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 التوفري، طُُبع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم من الوثائق إىل االجتماعات.لدواعي

  جملس التنمية الصناعية  
  الثانية واألربعونالدورة
  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧- ٢٥فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٥البند

املخطَّط املؤقَّت لإلطار الربناجمي املتوسِّط األجل،
٢٠١٩-٢٠١٦         

      ٢٠١٩- ٢٠١٦املخطَّط املؤقَّت لإلطار الربناجمي املتوسِّط األجل،     
      ذكِّرة من األمانةم    

طــاً مقترحــاً لإلطــار الربنــاجمي املتوسِّــط األجــل (اإلطــار الربنــاجمي)، ُتقــدِّم هــذه الوثيقــة خمطَّ    
 .١٧- /م١٥- م عومقرَّر املؤمتر العام  ١٧- /م٤١- ص  ت  ، متشِّياً مع مقرَّر اجمللس م٢٠١٩- ٢٠١٦

    
إىل  ١٧-/م١٥-ره م عقــرَّ، طلــب املــؤمتر يف ماخلامســة عشــرةاملــؤمتر العــام دورة يف   -١

املدير العام أن يقدِّم إىل جملس التنمية الصناعية يف السـنة الثانيـة مـن فتـرة السـنتني، اعتبـاراً مـن        
وعن طريق جلنة الربنامج وامليزانية، مشروعا لإلطار الربنـاجمي كـل أربـع سـنوات،      ٢٠١٥عام 

ــة صــناعية شــاملة للجميــع ومســ     ). ١-/ق١٥-تدامة (م عمــع مراعــاة إعــالن ليمــا: حنــو تنمي
أن يراعى مشروع اإلطار الربنـاجمي االسـتعراض الشـامل الـذي جيـرى كـل        وطلب املؤمتر أيضاً

أربــع ســنوات لسياســة األنشــطة التنفيذيــة اإلمنائيــة الــيت تضــطلع هبــا األمــم املتحــدة (اســتعراض  
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الفريـق العامـل غـري     ل إليهـا والتوصيات الواردة يف وثيقة النتـائج الـيت توصَّـ    )١(السنوات األربع)
"وثيقــة اإلرشــادات الرمســي املعــين مبســتقبل اليونيــدو، مبــا يف ذلــك براجمهــا ومواردهــا، املعنونــة  

  )٢(االستراتيجية".
يف مرفق هذه الوثيقـة،   ٢٠١٩-٢٠١٦ت لإلطار الربناجمي، ط مؤقَّويرد اقتراح مبخطَّ  -٢

يــة والــثالثني للجنــة إىل الــدورة مــن خــالل الــدورة احلاد م مشــروع شــامل هلــذا اإلطــارقدَّوســُي
مـــن إعـــالن ليمـــا و"وثيقـــة  كـــلٍّ. ومـــع مراعـــاة ٢٠١٥الثالثـــة واألربعـــني للمجلـــس يف عـــام 

  :التاليةف اإلطار من أربعة أقسام، هي اإلرشادات االستراتيجية"، من املقترح أن يتألَّ
شـاملة للجميــع  علــى أمهيـة التنميـة الصــناعية املسـتدامة ال    داًد جمـدَّ تؤكِّـ  مـة مقدِّ  (أ)  

خلطـة التنميـة ملـا بعـد      يف ضوء اإلطار املستجدِّ ن خصائص إضافية هلذا النهج، وذلك أيضاًوتبيِّ
  ؛٢٠١٥عام 

يــوازن بــني مســامهات التنميــة الصــناعية املســتدامة    إطــار برنــاجمي مواضــيعي   (ب)  
بعــد االجتمــاعي البعــد االقتصــادي وال -الشــاملة للجميــع يف األبعــاد الثالثــة للتنميــة املســتدامة 

ويصــف التــدابري الــيت تقترحهــا اليونيـدو لــدعم البلــدان يف العمــل علــى حتقيــق   -والبعـد البيئــي  
هذا اإلطار عن طريق بناء قدراهتا الصناعية وحتسـينها كمـا مـن خـالل      أهدافها اإلمنائية يف ظلِّ

والبحثيـة واخلـدمات    الوظائف التمكينية األربع للمنظمة (التعاون الـتقين؛ والوظـائف التحليليـة   
ــد         ــال؛ وعق ــايري واالمتث ــة باملع ــة واألنشــطة املتعلق ــائف املعياري ــاتية؛ والوظ االستشــارية السياس

