات بغية تقدمي           )ب( 
ــات ــتجني واملصــدرين احمللــ  اخلدم ــِبرين واملن ــا للممارســ ي إىل املخت ــية الفضــلى،  اتني وفق  الدول

 وكذلك يف جمال محاية املستهلكني؛

للقطاعني عـترف هبـا دولـيا يف جمال املعايري الدولية       امل التصـديق جعـل خدمـات      )ج( 
ــام واخلــاص   ــتعلقةالع ــية  امل ــور، بالنوع ــة أم ــئة، واملســاءلة االجتما ، يف مجل ــية، وســالمة  ، والبي ع

 األغذية، وإمكانية التعقب، متاحةً للمصدرين وللمنشآت احمللية؛

متكـني نظـم االعـتماد الوطنـية واإلقليمـية مـن تقيـيم أداء املختربات ووحدات                  )د( 
 ، احمللية منها واإلقليمية؛التصديقالتفتيش وهيئات 

كني استنادا   حقوق املستهل  على تعزيز بـناء القـدرات يف رابطـات املسـتهلكني           )ه( 
 .إىل السياسات الوطنية ووفقا ألفضل املمارسات الدولية

  
  هة حنو التصدير  احتادات األعمال التجارية الزراعية واملنشآت الصغرية واملتوسطة املوجّ      

يتســم الــنفاذ إىل أســواق التصــدير يف عصــر العوملــة بأمهــية خاصــة للمنشــآت الصــغرية   -١٠٧
ونظــرا إىل أن قطــاع  .ة مــن أجــل حتقــيق منوهــا وزيــادة إنتاجيــتها يف الــبلدان النامــيواملتوســطة 

األعمـال الـتجارية الزراعـية هـو منشـأ غالبـية السـلع القابلـة للتصـدير اآلتـية من البلدان النامية،               
ــإن  ــراراهتا بشــأن       ف ــية يف اختــاذ ق ــية واإلقليم ــربناجمي ســيدعم املؤسســات الوطن هــذا املكــون ال
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ــز قطــاع الصــناعات الزراعــية    خــيارات التنمــية االقتصــادية مــ   ــود  (ن أجــل تعزي ــة واجلل األغذي
ــناء القــدرات عــلى الصــعيد   املكــون وســيعمل  ).والنســيج واخلشــب واآلالت الزراعــية  عــلى ب

 اإلنتاجـية الصـناعية واألداء التســويقي يف   مـن أجـل حتسـني   املؤسسـي وعـلى صـعيد الصـناعات     
 إنتاجيتها  من أجل حتسني  راعية التقليدية   جمـال األعمال التجارية الزراعية، ودعم الصناعات الز       

 أيضا مشاركة املؤسسات ذات  املكونلوسيسّه. وزيـادة اندماجهـا يف سالسـل القـيمة العاملية      
الصـلة يف أعمـال اهليـئات الدولـية املعنـية بوضـع املعـايري، وتشجيع إجراء البحوث بشأن السلع              

ــية    ــَدٍد تدريبـ ــة وُعـ ــداد أدلـ ــة، وإعـ ــية ذات األولويـ ــية   األساسـ ــتجات الزراعـ ــيز املنـ ــأن جتهـ  بشـ
 .والتكنولوجيات ذات الصلة، ونشر املعلومات عن الصناعات الزراعية

وغالـبا مـا يشـكل التصـدير بالنسبة لكثري من املنشآت الصغرية واملتوسطة عمال جتاريا               -١٠٨
ي مة يف إطار هذا املكون الربناجم     وستشـمل املساعدة املقدَّ   . معقـدا يـنطوي عـلى خماطـر شـديدة         

مع التركيز بوجه خاص على األعمال التجارية       (إنشـاء احتـادات للتصدير يف خمتلف القطاعات         
وبـناء القـدرات املؤسسـية وتقدمي املشورة املتعلقة بالسياسات بشأن اإلطار التنظيمي        ) الزراعـية 

كز  احتادات التصدير يف إطار برامج جمّمعة تراخلاصة بتطويروسـتنفذ األنشـطة    .وإطـار احلوافـز  
إقامــة الصــالت مــع صــغار الشــركاء االقتصــاديني مــن أجــل املســامهة يف جــدول   جانــب عــلى 

 تستهدف على وجه التحديد    أو سـتنفذ بوصفها مشاريع       ،أعمـال حتقـيق الـنمو لصـاحل الفقـراء         
ــنمو   واملتوســطة ملنشــآت الصــغرية  ا ــة حنــو ال ــيم  . يف القطاعــات املوجه وســيجري إدراج مفاه

 مـن أجل تيسري     ، احتـادات التصـدير    إنشـاء شـركات تدرجيـيا يف عملـية        املسـؤولية االجتماعـية لل    
 .اندمــاج املنشــآت الصــغرية واملتوســطة يف سالســل القــيمة عــلى الصــعيدين اإلقلــيمي والعــاملي  

 املكـّون الـربناجمي املـتعلق باحتـادات التصـدير األولويةَ لنشر املعارف وتطوير املهارات               وسـيمنحَ 
تحالفات الــات تدريبــية عاملــية وإقليمــية ومــن خــالل تعزيــز  املتخصصــة عــن طــريق تنظــيم دور 

مع املنظمات الوطنية واإلقليمية والعاملية اليت تعمل يف هذا امليدان          هلذه االحتادات   االسـتراتيجية   
 .وعن طريق زيادة تعزيز أنشطة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

  
  السوق املسؤولية االجتماعية للشركات من أجل االندماج يف           

أضـــحى مفهـــوم املســـؤولية االجتماعـــية للشـــركات حيظـــى باعـــتراف واســـع الـــنطاق  -١٠٩
 العــامل عــلى نطــاقباعتــباره أداة إداريــة حديــثة، حيــث أصــبحت املنشــآت الصــغرية واملتوســطة 

 اإلمــداد الدولــية وسياســات املســتثمرين األجانــب املــتعلقة باملســؤولية       تــتعامل مــع سالســل  
وجيـري أيضـا يف كـثري مـن مـناطق العـامل وضـع تشـريعات وسياسات                  . االجتماعـية للشـركات   

ويســاعد هــذا املكــون الــربناجمي املؤسســات العامــة  .متصــلة باملســؤولية االجتماعــية للشــركات
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اليت و املـتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات       الناشـئة واخلاصـة عـلى حتسـني فهمهـا لـلمعايري           
 .ة فحسُب، بل أيضا باملبادئ البيئية واالجتماعيةتتطلب التقيد ال باالعتبارات التقني

وليســـت ضـــرورة التقـــيد هبـــذه املعـــايري حتديـــا فـــيما يـــتعلق بامتـــثال املنشـــآت الصـــغرية  -١١٠
 تنافسية وفرصة اقتصادية لالندماج بنجاح مـزية  أن تشـكل   أيضـا واملتوسـطة فحسـُب، بـل ميكـن       

املســؤولية لصــاحل "  الــتجاريةاحلجــة "هبــذهوســتحظى زيــادة الوعــي  . يف سالســل القــيمة العاملــية 
 . املتوســط األجــلالــربناجمياالجتماعــية للشــركات باهــتمام خــاص يف الفــترة املشــمولة باإلطــار   

ويتطلـــب ذلـــك تقـــدمي الدعـــم املناســـب يف جمـــال رصـــد وتنفـــيذ معـــايري املســـؤولية االجتماعـــية 
 وتوافر سياسات   للشـركات مـن جانـب مؤسسات دعم األعمال التجارية ورابطات الصناعات،           

 .لمسؤولية البيئية واالجتماعية يف الصناعاتلج على حنو نشط تروِّمساعدة صناعية 

ورغــم أن بــرنامج املســؤولية االجتماعــية للشــركات مــندرج يف إطــار أنشــطة بــناء          -١١١
القـدرات الـتجارية، فإنـه ذو صـلة أيضـا جبـدول أعمـال اليونـيدو يف جمـال احلد من الفقر، ألنه                   

 يف حتقــيق أهــداف التنمــية االجتماعــية مشــاركة نشــطةى مشــاركة القطــاع اخلــاص يشــجع عــل
ومـن أجـل ذلـك، سيسـعى الـربنامج إىل زيـادة إدراج مواضـيع املسـؤولية االجتماعية                    .والبيئـية 

للشــركات يف بــرنامج إقامــة الــتجمعات والــروابط الــتجارية، وبوجــه عــام، يف مجــيع خدمــات  
ع اخلاص من أجل احلد من الفقر، مبا يف ذلك، على سبيل املثال،             اليونـيدو املتصلة بتنمية القطا    

ــدرات الشــباب عــلى تنظــيم      ــية ق ــرنامج تنم ــيات األعمــال    املب شــاريع، حيــث ســتدرج أخالق
ــتجارية يف مــناهج التعلــيم يف املــدارس   مكتــب األمــم مــعوســيزداد توســيع نطــاق التنســيق   .ال

ــاملخدرات واجلــرمية   ــتحدة املعــين ب  بشــأن املنشــآت الصــغرية  )رات واجلــرميةمكتــب املخــد  (امل
 .واملتوسطة ومكافحة الفساد

  
  البيئة والطاقة ٣-٥-جيم 

ــتاج  -١١٢ ــان   أخــذ اإلن ــيان يفوق ــدرة واالســتهالك الصــناعيان العامل ــية  ا ق ــوارد الطبيع عــلى مل
ويف حني أن النمو   . النفاياتالتصرف يف   الـتلوث و  احلـد مـن     وقـدرة احلكومـات عـلى       الـتجدد   

الفقر يف كثري من البلدان على مدى       ربقة  اليـني مـن     املعشـرات   عـلى انتشـال     سـاعد   الصـناعي   
ــنمو  ف،  املتنامــية باطــرادســيما يف الــتجمعات احلضــرية  العقــود املاضــية، وال مــن الواضــح أن ال

، عــلى حنــو مــتزايد، يف االجتاهــاتتتســبب هــذه و. دون مثــنمل يــتحققا االقتصــادي والتحضــر 
موارد تالشي  تقلـص الغابات، وتناقص التنوع البيولوجي، و      أي   - تـراجع رأس املـال الطبـيعي      

واء مــن تلويـث اهلــ  يسـبق هلــا مثـيل    ملمســتوياتبســبب وجـود   -تدهـور حالــة الـتربة    و،املـياه 
 .تربة، الناتج من الصناعة أساساواملاء وال
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 البيئية واحلضرية، مبا يف   عدم كفاية أو عدم وجود اخلدمات       هـذه الظاهـرة     ويصـاحب    -١١٣
 وصرف  ، ونظـم معاجلـة مـياه الصـرف الصـحي وشـبكات اجملـاري              ،إعـادة الـتدوير   نظـم   ذلـك   
ــياه، ــياه امل ــدادات امل ــرافق الصــحية، و ، وإم ــنفايات الصــلبة التصــرف يف  وامل ــوق . ال أوجــه وتع

ــنمو االقتصــادي، و   ــية، و وزيد مــن الضــغ املــضــع تالقصــور هــذه ال ــنظم الطبيع ضــر تط عــلى ال
مسامهة املناطق احلضرية   مسامهة   كمـا أهنـا حتد من إمكانية         ،ثمارلصـحة العامـة ومـناخ االسـت       با

 .كاملة يف حتقيق النمو االقتصادي

 اتثرواحلصول على حصتها من فرصة مـن  الـبلدان النامـية   مـع أنـه ال جيـب حـرمان      و -١١٤
يف آثــار ســلبية ستســتمر يف التســبب بأن أمنــاط التنمــية احلالــية بــ، مــن املهــم أن نعــترف األرض

مثة شك يف قدرة النمو السكاين،  يف  االستهالك و منـو   وبالـنظر إىل االجتاهـات احلالـية يف         . ةالبيـئ 
أن يعاين  مستويات التلوث واستخراج املوارد دون      يف وجه تزايد    الصمود  العـامل عـلى مواصلة      

 حاجـة إىل إجراء تعديالت يف       توجـد وبالـتايل   . عواقـب بالغـة الضـرر يف املسـتقبل القريـب          مـن   
 .والبلدان الناميةالنمو بلدان املتقدمة كل من ال

آثار ف. هذه القضايا املوجه إىل   االهتمام  مـن   تغـري املـناخ العـاملي       إزاء  الـدويل   ويـزيد القلـق      -١١٥
كثري منها  اليت  سيما أقل البلدان منوا،      لبلدان النامية، وال  على ا تغـري املـناخ قـد تكون خطرية للغاية          

اإلنــتاج الــزراعي وإنتاجــية العمــل والصــحة الــيت ســتقع عــلى ار ثــمبــا يكفــي ملواجهــة اآلغــري جمهــز 
لآلثــار كــثر عرضــة األهــم ف. األكــثر تضــرراوســيكون الفقــراء بــال شــك هــم .  الداخــليوالــنـزوح
وهم أكثر من غريهم النامجة عن تغري املناخ، الـبالغة القسـوة    ة  يالطبيعـ وللظـروف   للـتلوث   املباشـرة   

منسوب ومع تراجع . وقود الكتلة احليويةوثل احملاصيل واملواشي    املـوارد الطبيعـية، م    اعـتمادا عـلى     
نقــص يف احملصــول دث ميكــن أن حيــاملــياه الســطحية، التقلــبات املــتزايدة يف حالــة  واجلوفــية املــياه 

 .كن السيطرة عليهال متاألغذية يف  قد يؤدي ذلك إىل شحيف كثري من البلدان، وبالتزامن 

الــترويج القضــايا البيئــية و بوجــوب معاجلــة  ترة طويلــة اليونــيدو مــنذ فــ  وقــد أقــرت   -١١٦
تعزيز كفاءة  ويتطلب  . يف جمال التنمية الصناعية   مستوى عام   نهجـيات اإلنـتاج األنظـف عـلى         مل

القــيمة االقتصــادية نفســه يف الوقــت اختــاذ قــرارات يراعــيان  وعملــية ااســتخدام املــوارد مــنظور
 . على حد سواءواالستدامة البيئية

 ذلك التحسني قلل  أيضا حيثما ي  املـوارد عـلى الطاقة      اسـتخدام   حتسـني كفـاءة     ق  وينطـب  -١١٧
 تها،ومعاجلاملواد  توليد الطاقة واستخدامها، واستخراج     عمليات  انـبعاثات غـازات الدفيـئة مـن         

اســتراتيجيات الطاقــة الصــناعية املســتدامة الــيت ولذلــك ُتعــد .  والــتخلص مــن الــنفايات،والــنقل
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أساسية يف التعامل مع    لطاقة املتجددة فضال عن كفاءة استخدام الطاقة        تشـمل اعتماد مصادر ا    
 .الكربونحنو تقليص انبعاثات االقتصادات توجيه تغري املناخ من خالل 

 هو أمر   التخلص من النفايات  الطرق البسيطة يف    االعـتماد املفرط على     واالسـتمرار يف     -١١٨
مالئمة مبا يكفي نظم تكاليف بناء لى حتمل البلدان قادرة علـن تكـون   ، وغـري قـابل لالسـتدامة     

ــنفاياتمعضــالتمــان حلــل  األســرعة ومــن ال ــيها ال ــنفايات  إذا اســتمرت   ف ــيد ال معــدالت تول
جــزء ال عــلى أســاس أنــه  الــنفايات ولذلــك، جيــب الــنظر إىل التصــّرف يف.  عــلى حاهلــاقائمــةال

اإلنتاج صناعية ليس فقط يف     العديد من فرص األعمال ال    قد تربز   يـتجزأ من التنمية الصناعية، و     
تدوير ال أيضا يف إعادة     بلأعاله،  كمـا هو مبني     املدخـالت،   القـائم عـلى الكفـاءة يف اسـتخدام          

فــوق وهكــذا، ميكــن للــبلدان النامــية أن تقفــز  . مــن الــنفايات بطــريقة ســليمة بيئــيا والــتخلص 
اســترداد ططــات خمســتدامة، مــثل اواألكــثر رحبــية فــرص وأن تســتفيد مــن الاحللــول التقلــيدية 

 ، بســرعة تــنمولســلع واخلدمــات البيئـية  املمكـنة ل ســوقوال. املـوارد وحتويــل الـنفايات إىل طاقــة  
ــتطور   ــة املوجــودات   مصــدرا رئيســيا  لتصــبح وميكــن أن ت ــرص العمــل وحلماي ــدى  لف ــلى امل ع

ــل، وال ــب احملــلي      للمنشــآت ســيما بالنســبة   الطوي ــلى الطل ــيت تركــز ع الصــغرية واملتوســطة ال
نقــــل بتشــــجيع  االقتصــــادات الصــــناعية إذا قامــــت إال  ذلــــكال ميكــــن حتقــــيقو .والوطــــين

 .والطاقة املتجددة" اخلضراء"الكيمياء التكنولوجيات اجلديدة يف جمال 

زيادة  املياه والطاقة، إىل     مبا فيها احتدام املنافسة على املوارد الشحيحة،      وقـد ال يـؤدي       -١١٩
إىل أيضا قد يؤديان هور البيـئة وتغـري املـناخ    تد فـ - فحسـب   الصـراعات داخـل سـياق الصـناعة       

وزيادة وترية  البحر، منسوب مياه، مثل التصحر، وارتفاع حالياثرية للقلق املجتاهـات   تعزيـز اال  
أسوأ يفضـي يف    ا  مبـ الـنقص الشـديد يف املـياه العذبـة،          حـاالت   الظواهـر اجلويـة القاسـية و      تكـرر   

وممارسة  ،السيطرة عليها ال متكـن     وهجـرة    ،ات مدنـية وعـرب احلـدود      صـراع إىل  السـيناريوهات   
يف استخدام  كفاءة  ولذلـك ميكـن أن تـؤدي ال       . العـنف للحصـول عـلى الضـروريات الشـحيحة         

وأن تساعدا   الضغوط   والتنمـية االقتصـادية املتسـمة بقلّـة انـبعاثات الكـربون إىل ختفيف             املـوارد   
 .ة االجتماعياتللصراعاهلامة ألسباب اجلذرية اعلى جتنب بعض 

األولوية املواضيعية اخلاصة اليونـيدو خدمات الدعم يف جمال  توفـر  وإزاء هـذه اخللفـية،      -١٢٠
اإلنــتاج الصــناعي املتســم  تتــناولمــترابطة، مكونــات برناجمــية الطاقــة والبيــئة مــن خــالل ثالثــة ب
 يف األغراض الطاقة املتجددة   استخدام  الكربون، و وقلة انبعاثات   املـوارد   يف اسـتخدام    كفـاءة   بال

 .تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطرافل  الالزمة، وبناء القدراتاإلنتاجية
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  اإلنتاج الصناعي املتسم بالكفاءة يف استخدام املوارد وبقلّة انبعاثات الكربون        
  ينتقلالتركيزف. شـهدت محايـة البيئة يف املنشآت تغيريات هيكلية يف السنوات األخرية      -١٢١
ــياآلن  ــيت تتجنــب      إىل التقن ــتاج نفســها، وال ــيات اإلن ــيت تركــز عــلى عمل ــية ال تكــوُّن ات الوقائ

