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

  جلنة الربنامج وامليزانية
   السابعة والعشرونالدورة
  ٢٠١١مايو / أيار١٣- ١١ فيينا،
   من جدول األعمال املؤقت٨ البند

  استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي
 ٢٠١٣-٢٠١٠األجل للفترة  املتوسط

  جملس التنمية الصناعية 
  التاسعة والثالثونالدورة 

  ٢٠١١يونيه / حزيران٢٤- ٢٢فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

  استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي
       ٢٠١٣-٢٠١٠املتوسط األجل للفترة 

  استعراض منتصف املدة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل     
      ٢٠١٣-٢٠١٠للفترة 

  تقرير من املدير العام    
  
اسـتعراض  ت تتعلـق ب ن هـذه الوثيقـة معلومـا     ، تتـضمّ  ٩-م/٣٨- للمقّرر م ت ص    وفقاً   

 .٢٠١٣-٢٠١٠األجل للفترة منتصف املدة لإلطار الربناجمي املتوسط 
      

  احملتويات
الصفحة الفقرات 

  ٣  ٣-١.................................................................................ةمقدِّم-أوال
  ، ٢٠١٣-٢٠١٠التطورات الرئيسية يف حالة اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة -ثانيا

  ٤  ٢٣-٤.........................................................................هاجتاهاتوحتليل 
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  ٨ ٢٣-١٩................................................................ةالكفاءة والفعالي-جيم
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  ٩ ٥٢-٢٤..............................................................ةيف استعراض منتصف املد
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  ١٣ ٤٧-٣٣...................................................ةالتحسينات الربناجمية املواضيعي -باء
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  ١٨ ٥١-٥٠.........................................واخلدمات الوصولةالبحوث االستراتيجية  -دال
  ١٨  ٥٢..................ةاالستدامة البيئي وكذلك تعميم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة -هاء

  ١٨  ٥٣.......................................................هاإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذ-رابعا
  املرفقات

  ١٩..........................................................................................ةبيان املهّم-األول
  ٢١.....................................)بصيغتها املعّدلة ()٢٠١٣-٢٠١٠(ناجمية مصفوفة النتائج الرب-الثاين
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    مقدِّمة  -أوال  
 إلجـراء   الفترة الزمنية احملـددة ٦٣/٢٣٢ اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرار        عّدلت  -١

 الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة       ،دورة االستعراض الشامل لسياسة األنـشطة التنفيذيـة   
 القـرار   شـّجعت اجلمعيـة يف هـذا      كمـا   . من أجل التنمية، من ثـالث سـنوات إىل أربـع سـنوات            

الزمـة ملواءمـة دورات التخطـيط الـيت تعقـدها           تغـيريات    أيِّ   الوكاالت املتخصصة علـى إدخـال     
، وقـّررت  سـتعراض الـشامل لـسياسة األنـشطة التنفيذيـة الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات            مع اال 

واستجابة لـذلك، قـّرر جملـس       . ٢٠١٢إجراء استعراضها الشامل املقبل للسياسة العامة يف عام         
 أن يوصي املؤمتر العـام يف دورتـه الرابعـة عـشرة             ٩-م/٣٨-التنمية الصناعية يف املقّرر م ت ص      

 القــائم حاليــاً )١(٢٠١٣-٢٠١٠اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة  يــستمر ســريانبــأن 
 يف عـام  مّدتـه منتـصف  يف  اسـتعراض  بـإجراء ، على أن ُيعـّدل      ٢٠١٣حىت هنايته املقّررة يف عام      

وأوصــى .  وُيعــرض علــى جملــس التنميــة الــصناعية مــن خــالل جلنــة الربنــامج وامليزانيــة   ٢٠١١
  كـل أربـع سـنوات،   اجمللـس العـام إىل املـدير العـام أن يقـّدم إىل         اجمللس أيضا بـأن يطلـب املـؤمتر         

 فصاعدا، يف الـسنة الثانيـة مـن فتـرة الـسنتني، عـن طريـق جلنـة الربنـامج          ٢٠١٣ من عام  اعتباراً
 األربع الـيت تلـي فتـرة الـسنتني هـذه،         نواتوامليزانية، مشروع إطار برناجمي متوسط األجل للس      

  .لشامل الذي جيري كل أربع سنوات ااالستعراضمع مراعاة توصيات 
 املتوسط األجـل للفتـرة       الربناجمي استعراض منتصف املّدة لإلطار    هذه الوثيقة    وتتضمَّن  -٢

راعــت ويف هــذا الــصدد، . ٩-م/٣٨- حــسب مــا طُِلــب يف املقــّرر م ت ص ٢٠١٣-٢٠١٠
املتوسـط  ي   اإلطـار الربنـاجم    بأمهيـة  الـذي يـسلّم      ٣-ق/١٣- قـرار املـؤمتر العـام م ع        هذه الوثيقة 

، ويدعو املدير العام إىل اإلبـالغ عـن تنفيـذ هـذا             مهام اليونيدو  لتنفيذ   طّيعة أداة   األجل باعتباره 
، ووضــعت ت اخلارجيــة والداخليــة ذات الــصلة  التطــورافبحثــتاإلطــار يف التقريــر الــسنوي،  

تلبيـة  عديالت من أجل اإلسهام بشكل أفـضل يف حتقيـق أهـداف التنميـة املتفـق عليهـا دوليـا و                    ت
 الـوارد   املتوسـط األجـل  وال حتل هذه الوثيقـة حمـل اإلطـار الربنـاجمي    . احتياجات فرادى البلدان 

  .، ولكنها تكّملهIDB.35/8/Add.1يف الوثيقة 
 إدراج مؤشـرات اإلجنـاز يف   علـى ومن املُتوقّع أن تتعّزز بشكل كـبري قـدرات اليونيـدو              -٣

وارد املؤسسية بالكامـل يف إطـار برنـامج التغـيري           مشاريعها وبراجمها عقب تنفيذ نظام ختطيط امل      
هــيكال لكــي يــوفّر  نــاجمي اإلطــار الربمــستقبالً لتعــديلوالتجديــد يف املنظمــة، ّممــا ســيتيح اجملــال 

                                                           
  .IDB.35/8/Add.1الوثيقة   )1(  
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أو استعراض منتـصف املـدة،      / عن النتائج الربناجمية من خالل التقرير السنوي و        لإلبالغأوضح  
  .حسب االقتضاء

    
  ية يف حالة اإلطار الربناجمي املتوسط األجل التطورات الرئيس  -ثانيا  

      اجتاهاته، وحتليل ٢٠١٣-٢٠١٠للفترة 
    تأثري األزمة املالية واالقتصادية العاملية  - ألف  

ــة          -٤ ــذ أن نظــر جملــس التنمي ــريا كــبريا من ــاملي تغ ــائي الع ــصادي واإلمن ــشهد االقت ــر امل تغّي
 يف دورتــه اخلامــسة   ٢٠١٣-٢٠١٠ة تــر الــصناعية يف اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للف     

 النمـــو حقّـــق، ٢٠٠٨فبحلـــول عـــام . ٢٠٠٨ديـــسمرب /والـــثالثني املعقـــودة يف كـــانون األول
 بعــض مــن تقــّدماً واضــحاً حنــو بلــوغ االقتــصادي القــوي، وخباصــة يف جنــوب وشــرق آســيا،  

 وكــان النمــو االقتــصادي، مــدفوعاً إىل حــد كــبري      . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى األقــل     
بالقطاعات اإلنتاجية، عامالً رئيسياً يف ختفيض عدد السكان يف املنـاطق الناميـة الـذين يعيـشون        

 ١,٤ إىل ١٩٩٠ بليــون نــسمة يف عــام ١,٨ مــن وم دوالر يف اليــ١,٢٥علــى دخــل أقــل مــن  
األزمة املالية واالقتصادية العاملية، اليت بدأت يف البلـدان          أنَّ    بيد )٢(.٢٠٠٥بليون نسمة يف عام     

، وكــذا األزمــات يف ٢٠٠٨ذات االقتــصادات املتقدمــة يف أمريكــا الــشمالية وأوروبــا يف عــام  
 يف األسعار، كـان هلـا تـأثري سـليب منـذ ذلـك               ع من ارتفا  اتصل هبا قطاعي األغذية والوقود وما     

  . خطة التنمية العامليةيواجهاحلني على النمو االقتصادي العاملي، وما زالت متثل حتدياً خطرياً 
 يف الفتـرة منـذ بدايـة األزمـة          اخنفاضاً كبرياً  على الصعيد العاملي     الناتج الصناعي واخنفض    - ٥

وكــان أثــر األزمــة شــديدا بوجــه خــاص علــى البلــدان  . ٢٠١٠املاليــة واالقتــصادية وطــوال عــام 
، علـى أهنـا أثـرت       ٢٠٠٩ يف املائـة يف عـام        ١٣ بنـسبة    الـصناعي ناتج  الالصناعية اليت اخنفض فيها     

