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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

  جلنة الربنامج وامليزانية
  الدورة احلادية والثالثون

  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩- ٢٧فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٩البند

  ٢٠١٩- ٢٠١٦ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،

  جملس التنمية الصناعية 
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥- ٢٣فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٦البند

       ٢٠١٩-٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،
      ٢٠١٩- ٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،     
       مقترح من املدير العام    

املدير  ، الذي ُيطلب فيه من١٧- /م١٥- م عهذه الوثيقة مقدَّمة وفقاً ملقرَّر املؤمتر العام     
يقدِّم كل أربع سنوات إىل اجمللس يف السنة الثانية من فترة السنتني، عن طريق جلنة العام أن 

، مشروع إطار برناجمي متوسط األجل مدَّته أربع ٢٠١٥الربنامج وامليزانية، اعتباراً من عام 
)، GC.15/Res.1سنوات، مبراعاة إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة (

لسياسات الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لألنشطة التنفيذية من أجل التنمية واستعراض ا
ل/ كانون األو ٢١يف  ٦٧/٢٢٦اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة (قرار اجلمعية العامة 

["وثيقة النتائج" كما ترد خطأ يف الوثيقة  )، والتوصيات الواردة يف الوثيقة اخلتامية٢٠١٢ديسمرب 
اليت توصَّل إليها الفريق العامل غري الرمسي املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها  املعنية]

 ).IDB.41/24ومواردها، املعنونة "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية" (
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    املضمون والسمات الرئيسية    
 واألولويـات  األهـداف  ٢٠١٩-٢٠١٦ للفتـرة  األجل املتوسط الربناجمي اإلطار دجيسِّ  -١

ــة ــدو العريضــة الربناجمي ــة لليوني ــن املتأتي ــها م ــة املتجــددة واليت ــق يف املتمثل ــة حتقي  صــناعية تنمي
 ذههلــ األعضــاء الــدول اعتمــاد وعقــب .ليمــا إعــالن يف واملكرَّســة للجميــع، شــاملةو مســتدامة
 هليكـل  منـهجي  باسـتعراض  مدعومـة  ،الًافعَّـ  اًتنفيذ تنفيذها لضمان بريةك جهود ُبذلت الوالية،
 أتاحـت  وقـد  .أدائهـا  وآليـات  واخلـدمات  الوظـائف  تلـك  ومضـمون  وخدماهتا املنظمة وظائف
 حـىت  ٢٠١٣-٢٠١٠ األجـل  املتوسط الربناجمي اإلطار متديد قرار مع بدأت اليت العملية، هذه
 الـيت  اهلامـة  راتيُّـ التغ لتقييم سواء حد على األعضاء وللدول لألمانة الفرصة ،٢٠١٥ عام هناية

 اليونيـــدو إىل بالنســـبة األولويـــة ذات اجملـــاالت ومواءمـــة العـــاملي اإلمنـــائي املشـــهد يف وقعـــت
  .التغيريات هذه مع خدمات من مهتقدِّ  وما
 مـن  بالفعاليـة  يتسـم  حنـو  علـى  مواردهـا  نشـر  تعزيز أجل من املنظمة جهود دعم وبغية  -٢

 األعضـاء  الدول عرضت ،كذلك هبا تضطلع اليت التعاون أنشطة جدوى وتعزيز التكلفة حيث
 الوثيقــة تــنصو ."االســتراتيجية اإلرشــادات وثيقــة" يف تــرد قيِّمــة اســتراتيجية توجيهيــة مبــادئ
 اإلدارة مبـادئ  إىل اسـتنادا  الربناجميـة  أنشـطتها  يف تركيـز ال درجـة  اليونيـدو  تزيد أن على حتديدا
  .نسبية مبزية فيها حتظى اليت اجملاالت يف األثر بالغةو عملية نواتج وإجناز الرئيسية

 الوثـائق  خـالل  مـن  األعضـاء  الـدول  مـن  الـواردة  الواضـحة  التوجيهـات  إىل وباإلضافة  -٣
 خــالل مــن لليونيــدو الربناجميــة واألولويــات األهــداف حتديــد أيضــا ،يتواصــل آنفــا، املــذكورة
 القـرارات  تلـك  أهـم  وُيتخـذ  .اإلمنائيـة  باملسـائل  يتعلق فيما الدويل اجملتمع يناقشها أعّم قرارات

 الـيت  املسـتدامة،  التنميـة  أهـداف  مـن  هبـا  يتصـل  ومـا  ٢٠١٥ عـام  بعـد  ملـا  التنميـة  خطة إطار يف
 ومثـة  .٢٠١٥ سـبتمرب /لأيلـو  يف املسـتدامة  بالتنميـة  املعـين  االسـتثنائي  القمـة  مؤمتر من سُتستمد
 الـذي  التنميـة،  لتمويـل  الثالـث  الدويل املؤمتر مثل مبادرات عن تتمخض سوف أخرى قرارات
 يف األطـراف  ملـؤمتر  والعشـرين  احلاديـة  والـدورة  ،٢٠١٥ يوليـه /متـوز  يف أبابـا  أديـس  يف سيعقد
/ األول كـانون  يف بـاريس  يف عقـدها  املزمـع  املنـاخ،  ريُّـ تغ بشـأن  اإلطاريـة  املتحدة األمم اتفاقية

 ذلــك يف مبــا املتحــدة، األمــم منظومــة نطــاق علــى االتســاق آليــات وكــذلك ،٢٠١٥ ديســمرب
 تضـطلع  الـذي  التنفيذيـة  لألنشـطة  سـنوات  أربـع  كل جيري الذي الشامل السياسات استعراض

 .القُطـري  الصـعيد  علـى  الصـلة  ذات الوكـاالت  بـني  املشـترك  التنسـيق  وأطـر  املتحدة، األمم هبا
 الصـغرية  اجلزريـة  بالـدول  املعـين  الثالـث  الدويل للمؤمتر اخلتامية لوثيقةل خاص اهتمام أُويل كما

 ،)"ســاموا مســار( الناميــة الصــغرية اجلزريــة للــدول املعجَّــل العمــل إجــراءات" املعنونــة الناميــة،
  .٢٠٢٤- ٢٠١٤ للعقد الساحلية غري النامية البلدان لصاحل فيينا عمل وبرنامج
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 االعتبـار  أُويل ،٢٠١٩-٢٠١٦ للفتـرة  األجـل  املتوسـط  الربناجمي اإلطار إعداد ولدى  -٤
 لليونيـدو  املوسَّـع  األجـل  املتوسـط  الربنـاجمي  لإلطار املستقل االستراتيجي لتقييمل أيضا الواجب

 لتوصـيات ل و لليونيـدو،  التـابع  املسـتقل  التقيـيم  مكتب أجراه الذي ٢٠١٣-٢٠١٠ الفترة عن
  )١(.٢٠١٥ مارس/آذار يف الصادر التقييم تقرير يف الواردة

ــاًء  -٥ ــيح تقــدَّم، مــا علــى وبن ــاجمي اإلطــار صــيغة تت ــة األجــل املتوســط الربن  جمــاالت ثالث
 تنميـة  حتقيـق  يف املتمثلـة  املنظمـة  لواليـة  األسـاس  مبثابـة  أيضـا  هـي  لليونيـدو،  الربناجميـة  لألنشطة
 النـهوض ‘ ٢‘و الرخـاء،  تعمـيم ‘ ١: ‘وهـي  الثالثـة،  بأبعادها للجميع وشاملة مستدامة صناعية
 متثـل  الربناجميـة  اجملـاالت  هذه فإنَّ ولذا،. البيئة على احلفاظ‘ ٣‘و االقتصادية، التنافسية بالقدرة
 بـرامج  وإدارة ختطـيط  وكـذلك  باليونيـدو،  اخلـاص  الربنـاجمي  اهليكـل  إليـه  يسـتند  الذي األساس
 الربناجميــة األنشــطة وإطــالق تصــميم يــتم وســوف. ٢٠١٩-٢٠١٦ للفتــرة اليونيــدو وأنشــطة
 صــياغتها ســتتم الــيت الســنتني لفتــرة وامليزانيــات الربنــامج ســياق يف اإلطــار، هــذا يف للمنظمــة

 املنظمـــة عمـــل ظـــروف علـــى الطارئـــة للتغيُّـــرات اســـتجابة الفتـــرة، هـــذه خـــالل واعتمادهـــا
  .األعضاء للدول اإلمنائية واالحتياجات

 للفتـــرة األجـــل املتوســـط الربنـــاجمي لإلطـــار الرئيســـية االبتكاريـــة الســـمات وتشـــمل  -٦
  :يلي ما ٢٠١٩-٢٠١٦

 والشـاملة  املسـتدامة  الصـناعية  التنميـة  تعزيـز  جتاه جديد تشاركي بنهج األخذ  )أ(   
 تعزيـز  إىل املبتكـرة  االسـتراتيجية  هذه وتسعى. القُطرية الشراكات برنامج إىل استنادا للجميع،
 إىل اليونيــدو ألنشــطة اإلمنــائي األثــر زيــادة مــع املعنــيني، التنميــة يف الشــركاء بــني التــآزر أوجــه
  حدٍّ؛ أقصى

 اإلطـار  تنفيـذ  أجل من املتوقعة امليزانية احتياجات إىل يشري ميزين إطار إدماج  )ب(   
 اإلطــار تنفيــذ املســتقل، االســتراتيجي التقيــيم بــذلك أوصــى كمــا األجــل، املتوســط الربنــاجمي
 مكتــب أجــراه الــذي ،٢٠١٣‐٢٠١٠ للفتــرة لليونيــدو املوسَّــع األجــل املتوســط الربنــاجمي
  ؛٢٠١٤ عام يف املستقل للتقييم اليونيدو

───────────────── 
   :التايل الرابط يف متاح  )١(  

www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Evaluation/Strategic_UNIDO_MTPF_ 
Evaluation_final.pdf. 
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ــز  )ج(    ــج تعزي ــة اإلدارة هن ــى القائم ــائج، عل ــى النت ــوب النحــو عل ــة" يف املطل  وثيق
 عـدد  مـن  يتـألف  واألداء للنتـائج  متكامـل  بإطـار  األخـذ  ذلك يف مبا ،"االستراتيجية اإلرشادات

  .واإلبالغ للرصد حمسَّنة وأدوات بنظم مدعومة تكون اليت املؤسسية املؤشرات من حمدود
 اإلطـار  خبصـوص  اليونيـدو  تعتمـدها  الـيت  التنفيـذ  اسـتراتيجية  يف الرئيسية العناصر ومن  -٧

ــاجمي ــرة األجــل املتوســط الربن ــز ٢٠١٩-٢٠١٦ للفت ــد التركي ــى املتزاي ــة عل ــراكات تقوي  الش
 احلكومـات  ذلـك  يف مبـا  التنميـة،  جمـال  يف الفاعلة اجلهات من متنوعة جمموعة مع االستراتيجية
 األكادمييـة  واألوسـاط  املتحـدة  األمـم  وكيانـات  اخلـاص  والقطـاع  اإلمنـائي  التمويل ومؤسسات

 بنـاء  يف املعنـيني  املصـلحة  ألصـحاب  والتكنولوجيـة  املاليـة  املوارد تسخري هبدف املدين، واجملتمع
 الــوطين الصــعيد علــى للجميــع والشــاملة املســتدامة الصــناعية للتنميــة مــتني تنفيــذي جهــاز

 يف اليونيــدو تقــدمها الــيت اخلــدمات صــلب يف النــهج هــذا يظــل وســوف. والعــاملي واإلقليمــي
  .أنشطتها من متزايدة نسبة يشكِّل وسوف القادمة، السنوات

 للفتـرة  األجـل  املتوسـط  الربنـاجمي  اإلطـار  خـالل  مـن  اليونيـدو،  تسـعى  العمـوم،  وعلى  -٨
ــتجابة إىل ،٢٠١٩-٢٠١٦ ــة االس ــات بفعالي ــدة للتطلع ــرض اجلدي ــد والغ ــيت اجلدي  حــددهتا ال
 عـام  بعـد  مـا  فتـرة  يف ككـل  املتحـدة  األمـم  وملنظومـة  للمنظمـة  العاملي واجملتمع األعضاء الدول
 برنـاجمي  سـياق  تـوفري  إىل فباإلضـافة  أيضـا،  األجـل  املتوسـط  الربناجمي اإلطار وحيتوي. ٢٠١٥
 متكامـل  إطـار  علـى  املقترحـة،  ملدتـه  األربـع  السـنوات  خـالل  اليونيـدو  خلـدمات  ومتسق شامل
 مسـتويني  مـن  للنتـائج  متكامـل  هيكـل  علـى  اإلطار هذا ويقوم. حديثا وضعه مت واألداء للنتائج
 للجميــع والشــاملة املســتدامة الصــناعية التنميــة إطــار يف احملــرز والتقــدُّم اإلجنــازات‘ ١: ‘يراعــي
 مـن  لليونيـدو  املؤسسـية  اإلدارة أداء‘ ٢‘و جهـة،  من والقُطري واإلقليمي العاملي املستوى على
 نظــام يف منــتظم أســاس علــى املؤسســية النتــائج هــذه عــن اإلبــالغ يــتم وســوف. أخــرى جهــة
 األعضـاء  الـدول  بـإبالغ  لليونيـدو  يسـمح  أن ذلـك  شـأن  مـن  ولـيس . املؤسسـية  املـوارد  ختطيط
 إبـالغ  عمليـة  أيضـا  يتـيح  سـوف  إنـه  بل فحسب، املناسب الوقت ويف أفضل حنو على بالنتائج
 علــى للجميــع والشــاملة املســتدامة الصــناعية التنميــة حالــة بشــأن الشــمولية مــن باملزيــد تتســم
 فـإنَّ  العمـوم،  وعلـى . منـتظم  أسـاس  على التخطيط فترة خالل ُيتوخى ما وهو العاملي، الصعيد
 علـى  تركيـزا  أكثر شريكا اليونيدو جعل هو واألداء للنتائج اجلديد املتكامل اإلطار من الغرض
  .٢٠١٥ عام بعد ما فترة يف وموثوقية وكفاءة وشفافية النتائج
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    حتليل الوضع واالجتاهات  - ألف  
    مقدِّمة  - ١- ألف  

/ الثـاين  كـانون  ١٦ املـؤرَّخ  ٦٩/٢٣٥ القـرار  يف املتحـدة،  لألمـم  العامـة  اجلمعية أكَّدت  -٩
 للجميع والشاملة املستدامة الصناعية التنمية به تضطلع الذي األساسي الدور على ،٢٠١٥ يناير

 النمـو  ودعـم  الفقـر  علـى  القضـاء  يف اهليكلـي  االقتصـادي  للتحـول  شـاملة  اسـتراتيجية  مـن  كجزء
 القــرار هــذا شــجع كمــا. املســتدامة التنميــة حتقيــق يف اإلســهام يف مثَّ ومــن ،املســتدام االقتصــادي

 وضـع  لـدى  الصناعية التنمية ملسألة املناسب االهتمام إيالء على املتحدة األمم يف األعضاء الدول
. لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهداف لتحقيق املستهدف املوعد اقتراب مع ٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية خطة
 املسـتدامة  التنميـة  بأهـداف  املعـين  العضـوية  بـاب  املفتـوح  العامـل  الفريـق  اقتـرح  الصدد، هذا ويف
 التصـنيع  وحتفيـز  الصـمود،  علـى  قـادرة  حتتية ُبىن إقامة" ٩ اهلدف يكون أن العامة للجمعية التابع

 بعـد  ملـا  العامليـة  التنميـة  خطـة  مـن  يتجـزأ  ال جـزءا " االبتكار وتشجيع واملستدام، للجميع الشامل
 اهلـدف  ،٩ اهلـدف  سـيما  وال املسـتدامة،  التنميـة  أهـداف  مجيع حتقيق ميثِّل وسوف. ٢٠١٥ عام

  .األجل املتوسط الربناجمي اإلطار هذا تنفيذ فترة خالل لليونيدو الشامل
    

    اجتاهات التنمية الصناعية  - ٢- لفأ  
خالل السـنوات األخـرية، حيـث كانـت األزمـة       الًهائ اًريُّشهد واقع التصنيع العاملي تغ  -١٠

املالية أحد العوامل الرئيسية اليت حفَّـزت هـذا التحـوُّل. ودخلـت الصـناعات التحويليـة العامليـة        
 يف حـاد  اخنفـاض  إىل مرحلة جديدة من النمو املطـرد بعـد فتـرة طويلـة مـن الركـود الـذي أدى       

 ومـع . والصـاعدة  الناميـة  الصـناعية  تصـادات االق يف كـبري  وتباطؤ الصناعية البلدان لدى اإلنتاج
 ٢٠١٤ عـام  مـن  األخـري  الربـع  يف املائـة  يف ٧,٣ بنسـبة  زادت التحويليـة  الصناعات فإنَّ ذلك،
  .السابق العامب مقارنة
 املسـتهلك  ثقـة  أنَّ ويبـدو . الصـناعية  االقتصادات يف اطرادا أكثر يصبح النمو بدأ كما  -١١
 والسـيارات  واملالبـس  األغذيـة  مثـل  املصـنَّعة  السـلع  علـى  الطلـب  يزيـد  ممـا  العودة يف بدأت قد
ــ الســلعو  حمركــا يعــد الــذي التحتيــة، البنيــة يف االســتثمار بــدأ كمــا .االســتهالكية ةاإللكتروني
 واتبـاع  الفائـدة  أسـعار  اخنفـاض  أنَّ يبـدو  وأخـريا . انتعاشـا  بـدوره  يشـهد  األساسية، لصناعاتل

  .مثارمها إتيان يف بدأ النمو املتقدم العامل أحناء مجيع يف ميسَّرة نقدية سياسة
 يف مهمـة  هيكليـة  راتتغيُّـ  والصـاعدة  الناميـة  الصـناعية  اتاالقتصـاد  يف التصنيع شهد كما  - ١٢

ــالنفع تعــود ســوف األخــرية الســنوات ــل املــدى علــى ب ــة الصــناعات جانــب وإىل. الطوي  التجهيزي
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 واألجهـزة  واملعـدات  واآلالت الكيميائية السلع إنتاج يف مرتفعا االقتصادات هذه منو ظل التقليدية،
 هـذا  أحـدث  وقـد . التصـدير  أو احملليـة  األسـواق  أجل من سواء والسيارات واإللكترونية الكهربائية

  .التنافسية والقدرة اإلنتاجية حيث من النامية للبلدان الصناعي األداء يف كبريا حتسُّنا االجتاه
 احمللــي والنــاتج للفــرد الصــناعية املضــافة القيمــة بــني القائمــة اإلجيابيــة العالقــة تــزال وال  -١٣

 للنمـو  الرئيسـي  احملـرك  باعتبـاره  الصـناعي  لوُّالتحـ  أمهيـة  علـى  تشهد النامية البلدان يف اإلمجايل
 مــن املائــة يف ٣٥ نســبته مــا متثِّــل والصــاعدة الناميــة الصــناعية البلــدان وأصــبحت .االقتصــادي

 واحملـيط  آسـيا  منطقة ويف .اآلن حىت مسجلة حصة أعلى وهي العاملية، الصناعية املضافة القيمة
ــى اهلــادئ ــزال ال اخلصــوص، وجــه عل ــة الصــناعات قطــاع ي  للنمــو يارئيســ اًمصــدر التحويلي

 خيفـي  والصـاعدة  الناميـة  الصـناعية  االقتصـادات  لـدى  النمـو  اجتـاه  نَّأ بيـد  .الشـامل  االقتصادي
  .النامية والبلدان املناطق خمتلف بني حادة تفاوتات

 تبـيِّن  إذ بـارزا  زمخـا  للجميع الشاملو املستدام التصنيع بشأن املناقشات اكتسبت وقد  -١٤
 جهودهـا  يف البلـدان  دعـم  علـى  قـادر  اإلمنـائي  املسار هذا أن العملية واألدلة التارخيية التجارب
 بــني تــدرجيي تقــارب إىل يفضــي بــأن كفيــل مثَّ ومــن الصــناعية، بالبلــدان" اللحــاق" إىل الراميــة
 البلـدان  مجيـع  لـدى  اإلنتاجيـة  القـدرات  بنـاء  إىل احلاجـة  بشـدة  تتضـح  لـذلك،  ونتيجة .البلدان
 غـري  الناميـة  والبلـدان  ،منـوا  البلـدان  أقـل  ذلك يف مبا ،اإلمنائية مستوياهتا عن النظر بغض ،النامية