ــبداية أو    ــنذ ال ــتلوث م ــنفايات أو ال ــيد ال ــور باســتخدامها    تع ــلى الف ــنفايات ع ــر ال ــتدوي بعض ل
 البيئة فحسب، علىالتلوث  عـبء   عـلى التخفـيف مـن       ذلـك   وال يسـاعد    . األغـراض اإلنتاجـية   

 يف الواقــع مــوارد ضــائعة نثالميــألن الــنفايات والــتلوث ،  أمــواال أيضــابــل يوفــر عــلى املنشــآت
 .لشرائها أصالاملنشآت اضطرت 

 مـن خـالل إنشـاء مراكز        - يعـزز املكـّون الـربناجمي هـذا الـتحّول يف التركـيز            سـوف   و -١٢٢
 على  التشديدوطنـية لإلنـتاج األنظـف وعـن طـريق تنفيذ مشاريع أخرى لإلنتاج األنظف، مع                 

. إسهامه الكبري يف محاية البيئةعلى فعالـية من حيث التكلفة وكذلك  مـا لإلنـتاج األنظـف مـن        
 يف هذا الصدد على قطاع جتهيز املنتجات الزراعية يف          ةخاصبصـورة   تركـيز   الينصـّب   سـوف   و

 .سيما صناعات اجللود واملنسوجات واألخشاب واألغذية البلدان النامية، وال

ــربناجمي    -١٢٣ ــز املكــّون ال ــتزاي وســوف يركّ ــدر م ــة، عــلى اإلدارة  دبق ، يف الســنوات القادم
املســتدامة لــلمواد الكيميائــية مــن خــالل االلــتزام بالــنهج االســتراتيجي لــإلدارة الدولــية لــلمواد  

إىل تطبــيق ذلــك يف الــبداية ســوف يســتند و. ٢٠٠٦الكيميائــية، الــذي اعــُتمد يف مطلــع عــام  
لـنهج االستراتيجي لإلدارة الدولية    ع ل الـتاب ،  "الـبداية السـريعة   "ربنامج  آلـيات الـتمويل املكمِّلـة لـ       

إليكولوجي، خصوصا يف   اعلى ترويج مفهوم التأجري     وإىل التركـيز املتزايد      لـلمواد الكيميائـية،   
 .قطاع الكيميائيات الذي تتحقق فيه فوائد بيئية كبرية

التلوث الـنفايات و  حلـد مـن     يسـهم كـثريا يف ا     ويف حـني أن اإلنـتاج األنظـف ميكـن أن             -١٢٤
صناعة حتتاج ال ، و فإن بعض البقايا ستظل موجودة رغم ذلك       عـن العملـيات الصـناعية        نيالـناجت 

 أو التخلص منها بطريقة  تلك البقاياإعـادة تدوير للقـيام ب إىل دعـم مـن قطـاع اخلدمـات البيئـية       
الصــناعة إىل التصــّرف الســليم فــيها  منــتجات حتــتاج ويف الوقــت نفســه، . ســليمة بيئــياأخــرى 

اقتصــادات الــبلدان النامــية، ومــع منــو . صــبح نفايــاتتهنايــة فــترة صــالحيتها وعــندما تصــل إىل 
ومــن مث . مــن أي وقــت مضــىأمهــية  أكــثر ي قــويقطــاع بيــئإىل حاجــة هــذه الــبلدان تصــبح 
 من االهتمام   مزيدا يالربناجمسيوّجه هذا املكون      املتوسط األجل   فـترة اإلطـار الربناجمي     فخـالل 

، مع التركيز بصفة خاصة على       اخلاص هبا   قطاع اخلدمات البيئية   البلدان على بناء  إىل مسـاعدة    
 .صناعات إعادة التدوير
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فمع انضمام .  من األمثلة الواردة يف هذا اجملال الـنفايات الكهربائية واإللكترونية   تعـد   و -١٢٥
زايدا  ت لكترونية املتقادمة إلكمية األجهزة ا  تـتزايد    ، النامـية إىل جمـتمع املعلومـات العـاملي         الـبلدان 
الكمبيوتر، أجهزة   و ةتف احملمول والهاملعدات القدمية ل  السـموم يف البيـئة من       ويـثري بـث     . سـريعا 
مدافـــن القمامـــة أو تقنـــيات بســـبب ســـوء حالـــة  الرصـــاص والزئـــبق والزرنـــيخ،  ذلـــكمبـــا يف

 أن يتم التخلص    حاليافمـن الـنادر     . قلقـا بالغـا مـن الناحيـتني البيئـية واالجتماعـية           ،  االسـترجاع 
وكــثريا مــا تكــون اللوائــح التنظيمــية الوطنــية غــري    ،مناســبة بطــريقة لكترونــيةإلجهــزة ااأل مــن

يف هذا اجملال من    العمل  يف  ي بدأ   ذالـ ي،  الـربناجم املكـون   هـذا   أن  وهـذا هـو السـبب يف        . كافـية 
إعادة لبـناء القـدرات الوطنية واإلقليمية يف جمال       كثف جهـوده  سـي الـنفايات،   تدفقـات    جمـاالت 

لتشجيع زيادة  ضمن السياق األوسع   ،بياسوجتديد احل خدمات  اإللكترونية و نفايات  تدويـر الـ   
 .وحتسني صناعات اخلدمات البيئية يف البلدان النامية

ع مســتويات اســتهالك القطــاع الصــناعي للمــياه، كمــا  ارتفــوف يتواصــل أيضــا اســو -١٢٦
.  ونســبة مسِّيــتها املائــيةكمــيات الفضــالت الصــناعية الســائلة الــيت تصــرِّفها يف األجســامزيد ســت
 من نقص   حاليايف العديـد مـن البلدان النامية، اليت تعاين          للغايـة   ذلـك مسـألة حـرجة       صـبح   وسي

سوف يقدم هذا املكون وبناء على ذلك،   . يف املـياه، وهـو نقص قد يزداد سوءا مع تغّير املناخ           
الــيت واملــوارد الوطنــية ملــوارد ا( املائــية مواردهــامحايــة الــربناجمي أيضــا املســاعدة إىل الــبلدان يف  

 وزيــادة إنتاجــية  فــيها،مــن تصــريف الفضــالت الصــناعية الســائلة) تــتقامسها مــع بلــدان أخــرى
 . وتقليص استهالك املياه املفرط من جانب املنشآت،استخدام املياه يف الصناعة

اقة  هـذا املكـّون الـربناجمي إىل حتسني كفاءة استخدام الط     هـدف يوعـالوة عـلى ذلـك،        -١٢٧
ل أســواق املنــتجات واخلدمــات املتســمة بالكفــاءة يف اســتخدام   يــيف الصــناعة باملســامهة يف حتو

دارة جديدة إل الستخدام معايري   بقوة  يـروج املكـّون الربناجمي      سـوف   ولتحقـيق ذلـك،     . الطاقـة 
يف الــتدابري اهلادفــة إىل حتســني نظــم الطاقــة  مــن جانــب الصــناعات ســتثمارال وتعجــيل ا،الطاقــة

بالكفاءة يف  سمة   التكنولوجيات الصناعية اجلديدة املت    نشر إىل الوضـع األمـثل، وزيـادة         وصـوال 
 .استخدام الطاقة، وذلك عن طريق اخلدمات االستشارية التقنية واملالية والسياساتية

  
  استخدام الطاقة املتجددة يف األغراض اإلنتاجية       

حديثة وموثوقة من إمدادات  على يعتـرب عـلى نطـاق واسـع أن تعزيـز إمكانية احلصول       -١٢٨
هذه التنمية  ولكي تكون   .  للتنمـية االقتصـادية يف االقتصـادات النامـية          هـو شـرط مسـبق      الطاقـة 

اليت من شأهنا خلق    هذه الطاقة يف ترويج االستخدامات اإلنتاجية        ُتستعمل جيـب أن     ،مسـتدامة 
املكــون هــذا ســعى لذلــك سي. فــرص تولــيد الدخــل للمجــتمعات احمللــية وزيــادة فــرص العمــل 
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ــربناجم ــية  يال ــادة إمكان ــثة، وخاصــة      إىل زي ــدادات الطاقــة احلدي ــلى إم اإلمــدادات  احلصــول ع
 .ية لدعم تنمية القدرات اإلنتاجية يف املناطق الريفية واحلضر، الطاقة املتجددةاملستندة إىل

 املتجددة  الطاقةاكتسبت  نظـرا للفجـوة املـتزايدة بـني الطلـب على الطاقة وإمداداهتا،              و -١٢٩
دورا حاسـم األمهـية يف سلسـلة إمـدادات الطاقـة، مـن حيـث تلبـية الطلب املتزايد على الطاقة،                   

ــبلدان النامــية    الو ــة   . ســيما مــن جانــب الصــناعة يف ال وقــد ظهــرت عــدة تكنولوجــيات للطاق
، يف حـال األخـذ هبا بطريقة    ميكـن املـتجددة بوصـفها خـيارات جمديـة اقتصـاديا ومالئمـة للبيـئة               

 .، للطاقةملنشآت الصغرية واملتوسطةالصناعة، وخصوصا ابة، أن تليب احتياجات مناس

هـذا املكـون الربناجمي بصورة      ّوج  وخـالل فـترة اإلطـار الـربناجمي املتوسـط األجـل، سـري              -١٣٠
ــيقات الصــناعية ل   ــتجددة  خاصــة للتطب ــة امل ــيت    لطاق يف املنشــآت الصــناعية الصــغرية واملتوســطة ال

 لعملــياتلمــن احلــرارة وة، والــيت هلــا احتــياجات تــتعلق بــالقوى احملــركة   تســتخدم الطاقــة بكــثاف 
املنشآت تليب ويف الوقـت احلايل،  . التطبـيقات الـيت حتـتاج إىل حـرارة منخفضـة أو عالـية        ب اخلاصـة 

أو  الوقود األحفوري    املستمدة من هذه التطبيقات باستخدام الكهرباء     غالبية  الصـغرية واملتوسـطة     
. الفحــم احلجــري وأالكريوســني  وهلــذا الوقــود عــلى شــكل زيــت األفــران أ مــن احلــرق املباشــر 

 تعزيز استخدام تكنولوجيات  فإن  الوقود  هـذه األنـواع مـن      تكالـيف السـريع ل  تزايد  وبالـنظر إىل الـ    
 هتاإنتاجية هذه املنشآت وقدر   لـن حيسِّـن البيـئة احمللـية فحسـب بـل سـيزيد أيضـا                 الطاقـة املـتجددة     

 . عن إمدادات الطاقة غري املوثوقة املستمدة من الشبكات الوطنيةه يعوِّضكما أن .على املنافسة

املقدمــة إىل املخططــني املشــورة وباإلضــافة إىل ذلــك، ســيكثّف هــذا املكــون الــربناجمي  -١٣١
املتصــلة باســتخدام ســتراتيجيات االوضــع جمــال  يف نيقليمــياإل ونيوطنــيومــتخذي القــرارات ال

، والنظر يف مجيع التكنولوجيات املتاحة، مع التركيز        ال الصناعة خلـيط مـن أنـواع الطاقـة يف جم         
ــتجددة   ــة امل ــتاج   أيضــا اجلهــود  كثف وســي. عــلى مصــادر الطاق ــدرات اإلن ــز ق ــية إىل تعزي الرام

هــياكل دعــم إنشــاء  و،تكنولوجــيات الطاقــة املــتجددة والتجمــيع الوطنــية واإلقليمــية اخلاصــة ب 
 .بتكاريةاال املخططات املالية  ذلك، مبا يفةكافي

  
  تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف      

الـتخلص تدرجيـيا مـن إنـتاج واسـتهالك املـواد املسـتنفدة لألوزون، اليت          مثـة حاجـة إىل       -١٣٢
 اتفاقية فيينا وبروتوكول    وتليب. تفضـي إىل تدهـور مسـتمر يف الصـحة البشـرية والبيـئة الطبيعية              

 هذا املكّون الربناجمي حكومات البلدان النامية املوقّعة        يسـاعد ولذلـك   .  احلاجـة  تلـك مونـتريال   
 عن طريق نقل التكنولوجيات القائمة على       ملقتضياتهعـلى بـروتوكول مونـتريال عـلى االمتـثال           

، ودعم  مـن الربوتوكول ٥املـادة  الـيت تنطـبق علـيها    بلدان  الـ املسـتنفدة لـألوزون إىل      غـري   املـواد   



 

49 

IDB.35/8/Add.1  

الـتخلص مـن األطـنان اليت ينبغي التخلص     مـن حيـث     ددةبلـوغ األهـداف احملـ     تلـك الـبلدان يف      
وخـالل فـترة اإلطـار الربناجمي املتوسط األجل، سيتحول          . لـألوزون املسـتنفدة   واد  مـنها مـن املـ     

 .كربونيةفلورو كلوروهليدروتركيز املكون الربناجمي إىل بروميد امليثيل وإىل املركبات ا

يه هــذا املكــّون الــربناجمي إىل دعــم هنــج عنصــر تغــّير املــناخ الــذي يشــتمل علــهــدف وي -١٣٣
التكّيف مع مستويات تغري املناخ (وهنج التكّيف ) التقلـيل من االنبعاثات يف املصدر   (التخفـيف   

وتشـمل خدمـات الدعم اخلاصة بالنهج األول استحداث مشاريع قابلة           ). الـيت ال ميكـن جتّنـبها      
لنامية والبلدان اليت متّر اقتصاداهتا مبرحلة  يف البلدان االدفيئةللـنجاح لـلحد من انبعاثات غازات        

انتقالـية، وتوفـري فوائـد إمنائـية مسـتدامة عـلى الصـعيد الوطين، باإلضافة إىل املسامهة يف اجلهود                    
وتشـمل خدمـات الدعم اخلاصة بالنهج الثاين        .  مـن تغـّير املـناخ      الرامـية إىل احلـد    البيئـية العاملـية     

القطاع التكيف اخلاصة ب  ات صلة تركّز على أولويات      وضـع برامج ومشاريع ذ    املسـاعدة عـلى     
 :لتحقيق هذه الغاية، سوف تواصل اليونيدو ما يليو. الصناعي يف البلدان النامية

الفرص وزيادهتا  من أجل توفري     ة املضيف اندعـم بـناء قدرات ومؤسسات البلد       )أ(  
ن املدفوعــات اخلاصــة تمويل مــيف جمــال تــأمني الــ و،نقــل التكنولوجــيا يف جمــال إىل أقصــى حــد

بغــازات الكــربون لالســتثمار يف مشــاريع بيئــية يف القطــاع الصــناعي، مــن خــالل آلــية التنمــية    
 النظيفة أو التنفيذ املشترك؛

 ودعم إقامة   ،تـرويج املشـاريع املمولة من املدفوعات اخلاصة بغازات الكربون          )ب(  
ت اخلاصــة بغــازات الكــربون شــراكات جديــدة وابــتكارية بــني املشــاركني يف ســوق املدفوعــا  

 ؛)مثال من يشترون ختفيضات انبعاثات غازات الكربون أو يبيعوهنا(

تعظـيم وتـرويج إمكانـات الـتمويل مـن املدفوعـات اخلاصـة بغـازات الكربون                  )ج(  
ة اسـتخدام الطاقـة يف الصناعة   ء نقـل التكنولوجـيا والدرايـة الفنـية يف جمـال كفـا            مـن أجـل دعـم     

 .ددةوجمال الطاقة املتج

 املــتعلقة بامللّوثــات ســتوكهوملهـناك الــتزام مــن ِقــبل احلكومــات األطـراف يف اتفاقــية   و -١٣٤
العضـوية الثابـتة بتنفـيذ تدابري قانونية وتنظيمية وتدابري إلدارة البيئة، مبا يف ذلك إجراء تغيريات                 

ية الثابـــتة فإنـــتاج امللّوثـــات العضـــو. االتفاقـــيةملقتضـــيات تكنولوجـــية كـــبرية، بغـــية االمتـــثال  
أضرارا خطرية للصحة البشرية    حاليا  واسـتخدامها وكذلـك وجودهـا يف احمليط احليوي يسّبب           

الـبلدان النامـية والبلدان اليت متّر       أيضـا   يسـاعد هـذا املكـّون الـربناجمي         بالـتايل، سـوف     و. والبيـئة 
 البلدان  ات قدر ستوكهومل، ويهدف إىل تنمية   اقتصـاداهتا مبـرحلة انتقالـية على االمتثال التفاقية          

 .امللّوثات العضوية الثابتةب املتصلعلى محاية سكاهنا ومواردها البيئية من التلوث النامية 
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  اجلامعةالربامج  ٤-٥-جيم 

وقــد ُحــددت هــذه الــربامج  . اجلامعــة مــن الــربامج ا صــغرياتــنفذ اليونــيدو أيضــا عــدد  -١٣٥
بأهنا البحوث  ،  ٢٠١٣-٢٠١٠  للفترة جلإلطـار الـربناجمي املتوسط األ     اجلامعـة، فـيما يـتعلق با      

ــية والقطــاع   و؛ االســتراتيجيةواإلحصــاءات الصــناعية  ــية الدول الشــراكات مــع املؤسســات املال
 . والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛اخلاص

  
  الصناعية االستراتيجية   البحوث واإلحصاءات       

 وسـتظل كذلك لفترة     ،املسـكان العـ   للرفاهـية ل   ا رئيسـي  االتنمـية الصـناعية مصـدر     متـثل    -١٣٦
تؤدي الفقر و وهدة   انتشال الناس من     علىتسـاعد   فـرص عمـل     لـق   فهـي خت  . مـن الـزمن   طويلـة   

، إىل حتسُّن املرتبات وظروف العمل      خـتلفة امل هامراحـل عـلى حنـو تدرجيـي، مـع اجتـياز الـبلدان             
يف يادة   وز منـو يف إنتاجـية عوامـل اإلنـتاج        حتقـيق   ت قدرهتـا عـلى      وقـد ثبتـ   . والرضـا عـن العمـل     

العديد من السلع اليت    هي تؤدي إىل إنتاج     و. روابطمـا تنشـئه من      ة مـن خـالل      ِعفاآلثـار املضـا   
توفر التكنولوجيات اليت كمـا أهنا  . ن مسـتوى معيشـتهم   وحتسِّـ أكـثر راحـة     لألفـراد حـياة     تتـيح   

.  اإلنتاجوحتسـينا مسـتمرا يف أسـاليب   وسـع مـن املنـتجات    أطائفـة  وتتـيح فـرص عمـل جديـدة       
د التصــنيع خــالل الــتفاعل بــني خلــق فــرص العمــل، والــتغري التكــنولوجي واالبــتكار، يولِّــمــن و

 .كثر من قرننيمنذ أتشكل أساس النمو االقتصادي تعزز نفسها بنفسها وعملية دينامية 

فيما بينها تعدد العوامـل الـيت تتفاعل   فـ . فهـم كيفـية تطـور التصـنيع    ولـيس مـن السـهل      -١٣٧
أن الــبلدان، يف أي فــترة زمنــية  يعــين كمــا.  واحــد للتنمــية الصــناعيةيعــين أنــه ال يوجــد طــريق

على الرغم من هذا    و. مـن التقدم  املسـتوى   نفـس   حمـددة، ال تكـون بالضـرورة قـد وصـلت إىل             
بواليتها أن تفي   دات التنمية الصناعية،    حملدِّسليم  فهم  فـإن اليونـيدو لـن تسـتطيع، دون          التعقـيد   

