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 .جتماعات االإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤- ٢٢فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقّت٦البند 

  استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي 
     ٢٠١٣-٢٠١٠املتوسط األجل، 

   املتوسط األجل، ياستعراض منتصف املدة لإلطار الربناجم    
٢٠١٣-٢٠١٠      

       املدير العام منتقرير    
       إضافة

 املتعلق بأنشطة اليونيدو يف جمال السياسات الصناعية، ٨-م/٣٨-ر م ت صعمالً باملقرَّ  
 .رتقدِّم هذه الوثيقة تقريراً مرحلياً عن اإلجراءات اليت اختذهتا األمانة تنفيذا لذلك املقرَّ

         
    مةمقّد  -أوال  

راً لألنشطة ذات الصلة اليت ُنفِّذت أو ما زالت ن هذه الوثيقة استعراضاً خمتصتتضّم  - ١
قيد التنفيذ، وبياناً بالتدابري اليت اختذها املدير العام من أجل تعزيز دور اليونيدو يف جمال 

 .٢٠١٣- ٢٠١٢السياسات الصناعية، وخريطة طريق ُمقترحة تشمل فترة السنتني 
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    اهليكل التنظيمي  -اثاني  
، أعلن املدير العام ٢٠١١مارس / آذار٢٩اريخ عقب قرار تنفيذي صدر بت  - ٢

اختصاصات جديدة لشعبة البحوث االستراتيجية وضمان النوعية والدعوة إىل املناصرة، اليت 
كانت ُتعرف سابقاً بشعبة االستراتيجيات اإلقليمية والعمليات امليدانية، وذلك من أجل توفري 

إسداء املشورة، وعقد /لة بالبحوثإدارة مبّسطة وموّحدة لكل أنشطة اليونيدو املتص
وعمال هبذا القرار، أُنشئت أمانة رمسية خاصة مبعهد . االجتماعات، والدعوة إىل املناصرة

اليونيدو لبناء القدرات، ال ُيراد منها أن تكون إطاراً لتيسري الشراكات وإقامة الشبكات مع 
 تكون أيضاً ملتقى لتيسري مؤسسات البحوث والتدريب والدعوة إىل املناصرة فحسب، بل أن

  .تبادل اخلربات بني ُمقرِّري السياسات والعاملني يف ميدان التنمية من البلدان النامية
وإضافة إىل ذلك، وضمن حدود  موارد امليزانية املتاحة، أنشئ معهد اليونيدو لبناء   - ٣

الرئيسية، وكذلك القدرات ووحدة التحليل اإلقليمي، وكلّفا مبهمة مراقبة املسائل والقيود 
وكي ُتحافظ اليونيدو . االجتاهات العاملية واإلقليمية يف جمال التنمية والسياسات الصناعية

على ريادهتا الفكرية يف املواضيع ذات الصلة بالتنمية الصناعية املستدامة وتواصل تعزيزها، 
معين بالصناعة استهلت املنظمة عّدة عمليات تعيني أسفرت بالفعل عن اختيار مستشار أقدم 

اخلضراء، وسينضم إليه قريباً موظفون جدد للمشاركة يف إجراء البحوث، وحتليل السياسات 
  . العامة والشؤون اإلقليمية

    
    البحوث  -ثالثا  

، وإعطاء حملة عن ٢٠٠٩تقرير اليونيدو عن التنمية الصناعية لعام من أجل متابعة   - ٤
 تقرير جديد يف جمال التنمية أت اليونيدو عملية وضع، بد٢٠+مؤمتر ريو املنظمة قُبيل انعقاد 

سبتمرب /ر نشره يف أيلولالصناعية عن موضوع كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة، ومن املقّر
وتشري النتائج األولية إىل أنه ميكن إبقاء الزيادات املقبلة يف استهالك البلدان النامية . ٢٠١١

 املتوقعة، وذلك من خالل اجلهود ت الطويلة األجلالجتاهاللطاقة يف مستوى أدىن من ا
وُيعّد االستثمار يف التكنولوجيات والنظم . املبذولة لكفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة

والعمليات اليت تستخدم الطاقة بكفاءة يف الصناعة أمراً مستداماً بيئياً ومرحباً اقتصادياً على 
 ركيزة  ميكن أن ُتصبحاستخدام الطاقة يف الصناعة كفاءة أنَّويستنتج التقرير . حد سواء

  . الصناعةأساسية يف مسرية ختضري
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 أن يزيد من تيسري التعاون بني الشُّعب وأن يبلغ  منهعقَّ ُيتو حبثيوقد أُعّد برنامٌج  - ٥
وتكمن دراسة التصنيع والتغيري . ه حنو حتقيق النتائجأيضاً مستويات أعلى من الكفاءة والتوّج

 ذي الصلة يف صميم الربنامج، مع تشديد خاص على آثاره على البيئة والطاقة واحلّد اهليكلي
وسُيوفِّر هذا التحليل األسس النظرية املميزة من أجل تقييم التحديات والفرص . من الفقر

اليت تواجهها البلدان النامية الساعية إىل تنويع اقتصاداهتا باالبتعاد عن إنتاج السلع األساسية 
الصناعة التحويلية، كما سُيوفّر اإلطار الالزم للمشورة االستراتيجية بشأن السياسات صوب 

  .الصناعية والستحداث أدوات السياسات العامة واملنهجيات والتدريب
وخالل فترة السنتني، سُتصدر اليونيدو طبعة جديدة من تقرير التنمية الصناعية، من   - ٦

احلد دور التنمية الصناعية والسياسات الصناعية يف جماالت  التركيز فيه على املعتزم أن ينصبَّ
وسعياً من . ربنامج البحثي املبّين أعالهمن الفقر على حنو مستدام واالستفادة بالتايل من ال

شورة اليت ثبتت جدواها يف جمال السياسة العامة املنظمة إىل زيادة تعزيز قدراهتا على إسداء امل
أدواهتا اخلاصة باملعايري القياسية القطرية،  املنظمة يف استعراض الدول األعضاء، ستشرعإىل 

وسُيوىل انتباه خاص إىل تعميق تركيز مؤّشر قياس األداء الصناعي . وحتسينها عند االقتضاء
 .التنافسي وزيادة بعده التحليلي

 وتوخياً لتوفري إمكانية حصول أكرب عدد من الدول األعضاء على املعلومات الواردة  - ٧
أعاله، سيوىل انتباه خاص إلصدار دراسات توقعات إقليمية منتظمة قائمة على االجتاهات 

وإضافة إىل ذلك، سُتصدر . والتحديات املُستبانة من خالل نشر املؤشرات املشار إليها أعاله
 اإلنتاج الصناعي كل ثالثة أشهر كي ُتتيح للدول األعضاء أن حتّسن عناملنظمة مؤشرات 

جيتها اخلاصة يوأخرياً، ستحّدث اليونيدو استرات. اسات الصناعية يف الوقت املناسباتساق السي
باالتصال بغية نشر نتائج البحوث األساسية إىل مجهور أوسع من خالل إصدار خالصات 

  .منتظمة للسياسات العامة عن مواضيع رئيسية يف جمايل التنمية الصناعية والتغيري اهليكلي
    

    اإلحصاءات  -رابعا  
، اللتان ٢٠١١ و٢٠١٠احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية لعامي استرعت طبعتا   - ٨

ُنشرتا على نطاق العامل، انتباها كبريا يف أوساط مستخدمي البيانات ووسائل اإلعالم على 
وشاركت اليونيدو يف استضافة الدورة السادسة عشرة للجنة تنسيق األنشطة . الصعيد الدويل
 زيادة تعزيز دورها كطرف أساسي يف األوساط اإلحصائية أجللك من اإلحصائية، وذ