واحتفظــت االقتــصادات الــصناعية لبلــدان جنــوب وشــرق . يف البلــدان الناميــة تــأثريا ســلبيا اأيــض
كمـا استـشعرت    . آسيا مبعدل منو إجيايب، ولكن بوترية أبطأ ّمما كانت عليه يف الـسنوات األخـرية              

  .ي يبأمريكا الالتينية والكاروآثار األزمة املنطقة العربية وأوروبا والدول املستقلة حديثا، 
أثرهــا ســيكون أدىن مــا ميكــن علــى أقــل البلــدان منــوا  أنَّ ُرئــيوعنــدما بــدأت األزمــة،   -٦

اقتــصادات هــذه البلــدان ال  ألنَّ وعلــى العديــد مــن بلــدان أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى،  
التطـورات األخـرية دحـضت       أنَّ   علـى .  يف األسـواق املاليـة العامليـة        التـام  االنـدماج  يغلب عليهـا  

                                                           
  ).٢٠١٠األمم املتحدة، ( ٢٠١٠تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام   )2(  
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بلـدان منـوا، وخـصوصا يف أفريقيـا،         ث خلّفت األزمة آثارا جـسيمة علـى أقـل ال          حي: الرأيهذا  
أسفرت عن اخنفاض معـدالت النمـو احلقيقـي يف أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـربى وقلّـصت                  ف

  )٣(.احتماالت حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف العديد من البلدان األفريقية
ــار األزمــة إىل   وكانــت التجــارة واحــدة مــن القنــوات ال    -٧ رئيــسية الــيت ســرت عربهــا آث

صـادرات الـسلع يف اجلزائـر        أنَّ   )٤(وتبـّين إحـصاءات منظمـة التجـارة العامليـة         . البلدان األفريقيـة  
الربع نفـسه  بـ مقارنـة   ٢٠٠٩ خـالل الربـع الثالـث مـن عـام       يف املائة تقريبا ٥٣اخنفضت بنسبة   

 ٣٠ا مـن الـسلع مبـا نـسبته     مراهت، فيما شهدت تونس ومـصر اخنفاضـا يف صـاد          ٢٠٠٨من عام   
ومل تكن بلدان أفريقيا جنـوب الـصحراء   .  يف املائة على التوايل خالل الفترة ذاهتا   ١٨يف املائة و  
مأمن من ذلك، حيث شهدت رواندا وسرياليون وبلـدان أخـرى اخنفاضـا كـبريا يف                يف  الكربى  

 اخنفـاض الطلـب يف أسـواق         التبـاطؤ يف التـدفقات التجاريـة إىل        هذاوُعزي  . معدالت صادراهتا 
احلــاد يف تقلــب الالتــصدير الرئيــسية علــى الــسلع املــستوردة، والــنقص يف التمويــل التجــاري، و 

  . السلع األساسيةأسعار
 يف الفتــرة الــيت ســبقت األزمــة االقتــصادية،  ارتفاعــاً كــبرياً أســعار الغــذاء وقــد ارتفعــت  - ٨

عنـد مـستويات مرتفعـة مل يـسبق هلـا            ما زالت    ولكنها )٥( اخنفضت يف اآلونة األخرية،    وأثناءها مث 
ــل ــول عــام  . مثي ــةً    ٢٠١٠وحبل ــسبياً مقارن ــة ن ــة مرتفع ــسلع الزراعي  مبــستوياهتا ، كانــت أســعار ال

أسعار األغذيـة يف العـامل       أنَّ   ومن املقّدر .  من القرن املاضي   تسعينياتاملنخفضة يف الثمانينيات وال   
فع متوسط أسعار السلع األساسـية مـن قبيـل القمـح            سترتفع يف العقد احلايل، حيث يتوقع أن يرت       

 حّجر ويُـ  )٦(.٢٠٠٦ إىل   ١٩٩٧ بـالفترة مـن       يف املائة مقارنةً   ٤٠ إىل   ١٥واحلبوب اخلشنة بنسبة    
وارتفعـت  .  مـستقبالً  علـى تقلبـها   أيضاً أن تظل أسعار السلع غري الزراعية، مثل الوقود واملعادن،           

د، وبالنظر إىل االجتـاه حنـو نقـص الطاقـة املـستمدة مـن               يف اآلونة األخرية أسعار النفط بشكل حا      
  . أخرىداتمن املرّجح أن تشهد أسعار الوقود زيا فإنَّ ،البعيدالوقود األحفوري يف األجل 

فـإذا  .  لصناع السياسات يف البلـدان الناميـة       واحد يف آن     وفرصةً وميثل هذا األمر حتدياً     -٩
قـصور التنـّوع االقتـصادي جهـود التنميـة،          فـسيعيق     دون تغـيري،    على ما هو عليه     احلال بقيما  

  . األهلية وانعدام األمنزاعات الن خماطر اندالع ويفاقم من حدة الفقر واجلوع، ويزيد من
                                                           

  .املرجع نفسه  )3(  
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  .٢٠١١أبريل /، نيسان)الفاو (منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةمؤشر أسعار الغذاء،   )5(  
  )6(  Agricultural Outlook 2010-2019منظمة التعاون والتنمية يف امليدان  منشور اشتركت يف إصداره ، وهو

  .)فاوال (منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدةي وتصاداالق
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وطاملا شّددت اليونيدو على ضرورة إحـداث تغـيري هيكلـي لتنويـع االقتـصادات وبنـاء          -١٠
ويـؤدي القطاعـان العـام      . ألساسـية  الـصدمات النامجـة عـن أسـعار الـسلع ا           القدرة على مقاومـة   

ــّزز    و ــرابطني يع ــن مت ــا دوري ــضمار   اخلــاص مع ــذا امل ــضا يف ه ــضهما بع ــاتق  .  بع ــى ع ــع عل  وتق
ــسري     ــة تي ــات بوجــه خــاص مهم ــى احلكوم ــن خــالل    العمــل عل ــة م ــدرات اإلنتاجي  تطــوير الق

ومـــن األمهيـــة مبكـــان أن هتيـــئ  . اضـــطالعها بوظائفهـــا يف جمـــال التنظـــيم ورســـم الـــسياسات 
ات يف البلدان الناميـة بيئـة مؤاتيـة لألعمـال التجاريـة تفـضي إىل توظيـف االسـتثمارات                    احلكوم

  .وحتقيق النمو بناء على سياسات واستراتيجيات صناعية سليمة وكذلك إطار مؤسسي فعال
 ألنـشطة إقامـة  مـن الـضروري إيـالء اهتمـام خـاص        فـإنَّ    وفيما يتعلق بالقطاع اخلاص،     -١١

ــشاريع  ــشآتامل ــصغوللمن ــن     . رية واملتوســطة ال ــة ع ــدان النامي ــسؤولة يف البل ــشآت م ــذه املن فه
 حتــسني اإلنتاجيــة واحلــد مــن  تــدعم العمــل علــىاالضــطالع مبعظــم األنــشطة االقتــصادية الــيت  

ويصح هذا األمر حتديدا يف االقتـصادات الزراعيـة يف أفريقيـا وأقـل البلـدان منـوا، حيـث                    . الفقر
 الزراعية يف احلد مـن الفقـر وحيـّسن اإلنتاجيـة            ى األنشطة  القائمة عل  يسهم فيها تطوير املنشآت   

بنـاء القـدرات اإلنتاجيـة وتعزيزهـا مـن خـالل تطـوير               فـإنَّ    ويف هـذا الـسياق،    . يف الوقت نفسه  
  .املنشآت الصغرية واملتوسطة يف القطاعات التنافسية يؤديان دورا أساسيا

ــصغرية وا      -١٢ ــا حيــد مــن إمكانيــات منــو املنــشآت ال ــة  وكــثريا م ــدان النامي ملتوســطة يف البل
 إىل رؤوس األمـوال      تفتقـر   هـذه املنـشآت    فالعديد من عجزها عن احلصول على االستثمارات،      

هذه املسألة وثيقة االرتباط مبـا تنتهجـه احلكومـات مـن      أنَّ  ومع. الالزمة لتوسيع نطاق إنتاجها   
 أصــحابدم معرفــة تــدابري سياســاتية وهنــج تنظيميــة، فإهنــا ُتعــزى أيــضا بــشكل جزئــي إىل عــ   

  .الوطنيني بالفرص املتاحة إلقامة شراكات مع املنتجني يف اخلارجرؤوس األموال 
شة مـن الـسكان إسـهاما كـبريا يف          مّـ وتسهم أيضا زيادة التمكني االقتصادي للفئات امله        -١٣

مـن  املـرأة يف البلـدان الناميـة تـشكّل واحـدة       أنَّ   ومـن املـسلّم بـه منـذ أمـد طويـل           . احلد من الفقر  
منذ زمن طويل يف إمكانية احلصول       التفاوت اليت تعاين منها      فجوانب. أضعف الفئات يف اجملتمع   