أحــد وبالــتايل فــإن . ت الــتعاون الــتقين بشــأن هــذا املوضــوعإســداء املشــورة وتقــدمي خدمــايف 
حتديد وشرح أمناط التنمية الصناعية، فضال عن   اليونيدو هو   ربنامج حبوث   لاألهـداف الرئيسـية     

 ، التحويلــيةاتالصــناعيف إطــار البحــث عــلى الــتقاطع بــني التغــيري اهليكــلي   ويركــز  .مســبباهتا
بني جتارب  يف حـني أنـه ميـيز، على األقل،           ،التغـيري و ،يم التكـنولوج   والـتعلّ  ،واالسـتثمار احملـلي   

 .أقل البلدان منوا والبلدان املتوسطة الدخل

فإهنا  ني واخلارجـي  نيالداخلـي حبـوث اليونـيدو مفـيدة ألصـحاب املصـلحة           كـون   وكـي ت   -١٣٨
ط آثار أمنا حتديد  ولذلـك سـيمثل     . يةالـربناجم مكوناهتـا    املواضـيعية و   اأولوياهتـ ب حباجـة إىل الـربط    

خالل من جماالت البحث    رئيسيا  تمكني جماال   عـلى ال  احلـد مـن الفقـر و      التصـنيع املخـتلفة عـلى       
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ن تـأثري خمتلف أنواع     عـ أيضـا   دراسـة    ىجرسـتُ و.  هـذه  اإلطـار الـربناجمي املتوسـط األجـل       فـترة   
تــأثري سالســل القــيمة املســتندة إىل املــوارد   وعــنالصــغرية واملتوســطةترتيــبات جتمــيع املنشــآت 

سُتدرس عالوة على ذلك،    و. عـلى التغري اهليكلي   ة مقارنـة بـتلك املسـتندة إىل التجهـيز           الطبيعـي 
ــتثمارات املتســمة بال   اخلــيارات  ــتعلقة بالتكنولوجــيات واالس ــاءة امل ــة يف اســتخدام كف يف الطاق

 الرئيســية للتنمــية احملــدِّداتحتلــيل والواقــع أن .  أو مســتوياهتاخمــتلف مــراحل التنمــية الصــناعية 
جمال  تطوير يف    سيسهم ة واآلثـار املترتـبة علـيها بالنسـبة ألولويـات اليونـيدو املواضيعية             الصـناعي 

هــذا ســوف يشــكل و. التصــنيعاملعــارف العاملــية بشــأن قــيمة إىل يضــيف  وللخــربة الفنــيةفــريد 
لتنمية مثلى ل استراتيجيات  بالتوصية  يهـدف إىل    صـناعية   السياسـة   إطـار لل  بـدوره األسـاس لبـناء       

بحوث الــآخــر مــن األهــداف الرئيســية لــربنامج هــذا هــدف ، ول بلــد عــلى حــدة لكــالصــناعية
 .ولليونيدو عموما

فإن تقدمي ومع ذلك، . نتائجه ووآثـاره  التصـنيع  ألسـباب سـرد كـامل   ومثـة حاجـة إىل       -١٣٩
 ولبلوغ هذه . تجاوز قـدرة أي مؤسسـة حبثية، ناهيك عن اليونيدو         هـو أمـر يـ     تفسـريات شـاملة     

اجلامعات ومراكز   و مع منظمات األمم املتحدة   عقد شراكات   ضـروري   الغايـة، سـيكون مـن ال      
وبنفس الطريقة،  . ذه الظاهرة اليونيدو هل من أجل تعزيز فهم     ذات الـتوجهات املماثلة     الـبحوث   

األعمال التجارية بني القطاعني العام واخلاص   تقريـبا، الـيت تنشـأ هبـا الشراكات يف جمال تطوير             
 الشــراكات" إمكانــية لتوســيع توجــد بــني املــنظمات الدولــية، يةوتنشــأ هبــا الشــراكات التمويلــ

 املؤسســـات األكادميـــية املتخصصـــة يف وأهـــمث يف اليونـــيدو والـــبحالقـــائمني ببـــني " املعرفـــية
 .األولويات املواضيعية

مسامهة تطبيقية ومرتكزة   فهـم التنمـية الصـناعية       تيسـري   مسـامهة اليونـيدو يف      وسـتكون    -١٤٠
املـــنظمة مســـؤولية مجـــع وتوزيـــع تقـــع عـــلى عـــاتق  والواقـــع أنـــه. ائيةعـــلى البـــيانات اإلحصـــ

حلكومات والقطاع اخلاص ومؤسسات ا تستخدمها أيضا الصـناعية الرئيسـية الـيت      اإلحصـاءات 
ــثق امل.  الصــناعية اخلاصــة هبــا ربامجالــسياســات والســتراتيجيات ويف االرف ااملعــ نهجــيات وتنب

الــتفاعل بــني املكاتــب اإلحصــائية الوطنــية ا مــن ونشــرهنــتاج اإلحصــاءات الصــناعية اخلاصــة بإ
عن إنتاج  اليونيدو بيانات   تعد  وباإلضافة إىل ذلك،    . واألوسـاط اإلحصـائية الدولـية     واليونـيدو   

لقـــدرة التنافســـية ل وكذلـــك مؤشـــرات ،عـــلى الصـــعيد دون القطـــاعيالصـــناعات التحويلـــية 
األولويــات تتصــل ب جديــدة مؤشــراتومثــة حاجــة إىل وضــع  .  الصــناعيةالصــناعية واإلنتاجــية

جمال اإلحصاءات الصناعية وكذلك يف بناء القدرات والتدريب وسـوف يتم توفري    . املواضـيعية 
 .األولويات املواضيعية واستراتيجيات وسياسات التصنيعب جمال عالقتهايف 
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يت ة ال الدورية الرئيسي النشرة  تقريـر التنمية الصناعية     سـيظل   املنشـورات،   وفـيما يـتعلق ب     -١٤١
 ما  موضوععلى  يف السـنوات األخرية     ومـع أن هـذه الوثـيقة كانـت تركـز            . ليونـيدو تصـدرها ا  
موجهـا بقـدر أكرب حنو تقدمي       السـنوات القادمـة     يكـون تقريـر التنمـية الصـناعية يف          أن  فيـتوخى   

وقــت هامــة ومــثرية لالهــتمام يف املــنظمة ة تعتــربها واضــحرســالة مــا، مبعــىن أنــه ســينقل رســالة 
سيشــتمل الــتقرير كالعــادة و. مواضــيعيةورقــات وورقــات عمــل ســتكمل الــتقرير بوسُي. لنشــرا

 ."اليونيدوسجل "من على نسخة حمدَّثة وحمّسنة بصفة مستمرة 
  

  الشراكات مع املؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص           
مــة إىل إقاســعيها تواصــل اليونــيدو  املتوســط األجــل، سخــالل فــترة اإلطــار الــربناجمي  -١٤٢

شــراكات اســتراتيجية مــع املــنظمات واملؤسســات األخــرى يف القطــاعني العــام واخلــاص، ومــع 
إىل أقصى حد   التآزر  هو توسيع نطاق    واألسـاس املـنطقي هلذه الشراكات       . الشـركات اخلاصـة   

، وبالـتايل حتقيق     للوكـاالت الشـريكة    نشـطة املتصـلة بالتنمـية     األخدمـات اليونـيدو و    ممكـن بـني     
ــائ أكــرب  ــر إمن ــات   ويشــمل . هلــذه األنشــطة املشــتركة ممكــن ي أث نطــاق هــذه الشــراكات أولوي

 .ذات انطباق شاملبالتايل آلية هو ُيعترب ، و مجيعهااليونيدو املواضيعية الثالث

 نيالشركاء احملتمل هؤالء  كـبرية يف كثري من األحيان بني أهداف       الونظـرا لالخـتالفات      -١٤٣
اليت يركز عليها كل االت اجملولكل منهما   لـتجارية    ا عمـال األمنـاذج   وأهـداف اليونـيدو، وبـني       

واستنادا إىل اخلربة الواسعة    . وطرائق التعاون املمكنة  ج مبتكرة لتحديد جماالت     هنُتلـزم   ،  مـنهما 
هـذه الشراكات يف السنوات األخرية، تتوقع اليونيدو     إقامـة   يف  بـالفعل   الـيت اكتسـبتها اليونـيدو       

 . املتوسط األجلت يف فترة اإلطار الربناجميحتقيق توسع كبري يف هذه الشراكا

وسينصـب التركـيز بوجه خاص يف هذا السياق على تطوير الشراكات مع املؤسسات      -١٤٤
تشترك عموما مع اليونيدو يف أهداف        يت، ال اإلمنائيتمويل  الفـيها مؤسسـات     مبـا   املالـية الدولـية     

وقد دأبت هذه املؤسسات على العمل      . احلـد مـن الفقـر وتعزيـز النمو االقتصادي ومحاية البيئة           
ذلك ك مع احلكومات والوكاالت احلكومية، و     عـلى حتقـيق هـذه األهـداف مـن خالل التعامل           

املستند ملساعدة التقنية، واإلقراض ا، وهتوفـري قـروض ملشاريع القطاع العام أو براجم  مـن خـالل    
 .إىل السياسات

قطاع خاص  املالئمة الزدهار   يئة الظروف   احلاجة إىل هت  بالبلدان النامية   ويـزداد تسـليم      -١٤٥
لــتآزر بــني املســاعدة التقنــية، الــيت تســتهدف حتســني بيــئة  وبالــتايل يوجــد جمــال واســع ل. قــوي

 تشـجيع االسـتثمارات اخلاصـة احمللـية واألجنبـية باعتبارها مصدرا             مـن أجـل   األعمـال الـتجارية     
 األمر الذي   ، من جهة أخرى   ،ية واملساعدة املال   من جهة،  ، السـوقي الوجهـة    لـنمو االقتصـادي   ل
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هذا وبذلـك ينشـئ   . يسـاعد عـلى إدامـة مـثل هـذا االسـتثمار يف القطـاع اخلـاص          مـن شـأنه أن      
قدمها املنظمات املتعددة األطراف، مثل     تاملخطـط آلـية وظيفـية تـربط بني املساعدة التقنية اليت             

 . املالية اليت تدعمها املؤسسات املالية الدوليةواألدواتاليونيدو، 

بـني اليونـيدو واملؤسسات     املـتوخى   الـتآزر   ميكـن أن حيـدث      مـن وجهـة نظـر عملـية،         و -١٤٦
 :املالية الدولية على مستويني خمتلفني

مؤسسـة مالية دولية يف إنشاء وتنفيذ برنامج استثماري واسع           اليونـيدو    تدعـم  )أ( 
التعاون  وظائف   وبذلك تعزز املنظمة  . وخربات قطرية حمددة  مـن خالل تقدمي بيانات      الـنطاق،   

وقد تستطيع اليونيدو أيضا من     . يكون هلا أثر أكرب   يف الدول األعضاء و   الـيت تضـطلع هبا      الـتقين   
 للدول األعضاء من خالل     هادعمزيادة   مـع املؤسسات املالية الدولية       خـالل العمـل يف شـراكة      

 .جديدةمتويل حشد مصادر 

الصغرية واملتوسطة من   حمللـية   مـع املنشـآت ا    املؤسسـات املالـية الدولـية       تـتعامل    )ب( 
.  الضمان مديري الصناديق أو منظمات    وأ، مـثل املصارف احمللية      اء مـن الشـركاء    خـالل وسـط   

ــيدو وخــربهتا    ــة اليون الصــغرية واملتوســطة، يف  املنشــآت  يف العمــل مــع  وميكــن أن تســاعد دراي
 على  ة واملتوسطة الصغرياملنشآت  حتديد فرص االستثمار املناسبة أو مساعدة       جمـاالت مـن بينها      

 الذين تعمل معهم، على     الوسطاء املاليني ا ومعلومات   معلوماهتبـني    الـتماثل لتغلـب عـلى عـدم       ا
 .ضمان جناح هذه الربامج

هــذه الترتيــبات مــع عــدد مــن  وضــع  يف بــزمام املــبادرة بــالفعلاليونــيدو وقــد أخــذت  -١٤٧
 املتوسط  فترة اإلطار الربناجمي  زيادة تطويرها يف    إىل  املؤسسـات املالـية الدولـية، وسوف تسعى         

القطـاع اخلـاص، حيثما     صـناديق   ستسـعى أيضـا إىل تطويـر شـراكات مماثلـة مـع              كمـا   . األجـل 
املعارف من خالل وضع برامج تعاونية، وتوليد       وسوف تسعى اليونيدو،    .  ذلـك مناسبا   يكـون 
إىل تعزيــز السياســات، وضــع يف جمــال إىل احلكومــات ، وتقــدمي اخلدمــات االستشــارية بادهلاوتــ

 .زيادة أثرها اإلمنائيإىل فعالية اخلدمات اليت تقدمها هذه املؤسسات، وبالتايل 

ــرويج ا   -١٤٨ ــتحالفات االســتراتيجية وســوف يتواصــل أيضــا ت  مــع شــركات  لشــراكات وال
ولدعــم مــا تســتخدمه مــن إمنــائي بصــفتها عوامــل تغــيري  هايف حماولــة إلشــراكالقطــاع اخلــاص، 

 التنمــية يف بــرامج الـتعاون الـتقين املشــتركة اهلادفـة إىل   " ة الشـركات مواطـن "مـوارد ومـن هنــوج   
براجمها اخلربة املستفادة من    إىل  اليونيدو  تسـتند   ويف هـذا السـياق، سـوف        . الصـناعية املسـتدامة   

 : ثالث فئات عريضة من التدخالتتستند إىلالقطاع اخلاص، واليت القائمة يف جمال إشراك 
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تعترب اليونيدو وكالة    الذيالعاملي لألمم املتحدة،    تفاق  االتعزيـز مـبادئ وقـيم        )أ( 
 الصغرية واملتوسطة؛املنشآت اص على اخلتركيز ال، مع أساسية فيه

ديــن هبــدف تيســري  املوّرصــغار دعــم إنشــاء روابــط بــني الشــركات الكــبرية و   )ب( 
 العاملية؛سالسل القيمة الوطنية و يف ماندماجه

نقل التكنولوجيا  لالستثمارات املباشرة و  ل مصدرا   تعبـئة القطـاع اخلـاص بوصـفه        )ج( 
اص على  اخلفـرص االسـتعانة مبصـادر خارجـية، فضـال عـن إقامة شراكات مبتكرة مع التركيز                  لو

 .وتطوير الشراكات بني القطاعني العام واخلاص تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
  

  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب       
 لفـــترة يف ابـــني بلـــدان اجلـــنوب أولويـــة رئيســـية لليونـــيدو فـــيما الـــتعاون ســـوف يظـــل  -١٤٩
 يف اهلند  تعاون الصـناعي بـني بلدان اجلنوب    مركـزي الـ   بعد الـنجاح يف إقامـة       فـ . ٢٠١٣-٢٠١٠

يف ثالثـة أو أربعة مراكز جديدة من هذا النوع          ُيـتوقع أن تـبدأ      ،  )٢٠٠٨(الصـني   يف  و) ٢٠٠٧(
 عـلى أساس املفاوضات     ،ان ذات الدخـل املتوسـط     بلدعـدد مـن الـ      يف   ٢٠١٣حبلـول عـام     العمـل   

 . هذه البلداناجلارية مع حكومات

اليونيدو ذات  مراكز  إنشاء  بـني بلـدان اجلنوب و     فـيما   الـتعاون   ومـن املـرجح أن يـتخذ         -١٥٠
ومــع اســتمرار . املتوســطاألجــل يف تنمــية الــتعاون يف الصــلة دورا ذا طــابع اســتراتيجي مــتزايد 

يرجح أن يكون القتصاد العاملي، لإعادة تشكيل مـا جيـري من     الراهـنة و  األزمـة املالـية     تكّشـف   
بني بلدان  فيما  التعاون  ويفـترض أن يشكل     ،   اآلخـذ يف الـتغري      هـيكل املعونـة    يفأثـر كـبري     هلمـا   

بــني خمــتلف الوكــاالت الدولــية واملؤسســات املالــية  اإلمنــائي  مــن الــتعاون جــزءا أكــرباجلــنوب 
 .قبل يف املست،شركاءالالدولية و

ــتحديات و   و -١٥١ ــة هــذه ال ــرص، االســتفادة مــن هــذه  مــن أجــل مواجه ســوف تعمــل  الف
 وحـدة بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي       مـثل    ،اليونـيدو مـع مجـيع الشـركاء اخلارجـيني الرئيسـيني           

 الالزمــة الســتمرار هــا ومواردقــدرات املــنظمةزيــادة عــلى  ،فــيما بــني بلــدان اجلــنوبللــتعاون 
هذه املساعي أمواال إضافية من طائفة واسعة    وسـوف تتطلب    . سـتويات الدعـم عـلى خمـتلف امل      

ومتجاوبة دينامية  آليات  إنشاء   سيكون   ويف هذا الصدد  . سـيما مـن اجلـنوب      مـن املصـادر، وال    
، خطوة   البلدان املتلقية التقليدية   يف ذلـك  لـتفاعل مـع جمموعـة جديـدة مـن الـبلدان املاحنـة، مبـا                 ل

 .هامة من جانب اليونيدو
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ــت نفســه،   -١٥٢ ــيتيح ويف الوق ــربناجمي املتوســط األجــل    س ــار ال فرصــة إلجــراء  أيضــا اإلط
املراكــز الصــناعية ذلــك تقيــيم تقيــيمات اســتراتيجية للــتعاون فــيما بــني بلــدان اجلــنوب، مبــا يف  

وسوف تشمل  . املستخلصةالسـتفادة يف مـرحلة مـبكرة نسبيا من الدروس           وفرصـة ل   ،اجلديـدة 
لـتعاون فيما بني بلدان اجلنوب مقابل التعاون        لتكالـيف ومـنافع ا     هـذه االستعراضـات حتلـيالت     

ــيدي؛  ــد أفضــل املمارســات؛  والتقل ــتائج النوعــية والالتركــيز عــلى  وحتدي ــا ال (ن ــا يصــلح وم  م
وسوف متثل . طـرائق الـتعاون، مبـا يف ذلـك الـتعاون الثالثي     املـتعلق ب ؛ وتعزيـز اخلطـاب      )يصـلح 

بلدان اجلنوب  للـتعاون فـيما بـني       اليونـيدو   اسـتراتيجية    حتديـد يف  هـذه العملـية مسـامهة رئيسـية         
 .واجتاه املنظمة يف املستقبل

تعزيز التعاون فيما بني    الرامية إىل   كجـزء مـن جهودها      سـوف تقـوم اليونـيدو أيضـا،         و -١٥٣
مراكــــزها اخلاصــــة بــــترويج االســــتثمار تحســــني التنســــيق والــــتآزر بــــني ببلــــدان اجلــــنوب، 

شــبكة واســعة مــن املــوارد، مــع مــا يلــزم مــن أدوات تســتند إىل   حبيــث تشــكل التكنولوجــيا، و
 .اإلنترنت، لتيسري احلصول على املعلومات بطريقة فّعالة من حيث التكلفة

