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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، ود من النسخ. ذه الوثيقة عدد حمدبع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

جلنة الربنامج وامليزانية
الثانية والثالثونالدورة 

٢٠١٦يونيه /حزيران ٢٢- ٢١فيينا، 
تمن جدول األعمال املؤقَّ ٧البند 
  : ٢٠١٩- ٢٠١٦طار الربناجمي املتوسط األجل، اإل

  األساس املرجعي لإلطار املتكامل بشأن النتائج واألداء

  جملس التنمية الصناعية 
  ونالرابعة واألربعالدورة
  ٢٠١٦نوفمرب /تشرين الثاين ٢٤-٢٢فيينا،

    
  الربناجميملؤشرات اإلطار  املرجعي د األساستقرير مرحلي حيدِّ
      ٢٠١٩- ٢٠١٦املتوسط األجل، 

      املدير العامتقرير من     
مـع   علمـاً  فيـه  أحـاط ، الـذي  ١- ق/١٦- م عاملـؤمتر العـام   لقـرار  هذه الوثيقة مقدَّمة وفقاً    

اإلطـــار الربنـــاجمي أنَّ ، وأشـــار إىل ٢٠١٩- ٢٠١٦لربنـــاجمي املتوســـط األجـــل، التقـــدير باإلطـــار ا
" ستضـع املنظمـة " أنَّ  فهمهإىل  أيضاًيتضمن بالفعل مؤشرات لألداء. ويف الوقت ذاته، أشار املؤمتر 

 وتتنـاول ". هلذه املؤشِّرات وستواصل بذل جهودها إلثراء هذه املؤشِّرات باستمرار" امرجعي اًأساس
 .الصدد م يف هذاحرز من تقدُّالوثيقة ما أُهذه 
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    مةدِّمق  - أوالً  
النـهوض بالقـدرة   تعميم الرخاء و يف لبلدانا لدعم استراتيجية اليونيدو اجلديدةرضت ُع  -١

يف  تنميـة صـناعية شـاملة للجميـع ومسـتدامة     واحلفاظ على البيئة مـن خـالل    التنافسية االقتصادية
) يف الـــدورة Add.1، وIDB.43/9( ٢٠١٩- ٢٠١٦ســـط األجـــل،  الربنـــاجمي املتو وثيقـــة اإلطـــار 

  .السادسة عشرة للمؤمتر العام
إعــالن ليمــا: حنــو تنميــة ، ٢٠١٩-٢٠١٦ويراعــي اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل،   -٢

سـتعراض الشـامل الـذي جيـري كـل      اال)، و١-ق/١٥-م ع( صناعية شـاملة للجميـع ومسـتدامة   
اليت تضطلع هبا منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة        فيذيةالتنألنشطة سياسة اأربع سنوات ل

؛ عـالوة علـى   )٢٠١٢كـانون األول/ديسـمرب    ٢١يف  ، الصـادر ٦٧/٢٢٦(قـرار اجلمعيـة العامـة    
اليت توصَّل إليها الفريـق العامـل غـري الرمسـي املعـين مبسـتقبل        التوصيات الواردة يف الوثيقة اخلتامية

  ).IDB.41/24ها ومواردها، املعنونة "وثيقة اإلرشادات االستراتيجية" (اليونيدو، مبا يف ذلك براجم
أداة مهمـة ومرنـة    هـو  األجـل  املتوسـط اإلطـار الربنـاجمي   أنَّ وسلمت الدول األعضـاء بـ    -٣
مــن برنــامج  امــا يــرتبط هبــ، و٢٠١٩-٢٠١٦وأنشــطة اليونيــدو للفتــرة  بــرامجتخطــيط وإدارة ل

، مبـا يف  تعزيـز هنـج اإلدارة القائمـة علـى النتـائج     مثـل   ،تكـرة بـأبرز مساتـه املب   وميزانيات، ورحبـت 
  وجمموعة املؤشرات اخلاصة به. تكامل للنتائج واألداءاملطار ذلك اإل

 ويتكون اإلطار املتكامـل للنتـائج واألداء مـن جمموعـة مـن املؤشـرات للرصـد واإلبـالغ          -٤
مؤشـرات   للشـق األو ا ويتضـمن  مـن شـقني، يتكـون كـل منـهما مـن مسـتويني.        هنـج  تقوم علـى 

م احملـرز يف تنفيـذ اسـتراتيجية    الشـق الثـاين التقـدُّ    يسـجل  ، فيماواالستدامةالشمولية  جانيب لرصد
املرجعـي  دت قيمـة األسـاس   دِّالفعالية التنفيذية والتنظيمية. وُح على اليونيدو، ويتضمن مؤشرات

