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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، هذه الوثيقة.  مل ُتطَبع، التوفريلدواعي  

  جملس التنمية الصناعية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤- ٢٢فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٦البند 

  :٢٠١٩- ٢٠١٦املتوسط األجل،  الربناجمياإلطار 
  بشأن النتائج واألداءاألساس املرجعي لإلطار املتكامل 

      
لنتائج واألداء لإلطار الربناجمي املتوسط األجل، بشأن ااإلطار املتكامل     

٢٠١٩- ٢٠١٦      
      خطة عمل من املدير العام    

يف أعقاب صدور التقرير املرحلي بشأن حتديد أساس مرجعـي لإلطـار املتكامـل للنتـائج       
م قــدِّ)، ُتIDB.44/6(الوثيقــة  ٢٠١٩-٢٠١٦واألداء اخلــاص باإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل 

لالســتنتاج  مــة وفقــاًمقدَّهــذه األمانــة خطــة العمــل هــذه إىل اجمللــس للنظــر فيهــا. وخطــة العمــل  
ع األمانـة  ، الـذي شـجَّ  الثانيـة والـثالثني  الصادر عن جلنة الربنـامج وامليزانيـة يف دورهتـا     ٢٠١٦/٢

لنتـائج  ا بشـأن  املتكامـل رات وأسس مرجعيـة لإلطـار   على مواصلة جهودها من أجل وضع مؤشِّ
  رات.واألداء على حنو سريع، ودعاها إىل وضع قيم مستهدفة للمؤشِّ
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    اخللفية  - الًأو  
لنتـائج واألداء  بشـأن ا حتديـد أسـاس مرجعـي لإلطـار املتكامـل       عـن أفاد التقرير املرحلـي    -١

ــة IDB.44/6(الوثيقــة  ــأنَّ PBC.32/CRP.5) ومــذكِّرة األمان ــدو ســوف تضــع خطــة عمــل    ب اليوني
األسس املرجعيـة   -رات الواردة يف "الفئة األوىل الختبار متانة البيانات واألسس املرجعية للمؤشِّ

ــ العالقــة بشــأن"، ومعاجلــة املســائل الــيت ُوضــعت األســس  -يف "الفئــة الثانيــة  الــواردةرات املؤشِّ
ملقترحة". وعلى وجه التحديـد، هتـدف خطـة    التعديالت ا -املرجعية قيد اإلعداد" و"الفئة الثالثة 

مـة، مـن حيـث املنهجيـة والتعـاريف؛      رات املقدَّالعمل إىل وضع مزيد مـن التفاصـيل بشـأن املؤشِّـ    
رات بديلـة؛ وبشـأن   رات املقترحة أو باعتماد مؤشِّـ وبشأن املوارد والبيانات املتاحة اخلاصة باملؤشِّ
تفاصـيل عـن    م خطـة العمـل أيضـاً   ت الفوقيـة. وتقـدِّ  معاجلة مسألة الطابع الدوري وإعـداد البيانـا  

رات اإلطـار املتكامـل   ع مؤشِّـ يكون األداة املسـتخدمة لتتبُّـ  سـ  الـذي ، إنشاء سجل األداء املؤسسي
السـتنتاج   ع. ومـن املزمـع، وفقـاً   عـة واألداء املتوقَّـ  لنتـائج واألداء فيمـا يتعلـق بالنتـائج املتوقَّ    بشأن ا
 قـت وفقـاً  علـى النتـائج الـيت حتقَّ    أيضاً ٢٠١٦، أن يشتمل التقرير السنوي لعام ٢٠١٦/٢اللجنة 

  .اليونيدو أداءحتسني املساءلة والشفافية يف لنتائج واألداء، بغية بشأن الإلطار املتكامل 
    

    م احملرزدُّالتق  - ثانياً  
يف أعقاب الدورة الثانية والثالثني للجنة، أنشأت األمانة فرقة عمل علـى نطـاق املنظمـة      -٢

النتـائج الرئيسـية الـيت توصـلت      )الفرعية (أ) إىل (ل) أدناه (الفقراتملعاجلة املسائل العالقة. وترد 
 مفصَّـلة معلومـات  أدناه. وترد  الثالثنة يف الفرع مبيَّفهي إجراءات املتابعة أمَّا إليها فرقة العمل. 
  ).IDB.44/CRP.4ر يف مذكِّرة إضافية من األمانة (الوثيقة عن حالة كل مؤشِّ