  
  اص ألقل البلدان منوا   اخلربنامج ال  

 ككل، أقل البلدان منوايف السـنوات القليلة املاضية طفرة يف النمو االقتصادي  شـهدت    -١٥٤
معــدل الــنمو الســنوي هلــذه وبلــغ . لســلع األساســيةيف اط الــتجارة الدولــية شــرويف مــع حتســن 

معدَّلَ النمو يف    جتاوَزوهـو معـدَّلٌ     ،  ٢٠٠٧-٢٠٠٥الـبلدان حنـو سـبعة يف املائـة خـالل الفـترة              
قل  أل  عاما ٣٠إمجايل خالل   ل أفضـل أداء اقتصادي      ومـثَّ ذات الدخـل املـرتفع      جمموعـة الـبلدان     

احلديثة التصنيع،  مـن جانـب البلدان      األساسـية   الطلـب عـلى السـلع       يد  وكـان تـزا   . الـبلدان منـوا   
من  ،ذه الـبلدان يف أقل البلدان منوا      هلـ ارتفـاع مسـتويات االسـتثمار األجـنيب املباشـر           إضـافة إىل    

 الشروط التجارية ألقل    العوامـل الرئيسـية يف عكـس اجتـاه الـتدهور املسـتمر منذ فترة طويلة يف                
 .البلدان منوا

أقل البلدان  ميكن أن يكون خطريا ملا حققته       االضـطراب املـايل الراهن هتديدا       كل  ويشـ  -١٥٥
 يف الطلــب عــلى خمــتلف الســلع املفاجــئخنفــاض االن  أل،األخــريةمــن مكاســب يف اآلونــة منــوا 

يف ســياق اجتاهــات بــيد أنــه يــبدو، . اخنفــاض األســعارأديــا إىل واملخــاوف مــن الــركود العــاملي 
قد اتسعت على حنو ال رجعة أن السـوق  بأمـان بـ  ض افـتر ، أنـه ميكـن اال   الطويلـة األجـل   العوملـة 

الطلب على السلع األولية يف رغم إمكانية استمرار تراجع     ، وأنـه    فـيه فـيما يـتعلق بسـلع خمـتلفة         
 اانتعاشأن يـنهار ذلـك الطلـب بـل ومن احملتمل أن يسجل        املسـتقبل املـنظور فمـن غـري احملـتمل           

 . املتوسط األجلطار الربناجمي قبل أو أثناء فترة اإلاسريع
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غري واضحة  بالنسبة ألقل البلدان منوا     ،  املدى املتوسط على  آفاق املستقبل   ومـن مث فإن      -١٥٦
 أن االقتصــاد غــري أن مــن الواضــح. يف األفــقالــيت تلــوح  ةالعديــديف ظــل الــتحديات والفــرص 

تعيد إطالق تصادية ميكن أن   العـاملي يـزداد تـرابطا، وهـناك مراكز جديدة للثروة والدينامية االق            
أثبتــت  تطــورات األشــهر األخــرية  فــإنعــالوة عــلى ذلــكو. أقــل الــبلدان منــوايف زخــم الــنمو 

 وحاجتها إىل التنويع االقتصادي     ،الصدمات اخلارجية للـتأثر ب  أقـل الـبلدان منـوا       قابلـية   بوضـوح   
 .تدامة التنمية االقتصادية املسيف جمال حتقيقة يالتجارخياراهتا زيادة إىل و

قل البلدان منوا فرص أكرب إلنتاج جمموعة واسعة        تتوافر أل السـنوات املقـبلة، س    وخـالل    -١٥٧
. أوسع من األسواقجمموعة لـتجارة يف  ل مـن املسـتثمرين، و  أوسـع ذب طائفـة  جلـ مـن السـلع، و   
مــن أقــل الــبلدان منــوا مســتويات أكــرب مــن املعونــة و  ُيــرجَّح أن تشــهد  مــا تقــدم،  وبــناء عــلى

ــ ــن الشــركاء   يةت االســتثمارتدفقاال ــتزايد م ــدد م ــن ع ــا تترســخ   ، يف األجــل املتوســط ، م حامل
 . اجلاريةيكليةاهلتعديالت ال

وال تــزال مجــيع الــبلدان، وخصوصــا أقــل الــبلدان منــوا، تواجــه حتديــا كــبريا يف حتويــل    -١٥٨
هداف ملسـاعدة هـذه الـبلدان عـلى حتقـيق األ     و. د مـن الفقـر  احلـ تنمـية و إىل الالـنمو االقتصـادي     
ــية،   ــية لأللف ــلى    اإلمنائ ــتعني ع ــياً أن ي ــيدو يكــاد أن يكــون حتم ــدور أكــرب أن تضــطلعاليون .  ب

لقــيود ل التصــدياالجتاهــات احلالــية حنــو واصــلت بصــفة خاصــة إذا وســيكون ذلــك صــحيحاً 
لصاحل املعونة مثل مبادرة   مبادرات  ازدهارها بفضل   تنويع التجارة   لالقائمـة يف جانـب العرض و      

 .اإلطار املتكامل املعززادرة مبالتجارة و

يف ســبيل اليونــيدو للدعــم املــتزايد الــذي تقدمــه  ةساســيمــن العناصــر األتعبــئة املــوارد و -١٥٩
 الفرص  دعموستواصـل اليونيدو    . حلـد مـن الفقـر يف أقـل الـبلدان منـوا            هبـدف ا   اإلنتاجـية تعزيـز   

اجلديدة والناشئة والتقليدية  ة  مجع اجلهات املاحن  ديد للمعونة، و  اجليكل  يتـيحها اهلـ   اجلديـدة الـيت     
. فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي     يف إطـار التعاون بني الشمال واجلنوب والتعاون         معـا   

إىل تدفقــات االســتثمارات والــتعاون الــتقين  هــذه املــبادرات أيضــا إىل تنشــيط  وســوف هتــدف 
ومراكز تثمار والتكنولوجيا   ترويج االس لاملنظمة  مكاتب  مـن خـالل الـتعاون مع        املعنـية   الـبلدان   

 . اليت أنشئت مؤخرابني بلدان اجلنوبالتعاون فيما 

األعمال بخـاص  عـلى حنـو   هـتمام  االتواصـل  يدعـم أقـل الـبلدان منـوا، سـوف          إطـار   يف  و -١٦٠
، وتنمية املنشآت   )والقياس املواصفات    ذلك مبا يف (الـتجارية الزراعـية، وبـناء القـدرات الـتجارية           

ــتاج األنظــفالصــغرية واملتوســط ــنوع مــن   ونقــل التكنولوجــيا مــن جمموعــة  ،ة، واإلن مــتزايدة الت
ــدان شــركاء يف الصــادر وامل ــيدو أيضــا  تضــطلع وســوف . الشــمال واجلــنوب بل  يف هــادورباليون
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حتقـيق األهداف اإلمنائية لأللفية من خالل التعاون        عـلى   التركـيز عـلى احلـد مـن الفقـر و          مواصـلة   
ــائي  ــال اإلمن ــية   يف جمــال وضــع السياســات  شــارياالستوالدعــم الفع  يتســم قطــاع خــاص وتنم

اليونيدو مبادرة جديدة لصياغة وتنفيذ     سوف تضع   وباإلضافة إىل ذلك،    . باملسـؤولية االجتماعية  
اإلطــار   يفشــركاءالالــتعاون مــع رائــدة ب الــتجارة يف مثانــية بلــدان لصــاحللمعونة حمــددة لــبــرامج 

الدعم الذي تقدمه حجم ونوعية   إىل تعزيز   هذه األنشطة   ي  ومن املتوقع أن تؤد   . املـتكامل املعـزَّز   
 .نهاية فترة اإلطار الربناجمي املتوسط األجلب ا كبريتعزيزاأقل البلدان منوا إىل اليونيدو 

  
  الربامج اإلقليمية ٦-جيم 

احملــددة الحتــياجات اإلمنائــية مــتوقفا عــلى ا يةالــربناجماملكونــات تطبــيق هــذه ســيكون  -١٦١
الستفادة لكل إقليم على حدة لبرامج سوف توضع هلـذا الغـرض،    و. والـبلدان املعنـية   مـناطق   لل

تستند إىل الطلب وتستجيب  ةمتماسكحزم  املتاحة ودجمها يف يةكونـات الـربناجم   املمـن خمـتلف     
احتياجات  الصناعية و  اتالسياسلتلبية متطلبات   مصـممة خصيصـا     تكـون   وحلاجـات املـناطق،     

ــتقين   ــتعاون ال ــنطلكــل ال ــاه وصــف ل . قةم ــرد أدن ــربامج اإلقليمــية يف   وي ــات الرئيســية لل ألولوي
أوروبـا والـدول املسـتقلة حديـثا، وأمريكا     وآسـيا واحملـيط اهلـادئ،      و، واملـنطقة العربـية،      أفريقـيا 

برامج الربامج لتصبح   صقل هذه   توسوف  . ٢٠١٣-٢٠١٠ للفترة   ،يبـالـبحر الكاري  والالتينـية   
ــداقطــرية  ــيتلــيب اال أكــثر حتدي ــية اإلاجات حت ــبلدان وفقــا ملســتوى ومنــط التنمــية   احملــددة منائ لل

ــنها الصــناعية واالقتصــادية  ــك،   .  يف كــل م ــلى ذل ــالوة ع ــرامج خاصــة  ستوضــع وع ــناولب  لت
 . ما بعد األزماتاليت تعايش أحوالاألولويات يف جماالت مثل أقل البلدان منوا والبلدان 

  
  الربنامج اإلقليمي ألفريقيا ١-٦-جيم 

  جتاهات والتحديات األخرية      اال  
ــية    اســتفادت  -١٦٢ ــتطورات املوات . املــنطقة األفريقــية يف الســنوات األخــرية مــن عــدد مــن ال

لتحقيق  األثر  ةنطاق وعميق تدابري واسعة المعظـم الـبلدان األفريقية خالل هذه الفترة     ونفـذت   
الطلب يف   اقويمنوا  هذه البلدان   كما شهد العديد من     . االسـتقرار عـلى صـعيد االقتصاد الكلي       

وارتفاعا يف أسعار هذه السلع،      من السلع األساسية، مبا يف ذلك النفط،         عـلى صـادراته   العـاملي   
وفَّر التحول من   وباملـثل،   . تدفقـات رأس املـال اخلـاص واإلعفـاء مـن الديـون            تـزايد   فضـال عـن     

عزيز التجارة والتنمية    لـت  ألفريقـيا الـنظام الـتجاري العـاملي فرصـا هائلـة           يف  تحرير  إىل الـ  احلمائـية   
املنطقة أيضا من   استفادت  ،   املختلفة  اتفاقـات الـتجارة التفضيلية     وإىل جانـب  .  فـيها  االقتصـادية 
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لنمو والفرص لتشجيع امـثل قـانون الواليـات املتحدة        الشـروط   رة  خمططـات هامـة أخـرى ميسَّـ       
 ".األسلحةإال كل شيء "األوروبية املعروفة باسم بادرة املو يف أفريقيا

متواصل يف  تسـارع   بالـبلدان األفريقـية     فقـد متتعـت     ،  ملفـتا أثـر هـذه الـتطورات       وكـان    -١٦٣
الناتج عندما سجل متوسط نسبة النمو يف       ذروته   الـنمو االقتصـادي يف السـنوات األخـرية، بلغ         

لألسف، ولكن، . ٢٠٠٨ يف املائة يف عام ٥,٨ و٢٠٠٦ يف املائة يف عام    ٥,٧احملـلي اإلمجـايل     
وُعــزي ذلــك أساســا إىل جوانــب . ضــعيفةلقطــاع الصــناعي هلــذه الــتطورات ااســتجابة ظلــت 

 البنيات التحتية،تجارية، وضعف النتاجية واإلقدرات العـن ضعف    الـنامجة    العـرض    اجلمـود يف  
الضعف بسبب جمموعة متنوعة من التحديات      هذا  آثـار   وتفاقمـت   . وضـعف الطلـب الداخـلي     

واليت منعتها من   يف النظام التجاري املتعدد األطراف،      الـيت حتد من قدرة املنطقة على االندماج         
هذه التحديات غياب   شمل  تو. اليت أُتيحت هلا  لفرص التجارية اجلديدة    لجـين الفوائـد الكاملـة       

 ،فعالــة لــترويج االســتثماراللــيات  الكافــية، واآلالقــدرات اإلنتاجــيةالبيــئات الــتجارية املواتــية، و
ضمان اجلودة املعترف   نظم  االبتكار املناسبة، و  و املعرفة   ونظم ،تنمـية القطـاع اخلـاص     وأدوات  

صـادرات املـنطقة لـلمعايري التقنـية واألنظمـة السـائدة يف األسواق              تتـيح امتـثال     الـيت   وهبـا دولـيا     
 .الدولية

. فريقياأ يف   واإلمنائيةالصـناعية والـتجارية     اإلمكانـات    ،كـبري ، بقـدر    هـذه القـيود   وتعـوق    -١٦٤
األغذية الزراعية  قطاع  معظـم الـبلدان األفريقـية صـعوبات كبرية يف           تواجـه   وباإلضـافة إىل ذلـك،      

ومهـا قطاعان كان من شأن تلك البلدان، لوال ذلك، أن تتمتع            املنسـوجات واملالبـس،      قطـاع    وأ
يف تشجيع لتلك البلدان يكمن األداء الصناعي لتحسني املفتاح وبالـتايل فـإن   . مبـزايا نسـبية   فـيهما   
 .هذين القطاعني الفرعيني الرئيسينيعاملية يف احمللية والقيمة السالسل  يف صناعاهتا إدراج

باالفتقار إىل ، وخاصة املناطق الريفية، أفريقيامعظـم أحناء  تتسـم  وباإلضـافة إىل ذلـك،      -١٦٥
الطاقـة، فضـال عن اخنفاض كفاءة استخدام الطاقة واالعتماد املفرط           إمكانـيات احلصـول عـلى       

ومبا أن احلصول على    . تلبية االحتياجات األساسية من الطاقة    يف  التقلـيدية   عـلى الكـتلة احلـيوية       
هود احلد من الفقر،    جل للـنمو االقتصادي و     الرئيسـي  دداحملـ مصـادر الطاقـة بأسـعار معقولـة هـو           

أفريقيا لدى ومع ذلك، فإن . قطاع الطاقةتتصل ب تـزال تواجـه حتديـات حامسـة     فـإن أفريقـيا ال   
، مبا يف ذلك النفط والغاز يف مشال       بعيد ال تـزال غـري مستغلة إىل حد          الطاقـة كـبرية مـن     مـوارد   
إىل وبـناء على ذلك، ال تزال هناك حاجة كبرية  . أفريقـيا  يف جـنوب   احلجـري   والفحـم  أفريقـيا 

مـع توقـع اجتـاه طويـل األجـل حنـو االرتفاع يف              اسـتغالل ودمـج مجـيع مصـادر الطاقـة، خاصـة             
وفضال . النمو االقتصادي ونقص الطاقة على األداء الصناعي      لومع التأثري السليب    أسـعار الـنفط     

الكتل املائية  تلوث  يف  زيادة  ب، و  خطري تدهور بيئي هتديدات مستمرة ب   أفريقيا ذلـك، تواجه     عـن 
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مجيع هذه املسائل يف االعتبار وينبغي أن تؤخذ   . والـتربة فضـال عـن تغـري املناخ        احلامسـة األمهـية     
 .ملنطقةيف اية الصناعية وضع أمناط مستدامة للتنملدى 

  
  اليونيدواستجابة    

ــة العاشــرة وافقــت إزاء هــذه اخللفــية،   -١٦٦ ــدورة العادي  ملؤمتــر رؤســاء دول وحكومــات  ال
 عــلى ،٢٠٠٨يــناير / يف أديــس أبابــا، إثيوبــيا، يف كــانون الــثاينتعقــدالــيت  ،الحتــاد األفــريقيا

وميـثل هـذا القـرار، الذي يركز    . يقـيا فرأالتنمـية الصـناعية يف    مـن أجـل اإلسـراع ب    خطـة العمـل   
عــلى حتويــل االقتصــادات األفريقــية مــن خــالل إضــافة القــيمة وخلــق الــثروات والتواصــل مــع    

اليونــيدو الدعــم وســوف تقــدم . آلفــاق التنمــية يف أفريقــياهامــة  نقطــة حتــول ،الــتجارة العاملــية
 املــنظمة إىليت تقدمهــا اخلدمــات الــ، وســتقوم بتحقــيق الــتوافق بــني الكــامل لتنفــيذ هــذه اخلطــة

 . وأهداف اخلطة وأولوياهتااملنطقة األفريقية

 : هي التاليةبرامجاُتفق على سبع جمموعات لتفعيل خطة العمل، و -١٦٧

 ؛والتوجيه املؤسسي الصناعية اتالسياس -١ 

 ؛والتجارية  اإلنتاجيةالقدراتب االرتقاء -٢ 

 نمية الصناعية؛لتمن أجل ا التحتية والطاقة اتتعزيز البني -٣ 

 املوارد البشرية الالزمة للصناعة؛ -٤ 

 ر التكنولوجي؛يالتطوالتنمية واالبتكارات الصناعية والبحث و -٥ 

 لتمويل وتعبئة املوارد؛ا -٦ 

 .التنمية املستدامة -٧ 

ســوف ، ٥ و٤ و٣ و٢ و١موعــات اجمليف معظــم هــذه اجملــاالت، وخاصــة يف ســياق و -١٦٨
القدرات اإلدارية يف بناء  ما يلزم من قدرات إنتاجية وجتارية، وكذلك اليونـيدو يف بـناء   تسـهم   

ر خدمات  ضمن نطاق ما ورد أعاله، ستوفَّ     ووبصفة عامة،   . واملهـارات والقـدرة عـلى املنافسة      
 اتوتعزيــز املؤسســات والبنــيالوطنــية واإلقليمــية  السياســات الصــناعية صــوغالــتعاون لتوجــيه 

 بــترويجالقضــايا املــتعلقة ســتتم معاجلــة وباإلضــافة إىل ذلــك، .  عــلى الصــعيد اإلقلــيميالتحتــية
الصغرية واملتوسطة وتطوير احتادات    جمموعـات املنشـآت     االسـتثمار ونقـل التكنولوجـيا وتنمـية         

قدرات هبدف تعزيز    ،لـلمعايري الدولـية، واإلنـتاج األنظف      واالمتـثال    النوعـية التصـدير، وإدارة    
، بناء   أعـدت  وجتـدر اإلشـارة إىل أن اليونـيدو       . دان املـنطقة  العـرض واإلمكانـات التصـديرية لـبل       
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 وهي  -أفريقـيا جـنوب الصحراء الكربى       يف  عـلى طلـب مـن اجلماعـات االقتصـادية اإلقليمـية             
والــنقدية لوســط ، واجلماعــة االقتصــادية )اإلكــواس(لــدول غــرب أفريقــيا اجلماعــة االقتصــادية 

األفـــريقي  للجـــنوب واجلماعـــة اإلمنائـــية، اجلماعـــة االقتصـــادية لـــدول وســـط أفريقـــيا/أفريقـــيا
 أربعــة -) الكوميســا(الســوق املشــتركة لــدول شــرق أفريقــيا واجلــنوب األفــريقي   و، )ســادك(