. ات باملقارنـة مـع الرجـل   ؤيعها ال تـزال تـضعها يف وضـع غـري مـ       توزيف نصيبها من     املوارد و  على
رص وبرغم إحراز تقدم كبري يف حتسني وضع املرأة، يف مجلة أمور، منها التعليم واحلصول على ف               

 ة الــسائدة االقتــصادياألنــشطة مــستبعدة يف أغلــب األحيــان مــن مزاولــة  فتئــتالعمــل، فإهنــا مــا  
  املـوارد والـسيطرة عليهـا      ر حـصول املـرأة علـى      ذُّوتع. لتتحمل بالتايل عبئا غري متناسب من الفقر      

  .ارجيةاخل تأثّرها بالصدمات من مستوى استقالهلا من الناحية االقتصادية ويزيد من فرص حيد
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سـيما عنـدما يتعلـق     والشباب أيضا هم مـن بـني أكثـر الفئـات هتميـشا يف اجملتمـع، وال           -١٤
ويتبني من مقارنتهم بالبالغني أهنم أكثر تضررا بقـصور الطلـب علـى العمالـة يف                . األمر بالبطالة 

  كــالشون مــناملهّمــفتقــر الــشباب  يو. االقتــصاد، وكــذلك بــالظروف االقتــصادية الــسائدة    
 إىل فــرص احلــصول علــى عمــل منــتج والئــق واالنــدماج يف بــرامج        خــاص بوجــهاجلنــسني 
كمــا يواجــه ســكان .  وكــذلك يف اجملتمــع ككــل ّممــا قــد يــسهم يف عــدم اســتقرارهم التوظيــف

وكثرياً ما يكون ذلك يف ظـل        حتديات خطرية    خرجت من أزمات حديثة،    اليت   ،البلدان النامية 
  . نسبياضعيفةالكومية احل األوضاع املتردية للهياكل

 املواضــيعية لإلطـار الربنــاجمي املتوسـط األجــل   ناجميـة ربات الكوِّنــامل هــذه الوثيقـة  وتعـّدل   -١٥
احلــد مــن الفقــر مــن خــالل األنــشطة  موضــوعي ، وال ســيما يف ســياق ٢٠١٣-٢٠١٠للفتــرة 

 بـشأن اإلنتاجية وبناء القدرات التجارية على التوايل، وذلك لتبسيط النهج الذي تتبعه اليونيـدو              
 مزيـد   الثالـث ويـرد يف البـاب      . ومما يعّزز من التدابري اليت تتخذها يف هذا الصدد        هاتني املسألتني   

  .٢٧ات الربنامج املواضيعية، وهي مبّينة يف شكل جداول بعد الفقرة مكوِّنمن التفاصيل عن 
    

    تدهور البيئة واستخدام الطاقة من أجل التنمية  - باء  
مام التنمية الصناعية هو كيفيـة فـصل اسـتهالك املـوارد الطبيعيـة              مثة حتّد ال يزال ماثال أ       -١٦

لتخفيـف  بغيـة ا   عن النمـو االقتـصادي،       االحتباس احلراري انبعاثات غازات   و امللوثات   وتسّرب
  .من حدة اآلثار السلبية لتغري املناخ والتلوث

در للطاقـة النظيفـة    صاويشكّل تغري املناخ هتديداً كبرياً للفقراء وُيربز احلاجة إىل إجياد م            -١٧
 االجتاهـات  وتفـرض .  مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    ٧ إليه يف اهلـدف     وفق املشار  ومحاية البيئة 

فقـد  .  علـى الـنظم الطبيعيـة لكوكـب األرض         اً كـبري  اًاحلالية لالستهالك والنمـّو الـسكاين ضـغط       
وات األخرية، فبلغـت    واصلت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية اجتاهها الصعودي يف السن         

 يف املائـة علـى مـا    ٣٥وهذا يشكّل زيادة بنسبة . ٢٠٠٧ حبلول هناية عام  متري بليون طن ٣٠
ومـا زال نـصيب الفـرد مـن االنبعاثـات يف البلـدان املتقّدمـة النمـو                  . ١٩٩٠كانت عليه يف عام     

 ٣د مقارنـةً بنحـو   من ثاين أكسيد الكربون للفرد الواحـ مترياً  طّناً ١٢ إذ يبلغ حنو على،هو األ 
تعـاين   و)٧(. يف أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى  متري طن٠,٩يف البلدان النامية و مترية  أطنان  

. بأقــل دور يف تغــيريهالفئــات الــسكانية الــضعيفة الــيت ســامهت  مــن أشــد عواقــب تغــري املنــاخ  
ادية مـن    اقتـص  واإلصـابة خبـسائر    أو العجـز     التعـّرض للمـوت    على الصعيد العـاملي خطـر        دادويز

                                                           
  .٢٠١٠تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام   )7(  
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ــة،   ــيتروجــّراء الكــوارث الطبيعي ــر فقــراً بــسبب افتقارهــا إىل    هــذا اخلطــر زكّ ــدان األكث  يف البل
 والـصحة   العامـل  الزراعي وإنتاجية    على الناتج القدرات الالزمة للتصدي ملا ينجم عنه من آثار         

  .وتشريد السكان على سبيل املثال
 والطاقـة،   موضـوعي البيئـة   نظمـة علـى     التركيـز الراسـخ للم    مبحور  وحتتفظ هذه الوثيقة      -١٨

 القــدرات الالزمــة لتنفيــذ االتفاقــات ببنــاء بــرامج اليونيــدو اهتمــاموتزيــد يف الوقــت نفــسه مــن 
ويتنــاول البــاب . ة الطاقــة النظيفــة يف األغــراض اإلنتاجيــوباســتخدامالبيئيــة املتعــددة األطــراف، 

  . هذا املوضوع مبزيد من التوضيحالثالث
    

    والفعاليةالكفاءة   - جيم  
 داخـل   الكيانـات القائمـة   حاجـة   ىل زيـادة التركيـز علـى        أدت األزمة املالية واالقتصادية إ      -١٩

صـحاب   أل ، لوالياهتـا احملـددة ومنـاذج أعماهلـا         وفقاً ،توفّرإىل أن   منظومة األمم املتحدة وخارجها     
أن حتـّسن    إىل   ةهنـا يف حاجـ    إبـالقول   وميكـن تلخـيص ذلـك       . أعماالً هلا قيمتها املشهودة   املصلحة  

نوعيـة ونتـائج     مـن حيـث      ومـن فعاليتـها    من حيث الـتحكم يف التكلفـة واإلنتاجيـة،           من كفاءهتا، 
 مـن خـالل تنفيـذ برنـامج         ، وخاصةً اليونيدو مكاسب يف هذين اجملالني    وحتقّق  . اإلمنائيةدمات  اخل

" تــرن بــاجلودة املقمــوالن"هــدف وتعمــل هــذه الوثيقــة علــى إدراج . ةالتغــيري والتجديــد يف املنظمــ
-٢٠١٠ يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفتـرة          املتعلق باإلدارة  " اليونيدو  يف داءاألتوحيد  "و

، وذلــــك اســــتكماال وتعزيــــزا ملبــــادئ اإلدارة األوســــع نطاقــــا الــــواردة يف الوثيقــــة        ٢٠١٣
IDB.35/8/Add.1 .بصور أكثر استفاضة املوضوعا هذالثالث الباب ويناقش .  

 النتـائج واإلبـالغ عّمـا يتحقـق         حتـسني اسـتخالص    فـإنَّ    يتعلق مبـستوى الفعاليـة،    وفيما    -٢٠
يف األشـكال   قدرة املنظمـة علـى إدارة النتـائج       ختطيط املوارد املؤسسية سيعّزز     نظام ببسطمنها  

 برنـامج وميـزانييت الفتـرة        وثيقة نّمتض ت وسوف. الربناجمي املتوسط األجل  املعّدلة املقبلة لإلطار    
الرصـد وإدارة  و على ضمان اجلودة يف ختطيط الربامج واملـشاريع   اً أكرب  تركيز ٢٠١٣-٢٠١٢

  .املخاطر والتقييم
 نتـائج    التنميـة، مبـا فيهـا      البلـدان لزمـام عمليـات     ويرتبط أيـضا مـستوى الفعاليـة مبلكيـة            -٢١

ت وجرى إضفاء الطابع الرمسي على هذا النهج يف إعـالن بـاريس بـشأن فعاليـة املعونـا                 . التنمية
 متر، وأُدرج الحقا يف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤ   ٢٠٠٨، ويف خطة عمل أكرا يف عام     ٢٠٠٥يف عام   

  )٨(.٢٠١٠القمة املتعلق باستعراض األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام 
                                                           

  )8(  A/Res/65/1.  
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 يف اإلطـار الربنـاجمي      منـذ النظـر    مـع هـذا النـهج        التـواؤم أكثـر   وقد سعت اليونيـدو إىل        -٢٢
ويتـيح التوّسـع يف     . ٢٠٠٨ديـسمرب   / يف كـانون األول    ٢٠١٣-٢٠١٠املتوسط األجـل للفتـرة      