    
    نتائج التنمية العاملية - ل املستوى األو/الشق األول    

رات املقترحــة أصــالً لإلطــار املتكامــل  جمموعــة املؤشِّــ الحظــت فرقــة العمــل أنَّ  (أ)  
ــار الربنـــاجمي املتوســـط األجـــل   بشـــأن ا ــائج واألداء اخلـــاص باإلطـ ــة  ٢٠١٩-٢٠١٦لنتـ (الوثيقـ

IDB.43/9 ( رات صيغت قبل أن تنظر اللجنة اإلحصـائية لألمـم املتحـدة يف إطـار املؤشِّـ     كانت قد
رات أهـداف التنميـة املسـتدامة.    املعـين مبؤشِّـ  والذي اقترحه فريق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالت     

صلة اتصاالً مباشراً أو غـري مباشـر   رات املتَّالقائمة األصلية على عدد كبري من املؤشِّ اشتملتقد و
بالتنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة. وبعــد أن نظــر املــؤمتر العــام يف اإلطــار الربنــاجمي  

ت اللجنـة اإلحصـائية لألمـم املتحـدة     ، أقـرَّ ٢٠١٥يف هناية عـام   ٢٠١٩-٢٠١٦املتوسط األجل 
  رات أهداف التنمية املستدامة.ائمة جديدة مبؤشِّق
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رات يف ظل هذه اخللفيـة، استعرضـت فرقـة العمـل اجملموعـة الكاملـة مـن املؤشِّـ          (ب)  
رات الـيت تتـوىل اليونيـدو    بشأن الشق األول/املستوى األول، اليت تركز على املؤشِّـ  املقترحة أصالً

 اليت هي أقـل للموارد أو  فاًمكثَّ تستلزم استخداماًرات اليت مسؤولية عاملية عنها، وأسقطت املؤشِّ
حــة مــن ظــر فيهــا بالنســبة للمجموعــة املنقَّرات الــيت ُنمجيــع املؤشِّــ واسُتعرضــتصــلة مبوضــوعها. 

ــ ــع      مؤشِّ ــة الصــناعية الشــاملة للجمي رات املســتوى األول فيمــا خيــص اتســاقها مــع مفهــوم التنمي
لة بالصـناعة. وكـان اهلـدف هـو التوصـل إىل جمموعـة       واملستدامة وأهداف التنمية املستدامة املتص

م احملـرز يف السـعي إىل حتقيـق التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع        رات لتتبـع التقـدُّ  كاملة من املؤشِّ
  ية املستدامة، مع مراعاة ما يلي:وغايات أهداف التنم ٢٠٣٠واملستدامة يف سياق خطة عام 

م احملـرز  اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي عـن التقـدُّ     يبني تقرير األمني العـام إىل    ‘١‘  
) *E/2016/75من الوثيقـة   ١٤٧إىل  ١٤٣حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة (الفقرات 

عـن   اإلحصائية الوطنية يف مجع البيانات واإلبالغ عنها، فضالًيات اليت تواجه النظم التحدِّ
  ؛املبادرات اجلارية ملعاجلة الثغرات يف البيانات

تنفذ بعض الوكـاالت الدوليـة براجمهـا اخلاصـة هبـا جلمـع البيانـات مباشـرة،          بينما  ‘٢‘  
. بيـد  إىل البيانات اليت تبلغ عنها الـدول األعضـاء طوعـاً    متاماًتستند قواعد بيانات اليونيدو 

العديد من الدول األعضاء يف اليونيـدو، وال سـيما أقـل البلـدان منـوا، تفتقـر إىل القـدرة         أنَّ
رات أهـداف التنميـة املسـتدامة. ولـذلك     على اإلبالغ عن البيانات املتعلقة بعـدد مـن مؤشِّـ   

مــن الضــروري تقــدمي املســاعدة التقنيــة إىل الــدول األعضــاء لتعزيــز    رأت فرقــة العمــل أنَّ
ئية الوطنيـة علـى إنتـاج اإلحصـاءات ذات الصـلة مـن أجـل رصـد أهـداف          قدراهتا اإلحصا
  التنمية املستدامة؛

يف املسـتوى األول، ميكـن مجـع البيانـات،      رات املقترحة أصـالً بالنسبة لبعض املؤشِّ  ‘٣‘  
  باستثمارات كبرية؛  ولكن ال ميكن مجعها يف األجل القصري إالَّ