  .الدخل املتوسطة والبلدان النامية، الصغرية اجلزرية والدول الساحلية،
 حنـو  االجتاهـات  هـذه  تستمر أن ُيتوقع األجل، املتوسط الربناجمي اإلطار تنفيذ فترة وخالل  - ١٥

 بـه  املرتبطـة  اخلدمات وقطاعات التحويلية الصناعات قطاع بقاء مع البلدان، بني التدرجيي التقارب
 عنصـرا  واحملليـة  العامليـة  الصـناعية  واألنشـطة  االسـتثمارات  تظـل  أن أيضا املتوقع ومن. الدافعة القوة
 الصـلة  ذات التعـاون  وأشـكال  األنشـطة  خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  التنميـة،  متويـل  عناصـر  مـن  يارئيس

 جمـاالت  البيئيـة  املخـاطر  مـن  وغـريه  املناخ تغيُّر ملكافحة املبذولة اجلهود تظل وسوف. بالتكنولوجيا
 تبقـى  أن املتوقـع  مـن  لكـن  األجل، املتوسط الربناجمي اإلطار فترة مدى على الدويل للتعاون رئيسية
 تنفيـذ  ركـائز  مـن  هامـة  ركيزة التكيُّف وأنشطة املخاطر لتخفيف الصناعية والتكنولوجيات احللول

 واخلـدمات  السـلع  تلـك  علـى  الطلـب  يشـهد  أن ُيتوقـع  مثَّ ومـن . األطراف املتعددة البيئية االتفاقات
 أهـداف  تنفيـذ  عـن  يتولـد  أن كذلك املتوقع ومن. املذكورة الفترة مدى على كبرية زيادة الصناعية
 مـن  بينـها،  فيما أو البلدان داخل سواء املساواة، عدم معاجلة أجل من جديد زخم املستدامة التنمية
 منـها  جمـاالت  يف الصناعية، العوملة سرعة من ذلك يزيد وسوف. الصناعيني والتنمية التعاون خالل

  .بالصناعة الصلة ذات اخلدمات
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    ٢٠١٥يات العاملية وخطة التنمية ملا بعد عام التحدِّ  - ٣- ألف  
حقــق اجملتمــع الــدويل، خــالل الســنوات القليلــة املاضــية، قفــزة نوعيــة يف تطــوير ُنُهــج     -١٦

 بعـد  مـا  لفتـرة  وعامليـة  ومشوليـة  طموحا أكثر إمنائي إلطار جديدة لتسريع التقدم ومتهيد السبيل
 للجميــع الشــاملةو املســتدامة الصــناعية بالتنميــة االعتــراف مت الســياق، هــذا ويف .٢٠١٥ عــام

 بالتنميـة  والنـهوض  الفقـر  علـى  القضـاء  أجـل  مـن  اإلمنائيـة  اخلطـة  لتلـك  يارئيس حمركا باعتبارها
 االجتمـاعي  واإلدمـاج  االقتصـادي  النمو اعتبارات يراعي شامل هنج اتباع خالل من املستدامة

  .البيئية االستدامةو
 التصــنيع ســألةمل فــإنَّ لأللفيــة، اإلمنائيــة األهــداف رإطــا يف التصــنيع إدراج عــدم ورغــم  -١٧

ــع الشــاملو املســتدام ــة للجمي ــة املفاوضــات يف اآلن كــبرية أمهي ــة احلكومي  خطــة بشــأن الدولي
 أهـداف  مـن  النهائيـة  اجملموعـة  مـن  ٩ اهلـدف  يف اخلصـوص  وعلـى  ،٢٠١٥ عـام  بعد ملا التنمية
 شـيء  علـى  ذلـك  دل وإن. العضـوية  بـاب  املفتوح العامل الفريق اقترحها اليت املستدامة التنمية
 اليونيـدو  دور وتكـريس  ليمـا،  إعالن خالل من لليونيدو املمنوحة الوالية تأكيد على يدل فإمنا
  .ةاجلديد ةالعاملي التنمية خطة تنفيذ يف
 براجمهـــا اليونيـــدو زتركِّـــ ســـوف األجـــل، املتوســـط الربنـــاجمي اإلطـــار فتـــرة وخـــالل  -١٨

 مجيـع  إىل باإلضـافة  حتديـدا،  اهلـدف  هـذا  حتقيـق  علـى  األعضـاء  الدول مساعدة على وأنشطتها
 حتقيـق  يف املتمثلـة  بواليتها مدعومة ،الصلة ذات والغايات الصلة ذات املستدامة التنمية أهداف
 ضـمان  علـى  خاصة بصفة اليونيدو تركِّز وسوف .للجميع الشاملةو املستدامة الصناعية التنمية

 بـني  فيمـا  إنصـافا  أكثـر  توزيـع  حتقيـق  حيـث  مـن  مشـوال،  أكثر الصناعية التنمية منافع تكون أن
 احلصـول  مثـل  قضـايا  معاجلـة  األخـرى  الرئيسـية  التحـدِّيات  ومن .واملناطق والبلدان اجملموعات

 إىل تقلـل  إنتـاج  عمليـات  واعتمـاد  املـوارد،  اسـتخدام  يف الكفـاءة  وحتقيـق  النظيفـة،  الطاقة على
  .البيئة على السلبية اآلثار من دٍّح أدىن

    
    القضاء على الفقر وعدم املساواة  - ١- ٣- ألف

 اخلمـس  السـنوات  مـدى  علـى  اإلمنائيـة  األهـداف  أهـم  الفقـر  علـى  القضاء يظل سوف  -١٩
 خـالل  مـن  ٢٠١٥ عـام  بعـد  ملـا  التنميـة  إطار يف واسع نطاق على بذلك وُيسلَّم .املقبلة عشرة
 للفقـر  يدِّللتصـ  وكميـا  يـا زمن حمـددة  أهدافا يضع الذي املستدامة التنمية أهداف من ١ اهلدف
  .املستدامة التنمية سياق يف أشكاله جبميع املدقع
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 .عـاملي  حتـدٍّ  أكـرب  الفقـر  يـزال  ال البلـدان،  بعـض  يف امللحـوظ  مالتقـدُّ  مـن  الرغم وعلى  -٢٠
 السـاحلية  غـري  الناميـة  البلـدان  يف سـيما  وال ،منـوا  البلـدان  أقـل  يف الفقـراء  نسـبة  تـزال  ال وبينما
 يعيشـون  مـن  معظـم  نَّأ إىل اإلشـارة  جتـدر  ،يانسـب  األعلى هي النامية، الصغرية اجلزرية والدول
 شـخص،  مليـون  ٦٩٣ حنـو  وعددهم العامل، أحناء مجيع يف اليوم يف دوالر ١,٢٥ من أقل على
 مـن  سـوى  الفقر من األشخاص هؤالء انتشال ميكن وال .الدخل املتوسطة البلدان يف وندُيوج
 مـدرة  تكـون  ال حبيث والشباب، للنساء وخصوصا العمل، فرص توفِّر دينامية صناعات خالل

  .واألجور العمل وظروف املهارات حتسني إىل أيضا تؤدي بل فحسب لدخلل
 بـني  املشـترك  القاسـم  هـو  ،التحويليـة  الصـناعات  إنتـاج  يف النمو وخصوصا التصنيع،و  -٢١

 التنميــة  يف ومســتدام  وســريع  مرتفــع  اقتصــادي  منــو فيهــا  حتقــق  الــيت  تقريبــا  احلــاالت  مجيــع
 فـروق  هنـاك  تـزال  وال العامل، أحناء مجيع يشمل مل املطرد االزدهار أن غري .احلديثة االقتصادية
 والوظــائف العمــل فــرص نقــص وُيَعــدُّ .وداخلــها واجملتمعــات والبلــدان املنــاطق بــني ملحوظــة
 علـى  اإلمنائيـة  اجلهـود  تركِّـز  أن بـد  ال ولـذلك،  .املسـاواة  عـدم  عوامـل  أكـرب  من األجر املتدنية
  .الصناعية للتنمية مشوال أكثر أمناط حتقيق إىل احلاجة
ــة، هلــذه وحتقيقــا  -٢٢ ــاع يلــزم الغاي ــع شــاملة منــو اســتراتيجيات اتب ــة أجــل مــن للجمي  إزال

 ومـن  ،األعمال لريادة احمللية املبادرات أمام الرقايب والتنظيم العامة السياسات جمايل يف العقبات
ــادة علــى القــدرات تعزيــز أجــل ــة التمويــل علــى احلصــول وإتاحــة األعمــال ري ــة والدراي  التقني

 مـن  احلـد  يكـون  اليت النمو استراتيجيات هتدف أن ينبغي مثَّ ومن .بالسوق املتعلقة واملعلومات
 منشــآت لتصــبح احلجــم واملتوســطة الصــغرية املنشــآت تطــوير دعــم إىل تركيزهــا حمــط الفقــر
 الوطنيـة  األسـواق  يف املنافسة على القدرة متتلكو تركيزها حمط النمو يكون ،وابتكارية دينامية

 النمـــو الســـتدامة الضــرورية  الظـــروف هتيئــة  علـــى االســـتراتيجيات هــذه  وتســـاعد .والدوليــة 
 علـى  قـدرهتا  وتعزيـز  كافيـا،  اسـتخداما  املسـتخدمة  غـري  االقتصـاد  إمكانـات  بتفعيل االقتصادي

 الـتخلص  على الفقرية اجملتمعات مساعدة هو املتوخى اهلدف يكون أن وجيب .اإلنتاجية زيادة
  .وصناعي حديث اقتصاد لتكوين األسس وضع مع ،الرخاء وتعميم الفقر من
    

    اآلثار املتفاوتة للعوملة  - ٢- ٣- ألف
ومــن املــرجح أن حتــتفظ هبــذه   الســمة الغالبــة لالقتصــاد العــاملي، ال تــزال العوملــة هــي    -٢٣

التجارة العاملية قد شهدت زيادة كـبرية   نَّاملكانة البارزة يف السنوات املقبلة. وعلى الرغم من أ
 االسـتثمار  لـنظم  العوملـة ومـا يـرتبط هبـا مـن حتريـر       نَّعلى مدى العقود املاضية، تبـيِّن التجربـة أ  
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 العامليـة  األسـواق  مـن  الناميـة  البلـدان  مـن  العديـد  انتفـاع  لضـمان  مبفردمهـا  نيكفيـا  ال والتجارة
  .اًسريع يااقتصاد اومن وحتقيقها

 أيضـا  صـحيح  لكنه التجارة، منافع دون من منواو تطورا شهد بلد من ما أنه صحيحو  -٢٤
 .املفيـدة  اآلثـار  هذه للتجارة تكون أن ميكن ومىت كيف حتدد اليت العوامل من العديد هناك نَّأ

 سـبل  يف التجـارة  تسـهم  املثال، سبيل على الساحلية، غري والبلدان منوا البلدان أقل خيص ففيما
 أفضـل  لضـمان  الرأمساليـة  السـلع  وكـذلك  االسـتهالكية  السـلع  جلـب  خالل من العيش كسب

ــتخدام ــوارد اسـ ــة للمـ ــبة .احملليـ ــدان إىل وبالنسـ ــة البلـ ــرى الناميـ ــدخول ذات األخـ ــى الـ  األعلـ
 اإلنتاجيـة  األنشـطة  تشجيع طريق عن السريع للنمو مصدرا التجارة متثِّل األمنت، واالقتصادات

  .وتنويعها العمالة مصادر نطاق وتوسيع
 تـتمكن  أن قبـل  األخـرى  الظـروف  مـن  جمموعـة  الناميـة  البلدان هتيئ أن يلزم ما وعادة  -٢٥
 هبـدف  تصـورها  ميكـن  الـيت  التجارية السياسات أفضل حىتف .املعوملة السوق من االستفادة من
 سـواء  داعمـة،  حتتيـة  ببنيـة  تقتـرن  مل إذا األرجـح  علـى  الـة فعَّ تكـون  ال التجـارة  مـن  املنافع ينج

 الدوليـة  التجـارة  قواعد بتنفيذ املعنية اهليئات مثل املؤسسية، أو واالتصاالت؛ النقل مثل املادية،
 تيسُّـر  حيـث  مـن  فقـط  لـيس  تقـدم  إحـراز  الـالزم  فمن ولذا، .واملالية التقنية اخلدمات تقدمي أو

 مــن بــدال اإلنتــاج وتنويــع القيمــة إضــافة جمــاالت يف أيضــا بــل الدوليــة، األســواق إىل الوصــول
ــاء ويف األساســية، الســلع علــى الشــديد االعتمــاد ــة علــى القــدرات بن  جمــايل يف املتطلبــات تلبي

 القـدرات  بنـاء  أضـحى  فقد وهلذا .العاملية اإلمداد سالسل يف للمشاركة واألعمال االتكنولوجي
 سـوف و التنميـة،  بشـأن  النقـاش  صـميم  يف اإلنتاجية، القدرات لتطوير وسيلة بوصفه التجارية،

  .٢٠١٥ عام بعد امل التنمية خلطة رئيسية تنفيذ وسيلة يبقى
ــافة  -٢٦ ــك، إىل وباإلضـ ــبت ذلـ ــتدامة" اكتسـ ــية االسـ ــع يف" املؤسسـ ــاد مجيـ ــة األبعـ  الثالثـ

ــة االقتصــادية - ةلالســتدام ــة واالجتماعي ــدا والبيئي ــةاأل مــن مزي ــة، بشــأن النقــاش يف مهي  التنمي
ــة األنشــطة يف بنشــاط اآلن اخلــاص القطــاع ويشــارك ــة العاملي ــق حلفــز الصــلة ذات واحمللي  حتقي
 اجتـاه  وهـو  اجلديـد،  والنمـو  لالبتكار مصدرا باعتبارها االستدامة إىل وُينظر .اإلمنائية األهداف

ــادة يشــهد أن املــرجح مــن ــة الســنوات مــدى علــى زي ــإنَّ ذلــك ومــع. املقبل  الســوق عيــوب ف
 الشـؤون  إلدارة واضـح  هيكـل  وضـع  وسـتتطلب  ستستمر الرقايب التنظيم جمال يف واإلخفاقات

 مناسـبة  وطرائـق  وحـوافز  ،األساسـية  والواجبـات  واحلقـوق  القـانون  بسيادة واالعتراف ؛العاملية
ــادة أجــل مــن ــة، يف األعمــال قطــاع مشــاركة زي ــها بوســائل التنمي ــة من ــني الشــراكات إقام  ب

  .االستدامة وشبكات وأطر واخلاص العام القطاعني
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    ر املناخيُّالتدهور البيئي وتغ  - ٣- ٣- ألف
 .٢٠١٥ عـام  بعـد  ما فترة يف الدويل للتعاون يارئيس الًجما البيئية الشواغل تظل سوف  -٢٧
 األقــل اإلنتــاج ومنــهجيات الصــناعية التكنولوجيــات تعزيــز يصــبح ســوف الوقــت، نفــس ويف
 املتعـددة  االتفاقـات  مـن  وغريهـا  املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  تنفيـذ  يف رئيسـي  تركيـز  حمط تلويثا

 والنمــو الصــناعية التنميــة اســتراتيجيات مــن العديــد أنَّ باعتبــار ،بالبيئــة الصــلة ذات األطــراف
 مـن  الـرغم  علـى  واملـايل،  املـادي  املـال  لـرأس  السـريع  التراكم تشجع كانت املاضي يف املعتَمدة
 املـوارد  مـن  الثـروات  ذلـك  يف مبا الطبيعي، املال لرأس املفرطني والتدهور االستنفاد يف التسبب
  .اإليكولوجية والنظم الطبيعية

 مـن  يكفـي  مـا  إجيـاد  وعـدم  الفقـر  مثـل  ،االجتماعيـة  املشـاكل  معاجلة إىل احلاجة وتثري  -٢٨
 فصـل  يف املتمثـل  التحدي البيئية، االستدامة تشجيع مع التوزيع، يف التكافؤ وعدم العمل فرص

 خضـراء  اقتصادات حنو فالتحول .االقتصادي النمو عن البيئية واآلثار الطبيعية املوارد استخدام
 كفـاءة،  أكثـر  بتكنولوجيـات  األخـذ  سـيتطلب  ممـا  مطلوبـا،  يكـون  سوف الوطين الصعيد على

 فــرص إجيــاد ميكــن العمليــة، هــذه وأثنــاء .لمــواردل اســتهالكا أقــل تصــنيع أمنــاط حنــو والتحــول
 مـن  االجتاهـات  هلـذه  التحضـري  احلكومـات  على ولكن حتويلها، أو إلغاؤها أو تبديلها أو العمل
 ُتعتمـد  أن ينبغـي  الغايـة،  هلـذه  وحتقيقـا  .املالئمة والتدريبية التعليمية الربامج وضع ضمان خالل
ــدفع ضــرورية وهــي الصــناعة، يف ــة ل ــي لالتحــوُّ عملي ــة اهليكل ــولا اقتصــاداتنا، يف املطلوب  حلل

  .املناخ ريُّتغ آثار من لتخفيفل املناسبة التكنولوجية
 .اآلن حــىت  بــبطء  وممارســاهتا  املســتدامة  التنميــة  سياســات  حنــو  االنتقــال  ســار  وقــد  -٢٩
 يــابيئ الســليمة التكنولوجيــات وتعمــيم نشــر تعتــرض الــيت احلــواجز مــن عــدد هنــاك يــزال فــال

 الرقـايب  التنظـيم  وأطـر  العامـة  السياسـات  وغيـاب  ،بوجودها اجلهل منها ،الشأن هبذا واخلربات
 وخصوصـا  اجلديـدة،  للتكنولوجيـات  الالزمـة  التحتيـة  البنية يف االستثمار كفاية وعدم املالئمة،

 الــةفعَّ دوليــة آليــة اســتحداث يف احلــل مــنويك .واملتجــددة النظيفــة الطاقــة مبصــادر يتعلــق فيمــا
 وحـوافز  مضـمونة  ماليـة  مـوارد  وتـوفري  احلـواجز،  إزالة بقصد ونشرها، التكنولوجيات البتكار
ــادة أخــرى ــابيئ الســليمة التكنولوجيــات يف االســتثمار لزي يف وخباصــة العــامل، أحنــاء مجيــع يف ي 
 بـدور  األطـراف  املتعـدد  النظـام  فيـه  يضـطلع  أن ينبغـي  الـذي  امليـدان  هـو  وهـذا  .الناميـة  البلدان
 الـيت  اإللزاميـة  واملعـايري  القواعـد  بشـأن  آراء توافق إىل والتوصل البلدان بني التقريب يف أساسي
 ضــمن اليونيــدو، وتســهم. العــام للصــاحل حتقيقــا والصــناعات البلــدان مجيــع هبــا تلتــزم أن ميكــن
  .اجملهود هذا يف األمهية بالغة مسامهة واليتها، نطاق
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    تطوُّر هيكل التمويل اإلمنائي  - ٤- ألف  
شهد هيكل التنمية الدولية احلـايل ونظـام متويـل التنميـة املـرتبط بـه تطـورا هـائال خـالل            -٣٠

ر الســريع علــى مــدى فتــرة تنفيــذ اإلطــار اضــية، وُيتوقــع أن يســتمر هــذا التغيُّــالســنوات العشــر امل
  توقعة للمؤمتر الدويل الثالث بشأن متويل التنمية.الربناجمي املتوسط األجل، استنادا إىل النتائج امل

ــوارد وزادت  -٣١ ــة امل ــة اخلارجي ــدان إىل احملوَّل ــة البل ــا النامي ــة مســاعدة شــكل يف إم  أو إمنائي
 وتتـوىل . ٢٠١٢ عـام  إىل ٢٠٠٠ عـام  مـن  الفترة يف الضعف من بأكثر اخلاص الرأمسال تدفقات
 الوقـت  ويف. الرمسية اإلمنائية املساعدة تقدمي األطراف ومتعددة ودولية ثنائية وكالة ٨٠ من أكثر
 كبرية، زيادة التقليدي غري اإلمنائي التعاون ومقدمي املبتكرة التمويل أدوات حصة زادت نفسه،