  االجتماعات وإقامة الشراكات من أجل نقل املعرفة وبناء الشبكات والتعاون الصناعي)؛
عــن أحــدث التطــورات بشــأن املبــادئ واألطــر   عامــةً م حملــةًيقــدِّ إطــار إداري  (ج)  

املتفق عليها على صعيد منظومة األمم املتحدة اليت تلتزم هبا اليونيدو ويشمل أقسـاما تتعلـق مبـا    
اإلدارة القائمـــة علـــى النتـــائج، ويشـــمل اســـتراتيجية تنظيميـــة تســـتند إىل أحـــدث   ‘ ١‘يلـــي: 

تنميـة الشـراكة، ويشـمل اسـتراتيجيات مـن      ‘ ٢‘االجتاهات واملبادئ الدولية يف هـذا الشـأن؛ و  
ــع      أجــل الــ  ــة الصــناعية املســتدامة الشــاملة للجمي ــديات التنمي ــة ومنت ــات اخلارجي دعوة والعالق

إدارة املـوارد البشـرية،   ‘ ٣‘والشراكات القائمة مع جهـات متعـددة مـن أصـحاب املصـلحة؛ و     
ويشمل االعتبارات املتعلقة بتنفيذ السياسـة اجلنسـانية واسـتراتيجية للوصـول إىل متثيـل جغـرايف       

ارة العمليـات امليدانيـة، ويشـمل تنظـيم اإلطـار امليـداين واملـوارد ذات الصـلة؛         إد‘ ٤‘متوازن؛ و
يف تطوير نظم االشتراء وإدارة املـوارد املؤسسـية؛    دماًاإلدارة التشغيلية، ويشمل املضي قُ‘ ٥‘و

───────────────── 
 .٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٢١خ املؤرَّ ٦٧/٢٢٦قرار اجلمعية العامة   )١(  

  )٢(  IDB.41/24املرفق ،. 



IDB.42/9 

V.14-06058 3 
 

بشأن حتديث اإلطار املـايل للمنظمـة لتلبيـة احلاجـة إىل إجيـاد       اإلدارة املالية، ويشمل هنجاً‘ ٦‘و
  رد للتمويل مبتكرة وأكثر مرونة؛امو

ــزين   (د)   ــرة    إطــار مي ــة للفت ــة املطلوب  ٢٠١٩-٢٠١٦إرشــادي لالحتياجــات املالي
تجـاوز املسـتوى   تب مـوارد إضـافية   يستند إىل اإلطار الربناجمي املواضيعي املقترح، وهو سـيتطلَّ 

  .٢٠١٥-٢٠١٤احلايل للميزانية االعتيادية املعتمدة للفترة 
    

    طلوب من اجمللس اختاذهاإلجراء امل    
يف  ط املقترح ويطلب إىل املدير العـام أن يعـرض  باملخطَّ أن حييط علماً اجمللس يودُّ لعلَّ  -٣

اسـتناداً  ، ٢٠١٩-٢٠١٦الشـامل لإلطـار الربنـاجمي،     املشـروعَ  الدورة احلادية والثالثني للجنـة 
، ٢٠١٧-٢٠١٦ميزانييت الفتـرة  مة بشأن برنامج ومقترحاته املقدَّ إضافة إىلط، املخطَّ إىل هذا

  ن.يف حدود سقف امليزانية العادية املبيَّ
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      املرفق

      ٢٠١٩- ٢٠١٦ت لإلطار الربناجمي املتوسط األجل، ط املؤقَّاملخطَّ    
    مةمقدِّ  - أوالً  

ألحــدث االجتاهــات والتطــورات يف  مــوجزةً عامــةً م اجلــزء االســتهاليل حملــةًســوف يقــدِّ  - ١
يات القائمــة والفــرص املتاحــة علــى الصــعيدين العــاملي  املي، مبــا يشــمل التحــدِّجمــال التصــنيع العــ

 ٢٠١٥عة خلطة األمم املتحدة العاملية للتنمية ملـا بعـد عـام    واإلقليمي. كما سيعرض املالمح املتوقَّ
، سـوف يفحـص   ح موقف اليونيدو منها ودورها فيها ومسؤولياهتا إزاءها. وأخرياًتها، ويوضِّبرمَّ

قسم االجتاهات املتعلقة هبيكل املعونة العاملي، مبا يشمل فعالية املعونة والترابط علـى صـعيد   هذا ال
مات ال غىن عنها للسماح لليونيـدو بـأن   املنظومة ومتويل أنشطة التنمية، وكلها عناصر تعترب مقوَّ
  ا.استراتيجي ط هلا ختطيطاًتستشرف بفكرها آفاق الفترة املتوسطة األجل وختطِّ