يف التقريـر املرحلـي والوثيقـة     ١٦- ١إىل م ١١- ١رات املدرجـة يف الفـروع م  املؤشِّ  ‘٤‘  
PBC.32/CRP.5 التصــورات، وتوجــد فيمــا  مســتندة إىلألعمــال التجاريــة لرات تعتــرب مؤشِّــ

يتعلق هبا ثغرات كبرية يف البيانات ويف املوارد. وباإلضافة إىل ذلك فهذه املعلومات حمدودة 
احلاليـة لألعمـال التجاريـة، بينمـا      القيمة لغرض سجل أداء اليونيدو، ألهنا جتسد االجتاهـات 

م احملـرز حنـو   رات السنوية املناسبة للرصـد الطويـل األجـل للتقـدُّ    للمؤشِّ ينبغي إيالء األولوية
  حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

خالل أحدث دورة للجنة الربنـامج وامليزانيـة، أوصـت الـدول األعضـاء بـأن يعـاد          ‘٥‘  
رات اليت توجد بشأهنا مشاكل تتعلق بالبيانـات وتـوافر املـوارد وأن يسـتعاض     النظر يف املؤشِّ
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رات والغايـات املندرجـة يف   رات إطـار أهـداف التنميـة املسـتدامة، وخباصـة املؤشِّـ      عنها مبؤشِّ
اإلطار الربناجمي املتوسط األجل  رات والغايات املتصلة بالصناعة، ألنَّوسائر املؤشِّ ٩اهلدف 
، ولذلك مل يكن بالوسـع أن يتضـمن   ٢٠٣٠اعتماد خطة عام  مد قبلاعُت ٢٠١٩- ٢٠١٦

  رات أهداف التنمية املستدامة؛إطار مؤشِّ
تقـوده   وهـو عمـل   ،اإلعـداد  قيـد رات أهداف التنمية املستدامة هـو ذاتـه   إطار مؤشِّ  ‘٦‘  

رات أهـداف  مؤشِّـ  تقسـيم ا اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة. ويف هـذا الصـدد، ميكـن حاليـ    
رات الـيت توجـد بشـأهنا منهجيـة     إىل ثالث فئـات: (أ) املؤشِّـ   واسعاً التنمية املستدامة تقسيماً

رات (ب) املؤشِّـ ووراسخة ومعايري متاحة وبيانات تنتجها البلـدان بانتظـام؛    املفهومواضحة 
وراسـخة ومعـايري متاحـة ولكـن ال تنـتج البلـدان        املفهـوم اليت توجد بشأهنا منهجية واضحة 

رات الـيت ال توجـد بشـأهنا منهجيـة راسـخة ومعـايري، أو       (ج) املؤشِّوبشأهنا بانتظام؛  بيانات
. ويف هـذه املرحلـة، مل تتنـاول فرقـة العمـل      الـيت ختصُّـها  جيري وضع/اختبار املنهجية/املعايري 

من الفئــة األوىل، املندرجــة ضــرات أهــداف التنميــة املســتدامة التابعــة لليونيــدو ســوى مؤشِّــ
الفئــة  ضــمنا املنــدرجني حاليــو، ٩هلــدف بشــأن ا ٢- ٣- ٩و ١- ٣- ٩رين ؤشِّــباســتثناء امل

ــذلك ســوف حيــدَّ   ــة. ول ل ســتكَمرات الشــق األول/املســتوى األول ويُ ث إطــار مؤشِّــ الثالث
رات أهـداف التنميـة   فيمـا خيـص إطـار مؤشِّـ     للتطورات اليت تستجد مستقبالً باستمرار وفقاً

  مم املتحدة؛املستدامة وعمل اللجنة اإلحصائية لأل
، تستكشف إدارة البحوث يف السياسات ٢- ٣- ٩و ١- ٣- ٩فيما يتعلق باهلدفني   ‘٧‘  

ية ثانوية، من قبيـل دراسـة   واإلحصاءات يف اليونيدو إمكانية إقامة شراكات مع مصادر دول
ــد       ــات األســاس املرجعــي. وق ــدويل االستقصــائية للمنشــآت، للحصــول علــى بيان البنــك ال

رات أهداف التنميـة  املعين مبؤشِّوفريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت اقترحت اليونيدو على 
دة لتحديــد فئــة حجــم املســتدامة إنشــاء فريــق عمــل لوضــع الصــيغة النهائيــة ملنهجيــة موحَّــ  