 وقـد . الدوليـة  اإلمنائيـة  املسـاعدة  إىل بالنسـبة  الرمسيـة  اإلمنائية املساعدة أمهية أمام حتدِّياً يشكِّل مما
 واسـتثمارات  املباشر األجنيب االستثمار من أساسا املكوَّنة اخلاصة، املال رؤوس تدفقات شهدت
 والبلـدان  الصـاعدة  البلـدان  مـن  قليـل  عـدد  يف تتركـز  مـا  عـادة  أهنـا  رغـم  كـبريا،  توسـعا  احلافظة،
 يف معتــربة زيــادات هنــاك كانــت ذلــك، علــى وعــالوة. حمــددة قطاعــات ويف الــدخل، املتوســطة
 اخلاصـة،  املؤسسـات  مـن  املقدمة واملنح املالية كالتحويالت أخرى خاصة أموال رؤوس تدفقات

  .أفراد ومن حكومية غري منظمات من الواردة والتربعات
 املزيـد  شـكل  يف التنميـة  يف جـدد  لشـركاء  متنامية مسامهة املاضية العقود شهدت كما  -٣٢
 رمســيني مقــدِّمني مــن التنــوع الشــديدة اجملموعــة هــذه وتتمثــل .والــتعلُّم واالبتكــار املــوارد مــن

 يف والتنميــة التعــاون ملنظمــة التابعــة اإلمنائيــة املســاعدة جلنــة يف أعضــاء غــري اإلمنائيــة للمســاعدة
 الـدخل  فئـة  مـن  العليـا  الشـرحية  وبلـدان  الـدخل  املرتفعـة  البلـدان  يشـمل  مبـا  االقتصادي، امليدان

 أنَّ اخلصــوص وجــه علــى ُيــذكرو .املتوســط الــدخل فئــة مــن الــدنيا الشــرحية وبلــدان املتوســط
 مشـاركتها  وحجـم  نطـاق  زادت قـد  اإلمنائيـة  املساعدة جلنة يف األعضاء غري البلدان من العديد

 يف وخصوصـا  ،التنميـة  جمـال  يف وخـربات  درايـة  مـن  لـديها  امبـ  تسـاهم  وهـي  .التنميـة  متويل يف
 نوعيـة  نقلـة  ذلـك  وميثِّل .مالية مبوارد إسهامها إىل إضافة ،اجلنوب بلدان بني فيما التعاون إطار
 علــى هتــيمن واجلنــوب الشــمال بلــدان بــني املبــادالت تعــد مل حيــث العــاملي التمويــل هيكــل يف

 األطــراف مــن اجملموعــة هــذه تســهم ذلــك، علــى وعــالوة .األمــوال ورؤوس املعــارف تــدفق
 ثغــرات هبـا  تـزال  ال حيويـة  قطاعـات  يف تكميليـة  باسـتثمارات  اجملـال  هـذا  يف الصـاعدة  الفاعلـة 
  .التحتية البىن مثل الفقرية، البلدان لدى كبرية متويلية
ــزال وال  -٣٣ ــتثمارات ت ــل مصــدر أكــرب والتجــارة اخلاصــة االس ــن للتموي ــة أجــل م  التنمي

 ياقياسـ  اًارتفاعـ  اإلمنائية املساعدة ارتفعت وقد .الطويل املدى على االقتصادي والنمو الصناعية
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 إىل األجنبيــة املباشــرة االســتثمارات نَّأ بيــد ،٢٠١٤ عــام يف دوالر بليــون ١٣٥ بلغــت حيــث
 املـوارد  تعبئـة  إىل وباإلضـافة  .أضـعاف  مخسـة  حنـو  بواقـع  ذلـك  مـن  أعلى كانت النامية البلدان

ــة ــة ُحــدَِّدت فقــد األجــنيب، املباشــر االســتثمار خــالل مــن اخلارجي ــة، املــوارد تعبئ ــة احمللي  العام
 املزيـد  ُيعطـى  أن املتوقـع  ومـن  التنميـة،  متويل درامص أهم أحد باعتبارها السواء، على واخلاصة

 ،لـديها  للتنميـة  املسـتدام  التمويـل  مـن  للـتمكني  للبلـدان  الضـريبية  القاعـدة  لتوسـيع  االهتمام من
  .السواء على والدويل الوطين األجل، الطويل الصناعي االستثمار تعزيز خالل من وخصوصا

 ذكيـة  سياسـات  اعتمـاد  يتطلـب  سـوف  املسـتدامة  التنميـة  أهـداف  تنفيـذ  نَّفإ ،مثَّ ومن  -٣٤
 صــوب يــاوطن املرســوم املســار مــع تتماشــى اســتثمارات حنــو الشــحيحة الوطنيــة املــوارد توجِّــه
 تظـل  سـوف  السـياق،  هذا ويف .للجميع الشاملةو املستدامة الصناعية والتنمية املستدامة التنمية

 املخـاطر  بعـض  ختفيـف  علـى  تسـاعد  أن ميكنـها  حيـث  يارئيسـ  اًحـافز  الرمسيـة  اإلمنائية املساعدة
 وأفضـل  حجمـا  أكرب وحملية أجنبية استثمارات وحشد النامية البلدان يف باالستثمارات املرتبطة
 لتـدفقات  تكـون  وسـوف  .للجميـع  والشـاملة  املسـتدامة  الصناعية التنمية حتقيق أجل من يةنوع

ــة املســاعدة ــة اإلمنائي ــة هــذه الرمسي ــز يف خاصــة أمهي ــدفقات حتفي  إىل اخلاصــة األمــوال رؤوس ت
 اخلاصـة  األمـوال  رؤوس تـدفقات  صـايف  يتعـدَّ  ملو. منوا البلدان أقل إىل وخباصة النامية، البلدان

 ١٦ مبلـغ  ،الـدخل  املتوسـطة  البلـدان  إىل التـدفقات  عكـس  علـى  ،الدخل املنخفضة البلدان إىل
ــون ــام يف دوالر بلي ــة ٢٠١٠ ع ــون ١٣٠ بنحــو مقارن ــة مســاعدات شــكل يف دوالر بلي  إمنائي
ــة ــن صــافية رمسي ــاحنني م ــديني امل ــة إطــار يف التقلي ــة املســاعدة جلن ــن. اإلمنائي ــإ ،مث وم  أحــد نَّف
 الرمسيـة  اإلمنائيـة  املسـاعدة  مسـتويات  علـى  احلفـاظ  يف سـيتمثل  املستقبل يف الرئيسية ياتدِّالتح

  .دٍّح أقصى إىل اإلمنائي تأثريها وزيادة
 الكــبرية التحــوالت أتاحــت فقــد .متنوعــة آثــار املــتغري التعــاون هليكــل يكــون وســوف  -٣٥

 علـى  للحصول النامية للبلدان جديدة وخيارات فرصا الدويل اإلمنائي التمويل جمال يف األخرية
 جديـدة  وخمـاطر  حتـديات  أيضـا  طرحـت  أهنـا  بيـد  .اإلمنائيـة  أولوياهتا أجل من اخلارجي التمويل
 هيكـل  يف التنـوع  زيـادة  تتيحهـا  الـيت  الفـرص  مـن  االسـتفادة  أجـل  ومن .التدفقات هذه إلدارة
 .والتعـاون  باالتسـاق  تتسـم  جهـودا  املعنيـون  املصلحة أصحاب يبذل أن الضروري من ،املعونة
 التنميـة،  أجـل  مـن  جديـدة  عامليـة  شـراكة  إطـار  يف منـهجي  حـوار  إجـراء  ذلك يتطلب وسوف
  .رئيسي حمفِّز بدور ضمنها األطراف املتعدد اإلمنائي النظام يضطلع أن جيب
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    الشراكات من أجل التنمية  - ٥- ألف  
 لتحقيـق  حمـوري  شرط املتعددين املصلحة أصحاب بني للشراكات اتيةؤم بيئة هتيئة إنَّ  -٣٦
 واجملتمـع  والشـركات  البلـدان  تكـوين  وميكِّـن . واسـع  نطاق على للتنمية ناجحة استراتيجية أي

 شـراكات  بنـاء  يـزال  وال .اإلمنائيـة  للتحـدِّيات  حلول إجياد على العمل أجل من حتالفات املدين
 تســريع أجــل مــن تغــيري خلطـة  الالفعَّــ التنفيــذ أجــل مــن وحيويـا  أساســيا اًشــرط وممنهجــة فعَّالـة 
  .٢٠١٥ عام بعد ما فترة يف املستدامة والتنمية الفقر من احلد عملية
ــدُّ  -٣٧ ــه نَّإ إذ املســعى هــذا يف يااســتراتيج اًشــريك اخلــاص القطــاع وُيَع ــدرة لدي ــى الق  عل

 احلكومـات  تعمـل  أن يلـزم  وسـوف  .املسـتدامة  التنميـة  أهداف معظم على عميق تأثري إحداث
 تتحــوَّل أن لضــمان السياســات جمــال يف واضــحة وحــوافز أطــر إلجيــاد معــا األعمــال وقطــاع
ــة اجتمــاعي وإدمــاج مســتدام اقتصــادي منــو إىل األربــاح ــةل ومحاي  حتديــد ذلــك ويســتلزم .لبيئ
 تســتجيب األعمــال جمــال يف مبتكــرة منــاذج طــرح علــى قــادرة الشــراكة مــن جديــدة أشــكال

ــات ــة لألولوي ــق يف أيضــا تســهمو التجاري ــة حتقي ــى وعــالوة .املســتدامة التنمي ــك، عل ــدُّ ذل  ُيَع
 املـوارد  تعبئـة  يف النجاح أجل من ياضرور أمرا املتعددين املصلحة أصحاب بني احلوار استمرار
ــائج لتحقيــق الالزمــة الضــخمة ــة نت ــة إمنائي ــة .األرض علــى حقيقي ــة أهــداف حتقيــق وبغي  التنمي
 وقــدرات مصــاحل يف التقــارب مــن يســتفيد أن الــدويل اجملتمــع علــى يــتعني ســوف املســتدامة،
 قائمـة  ابتكاريـة  وشـبكات  شراكات تيسِّره الذي املعنيني املصلحة أصحاب من واسعة جمموعة
  .املشتركة اإلمنائية واألهداف املشتركة والقيم املتبادلة الثقة على

    
    املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة  - ٦- ألف  

 مـدى  علـى  للمـرأة،  االقتصـادية  اإلمكانـات  مـن  لالسـتفادة  امللحة احلاجة تبقى سوف  -٣٨
ــة ألوســاط الرئيســية األولويــات إحــدى األجــل، املتوســط الربنــاجمي اإلطــار تنفيــذ فتــرة  التنمي
 وتشــري. للجميــع الشــاملةو املســتدامة الصــناعية والتنميــة املســتدامة، التنميــة وأهــداف ،ةالدوليــ

 سـوف  الكفـاف  مسـتوى  عنـد  سامهني أو عشني كنَّ ممن امرأة مليون ٨٧٠ أنَّ إىل التقديرات
 وروَّاد واملسـتخَدمني  واملسـتهلكني  املنـتجني  عـداد  يف ٢٠٢٠ عـام  حبلول األوىل للمرة يصبحن
 عميقـة  آثـار  مع ،بالغا لذلك االقتصادي األثر يكون أن وُيتوقع .العام االقتصاد ضمن األعمال

  .ككل العاملية التنمية على
 تــأثريا اجلنســني بــني املســاواة تــؤثِّر وال .كــذلك وســتظل للتنميــة، قــوي حمــرك واملــرأة  -٣٩
ــاإجياب ــى ي ــل فحســب، االقتصــادي النمــو عل ــار أيضــا هلــا ب ــدة آث ــى ومهمــة مفي  التماســك عل
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 ةكانـ امل تبـوُّء  أجـل  مـن  تكـافح  املرأة زالت ما ذلك، من الرغم وعلى .البيئة ومحاية االجتماعي
  .البلدان من العديد يف والسياسية االقتصادية احلياتني يف اتستحقه اليت
 األعمـال  عـدد  نَّفـإ  العـاملي،  الصـعيد  علـى  األعمـال  رواد مـن  النساء عدد تزايد ورغم  -٤٠
 يف أعمـال  يف االخنـراط  إىل يضـطررن  مـا  وكـثريا  الرجـال ب مقارنة أقل زال ما نساء تديرها اليت

 هــذه بســبب حقيقيــة تكــاليف اجملتمــع يتحمــلو .متدنيــة منــو آفــاق وذات رحبيــة أقــل قطاعــات
 ختســر ،األعمــال ريــادة يف املســاواة قــدم علــى املــرأة تشــارك ال عنــدماف. اجلنســني بــني الفــروق

ــد االقتصــادات ــت فوائ ــتتحقق كان ــوال س ــك ل ــن ذل ــدة واخلــدمات املنتجــات خــالل م  اجلدي
 الســلبية اآلثـار  بسـبب  االقتصــادات ختسـر  كمـا  .اجلديـدة  العمــل وفـرص  اإلضـافية  واإليـرادات 

 مـن  االسـتفادة  تـتم  ال عنـدما  حتـدث  الـيت  العاملـة  القـوى  وتعلـيم  مهـارات  علـى  األجل الطويلة
 علــى للمــرأة االقتصــادي للتــهميش الواضــحة العواقــب تؤكــد كمــا .العمالــة إمكانــات نصــف
  .للمرأة االقتصادي والتمكني اجلنسني بني للمساواة امللحة احلاجة

    
    العاملية البيانات ثورة -  املستدامة التنمية أهداف قياس  - ٧- ألف  

 القـدرات  تصـبح  أن األجـل،  املتوسـط  الربنـاجمي  اإلطـار  تنفيـذ  فتـرة  خالل املتوقع، من  -٤١
 ياتدِّتحـ بال ومليئـة  جديـدة  إمنائيـة  جمـاالت " البيانـات  ثـورة " استيعاب على والقدرة اإلحصائية

 البيانـات  جمموعـات  من كبري قدر مصدر هو اخلاص القطاع أنَّ ومبا. استكشافها معه يتعني مبا
 دعملـ  وجـه  أفضل على نفسها هبا هتيئ اليت الطريقة يف اليونيدو تنظر أن يلزم سوف ،الضخمة
  .األساسية واحلقوق الالزمة الضمانات على احلفاظ مع العاملي الصناعي اإلجناز قياس حتسني
 اإلمنائيـة  األهـداف  اختتـام  ضوء يف ،املتحدة لألمم العام األمني عقد ،٢٠١٢ عام ويف  -٤٢

 خطـة  بشـأن  البـارزة  الشخصـيات  مـن  املسـتوى  رفيـع  لفريـق  اجتماعـا  ،٢٠١٥ عـام  يف لأللفية
 بعـد  ملـا  التنميـة  خلطـة  جذريـة  حتوالت مخسة اقتراح إىل وباإلضافة .٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية
 القضـاء : جديـدة  عامليـة  شـراكة " املعنـون  هـذا،  املسـتوى  الرفيع الفريق تقرير دعا ،٢٠١٥ عام
 أجــل مــن بيانــات ثــورة" إىل ،"املســتدامة التنميــة خــالل مــن االقتصــادات وحتويــل الفقــر علــى

 معــه ميكــن مبــا للمــواطنني املتاحــة واملعلومــات اإلحصــاءات نوعيــة لتحســني" املســتدامة التنميــة
 بإتاحـة  النـاس  لـتمكني  االتصـال  وحتسـني  اجلماعي والتعهيد اجلديدة التكنولوجيا من االستفادة
  .األهداف حتقيق حنو احملرز مالتقدُّ عن هلم معلومات

 لتعزيـــز فرصـــة يـــوفِّر املعلومـــات تكنولوجيـــا قـــدرات يف النمـــو نَّأ التقريـــر ويالحـــظ  -٤٣
 دويشـدِّ  .لمسـاءلة ل وكـذلك  القـرارات  اختـاذ  أجـل  مـن  كأدلة واإلحصاءات البيانات استخدام
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 تـدعم  أن وعلـى  إليهـا،  احلاجـة  أمـسِّ  يف هـم  مـن  إىل البيانات تصل أن إىل احلاجة على التقرير
 ملبـادرات ا صـعيد  علـى  احملرز التقدم تتبُّع إىل الرامية اجلهود حتسينها بعد واإلحصاءات البيانات
 البيانـات  مصـادر  مـن  االسـتفادة  يتطلـب  حقيقيـة  بيانـات  ثـورة ب القيـام  أنَّ إىل وخيلص اإلمنائية،
 وزيــادة القــرار، اختــاذ عمليــة يف كاملــة بصــورة اإلحصــاءات دمــج أجــل مــن واجلديــدة احلاليــة
  .اإلحصائية للنظم الدعم زيادة وكفالة واستخدامها، البيانات على العموم حصول تيسري
 لفريـق  اجتماعـا  العـام  األمـني  عقـد  ،"البيانـات  ثـورة " مفهوم تطوير مواصلة أجل ومن  -٤٤

 ويستكشـف  .املسـتدامة  التنميـة  أجـل  مـن  البيانات ثورة بشأن االستشاريني اخلرباء من مستقل
 مـن  البيانـات  ثورة تسخري: أمهيته له عامل" عنوان حيمل الذي ،االجتماع عن املتمخض التقرير
 أجـل  مـن  البيانـات  بثـورة  املرتبطـة  الرئيسـية  واملخـاطر  الفـرص  ،"املسـتدامة  التنميـة  حتقيـق  أجـل 
 حـدة  من والتخفيف الفرص هذه استغالل إىل هتدف للعمل توصيات مويقدِّ املستدامة، التنمية
 أجـل  مـن  البيانـات  ثـورة  حتـددان  خاصـيتني  االستشـاريني  اخلـرباء  فريـق  تقريـر  وحيـدد  .املخاطر
  .البيانات فائدة وزيادة التقليدية البيانات يف اجلديدة البيانات إدماج ومها املستدامة، التنمية
 الـدعم  مـن  املزيـد  تقـدمي  املسـتدامة  التنمية أهداف من ٩ اهلدف قياس يتطلب وسوف  -٤٥
 .الصـناعية  اإلحصـاءات  مجـع  على قدراهتا لتحسني النامية البلدان يف اإلحصائية املؤسسات إىل
 إطـار  يف ةالقُطريـ  التنميـة  مؤشـرات  أسـاس  القدرات تلك تعزيز يشكل اخللفية، هذه ضوء ويف

  .جيم القسم يف مناقشته ستتم الذي واألداء للنتائج اجلديد املتكامل اليونيدو
    

    اإلطار الربناجمي املواضيعي  - باء  
  مقدِّمة  -١-باء  

ــيح  -٤٦ ــاجمي اإلطــار يت ــة املواضــيعي الربن ــني الكاملــة املواءم ــدو خــدمات ب  وواليــة اليوني
 الـيت  املسـتدامة،  للتنميـة  الثالثـة  واألبعاد واملستدامة للجميع والشاملة املستدامة الصناعية التنمية
 النمــو أي ،٢٠١٥ عــام بعــد ملــا املتحــدة األمــم ملنظومــة الشــاملة التنميــة خطــة أســاس تشــكِّل

 املكونــات خمتلــف نــواتج يــربط وهــو. البيئيــة واالســتدامة االجتماعيــة والعدالــة االقتصــادي
 القُطـري  الصـعيد  علـى  املنفـردة  املشـاريع  مـن  واسعة طائفة شكل يف املنفذة لليونيدو، الربناجمية
 علـى  وبآثارهـا  واملؤسسـات  السياسـات  مسـتوى  على نتائج من يقابلها مبا والعاملي، واإلقليمي
  .العامة ضيعيةاملوا املستويات

 يف اليونيـدو  إسـهامات  مـن  املتوقعـة  النتـائج  يدمج املواضيعي الربناجمي اإلطار نَّفإ ولذا  -٤٧
 ليمــا، إعــالن يف مقــرَّر هــو حســبما ،للجميــع الشــاملةو املســتدامة الصــناعية التنميــة حتقيــق
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 التنميـة  وأهـداف  ٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية خطة ومنها ،يادول عليها املتفق اإلمنائية واألهداف
 مزيـد  إىل املواءمـة  هـذه  تفضـي  وسـوف  .املختلفة أنشطتها من املستمدة الصلة، ذات املستدامة