طـري  قُعلى املـستوى ال القائمة  يف اهلياكل زيادة املشاركة اجملال أمام    العمل امليداين الالمركزي  
، شـاركت اليونيـدو عـن كثـب يف صـياغة بـرامج              ٢٠١٠ويف عـام    .  احتياجـات البلـدان    وتلبية

ر عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة ويف        مشتركة، ويف استعراضات منتـصف املـدة إلطـا        
 بلداً، وذلـك بالقيـام بـدور املنظمـة القائـدة ملـسرية العمـل أو        ٤٠بسط هذا اإلطار يف   عمليات  

إليها ذلك فريق األمـم      كلّما طلب    الداعية إىل عقد االجتماعات يف اجملاالت املواضيعية لإلطار       
ِفــدت سلــسلة مــن بعثــات االســتعراض والرصــد إىل  وأُو. طــري أو احلكومــة املعنيــةقُاملتحــدة ال

اعتمـدت هـذا النـهج يف وقـت     الـيت  بلـدان  ال وكـذلك إىل  ،البلدان الرائدة ملبـادرة توحيـد األداء   
ــسي          . الحــق ــر الرئي ــستوى الرصــد يف املق ــام حتــسني م ــال أم ــات اجمل ــذه البعث ــد أتاحــت ه وق

 بوسـائل   الوطنيـة وذلـك   ذ   آليـات التنفيـ    التحّول صـوب الالمركزيـة واسـتخدام      وساعدت على   
  . املنّسقنقدية الاستعمال هنج التحويالتمنها 
د مــن يؤكّــ ٢٠١٣-٢٠١٠املتوســط األجــل للفتــرة  الربنــاجمي لإلطــار التعــديلُهــذا و   -٢٣

البلـدان لزمـام     اليونيدو بتحقيق االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة وملكية           التزاَم جديد
  . اإلطار الربناجميالثالث سبل تعزيز الالمركزية يفاب ويبّين الب.  التنميةعمليات

    
  السمات الرئيسية لإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة   -ثالثا  

     بصيغته املعّدلة يف استعراض منتصف املدة٢٠١٣-٢٠١٠
ــدو املــستمدة مــن      وضــع   -٢٤ ــة اليوني ــاجمي املتوســط األجــل علــى أســاس والي اإلطــار الربن

ــسياساتية الرئيــسية الــيت أقرهتــا أجهــزة    دســتورها ومــن عــد  ــائق ال ــسياسات وضــعد مــن الوث  ال
ومـن هـذه الوثـائق خطـة األعمـال بـشأن دور اليونيـدو ووظائفهـا يف املـستقبل، الـيت                      . باملنظمة

صـوب  "املعنونـة   ، واملبـادئ التوجيهيـة االسـتراتيجية        ١-ق/٧- يف قـراره م ع     لعامأقّرها املؤمتر ا  
-الــيت اعتمــدها جملــس التنميــة الــصناعية يف مقــّرره م ت ص  " ونيــدوحتــسني تنفيــذ برنــامج الي 

، وبيان الرؤية االستراتيجية الطويلة األمـد الـذي أقـّره املـؤمتر العـام يف دورتـه احلاديـة              ٧-م/٢٦
  )٩(.٢٠٠٥ ربديسم/عشرة يف كانون األول

ثيقــة  الــوارد يف الو٢٠١٣-٢٠١٠وخيتلــف اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة   -٢٥
IDB.35/8/Add.1  هـيكالً ريا عن وثائق اإلطار الربناجمي السابقة، حيث توفر صـيغته           ب اختالفا ك 

                                                           
  .٤-ق/١١-القرار م ع  )9(  
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، وكــذلك النتــائج ذات الــصلة الــيت قــرارات اهليئــات اإلداريــة لليونيــدو ومقرراهتــا  لتنفيــذ اًمرنــ
ات  أولويــوهــو يبقـي علــى .  احلكوميـة الدوليــة يف منظومــة األمـم املتحــدة  اهليئــاتختلـص إليهــا  

احلــد مــن الفقــر مــن خــالل األنــشطة اإلنتاجيــة؛ وبنــاء  (اليونيــدو املواضــيعية الــثالث الراســخة 
 مـن االبتكـارات اهليكليـة       ويـدرج يف الوقـت ذاتـه عـدداً        ،  )القدرات التجاريـة؛ والبيئـة والطاقـة      

  . برنامج وميزانييت فترة السنتنياستهدافه للنتائج وتوكيد أمهيته يف إعدادلتعزيز 
 إمنـائي شـامل يـربط التنميـة الـصناعية            هـدفٌ   حتديداً IDB.35/8/Add.1د يف الوثيقة    وير  -٢٦

ات الربنـامج   مكوِّنـ  عـدد    اختـزل وباإلضافة إىل ذلك،    . باألولويات املواضيعية الثالث املذكورة   
 عنصرا مـن أجـل التأكيـد علـى أوجـه التعـاون       ١٢ عنصرا إىل ٢١ من   اً كبري اختزاالًاملواضيعية  
وعـالوة علـى ذلـك، ومتـشيا مـع مبـادئ اإلدارة القائمـة               .  املختلفـة  نظمـات امل بـني    اموالتآزر في 

ــائج،  ــرة   اســتحدثعلــى النت ــاجمي املتوســط األجــل للفت  جمموعــة ٢٠١٣-٢٠١٠ اإلطــار الربن
طــري يف املقــام قُ سياســاتية ومؤســسية يــتعني حتقيقهــا علــى املــستوى الســت نتــائجنــة مــن مكوَّ
 تتجـاوز اآلثـار املترتبـة مباشـرة علـى تـدخالت          املنـشودة النـواتج    أنَّ   وأوضحت الوثيقـة  . األول

تقـع   عملية التنمية و   متلك زمام اليونيدو وتندرج أساسا ضمن نطاق اختصاص احلكومات اليت         
وأخـريا، وفيمـا يتعلـق بـإدارة الـربامج، يتـضمن اإلطـار الربنـاجمي                . قيادهتاعلى عاتقها مسؤولية    

  . املوظفني األساسيةقيم ميثل  شامالً إدارياً إطارا٢٠١٣ً-٢٠١٠ للفترة املتوسط األجل
وحيتفظ استعراض منتصف املدة بكـثري مـن هـذه االبتكـارات ويـستند إليهـا مـن أجـل                      -٢٧

قــدرة اليونيــدو علــى تقــدمي اخلــدمات للــدول األعــضاء فيهــا مبــا يتماشــى مــع التطــورات زيــادة 
 توضـيحي لإلطـار الربنـاجمي       جدولرد أدناه   وي.  من هذه الوثيقة   األولالرئيسية املبينة يف الباب     

  .املعّدلة بصيغته ٢٠١٣-٢٠١٠ للفترة ألجلاملتوسط ا
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نريد أن تتاح لكل بلد فرصة لتنمية قطاع إنتاجي نحنف. الفقر من خالل التنمية الصناعية املستدامةحلد مناتتطلع اليونيدو إىل
  ة واحلفاظ على بيئتهمزدهر وزيادة مشاركته يف التجارة الدولي

متكني النساء والرجال على قدم املساواة من
اكتساب دخلهم وزيادته باالخنراط يف 

 أنشطة صناعية إنتاجية

متكني الصناعات يف البلدان النامية من إنتاج 
املعايري الصناعية الدولية تفي بسلع وخدمات 

االجتار بتلك من للقطاعني العام واخلاص و
  االستفادة املتزايدة وت، السلع واخلدما

 من العوملة

 أمناط إنتاج ومنو تتسم  تعتمدالصناعات
يف استخدام املوارد وقلة انبعاثات  بالكفاءة

  ساهم يف التخفيف تالكربون، 
  من التحديات البيئية ويف التكيف 

 مع تغري املناخ

احلد من الفقر من خالل األنشطة
 اإلنتاجية

 البيئة والطاقة بناء القدرات التجارية

 :سياسات النمو العادل
  االستراتيجيات والسياسات 
  واللوائح الصناعية يف البلدان 

شاملالعادل والصناعي النمو الالنامية تدعم 
 للجميع

 :املعايري الدولية واالمتثال هلا
  السياسات واللوائح تعّزز فرص 

  التعاون الصناعي الدويل، 
 راعية للقواعد  التجاري املوأمناط التبادل

 وغري التمييزية

  السياسات واملمارسات 
  :يف جمال االستدامة الصناعية

  السياسات واخلطط 
 االعتبارات البيئية تتضمَّنواللوائح الصناعية 

  املستدام للسلع واخلدماتستخداماالو

 النتائج السياساتية

 مؤسسات متكّن األسواق
  :من األداء وتدعم االستثمار

  ت الوطنية واإلقليمية املؤسسا
النفاذ من لتمكني الصناعاتتنشئ خدمات
  وتساعد الصناعات على إىل األسواق

 زيادة قدراهتا اإلنتاجية

  التوحيد القياسيمؤسسات
  :ودعم التجارة

ة الدولية مؤسسات الدعم تعتمد املعايري الصناعي
 وتنشرها، وتقّدم مساعدةللقطاعني العام واخلاص