عن أمهية الصـناعات الصـغرية    الصناعات الصغرية. وبسبب النقص احلاد يف البيانات، فضالً
يف تصنيع البلدان النامية، سـوف تقـوم اليونيـدو بوضـع وتنفيـذ برنـامج جلمـع البيانـات عـن          

بتوافر املوارد؛ دة، رهناًا على املنهجية املوحَّالصناعات الصغرية حاملا يتم االتفاق دولي  
رات اخلاصـة  ملؤشِّـ لإلطار الربناجمي املتوسـط األجـل، ينبغـي أن تسـتوعب ا     وفقاً  ‘٨‘  

 باملستوى األول حالة التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة يف البلـدان املتعاملـة       
 خلطـة للطابع العاملي  مع اليونيدو. وقد اقترحت فرقة العمل النظر يف مجيع البلدان، نظراً

  .٢٠٣٠عام 
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بدعم من اليونيدو للتنمية الصناعية قة النتائج القطرية احملقَّ -  املستوى الثاين/الشق األول    
    ةالشاملة للجميع واملستدام

هـي  ، ولتعـاون الـتقين  ل اليونيـدو  رات عـن التغطيـة القطريـة ملشـاريع    غ هذه املؤشِّـ تبلِّ  (ج)  
رات متطابقـة  بذلك تسهم يف حتقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملسـتدامة. وجمموعـات املؤشِّـ   

دة يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجل والربنامج وامليزانيتني. وهي الربناجمية والربامج احملدَّمع اجملاالت 
  بذلك تنشئ صلة بني مستوى التعاون التقين واملستوى االستراتيجي يف اليونيدو. 

دة، ولكــن الت الربناجميــة احملـدَّ ميكـن اإلبــالغ بانتظـام عــن عـدد البلــدان يف اجملـا      (د)  
املشـاريع الـيت تتنـاول    ‘ ١‘مـا يلـي:    ومنـها العالقة اليت يتعني حلـها،   املشاكلاك بعض تزال هن ال

عن جمال مواضيعي واحد، بنـاء علـى    ا إالَّدة ولكن ال تقوم باإلبالغ حاليجماالت مواضيعية متعدِّ
نظـام   التغطية القطرية حبسب املشاريع اإلقليميـة منفصـلة، ألنَّ   ُتعَرض‘ ٢‘قرار مدير املشروع؛ و

مشـروع ذي تغطيـة    البلدان املشمولة بـأيِّ  بيانات بشأن ا استخراجال يتيح حاليSAP( " (ساب"
  إقليمية وعاملية.

اإلبـالغ  رات إضـافية بشـأن   يف وضع مؤشِّـ  ٢٠١٧ر خالل عام نظَح أن ُيقتَرُي  )ه(  
  .اليونيدو عن النتائج اليت حققتها البلدان الزبونة بدعم من

    
    فعالية إدارة الربامج -  املستوى الثالث/الشق الثاين    

حتســينات  أُدخلـت رات املسـتوى الثالــث، وعنـد اإلمكـان    مؤشِّـ  اخُتـربت كـل    (و)  
على قدرهتا على قياس أداء اليونيدو يف إدارة برامج ومشاريع التعاون الـتقين الـيت تضـطلع هبـا،     

ــة بالشـــ     ــات املتعلقـ ــا يف ذلـــك األولويـ ــاملة، مبـ ــا الشـ ــيم أولوياهتـ ــاء  وتعمـ ــانية، وبنـ ؤون اجلنسـ
رات. وهنـاك  الشراكات، وإدارة املعارف. وقد أدت عملية االستعراض إىل تنقيح بعـض املؤشِّـ  

، ويــتعني اختــاذ قــرارات حــول مــا إذا كــان املراجعــةحاجــة إىل املزيــد مــن يف رات أخــرى مؤشِّــ
ــاء علـــى هـــذه املؤشِّـــ  ــتعراض  ينبغـــي اإلبقـ ــا أم حـــذفها. وأدى االسـ ــاًرات أم تنقيحهـ إىل  أيضـ

  رات جديدة تتصل بالقضايا الشاملة.استحداث مؤشِّ
، بــدأت فرقــة العمــل يف وضــع أســس رات املقترحــة حــديثاًملؤشِّــفيمــا يتعلــق با  (ز)  

  .٢٠١٧عام يف  املتبقيةد األسس املرجعية لذلك. وسوف حتدَّ مرجعية جديدة وفقاً
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  الفعالية التنظيمية والتحديث -ع املستوى الرابين/الشق الثا    
  

رات. ولذلك ركزت فرقة ن هذا املستوى جمموعة متينة من املؤشِّ، يتضمَّإمجاالً  (ح)  
  العمل على صقل بعض املؤشرات، وحتديد الغايات حيثما أمكن ذلك، وتعزيز البيانات الفوقية.