 وجيـري  .النتـائج  إدارة علـى  اليونيـدو  قـدرة  حتسني مثَّ ومن الربامج نتائج حتقيق يف االتساق من
 اليونيــدو حافظــة إدارة فعاليــة مــدىو املواضــيعي الربنــاجمي اإلطــار ضــمن احملــرز مدُّالتقــ قيــاس

 للمســتويات واألداء للنتــائج املتكامــل اإلطــار مؤشــرات خــالل مــن ماعنــه واإلبــالغ الربناجميــة
  .)جيم القسم يف املبني النحو على( والثالث والثاين األول

    
    عقَّاألولويات املواضيعية واألثر املتو  - ٢- باء  

 على اإلمنائي املتحدة ألمما جهازو اليونيدو إىل املسندة الواليات جتدُّد مع متشيا  - ٤٨
 مواضيعية، أولويات ثالث ضمن لذلك وفقا للمنظمة الربناجمي التركيز حمور ينتظم السواء،

: يوه ،للجميع والشاملة املستدامة الصناعية لتنميةا من خمتلفة جوانب منها واحدة كل متثِّل
  .البيئة على احلفاظ‘ ٣‘و االقتصادية، التنافسية القدرة تعزيز‘ ٢‘و ،الرخاء تعميم‘ ١‘

 اليت الربامج فرادى من عددا هذه الربناجمية األنشطة جماالت من جمال كل نمَّويتض  - ٤٩
 األربع، التمكينية اليونيدو وظائف خالل من الةفعَّ وآثار نتائج لتحقيق مشوليا تنفيذا سُتنفذ
 جمال يف االستشارية واخلدمات والبحث التحليل وظيفتا‘ ٢‘و التقين؛ التعاون‘ ١‘: يوه

 وإقامة التجمُّع‘ ٤‘و والتوعية؛ باملعايري املتعلقة واألنشطة املعيارية الوظائف‘ ٣‘و ؛السياسات
  .الصناعي والتعاون الشبكات وبناء املعرفة نقل أجل من الشراكات

 والتغيري التحفيز طريق عن التأثري هو لليونيدو الربناجمي التركيز حمور من والغرض  - ٥٠
 الربامج أنَّ ورغم. القُطرية الربامج يف للجميع الشاملةو املستدامة الصناعية التنمية مسرية على

 الذي األمر متباينة، بدرجات الثالثة األبعاد من أكثر أو واحداً تعاجل قد احملدَّدة واألنشطة
 ومتماسكة شاملةً جمموعةً توفِّر أن هو جمتمعة منها الغرض نَّفإ التنمية، عملية تعقُّد مدى زربُِي

 اخلدمات هذه جتمَّع وسوف .املستدامة للتنمية الثالثة األبعاد مجيع ملعاجلة اخلدمات من
 يف اآلخرين الشركاء من املقدَّمة التكميلية اخلدمات مع أو بينها فيما سواء متزايدة، بصورة
 الذي القُطرية الشراكات برنامج يف املتمثل املبتكر نهجال سياق يف وخصوصا ،التنمية جمال
  .اليونيدو أنشطة جلميع اإلمنائية واآلثار النتائج تعزيز هبدف إعداده اليونيدو تتوىل
 سياسة مع ومتشيا أعاله، ألف القسم يف نةاملبيَّ ياتدِّللتح التصدي سياق ويف  - ٥١

 املسائل على التركيز يتم سوف املرأة، ومتكني اجلنسني بني املساواة بشأن اجلديدة اليونيدو
 للفترة األجل املتوسط الربناجمي باإلطار اخلاصة واإلدارية الربناجمية اجلوانب مجيع يف اجلنسانية
٢٠١٩-٢٠١٦.  
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  ٢٠١٩‐ ٢٠١٦شكل بياين حملور التركيز يف برامج اليونيدو للفترة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 اجملاالت هذه من جمال كل إطار يف املقدَّمة اخلدمات خالل من اليونيدو، عقَّوتتو  - ٥٢
  :ةالتالي النتائج حتقق أن األولوية، ذات املواضيعية
 القدرات وبناء ،واإلدماج الفقر على القضاء يف تقدُّم حتقيق: الرخاء تعميم  )أ(  
 عرب وكذلك ورجل امرأة لكل الفرص من املزيد وتوفري للجميع، شامل حنو على اإلنتاجية
 املعنيني املصلحة أصحاب مجيع مع شراكات إقامة خالل من وأيضا االجتماعية، الفئات
  ؛التصنيع عملياتب القائمني
 االقتصادي النمو عجلة دفع: االقتصادية التنافسية بالقدرة النهوض  )ب(  
 مجيع متكني على واحلرص الصناعية، القطاعات يف جتارية قدرات وبناء السريع، والصناعي
 تطبيق خالل من وأيضا التكنولوجي، والتقدُّم الدولية التجارة من تستفيد أن من البلدان

  ؛العاملية والقواعد باملعايري والتقيد حديثة صناعية سياسات

  عوامل التمكني:
 التعاون التقين  •
واخلدمات وظيفتا التحليل والبحث   •

 االستشارية يف جمال السياسات
الوظائف املعيارية واألنشطة ذات الصلة   •

 باملعايري/االمتثال
كات من أجل نقل االتنظيم وإقامة الشر  •

  املعرفة وبناء الشبكات والتعاون الصناعي
 

  
  

  التنمية الصناعية املستدامة 
 والشاملة للجميع

 
النهوض بالقدرة التنافسية 

  االقتصادية:
النمو الصناعي وزيادة التجارة

التكنولوجي من خاللوالتقدم 
 السياسات الصناعية احلديثة

 
  احلفاظ على البيئة:

املستدام بيئيا من حتقيق النمو 
خالل تطبيق تكنولوجيات صناعية

 وأساليب إنتاجية أقل تلويثا

  
  تعميم الرخاء:

حتقيق النمو الشامل مع إتاحة 
فرص متساوية للجميع من خالل

إقامة الشراكات مع مجيع 
  أصحاب املصلحة املعنيني
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 املؤسسية القدرات وبناء بيئيا، املستدام بالنمو النهوض: البيئة على احلفاظ  )ج(  
 حتقق ومنهجيات تلويثا أقل يةإنتاج تكنولوجيات تطبيق خالل من الصناعات ختضري على

 إدارة فيها مبا اجملاالت، خمتلف يف خضراء صناعات وإنشاء املوارد، استخدام يف الكفاءة
  .التدوير وإعادة النفايات

    
    تعميم الرخاء  - ١- ٢- باء  

 أن دَّب ال املساواة، عدم أوجه وتزايد ريُّالتغ سريع عاملي اقتصادي مشهد ظل يف  - ٥٣
 التوزيع ويؤمِّن كافة للناس متاحة الفرص جيعل تصنيعا املستدام للنمو استراتيجية أي تكفل
 الزدياد نتيجة به املرتبطة وغري بالدخل املرتبطة للمكاسب اجملتمع نطاق على النطاق الواسع
 على النامية والبلدان النمو املتقدمة البلدان قدرة عدم تؤديو .الوطين الصعيد على الرخاء
 احملدَّدة واالقتصادية الصناعية السياسات يف كامل بشكل االجتماعية االعتبارات دمج

 املرتبطة الفروق توسيع شأنه من مما للصناعة، اإلمنائية اإلمكانات تقويض إىل األهداف
  .بينها وفيما واملناطق البلدان داخل االجتماعي التماسك وإضعاف الدخل يف بالتفاوت

 النساء وخصوصا السكان، من املهمَّشة للقطاعات االقتصادي التمكني لزيادة وميكن  -٥٤
 على خاص بوجه ذلك وينطبق. الفقر من دِّاحل يف اًكبري اًإسهام تسهم أن والشباب،
 ،منوا البلدان وأقل الكربى الصحراء جنوب أفريقيا يف الزراعة على القائمة االقتصادات
 غالبية تشتغل حيث النامية، الصغرية اجلزرية والدول الساحلية غري النامية البلدان يف وخصوصا
 يترعرع البلدان تلك يف الشباب معظم كان وملَّا. الكفاف بزراعة األحيان من كثري يف السكان
 على البلدان تلك قدرة فإنَّ بذلك املرتبطة املهارات علُّمت أو األعمال ريادة خبربات اإلملام دون
 يف ومشاركتهن النساء تعليم مستويات اخنفاض حيول كما. حمدودة أيضا هي أعمال ادروَّ إجياد

  .النامية البلدان من كثري يف األعمال ريادة على القدرات منو دون اإلنتاجية األنشطة
 والفقر املدقع الفقر لكن العامل، أحناء مجيع يف العموم على الفقر حدة خفَّت وقد  - ٥٥

 املائة يف ٧٥ نسبته ما يعيش حيث األول، املقام يف األرياف يف منتشرين يزاالن ال املعتدل
 غري احمللي االقتصادي والنشاط منخفضة، اإلنتاجية حيث الريفية املناطق يف العامل فقراء من

 .مستقرة غري والوظائف مرتفعة الناقصة العمالة معدالت وحيث الكافية، بالدرجة متنوع
 يف يتواصل أنه بيد ،سريع اقتصادي منو حصول عند الريفية املناطق يف الفقر يتراجع ما وعادة
 وكذلك الريفية التحتية والبىن الزراعية الصناعات إنتاجية حتسني يف السياسات إخفاق حالة
 قطاع يف روابط إقامة تيسري أو االجتماعية اخلدمات على احلصول من األرياف سكان متكني

 يف املتفشية املساواة عدم أوجه معاجلة دون الفقر استئصال ميكن وال .باألرياف األعمال
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 هذه معاجلة من بد وال .وداخلهما واملناطق السكان فئات بني االقتصادية والفرص الدخل
 ريفية اقتصادات بناء على فيها زركَّي مشوال أكثر ريفية تنمية عمليات خالل من التفاوتات

 وزيادة ،احلضرية باملناطق أقوى اقتصادية بروابط تتسم ومتانة وتنوُّعا إنتاجية أكثر حملية
 أساليب باعتماد التعجيل خالل ومن احلديثة، والطاقة التحتية البىن من االستفادة فرص
 حباجة النساء، سيما وال الريفية، املناطق يف الفقراء فإنَّ ذلك، على وعالوة. املستدام اإلنتاج

 واستغالهلا واستبانتها جديدة اقتصادية فرص ابتكار من متكِّنهم اليت واملهارات املعارف إىل
  .املخاطر إدارة ومن
 ُتضعف واقتصادية اجتماعية اضطرابات يف النـزاعات أو الطبيعية األزمات ببَّوتتس  - ٥٦
 ومن .مستدامة رزق موارد إجياد على املتضررين األشخاص وقدرة اإلنتاجية االقتصاد قدرة
 االقتصادية- االجتماعية التنمية حتقيُق التعايف على قادرة جمتمعات وإقامة األزمات منع ركائز

 والصمود واخلارجية الداخلية الصدمات من التعايف على البلد لقدرة ياأساس الًعام باعتبارها
 طريق عن البشري األمن تعزيز احلاالت هذه يف األساسية الشروط ومن .اتقائها أو أمامها
 من خصيصا مصمَّمة حلول وتطبيق وضع يف األزمات من املتضررة احمللية اجملتمعات إشراك
  .االقتصادية والفرص املعيشة مستويات حتسني أجل
 الزراعية الصناعات تنمية على جهودها تركيز اليونيدو تواصل سوف املنطلق، هذا ومن  - ٥٧

  .أزمات من اخلروج بعد ما فترات يف البشري واألمن اإلنتاجية األنشطة يف والشباب والنساء
 على الزراعية الصناعات تطوير جمال يف اليونيدو خدمات يف التركيز تواصلي وسوف  - ٥٨

 .واألسواق والصناعة الزراعة بني الصالت تعزيز خالل من الزراعي اإلنتاج إىل قيمة إضافة
 جتهيز مهارات مستوى ورفع األغذية؛ جتهيز تكنولوجيا نقل األنشطة هذه تشمل وسوف
 التنافسية القدرة حتسني إىل رامية وتدابري التجهيز؛ بيئة يف الغذائية السالمة وتعزيز األغذية؛
  .التجهيز مستوى على واإلنتاجية

 غري القطاع من املنشآت تحويلل دعمال خدمات تقدمي أيضا اليونيدو تواصل وسوف  - ٥٩
 اخلاصة اإلدارية اخلدمات تبسيط على خاص بوجه التركيز مع النظامي القطاع إىل النظامي
 إىل أيضا الربناجمي املكوِّن هذا إطار يف سعىوسُي .عليها احلصول وتيسري الشركات بتسجيل
 تكافؤ عند الفرص تكافؤ مبدأ على بناًء ،األعمال ريادة أنشطة يف النساء مشاركة زيادة

 على ءالنسا قدرات تنمية أيضا املكوِّن وسيتناول .والرجال النساء بني واالهتمامات القدرات
 ريادة جمال يف النساء مساعي تعيق اليت الرمسية وغري الرمسية العراقيل وتقليل ،األعمال ريادة

  .رقابيا ألعمالا قطاع لتنظيم اجلنسانية الناحية من حمايدة بيئات هتيئة ذلك يف مبا ،األعمال
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 املتعلقة واملشاريع الربامج من املكتسبة خرباهتا إىل ااستناد اليونيدو، وستواصل  - ٦٠
 طريق عن املعقدة الطوارئ حلاالت االستجابةَ البشري، واألمن األزمات بعد ما بفترات
 البيئة جمال يف وكذلك االقتصادي- االجتماعي اجملال يف األمن حتقيق يف تساهم أنشطة
 األساسية األنشطة من عدد على زكِّستر فهي ولذا .واحمللي الوطين املستويني على والطاقة
 البشري، واألمن االقتصادي اجملال يف الصمود على القدرة تعزيز على املساعدة إىل الرامية
 الفقراء ومتكني ،وتعزيزها املؤسسات وبناء ،وتطويرها احمللية اإلنتاجية القدرات استعادة مثل
 الشباب ومنها ضعفا، الفئات أكثر قدرة وتعزيز ،املتجددة الطاقة مصادر من االستفادة من

  .الصمود على والنساء،
    

    تعزيز القدرة التنافسية االقتصادية  - ٢- ٢- باء  
 داحل لتحقيق الرئيسية اليونيدو أدوات من واحدة اخلاص القطاع تنمية تبقى سوف  - ٦١
 نَّبأ القناعة إىل االلتزام هذا يستندو .للجميع الشاملةو املستدامة الصناعية والتنمية الفقر من
 الذي بالدور التسليم إىلو االقتصادي، النمو حتقيق هي اهلدفني هذين لبلوغ طريقة أجنع

 تربةٌ الصناعةو .مستدام منو حتقيق يف الصناعية التنمية قيادة يف اخلاص القطاع به يضطلع
 وإجياد املهارات، وتطوير التكنولوجي مدُّوالتق التجاري واالستثمار األعمال لريادة خصبة
 حتقيق يكفل مبا باستمرار اإلنتاجية حتسني يف العوامل هذه كل وتسهم .الئقة عمل فرص
. النامية البلدان يف وخصوصا املعيشية، املستويات حتسني يف ويسهم الفقراء لصاحل نتائج

 يسهم أن ميكن والدولية احمللية األسواق إىل الوصول فرص حتسني فإنَّ ذلك، على وعالوة
 وضع خالل من البلدان، تستفيد وقد .لفقرل النامية البلدان مكافحة يف الًهائ اًإسهام

 التجارة تتيحها اليت الفرص من العاملية، القيمة سالسل من الصحيحة املرحلة يف الصناعات
 وميكن .األجنيب املباشر واالستثمار والصادرات العمل فرص من املزيد ذلك يف مبا العاملية،
 رؤوس الصمود، على القدرة تعزيز جانب إىل جتلب، أن األسواق إىل الوصول إلتاحة
 قوي اقتصاد تطوير أجل من الضرورية والتكنولوجيا إليها ماسة حاجة توجد اليت األموال
  .التغيري على وحمفز للجميع وشامل
 يزيد إذ الفقر، حدة من التخفيف ويف النمو يف يارئيس اًدور االستثمار ويؤدي  - ٦٢

 يوفر لالستثمار املناسب فاملناخ .العمل فرص من املزيد ويولِّد لالقتصاد اإلنتاجية القدرة
 لالستثمار الالزمة احلوافز ،والكبرية واملتوسطة الصغريةو منها الصغرى ،املنشآت جلميع
 اليت جديدة بتكنولوجيات واألخذ التكنولوجيات وتطوير للعمل فرص وتوفري منتج بشكل
 معظم كان ولئن .األخرى اإلنتاج عوامل واستدامة إنتاجية زيادة على تساعد أن ميكن
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 األجنيب املباشر االستثمار فإنَّ الطابع، حملي لناميةا البلدان يف اخلاص القطاع استثمارات
 ،املتطورة التقنية الدراية ،الضخمة اليةامل واردامل جانب إىل جيلب، إنه إذ مهم عامل

 على قائمة مؤسسية وثقافة ،الدولية األسواق إىل الوصول وإمكانية ،العصرية والتكنولوجيا
 االبتكار هي األجنيب املباشر االستثمار مهايقدِّ ةمسامه أكرب ولعل .التنافسية والقدرة الكفاءة
 لو أكرب النمو يف مسامهته تكون أن حاملرجَّ ومن. واإلنتاجية والتكنولوجيا املعارف ونقل
 خالل من احمللي األعمال قطاع إىل متقدمة تكنولوجيات من به يأيت مبا اإلملام نقل أمكن

 يكون أن األجنيب املباشر لالستثمار ميكن املنطلق، هذا ومن .القطاع هذا مع القائمة الروابط
  .ككل االستثماري املناخ حتسني إىل يؤدي وأن احمللي األعمال قطاع لنمو دافعة قوة
 من بلد يِّأل االستراتيجي النهج جوانب من مهم جانب العاملية التجارة يف واملشاركة  -٦٣

 من البلدان التجارة ومتكِّن. للجميع والشاملة املستدامة الصناعية التنمية جتاه النامية البلدان
 تعود اليت اإلنتاجية األنشطة يف مواردها باستخدام والتنافسية النسبية مزاياها من االستفادة
 من املزيد هتيئة إىل األسواق إىل الوصول يدِّيؤ أن وميكن .واجتماعي اقتصادي مردود بأفضل
 إىل الوصول ميكِّن وقد. االقتصادي األمن وتعزيز الدخل، مستويات وزيادة العمل، فرص

 لتطوير الضرورية والتكنولوجيا إليها ماسة حاجة توجد اليت األموال رؤوس جلب من األسواق
 ويشكِّل. الصمود على القدرة تعزيز جانب إىل التغيري، على وحمفز للجميع وشامل قوي اقتصاد
 اًشرط التكلفة حيث من الةفعَّو وموثوقة ومأمونة املنافسة على قادرة وخدمات سلع توفري
 السلع سوق يف صادراهتا حصة وزيادة للصناعات التنافسية القدرة لتعزيز اًمسبق ياأساس

 األسواق عن معلومات إىل باستمرار الصناعات حتتاج ولذا. التجاري للتداول القابلة واخلدمات
 االستثمار بتدفقات ذلك يتعزز ما وعادة. واالرتقاء اهليكلة وإعادة التقنية الدراية وإىل

  .النوعية وإدارة اإلنتاجية بتحسني وكذلك العمليات، تطوير بغرض والتكنولوجيا
 ،منوا البلدان أقل وخباصة النامية، البلدان من كثري يف الناس من كبرية أعداد وهناك  - ٦٤
 من الكثري وهناك .األحيان من كثري يف الكفاف على قائم زراعي، اقتصاد على يعيشون ممن

 جمال يف الالزمة واملهارات السلوكيات لتعلُّم الفرص نيل دون من يكربون الذين الشباب
 .الناقصة والعمالة البطالة استمرار مع الفقر هي والنتيجة .الصناعي اجملال ويف األعمال ريادة
 يف ورجال، نساء من القاع، يف القابع البليون متكِّن شاملة عملية األعمال ريادة نَّفإ ولذا