. لتحديــث الصــناعي هلــذه املــناطق، بالتشــاور الوثــيق مــع املفوضــية األوروبــية   إقليمــية لبــرامج 
لمعونة مــن أجــل قليمــية لــاحلــزم اإلهــذه الــربامج يف إطــار حالــيا بــإدراج املــناطق وتقــوم هــذه 

 .االحتاد األورويبشركائها اإلمنائيني يف  مع هاتناقشاليت  ،التجارة

هذه اجملاالت يف اليونـيدو للتعاون التقين  سـوف هتـدف خدمـات    وعـالوة عـلى ذلـك،        -١٦٩
صـــناديق الـــثروة الســـيادية،   ، والشـــتات األفـــريقي االســـتثمارات مـــن جانـــب   إىل تشـــجيع 

،  وأســواق رأس املــال،الناشــئ يف أفريقــياالقطــاع اخلــاص ، واآلخــرين املســتثمرين األجانــبو
ــية  جمــايل  إقليمــية يف يةإىل مشــاريع اســتثمار وميكــن توجــيه تلــك االســتثمارات    الصــناعة والبن

ــية ــادة عــلى تشــجيع لبذل اجلهــود لكمــا ســتُ . التحت ــتجارية  زي ــبادالت ال ــبلدان  الت ــيما بــني ال ف
، منظمي املشاريع الصناعية األفارقةبني فـيما  الصـناعي  تكثـيف الـتعاون    حفـز   األفريقـية هبـدف     

. التخصصوكذلك من   االسـتفادة من وفورات احلجم      مـن   وبالـتايل متكـني الصـناعة األفريقـية         
القيمة على الدخول يف سالسل     األفارقة  عزز قدرة منظمي املشاريع     أن ي  أيضا    ذلك مـن شـأن   و

بالنسبة للمنتجات ال سيما واق الدولـية، و    يف األسـ   وزيـادة وجودهـم   الـتوريد   الدولـية اخلاصـة ب    
 .القائمة على الزراعة

لمسامهة يف أمن الطاقة    ليف جمـال البيئة والطاقة، سيتم التركيز على عدد من األنشطة            و -١٧٠
 زيـادة كفـاءة الطاقة      العمـل عـلى   مـن خـالل تنفـيذ السياسـات والـربامج الرامـية إىل              يف أفريقـيا    

 وسيتم التركيز بشكل خاص     . وفوائدها جـيات الطاقة املتجددة    تكنولو إمكانـيات   إثـبات   وإىل  
هبـدف تعزيـز فـرص احلصـول عـلى الطاقـة وزيادة كهربة              عـلى تكنولوجـيات الطاقـة املـتجددة         

نوعـية حـياة السـكان احمللـيني وقدرهتـم عـلى االخنـراط يف األنشطة                حسـني   ف كوسـيلة لت   اريـ األ
اليت اخلرباء  قة  فراجتماعات أ نتائج  لواجب ل ويف هـذا الصـدد، سـوف يوىل االعتبار ا         . الصـناعية 

ذات الصلة األحداث  من  ذلك  وغري ،الوقـود احلـيوي والطاقـة املتجددة      عقـدت مؤخـرا بشـأن       
زيادة الرامـية إىل    ربامج  الـ ويف الوقـت نفسـه، ستواصـل اليونـيدو تعزيـز            . ها اليونـيدو  تالـيت نظمـ   

البحرية الكبرية، واعتماد  األحيائـية   م  االسـتدامة البيئـية، مبـا يف ذلـك وضـع بـرامج حلمايـة الـنظ                
 .القدرات املؤسسية ملكافحة التلوث وإدارة البيئةرساء تدابري اإلنتاج األنظف، وإ
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   اإلقليمي للمنطقة العربيةالربنامج ٢-٦-جيم 
  والتحديات األخرية    االجتاهات     

 كثرية يف املنطقة الـتحديات الرئيسـية الـيت تواجـه بلـدان     أحـد  احلـد مـن الفقـر    ال يـزال     -١٧١
 تشـــكل حتديـــا كـــبريا للتنمـــية -الشـــباب يف أوســـاط  وأساســـا -الـــبطالة ، وال تـــزال العربـــية

 واسعة النطاق   أوجه تفاوت  املنطقة   تشهدالعـام،   الـتحدي   هـذا   وعـلى الـرغم مـن       . االقتصـادية 
وغري املنتجة املنتجة للنفط البلدان   ذلك، مبا يفالفرعية هايف اجتاهـات التنمـية بني خمتلف مناطق      

 .غرب آسياالبلدان العربية يف  و،املغرب العريبوبلدان شبه اجلزيرة العربية، يف للنفط 

توافر قدر كبري من عائدات أتاح ، هايف كـثري مـن بلـدان شـبه اجلزيـرة العربـية وجزر           و -١٧٢
كــبري يف مســتوى يسَّــر حــدوث حتســن ، و حديــثة ماديــة واجتماعــيةبنــيات حتتــيةالــنفط إنشــاء 

 عــدالت تضــخممبتمــتع هــي ت وا، مفــتوحا جتاريــاهــذه الــبلدان نظامــوأقامــت .  الســكانيشــةمع
بصفة خاصة  وتواجـه هـذه الـبلدان       . ة جـيدة  ي معيشـ  وعمـالت مسـتقرة ومسـتويات     ،  منخفضـة 
 باالبـتعاد عـن اعتمادها    تـنويع اقتصـاداهتا     ) أ: ( مهـا  لتنمـية الصـناعية املسـتدامة     ا يف جمـال  حتديـني   

 .التحول من القطاع العام إىل القطاع اخلاص) ب(والكبري على النفط، 

ب والصــراعات و مــن آثــار احلــرالفرعــيةغــرب آســيا مــنطقة  يفالــدول العربــية وتعــاين  -١٧٣
املرتبط عدم اليقني السياسي    ويؤثر  . غري مباشر وتارة على حنو     مباشـر     تـارة عـلى حنـو      األهلـية، 

، وحيــد مــن قدرهتــا عــلى  الفرعــيةة عــلى مجــيع بلــدان هــذه املــنطق هبــذه احلــروب والصــراعات  
اجة الفرعية حب هذه املنطقة   كما أن   . لتنمية االقتصادية والصناعية  لالشـروع يف عملـية مسـتدامة        

ــية الصــناعية وقدراهتــا الصــناعية الــيت باتــت يف كــثري مــن     ماســة إىل إعــادة تأهــيل   ــتها التحت بني
 .أو مدمرةقدمية احلاالت 

  سياسايت األفريقـية فـإن الشـاغل الرئيسـي هـو إنشـاء إطـار             أمـا بالنسـبة للـدول العربـية          -١٧٤
املتعلقة  ها أهداف بلـوغ مناسـب عـلى الصـعيدين الوطـين ودون اإلقلـيمي مـن أجـل متكيـنها مـن                    

احلــد مــن الفقــر مــن خــالل خلــق فــرص العمــل وتولــيد    حتقــيق ســيما  التنمــية املســتدامة، والب
املنشآت مـية القطـاع اخلـاص وتنمية    عـلى تن أيضـا  التركـيز   ينصـب   ويف هـذا السـياق،      . الدخـل 

 إىل تعزيز منو اإلنتاجية املستدامة ، عالوة على ذلك،  وحتـتاج هـذه البلدان    . الصـغرية واملتوسـطة   
 الزراعية  ا عامة وصناعاهت  بصفة قطاعها الصناعي    وترقيةمـن خـالل نشـر التكنولوجـيا وحتديث          

 شـرطان رئيسـيان آخران      مهـا تيسـري الـتجارة والوصـول إىل األسـواق          و. عـلى وجـه اخلصـوص     
 . هلذه البلدانلتحقيق أهداف التنمية الصناعية
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يف لعـدد قلـيل مـن أقل البلدان العربية منوا           يتمـثل اهلـدف الرئيسـي       ،  الوقـت نفسـه   وىف   -١٧٥
اخنفاض والدخـل   املتمـثلة يف اخنفـاض      التغلـب عـلى الفقـر املدقـع واخلـروج مـن احللقـة املفـرغة                 

 اهتمام كاف  إيالءعدم  االقتصـادي هلذه البلدان ب    الـركود   يرتـبط   و. الـنمو واخنفـاض   االسـتثمار   
ويرجَّح أال تكون هذه البلدان     .  التحويلـية  اتالصـناع خصوصـا   لتنمـية القطاعـات اإلنتاجـية، و      

 .دون تطوير القطاع الصناعيقادرة على الشروع يف مسار مستدام للتنمية االقتصادية 

تلوث اهلواء واملياه، وتدهور    تعلق ب  بيئية كبرية ت   املـنطقة العربـية ككل حتديات     وتواجـه    -١٧٦
 تدهور املوارد الطبيعية  وميثل  . ، وعـدم الكفـاءة يف استخدام الطاقة        واسـتنـزافها  املـوارد الطبيعـية   

ومن املتوقع  . ، خاصـة بالنسـبة ألكـرب املسـطحات املائية، مشكلة خطرية يف املنطقة             واسـتنـزافها 
، مكافحــة الــتلوث الصــناعيقــدرات وسياســات لبيئــية واإلدارة اتصــبح عــلى نطــاق واســع أن 

 .الضروريات األساسية للمنطقةبصورة متزايدة، من 
  

  نيدواستجابة اليو   
ــية احملــ  واســتنادا  -١٧٧ ــتحديات اإلمنائ ــنة ددة إىل االجتاهــات وال ســوف يواصــل  أعــاله، املبي

ويف هذا  . ات تنظيم املشاريع  قدربـرنامج اليونـيدو يف املـنطقة العربية التركيز أساسا على تنمية             
نســاء لاهــتمام أيضــا لتشــجيع تنظــيم املشــاريع يف املــناطق الريفــية ومتكــني    االالســياق، ســيوىل 

وسوف يظل  . الدخلتولـيد   عمـل و  الفـرص   خلـق   ، مـع التركـيز عـلى دعـم           اقتصـاديا  والشـباب 
ــيدوحمــط اهــتمام " الوســط املفقــود"تعزيــز  ــتايل بــرامج تســته الــيت ســتنفذ  ،اليون دف تنمــية بال

مبا (القطـاع اخلـاص، مـع التركـيز على الصناعات الزراعية وتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة                
ويف حالة البلدان   ). ا الصـغرية واملتوسـطة وشـبكاهت      جمموعـات املنشـآت   يف ذلـك بصـفة خاصـة        

أيضـا خطوات لتعزيز وتنويع املنتجات بعيدا عن النفط         سـوف ُتـتخذ     الرئيسـية،   املنـتجة للـنفط     
 .اخلام أو املنتجات النفطية

خــالل فــترة اإلطــار  بــرنامج اليونــيدو لــدول املــنطقة العربــية   سيشــمل وبصــفة عامــة،  -١٧٨
 : األنشطة التالية،٢٠١٣-٢٠١٠الربناجمي املتوسط األجل، 

 سني القدرة التنافسية؛من أجل حتالقطاع الصناعي تطوير  )أ( 

 ؛النوعيةضمان لمسائل املتعلقة بالتصدي لتعزيز قطاعات التصدير عن طريق  )ب( 

 إنشاء وتعزيز مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا يف املنطقة العربية؛ )ج( 

 .تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب )د( 
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 لدول اخلليج العربية  جملس التعاون   اليونيدو اخلاصة ببلدان    استراتيجية  وسـيكون هدف     -١٧٩
 لتنمـية املوارد البشرية ورفع مستوى املهارات الصناعية،         النوعـية توفـري مشـورة تقنـية عالـية         هـو   

ــدة      ــنويع، وتشــجيع التكنولوجــيات اجلدي ــادة الت ــلى املنافســة  وزي ــادرة ع ــة ، والق ــات إقام جممع
 .، وتشجيع القطاع اخلاص، وتوطيد التعاون اإلقليمي التكنولوجيالتكنولوجيا واالبتكار

 صــوغاليونــيدو عــلى ســوف تركــز ، الفرعــيةا غــرب آســيمــنطقة دول وفــيما يــتعلق بــ -١٨٠
 االستراتيجيات والربامج   ذلـك  صـناعية سـليمة، مبـا يف      اسـتراتيجيات وبـرامج لوضـع سياسـات         

ــيت  ــناولال ــدرات تنظــيم املشــاريع يف القطــاع اخلــاص      تت ــية ق ــرامج تنم ــرويج االســتثمار  ب ، وت
زيز التنمية الريفية والطاقة    والتكنولوجـيا، وحتسـني نوعية املنتجات وتنمية أسواق التصدير، وتع         

 .النفايات الصناعيةوالتحكم يف املتجددة، ومحاية البيئة وإدارة املياه 

مساعدة البلدان  على  اليونيدو  سـيتركز هدف    ،  الفرعـية مشـال أفريقـيا     وبالنسـبة ملـنطقة      -١٨١
ى سـوف تفرضـها مـنطقة الـتجارة احلرة األوروبية املتوسطية عل           لـتحديات الـيت     مواجهـة ا  عـلى   

ــتعزيز  ذلــك وســوف يشــمل . ٢٠١٠الصــناعات احمللــية حبلــول عــام   ــتدابري الالزمــة ل توســع ال
املنشــآت ، وزيــادة التركــيز عــلى تنمــية القطــاع اخلــاص وتنمــية  الــتجارة القــادرة عــلى املنافســة

 .الصغرية واملتوسطة

إذا إال  عـلى االسـتفادة مـن حتريـر التجارة     ةأقـل الـبلدان العربـية منـوا قـادر         ولـن تكـون      -١٨٢
القــدرات اإلنتاجــية ومت تطويــر يف جانــب العــرض أزيلــت القــيود الــيت تعــوق الــنمو الصــناعي   

خالل فترة يف تقدمي الدعم ليونيدو يكون ذلك هو األولوية بالنسبة ل وس. القـادرة عـلى املنافسة    
 . املتوسط األجلاإلطار الربناجمي

  
  الربنامج اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ ٣ -٦-جيم

  االجتاهات والتحديات األخرية
تشـمل مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ جمموعـة متـنوعة مـن البلدان اليت لديها مستويات                     -١٨٣

فهــي، مــن جهــة، تضــم عــددا كــبريا مــن الــبلدان . متبايــنة مــن التنمــية وتواجــه حتديــات خمــتلفة
يف رابطـة أمم    السـريعة الـنمو والتصـنيع، وعـلى رأسـها الصـني واهلـند وبعـض الـدول األخـرى                     

وهـي، مـن جهـة أخرى، تضم أربعة عشر بلدا من أقل البلدان              ). آسـيان (جـنوب شـرق آسـيا       
 .منوا، بعضها بلدان غري ساحلية والبعض اآلخر دول جزرية صغرية نامية

ويف املاضـي القريـب شكّلت الصني احملرك الرئيسي للنمو يف املنطقة ، فسجلت معدل         -١٨٤
وكان احملرك  .  يف املائـة خالل العقد املاضي      ١٠لي اإلمجـايل بلـغ حنـو        منـو سـنوي يف الـناتج احملـ        
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الرئيسـي هلـذا الـنمو يف االقتصـاد ككـل معـدالت الـنمو الثنائـية الـرقم يف القطـاع الصناعي يف                        
وكـان ألداء الصـني القـوي آثـار جانبـية عـلى بلـدان عديـدة أخـرى يف املـنطقة، حفزت            . الـبلد 

 .رجت املاليني من حالة الفقرالتجارة والنمو االقتصادي وأخ

ورغـم الـتقدم الكـبري الـذي أحـرز يف السـنوات األخرية يف ختفيف حدة الفقر يف هذه                     -١٨٥
 أي ما يقرب من ثلثي سكان العامل        - مليون فقري    ٦٠٠املـنطقة، فهي ما زالت تضم أكثر من         

ني مرة أخرى، هي    وعـالوة عـلى ذلـك، فإن غالبية كبرية من فقراء آسيا، حوايل الثلث             . الفقـراء 
ــتان       . مــن النســاء  ــرأة يف التنمــية مهــا األولوي ــز دور امل ــر وتعزي ــإن ختفــيف حــدة الفق ومــن مث ف

وحلسن احلظ فإن اخلربات املكتسبة يف      . الرئيسـيتان يف املـنطقة عـلى املديـني املتوسـط والطويـل            
 يف جمال ختفيف    الـبلدان السريعة النمو والتصنيع يف املنطقة تتيح الفرص لنقل أفضل املمارسات           

ــنمو هــي أيضــا   . حــدة الفقــر ويف جمــال التكنولوجــيا داخــل املــنطقة   ــبلدان الســريعة ال وهــذه ال
 .مصادر لالستثمار وأسواق حمتملة للبلدان األخرى يف املنطقة

وتواجــه املــنطقة عــددا مــن الــتحديات اإلمنائــية، رغــم أن تلــك الــتحديات ختــتلف يف     -١٨٦
وال تزال التباينات يف    . ر ومـن مـنطقة دون إقليمـية إىل أخرى         نطاقهـا وشـدهتا مـن بلـد إىل آخـ          

الدخـل متـثل حتديـا رئيسـيا للعديـد مـن الـبلدان، حـىت للـبلدان السـريعة النمو والكثيفة السكان            
وبعــض أفقــر الــبلدان يف املــنطقة خارجــة مــن الــنـزاعات وقدراهتــا املؤسســية   . كالصــني واهلــند

زرية الصـغرية صعوبة يف إجياد العمالة للعدد املتنامي من  ضـعيفة جـدا، بيـنما تواجـه الـبلدان اجلـ       
وعــالوة عــلى ذلــك، يــتعرض . ســكاهنا الشــباب واملــتزايدة العــدد ويف حتقــيق التنمــية املســتدامة

ويف العديد من   . وجودهـا نفسـه لـلخطر نتـيجة الرتفـاع مسـتويات الـبحار بسـبب تغـري املناخ                  
وقد عانت  .  أولوية عالية يف جدول أعمال التنمية      الـبلدان، حتـتل مسائل الطاقة واألمن الغذائي       

املـنطقة أيضـا مـن الـتدهور البيـئي الـناتج مـن مزيج من العوامل، مثل الكثافة والنمو السكانيني               
 .والتصنيع والتحّضر السريعني والكوارث الطبيعية والفقر

  
  استجابة اليونيدو   

ن الضروري أن تعتمد اليونيدو هنجا    سـيجعل التـنوع يف مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلادئ م             -١٨٧
وعلى وجه اإلمجال، سيبقى    . مـتمايزا فـيما يـتعلق خبدمـات الدعم اليت تقّدمها إىل بلدان املنطقة             

تطويـر األطـر التمكينـية للمنشـآت الصـغرية واملتوسـطة، خصوصـا يف سـياق الصناعات القائمة                   
 املؤسســي، وتطويــر جمموعــات  ومــن مث فــإن الدعــم. عــلى الــزراعة، أولويــة رئيســية يف املــنطقة 

املؤسسـات، وتنمـية القـدرات عـلى إدارة املشاريع الريفية والقدرات لدى املرأة، والبنية التحتية                 
لألمـن الغذائـي، وتنمـية املهـارات وبناء القدرات فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيات اجلديدة،               
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 اإلنتاجية، ستشكل عناصر برناجمية     وتقـدمي الدعـم إىل الصـناعات الزراعـية التقلـيدية بغـية تعزيز             
 .رئيسية يف املنطقة