حصاءات العاملية بشأن التعدين واملرافق العاّمة اإلوأصدرت اليونيدو أيضاً منشور . الدولية
، ومنشورين منهجيني لتلبية احتياجات املنظمات اإلحصائية الوطنية يف مجع ٢٠١٠لعام 
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ين جديد من البيانات بشأن القيمة املضافة الصناعية البيانات ومعاجلتها، ومنتج إلكترو
ق ائوجيري حالياً استكشاف الطر. "MVA Explorer"واملؤشرات ذات الصلة، حيمل اسم 

وبدأت . املالئمة إلدراج إحصاءات التعدين واملرافق العاّمة يف بيانات اليونيدو الصناعية
جمموعة املنتجات التحليلية تدرجيياً لتشمل إحصاءات عن التغيري ع نطاق املنظمة أيضاً توسِّ

 .اهليكلي والبيئة وكثافة الطاقة
وعلى سبيل اإلسهام يف توجه أوسع مدى حنو اإلدارة القائمة على النتائج، ستواصل   - ٩

اليونيدو بذل جهودها الرامية إىل دعم الدول األعضاء يف تعزيز قدراهتا على مجع 
 التخطيط لعقد حلقة عمل تدريبية إقليمية يف وجيري. صناعية وتقييمهااإلحصاءات ال

الكامريون عن اإلحصاءات الصناعية خمصصة للبلدان األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، ولدى 
املنظمة عدد من مشاريع التعاون التقين واملشاريع قيد التنفيذ لبناء القدرات يف بوتان 

ة ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية زانيا املتحدـمجهورية تنو
  .ولبنان ومالوي ونيجريياكمبوديا ووغابون 

    
    املشورة املتعلّقة بالسياسات  -خامسا  

سعياً إىل حتقيق قدر أكرب من املواءمة بني مشورة اليونيدو يف جمايل السياسات   -١٠
 يف خمتلف املناطق، اشتركت املنظمة ووزارة التجارة والبحوث وبني احتياجات الدول األعضاء

: التنافس والتنويع"مؤمتر دويل للسياسات يف أكرا بعنوان مجهورية غانا يف تنظيم والصناعة يف 
وركّز املؤمتر . ٢٠١١مارس / آذار١٥ و١٤يف " التحديات االستراتيجية يف اقتصاد غين بالنفط

االقتصادات الغنية باملوارد والتنمية الصناعية يف ع يف سياق على دور القدرة على املنافسة والتنوي
وأعّدت اليونيدو، بالتعاون مع .  االجتماعية واالقتصادية الواسعة النطاقاإلمنائيةحتقيق األهداف 

ية االقتصادية ألفريقيا، الذي ، تقرير التنم)األونكتاد(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
جية والبدائل السياساتية اليت يز على اخليارات االسترات وسريك٢٠١١ّليه يو/صدر يف متوزسي

تواجهها بلدان املنطقة يف سعيها إىل االبتعاد عن إنتاج السلع األساسية حنو األنشطة الصناعية 
ويف هذا السياق، شاركت اليونيدو يف حلقة عمل رفيعة املستوى . ذات القيمة املضافة العالية

ونظّمت اليونيدو أيضاً . ة وسياسات صناعية جديدة جلماعة شرق أفريقيابشأن استراتيجي
جتماعا لفريق من اخلرباء معين باالقتصاد األخضر واالبتكار املستدام والتغيري اهليكلي، يف ا

معهد البحوث االقتصادية ملنطقيت اآلسيان وشرق آسيا ومعهد تنمية رتا، بالتعاون مع اجاك
يف بلدان عملية وضع السياسات وضع برنامج حبثي مشترك يدعم االقتصادات، وذلك هبدف 

، تقرير ٢٠١١فرباير /وأصدرت اليونيدو، يف شباط). اآلسيان(رابطة أمم جنوب شرق آسيا 
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بغية مساعدة احلكومة املنغولية على منغوليا جية للسياسات الصناعية يف يالتوجهات االسترات
  .صناعيةحتقيق أهدافها وأولوياهتا اإلمنائية ال

، زادت اليونيدو تعزيز دورها كوكالة رائدة يف منظومـة          ٢٠١١-٢٠١٠وخالل الفترة     -١١
صناعية، ووسعت مشاركتها يف إطار هـذه       /األمم املتحدة ألنشطة ذات صلة بسياسات إحصائية      