 ريادة ِدثحت كما .الثروة ملَّس يف الصعود من احلضرية، املناطق يف وكذلك الريفية املناطق
 من بدءا ومستدام، شامل حنو على الصناعية، التنمية عززتو االقتصادات يف الحتوُّ األعمال
 روَّاد من املزيد توافر يساعد ذلك، على وعالوة .الشعبية القاعدة ومستوى األفراد مستوى
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 ويفضي، واالستدامة واالقتدار الكفاءةب يتسم خاص بقطاع االقتصاد تنويع على األعمال
  .الصمود على أكرب بقدرة تتسم لالقتصاد صناعية بنية إىل الطويل، املدى على
 لالستثمار الترويج أجل من الربامج دعم اليونيدو تواصل سوف املنطلق، هذا ومن  - ٦٥

 وتنمية ،التجارية القدرات وبناء واملتوسطة، الصغرية املنشآت وتنمية والتكنولوجيا،
  .األعمال  ريادة
 لتحسـني  استشـارية  خـدمات  الربنـاجمي  اجملـال  هـذا  يف املقدَّمـة  اخلـدمات  تشـمل  وسوف  - ٦٦
 القطــاع يســاعد مبــا اخلــاص القطــاع لفائــدة العامــة والسياســات األعمــال قطــاع يف العمــل بيئــة

ــوير علـــى احمللـــي اخلـــاص ــدرات تطـ ــة القـ ــزز وســـوف. اإلنتاجيـ ــربامج تعـ ــتثمار فـــرص الـ  االسـ
 اإلنتاجيـة  حتسـني  علـى  منـها،  واملتوسـطة  الصغرية سيما وال املنشآت، مساعدة بغية والتكنولوجيا
 متينـة  عامليـة  شـبكة  إىل اسـتنادا  اليونيـدو،  تسـعى  وسـوف . شـاملة  تنافسية مزايا وحتقيق واالبتكار
 املنشــآت متكــني إىل الشــراكة، فــرص مــن ذلــك وغــري والتكنولوجيــا االســتثمار تعزيــز إىل هتــدف
 طريــق عــن حجمهمــا مــن املســتمدتني واملرونــة الديناميــة مــن االســتفادة مــن واملتوســطة الصــغرية
 اليونيـدو  مسـامهات  تركِّـز  وسـوف . الـدعم  مؤسسـات  ومع املنشآت بني فيما التآزر أوجه تعزيز
 جمـال  يف روابـط  إقامـة  خـالل  مـن  الصـغرية  للمنشـآت  املتاحـة  التجارية األعمال فرص زيادة على

ــني األعمــال ــع واملتوســطة الصــغرية املنشــآت ب ــا األكــرب املؤسســات وم ــادة حجم  مشــاركة لزي
  .الفقر حدة من التخفيف يف ومسامهتها العاملية القيمة سالسل يف واملتوسطة الصغرية املنشآت

 التجـارة  قواعـد  تعزيـز  اليونيـدو  تواصل سوف التجارية، القدرات بناء برامج سياق ويف  -٦٧
 علـى  انتقاليـة  مبرحلـة  متـر  الـيت  واالقتصـادات  الناميـة  البلدان مساعدة طريق عن ومعايريها الدولية
 طريـق  عـن  سـيما  وال احملليـة،  املنتجـات  نوعيـة  حتسـني  أجـل  مـن  والتجهيـز  اإلنتاج بنظم االرتقاء
. الدوليـة  واقاألسـ  يف املطلوبـة  للمعـايري  االمتثـال  علـى  ومسـاعدهتا  مطـورة،  تكنولوجيات اعتماد
 صــوغ مــن ميكـــِّنها مبــا الســواء علــى واخلاصــة العامــة املؤسســات قــدرات اليونيــدو تــبين وســوف
 معــايري ووضــع واإلحصــائي، االقتصــادي التحليــل علــى قائمــة جتاريــة واســتراتيجيات سياســات
 بيانـات  قواعـد  إنشـاء  ودعم املنتجات، ومستوى القطاعي املستوى على التنافسي لألداء مرجعية
 مـن  الصادرات نطاق توسيع أجل من للتجارة املعوقة التقنية باحلواجز قوائم مثل بالتجارة متصلة
 باملعـايري  اخلاصـة  التحتيـة  البىن بتعزيز يتعلق فيما الدعم، اليونيدو تقدِّم وسوف. الصناعي القطاع
 وإىل باملعايري املعنية املؤسسات إىل املستفيدة، البلدان يف االمتثال مدى وتقييم واالختبار والقياس
 الصــحة ومعــايري الصــحية واملعــايري للتجــارة املعوقــة التقنيــة بــاحلواجز اخلاصــة االســتعالم مراكــز
ــة، ــن النباتي ــرامج خــالل م ــة ب ــة ومشــاريع إقليمي ــة قُطري ــدعم وســوف. متنوع ــدو ت  أيضــا اليوني

 إيضـاح  علـى  التركيـز  مـع  األمهيـة،  املتزايـدة  اخلاصـة  املعـايري  مسـألة  معاجلة يف النامية االقتصادات
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 فتـرة  خـالل  التنافسـية  قـدرهتا  زيـادة  أجـل  مـن  كوسـيلة  للشـركات،  االجتماعيـة  املسؤولية معايري
  .األجل املتوسط الربناجمي اإلطار
 اإلطـار  فتـرة  خـالل  األعمـال  ريـادة  ومهـارات  ثقافـة  لتنمية املقدَّم الدعم سيتواصل كما  -٦٨

 اخلـدمات  أداء وحتسني األعمال ريادة تدريس مناهج برنامج خالل من األجل املتوسط الربناجمي
. األعمـال  ريـادة  جمـال  يف املبذولـة  اجلهـود  فيهـا  ُتكافـأ  بيئـة  هتيئـة  أجل من األعمال لقطاع العامة
 برنـامج  يواصـل  سـوف  الفقـر،  من دِّاحل أجل من القمة إىل القاعدة من للنمو استراتيجية باعتوبا

 يف التعلـيم  مؤسسـات  يف اجملـال  هـذا  يف عمليـة  منـاهج  اسـتحداث  األعمـال  ريادة تدريس مناهج
 ريـادة  مهارات تنمية إىل اخلصوص وجه على هتدف املهين، التدريب ومؤسسات الثانوية املرحلة
 ذلـك  يـؤدي  أن املتوقـع  ومـن . الـوظيفي  مشوارهم انطالق قبل والشابات، الشبان لدى األعمال

 يف الفـرص  اغتنـام  جتـاه  إجيابيـة  ومواقف األعمال ادوَّر خصائص اكتساب من الشباب متكني إىل
 تكنولوجيــا جمــال يف تدريبيــة بعناصــر ذلــك وســيتعزز. اخلــاص حلســاهبم والعمــل األعمــال قطــاع

ــادة أساســيات بــني جتمــع واالتصــاالت املعلومــات ــة اخلــربات واكتســاب األعمــال ري  يف العملي
 مـن  الشـبان  األعمـال  رواد مـن  أيـا  يواجـه  ملـا  الشـباب  يهيـئ  ممـا  اجلديـدة،  التكنولوجيا استخدام
  .تشابكا يزداد الذي املعلومات جمتمع ومتطلبات األساسية العمل متطلبات

    
    احلفاظ على البيئة  - ٣- ٢- باء  

 مثـل  الطبيعيـة  املـوارد  اسـتغالل  يف واإلفـراط  املوائـل  وتدمري املناخ روتغيُّ التلوُّث ُيلِحق  -٦٩
 يف وخاصـة  عيشـه،  وسـبل  وسـالمته  اإلنسـان  بصـحة  بالغـا  ضررا األمساك ومصائد العذبة املياه

 املـدى  علـى  واملتانـة  الصـمود  علـى  بالقـدرة  يتسم اقتصاد حتقيق فرص ويقوِّض الفقرية، املناطق
 إمــدادات كفالـة  مسـتدامة  بصـورة  الصــناعة الزدهـار  منـها  بـد  ال الــيت الشـروط  ومـن  .الطويـل 
  .املوارد استخدام يف الكفاءة حتسني جانب إىل التكلفة امليسورة النظيفة الطاقة من مضمونة

 بالنــاس الضــرر بالفعــل تلحــق آثــاره أنَّ كمــا جيــداً، توثيقــاً موثَّقــة املنــاخ تغيُّــر وخمــاطر  - ٧٠
 -  واملؤسســات الصــناعات تكــون أن املنــاخ لتحــدِّي التصــدِّي ويتطلــب. اإليكولوجيــة وبــالنظم
 واختـاذ  املالئمـة  السياسـات  وتنفيـذ  ووضع وفهمه، املناخ تغيُّر تقييم على قادرة -  واخلاصة العامة

 منــو يف واخنفاضــا املــوارد اســتخدام يف الكفــاءة حتقــق جمتمعــات إىل االنتقــال بشــأن اإلجــراءات
 شـرطاً  االقتصـادي  النمـو  عـن  البيئيـة  واآلثـار  الطبيعيـة  املـوارد  اسـتخدام " فصل" وُيَعدُّ. االنبعاثات
  .املوارد استهالك مستويات تزايد يف املتمثل امللح التحدِّي على التغلُّب شروط من رئيسيا
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 والترويج البيئية القضايا معاجلة بوجوب طويلة فترة منذ اليونيدو أقرَّت وقد  - ٧١
 يف كفاءةال تعزيز ويتطلب .الصناعية التنمية يف عام مستوى على تلويثا أقل إنتاج ملنهجيات
 البيئية واالستدامة االقتصادية القيمة همافي تراعى قرار اختاذ وعملية منظورا املوارد استخدام

 يقلِّل حيث أيضا الطاقة على املوارد استخدام يف كفاءةال حتسني وينطبق .سواء حد على
 واستخدامها، الطاقة توليد عمليات من احلراري االحتباس غازات انبعاثات التحسني ذلك

 استراتيجيات ُتَعدُّ ولذلك .النفايات من والتخلص والنقل، ومعاجلتها، املواد واستخراج
 استخدام كفاءة وكذلك املتجددة الطاقة مصادر اعتماد تشمل اليت املستدامة الصناعية الطاقة
 تقليص حنو االقتصادات توجيه خالل من املناخ ريُّتغ مع التعامل يف أساسية أمهية ذات الطاقة

  .الكربون انبعاثات
 جمال يف جهودها يف للبلدان الداعمة براجمها اليونيدو تواصل سوف املنطلق، هذا ومن  -٧٢

  .املستدامة الطاقة وتوفري األطراف املتعددة البيئية االتفاقات تنفيذ ذلك يف مبا البيئية، اإلدارة
 خضراء صناعات إقامة يف البلدان تلك خربات اجملال هذا يف الربامج تعمِّق وسوف  - ٧٣

 املعايري وحتديد اإلمداد، سلسلة ختضري أجل من وطنية طريق خرائط ووضع جديدة،
 خمتلف وتنفيذ النظيفة، التكنولوجيا برامج وتشغيل املمارسات، أفضل وتعميم واملؤشرات،

 فترة وخالل .واخلربات البحوث بتقدمي الدولية احملافل يف واملسامهة القدرات، بناء عمليات
 وضع الربناجمي املكوِّن هذا إطار يف اخلصوص على سيتم األجل، املتوسط الربناجمي اإلطار
 حتسني على التركيز مع األنظف، اإلنتاج وبرامج مشاريع من متنوعة جمموعة وتنفيذ

 واملستوى املنشآت مستوى على والطاقة واملياه ملوادا واردمل املستدام واالستخدام اإلنتاجية
 املباشر التقين الدعم تقدميو ،القدرات بناء تقدميها املزمع اخلدمات تشمل وسوف .القطاعي

 املتعلقة العامة السياسة مسائل بشأن احلكومية املؤسسات إىل املساعدة تقدميو ،ملنشآتا إىل
 وتطبيق ونقلها وتكييفها يابيئ السليمة للتكنولوجيات الترويج وكذلك األنظف، باإلنتاج
 ذلك وسيقترن .الكيميائي اإلجيار مثل األعمال، قطاع يف األنظف لإلنتاج متقدمة مناذج

 واملنتجات اإلنتاج خطوط على أوسع نطاق على اإليكولوجي التصميم منهجيات تطبيقب
 املستدام االستخدام على التركيز اليونيدو ستواصل املياه، إدارة جمال ويف .هلا املخطَّط
 املياه إنتاجية حتسني أجل من الصناعي القطاع قدرات بناء ذلك ويشمل .املائية للموارد
 كافة، الصُّعد على احلكومية السياسات اعتماد وكذلك وتدويرها، استخدامها وإعادة
 .احلية ملوارده املستدام واالستخدام اإليكولوجي النظام هنج اعتماد جمال يف التدريب وتقدمي
 يابيئ ةالسليم اإلدارة لتشجيع القطاعات املتعددة براجمها اليونيدو ستعزز نفسه، الوقت ويف
  .النامية البلدان يف حياهتا دورة طوال معها التعامل تكفل اُنهجو اإللكترونية لنفاياتل
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 الصناعة يف الطاقة استخدام كفاءة حتسني إىل احلاجة على اليونيدو دستؤكَِّ كما  - ٧٤
 وحتقيقا .الطاقة استخدام يف بالكفاءة املتسمة واخلدمات املنتجات أسواق حتويل يف باملسامهة

 من االستثمار وتعجيل الطاقة، إلدارة جديدة معايري الستخدام بقوة ُيروَّج سوف الغاية، هلذه
 وزيادة األمثل، الوضع إىل وصوال الطاقة نظم حتسني إىل اهلادفة التدابري يف الصناعات جانب
 طريق عن وذلك الطاقة، استخدام يف بالكفاءة املتسمة اجلديدة الصناعية التكنولوجيات نشر

 الربامج تتناول سوف ذلك، إىل وباإلضافة .والسياساتية واملالية التقنية االستشارية اخلدمات
 سياق يف املناخ وتغيُّر الطاقة وأمن الطاقة بفقر الصلة ذات والفرص والتحدِّيات الشواغل
 طاقة توفِّر حللول تروِّج سوف فإهنا ولذلك .للجميع الشاملةو املستدامة الصناعية التنمية

 فرص يعزِّز مما املناخ، تغيُّر مع وتأقلماً إنتاجيةً أكثر الصناعة قطاعات جعل بغرض مستدامة
 الصناعة، يف الطاقة استخدام كفاءة معايري نشر ذلك يف مبا األخضر، والنمو اخلضراء العمل

 التطبيقات يف املتجددة الطاقة واستخدام املتجددة الطاقة على القائمة الذكية والشبكات
  .املناخ تغيُّر مع املتأقلمة الصناعات تشجيع وكذلك الصناعية

 املواد واستهالك إنتاج من التدرجيي صالتخلُّ إىل أيضا ماسة حاجة هناك التز وال  - ٧٥
 وتستجيب .الطبيعية والبيئة البشر صحة تدهور استمرار إىل تفضي اليت لألوزون املستنفدة
 حكومات الربامج تساعد سوف ولذا .احلاجة تلكل مونتريال وبروتوكول فيينا اتفاقية
 نقل خالل من ملتطلباته االمتثال على مونتريال بروتوكول على املوقِّعة النامية البلدان

 ٥ باملادة املشمولة البلدان إىل لألوزون مستنفدة مواد على القائمة غري التكنولوجيات
 لألوزون املستنفدة املواد مقادير حيث من املستهدفة الغايات لبلوغ الالزم بالدعم وتزويدها

 دعم إىل األنشطة هذه من املناخ بتغيُّر املتعلقة العناصر وهتدف .منها صلُّالتخ يتعيَّن اليت
 تغيُّر مستويات مع التكيُّف( والتكيُّف) املصدر عند االنبعاثات ختفيض( التخفيف َنهجْي
 استحداث بالتخفيف اخلاصة الدعم خدمات تشمل وسوف .)جتنُّبها ميكن ال اليت املناخ

 ذات والبلدان النامية البلدان يف احلراري االحتباس غازات انبعاثات من دِّللح جمدية مشاريع
 إضافةً الوطين، الصعيد على مستدامة إمنائية فوائدب تعود أن شأهنا من االنتقالية، االقتصادات

 الدعم خدمات امَّوأ .املناخ تغيُّر من دِّاحل إىل الرامية العاملية البيئية اجلهود يف إسهامها إىل
 على تركِّز صلة، ذات ومشاريع برامج صوغ على املساعدة فتشمل بالتكيُّف اخلاصة
  .النامية البلدان يف الصناعي بالقطاع اخلاصة التكيُّف أولويات

 العضوية ملوِّثاتلل ستكهوملا اتفاقية يف األطراف احلكومات ِقبل من التزام وهناك  - ٧٦
 تغيريات إجراء ذلك يف مبا البيئة، إلدارة وتدابري وتنظيمية قانونية تدابري بتنفيذ الثابتة

 الثابتة العضوية امللوِّثات فإنتاج .االتفاقية ملقتضيات االمتثال بغية كبرية، تكنولوجية
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 البشرية صحةبال جسيمة أضرارا لياحا تلحق احليوي احمليط يف وجودها وكذلك واستخدامها
 هومل،كستوا التفاقية االمتثال بلوغ على البلدان أيضا اليونيدو تساعد سوف ،لذا .والبيئة
 التلوث من البيئية ومواردها سكاهنا محاية على النامية البلدان قدرات تنمية إىل وهتدف
  .الثابتة العضوية بامللوِّثات املتصل
 مبوجب االلتزامات معاجلة أجل من البلدان دعم يف جهودها اليونيدو ستواصل كما  - ٧٧

  .الزئبق بشأن ميناماتا اتفاقية
    

    الصناعية املشورة والبحوث واإلحصاءات بشأن السياسات  - ٣- باء  
 املتوسط الربناجمي اإلطار خالل اجلامعة الربامج من عددا أيضا اليونيدو ستنفِّذ  - ٧٨

 هذا يف قصوى أمهية الصناعية السياسات بشأن واإلحصاءات والبحوث لمشورةول. األجل
 مساعدة يف املتحدة األمم منظومة ضمن اليونيدو دور تعزيز مواصلة وبغية .الصدد

 وضع املنظمة ستواصل ومراقبتها، وتنفيذها الصناعية السياسات صياغة على احلكومات
 الصناعية السياسات بشأن استراتيجي دعم تقدمي هبدف األنشطة من وجامعة شاملة حزمة
 ةاهليكلي يُّراتالتغ حتليل إىل باالستناد الدخل املتوسطة والبلدان الدخل املنخفضة البلدان إىل

 الفقر من دِّاحل على خاص تركيز مع السياساتية األدوات من مناسبة جمموعة وكذلك
  .البيئية واالستدامة االقتصادية التنافسية والقدرة

 ومرتكزة تطبيقية مسامهة الصناعية التنمية فهم تيسري يف اليونيدو مسامهة وستكون  - ٧٩
 املشورة إسداء على اليونيدو قدرات تعزيز زيادة إىل وسعياً .ُمحكمة جتريبية بيانات على

 أدواهتا استعراض املنظمة ستباشر ،العامة السياسة جمال يف األعضاء للدول األدلة على القائمة
 درجة زيادة إىل خاص انتباه وسيوىل .احلاجة عند وحتسينها مرجعية، معايري لوضع القُطرية
 صولحل وتيسريا .التحليلي عمقه وزيادة التنافسي الصناعي األداء قياس رشِّمؤ يف التركيز
 اإلعداد إىل خاص انتباه سيوىل أعاله، الواردة املعلومات على األعضاء الدول من عدد أكرب

 اإلحصاءات خالل من املُحدَّدة ياتدِّوالتح االجتاهات على قائمة إقليمية لتوقعات املنتظم
 املنظمة سُتصدر ذلك، إىل وباإلضافة .وتوزيعها جتميعها اليونيدو تتوىل اليت الرئيسية الصناعية
 الصناعية السياسات بضبط األعضاء للدول تسمح كي الصناعي الناتج عن فصلية مؤشرات