وبغـية حتسـني القـدرة عـلى املنافسـة لـدى البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الدخل،           -١٨٨
ستشــدد اليونــيدو عــلى إرســاء وتعزيــز املعــايري وتعزيــز البنــية التحتــية لــلمطابقة للمواصــفات،     

ــة إلدارة سالســل ا   ــدرات املؤسســية الالزم ــات،    والق ــبادل املعلوم ــتوريد، وإنشــاء شــبكات ت ل
ــر التكنولوجــيا  ــوا، وال ســيما يف      . وتطوي ــبلدان من ــل ال وســوف يكــون التركــيز الرئيســي يف أق

الــبلدان اجلــزرية يف احملــيط اهلــادئ، عــلى مشــاريع وبــرامج الــتعاون اإلقلــيمي املــتعلقة بتشــغيل    
 .الشباب واألمن الغذائي والطاقة املتجددة وتغري املناخ

وسـيعطي الـربنامج اإلقلـيمي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ أيضـا أولوية عالية لتكامل التدابري                   -١٨٩
مبادرة "وعـلى وجه اخلصوص، ستقوم اليونيدو بالترويج ملبادرهتا املسماة          . االقتصـادية والبيئـية   
وتنفـيذها يف آسـيا وعقد عدة مؤمترات دولية عن الصناعة اخلضراء والطاقة     " الصـناعة اخلضـراء   

وسيجري التشديد القوي أيضا    . املـتجددة والكفـاءة يف استخدام الطاقة وتغري املناخ يف املنطقة          
عــلى مســائل اإلدارة البيئــية يف الــبلدان الــيت تقــدَّم فــيها التصــنيع حالــيا، مبــا فــيها الصــني واهلــند  

ت وسوف تشتمل اخلدمات املوفرة لتلك البلدان على برامج ذا        ". آسـيان "والعديـد مـن بلـدان       
ــتاج األنظــف،          ــتة، واإلن ــات العضــوية الثاب ــلى امللوث ــتريال، والقضــاء ع ــربوتوكول مون صــلة ب

ــوارد  ــتخدام املـ ــاءة اسـ ــل     . وكفـ ــم نقـ ــا، بدعـ ــون مالئمـ ــا، حيـــث يكـ ــنظمة أيضـ ــتقوم املـ وسـ
 .التكنولوجيات احلديثة السليمة بيئيا املتعلقة بالطاقة املتجددة وإدارة املياه

صــاديات املــنطقة إمكانــية هائلــة للــتعاون اإلمنــائي فــيما بــني   وتوفــر دينامــية وتــنوع اقت -١٩٠
ومــن خــالل مركــزي الــتعاون الصــناعي بــني بلــدان   . الــبلدان املوجــودة يف املــنطقة وخارجهــا 

اجلــنوب املنشــأين يف الصــني واهلــند، ســتروج اليونــيدو للــتعاون الصــناعي بــني بلــدان اجلــنوب   
الت مثل ترويج االستثمار ونقل التكنولوجيا      داخـل آسـيا وبـني آسـيا واملـناطق األخـرى يف جما             
 .ونقل املعارف واملهارات وتبادل اخلربات اإلمنائية

  
  الربنامج اإلقليمي ألوروبا والدول املستقلة حديثا ٤-٦-جيم 

  االجتاهات والتحديات األخرية        
عديد  بلدا شديدة التنوع، واجه ال   ٢٩يشـمل بـرنامج أوروبـا والـدول املسـتقلة حديـثا              -١٩١

ويفرض هذا اإلرث قيودا شديدة على      . مـنها نـزاعات خـالل السـنوات اخلمـس عشرة املاضية           
قـدرة بلـدان املنطقة على حتقيق إمكاناهتا اإلمنائية الكاملة، وال سيما يف القوقاز وآسيا الوسطى              
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اد وعـالوة على ذلك، متر بلدان املنطقة مبراحل خمتلفة من االنتقال من االقتص            . وغـرب الـبلقان   
ــار هــذا       املخطــط مركــزيا إىل االقتصــاد الســوقي، كمــا أن العديــد مــنها مــا زال يعــاين مــن آث
االنـتقال الـذي أدى يف كـثري مـن األحيان إىل مستويات عالية من البطالة واألمناط اإلمنائية غري                   

 .املتوازية داخل كل بلد

وقد . الحتـاد األورويب   بلـدا إىل ا    ١٢وكـان أحـد أهـم معـامل الـتطور يف املـنطقة انضـمام                 -١٩٢
بـدأت هـذه البلدان خترج من وضعية البلدان املستفيدة من املساعدة اإلمنائية املقّدمة من وكاالت                

تقوم بوضع أطر " ماحنة ناشئة"وأصبحت، بدال من ذلك،  . األمـم املـتحدة ومـن املـاحنني الثنائـيني         
 .لة حديثا ومع بلدان أخرىتعاوهنا اإلقليمي مع البلدان األخرى يف أوروبا والدول املستق

 الباقية مؤهلة متاما للمساعدة اإلمنائية كما ميكن أن تصنف ضمن           ١٩وتظـل الـدول الـ     -١٩٣
مبا فيها  (آسـيا الوسـطى، والقوقـاز، والـدول الغربـية املسـتقلة حديـثا               : أربـع مـناطق فرعـية هـي       

ويع االقتصــادي ويشــكّل التــن). مبــا يف ذلــك تركــيا(، وجــنوب شــرق أوروبــا )االحتــاد الروســي
أما جهودها . والصـناعي حاجـة متنامـية ومـلّحة إىل أقصـى حد يف املناطق الفرعية األربع كلها      

إلدخـال سـلعها الصناعية إىل أسواق أوروبا الغربية واألسواق العاملية األخرى فتواجه اإلحباط              
عايري االجتماعية بسـبب عـدم قدرهتـا عـلى االمتـثال ملخـتلف معـايري التجارة والطاقة والبيئة وامل                

ــا تكــون التكنولوجــيات الصــناعية املســتخدمة يف هــذه    . الســائدة يف هــذه األســواق  وكــثريا م
. الـبلدان مـتقادمة وغري مأمونة بيئيا وتؤدي إىل مستويات عالية من االنبعاثات السامة والتلوث        

قــيق وبيــنما تســعى بعــض بلــدان جــنوب شــرق أوروبــا والــدول الغربــية املســتقلة حديــثا إىل حت  
االتسـاق مـع االحتـاد األورويب فإن البلدان يف آسيا الوسطى والقوقاز تسعى جاهدة إىل تسريع             

 .اندماجها يف منطقة الدول املستقلة حديثا
  

  استجابة اليونيدو   
ــناء       -١٩٤ ــثا عــلى ب ــا والــدول املســتقلة حدي ــتقين مــع مــنطقة أوروب ــيدو ال يشــدد تعــاون اليون

ابطة، مـــثل تدابـــري السياســـات املـــتعلقة بالتـــنوع االقتصـــادي  القـــدرات يف عـــدة جمـــاالت مـــتر 
ــيا،     ــطة، وإدارة التكنولوجـ ــغرية واملتوسـ ــاع اخلـــاص واملنشـــآت الصـ ــية القطـ ــناعي، وتنمـ والصـ

. واإلنـتاج األنظـف، انعكاسـا للطلـب القـوي عـلى هذه اجملاالت الربناجمية يف البلدان يف املنطقة                  
ــربناجمي املتوســط ا   ــترة اإلطــار ال ، ســيجري االحــتفاظ هبــذه  ٢٠١٣-٢٠١٠ألجــل، وخــالل ف

اجملموعـة الواسـعة مـن خدمـات الدعـم، مـع اسـتحداث تدابـري إضـافية وفقـا الحتياجات بلدان                      
املـنطقة وأولوياهتـا اإلمنائـية، ومـع اعـتماد هنـج معـد خصيصـا ملواجهة املتطلبات املتنوعة للبلدان                    
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 السـياق، سـتروج اليونـيدو للـتعاون بني بلدان           ويف هـذا  . املاحنـة الناشـئة والـبلدان املتلقـية الباقـية         
 .الشرق بغية تبادل أفضل املمارسات وتوجيه املساعدة اإلمنائية إىل البلدان األفقر يف املنطقة

وخـالل فـترة اإلطـار الربناجمي املتوسط األجل، ستواصل اليونيدو مساعدة بلدان هذه               -١٩٥
 هذا السياق، سيجري التشديد بوجه خاص  ويف. املـنطقة عـلى صـوغ تدابـري لتـنويع اقتصاداهتا          

عـلى مسـاعدهتا عـلى االستفادة من إمكاناهتا الضخمة من أجل حتقيق املزيد من األمن الغذائي                 
وسيســتمر . والصـادرات، وذلـك مـن خـالل تطويـر وحتديـث قطـاع الصـناعات الزراعـية فـيها          

 وتنمـية قـدرات تنظيم   التصـدي ملسـألة الـبطالة مـن خـالل تعزيـز املنشـآت الصـغرية واملتوسـطة             
وسـوف تواصـل اليونيدو أيضا برناجمها اإلقليمي      . املشـاريع، وال سـيما لـدى النسـاء والشـباب          

بشـأن االستبصـار التكـنولوجي الـذي سيكون أحد جوانبه الرئيسية تقدمي املبادرات واملساعدة               
 .إىل املنشآت لكي تعتمد تكنولوجيات حمّسنة لتحقيق قدرة أكرب على املنافسة

ــتجارة        -١٩٦ ــنطقة للمشــاركة يف ال ــدان امل ــيدو أيضــا دعــم جهــود بل وســوف تواصــل اليون
وبغـية تلبـية املتطلـبات التقنية السائدة يف األسواق اخلارجية، سوف تواصل مساعدهتا              . الدولـية 

مـن أجـل تقويـة قـدرات تلك البلدان على مواجهة مسائل من قبيل تقييم املطابقة للمواصفات                  
وبغية التصدي للتحديات اليت تشكّلها   . ي وإمكانـية التعقّـب ومراقـبة النوعـية        والتوحـيد القياسـ   

املركز "املعـايري االجتماعـية والبيئـية الدولـية، ستسـاعد اليونـيدو، يف نفـس الوقـت، على إنشاء                    
 ".اإلقليمي للكفاءة يف جمال املسؤولية االجتماعية للشراكات

ألخـرى ذات الصـلة بالطاقـة، ستروج اليونيدو    وبغـية التصـدي لـتغري املـناخ واملسـائل ا          -١٩٧
ملشـاريع تـتعلق مبعـايري كفـاءة اسـتخدام الطاقـة الصـناعية وإدارة الطاقـة، مع التركيز على جيل                     

وباإلضــافة إىل ذلــك، ستســاعد . جديــد مــن التكنولوجــيات الــيت تقتصــد يف اســتخدام الطاقــة  
ــية التوســع يف اســتخدام مصــ    ــيدو عــلى استقصــاء مــدى إمكان ادر الطاقــة املــتجددة، مــثل  اليون

. الــرياح والشــمس والكــتلة اإلحيائــية وحمطــات الطاقــة الكهرمائــية والصــغرية الوقــود اإلحــيائي
ــه      وســوف يواصــل املركــز الــدويل لتكنولوجــيا الطاقــة اهليدروجينــية يف إســطنبول بتركــيا أحباث

يع عروض  املـتعلقة باسـتخدام وتطبـيق اهلـيدروجني كمصـدر مـتجدد للطاقـة مـن خـالل مشـار                   
 .إيضاحية يف املنطقة ويف مجيع أحناء العامل

وســوف . وســوف يظــل اإلنــتاج األنظــف واملســتدام بــرناجما ذا أولويــة يف اجملــال البيــئي    -١٩٨
توسـع أنشـطة اليونـيدو مـن خـالل إنشـاء مراكـز وطنـية جديـدة لإلنـتاج األنظف وتعزيز املراكز                       

ــن     ــيا يف امل ــة حال ــتاج األنظــف القائم ــية لإلن ــنظمة أيضــا مســاعدة    . طقةالوطن وســوف تواصــل امل
حكومـات املـنطقة يف جمـال إدارة املـياه عـن طـريق دعـم زيادة إعادة استخدام وإعادة تدوير املياه         
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ويف . وتطبـيق التكنولوجـيات السـليمة بيئـيا بغـية التقلـيل مـن تدفقات املياه والتلوث إىل أدىن حد                 
تقوم اليونــيدو، يف الوقــت نفســه، مبواصــلة  ســياق بــروتوكول مونــتريال واتفاقــية ســتوكهومل، ســ 

 .أنشطتها املتعلقة بالتخلص تدرجييا من املواد املستنفدة لألوزون وامللوثات العضوية الثابتة
  

  الربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبـي ٥-٦-جيم 
  االجتاهات والتحديات األخرية        

بصـفة عامـة خـالل السـنوات األخـرية، مـا زالت             رغـم األداء االقتصـادي الكـلي املـؤايت           -١٩٩
مـنطقة أمـريكا الالتينـية والكـاريـيب تواجـه مسـتويات عالـية مـن الفقر، الذي يؤثر يف حوايل ثلث          

 ملــيونا يف الــبلدان ٧٠ومــن بــني هــؤالء، يقــيم زهــاء .  ملــيون نســمة١٨٠ســكاهنا أو يف حــوايل 
لفقر احلاد بصورة خاصة يف املناطق الريفية وينتشـر ا . اخلمسـة األكـثر كـثافة بالسـكان يف املـنطقة       

وميـثل سـببا وأثـرا على السواء لسرعة التحضر واهلجرة من الريف إىل املدن يف مجيع أحناء املنطقة                   
ــيلة املاضــية  ــية،    . خــالل العقــود القل وضــمن هــذا الســياق العــام الســتمرار مســتويات الفقــر العال

ة الدخــل واجملموعــات املنخفضــة الدخــل وبــني أصــبحت الــثغرات القائمــة بــني اجملموعــات العالــي 
 .املناطق الريفية واملناطق احلضرية وبني املناطق األكثر تنمية واملناطق األقل تنمية أكثر وضوحا

ويف حماولـة لالسـتفادة مـن الفـرص املـتعلقة بنمو التجارة والدخل اليت تتيحها عمليات           -٢٠٠
انيــنات، أبرمــت بلــدان مــنطقة أمــريكا الالتينــية  العوملــة والــتحرر االقتصــادي الســائدة مــنذ الثم

والكاريـبـي عــددا مـن اتفاقــات الـتجارة احلــرة فــيما بيـنها ومــع شـركائها الــتجاريني الرئيســيني      
وقــد أوليــت عــناية خاصــة يف هــذا الســياق إىل االتفاقــات بــني بلــدان الشــمال . خــارج املــنطقة

نطقة التجارة احلرة لألمريكتني، ومع     وبلـدان اجلـنوب املـربمة مـع الـدول الصـناعية، كمـا يف مـ                
بــيد أنــه رغــم إتاحــة فــرص جديــدة، أدى فــتح اقتصــادات أمــريكا اجلنوبــية    . االحتــاد األورويب

والكاريـبـي إىل تعّرضـها أيضـا لضـغوط وهزات تنافسية خارجية شديدة جعلت من الضروري        
 . تفاقماإجراء جمموعة متنوعة من التغيريات اهليكلية اليت زادت انتشار الفقر

وتشـكل الـثروة الطبيعية ووفرة النظم االيكولوجية املختلفة يف املنطقة قاعدة هامة لتنمية                -٢٠١
بـيد أن االسـتغالل املفـرط هلـذه املـوارد، الـذي تدّعم              . اقتصـاداهتا وحتسـني نوعـية احلـياة لشـعوهبا         

 . بالبيئة الطبيعيةمؤخرا بآثار تغري املناخ، يؤدي إىل استنفادها بسرعة وإىل إحلاق ضرر شديد

وتسـود هـذه األحـوال العامـة بدرجـات مـتفاوتة يف مجـيع أحناء منطقة أمريكا الالتينية                    -٢٠٢
. والكاريـبـي، ولكـن هناك يف الوقت نفسه مناطق فرعية ميكن متييزها بوضوح بسماهتا اخلاصة              

 انتشار  فأمـريكا الوسـطى تـتكون مـن اقتصـادات قائمـة عـلى الـزراعة إىل حـد بعيد وتعاين من                     
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الفقـر عـلى نطـاق واسـع، بيـنما توجـد لدى املنطقة اآلندية موارد طبيعية وقاعدة صناعية أكرب                   
ولـدى مـنطقة املخـروط اجلنويب      . ولكـنها تعـاين مـن مسـتويات خطـرية مـن الفقـر يف األريـاف                

واملكســيك أكــثر االقتصــادات تطــورا يف املــنطقة كــلها ولكــن لديهــا أيضــا جــيوبا مــن الفقــر     
بيــنما تعــاين مــنطقة الكاريــبـي مــن املشــاكل اخلاصــة باقتصــادات اجلــزر الصــغرية، مــثل  املدقــع، 

 .االعتماد الكبري على الواردات وحمدودية األسواق الداخلية الصغرية
  

  استجابة اليونيدو   
ــيدو، خــالل الفــترة   -٢٠٣ ــنجاح الــذي حققــه   ٢٠١٣-٢٠١٠ستواصــل اليون ــناء عــلى ال ، الب

 ١-ق/١١-، الذي أنشئ استجابة للقرار م ع      "ريكا الالتينـية والكاريـبـي    الـربنامج اإلقلـيمي ألمـ     "
ــثاين       ــيدو يف تشــرين ال ــبـي واليون ــية والكاري ــريكا الالتين ــة دول أم ــيه جمموع نوفمــرب /ووافقــت عل

وإىل جانـــب دعـــم الـــتكامل اإلقلـــيمي، يهـــدف الـــربنامج اإلقلـــيمي ألمـــريكا الالتينـــية . ٢٠٠٧
ــز احلــوار ا  ــبـي إىل تعزي ــريكا     والكاري ــدول األعضــاء يف جمموعــة دول أم ــيدو وال ــتظم بــني اليون ملن

. الالتينـية والكاريـبـي بغـية تيسري العملية املستمرة املتعلقة بتحديد املشاريع واستعراض األولويات             
وكمـا حـدث يف الفـترات السـابقة، سيسـتخدم عـدد من أدوات الدعم لضمان جدوى أولويات          

تعزيز تنفـيذ االسـتراتيجيات املشـتركة حلشـد األموال، ولتحقيق           اليونـيدو املواضـيعية للمـنطقة، ولـ       
. تــأثري أكــرب لــربامج الــتعاون الــتقين الــيت تــنفذها اليونــيدو يف مــنطقة أمــريكا الالتينــية والكاريــبـي  

وتشــتمل تلــك األدوات، عــلى وجــه اخلصــوص، عــلى مصــرف لــلمعرفة الصــناعية بوصــفه آلــية    
طقة؛ وجوالت دراسية وإنشاء مجاعة ممارسني إقليمية على للـتعاون بـني بلـدان اجلـنوب داخل املن     

اإلنترنــت؛ وآلــية لــتعزيز احلــوار داخــل املــنطقة مــن خــالل اجــتماعات تنســيق مواضــيعية ســنوية    
تعقدهـا أفـرقة خـرباء بغـية صـوغ االسـتراتيجيات التقنـية اإلقليمية ودون اإلقليمية؛ وآلية للترويج                   