رة إىل املنشآت الساعية إىل االستفادةداعمة للتجا
 من الفرص املتاحة يف السوق الدولية

  :خدمات دعم الصناعة اخلضراء
مؤسسات القطاعني العام واخلاص تدعم 

 الصناعة يف االمتثال لالتفاقات البيئية 
وتقّدم خدمات للتخفيف من اآلثار اخلارجية
 السلبية للصناعة والتكيف مع تغري املناخ

  املؤسسيةنتائجال

 القدرات اإلنتاجية التنافسية التكنولوجياوخدمات األعمال واالستثمار
 من أجل التجارة الدولية

  اإلنتاج الصناعي املتسم بالكفاءة 
  يف استخدام املوارد وقلّة 

 انبعاثات الكربون

 املكونات الربناجمية املواضيعية

قدراتوتطوير األعمال التجارية الزراعية
 البنية التحتية للنوعية واالمتثال  املشاريع يف املناطق الريفيةتنظيم

 يف الستخدامها الطاقة النظيفةاحلصول على
 الصناعية واحتادات الصادراتترويج األغراض اإلنتاجية

 املنشآت الصغرية واملتوسطة

  املسؤولية االجتماعية للشركات
  األسواقمن أجل االندماج يف

ات الالزمة لتنفيذ االتفاقات البيئية القدربناء
 املتعددة األطراف

 وإعادة التأهيل بعد األزماتاإلنسانأمن 

النساء والشباب يف األنشطة اإلنتاجية

  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
  تقدمي الدعم ألقل البلدان منواً

  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
االستدامة البيئية

 :قليميةالربامج اإل
 أمريكا الالتينية والكاريـيببرنامج أوروبا والدول املستقلة حديثا، برنامج  آسيا واحمليط اهلادئ،  برنامجاملنطقة العربية،برنامج امج أفريقيا، نبر

 توحيد األداء وفعالًاًحنن متحدون مقصد
 يف اليونيدو

 الربنامج

النتائج املتوقعة
على الصعيد 
  القطري

ملتوقعاألثر ا

األولويات 
 املواضيعية

 بيان املهّمة

   مجيع خدماتنا ونرتقي هبا دوماً، وهي خدمات متعددة التخصصات وتفضي إىل حتول إجيايب حنسِّنإننا
 يف السياسات واملؤسسات على نطاق العامل

النمو املقترن 
 باجلودة

  واخلدمات الوصولةأنشطة البحوث االستراتيجية

  
  

   بصيغته املعّدلة٢٠١٣-٢٠١٠للفترةطار الربناجمي املتوسط األجلاإل
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    إدراج بيان املهّمة  - ألف  
ن ة يتــضّم بيــان مهّمــ يف املنظمــةامج التغــيري والتجديــدوضــعت اليونيــدو يف إطــار برنــ   -٢٨

-٢٠١٠والتدفق املنطقي لإلطار الربنـاجمي املتوسـط األجـل للفتـرة            . هدفيها اإلمنائي واإلداري  
اهلـدف اإلداري ُمـدرج فيـه     أنَّ  بصيغته املعّدلة موّجه حنو بلـوغ اهلـدف اإلمنـائي، علـى          ٢٠١٣
  . الوثيقةههبذ األول املرفق يف املهّمةويرد النص الكامل لبيان . أيضا
 بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة       املـسامهة يف   دور اليونيـدو يف      يـصف  الـذي    ،واهلدف اإلمنائي   -٢٩

 املتوسـط  لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، هـو ذروة اإلطـار الربنـاجمي        
 ، وســيكون اهلــدف النــهائي لإلبــالغ عــن إطــار نتــائج اليونيــدو٢٠١٣-٢٠١٠األجــل للفتــرة 

  .وعّما يتصل بذلك من نتائج يف هذا املضمار
  

 خالل من الفقر احلّد من إىل اليونيدو علّتتط  ة اليونيدواهلدف اإلمنائي الوارد يف بيان مهّم
 تاحُت أن نريد فنحن. املُستدامة الصناعية التنمية
 مزدهر إنتاجي قطاع لتنمية الفرصة بلد لكل

 فاظواحل الدولية التجارة يف همشاركت وزيادة
  .بيئته على

  
النص الكامل هلدف اإلدارة يتنـاول، يف مجلـة أمـور، تنميـة خـدمات اليونيـدو                 أنَّ   ومع  -٣٠

وحتــسينها، وقيــاس النتــائج، وإدارة الــشؤون بكفــاءة، وتقــدمي اخلــدمات ألصــحاب املــصلحة،    
مـن  " ودةالنمـو املقتـرن بـاجل     " علـى أنـه      تلخيـصه باإلمكـان    فـإنَّ    وتعزيز ثقافة التعاون واإلجنـاز،    

  ". اليونيدو يفداءاألتوحيد "خالل 
ــة      -٣١ ــوارد يف الوثيقـ ــشامل الـ ــدأ اإلداري الـ ــوم املبـ ــذا املفهـ  IDB.35/8/Add.1ويكّمـــل هـ

ه حنـو  جّـ  والتوه اجلمـاعي جّـ م املـوظفني املتمثلـة يف االلتـزام واالمتيـاز والتو          يشمل قي مبا   ه،ويعّزز
  . واالستدامةءلة والنـزاهة واملساي بروح االبتكارلِّوالتحق النتائج حتقي
واهلدف اإلداري مدعوم، يف مجلة أمور، مبدونة قواعد الـسلوك يف اليونيـدو، وسياسـة              -٣٢

 أو التحقيـق،    جهات املراجعة التعاون مع    وأاحلماية من االنتقام عند اإلبالغ عن سوء السلوك         
رة الدوريــة واخلطــط ، وكــذلك باتفاقــات اإلداإقــرارات الذمــة املاليــة وبيــان املــصاحل  وسياســة 

  .السنوية املوضوعة لتنفيذ األولويات اإلدارية
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يعين أننا ُنحّسن مجيع  :النمو املُقترن باجلودة  ة اليونيدو الوارد يف بيان مهّماإلدارياهلدف 

تنا ونرتقي هبا دوما، وهي خدمات اخدم
متعّددة التخصصات وتفضي إىل حتوُّل إجيايب 

  .مل نطاق العاسياسات واملؤسسات علىيف ال
  

يعين أننا متحدون : األداء يف اليونيدو توحيد
  .الً وفعاًمقصد

    
    التحسينات الربناجمية املواضيعية  - باء  

ــرة       -٣٣ ــل للفتـ ــط األجـ ــاجمي املتوسـ ــار الربنـ ــزال اإلطـ ــى  ٢٠١٣-٢٠١٠ال يـ ــز علـ  يركّـ
ــاء األولويــات املواضــيعية الــثالث، وهــي احلــد مــن الفقــر عــن طريــق األنــشطة اإلنتاجيــ     ة، وبن

  .القدرات التجارية، والبيئة والطاقة
 IDB.35/8/Add.1مفهـوم الوثيقـة      فـإنَّ    ،٢٧ الوارد بعد الفقـرة      اجلدولومثلما هو مبّين يف       -٣٤

ــامل مــن اً حمــدوداًعــدد، وهــي تــورد املنطقــي ال يــزال ســليما   األولويــات يف إطــار يــةات الربناجمكوِّن
إىل ، ممـا يفـضي    طـري قُتوقـع حتقيقهـا علـى الـصعيد ال        تـائج امل  حتـّدد عـددا مـن الن      واملواضيعية الثالث   

كما سُيـستبقى هـذا اهليكـل       . حتقيق أثر مواضيعي متوقع وإىل بلوغ اهلدف اإلمنائي يف هناية املطاف          
، الــيت ســتقدم مزيــدا مــن التفاصــيل عــن اإلســهامات   ٢٠١٣-٢٠١٢يف برنــامج وميــزانييت الفتــرة 

 ناجميـة علـى امتـداد هـذه السلـسلة مـن       ات الرب كوِّناملربامج األخرى و  املتوقعة من الربامج الرئيسية وال    
  .رد يف املرفق الثاين هلذه الوثيقة حملة عامة عن مصفوفة النتائج الربناجميةتو. النتائج
 أعـاله، أُدِخلـت بعـض التعـديالت      الثـاين وملعاجلة التطـورات الرئيـسية املبينـة يف البـاب             -٣٥

ــاملعلــى  ــةات كوِّن ــك، عُ .  املواضــيعيةالربناجمي ــة   وباإلضــافة إىل ذل ــع مــسائل متداخل رِضــت أرب
 وتقدمي الـدعم ألقـل       التعاون فيما بني بلدان اجلنوب     األوليان، ومها  املسألتان   وتؤلف .اجلوانب

. IDB.35/8/Add.1 يف الوثيقـة     ورد متـشيا مـع مـا        ني برناجميني قائمني بذاهتما   مكوِّن،  البلدان منوا 
 املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة، واالسـتدامة البيئيـة، فهمـا                 ، ومهـا  يـان أما املـسألتان األخر   