وإعـادة   إىل إعـادة نظـر   يمهـا منهجيتـها وتعريفاهتـا وق  حتتـاج  لكل مؤشر، فيما عدا اجملـاالت الـيت   
  .ات هلاحساب إلجراءتأمني موارد إضافية اليت تتطلب حتديد، أو 

اء يف الســياق األوســع للتنميــة يف الــدول األعضــ  جيســد، اإلمنائيــة النتــائج ،الشــق األول
  اليونيدو. ويتكون من جمموعة من املؤشرات على مستويني:

ــة     ــة العاملي ــائج التنمي ــذا املســتوى ســياق    . جياملســتوى األول: نت ــة ســد ه التنمي
الــذي تعمــل فيــه املنظمــة، وال يــراد بــه  الصــناعية املســتدامة والشــاملة للجميــع
 التنافسـية ويتضمن مؤشرات عـن القـدرة   . قياس أداء اليونيدو أو أثرها اإلمنائي

؛ واملسـاواة  يف جمال الصـناعة  الصناعية؛ والقدرات االبتكارية؛ واملوارد البشرية
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؛ والبصمة البيئية املؤسسات والبىن التحتية؛ واحلوكمة الصناعية؛ وبني اجلنسني
  .٩عالوة على بعض املؤشرات املتعلقة بتحقيق اهلدف  للصناعة؛

رصـــد  ٢٠١٩-٢٠١٦ويتـــوخى اإلطـــار الربنـــاجمي املتوســـط األجـــل للفتـــرة 
وعلـى الـرغم   ، واإلبالغ عنـها.  ٩أهداف التنمية املستدامة، وخصوصا اهلدف 

لتنميـة  واالسـتعراض خلطـة ا   املتابعـة ملشاورات غري الرمسية بشأن هيكل اأنَّ من 
ــام  املســتدامة ــا ٢٠٣٠لع ــد     م ــة، فق ــة العام ــة يف اجلمعي ــت جاري ــت  زال روعي
فريق اخلرباء املشـترك  يف تقرير  كما ترد ،٩ يف إطار اهلدف املقترحةاملؤشرات 

ــة املســتدامة     /E/CN.3/2016( بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات أهــداف التنمي

2/Rev.1 ،( يف هذا التقرير، وذلك إلتاحة إجـراء جـرد ملصـادر    املراعاة الواجبة
  )١(يف املشاورات يف املستقبل.ذلك  من البيانات احلالية، ولالستفادة

. يقـدم هـذا املسـتوى    النتائج القُطرية احملققة بدعم من اليونيدواملستوى الثاين: 
مـن اليونيـدو بـدعم مـن      املسـتفيدة بلـدان  الحققتـها  لنتـائج الـيت   معلومات عن ا

ــة ومشــاريعها   ــرامج املنظم ــو  .ب ــبين     وه ــيت ت ــربامج واملشــاريع ال ــى ال يركــز عل
القدرات اإلحصـائية الصـناعية؛ وتعمـم الرخـاء، علـى سـبيل املثـال عـن طريـق          

ــذائي   ــن الغ ــرأة، ضــمان األم ــدابري   ، ومتكــني امل ــد  وتعــىن بت ــاش الصــناعة بع  إنع
ــات ــن خــالل   األزم ــةم ــة و   تنمي ــة الزراعي ــال التجاري املنشــآت الصــغرية  األعم

  .على البيئة؛ وحتافظ تعزز القدرة التنافسية االقتصاديةواملتوسطة؛ و
أداء اليونيدو مـن خـالل جمموعـة مـن املؤشـرات علـى        يرصد، املنظمةأداء  الثاين،الشق 

  مستويني:
مـن   ء اليونيـدو يتعقَّـب هـذا املسـتوى أدا   . فعالية إدارة الربامجاملستوى الثالث: 

، والرصد والتقيـيم، وبنـاء   اإلدارة القائمة على النتائجحيث إدارة احلافظات، و
 التعـاون بـني  ، وإدارة املعـارف، و وتعميم مراعاة املنظـور اجلنسـاين  الشراكات، 

 .املنظمة وحدات

───────────────── 
ف األمني العام بإصدار تقرير مرحلي سنوي عن أهداف : "كُلE/CN.3/2016/2/Rev.1ِّمن الوثيقة  ٢٩الفقرة   )١(  

ع أن للمتابعة واالستعراض يف إطار املنتدى السياسي الرفيع املستوى. [...] ومن املتوقَّ املستدامة دعماًالتنمية 
إىل جماميع البيانات العاملية واإلقليمية بشأن  ٢٠٣٠م احملرز بشأن خطة عام يستند اإلبالغ العاملي عن التقدُّ