 املــتعددين عــن طــريق إنشــاء أفــرقة استشــارية وطنــية يف إلقامــة مــنابر تنســيق ألصــحاب املصــلحة
 .بلدان أمريكا الالتينية والكاريبـي

وسـوف يواصـل الـربنامج اإلقلـيمي ألمـريكا الالتينـية والكاريـبـي أيضـا تطويـر مرصد                    -٢٠٤
الطاقـة املـتجددة واالسـتخدام الرشـيد للطاقـة يف مـنطقة أمريكا الالتينية والكاريبـي، واضعا يف                  

 واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها يف االجتماع ٨-م/٣-٢-بار مقـرَّر اجمللـس م ت ص   االعتـ 
 ٢٠٠٦سبتمرب /الوزاري بشأن الطاقة املتجددة الذي ُعقد يف مونتيفيديو يف أيلول

واســتنادا إىل هــذه اخللفــية، ستســعى اليونــيدو إىل صــوغ مشــاريعها وبــراجمها اخلاصــة    -٢٠٥
 االحتياجات اخلاصة ملختلف البلدان واملناطق الفرعية داخل منطقة بالـتعاون الـتقين حبيـث تلـيب       

ــبـي  ــية والكاري ــز     . أمــريكا الالتين وســوف ُيشــدَّد بصــورة خاصــة، يف هــذا الصــدد، عــلى تعزي
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الــتكامل بــني بلــدان أمــريكا الالتينــية والكاريــبـي عــلى املســتوى دون اإلقلــيمي، مبــا يف ذلــك     
ــية ا   ــنطقة الفرع ــريكا الوســطى، وامل ــبلدان املخــروط اجلــنويب،     أم ــة، والســوق املشــتركة ل آلندي

أمـا األهـداف الـيت سـتتحقق مـن خـالل هـذا الـتكامل فستشمل االمتثال للقواعد                   . والكاريـبـي 
واللوائــح الــيت تــزداد متطلــباهتا يف األســواق اخلارجــية، واعــتماد معــايري واعــتماد اســتراتيجيات  

ممارسات أكثر إنتاجية تزيد القيمة املضافة      تسـويق جديـدة، وحتديـث التكنولوجـيا، واستخدام          
ــالفعل تدابــري   . والقــدرة عــلى املنافســة لــدى الصــناعات الــيت تطــّبقها    ــيدو ب وقــد أطلقــت اليون

حتضـريية لدعـم بـرامج الـتكامل اإلقلـيمي تلـك، بالـتعاون والتنسـيق مـع املفوضـية األوروبية يف               
ة بصورة كاملة خالل فترة اإلطار      ومـن املـتوقع أن تصـبح هـذه الـربامج عاملـ            . معظـم األحـيان   

ــية الكــاريـيب         ــنطقة الفرع ــة وامل ــية اآلندي ــنطقة الفرع ــربناجمي املتوســط األجــل، وخاصــة يف امل ال
 .واملنطقة الفرعية ألمريكا الوسطى

وسـوف تركـز أنشـطة اليونـيدو يف أمـريكا الوسـطى، بصـورة أكثر حتديدا، على دعم                   -٢٠٦
الـزراعة بغـية تلبـية االحتـياجات الداخلية واإلنتاج ألسواق           تنمـية سالسـل القـيمة املسـتندة إىل          

ويف مقــابل ذلــك فــإن أنشــطة املــنظمة يف بلــدان املــنطقة اآلنديــة، الــيت معظمهــا مــن   . التصــدير
الـبلدان ذات الدخـل املتوسـط، وبلـدان املخـروط اجلنويب ذات الدخل املنخفض، ستركز على                 

ــبلدان عــلى املناف    ــدرة صــناعات تلــك ال ــز جمموعــات    حتســني ق ســة الصــناعية مــن خــالل تعزي
املنشـآت الصـغرية واملتوسـطة واحتادات التصدير والبنية التحتية للنوعية واالمتثال، وكذلك من      

أمــا يف االقتصــادات األكــرب يف . خــالل تقــدمي الدعــم فــيما يــتعلق بصــوغ السياســات الصــناعية
و أساسـا سالسل القيمة     املخـروط اجلـنويب ويف املكسـيك، فسـوف تسـتهدف مشـاريع اليونـيد              

املســتندة إىل الــزراعة يف املــناطق األفقــر، الريفــية بصــفة عامــة، بغــية حتســني األحــوال املعيشــية    
وفـيما يتعلق باالقتصادات اجلزرية يف الكاريبـي، سيجري التشديد على إضافة قيمة إىل    . احمللـية 

، وجتري املفاوضات اآلن مع     اإلنـتاج احلـايل القـائم عـلى الـزراعة، بطريقة مستدامة أيكولوجياً            
 .مرفق البيئة العاملية من أجل صوغ ذلك الربنامج

وباإلضـافة إىل ذلـك، حتتاج بلدان أمريكا الالتينية والكاريبـي إىل صوغ استراتيجيات              -٢٠٧
للـرد على التحديات اجلديدة يف جمال التكامل اإلقليمي، مبا يف ذلك االمتثال للقواعد واللوائح               

كــثر تشــددا، واعــتماد املعــايري، واعــتماد اســتراتيجيات تســويق جديــدة، وحتديــث   الســوقية األ
التكنولوجــيا، واســتخدام ممارســات أكــثر إنتاجــية تــزيد القــيمة املضــافة والقــدرة عــلى املنافســة  

وينـبغي لذلـك أن تعـدَّل الـنماذج االقتصـادية وأنشـطة الصناعة            . لـدى الصـناعات الـيت تطـبقها       
 .ريكا الالتينية والكاريبـي حبيث تالئم هذه احلقائق اجلديدةالتحويلية يف بلدان أم
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ويؤكـد الضـغط البيئي الذي يواجهه العديد من بلدان منطقة أمريكا الالتينية والكاريبـي               -٢٠٨
ــتحققا إال إذا أُدجمــت       أن التخفــيف مــن حــدة الفقــر والتنمــية الصــناعية املســتدامة ال ميكــن أن ي

ــية  ــية واالجتماع  عــلى الوجــه الصــحيح يف االســتراتيجيات والسياســات واخلطــط    الشــواغل البيئ
ــنطقة عــلى مجــيع        ــية يف امل الصــناعية، مــع تقاســم املســؤوليات بــني املؤسســات اخلاصــة والعموم

ومــن مث، ستواصــل اليونــيدو تقــدمي خدماهتــا يف جمــاالت اإلنــتاج الصــناعي األنظــف، . املسـتويات 
مال اإلنـتاجي، واالستغالل األكفأ للطاقة، باعتبارها       والطاقـة املـتجددة واملتيسـرة الـتكلفة لالسـتع         

 .عناصر رئيسية لضمان االستغالل املستدام للموارد املادية للمنطقة يف اإلنتاج الصناعي
  

  إطار إدارة الربامج       -دال  
ستواصـل اليونـيدو، يف تنفـيذ بـراجمها وأنشـطتها، اتباع هنج موجه حنو الطلب وموجه                  -٢٠٩

وستتشــاور وتــتعاون عــلى أســاس . م عــلى مــبادئ امللكــية والقــيادة الوطنيــتنيحنــو النــتائج، قــائ
مسـتمر مـع الـنظراء الوطنـيني واحمللـيني واملـاحنني وشركاء التنمية من األمم املتحدة وغري األمم                    

. املـتحدة لكـي تضـمن أن تـؤدي بـراجمها وأنشـطتها إىل النـتائج السياسـاتية واملؤسسية املرجّوة                   
التساق على نطاق منظومة األمم املتحدة، ستواصل اليونيدو العمل بصورة          ويف سـياق تدعيم ا    

وثـيقة مـع األفـرقة القطـرية الـتابعة لألمـم املـتحدة بقـيادة املنسـق املقـيم بغـية تعظـيم أثر براجمها                          
ــلها     ــاعدة عـــلى التقلـــيل إىل أدىن حـــد مـــن تكالـــيف املعـــامالت الـــيت تتحمـ وأنشـــطتها واملسـ

دو كذلـك يف التنسـيق بـني الوكـاالت فـيما يـتعلق بتنفيذ براجمها                وستسـهم اليونـي   . احلكومـات 
 .وأنشطتها على املستوى القطري ورصدها واإلبالغ عنها

وإطـار إدارة الربامج مصمم لتوفري التوجيه للدعم اإلداري الالزم إلجناز برنامج العمل              -٢١٠
 .احملدد يف وثيقة اإلطار الربناجمي املتوسط األجل

  
  إلدارة والقيم اخلاصة باملوظفنيهدف ا ١-دال 

بغـية ضـمان سالسـة عملـية التنفـيذ فـيما بـني األنشـطة الـربناجمية املـترابطة املتعددة، ال                       -٢١١
حتـتاج اليونـيدو إىل توجـيه اسـتراتيجي إمجايل وقياس نتائج وتعلم مستمرين فحسب بل حتتاج                 

ملزدوج إلدارة برامج املنظمة،    ومتاشيا مع هذا اهلدف ا    . أيضـا إىل خدمـات دعم سليمة للربامج       
 :وضعت اليونيدو اهلدف اإلداري الشامل التايل

عمــل اليونــيدو الــربناجمي، الــذي يســتند إىل إطــار النــتائج الــربناجمية، باالبــتكار    يتمــيز  
والتركـيز واالتسـاق يف تصميمه وتنفيذه وتقييمه، ويتلقى مساعدة كافية من خدمات             
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ئ املعترف هبا دوليا فيما يتعلق بفعالية املعونة والتعاون دعـم كفـؤة وفعالة، ويتبع املباد   
 .اإلمنائي الدويل

وبالـــنظر إىل هـــذا املـــبدأ اإلداري الشـــامل، ســـتعزز اليونـــيدو القـــيم التالـــية باعتـــبارها  -٢١٢
 :األساس لعمل املوظفني يف مجيع اجملاالت

ــيدو واألهــداف      ــة اليون ــتفاين جتــاه والي ــيدو شــعور بال ــدى موظفــي اليون  ل
اإلمنائــية املــتفق علــيها دولــيا، وهــم ملــتزمون جتــاه املــنظمة ومــنظومة األمــم 

 .املتحدة برمتها

 :االلتزام

يتصــّدر موظفــو اليونــيدو أفضــل املمارســات يف جمــال عمــل كــل مــنهم        
وحيـافظون عـلى معـايري عالـية مـن الكفـاءة من خالل التعلّم املستمر، كما                 

 .إجياد احللول املستدامةأهنم أصحاب ضمري وأكفاء ويثابرون على 

 :التفوق

حيفـز موظفـو اليونـيدو العمـل اجلمـاعي والتوجـيه الشخصي داخل املنظمة               
 .ويشجعون األنشطة املشتركة والتعلّم املشترك مع املؤسسات الشريكة

 :التوجه اجلماعي

ــتائج       ــنوطة هبــم مــع الن ــية امل ــوارد البشــرية واملال ــيدو امل ينســق موظفــو اليون
 الــيت تنشــدها املــنظمة وينشــئون نظمــا مــتكاملة للتخطــيط       االســتراتيجية

 .واإلدارة والقياس واإلبالغ عن النتائج

التوجه حنو حتقيق 
 النتائج

يشـجع موظفـو اليونـيدو االبـتكار ويسـتفيدون مـن الفـرص الناشـئة حديثا                 
 .ويزيدون الكفاءة إىل أقص حد على مجيع املستويات

 :االبتكارية

لـثقافة املسـاءلة واملسـؤولية الشخصيتني عن الوفاء         يـروج موظفـو اليونـيدو       
 .بأعلى معايري األداء وحتقيق النتائج احملددة

 :املساءلة

يضـع موظفـو اليونيدو مصلحة املنظمة فوق كل مصلحة أخرى ويدافعون عن             
مصـاحل املـنظمة وال يستغلون السلطة أو الصالحية ويقاومون الضغط السياسي            

 .اءات فورية ضد أي سلوك ال أخالقيغري املشروع ويتخذون إجر

 :النـزاهة

يـروج موظفـو اليونيدو لتحقيق العمليات اليت ليس هلا أثر كربوين أو ذات    
 .االنبعاثات الكربونية القليلة على مجيع مستويات املنظمة

 :االستدامة
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  تنمية املوارد البشرية ومراعاة املنظور اجلنساين ٢-دال 
. بشــرية وإدارهتــا الفّعالــة أمــرا ذا أمهــية رئيســية بالنســبة إىل أداء املــنظمةتعتــرب املــوارد ال -٢١٣

وسيسـتمر إجـراء حتسينات نوعية يف إدارة املوارد البشرية خالل فترة اإلطار الربناجمي املتوسط               
 :األجل، وسيعزز يف عدد من اجملاالت، مثل

ــبادئ اإل     )أ(  ــتخدام م ــة، باس ــتناد إىل األدل ــوارد باالس ــة عــلى  إدارة امل دارة القائم
 النتائج والتقييم العكسي؛

بـرامج الـتعلّم القائمـة فعـال واملسـتندة إىل سياسـة تعلُّـم تشـجيع رفـع مستوى                     )ب( 
 املهارات والنمو املهين؛

االتصـال واحلوار الفعالني واملستمرين بني املوظفني واإلدارة، العالقات البناءة           )ج( 
 .بني اإلدارة واملوظفني

 بــرامج الــتعلّم يف اليونــيدو أيضــا إىل تــزويد املوظفــني باملعــرفة الالزمــة للقــيام   وهتــدف -٢١٤
وجيري فعليا تنفيذ التدريب اإللزامي مع      . بوظـائف الدعـم الـربناجمي الضـرورية، مـثل االشـتراء           

مـنح الشـهادات يف هـذا اجملال، وسوف يستمر تطويره حبيث يصل إىل مجيع املوظفني العاملني                 
يسـتمر التشـديد أيضـا على حتسني كفاءات املوظفني التقنية واإلدارية بعرض             وس. خـارج املقـر   

وستستمر متابعة  . جمموعـة واسـعة من خيارات فرص التدريب عليهم داخل املنظمة وخارجها           
 .مؤسسات البحوث بغية توفري فرص التعلّم للموظفني/إقامة الشراكات مع الصناعات

بري مـن املوظفـني سـن الـتقاعد اإللـزامي خالل      وحيـث أن مـن املقـرر أن يـبلغ عـدد كـ             -٢١٥
وتتعدى . فـترة اإلطـار الـربناجمي املتوسـط األجـل، جيـري اختـاذ تدابري فّعالة للتخطيط خلالفتهم                 

هـذه الـتدابري جمـرد صـوغ خطـط التعيني، فتشمل مشروعا لتناوب املوظفني بشكل مرتب بني                  
رنامج املوظفني الفنيني الشباب، الذي    املقـر ومراكـز العمـل امليدانـية، وكذلـك االسـتمرار يف بـ              

وستنفذ أيضا خالل فترة اإلطار الربناجمي املتوسط       . يهـدف أيضـا إىل دعم االحتفاظ باملعارف       
األجــل تدابــري تيّســر الــتطوير الوظــيفي، وخاصــة مــن خــالل إتاحــة الفــرص النــتقال املوظفــني    

الئمــا للــتوجه االســتراتيجي وســيعاد الــنظر يف نظــام الترقــيات جلعلــه م. الداخــلي ضــمن الرتــبة
 .والدميوغرافيا املتغرية يف املنظمة

وسـُتعزز الشـفافية واملساءلة من خالل استحداث مدونة قواعد سلوك لليونيدو تستند              -٢١٦
وسوف تدعم . إىل مدونـات مـنها مدونة قواعد السلوك اليت نشرهتا جلنة اخلدمة املدنية الدولية            

 .قرارات املاليةهذه املدونة باستحداث برنامج لإل
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ــع املوظفــني     -٢١٧ ــلى التواصــل م ــة   . وسيســتمر التشــديد ع ــبادرات جاري ــيذ م وسيســتمر تنف
وتشمل هذه املبادرات عقد اجتماعات دورية بني . خمـتلفة، وسـوف تستحدث مبادرات جديدة    

ت املديـر العـام واملوظفني، واجتماعات ربع سنوية بني جملس املوظفني واإلدارة العليا، واجتماعا             
منـتظمة للجـنة االستشـارية املشـتركة تـناقش خالهلـا خمـتلف املسـائل املـتعلقة باملوظفني، ومبادرة                    

 .األحدث عهدا اليت جيري تنفيذها يف عدد من الوحدات اإلدارية" الباب املفتوح"

وتســلّم اليونــيدو بــأن للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة، وخصوصــا متكــني املــرأة   -٢١٨
ــنمو االقتصــادي املســتدام والتنمــية الصــناعية املســتدامة     اقتصــاديا، أ ــيا كــبريا عــلى ال ــرا إجياب . ث

ــراجمها وسياســاهتا         ــنظور اجلنســاين يف مجــيع ب ــيدو بإدمــاج امل ــتزم اليون ــة، تل ــبلوغ هــذه الغاي ول
ويف . وممارسـاهتا اخلاصـة باملـنظمة كوسـيلة لتحقـيق أهداف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة               

ربناجمي، ينطوي هذا االلتزام على بذل جهد مقصود للعمل على حتقيق هذه األهداف            اجملـال الـ   
ويف جمـال إدارة املـوارد البشـرية، ميـتد هـذا االلتزام ليشمل              . يف مجـيع بـرامج ومشـاريع املـنظمة        

اختـاذ إجـراءات تنظيمـية عاجلة من خالل سياسة وممارسة تتسمان باملبادرة هبدف حتقيق نتائج        
 .ال التوازن بني اجلنسني، وبالتايل االستفادة من تنوع اخلرباتملموسة يف جم

  
  حشد املوارد ٣-دال 

، ٢٠١٣-٢٠١٠ستسـعى اليونـيدو، يف تنفـيذ اإلطـار الـربناجمي املتوسـط األجـل للفترة                  -٢١٩
وسيقتضي هذا . إىل إنشـاء جمموعـة مـتوازنة مـن األنشطة تشمل مجيع أولوياهتا املواضيعية الثالث     

 .لتشديد بقوة على حشد موارد مالية كافية لدعم أنشطة املنظمة الربناجميةاألمر ا

وسـيكون للتعزيز األخري واملتوقع استمراره لوظيفة اليونيدو الدعوّية وللترويج املستمر            -٢٢٠
إلقامــة الشــراكات مــع املــنظمات اإلمنائــية والتمويلــية األخــرى وكذلــك مــع كــيانات القطــاع   

واستنادا إىل االجتاهات . ، آثار مفيدة هامة يف جهود حشد املوارد هذه   اخلـاص واجملـتمع املـدين     
املشـجعة يف املاضـي، وعلى افتراض أن تشعبات األزمة املالية احلالية ستكون حمدودة، فمن من     

 .املتوقع أن تكون جهود حشد املوارد هذه ناجحة عموما

 ارتفع مستوى املوارد املالية ،٢٠٠٧تقريـر اليونـيدو السـنوي لعـام      ووفقـا ملـا ذُكـر يف         -٢٢١
 مليون دوالر يف تلك السنة من زهاء   ١٧٢الـيت حشـدت ألنشـطة الـتعاون الـتقين لليونيدو إىل             