  . أدناه)ه(مدجمتان اآلن يف مجيع األنشطة وُتناقشهما الفقرة 
ــيبقى تطبيــق    -٣٦ ــذه مرهونــا باالحتياجــات اإلمنائيــة للمنــاطق     الربناجميــةات كوِّنــاملوس  ه

 مـن أفريقيـا، واملنطقـة العربيـة، وآسـيا       بكلاخلاصةوسوف ُتستبقى الربامج اإلقليمية  . والبلدان
ـــيب      ــة والكاري ــستقلة حــديثا، وأمريكــا الالتيني ــدول امل ــا وال ــرد يف . واحملــيط اهلــادئ، وأوروب وي
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مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن ) IDB.39/13الوثيقـــة  (٢٠١٣-٢٠١٢برنـــامج وميـــزانييت الفتـــرة 
  .اليت ختدمها املناطق يتفق معات مبا كوِّن املمواءمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      

    احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية    
، ٢٠١٥ال يزال اجملتمع الدويل ملتزما بتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة حبلـول عـام                    -٣٧

احلــد مــن "ومــن هــذه األهــداف األساســية . حــىت يف خــضم األزمــة املاليــة واالقتــصادية القائمــة
واهلـدفان املرتبطـان بـه ارتباطـا وثيقـا بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني                    ) ١اهلـدف    ("الفقر
وبوصف األنشطة اإلنتاجية احملّرك الرئيسي لعجلة النمـو االقتـصادي وخلـق          ). ٣اهلدف  (املرأة  

فرص العمل، فإهنا تؤدي دورا حموريا يف احلّد من الفقر وبلوغ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى                  
وميكـــن أن تـــساعد التنميـــة الـــصناعية علـــى إحـــداث تغـــيريات هيكليـــة تـــضع  . ق واســـعنطـــا

والصناعة هي اليت توفّر أرضـا      . اقتصادات البلدان الفقرية على طريق النمو االقتصادي املستدام       
ــها    ّج املــشاريع وتــش إلقامــةخــصبة  ــا وديناميت ــّزز تطــور التكنولوجي ع االســتثمار التجــاري وتع
 بــني الــربطلبــشرية وُتوجــد وظــائف للعــاملني املهــرة وُترســي، مــن خــالل  ن املهــارات اّسوُتحــ

وتسهم مجيـع هـذه العوامـل يف        . القطاعات، األساس لتوسيع نطاق كل من الزراعة واخلدمات       
حتسني اإلنتاجية بصورة مستدامة، األمر الذي ميكن أن يكفل حتقيق نتائج حتّسن حـال الفقـراء           

  .شية يف البلدان الفقريةويسهم يف حتّسن املستويات املعي

 :املكونات الربناجمية املواضيعية

 خدمات األعمال واالستثمار
 التكنولوجياو

قدراتوتطوير األعمال التجارية الزراعية
 تنظيم املشاريع يف املناطق الريفية

  وإعادة التأهيلاإلنسانأمن 
 بعد األزمات

  النساء والشباب
 يف األنشطة اإلنتاجية

بناء القدرات الالزمة لتنفيذ االتفاقات البيئية
 املتعددة األطراف

   الطاقة النظيفة احلصول على
 يف األغراض اإلنتاجيةالستخدامها 

اإلنتاج الصناعي املتسم بالكفاءة يف استخدام
 املوارد وقلة انبعاثات الكربون

  إلنتاجية التنافسية من أجلالقدرات ا
 التجارة الدولية

البنية التحتية للنوعية واالمتثال

 الصناعية واحتادات املنشآت الصادراتترويج
 الصغرية واملتوسطة

 املسؤولية االجتماعية للشركات
  األسواقمن أجل االندماج يف

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

قدمي الدعم ألقل البلدان منواًت

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

االستدامة البيئية
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مـن الوسـائل    هـي   وتنمية القـدرات اإلنتاجيـة، وخاصـة يف قطـاع الـصناعة التحويليـة،                 -٣٨
الرشيدة لتعزيـز التنميـة مـن خـالل االسـتخدام األمثـل للمـوارد البـشرية والطبيعيـة علـى أسـاس              

 جميـــةبرناات مكوِّنـــ مخـــسة IDB.35/8/Add.1وتـــورد الوثيقـــة . علـــى املـــدى الطويـــلمـــستدام 
ويــسعى هــذا االســتعراض إىل تعزيــز . مواضــيعية مترابطــة يف إطــار هــذا املوضــوع ذي األولويــة

 الثــاين الظــروف املــتغرية املبينــة يف البــاب ضــوء هــذه يف الربناجميــةات كوِّنــاملأوجــه التــآزر بــني 
  : األربعة التاليةالربناجميةات كوِّناملأعاله، ويدرج خدمات اليونيدو يف 

  التكنولوجيا؛و ألعمال واالستثماراخدمات   )أ(  
   يف املناطق الريفية؛وقدرات تنظيم املشاريع الزراعية  التجاريةتطوير األعمال  )ب(  
   وإعادة التأهيل بعد األزمات؛اإلنسانأمن   )ج(  
  .النساء والشباب يف األنشطة اإلنتاجية  )د(  

وصــف كامــل لكــل ) IDB.39/13الوثيقــة  (٢٠١٣-٢٠١٢ويــرد يف برنــامج وميــزانييت الفتــرة 
  . هذهالربناجميةات كوِّناملواحد من 

    
    بناء القدرات التجارية    

ة للنـهج االسـتراتيجي الـذي تتبعـه         مـن اجلوانـب املهمَّـ     هـي   املشاركة يف التجارة العاملية     إنَّ    -٣٩
سـتفادة مـن    البلـدان مـن اال      متكِّن التجارةف. البلدان النامية من أجل حتقيق التنمية الصناعية املستدامة       

 األنــشطة اإلنتاجيــة الــيت تعــود عليهــا بــأعلى      يف مواردهــا  باســتخداممزاياهــا النــسبية والتنافــسية  
  فرص العمـل   زيادةألسواق إىل   إىل ا وميكن أن يفضي الوصول     . جتماعيةاملردودات االقتصادية واال  

  اإلمنائيـة  هـداف مستوى األمن االقتصادي، مما يساعد بالتـايل علـى حتقيـق األ           ل وحتسني   ورفع الدخ 
  .٨ و٣ و١
األخـرية،   التجارة العامليـة جـراء األزمـة االقتـصادية      معدالت هبوط   مندة  التكاليف املتكبَّ و  -٤٠

 الدور اإلمنائي الذي تؤديه التجارة وأمهية بنـاء          إمنا تبني بوضوح    أعاله، الثاينيف الباب   حسبما ورد   
 واألسـعار احملليـة،     مبـا يفـوق النـاتج احمللـي        اخنفض حجم التجارة واألسـعار    قد  و. القدرات التجارية 

  .وأحلق الضرر بوجه خاص بالبلدان املعتمدة على عدد قليل من األسواق أو السلع
ــاملي  نتيجــة الو  -٤١ ــصاد الع ــاضانقلــب بعــض   ،نتعــاش االقت ــشهده  االخنف ــذي كانــت ت   ال

ب تركيـزا قويـا علـى       اتباع هنـج مـدفوع بالتنميـة بـشأن التجـارة يتطلـ             أنَّ   على. التجارة العاملية 
الكيفية اليت ميكن هبا هلذا االنتعاش أن يدعم التغيري التكنولوجي والتنّوع اهليكلي وخلـق فـرص                
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 أضـعفها، إىل املرونـة والـدعم لتعزيـز          وحتتـاج البلـدان الناميـة، وخاصـةً       . العمل واحلد من الفقر   
  .طاقاقدراهتا اإلنتاجية والتجارية يف إطار استراتيجيات إمنائية أوسع ن

 املبـّين يف  النـهج وسوف يبقى هنج اليونيدو الربناجمي لبناء القدرات التجارية متسقا مع     -٤٢
 الـصادرات تـرويج   ليشمل الربناجميةات كوِّنامل نطاق أحد مع توسيع، IDB.35/8/Add.1الوثيقة  

 .الــصناعية إىل جانــب االضــطالع باألنــشطة الداعمــة الحتــادات املنــشآت الــصغرية واملتوســطة  
 األربعــة الــيت يــرد وصــفها بالكامــل يف برنــامج وميــزانييت الفتــرة  الربناجميــةعناصــر الوفيمــا يلــي 

  ):IDB.39/13الوثيقة  (٢٠١٣-٢٠١٢
  القدرات اإلنتاجية التنافسية من أجل التجارة الدولية؛  )أ(  
  البنية التحتية للنوعية واالمتثال؛  )ب(  
  نشآت الصغرية واملتوسطة؛الصناعية واحتادات املالصادرات ترويج   )ج(  
  . األسواقمن أجل االندماج يفاملسؤولية االجتماعية للشركات   )د(  