 األساسية النتائج نشر بغية لالتصال جيتهاياسترات اليونيدو ستعزز كما .املناسب الوقت يف
 عن العامة السياسات خالصات إصدار يف االنتظام خالل من أوسع مجهور إىل للبحوث
  .ةاهليكلي يُّراتوالتغ الصناعية التنمية جمايل يف رئيسية مواضيع
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 اليت الرئيسية الدورية النشرة الصناعية التنمية تقرير سيظل باملنشورات، يتعلق وفيما  -٨٠
 فُيتوخى األخرية السنوات يف وحيد موضوع على الوثيقة هذه ركَّزت ولئن. اليونيدو تصدرها

 ينقل حبيث ما رسالة توجيه على أكرب بقدر القادمة السنوات يف الصناعية التنمية تقرير زكِّير أن
 عمل بورقات التقرير وسُيستكمل. النشر وقت يف وراهنة هامة املنظمة تعتربها واضحة رسالة

  .باملوضوع صلة ذات وورقات
 وترية وكذلك البحوث، جمال يف وتعاوهنا شراكاهتا توسيع يف اليونيدو ستستثمر كما  - ٨١

 معهد إطار يف الصناعية التنمية بشأن املشتركة اإلقليمية العمل حلقات/املؤمترات وتغطية
 لتوسيع الرئيسية اآللية والبحث التدريب جمايل يف التعاون وسيشكل .القدرات لبناء اليونيدو
 يف الصيت الذائعة املؤسسات ليشمل ياتدرجي عوسيتوسَّ قدراهتا، بناءو اليونيدو حبوث امتداد
  .والسياسايت األكادميي اجملالني يف والنامي املتقدم العامل

    
    تعبئة الشراكات والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب  - ٤- باء  

 كبرية أمهية إيالء اليونيدو ستواصل األجل، املتوسط الربناجمي اإلطار فترة اللخ  - ٨٢
 واخلاص العام القطاعني يف أخرى ومؤسسات منظمات مع استراتيجية شراكات قامةإل

 كما األعضاء، البلدان يف للجميع الشاملةو املستدامة الصناعية التنمية تنفيذ لدعم كوسيلة
 زيادة هو املتكاملة الشراكة لنهج املنطقي واألساس .ليما إعالن يف بوضوح بذلك ىيوَص
 ومؤسسات األعمال قطاع موارد تسخري خالل من لليونيدو التقين التعاون أنشطة تأثري

 خالل من املعنيني اخلارجيني الشركاء من ذلك وغري االستثمار وصناديق اإلمنائي التمويل
 هذه نطاق ويشمل .مشتركة ومسؤوليات وموارد أهداف حول تتمحور شراكات
  .شامل انطباق ذات آلية ُيعترب لذاو مجيعها، الثالث املواضيعية اليونيدو أولويات الشراكات

 إمنائية حلول تقدمي إىل الشراكات، على القائمة براجمها خالل من اليونيدو، تسعى ولن  - ٨٣
 القواعد ووضع السياسات وضع جمال يف االستشارية خدماهتا بني اجلمع خالل من شاملة

 من االستفادة إىل أيضا وإمنا فحسب، التكنولوجيا ونقل لالستثمار والترويج التقين والتعاون
 وسوف. اإلمنائي األثر لتعظيم اآلخرين احملتملني الشركاء وخربات والتكنولوجية املالية املوارد
 نسبة يشكل وسوف املقبلة، السنوات يف خدمات من املنظمة تقدمه ما صلب يف النهج هذا يظل

 وتتوقع. شركائها برامج ومع براجمها بني التآزر أوجه تعزيز إىل الرامية أنشطتها من متزايدة
 الشراكات برنامج وتعزيز إقامة يف بالفعل اكتسبتها اليت الواسعة اخلربة إىل استنادا اليونيدو،
 والسنغال، إثيوبيا ئدينالرا البلدين يف للجميع والشاملة املستدامة الصناعية التنمية إطار يف القُطرية
 ويف. املناطق خمتلف عرب البلدان من أكرب عددا يشمل حبيث الربنامج هذا يف كبري عتوسُّ حتقيق
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 والشركاء األعضاء الدول مع املنتظم التواصل على خاصة بصفة التركيز سيستمر السياق، هذا
 أصحاب بني فيما واخلربات املعارف تبادل تعزِّز استراتيجية حوارات خالل من التنمية يف

 خصيصا املعدَّة األعمال، قطاع يف املبتكرة والنماذج والسياسات االستراتيجيات بشأن املصلحة
 التنمية بشأن سابقني منتديني على وبناء. للجميع والشاملة املستدامة الصناعية التنمية أجل من

 إىل الربناجمي املكوِّن هذا يسعى سوف ،٢٠١٤ عام يف ُعقدا للجميع والشاملة املستدامة الصناعية
 من استخلصه وما إجنازات من لليونيدو التابع القُطرية الشراكات برنامج حققه ما عرض مواصلة

 خالل للجميع والشاملة املستدامة الصناعية التنمية بشأن الالحقة املنتديات تنظيم خالل من رَبِع
  .األجل املتوسط الربناجمي اإلطار فترة
 شركات مع االستراتيجية والتحالفات الشراكات ترويج أيضا يتواصل وسوف  - ٨٤

 ٢٠١٥ عام بعد ما فترة يف إمنائي تغيري عوامل بصفتها إلشراكها سعيا اخلاص، القطاع

 املستدامة الصناعية التنمية حتقيق إىل اهلادفة املشتركة الربامج أجل من هاموارد تسخريول
 االقتصادي للنمو رئيسي كمحرك اخلاص للقطاع املركزية لألمهية ونظرا .للجميع الشاملةو

 األساسية، واخلدمات السلع وتوفري العمل فرص وإجياد والتكنولوجيا املعارف وتوليد احمللي
  .اخلاص القطاع يف الشركاء مع واملتنامي املستمر التواصل اليونيدو تعزِّز سوف
 أولوية الثالثي، التعاون ذلك يف مبا اجلنوب، بلدان بني فيما التعاون يظل وسوف  - ٨٥

 إطار يف ،اليونيدو تقوم وسوف .األجل املتوسط الربناجمي اإلطار فترة يف لليونيدو رئيسية
 اخلاصة مراكزها بني والتآزر التنسيق بتحسني التعاون، ذلك تعزيز إىل الرامية جهودها
 على أدوات من يلزم ما مع املوارد من واسعة شبكة لتكوين والتكنولوجيا االستثمار بترويج
  .التكلفة حيث من فعَّالة بطريقة العاملي الصعيد على املعلومات على احلصول لتيسري اإلنترنت

    
      الربامج اإلقليمية  - ٥- باء  
    أفريقيا  - ١- ٥- باء

 حيث اإلجيابية، التطورات من عدد من األخرية السنوات يف األفريقية املنطقة استفادت  -٨٦
 لتحقيق األثر وعميقة النطاق واسعة تدابري بفضل االقتصادي النمو يف مستمرا تسارعا شهدت
 مظاهر أنَّ له يؤسف مما أنه بيد. املاضي دالعق خالل الكلي االقتصاد صعيد على االستقرار
 وضعف التحتية، البىن ورداءة والتجارية، اإلنتاجية القدرات لضعف نتيجة العرض يف اجلمود
 والتجارية الصناعية اإلمكانات حتقيق دون حالت اتيةؤم أعمال بيئة وغياب الداخلي، الطلب

 التنمية لدعم القصوى األولوية إعطاء اليونيدو ستواصل املنطلق، هذا ومن .أفريقيا يف
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 اإلنتاجية القدرات بناء يف املسامهة خالل من أفريقيا يف للجميع الشاملةو املستدامة الصناعية
 وستوفَّر .املنافسة على والقدرة واملهارات اإلدارية القدرات وكذلك الالزمة والتجارية
 املؤسسات وتعزيز واإلقليمية الوطنية الصناعية السياسات صوغ لتوجيه هذه التعاون خدمات
 املتعلقة القضايا معاجلة ستتم ذلك، إىل وباإلضافة .اإلقليمي الصعيد على التحتية والبىن
 إقامةو واملتوسطة الصغرية املنشآت جمموعات وتنمية ،التكنولوجيا ونقل ،االستثمار بترويج
 هبدف ،تلويثا األقل واإلنتاج الدولية، للمعايري واالمتثال النوعية وإدارة لتصدير،ل احتادات
  .املنطقة لبلدان التصديرية واإلمكانات العرض قدرات تعزيز

    
    املنطقة العربية  - ٢- ٥- باء

 املنطقة يف كثرية بلدان تواجهها اليت الرئيسية ياتدِّالتح أحد الفقر من داحل يزال ال  -٨٧
. االقتصادية للتنمية اًكبري اًيدِّحت لتشكِّ - الشباب أوساط يف وأساسا -  ةالبطال تزال وال العربية،
 دُّوحي .والنـزاعات احلروب آثار منها ألسباب كبرية ياتحتدِّ جمملها يف العربية املنطقة هوتواج
 املنطقة يف البلدان من العديد قدرة من والرتاعات احلروب هبذه املرتبط السياسي اليقني عدم
 البلدان من العديد أنَّ كما. والصناعية االقتصادية للتنمية مستدامة عملية يف الشروع على
 من كثري يف تكون اليت الصناعية قدراهتا تعزيزو التحتية بنيتها إصالح إىل ماسة حباجة

 صوغ على املنطقة يف أنشطتها اليونيدو تركز سوف ولذلك .مدمَّرة أو قدمية احلاالت
 والربامج االستراتيجيات ذلك يف مبا سليمة، صناعية سياسات لوضع وبرامج استراتيجيات

 القطاع يف األعمال ريادة قدرات وتنمية والشباب، للنساء االقتصادي التمكني تتناول اليت
 التصدير، أسواق وتطوير املنتجات نوعية وحتسني والتكنولوجيا، االستثمار وترويج اخلاص،
  .الصناعية النفايات وإدارة املياه وإدارة البيئة ومحاية املتجددة، والطاقة الريفية التنمية وتعزيز

    
    آسيا واحمليط اهلادئ  - ٣- ٥- باء

 مستويات تتباين اليت البلدان من متنوعة جمموعة اهلادئ واحمليط آسيا منطقة تشمل  -٨٨
 السنوات يف أُحرز الذي الكبري مالتقدُّ ورغم. تواجهها اليت ياتدِّالتح وكذلك فيها التنمية
. فقري مليون ٧٣٣ من أكثر تضم زالت ما فهي املنطقة، هذه يف الفقر حدة ختفيف يف األخرية
 وشدهتا نطاقها يف ختتلف ياتدِّالتح تلك أنَّ رغم اإلمنائية، التحدِّيات من داعد املنطقة وتواجه

 الدخل يف التفاوت من تتراوح حيث أخرى، إىل إقليمية دون منطقة ومن آخر إىل بلد من
 الشباب، فيهم مبن املتزايدين، لسكاهنا املتاحة العمل فرص ونقص املؤسسية القدرات وضعف

 واحمليط آسيا منطقة يف التنوع وسيجعل. البحار مياه منسوب وارتفاع الطبيعية الكوارث إىل
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 إىل مهادِّتق اليت الدعم خبدمات يتعلق فيما متمايزا هنجا اليونيدو تعتمد أن الضروري من اهلادئ
 الصغرية املنشآت جمموعات وإقامة املؤسسي، الدعم فإنَّ اإلمجال، وجه وعلى. املنطقة نبلدا

 لألمن التحتية والبنية املرأة، ولدى األرياف يف األعمال ريادة على القدرات وتنمية واملتوسطة،
 وتقدمي اجلديدة، التكنولوجيات باستخدام يتعلق فيما القدرات وبناء املهارات وتنمية الغذائي،
 رئيسية برناجمية جماالت ستشكل اإلنتاجية، تعزيز بغية التقليدية الزراعية الصناعات إىل الدعم
 بني الصناعي للتعاون الترويج أيضا اليونيدو وستواصل. املنطقة يف اليونيدو تركيز عليها ينصب
 ونقل االستثمار ترويج مثل جماالت يف األخرى واملناطق آسيا وبني آسيا داخل اجلنوب بلدان

  .اإلمنائية اخلربات وتبادل واملهارات املعارف ونقل التكنولوجيا
    
    الوسطىأوروبا وآسيا   - ٤- ٥- باء

 العديد واجه التنوع، شديدةال البلدان من ٢٩ الوسطى وآسيا أوروبا منطقة تشمل  - ٨٩
 حتقيق على املنطقة بلدان قدرة بشدة ذلك ويعيق .األخرية السنوات خالل نزاعات منها

 ويشكِّل .البلقان وغرب الوسطى وآسيا القوقاز يف سيما وال الكاملة، اإلمنائية إمكاناهتا
 جهودها أما .املنطقة بلدان إىل بالنسبة ةوملحَّ متنامية حاجة والصناعي صادياالقت التنويع
 اإلحباط فتواجه األخرى العاملية واألسواق الغربية أوروبا أسواق إىل الصناعية سلعها إلدخال
 االجتماعية واملعايري والبيئة والطاقة التجارة معايري ملختلف االمتثال على قدرهتا عدم بسبب
 هذه يف املستخدمة الصناعية التكنولوجيات تكون ما وكثريا .األسواق هذه يف السائدة
 .والتلوث السامة االنبعاثات من عالية مستويات إىل وتؤدي يابيئ مأمونة وغري متقادمة البلدان
 لبناء شديد اهتمام إيالء اليونيدو ستواصل األجل، املتوسط الربناجمي اإلطار فترة وخالل
 االقتصادي بالتنوع املتعلقة السياسات إطار يف تدابري مثل مترابطة، جماالت عدة يف القدرات

 وتيسري ،األعمال ريادة على والقدرة واملتوسطة الصغرية املنشآت وتنمية والصناعي،
 للطلب جتسيدا ،تلويثا األقل واإلنتاج الطاقة، استخدام يف والكفاءة والتجارة، التكنولوجيا

  .املنطقة بلدان يف الربناجمية اجملاالت هذه لىع القوي
    

    أمريكا الالتينية والكاريـيب  - ٥- ٥- باء
 الالتينية أمريكا منطقة يف االقتصادية اآلفاق بدأت ،يانسب القوي النمو من عقد بعد  -٩٠

 السلع أسعار وتراجع التجارة، يف األخرية االخنفاضات بسبب تعقيدا أكثر تصبح والكارييب
 ياتدِّالتح يربز مما اخلارجية، والتمويلية النقدية األوضاع بشأن اليقني عدم وتزايد األساسية
 الالتينية أمريكا منطقة بلدان نَّفإ يات،دِّالتح هذه وملواجهة. املنطقة تواجه اليت اهليكلية
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 االبتكار تشجع اليت السياسات من دعمب التنويع، من أكرب درجة حتقيق إىل حباجة والكارييب
 بالقدرات والنهوض اإلنتاجية لتعزيز تدابري اختاذ ذلك ويتطلب .اإلنتاجية الروابط وتعزِّز

 مضاعفة مع" الناشئة الوسطى الطبقات" الحتياجات االستجابة حتسني أجل من احلكومية
 األجل، املتوسط الربناجمي اإلطار فترة وخالل .املساواة وعدم الفقر من دِّاحل أجل من اجلهود
 التركيز مع اإلقليمي، دون املستوى على التكامل تعزيز على خاصة بصفة اليونيدو ستركز
 معايري واعتماد اخلارجية، األسواق يف الصرامة املتزايدة واللوائح للقواعد االمتثال على

 تزيد إنتاجية أكثر ممارسات واستخدام التكنولوجيا، وحتديث جديدة، تسويق واستراتيجيات
 أمريكا منطقة بلدان يف التحويلية الصناعات لدى املنافسة على والقدرة املضافة القيمة
 تعزيز على خاص بشكل اليونيدو تركز سوف اهلدف، هذا ولتحقيق .والكارييب الالتينية
 اجملال يف القيمة سالسل وتطوير التصدير، واحتادات واملتوسطة الصغرية املنشآت جتمعات
 استخدام يف والكفاءة تلويثا األقل واإلنتاج واالمتثال، للنوعية التحتية والبنية ي،الزراع
  .الصناعية السياسات لصوغ الدعم تقدمي وكذلك املوارد،

    
      اإلطار املتكامل للنتائج واألداء  - جيم  

    نبذة عن اإلطار املتكامل للنتائج واألداء  - ١- جيم  
 توضيح يف اليونيدو استحدثته الذي واألداء للنتائج املتكامل اإلطار من الغرض يكمن  - ٩١

: يلي ما بشأن – العامل أحناء مجيع يف وموظفيها األعضاء دوهلا -  املنظمة أمام الصورة
 بعد ملا العاملية التنمية وخطة ليما إعالن إىل استنادا العاملية، اإلمنائية النتائج يف املتوقعة مسامهتها  )أ(

 األداء قياس) ب(و ،)املرفق( ٩ اهلدف وخصوصا املستدامة، التنمية أهداف حول ٢٠١٥ عام
 اإلرشادات وثيقة يف املطلوب النحو على اإلدارية، والفعالية والكفاءة الشفافية حيث من ياملؤسس

 براجمها ذلك يف مبا اليونيدو، مبستقبل املعين الرمسي غري العامل الفريق من املقدَّمة االستراتيجية
 اإلطار تنفيذ يف به لالسترشاد للنتائج األجل طويل يامؤسس إطارا يوفر بذلك وهو. ومواردها
  .وميزانيات برنامج من به يرتبط وما ٢٠١٩- ٢٠١٦ للفترة األجل املتوسط الربناجمي

 جعل هو واألداء للنتائج املتكامل اإلطار من الغرض فإنَّ العموم، وجه وعلى  - ٩٢
 على هنجا وحيدِّد ،٢٠١٥ عام بعد ما فترة يف اًوموثوق اًوكفؤ اًوشفاف عمليا شريكا اليونيدو
  .عنها واإلبالغ النتائج رصد بشأن مستويات وأربعة مرحلتني
 الشاملو املستدام التصنيع حتقيق يف احملرز مالتقدُّ يرصد ،اإلمنائية النتائج: األول الشق

  :يلي امم ويتألف للجميع،
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 والشاملة املستدامة الصناعية التنمية حالة: )األول املستوى( العاملية التنمية نتائج  •  
 من املستوى هذا اليونيدو وتستخدم. اليونيدو يف األعضاء الدول لدى للجميع

 فيه تعمل الذي الصناعية للتنمية األوسع السياق لتجسيد النتائج إطار مستويات
 اليونيدو إىل العاملية التنمية سياق يف املالَحظة التحسينات ُتعزى وال. املنظمة
 البلدان تبذهلا اليت اجلماعية للجهود نتيجة هي التحسينات هذه ألنَّ مباشرة

 أمهية املستوى هذا يرصد مثَّ ومن. اليونيدو ذلك يف مبا التنمية، يف وشركاؤها
 الصناعية التنمية ملؤشرات وفقا التنمية جمال يف احملرز والتقدُّم اليونيدو استراتيجية
  .املنظمة أداء تقييم به املقصود ليس ولكن للجميع والشاملة املستدامة

 املستوى هذا جيسِّد: )الثاين املستوى( اليونيدو من بدعم احملققة القُطرية النتائج  •  
 املنظمة برامج من بدعم اليونيدو من املستفيدة البلدان عنها تبلِّغ اليت النتائج

. للجميع والشاملة املستدامة الصناعية التنمية تعزيز إىل الرامية ومشاريعها
 منو قياس يتيح مما اإلطار، ضمن الشاملة املؤشرات من جمموعة وضع وُيتوخى
  .حمددة ومناطق بلدان يف املستهدف احلافظة

  :يلي مما ويتألف اليونيدو، أداء على يركز ،املنظمة أداء: الثاين الشق
 حيث من اليونيدو أداء املستوى هذا يتعقَّب: )الثالث املستوى( الربامج إدارة فعالية  •  

 البدء عند ومشاريعها براجمها بنوعية يتعلق فيما سيما وال ،ومشاريعها براجمها إدارة
 مستوى على واآلثار النتائج ذلك يف مبا اإلجناز، وعند التنفيذ وأثناء

 مراعاة مسائل بشأن أولوياهتا املنظمة تعميم مدى يتتبع كما. الربامج/املشاريع
 اجلامعة القضايا من ذلك وغري املعارف وإدارة الشراكات وبناء اجلنساين املنظور
  .الصلة ذات

 التقدُّم املستوى هذا يقيِّم: )الرابع املستوى( التنظيميان والتحديث الفعالية  •  
 عملياهتا إدارة على التنظيمية اليونيدو قدرات من هامة جماالت يف  احملرز