 واليات و/أو اخلربات القائمة لكل منها."إىل ال استناداًاملؤشرات اليت جتمعها الوكاالت الدولية 
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قـدرات اليونيـدو    يقـيِّم هـذا املسـتوى    .املنظمة وحتديثها فعالية املستوى الرابع:
ــة، علــى إدار ــة بفعالي ، وإدارة األنشــطةمبــا يف ذلــك شــفافية   ة عملياهتــا الداخلي

ــة   ــاطر؛ وتعبئـ ــوارد و املخـ ــودات واملـ ــوارد  املوجـ ــا؛ وإدارة املـ ــريةإدارهتـ ؛ البشـ
  .والكفاءة اإلدارية

 احملـرز يف وضـع   مالتقـدُّ يعـرض هـذا التقريـر     ،١-/ق١٦-وفقاً لقرار املؤمتر العـام م ع و  -٥
أعــاله. وخــالل إعــداد  األربعــة املــذكورة املســتويات علــى قترحــةاملللمؤشــرات  أســس مرجعيــة

ــرة   ــار للفق ــر، أويل االعتب ــرة     ٩٤التقري ــاجمي املتوســط األجــل للفت -٢٠١٦(أ) مــن اإلطــار الربن
سيكون من الضـروري االسـتمرار يف ضـبط املؤشـرات املقترحـة      ما يلي: " يرد فيها ، اليت٢٠١٩

"، وكذلك الفقـرة  ائج واألداء على املستويات األربعة مجيعهااليت يقوم عليها اإلطار املتكامل للنت
جلميـع  " املرجعـي  األسـاس  "سـتحدَّد قيمـة  مـا يلـي: "   يرد فيها (هـ) من الوثيقة نفسها، واليت ٩٤

  ".املستويات حبسب البيانات املتوافرة
    

    لإلطار املتكامل للنتائج واألداء أسس مرجعية م احملرز يف وضعقدُّالت  - انياًث  
أسس مرجعيـة لإلطـار املتكامـل للنتـائج واألداء منـذ كـانون        يف وضع م كبريأحرز تقدُّ  -٦

  .إىل عملية استعراض داخلي ، استنادا٢٠١٥ًاألول/ديسمرب 
ــذا      أوالً  -٧ ــار هـ ــر يف إطـ ــة. وُنظـ ــرات املقترحـ ــع املؤشـ ــامل جلميـ ــتعراض شـ ــري اسـ ، أجـ

، والقابليـة للقيـاس، وتـوافر البيانـات     هجيةالسالمة املناالستعراض يف املسائل املتعلقة باجلدوى، و
ثانيـا، أجريـت مشـاورات داخليـة بغـرض جتميـع األرقـام         .املؤشرات الصـحيحة  حلسابواملوارد 
  سائل املستبانة أثناء االستعراض.باألسس املرجعية ومعاجلة امل املتعلقة

املتكامـل للنتـائج   اإلطـار   هـاتني العمليـتني، ُصـنفت املؤشـرات املقترحـة يف      إىل استناداًو  -٨
  ضمن ثالث فئات: واألداء

 : يف هــذه الفئــة، قــد تكــون فعــالًاألســس املرجعيــة املوضــوعة  ‐الفئــة األوىل   (أ)  
مكتملة، حيـث تتـوافر املنهجيـة     لتعقب املؤشرات عملية وضع أسس مرجعية

والبيانات على نطاق واسع لليونيدو؛ ومتتلك اليونيدو املوارد الالزمـة لتحليـل   
ــها   تلــك ال ــات ذات الصــلة وحتليل ــات؛ وجيــري مجــع البيان بانتظــام داخــل   بيان

ــتناداًتكـــرار اإلبـــالغ  اليونيـــدو، علـــى حنـــو يكفـــل  ــة.  إىل اسـ أســـس مرجعيـ
الثالث والرابع على وجـه اخلصـوص، تتضـمن هـذه الفئـة       وبالنسبة للمستويني

الـيت   حتدد بإجياز املسامهات الرئيسية جمموعة معيارية وثابتة من املؤشرات اليت
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-٢٠١٦تتوقعها اليونيدو بناء على اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل للفتـرة      
ــُتخدمت أحــدث البيانــات املتــوفرة       . ولوضــع٢٠١٩ األســس املرجعيــة، اس

  .) قدر املستطاع٢٠١٥(السنة املالية 
املؤشرات يف هذه الفئـة   ما زالت :اإلعداد قيد األسس املرجعية ‐الفئة الثانية   (ب) 

من العمـل واملشـاورات الداخليـة، ويرجـع ذلـك إىل املسـائل        املزيدىل حباجة إ
احلاجـة إىل   ‘٣‘حمدودية املوارد يف اليونيدو؛  ‘٢‘توافر البيانات؛  ‘١‘التالية: 