    
    البيئة والطاقة    

 بوجـوب   ، أعـاله  الثـاين  يف معرض تصّديها للتحديات املبّينة يف البـاب          ،أقّرت اليونيدو   -٤٣
ألنظف، على مـستوى شـامل      معاجلة القضايا البيئية والترويج للنهوج الوقائية، مبا فيها اإلنتاج ا         

شــبكة ، قــادت  برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــةويف ظــل التعــاون مــع. يف جمــال التنميــة الــصناعية
بـني االهتمامـات البيئيـة العامليـة        مـسرية العمـل علـى املواءمـة         مراكزنا الوطنية لإلنتـاج األنظـف       

دام املـوارد واإلنتـاج     مراكـز للكفـاءة يف اسـتخ      حتويـل هـذه اهليئـات إىل        و. واحتياجات البلـدان  
وهـو يـوفّر منظـوراً      الطاقـة بكفـاءة،     و املوارد   الستخدام بقيمة الترويج    األنظف إمنا هو اعتراف   

  . االقتصادية والضرورات البيئية على حد سواءيراعي القيمة
مـن شـقّني لتحقيـق      ف   املؤلَّ  صميم هنج اليونيدو الربناجمي    يفالصناعة اخلضراء   تندرج  و  -٤٤

ــة الــ  ــستدامةالتنمي ــذي      . صناعية امل ــصناعات، ال ــه موضــوع ختــضري ال ــشق األول من ــاول ال ويتن
 باتبــاع لــديها البيئــي اءدإنتاجيــة املــوارد واألتواظــب يف إطــاره مجيــع الــصناعات علــى حتــسني  

ممارسات مثل اإلنتاج األنظف، واستخدام الطاقة واملياه بكفاءة، وإدارة املواد الكيميائيـة إدارة             
أمــا الــشق الثــاين فيهــدف إىل إقامــة صــناعات خــضراء تنــتج ســلعا  . يــة البيئيــةســليمة مــن الناح
ــة   ــدوير النفايــات وإعــادة  تــشمل مــثالً خــدمات إلدارة  صــناعية، بأســاليبوخــدمات بيئي ، الت
  .املشورة البيئيةو للتحاليلخدمات ولطاقة املتجددة، لوتكنولوجيات 
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، ٢٠١٣-٢٠١٠وسـط األجـل للفتـرة       وخالل تنفيذ ما تبقى من اإلطـار الربنـاجمي املت           -٤٥
 احلصول على الطاقـة الالزمـة لتحفيـز القطاعـات        تيسري ستويل اليونيدو اهتماما خاصا لضرورة    

، الـذي   ٢٠١٢وسيكتـسي هـذا األمـر أمهيـة جوهريـة خـالل عـام               . اإلنتاجية يف البلدان الناميـة    
اخلامسة والـستني للجمعيـة      الدورة   يف" للجميع املستدامة   للطاقةالسنة الدولية   " تقّررت تسميته 

ــ وُي)١٠(.العامــة لألمــم املتحــدة  ــاحَ    دَُّع ــة املفت ــة مــن الطاق   احلــصول علــى مــصادر نظيفــة وحديث
، وختـضري الـصناعة، وحتقيـق مجيـع األهـداف اإلمنائيـة يف       النجاح يف محاية البيئة   الرئيسي لكفالة   

  )١١(.واقع األمر، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية
ــدو  وســوف ت  -٤٦ ــضاً واصــل اليوني ــذ     أي ــة لتنفي ــدرات الالزم ــاء الق ــدان يف بن ــساعدة البل م

االتفاقات البيئيـة املتعـددة األطـراف ذات الـصلة، مثـل بروتوكـول مونتريـال بـشأن التـدّرج يف                     
  .العصيةالتخلّص من املواد املستنفدة لألوزون واتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية 

 الثالثـة املندرجـة ضـمن نطـاق هـذه األولويـة املواضـيعية،               الربناجميـة ات  كوِّناملوفيما يلي     -٤٧
  ):IDB.39/13الوثيقة  (٢٠١٣-٢٠١٢ يف برنامج وميزانييت مبزيد من التوّسعواليت يرد وصفها 

ــاج اإل  )أ(   ــنتـ ــسمصناعي الـ ــات    املتـ ــة انبعاثـ ــوارد وقلـ ــتخدام املـ ــاءة يف اسـ  بالكفـ
  الكربون؛
   يف األغراض اإلنتاجية؛ الستخدامهافة الطاقة النظياحلصول على  )ب(  
  .بناء القدرات من أجل تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف  )ج(  
، سـريد يف إضـافة هلـذه الوثيقـة مزيـد            ١٠-م/٣٨- مـن املقـّرر م ت        ‘٤‘) و( للفقرة   واستجابةً

  .من املعلومات عن تعزيز دور اليونيدو التنفيذي يف جمايل الطاقة والبيئة
    

    والالمركزيةالتمثيل امليداين   - جيم  
لدى انتـهاج سياسـة للتنقـل        ة الالمركزي صوب خطوات هامة    ٢٠٠٦اتُِّخذت يف عام      -٤٨

 وظلّــت نــسبة إىل العمــل امليــداين، منــذ ذلــك احلــني عــدد كــبري مــن املــوظفني   ونقــل. امليــداين
ــدان منخفــضة  ــادرة توحيــد األداء أنَّ كمــا. الــشغور يف املي ــاينقــِشت يف البــاب  الــيت ُنو،مب  الث

طــري يف منظومــة األمــم  قُال آليــات التنفيــذ علــى املــستوى  زادت مــن االهتمــام بتعزيــز أعــاله، 

                                                           
  .٦٥/١٥١قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   )10( 
  .٦٥/١، قرار اجلمعية العامة ٢٠١٠لعام األهداف اإلمنائية لأللفية  القمة املعين باستعراض مؤمترمثلما سلّم بذلك   )11( 
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ــة االحتياجــات القُ  لــدعاملتحــدة ــة وم العمــل علــى تلبي اخلطــط مــا يتــصل هبــا مــن  مــساندة طري
  .طريةقُمم املتحدة الاملشتركة ألفرقة األ

، بــصيغته املعّدلــة، ٢٠١٣-٢٠١٠ألجــل للفتــرة ويهــدف اإلطــار الربنــاجمي املتوســط ا  -٤٩
 الالمركزيـة يف امليـدان، ممـا سـيتيح     بدعم العمل على زيـادة  إىل مواصلة تعزيز القدرات امليدانية      

اجملال أمام تلبية االحتياجات احمللية بسرعة أكرب وإقامـة شـراكات أوثـق بـني اليونيـدو والنظـراء                   
 علــى مواءمــة ٢٠١٣-٢٠١٢  برنــامج وميــزانييتوثيقــةُ نصُّتوحتقيقــا هلــذه الغايــة، ســ. احمللــيني

  .الشبكة امليدانية مع برامج التعاون التقين املوضوعية الرئيسية
  

    واخلدمات الوصولةالبحوث االستراتيجية   - دال  
 إىل املـدير العـام، يف مجلـة         ٨-م/٣٨-طلب جملس التنمية الصناعية يف مقّرره م ت ص          -٥٠

وفري البحــوث واملــشورة واملــساعدة التقنيــة يف جمــال الــسياسات أمــور، أن يــدعم العمــل علــى تــ
الصناعية، وذلك بوسائل من بينها القيام بأنشطة لتبادل املعارف واخلربات الفنيـة واملمارسـات              

وطلــب . الفــضلى فيمــا بــني اخلــرباء وواضــعي الــسياسات علــى الــصعيدين العــاملي واإلقليمــي    
 يف اسـتعراض منتـصف املـدة احلـايل لإلطـار الربنـاجمي              اجمللس كذلك إىل املـدير العـام أن يـدرج         

  .، معلومات عن التقّدم احملرز يف تنفيذ هذا املقّرر٢٠١٣-٢٠١٠املتوسط األجل للفترة 
ز علـى   وسُتعزَّ.  الوثيقة إىل هذه ر يف إضافة    وسترد معلومات كاملة عن تنفيذ هذا املقرَّ        -٥١

 يف برنـــامج والتواصـــللبحـــوث االســـتراتيجية  اليونيـــدو يف جمـــال ا أنـــشطةُالربنـــاجميالـــصعيد 
 وإســداء للتحليــل، بغيــة حتــسني إســهام املنظمــة يف تقــدمي خــدمات  ٢٠١٣-٢٠١٢وميــزانييت 

  .حسب الطلب ُتصمَّمالسياساتية املشورة 
    

    االستدامة البيئية وكذلك اواة بني اجلنسني ومتكني املرأةتعميم املس  - هاء  
شأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، جيري تطبيق منظـور           مع سياسة اليونيدو ب    اًمتشي  -٥٢

يركّز على املساواة بني اجلنسني على مجيع اجلوانب الربناجمية واإلدارية لإلطار الربناجمي املتوسـط       
، وســـُيدرج هـــذا املنظــور يف مؤشـــرات أداء برنـــامج وميـــزانييت  ٢٠١٣-٢٠١٠األجــل للفتـــرة  