 البشرية، املوارد وإدارة املوارد، وإدارة تعبئة ذلك يف مبا ،بفعالية الداخلية
  .اإلدارية والكفاءة

 املتوقع الشامل األداء/املتوقعة الشاملة النتائج واألداء للنتائج املتكامل اإلطار ويصف  - ٩٣
 أجال أطول زمنيا إطاراً يتيح وسوف. األجل املتوسط الربناجمي اإلطار تنفيذ فترة خالل

 خط ويضع ،٢٠٣٠ عام يف املستدامة التنمية أهداف حتقيق أجل من النتائج ورصد للتخطيط
 املطاف، هناية يف املواءمة، وييسِّر لليونيدو، التشريعية االستراتيجية وثائق جلميع متجدد أساس
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 يف مبا املتحدة، األمم منظومة نطاق على التخطيط وثائق مع االستراتيجية اليونيدو وأطر لُنُهج
 املتحدة األمم ألنشطة سنوات أربع كل جيري الذي الشامل السياسات استعراض ذلك

 أن أيضا منه القصد يكون وبذلك،. العامة اجلمعية اعتمدته الذي التنمية أجل من التنفيذية
 التنمية خبطة املنظمة أجزاء من جزء كل يربط لليونيدو والشفافية للمساءلة حديثا إطارا يضع

  .نطاقا األوسع
  :يلي ما مالحظة املهم من السياق، هذا ويف  - ٩٤

 عليها يقوم اليت املقترحة املؤشرات ضبط يف االستمرار الضروري من سيكون  )أ(  
 هذه مؤسسية تقييم آلية وستتعقب ؛مجيعها األربعة املستويات على اءواألد للنتائج املتكامل اإلطار

  ؛٢٠١٥ عام يف لإلطار النهائية الصيغة وضع خالل األساس خط يوضع وسوف املؤشرات؛
: يلي ما يف ٢٠٢١- ٢٠١٦ للفترة احملددة االستراتيجية األهداف تتمثل سوف  )ب(  

 البيئة على احلفاظ‘ ٣‘و ؛االقتصادية التنافسية القدرة تعزيز‘ ٢‘و ؛الرخاء تعميم‘ ١‘
  ؛)للجميع الشاملةو املستدامة الصناعية التنمية جمتمعةً منها تتشكل اليت العناصر  وهي(

 يف للجميع الشاملةو املستدامة الصناعية التنمية مدُّتق األول املستوى يقيس  )ج(  
 أداء قياس به يراد ال ولكن -  التنمية هذه أمهية مدى يبني وهو ،اليونيدو مع املتعاملة البلدان
 املؤشرات بني منطقية صالت إقامة ويتيح القُطرية، النتائج الثاين املستوى ويقيس. اليونيدو
 املستهدفة والفئة .وأنشطتها لليونيدو يالربناجم والدعم القُطري املستوى على املتوسطة/الكلية

  اليونيدو؛ مع املتعاملة البلدان يه والثاين األول ملستوينيبا
 من ومها اليونيدو يف مباشرة بصورة والرابع الثالث املستويني مالحظة ميكن  )د(  
 والرابع الثالث املستوينيب املستهدفة والفئة .املنظمة إىل بالنسبة املؤسسية اإلدارة أداء نتائج
  الداخلية؛ بالعمليات الصلة ذات اتواملؤشر لليونيدو، العملياتية الكيانات يه

 أمر وهو املتوافرة، البيانات حبسب املستويات جلميع األساس خط قيمة ستحدَّد  )ه(  
  .نفسها اليونيدو داخل من املستمدَّين والرابع الثالث املستويني إىل بالنسبة كبرية صعوبة يطرح لن
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    تصميم اإلطار املتكامل للنتائج واألداء  - ٢- جيم  

 املستدامة الصناعية التنمية مفهوم حول واألداء للنتائج املتكامل اإلطار يتمحور  - ٩٥
 اخلامسة الدورة يف اعُتمد الذي ليما إعالن يف عليه املنصوص النحو على ،للجميع الشاملةو

 الصمود، على قادرة حتتية ُبىن إقامة" ٩ اهلدف يف واملقتَرح ،العام ليونيدوا ملؤمتر عشرة
 :طريق عن ذلك ويتم ".االبتكار وتشجيع واملستدام، للجميع الشامل التصنيع وحتفيز

  .البيئة على احلفاظ‘ ٣‘و ؛االقتصادية التنافسية القدرة تعزيز‘ ٢‘و الرخاء؛ تعميم‘ ١‘
 على حمتمالً ياإجياب اًأثر للجميع الشاملةو املستدامة الصناعية للتنمية أنَّ إىل وبالنظر  - ٩٦
 الربناجمية النتائج لقياس ترابطي هنج اتباع ُيقترح األخرى، عشر الستة األهداف مجيع

 وهي التمكينية، واخلدمات الوظائف من مالئم مزيج خالل من النتائج وتتحقق .للمنظمة
 جمال يف االستشارية واخلدمات والبحث التحليل وظيفتا‘ ٢‘و ؛التقين التعاون‘ ١‘: حتديدا

 وإقامة التجمع ‘٤‘و ؛االمتثال/باملعايري املتعلقة واألنشطة املعيارية الوظائف‘ ٣‘و السياسات؛
  .الصناعي والتعاون الشبكات وبناء املعرفة نقل أجل من الشراكات

 اخلطة يف لليونيدو اإلمنائية املسامهة عليه تقوم الذي العام املنطق هذا إىل واستنادا  - ٩٧
 جرى وقد .١ الشكل يف املبيَّن النحو على واألداء للنتائج املتكامل اإلطار ُينظَّم ،ةالعاملي
 قياس إلتاحة اإلطار، مستويات من مستوى بكل املربوطة املؤشرات، من جمموعة وضع
  .بالشفافية يتسم حنو على األعضاء الدول إبالغ أجل ومن ،النتائج على القائمة اإلدارة
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  واألداء للنتائج املتكامل اإلطار: ١ الشكل
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   احملققة القُطريةالنتائج
 اليونيدو من بدعم

الصمود على القادرة التحتية والبنية للجميع الشاملةواملستدامةالصناعيةالتنميةحالةهيما
 ؟العاملي الصعيد على واالبتكار

التنمية صعيد على املرجوة نتائجها حتقيق أجل من األعضاءدوهلادعميفاليونيدوجناحمدىما
  للجميع والشاملة املستدامة الصناعية التنمية فيها مبا املستدامة،

 والشاملة املستدامة الصناعية التنمية إىل استنادا[ والبيئية واالجتماعية االقتصادية االستدامة حتقيق  •
	التحويلية الصناعات على التركيز ؛]للجميع

	التنفيذ ووسائل واالبتكار، التحتية، البنية  •
 ذلك يف مبا العاملي، الصعيد على املستدامة التنمية أهداف من ٩ اهلدف عن مبعلومات اإلبالغ  •

	األخرىباألهدافصلته

 الربامج من متزايد عدد نطاق علىللجميع والشاملة املستدامةالصناعيةالتنميةحتقيقيفاحملرزالتقدُّم •
	القُطرية

	الصلة ذو والدعم املؤسسات، فعالية  •
	واملوصولية واالستثمار التحتية البنية يف الثغرات  •
	اليونيدو من املقدم بالدعم املستدامة التنمية أهداف وارتباط القُطري املستوى على ٩ اهلدف  •

   التنمية نتائج
  العاملية

ذات التقنية وأنشطتها للجميعالشاملةو املستدامة الصناعيةبالتنميةاملتعلقةبراجمهااليونيدوتديرهل
  نتائج؟ لتحقيق بفعالية الصلة

ومشاريعهااليونيدوبرامجنوعية •
	املخاطر وإدارة والتقييم، والرصد النتائج، على القائمة واإلدارة احلافظات، إدارة  •
	اجلغرافية والتغطية اجلنساين املنظور مراعاة تعميم  •
	والشراكات والشبكات املعارف إدارة  •

 والتحديث الفعالية
  التنظيميان

   اإلدارة فعالية
 الربناجمية

مساره يف التنظيمي حتديثهاميضي وهل وفعالية، بكفاءةوعملياهتامواردهااليونيدوتديرهل
 الصحيح؟

	وتعبئتها ومواءمتها واملوارد املوجودات إدارة  •
	املعرفية الشبكات وإقامة القدرات تنمية  •
	القُطرية النظم واستخدام امليدانية العمليات  •
	التنفيذية واإلدارة األعمال حتديث  •
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 اإلمنائية النتائج: األول للشق املقترحة املؤشرات

 )األول الشق(املؤشرات

 *)األول املستوى( العاملية التنمية نتائج

 االبتكارية والقدرات الصناعيةالتنافسيةالقدرة
  )األمريكي للدوالر الثابتة احلالية بالقيمة(  الصناعيةاملضافةالقيمة
  )البلدان عدد( التصنيعمرحلة
  )١‐٠: النطاق(  التنافسي الصناعياألداءمؤشر
  )١‐٠: النطاق(  العامليالترابطمؤشر
  )١‐٠: النطاق( التنويع/الصناعيةاملضافة القيمة تركيز/املنَتج/التصديرأسواقمؤشر
  )مئوية نسبة( الرئيسية املصدَّرة للمنتجات النسيبالرفضمعدل
 اجلنسني بني واملساواة الصناعيةالبشريةاملوارد
  )مئوية نسبة( )اإلمجاليةالعمالة/الصناعية العمالة( التحويلية الصناعاتيفالعمالة
  )األمريكي للدوالر احلالية بالقيمة( التحويليةالصناعة قطاع يف) إناث/ذكور( العاملأجرمتوسط
  )ساعات( اجلنس ونوع الصناعة حبسبالعملساعات
  )األشخاص عدد( اجلنسونوعالصناعةحبسبجزئي،بدوام كامل، بدوام األجنبية والعمالةاحملليةالعمالة

 الصناعية التحتية والبىن واملؤسساتاحلوكمة
  )٥‐١: النطاق(  للصناعة التنظيمية/احلكوميةالبيئة
  )٥‐١: النطاق( العمالةاحليِّز،اآلالت، معقولة، بأسعار الصناعيالتمويلتوافر

  )٥‐١: النطاق(  الصناعة حسبالتسويقحتديات
  )٥‐١: النطاق( النقلومرافق األساسية واملواد واملياهالكهرباءتوافر
  البيئة علىالصناعةتأثري
  )مئوية نسبة( الصناعةحسب املتجددة الطاقة الستخداماملئويةالنسبة
  )األمريكي للدوالر احلالية بالقيمة( الصناعة حسب املشتراة للمواداإلمجاليةالقيمة

  )األمريكي للدوالر احلالية بالقيمة( الصناعةحسب)الصناعية املضافة القيمة( واملياه واملوادالطاقةاستهالك

 **)الثاين املستوى( اليونيدو من بدعم احملققة القُطرية النتائج
 الصناعية اإلحصائيةالقدرات
  )البلدان عدد( الصلةذاتاملؤسسيةوالقدراتالصناعية اإلحصاءات نظم لديها تعززتاليتالبلدان
 الرخاء تعمم اليت اليونيدو بربامجالعاملةالبلدان
  )البلدان عدد(  صناعية حلول خاللمنالبشرياألمنعلىاملخاطرمنوغريهاالغذائياألمنعلىللمخاطر التصدي على قدراهتا تعززتاليتالبلدان
  )البلدان عدد( والعامةواالقتصاديةالسياسيةاحلياةيفهلااملتاحةاملتكافئة والفرص املرأة مشاركة فيها تعززتاليتالبلدان
 البنيةوإصالح والصغرية، الصغرىاملنشآتاستعادةطريقعناملتضررينللسكانالرزقكسبفرصمن مزيد فيها يتاح اليت أزمات مناخلارجةالبلدان
 العملفرص وإجياد املتضررة، الصناعيةأوالزراعيةالتحتية

  )البلدان عدد(

 االقتصاديةالتنافسيةالقدرة تعزِّز اليت اليونيدو بربامجالعاملةالبلدان
 واإلبداع األعمال ريادة خالل منللجميعوالشاملةاملستدامةالصناعيةالتنميةتدعمومبادراتسياسات وتنفيذ وضع على قدرهتا تعززتاليتالبلدان

 ومنوهااملنشآت على النظامي الطابع إضفاء وتشجعواالبتكار،
 )البلدان عدد(

 )البلدان عدد(  والعاملية الوطنية واألسواقالقيمةسالسليفاملنشآتمنوغريهاواملتوسطةالصغريةالصناعية املنشآت إدماج على قدرهتا تعززتاليتالبلدان
 )البلدان عدد(  اخلاص القطاعاستثماراتمستوياتارتفاعمنهابطرائقللجميع،والشاملةاملستدامةالصناعية التنمية مستويات فيها ارتفعتاليتالبلدان
 البيئةعلى حتافظ اليت اليونيدو بربامجالعاملةالبلدان
  )البلدان عدد( الوطنية ودون الوطنية والقانونيةاملاليةواألطروالتخطيطالسياساتأطريفوإدماجهااألطرافاملتعددةالبيئية االتفاقات تنفيذ على قدرهتاتعززتاليتالبلدان
  )البلدان عدد( االنبعاثات املنخفضة التكنولوجياتمنهابطرائقالصمود،علىوقدرةمنخفضةبانبعاثاتالتنميةمسارحنواجلذرية التحوالت إدارة على قدرهتاتعززتاليتالبلدان

  ).والتنسيق االستراتيجي التخطيط وحدة مجعتها العاملي الترابط مؤشر بيانات( الصناعية اإلحصاءات وحدة مجعتها بيانات  *  
  س.النوعية رصد وحدة مجعتها بيانات   **  
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  املنظمة أداء: الثاين للشق املقترحة املؤشرات
  )الثاين الشق(املؤشرات

  *)الثالث املستوى( الربامج إدارة اليةفع
 والتقييموالرصدالنتائج، على القائمة واإلدارة احلافظات،إدارة
  )العدد( )املنطقةحسب اجلديدة املشاريع عدد(احلافظاتتنمية

  )مئوية نسبة(  األوسع القُطرية األطر منكجزءالربامج
  )مئوية نسبة( احملددة األهداف ضوء يف)واالستدامةوالكفاءةوالفعاليةاألمهيةحيثمن(بتقييمهااإلجناز عند ناجحة ُتعترب اليتاملشاريع/الربامج
  )مئوية نسبة( الربامجيفالتقينوالتعاون العامة والسياسة البحثبنيالروابط
  )مئوية نسبة( املخاطر إلدارة وافية بنظممزوَّدةمشاريع
 الرصد نظام/املستفيدين تعليقات/األساسيةاالستقصاءات/واألهدافالرئيسيةاألداءمؤشرات/املنطقية األطر من يكفي مالديهامشاريع
  األنشطةعنلإلبالغاجلغرافيةاملعلوماتبنظمتعملتفاعليةخرائط/النتائج على القائمة املرحليةالتقارير/والتقييم

  )مئوية نسبة(

 املعارفوإدارةاجلنساين، املنظور مراعاة وتعميم الشراكات،تعبئة
  )باليورو( احملقَّقةاالستفادة /الشراكة على القائم املشتركالتمويلمبلغ

  )مئوية نسبة( والشُّعبالفروعبنيتعاونعلىتنطوي املنظمة نطاق على مشتركةمشاريع
  )مئوية نسبة( ورصدوأعمالحتليالتمنبهتقوممايف اجلنساين للمنظور املراعيةاملشاريع/الربامج

  )مئوية نسبة( املتخصصة اجملالت يف إليها املشاراملنشورات

 **)الرابعاملستوى( التنظيميان والتحديثالفعالية
  واإلدارةاحلوكمة
  )املؤشر(  املوارد وإدارةاألنشطةشفافية
  )املؤشر(  املخاطر إلدارةشاملإطار
 واستقرارهاوتعبئتها ومواءمتها واملوارد املوجوداتإدارة
  )مئوية نسبة(  املقرَّرة االشتراكاتحتصيلمعدل
  )أيام( املقرَّرة االشتراكات سداد يفالتأخُّرمتوسط
  )مئوية نسبة( الشواغرنسبة

  )باليورو( املوافقات صايف إىل قياسا احملشودة،األموال
  )مئوية نسبة( املواضيعيةللمجاالت املخصصة للتربعاتاملئويةالنسبة
  )مئوية نسبة(  وامليزانيات الربامجتنفيذمعدل
  الشبكات وإدارةالقدراتتنمية
  )املؤشر( )األقدميةامليدان؛العامة؛اخلدماتفئة/الفنية الفئة اجلغرافية، الناحية من(املوظفنيتنوُّع

  )مئوية نسبة( )الرتب خمتلف يف( اجلنسني بني واملساواةالتكافؤ
  )املؤشر( وأداؤهم وتعلُّمهم للموظفنياملهينالتطوير
  التنفيذية واإلدارة األعمالحتديث
  )أيام( االشتراء عمليات يف الزمنيةاحلدودمتوسط
  )مئوية نسبة(  وتنويعها اليونيدو مورديقاعدةتوسيع
  )مئوية نسبة(  املتعاقدين وأداء العقود لتنفيذإجيايبتقييم
  )مئوية نسبة(  املستدام االشتراءمعامالتنسبة
  )املؤشر( العمالءاستقصاءاتإىلاستنادا املؤسسية، املوارد ختطيطنظامجودة

  .النوعية رصد وحدة مجعتها بيانات  * 
  .العامة واإلدارة الربامج دعم ُشعبة مجعتها بيانات  **  
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      إطار اإلدارة  - دال  
    مقدِّمة  - ١- دال  

 تتسم بإدارة مدعومة اليونيدو لدى السليمة التنظيمية االستراتيجيات تكون أن جيب  - ٩٨
 خالل من للجميع الشاملةو املستدامة الصناعية التنمية حتقيق على زوتركِّ والكفاءة بالفعالية
 وكيانات األعضاء الدول مع بالتشاور اليونيدو، تواصل وسوف .ملموسة نتائج حتقيق
 املطلوب النحو على لديها واإلبالغ والرصد األداء تعزيز اآلخرين، والشركاء املتحدة األمم
 املنظمة ستستخدم الغاية، هلذه وحتقيقا". االستراتيجية اإلرشادات وثيقة"و ليما إعالن يف

 إىل استنادا األجل املتوسط الربناجمي اإلطار تنفيذ دعم أجل من النتائج على القائمة اإلدارة
 للنتائج املتكامل اإلطار أُنشئ ذلك، أجل ومن .اليونيدو هبا تلتزم واضحة وأطر مبادئ
  .االستراتيجية الوثائق مجيع يف وأُدمج واألداء
 والفعالية الكفاءة حيث من قدراهتا تعزيز على كبرية بدرجة املنظمة زتركِّ وسوف  - ٩٩

 ولذا .النتائج على القائمة اإلدارة تدعم اليت األدوات وحتسني مبراجعة والشفافية واملساءلة
 على واملساعدة وأنشطتها لرباجمها التأثري من قدر أقصى حتقيق أجل من املنظمة، ستتوىل
 لديها والتنفيذية اإلدارية اآلليات مواءمة املعامالت، تكاليف إمجايل من دٍّح أدىن إىل التقليل

 جيري الذي الشامل السياسات استعراض سيما وال األعم، املتحدة األمم منظومة آليات مع
  .املنظومة نطاق على التنسيق آليات مجيع يف الكاملة املشاركة خالل ومن سنوات، أربع كل
  

    اإلدارة القائمة على النتائج  - ٢- الد  
 بتعزيز متزايداً اهتماماً األجل، املتوسط الربناجمي اإلطار فترة خالل اليونيدو، تويل سوف  - ١٠٠
 النتائج رصد من املنظمة ميكِّن للنتائج متني إطار وضع خالل من النتائج على القائمة لإلدارة آلياهتا

 األجل، املتوسط الربناجمي اإلطار ويركز. وإظهارها معها والتفاعل تقدِّمها اليت للخدمات امللموسة
 اإلدارة حتسني على اقوي تركيزا الربامج، وإعداد القرار اختاذ عملية يف املعلومات جودة بأمهية تسليما
 على املنظمة أداء يف احملرز التقدُّم لتحليل وذلك اليونيدو، أجل من الرصد ونظم النتائج على القائمة
 البشرية املوارد توزيع اليونيدو موظفو ينسق سوف املنطلق، هذا ومن. عنه واإلبالغ مستوياهتا مجيع
 أجل من املنظمة لدى الراسخة املتكاملة والنظم االستراتيجية النتائج مع هبا إليهم املعهود واملالية