زانيـا    أوروغـواي ومجهوريـة تـن     " (داءتوحيـد األ  "املواضيع لتشمل أغلبية البلدان الرائدة يف مبـادرة         
وُوسِّـع أيـضاً نطـاق املـشورة بـشأن الـسياسات            ). املتحدة والـرأس األخـضر وروانـدا وفييـت نـام          

ومثّـة طلبـات    . ليشمل بلدان أخرى يف أفريقيا وآسيا واملنطقة العربية وأمريكا الالتينية والكاريبـي          
جديــدة للحــصول علــى املــشورة يف جمــايل الــسياسات وبنــاء القــدرات آخــذة يف الــربوز مــن           

  .وموريشيوسالكامريون وكولومبيا  وكازاخستان وغواتيماالوادور السلف
ــساعدة        -١٢ ــدة يف مـ ــم املتحـ ــة األمـ ــمن منظومـ ــدو ضـ ــز دور اليونيـ ــلة تعزيـ ــة مواصـ وبغيـ

ــة        ــصدر املنظمــة ورق ــها، سُت ــذها ومراقبت ــصناعية وتنفي ــسياسات ال ــى صــياغة ال احلكومــات عل
ة كاملـة مـن اخلـدمات االستـشارية         َموقفية عن املوضوع، وعلى هذا األساس، ستفّصل جمموعـ        

وسـتبدأ املنظمـة بوضـع      . وخدمات التيسري وخدمات بنـاء القـدرات ملـساعدة الـدول األعـضاء            
حزمة من التدخالت الشاملة واجلامعة لتقدمي الـدعم االسـتراتيجي بـشأن الـسياسات الـصناعية                

ليــل التغــيري اهليكلــي إىل البلــدان املنخفــضة الــدخل والبلــدان املتوســطة الــدخل باالســتناد إىل حت 
 .وجمموعة من األدوات السياساتية الرامية إىل احلد من الفقر واالستدامة البيئية

    
    الشراكات  -سادسا  

أخرياً، ستستثمر اليونيدو يف توسيع شراكاهتا وتعاوهنا يف جمال البحوث، وكذلك   - ١٣
ومن املتوقع . نمية الصناعيةحلقات العمل اإلقليمية املشتركة بشأن الت/وترية ومشول املؤمترات

 الطبيعية من فرص وما تفرضه من قيود أمام املواردإصدار تقرير مشترك بشأن ما تتيحه 
التنويع الصناعي يف أمريكا الالتينية وبشأن دور السياسات الصناعية، وذلك بالتعاون مع 

وسيكون . ألمم املتحدةي التابعة ل اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب
حلقات العمل اليت سُتنظّم بالتعاون مع اللجنة االقتصادية /املوضوع أيضاً يف صميم املؤمترات

ي، كذلك األمر فيما خيص األنشطة اليت سُتنظّم يف  ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب
معهد النمو اكة مع ومن املتوخى إبرام اتفاق شر. أفريقيا ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ

وضمن إطار . األخضر العاملي بشأن موضوع الصناعة اخلضراء والتنمية الصناعية املستدامة
معهد اليونيدو لبناء القدرات، من املتوّخى إبرام اتفاقات شراكة مع جمموعة من معاهد 

جامعة األمم البحوث من بلدان متقدمة النمو وبلدان نامية على حد سواء، وكذلك مع 
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ي والبحثي هو اآللية الرئيسية لتوسيع مدى أنشطة اليونيدو  وسيكون التعاون التدريب. ملتحدةا
املؤسسات املرموقة، األكادميية يف جمايل البحوث وبناء القدرات، وسُيوّسع تدرجيياً ليشمل 

  .يف البلدان املتقدمة النمو والناميةمنها واملعنية بالسياسات، 
    

    ب من اجمللس اختاذهاإلجراء املطلو  -سابعا  
  .لعلّ اجمللس يوّد أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة  - ١٤
 