ل واحـدا مـن جمـاالت اليونيـدو الربناجميـة           كّشت اليتة البيئية،   االستدام أنَّ   وكما. ٢٠١٣-٢٠١٢
  .مها املنظمةّد على مستوى كامل اخلدمات اليت تقسوف تؤخذ يف احلسباناهلامة، 

    
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -رابعا  

  . اجمللس يوّد أن حييط علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقةلعلّ  -٥٣
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    لاملرفق األو
    ةبيان املهّم    

 الــصناعية التنميــة خــالل مــن الفقــر احلــّد مــن إىل اليونيــدو عتتطلّــ: شــريك مــن أجــل الرخــاء 
 همـشاركت  وزيـادة  مزدهـر  إنتاجي قطاع لتنمية الفرصة بلد لكل تاحُت أن نريد فنحن. املُستدامة

  .بيئته على واحلفاظ الدولية التجارة يف
  

 قترن باجلودةالنمو املُ: خدماتنا
تنا ونرتقي هبا دوما، وهي خدمات متعّددة االنمو املُقترن باجلودة يعين أننا ُنحّسن مجيع خدم

 .التخصصات وتفضي إىل حتوُّل إجيايب يف السياسات واملؤسسات على نطاق العامل
 التحديات ملواجهة العامليتني واخلربة الدرايةنستقطب :الًحلو ُنقّدم ناإّن

 .التأثري وقوية متكاملة خدمات خالل من املعقّدة اإلمنائية
 الحتياجات وفقا هاوُنكّيف ومنهجياتنا هنوجنا ُنبّدل :باملرونة نتسم إّننا

 .التنمية مراحل خمتلف يف البلدان
 من ننفذه ما حجم ونزيد اجلغرايف نطاقنا مدىنوّسع :خدماتنا نوّسع إّننا

 .والناس البلدان من املزيد خلدمة أنشطة
 أجل من التنمية على أثر من خدماتنا حتدثه مانقيس :خدماتنا فعالية نضمن إننا

 .ممكنة نتائج أفضل حتقيق ضمان
  اليونيدو يفداءاألتوحيد : عملياتنا

 .حدون مقصدا وفعالتوحيد األداء يف اليونيدو يعين أّننا مّت
 واصلالت ونشّجع رها،طّوون واملعارف بالكفاءاتنعترف :موظّفينا منكّن إّننا

 وُنكافئ واملساءلة، زاهة الن وُنعزِّز املُبدع، والتفكري
 . اجلماعيةجنازاتاإل

 تلبية لدى وامللكية واالستجابة التعاون ثقافة ُنعّزز :يف أنشطتنا املصلحة أصحاب خندم إّننا
 .معهم نتعامل الذين املصلحة أصحاب مجيع احتياجات

 وُنحفّز اجلنساين، واملنظور األخالق عيترا قيادةُنجّسد :تناقياد يف قدوة إّننا
 ومشتركة مرنة أفرقة يف ونعمل اإلبداع، ونشّجع الناس،
 .املنظّمة وحداتخمتلف  بني

 ،تكلفتها وفعالية خدماتنا مجيع توقيتُنحّسن :بكفاءة ُندير إّننا
 حد أدىن إىل البريوقراطية تقلّل عمليات ونستحدث
   .أعمالنا إدارة يف هاونستخدم
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املرفق 
الثاين
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النتيجة السياساتية

: 
سياسات 

النمو العادل
االستراتيجيات والسياسات واللوائح الصناعية   

يف البلدان النامية تدعم 
ال

نمو 
ال

صناعي 
ال

عادل
 

الو
شامل للجميع

 

•
 

السياسات الصناعية تضع أهدافا حمّددة كمياً ومصّنفة ح
سب نوع اجلنس للحد من الفقر

 
•

 
الشمول للجميع واحلد من عدم املساواة أولويتان يف السياسات

 
•

 
اإلحصاءات الصناعية ترصد آثار السياسات الصناعية يف احلد من لفقر

 
النتيجة املؤسسية

: 
مؤسسات 

متكّن األسواق من األداء وتدعم االستثمار
  

املؤسسات الوطنية واإلقليمية تنشئ خدمات لتمك
ني الصناعات من النفاذ إىل األسواق وتساعد 

الصناعات على زيادة قدراهتا اإلنتاجية
 

•
 

منظمات الدعم ختدم أعدادا وأنواعا متزايدة من املنشآت
 

•
 

تتوافر
 خدمات دعم جديدة و

أفضل
 

•
 

املنشآت راضية عن نوعية اخلدمات
  

•
 

ظهور
ص
 وتطور مقدمي خدمات من القطاع اخلا
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بناء

 
القدرات
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اآلثار املتوقعة
:  

متكني 
الصناعا

ت يف البلدان النامية
 

من
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و 
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•
 

ازدياد
 الصادرات، وخصوصا من القطاعات ذات الصلة ب

احلد من 
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•

اخن 
ض املنتجات املصّدرة

ض معدالت رف
فا

 
•

 
طرح منتجات جديدة يف السوق العاملية

 
النتيجة السياساتية

امل: 
عايري

 الدولية واالمتثال
 هلا

  
السياسات واللوائح 

تعزِّ
ز 

ص التعاون الصناعي الدويل وأمناط 
فر

التبادل التجاري
 

املراعية
لل 

قواعد 
وغري 
ال

تمييزية
 

•
 

السياسات التجارية تعطي األول
وية للتنمية الصناعية

 
•

 
ص
احلوار الفّعال بشأن السياسات بني القطاعني العام واخلا

 
•

 
إطار 

منّسق ل
لمؤسسات املعنية 

بالتبادل التجاري
 

•
 

احلماية الفعالة للمستهلكني من الواردات املتدّنية
 

النتيجة املؤسسية
: 

مؤسسات
 التوحيد القياسي

 ودعم التجارة
  

مؤسسات
 الدعم 

تعتمد 
امل
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ال 
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 للقطاعني 

ص 
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د

م مساعدة 
داعمة للتجارة إىل املنشآت الساعية إىل 

االستفادة من
ال 

ص 
فر

املتاحة 
يف السوق الدولية

 

•
 

املعايري الوطنية والدولية مواءمة وجمدية للمنشآت
 

•
 

منظمات الدعم ختدم أعدادا وأنواعا أكثر من املنشآت
 

•
 

احلصول على اخلدمات 
التجارية الالزمة متاح للمنشآ

 ت
•

 
املنشآت 

راضية
 عن 
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البيئة والطاقة
 

 
اآلثار
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:  
ت
الصناعا

 تعتمد 
 

أمناط
 

إنتاج
 

ومنو
 

تتسم بالكفاءة
يف 

 
استخدام

 
املوارد

و 
قلة

 
ت
انبعاثا

 
الكربون
، 
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يف 
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ف
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من 
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و 
يف 

ف
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 مع

تغري
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•
اخن 

ض
فا

 التلوث الصناعي
 

•
 

حتّس
ن استخدام املوارد الطبيعية

 
•

 
ازدياد

 استخدام الطاقات املتجددة
 

•
 

ض
خف

 
انبعاثات

 
املواد املستنفدة لألوزون 

وثاين
 أكسيد الكربون

 
النتيجة السياساتية

: 
السياسات واملمارسات 

املتعلقة ب
االستدامة

 الصناعية
  

السياسات واخلطط واللوائح الصناعية 
تتضّمن

 االع
تبارات البيئية و

اال
ستخدام

 املستدام
ل 

لسلع 
واخلدمات

 

•
 

السياسات
 

الصناعية 
حتدد 

أهداف
ا

 بيئية 
ميكن التحقق من حتقيقها

 ومتتثل لالتفاقيات 
والربوتوكوالت واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف

 
•

 
التشريعات وآليات اإلنفاذ تكفل االمتثال لالتفاقات البيئية

 
•

 
السياسات واللوائح توفّ

ر حوافز لالستدامة
 

•
 

سياسات الطاقة تعطي أولوية لكفاءة استخدام الطاقة واحلصول على الطاقة النظيفة من 
أجل استخدام الطاقة يف األنشطة اإلنتاجية

 
النتيجة املؤسسية

: 
خدمات دعم الصناعة اخلضراء

  
ص تدعم

مؤسسات القطاعني العام واخلا
 الصناعة 

يف
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ل
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من 
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والتكيف مع تغري املناخ
 

•
 

املنظمات الداعمة ختدم أعدادا وأنواعا 
متزايدة

 من املنشآت
 

•
 

خدمات الدعم البيئية وغريها من خدمات دعم املنشآت تقدَّم بطريقة متكاملة
 

•
 

ازدياد حصول املنشآت على الطاقة النظيفة
 

•
 

املنشآت تزيد من 
كفاءة استخدامها للطاقة

 
•

 
املنشآت اعتمدت تكنولوجيات ال تؤدي إىل انبعاث املواد املستنفدة لألوزون

 
•

 
املؤسسات الوطنية تنفذ االتفاقات البيئية الدولية تنفيذا فعاال

 

 