  .عنها واإلبالغ وقياسها وإدارهتا للنتائج التخطيط
 املختارة املؤشرات وجمموعة حديثا به املأخوذ واألداء للنتائج املتكامل اإلطار إىل واستنادا  - ١٠١
 اإلدارة أبعاد حتسني اليونيدو تستهدف سوف التنظيمية، والفعالية الربامج إدارة دورة بشأن له التابعة
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 املنظور مراعاة وتعميم الشراكات، تعبئة) ب( وتقييمها؛ ورصدها احلافظات إدارة) أ: (التالية
 ومواءمتها واملوارد املوجودات إدارة) د( واإلدارة؛ احلوكمة) ج( املعارف؛ وإدارة اجلنساين،
  .التنفيذية واإلدارة األعمال حتديث) و( املعارف؛ وإدارة القدرات تنمية) ه( واستقرارها؛ وتعبئتها

    
    تنمية الشراكات  - ٣- دال  

 اإلمنائي األثر من لالستفادة وكفاءة اليةبفع الشراكات إقامة على القدرة تظل سوف  - ١٠٢
 إىل استنادا ،للجميع الشاملةو املستدامة الصناعية التنمية حتقيق أجل من اليونيدو لعمليات
 اإلطار فترة يف قصوى أمهية ذات املشتركة، باملبادئ املشتركة والتزاماهتا املتمايزة واليتها
 مع االستراتيجية لشراكاتل األساسي الدور تواصلي وسوف .األجل املتوسط الربناجمي
 املتعددةو الثنائية املنظمات ذلك يف مبا ،التنمية جمال يف الفاعلة اجلهات من واسعة طائفة

 ومنظمات اخلاص والقطاع الدولية، التمويل ومؤسسات املتحدة، األمم وأسرة ،األطراف
 على للجميع الشاملةو املستدامة الصناعية التنمية حتقيق حنو قدما املضي يف املدين، اجملتمع
  .والوطين واإلقليمي العاملي الصعيد
 زيادة أجل من لليونيدو املبتكرة الشراكة بنهج مؤخرا األخذ عليه يؤكد ما وهذا  - ١٠٣
 املنظمة تسعى حيث للجميع الشاملةو املستدامة الصناعية التنمية بغرض واالستثمار املوارد
 النهج، هذا يشكل وسوف .شركائها وبرامج براجمها بني التآزر أوجه من االستفادة إىل

 أنشطتهاو الربناجمية اليونيدو مشاركة يف الزاوية حجر القُطرية، الشراكات برنامج على القائم
 املتزايدة األمهية تقل ولن. املقبلة السنوات يف ألموالا وحشد املناصرة إىل الدعوة أجل من

 املالية اإلسهامات من لالستفادة هياكلها تؤهلها اليت األعمال قطاع يف الشراكاتب للنهوض
 قطاعو الصناعة لدور املتوقع التوسع إىل بالنظر سيما وال ،اخلاص للقطاع املالية وغري

 التنمية أهداف من هبا يتصل وما ٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية خلطة الالفعَّ التنفيذ يف األعمال
 االستراتيجية احلوارات تعزز اليت املبادرات على خاص بشكل التركيز وسيجري .املستدامة
 السياسات حتديد يف املضي هبدف وذلك املتعددين، املصلحة أصحاب مستوى على املنتظمة
 الشاملةو املستدامة الصناعية بالتنمية بالنهوض الكفيلة واألدوات والربامج املمارسات وأفضل
 بشأن الدورية املنتديات لعقد خاص اهتمام إيالء يتواصل سوف السياق، هذا ويف .للجميع
  .٢٠١٤ عام خالل بدأت اليت للجميع الشاملةو املستدامة الصناعية التنمية
 وكاالت سائر مع التعاون تعزيز إىل السعي يتواصل سوف ذلك، إىل وباإلضافة  - ١٠٤
 الصعيد على األعضاء الدول إىل وقوية شاملة إمنائية حلول تقدمي أجل من املتحدة األمم
  .سواء دٍّح على والقُطري واإلقليمي العاملي
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    إدارة املوارد البشرية  - ٤- دال  
 أداء إىل بالنسـبة  رئيسـية ال مهيـة األ ذات األمور من الةالفعَّ وإدارهتا البشرية املوارد ُتعترب  -١٠٥
 الربنـاجمي  اإلطـار  فتـرة  خـالل  البشرية املوارد إدارة نوعية حتسني إىل السعي وسيستمر .املنظمة

 املعرفــة علــى واحلفــاظ اتاملؤسســ تعزيــز ضــمان منــها أهــداف حتقيــق بغيــة األجــل، املتوســط
 لليونيـدو،  التابعـة  الـتعلُّم  برامج تواصل وسوف .واجلنساين اإلقليمي التمثيل يف التوازن وحتقيق
 املـوظفني  تزويـد  املهـين،  والتطـوير  باملهـارات  االرتقـاء  علـى  تشـجع  تعلُّم سياسة إىل تستند اليت

 التــدريب تنفيــذ يــافعل وجيــري .الضــرورية الربنــاجمي الــدعم مبهــام لالضــطالع الالزمــة باملعرفــة
 املـوظفني  ميـع جل يتسىن حبيث تطويره يستمر وسوف اجملال، هذا يف شهادات منح مع اإللزامي
 كفـاءات  حتسـني  علـى  أيضـا  التشـديد  وسيسـتمر  .عليـه  احلصـول  املقـر  خـارج  العاملني املعنيني

 داخــل التــدريب خيــارات مــن واســعة جمموعــة علــيهم ُتعــرض بــأن واإلداريــة الفنيــة املــوظفني
 لتيسـري  تـدابري  األجـل  املتوسـط  الربنـاجمي  اإلطـار  فتـرة  خـالل  أيضـا  وستنفَّذ .وخارجها املنظمة
 علـى  اجلنسـني  بـني  التـوازن  جمـال  يف احملققة امللموسة النتائج تكتسي وسوف .الوظيفي التطوير
 يف اجلنسـني  بـني  املسـاواة  مراعـاة  أجل من قصوى أمهية ومشاريعها اليونيدو برامج مجيع نطاق
 التواصـل  علـى  التأكيـد  سيتواصـل  كمـا  .املنظمـة  يف املـتغرية  والـدميوغرافيا  االسـتراتيجي  التوجه
  .اإلدارة اليةفع تعزيز وسائل إحدى بوصفه واإلدارة املوظفني بني الوالفعَّ املستمر

    
    إدارة العمليات امليدانية  - ٥- دال  

ــدُُّي  -١٠٦ ــة شــبكة وجــود َع ــة بالكفــاءة تتســم ميداني ــة ذا والفعالي  أداء حتســني يف أساســية أمهي
. العــاملي الصــعيد علــى للجميــع والشــاملة املســتدامة الصــناعية التنميــة حتقيــق يف وأثرهــا اليونيــدو
 يف امليـداين  الصـعيد  علـى  وعملياهتـا  املنظمـة  هيكـل  علـى  مـؤخرا  دخلـت  اليت التعديالت وتندرج
 تعيـد،  حبيـث  املنظمـة،  هبـا  تعمـل  الـيت  الطريقـة  يف جـذري  تغـيري  إحـداث  إىل هتـدف  عمليـة  إطار

 وتكفـل . القُطـري  الصـعيد  علـى  إمنائيـة  نتـائج  لتحقيق وأنشطتها براجمها تركيز االقتضاء، حسب
 القُطـري  الصـعيدين  علـى  اليونيـدو  خلدمات الربناجمي االتساق اإلقليمية والربامج امليدانية الشبكة

 وشـاملة  مسـتدامة  صـناعية  تنميـة  حتقيـق  صـوب  أي املواضـيعية،  براجمها إطار سياق يف واإلقليمي
ــع ــةبفع وتســتجيب ،للجمي ــة لالحتياجــات الي ــة احملــددة اإلمنائي ــدول واملتباين ــيم. األعضــاء لل  وتق
ــدان يف اليونيــدو ــة اجلهــات مجيــع مــع وثيقــة اتصــاالت املي  ذلــك يف مبــا املصــلحة، صــاحبة احمللي
 القطــاع وكيانــات اإلقليميــة ديةاالقتصــا واملنظمــات احملليــة املاحنــة واملنظمــات الدوليــة املنظمــات
  .التنمية أجل من فّعال كشريك للمنظمة وتروِّج واإلقليمي، القُطري الصعيدين على اخلاص
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 الكيانــات بــني التنســيق دعــم خــالل مــن امليدانيــة قــدراهتا تعزيــز اليونيــدو تواصــل وســوف  - ١٠٧
 اعتمـاد  مـع  الـدعم  كاملـة  قُطرية مكاتب تصبح حبيث اليونيدو مبكاتب االرتقاء ذلك يف مبا امليدانية،
 عـدد  وزيـادة  اإلدارة ترشـيق  ُنُهـج  ذلـك  يف مبا التكلفة، حيث من اليةوفع كفاءة املتاحة احللول أكثر

 األنشطة يف امليدانية اليونيدو مكاتب وتشارك. املعنية البلدان مواطين بني من القُطرية املكاتب رؤساء
 املتحـدة،  األمـم  نطـاق  علـى  االتسـاق  حتقيـق  أجـل  مـن  فيها وتساهم القُطري املستوى على تقام اليت

إطــار األمــم املتحــدة للمســاعدة  ضــمن املتحــدة لألمــم املقــيم املنســق مــع مســتمرة حــوارات وجتــري
 خلدمات للترويج آلية التنسيق اإلقليميةاإلمنائية، وتعزز املشاركة ضمن فريق األمم املتحدة القُطري و

 الغايـة،  هلـذه  وحتقيقـا . ٢٠١٥ عـام  بعـد  ملـا  التنميـة  خطـة  يف اإلسـهام  ذلك يف مبا وواليتها، اليونيدو
 االسـتخدام  حتقيـق  أجـل  مـن  برمتها امليدانية الشبكة نطاق على واألدوار الوظائف تبسيط يتم سوف
 أكثـر  واإلمسـاك  املتحـدة،  األمم مبادئ مع متشيا واإلقليمي، القُطري الصعيدين على للموارد األمثل
  .نفسه الوقت يف احمللية والتوعية الوطين الصعيد على األمور بزمام

    
    اإلدارة العملياتية  - ٦- دال  

 العمليـات  كفـاءة  صـعيد  علـى  املنظمـة  وضـعتها  الـيت  التنظيميـة  اإلدارة أهـداف  مع متشيا  -١٠٨
 ختطـيط  نظـام  علـى  حتسـينات  إلدخـال  خـاص  اهتمام إيالء سيتواصل الشفافية، وحتسني الداخلية
 الوظيفية اخلصائص تعزيز على السياق هذا يف خاص بشكل التركيز وسيجري. املؤسسية املوارد
ــام ــيط لنظـ ــوارد ختطـ ــية املـ ــات املؤسسـ ــتخدمة والتكنولوجيـ ــه، املسـ ــا فيـ ــيط ذلـــك يف مبـ  التخطـ

 تتـيح  جديـدة  ومنصـة  العقـود؛  إلدارة ونظام واملتنقلة؛ السحابية واحللول واإلبالغ؛ االستراتيجي
 املواءمــة ضــمان أجــل ومــن ذلــك، إىل وباإلضــافة. آنيــا هبــا واإلبــالغ الضــخمة البيانــات معاجلــة
 املسـتقبلية،  العمـل  احتياجـات /متطلبـات  مع املؤسسية املوارد ختطيط نظام تطبيق لعملية املتواصلة
 مـن  املنظمـة  متكـني  أجـل  من النظام على املمنهجة الرقابة للمنظمة اإلداري اهليكل يضمن سوف
  .النظام فوائد حتقيق مواصلة

    
    اإلدارة املالية  - ٧- دال  

 وضــع املنظمــة ستواصــل املــال، مقابــل القيمــة حتقيــق إىل الســعي اســتمرار مــع متشــيا  -١٠٩
 دعــم تقــدمي أجــل مـن  املاليــة وظائفهــا صـقل  هبــدف فاعلــة تـدابري  واختــاذ مناســبة اسـتراتيجيات 

 الرقابـة  تعزيـز  يـتم  وسوف .لديها السياسات تقرير أجهزة أقرهتا اليت اجلذرية للتحوالت أفضل
 بـني  تكامـل ال زيـادةُ  وستسـاعد  امليـدان،  ويف املقـر  يف واحملاسـبية  املاليـة  العمليـات  علـى  الداخلية
  .الرقابة تلك وترية تسريع على والعمليات واإلبالغ احملاسبة آليات
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 احلاجـة  علـى  التأكيد اليونيدو ستواصل األجل، املتوسط الربناجمي اإلطار فترة وخالل  -١١٠
 إلجيـاد  والسـعي  األمثـل  النحـو  علـى  اسـتغالهلا و الكـايف  بالقـدر  املسـتغلة  غـري  املـوارد  حتديـد  إىل

 الناجتـة  املكاسـب  مـن  املزيـد  تأمني إىل السعي يف االستمرار مع ومتنوعة، مبتكرة متويل مصادر
 املناصـرة  إىل بالـدعوة  املرتبطـة  أنشـطتها  تكثِّـف  سوف ذلك، على وعالوة .الكفاءة حتقيق عن
 تقليديـــة األطـــراف متعـــدِّدةو ثنائيـــة مصـــادر مـــن زيادهتـــا أو املســـامهات اســـتمرار أجـــل مـــن
  .األطراف املتعددة البيئية االتفاقات خمتلف ذلك يف مبا مستجدة،و
    

    اإلطار امليزين  - هاء  
 إذا إال ممكنـا  ٢٠١٩-٢٠١٦ للفتـرة  األجـل  املتوسط الربناجمي اإلطار تنفيذ يكون لن  -١١١
  .التربعات خالل ومن ،والعملياتية العادية امليزانيتني إطار يف الكافية املوارد أتيحت
 الـيت  امليزانيـة  فإنَّ ،٢٠١٧-٢٠١٦ التخطيط فترة من األوىل السنتني فترة خيص فيماف  -١١٢

ــا ــدير اقترحهـ ــام املـ ــتند العـ ــة إىل تسـ ــة ميزانيـ ــافية عاديـ ــدارها صـ ــون ١٤٢,٢ مقـ ــورو مليـ  يـ
)PBC.31/6-IDB.31/6( .ِّــد ــة األنشــطة رتوقُ ــن املموَّل ــوارد م ــة عــن اخلارجــة امل ــغ امليزاني  مببل

ــون ٣٢٩,٨ ــورو ملي ــاون خــدمات يف مباشــرة كمســامهة ي ــتقين التع ــون ٣٣,٨و ال ــورو ملي  ي
  .التقين التعاون دعم ألنشطة
 أساسـاً  الوثيقـة  هـذه  يف الـوارد  املواضـيعي  اإلطـار  وتنفيـذ  ملنظمةا والية تعزيز يتطلبو  -١١٣
 النمـو  اسـتمرار  يتوقـع و .احلاليـة  املقترحـة  امليزانيـة  مستويات تفوق إضافيةً وموارَد مستقرا ماليا

 إطـار  يف أيضـا  معتـدال  منـوا  تتـوخى  أن تـود  األعضـاء  الـدول  لعل أنه غري التربعات، يف اإلجيايب
 لـتمكني  ،٢٠١٩-٢٠١٨ الفتـرة  أي التخطـيط،  فتـرة  مـن  الثانيـة  السـنتني  لفترة العادية امليزانية
 خطــة ســياق يف حتــدث أن ُيتوقــع الــيت خــدماهتا علــى الطلــب يف الزيــادة مواجهــة مــن اليونيــدو
  .٢٠١٥ عام بعد ملا التنمية

    
    اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  - واو  

  .الوثيقة هذه يف املقدَّمة باملعلومات علماً حتيط أن تودُّ اللجنة لعلَّ  -١١٤
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  املرفق
  

 على بناًء غايات، من به يرتبط وما املستدامة التنمية أهداف من ٩ اهلدف    
 لألمم العامة للجمعية التابع العضوية باب املفتوح العامل الفريق اقتراح
      )٢٠١٤ أغسطس/آب  ١٢ املؤرَّخ A/68/970( تقريره يف املتحدة
  ٩ اهلدف
  .االبتكار وتشجيع واملستدام، للجميع الشامل التصنيع وحتفيز الصمود، على قادرة حتتية ُبىن إقامة

    
  الغايات

 ذلـك  يف مبـا  الصـمود،  علـى  وقـادرة  ومسـتدامة  وموثوقـة  النوعيـة  جيدة حتتية بىن إقامة  ١-٩
 التركيـز  مـع  اإلنسـان،  ورفـاه  االقتصـادية  التنمية لدعم للحدود، والعابرة اإلقليمية التحتية البىن
    املساواة قدم وعلى ميسورة بتكلفة إليها اجلميع وصول ُسُبل تيسري على
 يف ٢٠٣٠ عـام  حبلـول  كـبرية  زيـادة  وحتقيق واملستدام، للجميع الشامل التصنيع تعزيز  ٢-٩

ــة يف الصــناعة حصــة ــاتج ويف العمال ــي الن ــا اإلمجــايل، احملل ــع يتماشــى مب ــة، الظــروف م  الوطني
  منوا البلدان أقل يف حصتها ومضاعفة

 سـيما  وال املشـاريع،  وسـائر  احلجـم  الصـغرية  الصـناعية  املشـاريع  حصـول  فـرص  زيادة  ٣-٩
 وإدماجهـا  التكلفـة،  ميسـورة  االئتمانـات  ذلـك  يف مبـا  املاليـة،  اخلدمات على النامية، البلدان يف
    واألسواق القيمة سالسل يف
 حتقيـــق أجـــل مـــن ٢٠٣٠ عـــام حبلـــول الصـــناعات وحتـــديث التحتيـــة الـــبىن حتســـني  ٤-٩

ــتدامتها، ــع اس ــادة م ــاءة زي ــتخدام كف ــوارد اس ــادة امل ــاد وزي ــات اعتم ــات التكنولوجي  والعملي
    لقدراهتا وفقا إجراءات باختاذ البلدان مجيع قيام ومع ،يابيئ والسليمة النظيفة الصناعية

 مجيـع  يف الصـناعية  القطاعـات  يف التكنولوجيـة  القدرات وحتسني العلمي البحث تعزيز  ٥-٩
 وزيـادة  االبتكـار  تشـجيع  ،٢٠٣٠ عـام  حبلـول  ذلـك،  يف مبا النامية، البلدان سيما وال البلدان،
 وزيــادة شــخص، مليــون لكــل املائــة يف[×]  بنســبة والتطــوير البحــث جمــال يف العــاملني عــدد
  والتطوير البحث على واخلاص العام القطاعني إنفاق
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 مــن الناميــة البلــدان يف الصــمود علــى والقــادرة املســتدامة التحتيــة الــبىن تطــوير تيســري  أ-٩
 ،منـوا  البلـدان  وأقـل  األفريقيـة،  للبلـدان  مدَّاملقـ  والـتقين  والتكنولـوجي  املايل الدعم حتسني خالل

  النامية الصغرية اجلزرية والدول الساحلية، غري النامية والبلدان
 عـن  ذلـك  يف مبـا  الناميـة،  البلدان يف واالبتكار والبحث احمللية التكنولوجيا تطوير دعم  ب-٩

 للسـلع  قيمـة  وإضـافة  الصـناعي  للتنويـع  السياسـات  حيـث  مـن  مؤاتيـة  بيئـة  وجـود  كفالة طريق
  أخرى أمور بني األساسية

ــق  ج-٩ ــادة حتقي ــبرية زي ــرص يف ك ــى احلصــول ف ــا عل ــات تكنولوجي  واالتصــاالت، املعلوم
 منـوا  البلـدان  أقـل  يف اإلنترنـت  شـبكة  إىل وامليسـور  الشـامل  الوصـول  فـرص  تـوفري  إىل والسعي
  .٢٠٢٠  عام حبلول

  