ة املوجــودات رات الــيت يشــتمل عليهــا الفــرع املعنــون "إدار فيمــا يتعلــق باملؤشِّــ   (ط)  
واملوارد ومواءمتها وتعبئتها واستقرارها"، اقترحت فرقة العمل إجراء املزيد من املشاورات حول 

هـذه املؤشـرات ال ختضـع     ، ألنَّراتهلـذه املؤشِّـ  وحـول حتديـد غايـات     الغايـات الغرض من هـذه  
  لسيطرة اليونيدو وحدها بل تعتمد على قرارات الدول األعضاء واجلهات املاحنة.

ر تســتوجب عضــوية اليونيــدو يف املبــادرة الدوليــة لشــفافية املعونــة تنقــيح املؤشِّــ   (ي)  
)"، وبعد ذلك ميكـن حتديـد الغايـات    ٥-٠املعنون "شفافية األنشطة وإدارة املوارد (رقم قياسي، 

  .٢٠١٧. وسيجري هذا االستعراض يف بداية عام أيضاً
ــون "إطــار شــا العمــل املتعلــق باملؤشِّــ   (ك)   ــم قياســي)"  ر املعن مل إلدارة املخــاطر (رق
املزمع م يف دورة اجمللس احلالية. ومن باالستراتيجية العامة إلدارة املخاطر، اليت سوف تقدَّ مرتبطٌ

  ر قبل الدورة الثالثة والثالثني للجنة.وضع املؤشِّ االنتهاء من
  ر إضايف يتعلق باحلوكمة.مؤشِّ اسُتحدث  (ل)  

، سـوف تـدرج اليونيـدو يف التقريـر السـنوي، ابتـداء       ٢٠١٦/٢باستنتاج اللجنـة   وعمالً  -٣
ح لــألداء لــإلداء املؤسســي. وســوف يــبني الســجل املــنقَّ   حــاًمنقَّ ، ســجال٢٠١٦ًّمــن طبعــة عــام 

رات املسـتويني  رات؛ والغايات، حيثما تكون متاحة، ملؤشِّاملؤسسي األسس املرجعية جلميع املؤشِّ
ونظـام "إشـارات ضـوئية" يـبني مـا إذا كانـت املنظمـة تسـري يف املسـار الصـحيح           الثالث والرابع؛ 

  دة.لتحقيق الغايات احملدَّ
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    خطة العمل  - اًثالث  
املطلوبة حسب شـق ومسـتوى اإلطـار املتكامـل      ص خطة عمل الواردة أدناه املتابعةَتلخِّ  -٤

  لنتائج واألداء.بشأن ا
  

 راملؤشِّ خطوة اإلجراءات تقديرات املوارد الالزمة املوعد النهائي/األفق الزمين

شق/مستوى
اإلطار املتكامل 

 لنتائج واألداءل

 رات املقترحة أصالًاستبعاد مجيع املؤشِّ  أجنز
اليت توجد بشأهنا مشاكل يف مجع 

البيانات، أو اليت ليس هلا سوى القليل 
 من القدرة اإلعالمية.

؛ ١- ١م رات املقترحة أصالًاملؤشِّ
؛ ٧- ١؛ وم٦- ١؛ وم٥- ١وم
؛ ١١- ١؛ وم١٠- ١؛ وم٩- ١وم
؛ ١٤- ١م؛ ١٣- ١؛ وم١٢- ١وم
  ؛ ١٦- ١وم ؛١٥- ١وم
 .١٨- ١؛ وم١٧- ١وم

  /١الشق 
 ١املستوى 

رات غري اخلاصة بأهداف ى املؤشِّستبقَُت  أجنز
لة إلطار مكمِّلتكون التنمية املستدامة 

 رات أهداف التنمية املستدامة.مؤشِّ

 ٤-١اآلخران مران املؤشِّ
غري اخلاصني بأهداف  ٣-١وم

التنمية املستدامة، اللذان تتوافر 
 عنهما بيانات.