    
    اإلطار الربناجمي املوضوعي  - ثانياً  

على إعالن ليما، هتدف اليونيدو إىل أن تدعم دوهلا األعضـاء يف جهودهـا الراميـة     بناًء  -٢
رهـا  لإلرشـادات الشـاملة الـيت يوفِّ    إىل حتقيق التنمية الصناعية املستدامة الشاملة للجميع. ووفقـاً 

ل األســاس خلطــة التنميــة املســتدامة الــيت تشــكِّ مــع األبعــاد الثالثــة للتنميــة إعــالن ليمــا ومتاشــياً
ح الشـكل الـوارد أدنـاه اإلطـار     ، سوف يوض٢٠١٥ِّالشاملة ملنظومة األمم املتحدة ملا بعد عام 

  املواضيعي لليونيدو.
جلوانـب املتداعمـة   للعالقـات املتداخلـة بـني خمتلـف ا     كليـةً  صـورةً  ويرسم هذا الشـكلُ   -٣

ــة املســتدامة وكــذلك األولويــات        ــها متصــل ببعــد خمتلــف مــن أبعــاد التنمي للتصــنيع، وكــل من
ق نتــائج التنميــة وآثارهــا مــن خــالل الوظــائف التمكينيــة  املواضــيعية الــثالث لليونيــدو. وتتحقَّــ

ــارية         ــدمات االستشـ ــة واخلـ ــائف التحليليـ ــتقين؛ والوظـ ــاون الـ ــي: التعـ ــة، وهـ ــع للمنظمـ األربـ
ــال؛ وعقــد االجتماعــات     ا ــة واألنشــطة املتعلقــة باملعــايري واالمتث لسياســاتية؛ والوظــائف املعياري

  وإقامة الشراكات من أجل نقل املعرفة وبناء الشبكات املعرفية.  
مِّم حمور التركيز الربناجمي لليونيدو حبيث تكون له آثار حتفيزيـة وحتويليـة علـى    وقد ُص  -٤

التنميـة   ن منتـدياتُ طرية. ومتكِّـ ستدامة الشاملة للجميع يف الربامج القُمسرية التنمية الصناعية امل
مـن أن تسـتعرض    الصناعية املستدامة الشاملة للجميع، اليت تعقد بصفة نصـف سـنوية، املنظمـةَ   

دة قـد  بانتظام املمارسات الفضلى وتزيد من الربامج املتوازنة. ورغم أن الربامج واألنشطة احملـدَّ 
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د عمليـة  و أكثر من األبعاد الثالثة بدرجات متباينة، األمـر الـذي يـربز مـدى تعقُّـ     أ تعاجل واحداً
مـن اخلـدمات ملعاجلـة     ومترابطـةً  شـاملةً  ر جمموعـةً التنمية، فإن الغرض منها يف جمموعها أن تـوفِّ 

  مجيع األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة.  
يعي يف هــذا القســم مــن ثالثــة  ف اإلطــار الربنــاجمي املواضــ لــذلك، ســوف يتــألَّ  ووفقــاً  -٥

  :التاليةأجزاء، هي 
م حتقيـق تقـدُّ   من خالل حتسني القدرات اإلنتاجية لدى الكافة: تعميم الرخاء  (أ)  

يف القضاء على الفقـر واإلقصـاء، وبنـاء القـدرات اإلنتاجيـة علـى حنـو شـامل للجميـع، وتـوفري           
مـن خـالل إقامـة     اعية، وأيضـاً املزيد من الفرص لكل امرأة ورجل وكذلك عرب الفئات االجتم

  شراكات مع مجيع أصحاب املصلحة ذوي الصلة يف عمليات التصنيع؛
مـن خـالل زيـادة التجـارة والقـدرات       النهوض بالقـدرة التنافسـية االقتصـادية     (ب)  

دفع عجلة النمو االقتصـادي والصـناعي السـريع وبنـاء قـدرات جتاريـة يف اجملـاالت         التكنولوجية:
ــدُّ     الصــناعية، واحلــ  ــة والتق ــدان مــن أن تســتفيد مــن التجــارة الدولي ــع البل ــى متكــني مجي م رص عل

  من خالل تطبيق سياسات صناعية حديثة والتقيد باملعايري والقواعد العاملية؛ التكنولوجي، وأيضاً
مــن خــالل اإلنتــاج املســتدام وكفــاءة اســتخدام املــوارد    احلفــاظ علــى البيئــة  (ج)  
، وبناء القدرات املؤسسية مـن أجـل ختضـري الصـناعات     ستدام بيئياالنهوض بالنمو امل الصناعية:

باع ُنهج اإلنتاج األنظـف وتطبيـق تكنولوجيـات أكثـر كفـاءة يف اسـتخدام الطاقـة        من خالل اتِّ
عــن إنشــاء صــناعات خضــراء يف خمتلــف اجملــاالت، مبــا فيهــا إدارة النفايــات      واملــوارد، فضــالً
  وإعادة التدوير.
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  الشكل

  اليونيدو على ساحة التنمية العاملية دور    
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    اإلطار اإلداري  - ثالثاً  
ر إعالن ليما و"وثيقة اإلرشادات االستراتيجية" إرشادات واضحة لليونيـدو بشـأن   يوفِّ  -٦

بعـة علـى   سـاقها مـع السياسـات املتَّ   التدابري الواجب اختاذها لتحسني فعالية املنظمة وكفاءهتا واتِّ
  ومة األمم املتحدة، مبا يشمل استعراض السنوات األربع.صعيد منظ

ملــا ورد يف هــاتني الــوثيقتني اإلرشــاديتني  خالصــةً ، ســوف يــورد هــذا القســُمومــن مثَّ  -٧
م قـدِّ سـوف ي هـو  ناطتها هبا الدول األعضـاء. و للواليات اليت أ ا لليونيدو وفقاًإداري ر إطاراًويوفِّ
ات بشأن املبادئ واألطر املتفق عليها على نطـاق منظومـة األمـم    ألحدث التطور عامةً حملةً أوالً

لتفـت إىل املبـادئ التوجيهيـة والعامـة لـإلدارة الداخليـة       ليت متتثل هلا اليونيدو، وبعدها ياملتحدة ا
  لتوفري إرشادات بشأن جماالت اإلدارة الستة التالية وهي:
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جية تنظيميـة تسـتند إىل أحـدث    مبا يشمل استراتي اإلدارة القائمة على النتائج،  (أ)   
  االجتاهات واملبادئ الدولية؛

مبا يشمل استراتيجيات للدعوة والعالقات اخلارجية ومنتـديات   تنمية الشراكة،  (ب)   
  التنمية الصناعية املستدامة الشاملة للجميع والشراكات مع العديد من أصحاب املصلحة؛

ارات املتعلقة بتنفيـذ السياسـة اجلنسـانية    مبا يشمل االعتبإدارة املوارد البشرية،   (ج)   
  واستراتيجية للوصول إىل متثيل جغرايف متوازن؛  

مبا يشمل تنظيم اإلطار امليـداين واملـوارد ذات الصـلة     إدارة العمليات امليدانية،  (د)   
طـري واسـتراتيجية   علـى نطـاق املنظومـة علـى الصـعيد القُ      واملشاركة يف األنشـطة املضـطلع هبـا   

  امليدانية وكذلك املسائل املتعلقة باألمن والسالمة؛  املواقع 
ــا يشــمل املضــي قُــ   اإلدارة التشــغيلية،  )ـ(ه    ــوير نظــم االشــتراء وإدارة    دماًمب يف تط

  املوارد املؤسسية؛  
مبــا يشــمل ُنهجــا بشــأن حتــديث اإلطــار املــايل للمنظمــة لتلبيــة    اإلدارة املاليــة،  (و)   

  مبتكرة وأكثر مرونة.احلاجة إىل إجياد موارد للتمويل 
    

    اإلطار امليزين  - رابعاً  
متطلبـات ماليـة    ٢٠١٩-٢٠١٦ن املشـروع الشـامل لإلطـار الربنـاجمي،     سوف يتضـمَّ   -٨

للميزانيـة العاديـة مـن أجـل فتـرة التخطـيط باملسـتوى الضـروري لتنفيـذ بـرامج            إرشادية وسقفاً
  )٣(مل اليت قررهتا الدول األعضاء.الع
بـــان ن أعـــاله أمـــران يتطلَّزة للمنظمـــة وتنفيـــذ اإلطـــار املواضـــيعي املبـــيَّوالواليـــة املعـــزَّ  -٩

ــرة       أساســاً ــة املعتمــدة لفت ــة العادي ــا مســتقرا ومــوارَد إضــافيةً تفــوق املســتوى احلــايل للميزاني مالي
وتــوحي التقــديرات األوليــة بســقف لصــايف امليزانيــة العاديــة للفتــرة   )٤(.٢٠١٥-٢٠١٤ الســنتني
  مليون يورو. ١٥٠ يبلغ ٢٠١٧-٢٠١٦
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