وتنتمــي معظــم  احلاجــة إىل مراجعــة املنهجيــة.    ‘٤‘ضــبط تعريــف املؤشــر؛   
ملتكامل للنتـائج  مؤشرات الشق األول من اإلطار ا إىلاملؤشرات يف هذه الفئة 

يف اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة  ع فعــالًهــو متوقَّــ واألداء. وكمــا
، يعــوق عــدم تــوافر البيانــات قيــاس النتــائج يف إطــار هــذا        ٢٠١٩-٢٠١٦

ــات ذات الصــلة  الشــق، حيــث إنَّ  ــدان   مصــادر مــن مســتمدة البيان ــدى البل ل
وجتـدر اإلشـارة يف    )٢(يـدو. اليون مصادر لدى املتعاملة مع اليونيدو، وليس من

مسـتوى جتميـع البيانــات لكـل مؤشـر يتوقـف علـى تــوافر       أنَّ هـذا الصـدد إىل   
مسـتوى اإلبـالغ   هـذا العامـل   حيـدد   ومـن مث  ،البيانات على املستوى القُطـري 

  على الصعيد الوطين.
هذه الفئة احلـاالت الـيت أدى فيهـا     تتضمن :املقترحةالتعديالت  ‐الثالثة  الفئة  (ج)  

ستعراض املؤشرات املقترحة يف اإلطـار املتكامـل للنتـائج واألداء، عـن طريـق      ا
املنهجيـة، إىل   ‘٣‘و/أو  تعريـف املؤشـر،   ‘٢‘و/أو توافر البيانات؛  ‘١‘تقييم 

  مقترحات بديلة للمؤشرات.
    

    أسس مرجعية لإلطار املتكامل للنتائج واألداء متابعة التقرير املرحلي بشأن وضع  - ثالثاً  
د، واملؤشـرات أمـر معقَّـ    لألسـس املرجعيـة   إطـار  اإلجناز التام لعمليـة وضـع  أنَّ إىل  ظراًن  -٩
املرونة الالزمة، أن تضع اليونيدو خطة عمل للقيام مبا إتاحة إىل هذا التقرير ومع  استناداًقترح، ُي

ــة البيانــات يلــي:  ــار متان ــة األوىل، (ب) معا واألســاس املرجعــي (أ) اختب جلــة للمؤشــرات يف الفئ
إىل  هذه وهتدف خطة العمل. املسائل املتعلقة باملؤشرات املوجودة حاليا يف الفئتني الثانية والثالثة

املـوارد  موضـوع  والتعريفات املالئمة؛ ومناقشـة   السليمة توجيه اإلجراءات املعنية بوضع املنهجية

───────────────── 
 .IDB.43/9(ج) و(هـ) من الوثيقة  ٩٤، الفقرتان ٢٠١٩-٢٠١٦اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   )٢(  
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ــة؛ وم    ــوافرة حلســاب املؤشــرات املقترحــة؛ أو وضــع مؤشــرات بديل عاجلــة املســائل والبيانــات املت
  .ووضع البيانات الفوقية بالتواتر الدوري املتعلقة
 جملس التنميـة الصـناعية   علىبشأن خطة العمل  اتق من إجنازما حتقَّ عرض رومن املقرَّ  -١٠

  واألربعني، كإضافة هلذا التقرير.الرابعة  يف دورته
لجنـة الربنـامج   لعـن املؤشـرات    ، سوف تتاح معلومـات أكثـر تفصـيالً   ويف انتظار ذلك  -١١

  تتضمن: يف ورقة اجتماع وامليزانية
يشــمل مجيــع املؤشــرات، مقســمة إىل الفئــات الثالثــة املشــار إليهــا يف   جــدوالً  (أ)  

جلميـع املؤشـرات الـواردة يف الفئـة األوىل.      وتتاح األسس املرجعيـة  .٨الفقرة 
 ببســ يف الفئــة الثانيــة، ســوف يشــار إىلالــواردة  وبالنســبة جلميــع املؤشــرات

ا بالنسـبة  أمَّـ (ب).  ٨قـرة  دة يف الفلألسباب احملدَّ يف هذه الفئة، وفقاً إدراجها
ــة، فســوف حتــدد التعــديالت املقترحــة. و    ــة الثالث ُتســتعمل للمؤشــرات يف الفئ

  .عن الفئات األخرى بسهولة كل مؤشر فئة تمييزل األلوان
  البيانات.  ذلك التعاريف ومصادرالبيانات الفوقية للمؤشرات، مبا يف  (ب)  

    
     اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  - رابعاً  

  مة يف هذه الوثيقة.علومات املقدَّلعل اللجنة تود أن تقدم املزيد من اإلرشادات بشأن امل  -١٢
 