، وأصــبح اآلن يصــل إىل اهلــدف ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ملــيون دوالر ســنويا يف الفــترة ١٣٠-١٢٠
ــبالغ  ــيون دوالر واحملــدد لعــام  ٢٠٠-١٧٠ال ــربناجمي املتوســط  ٢٠١١ مل األجــل  يف اإلطــار ال
وحيـث أن مـن املـتوقع أن تسـتمر خـيارات املـاحنني يف التشديد على                 . ٢٠١١-٢٠٠٨للفـترة   
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٢٠١٠أولويـات اليونـيدو املواضـيعية الـثالث، فمن املتوقع أن يستمر النمو التدرجيي يف الفترة       
ــربامج إىل      . ٢٠١٣- ــتمويل ال ــع أن يصــل احلجــم الســنوي ل ــيون دوالر ٢٢٠وميكــن توقّ  مل

 .٢٠١٣حبلول عام 

 أن التـربعات من     ٢٠٠٧ ملـيون دوالر ُحشـد يف عـام          ١٧٢ويتـبني مـن تقسـيم مـبلغ          -٢٢٢
اجلهـات املاحنـة احلكومـية جلمـيع املواضـيع ذات األولويـة ظلـت تـتزايد، بيـنما اخنفضـت حصة                      
املــوارد املــتلقاة مــن الصــناديق املــتعددة األطــراف ذات الصــلة باالتفاقــات البيئــية الدولــية، عــلى 

ومن املتوقع أن يستمر هذا . ن املـبلغ باألرقام املطلقة يدل على وجود زيادة طفيفة       الـرغم مـن أ    
، أن يـزداد التمويل من      ٢٠٠٨وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإن مـن املـتوقع، بـدءا مـن عـام                  . االجتـاه 

 ٢٠الصـناديق االسـتئمانية املتعددة املاحنني وأن يصبح قناة كبرية للتمويل الذي يصل إىل زهاء                
وســينطبق هــذا عــلى عــدد مــن الــبلدان اخلارجــة مــن األزمــات والــبلدان  . ر ســنوياملــيون دوال

وكذلك الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني     " أمم متحدة واحدة  "الثمانـية الـرائدة يف مـبادرة        
ويـتوقع أن تقوم هذه الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني، بصورة رئيسية، بتمويل            . األخـرى 

، األمر الذي "التخفيف من حدة الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية  "إطـار موضوع    أنشـطة يف    
 .من شأنه أن يسهم يف توزيع التمويل بتوازن أفضل على األولويات املواضيعية الثالث

وتـرى األمانـة أن ازديـاد الـتمويل نـاتج جزئـيا مـن زيـادة تركـيز املـنظمة عـلى جماالت                         -٢٢٣
بأن لديها فيها، مزايا تنافسية قوية وتستجيب فيها للطلب املتزايد          توجـد لديهـا فـيها، وُيعـترف         

وستواصــل اليونــيدو تطويــر جمــاالت الــتركز هــذه والــترويج  .  العاملــية املــتفق علــيهاتولألولويــا
ألمهيـتها، وسوف تسعى يف الوقت نفسه إىل مواصلة زيادة تعاوهنا الوثيق مع املنظمات املكمِّلة               

ومن املتوقع أن . قدمي خدمات أكثر اكتماال إىل زبائنها وإىل ماحنيهاحبيـث تكـون قـادرة عـلى ت     
 .يؤدي هذا إىل استمرار التطوير اإلجيايب القوي لتمويل برامج اليونيدو ذات األولوية

وسـتحظى جهـود اليونـيدو حلشـد املـوارد الالزمـة لتنفـيذ خدماهتـا بـالدعم عـن طريق                      -٢٢٤
ــثالثة ذات األ   ــبارها جمــال      االحــتفاظ مبواضــيعها ال ــا باعت ــرافقة هل ــربناجمية امل ــة والعناصــر ال ولوي

ووفقـا ملـا دلـت علـيه اخلـربة املسـتمدة مـن اإلطار الربناجمي املتوسط                 . التركـيز الواضـح لعمـلها     
ــترة   ــة      ٢٠١١-٢٠٠٨األجــل للف ــنظمة ذات األولوي ــتحديد الواضــح ملواضــيع امل ــذا ال ــإن ه  ف

ظمة بصورة أفضل ويولّد تفهما أفضل من جانب    وألنشـطتها الـربناجمية يسـمح بتعزيز عمل املن        
وهــو جيعــل مــن املمكــن كذلــك زيــادة الكفــاءة مــن خــالل  . الــدول األعضــاء النامــية واملــاحنني

وتؤدي الصلة  . وفـورات احلجـم وكذلـك مـن خـالل صـوغ الـنهوج واألدوات بصورة أفضل                
تمع العاملي، حسبما   الواضـحة بـني املواضـيع الـثالثة ذات األولويـة وأولويـات التنمـية لـدى اجملـ                  

حددهـا مؤمتـر قمـة األلفـية واالتفاقـات الدولـية الالحقـة الـيت مت التوصـل إلـيها يف سـياق متويل                         
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التنمـية وتغـري املـناخ والتنمـية املستدامة، ومبادرة املعونة لصاحل التجارة، إىل تسهيل الدعوة إىل                 
هور إىل املناصرة يف عام     وسـيؤدي إنشـاء وحـدة خاصـة لدعوة اجلم         . مناصـرة أنشـطة اليونـيدو     

 . إىل وضع اليونيدو يف وضع أقوى ميكنها من االستفادة من هذه الفرص٢٠٠٨

وسـيؤدي تركـيز املـنظمة الواضـح املستمر إىل متكينها من استدامة سياستها املتمثلة يف                 -٢٢٥
ياهتا تطويـر الشـراكات اإلمنائـية مـع املـنظمات ذات الواليـات املكمِّلـة يف كل من جماالت أولو                   

 مع الفاو واإليفاد ومنظمة     -وقـد أقيمـت شـراكات عديـدة مـن هـذا الـنوع فعـال                 . املواضـيعية 
 يف سـياق التخفيف من حدة الفقرة من خالل موضوع األنشطة            -العمـل الدولـية واليونديـب       

اإلنتاجـية، ومع منظمة التجارة العاملية يف سياق موضوع بناء القدرات التجارية، ومع اليونيب              
 ٢٠١٣-٢٠١٠وسُتعمَّق هذه الشراكات القائمة يف الفترة . اق موضـوع البيـئة والطاقة    يف سـي  

وستزيد هذه الشراكات بروز املكانة     . وسـتقام شـراكات جديـدة مـع وكـاالت مكمِّلة أخرى           
للمـنظمات ذات الصـلة، وستسـلّط الضـوء عـلى مـا ميكـن أن تقدمـه اليونـيدو من                     ) املشـتركة (

 .ر حشد املوارد وستزيد أثر األنشطة املشتركةمسامهات يف التنمية، وستيس

وكمـا جرت العادة يف السابق، فمن املتوقع أن يكون موضوع بناء القدرات التجارية               -٢٢٦
وعلى وجه التحديد فإن التعاون مع إىل ملفوضية        . هـو احملـرك لـزيادات أخرى يف حشد املوارد         

 إطــار اتفاقــات الشــراكة االقتصــادية  األوروبــية فــيما يتصــل بــالعمل املــتعلق ببــناء القــدرات يف  
" املعونة لصاحل التجارة"واسـتمرار اهـتمام املاحنني القوي باألنشطة اليت تتم حتت عنوان مبادرة          

سيسـتمران يف إتاحـة العديـد مـن الفرص لليونيدو لكي تساعد الدول األعضاء يف جمال التنمية                  
بالطاقـة جمـال الـنمو الثاين، وتشهد زيادة    ومتـثل أنشـطة اليونـيدو املتصـلة     . احلاسـم األمهـية هـذا    

كـبرية يف الطلـب الـوارد مـن الـبلدان النامية وكذلك درجة عالية جدا من االهتمام من جانب                    
أما . اجلهـات املاحنـة الدولـية وذلـك، جزئـيا، نتـيجة للـزيادات الكبرية األخرية يف أسعار الطاقة                  

العضـوية الثابــتة، مـع أن املشــاريع يف هــذا   اجملـال الثالــث للـنمو املــتوقع فهـو موضــوع امللوثــات    
اجملـال تتطلـب الكـبري مـن مـوارد الـتمويل املشـترك من اليونيدو من أجل إطالق التمويل املتاح                    

وتتشــاور اليونــيدو مــع املــاحنني بشــأن إمكانــية إنشــاء  . مــن مــرفق البيــئة العاملــية هلــذه األنشــطة 
 .صندوق استئماين متعدد املاحنني هلذا الغرض

وستواصـل اليونـيدو، حيـث يكـون ذلـك ناجعـا، حماولـة حشـد التمويل ألنشطتها من             -٢٢٧
املصـادر األخـرى، مبـا فـيها القطـاع اخلـاص، مـع أنـه ال بـد مـن االعـتراف بـأن تلك التربعات                           

 .ميكن، يف العديد من احلاالت، أن تتخذ شكل تربعات عينية وتعاونا بدال من األموال
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  نية وتنقّل املوظفنيدور املكاتب امليدا ٤-دال 
قامـت الـدول األعضاء يف اليونيدو منذ أمد بعيد بدعوة املنظمة إىل تنفيذ الالمركزية يف                 -٢٢٨

وقد اختذت خطوات هامة حنو حتقيق هذا اهلدف يف  . بنيـتها عـن طـرق توسـيع وجودهـا املـيداين           
 املوظفــني  عــندما اســُتحدثت سياســة تــنقّل مــيداين جديــدة وانــتدب عــدد كــبري مــن ٢٠٠٦عــام 

وتبعـت ذلـك عملـيات توظـيف جديدة وعمليات تعيني ذات صلة             . للعمـل يف املكاتـب امليدانـية      
ونتـيجة هلـذه الـتدابري يتوقع أن ُتشَغل مجيع وظائف ممثلي اليونيدو             . يف املكاتـب امليدانـية مباشـرة      

 .٢٠٠٨بنهاية عام 

امليدانــية، مــا أدى إىل جعــل وبصــورة مماثلــة، زيــدت أيضــا الكفــاءات التقنــية يف املكاتــب  -٢٢٩
وما . مجـيع املكاتـب اإلقليمية تضم اآلن موظفي يونيدو فنيني دوليني أو وطنيني أو من الفئتني معاً                

زال جيـري تعـيني املـزيد مـن املوظفـني يف هـذه الفـئة، ممـا سـيعزز املكاتـب امليدانية أكثر ويزيد من                          
دد مكاتب اليونيدو املصّغرة املنشأة مبقتضى  ع١٦وعالوة على ذلك، ارتفع إىل     . قدرهتـا التشغيلية  

وإذا ما وضعت يف االعتبار هذه التطورات، وشبكة جهات الوصل          . اتفـاق الـتعاون مـع اليونديب      
 موظفـا مـن موظفي الفئة الفنية أو         ٥١الـتابعة لليونـيدو، فـإن وجـود اليونـيدو املـيداين اآلن يشـمل                

 .لتوازن للوجود امليداين الفّعالالفئات األعلى، األمر الذي يوفر أساسا جيد ا

وميـثل وجـود املوظفـني التقنـيني يف املكاتب امليدانية حجر زاوية رئيسي يف استراتيجية                -٢٣٠
اليونـيدو الرامـية إىل زيـادة مشـاركة املكاتـب امليدانـية يف حتديد برامج ومشاريع التعاون التقين                   

ــتمويل اجل . وصــوغها وتنفــيذها ــثقة عــن مــبادرة  وبوجــود هنــوج الــربجمة وال توحــيد "ديــدة املنب
ومـن مـبادرة الصـندوق اإلسـباين لألهـداف اإلمنائية لأللفية، وفيما يتعلق عموما بدورة                " األداء

إطـار عمـل األمـم املـتحدة للمسـاعدة اإلمنائـية، يكون وجود              /حتضـري التقيـيم القطـري املشـترك       
. لكامل واملثمر يف هذه العمليات    اليونـيدو يف املوقـع متزايد الضرورة لضمان مشاركة املنظمة ا          

ــبلدان وأهنــا        ــيدو أن تكــون موجــودة يف مجــيع ال ــه مــن غــري املــتوخى أن تســتطيع اليون ومــع أن
سـتكون موجـودة فيها بالفعل، فإن املنظمة ستعدل إجراءات التشغيل اخلاصة هبا حبيث تضمن               

ل شبكتها امليدانية   أن تكـون قـادرة عـلى املشـاركة الكاملـة يف هـذه األنشـطة امليدانـية من خال                   
 .املوسعة واملعززة

 املشــمولة ٢٠١٣-٢٠١٠واســتنادا إىل هــذه اخللفــية، مــن املــتوقع أن تتســبب الفــترة    -٢٣١
هبـذا اإلطـار الـربناجمي املتوسـط األجـل يف املـزيد مـن الدعوات إىل زيادة دور املكاتب امليدانية                     

 على ضمان إمكانية استخدام املوارد      وسيجري التركيز يف املقام األول    . واألعمـال الـيت تؤديها    
ــتعلقة بإعــادة هــيكلة         ــية املســتمرة امل ــنها العمل ــاءة، مــن خــالل أمــور م ــية مبــزيد مــن الكف احلال
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وسـتؤدي الـتعديالت الـيت سيتم إدخاهلا على         . العملـيات املؤسسـية، الـيت اسـتهلها املديـر العـام           
درات املــيدان بيــنما تــبين أيضــا العملــيات مبقتضــى هــذا الــربنامج إىل مواصــلة ترشــيد وتعزيــز قــ

 .قدرات املوظفني الوطنيني العاملني يف املكاتب امليدانية

وســوف ُتكمــل أول جمموعــة مــن املوظفــني املنــتدبني مبقتضــى سياســة التــنقل املــيداين     -٢٣٢
وســتبذل اجلهــود لضــمان انــتظام . دورة عمــلها خــالل فــترة اإلطــار الــربناجمي املتوســط األجــل

وستواصـل املـنظمة أيضا ضمان إعداد موظفيها        . مـن خـالل التخطـيط املسـبق       عملـية التـناوب     
املعيـنني يف مراكـز العمـل املـيداين إعـدادا صـحيحا من خالل برنامج توجيهي شامل قبل تسلم           

 .مناصبهم اجلديدة
  

  إعادة هيكلة العمليات املؤسسية ٥-دال 
إىل حتســني كفــاءة وفعالــية إعـادة هــيكلة العملــيات املؤسســية هــي هنــج إداري يهــدف   -٢٣٣

ويوفــر اســتخدام تكنولوجــيا املعلومــات مســاعدة . العملــيات املتــبعة يف مجــيع وحــدات املــنظمة
 .رئيسية يف زيادة كفاءة املنظمة

واهلـدف مـن إعـادة هيكلة العمليات املؤسسية هو تبسيط وترشيد العمليات املؤسسية               -٢٣٤
 إعادة هيكلة العمليات املؤسسية إىل تشخيص       وسـوف يـؤدي اجملهـود املبذول يف       . يف اليونـيدو  

ــزها حيــث يكــون ذلــك         ــبة الرئيســية، وتعزي ــد نقــاط املراق ــنه هــو حتدي ــبات، واملقصــود م العق
وجيري حتسني . ضـروريا، واسـتخدامها بفعالـية مبـا يضـمن احملافظة على إطار للمراقبة الصارمة            

ــية بإدخــال حتســ      ــب امليدان ــر واملكات ــني املق ــات ب ــق املعلوم ينات كــبرية يف جمــايل التواصــل   تدف
 .وإمكانية احلصول على املعلومات

وفــيما يــتعلق باعــتماد املعــايري احملاســبية الدولــية للقطــاع العــام، وبغــية التســليم بــتطور    -٢٣٥
 مشــروع إلعــادة هــيكلة ٢٠٠٨منــوذج ألعمــال اليونــيدو عــلى مــدى الــزمن، أســُتهل يف عــام  

ــياين   وهــذا املشــروع املــت . العملــيات املؤسســية عدد الســنوات ســيتيح للمــنظمة وضــع خمطــط ب
ومن . لعملـياهتا املؤسسـية الراهـنة وإعـادة تنظـيمها وفقـا للمتطلبات اإلدارية والتشغيلية الراهنة               

املـتوقع أن ال حتقـق العملـيات اجلديـدة زيـادات يف الكفـاءة فحسـب بـل أيضـا صـلة أفضل مع                         
 . املبادئ اإلدارية املنصوص عليهاإطار املراقبة الداخلية، وتسهم بالتايل يف حتقيق

وسـوف ترّشـد هـذه الـتدابري اسـتخدام نظـام أغريسو لتخطيط موارد املنشآت وجتهيز                  -٢٣٦
مدفوعـات اخلـرباء االستشـاريني ووضـع ميزانـيات مشـاريع التعاون التقين وآليات اإلبالغ عن                 

 .املشاريع ورصد االشتراء الالمركزي
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ة هيكلة العمليات املؤسسية إىل رفع معنويات املوظفني        ولـن يـؤدي تنفيذ مشروع إعاد       -٢٣٧
وحتسـني أدائهـم بإزالـة العوائـق البريوقراطـية والـروتني فحسب بل سيعزز املساءلة ويؤدي أيضا                  

واليونـيدو ملـتزمة بـأن تنفذ بنجاح مشروع إعادة          . إىل وفـورات كـبرية يف التكالـيف والكفـاءة         
وسيشمل . ة مستمرة لتحسني العمليات املؤسسية    هـيكلة العملـيات املؤسسـية وبأن تضمن دور        

 .ذلك حتسينات يف استخدام تكنولوجيا املعلومات يف كل وحدات اليونيدو
  

  االشتراء ٦-دال 
ــيت حتــدث يف         -٢٣٨ ــتطورات ال ــتمرار لتجســيد ال ــط باس ــتراء وتبّس ــراءات االش ــتعدَّل إج س

شفافية واملساءلة والكفاءة يف عملية    األسـواق العاملـية ويف منظومة األمم املتحدة، بغية ضمان ال          
وسـوف تطبق نظم اشتراء حاسوبية متقدمة جديدة ستسهم إىل حد بعيد، باالقتران            . االشـتراء 

مـع التطبـيق الواسع النطاق لالشتراء اإللكتروين، يف كفاءة عملية االشتراء وفعاليتها من حيث               
ظمات األمم املتحدة األخرى بغية     وسيواصل هذا العمل تعميق تعاون اليونيدو مع من       . الـتكلفة 

وسـتؤدي هـذه الـتدابري إىل زيادة تعزيز    . حتقـيق اقتصـادات احلجـم ومواءمـة عملـيات االشـتراء         
. آلـيات ختطيط االشتراء فيما يتعلق بنوعية وكفاءة املشتريات وفعالية وشفافية أنشطة االشتراء            

نتظم، برنامج شامل للتدريب    وبغـية دعم التحسينات يف أنشطة االشتراء سينفذ، على أساس م          
 .على االشتراء

  
  اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه -هاء 

 .رمبا يود اجمللس أن حييط علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة -٢٢٩
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   املرفق  
  قائمة املختصرات      

 رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان

 وب األفريقي السوق املشتركة لدول شرق أفريقيا واجلن الكوميسا

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا اإليكواس

 منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة الفاو

 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية اإليفاد

 اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي سادك

 مؤمتر األمم املتحدة للتنمية والتجارة األونكتاد

  اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة اليونديب

 برنامج األمم املتحدة للبيئة اليونيب

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو
 