 

تنفيذ مشاريع تعاون تقين لبناء قدرات  د فيما بعدحتدَّ سنوات ١٠إىل  ٥
املكاتب اإلحصائية الوطنية للبلدان 

 النامية، من أجل حتسني البيانات.

 ٢-٢ -٩، الغايتان ٩اهلدف 
اللتان توجد ، ١-ب-٩و

بشأهنما منهجية وبيانات ولكن 
ميكن إجراء املزيد من التحسني 

 للبيانات.

 

م ُّيتوقف على التقد
احملرز يف التعاون مع 
فريق اخلرباء املشترك 

املعين وبني الوكاالت 
مبؤشرات أهداف 
 التنمية املستدامة

  ا، بالتعاون وضع منهجية مقبولة دولي د فيما بعدحتدَّ
اخلرباء املشترك بني الوكاالت مع فريق 
رات أهداف التنمية املعين مبؤشِّ

املستدامة، ووضع وتنفيذ برنامج جلمع 
البيانات عن الصناعات الصغرية حاملا 

ا على منهجية موحدةيتم االتفاق دولي. 

  ، الغايتان ٩اهلدف 
، اللتان ١-٤-٩و ١-٣-٩
منهجية ا حالي توجد بشأهنما  ال

وال بيانات.ا مقبولة دولي 

 

ممكن باملوارد  أجنز
 املتاحة

 ١ /املستوى١ اإلدراج يف الشق
من أهداف  ٩رات اهلدف ملؤشِّ تكميالً

  التنمية املستدامة. وتوفري البيانات 
  ليس من مسؤولية اليونيدو. وينبغي 

  أن تقوم اليونيدو بترتيل البيانات 
من قاعدة البيانات العاملية ألهداف 

 املستدامة.التنمية 

رات أهداف التنمية مؤشِّ
-١املستدامة املتصلة بالصناعة 

؛ ١-٣-٧؛ و١-١-٧؛ و١-١
؛ ٢-٥- ٨؛ و١-١-٨و
؛ ١-٢-١٧؛ و٢-٦- ١١و
، ١-١١-١٧؛ و١-٣- ١٧و

اليت توجد بشأهنا منهجية 
 وبيانات.
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 راملؤشِّ خطوة اإلجراءات تقديرات املوارد الالزمة املوعد النهائي/األفق الزمين

شق/مستوى
اإلطار املتكامل 

 لنتائج واألداءل

ممكن باملوارد  جار العمل 
 املتاحة

عن كثب أن ترصداليونيدوعلى
أهداف التنمية رات تطورات إطار مؤشِّ

املستدامة حتت قيادة اللجنة اإلحصائية 
لألمم املتحدة، وأن تستكمل الشق 
األول/املستوى األول حاملا تتوافر 

رات بيانات موثوقة بشأن املؤشِّ
اجلديدة ذات الصلة. وتوفري البيانات 

 ليس من مسؤولية اليونيدو.

رات أهداف التنميةسائر مؤشِّ
 اعة، اليتاملستدامة املتصلة بالصن

ا: (أ) حالي ال توجد بشأهنا
، أو (ب) بيانات موثوقة

 .وبياناتمنهجية معتمدة 

 

جملس التنمية دورة 
اخلامسة الصناعية 
  واألربعون

يورو  ٣٥ ٠٠٠
 تقريباً

رات إضافية/بديلة من استحداث مؤشِّ
 ع نتائج التعاون التقين.أجل تتبُّ

كل مؤشرات هذا املستوى
يف  الحقاً تَُّبمستبقاة. وُي

رات إضافية/بديلة من أجل مؤشِّ
 ع نتائج التعاون التقين.تتبُّ

 /١الشق
 ٢املستوى 

ا.أجنز جزئي  
  

جملس التنمية  دورة
الصناعية اخلامسة 
واألربعون (ُيؤكَّد 

فيما يتعلق  الحقاً)
 باألسس املرجعية

 املتبقية

ممكن باملوارد 
 املتاحة

وضع الصيغة النهائية لألسس  -
  املرجعية اجلديدة؛

حتديد األسس املرجعية هبدف  تتبُّع  -
  غايات؛

رات إضافية استحداث مؤشِّ  -
(الستيعاب اجملاالت ذات األولوية 

 والقضايا الشاملة).

رات يف هذااستعراض املؤشِّ أدَّى
  :املستوى إىل

   راتمؤشِّ ستةتنقيح  -
  رات إضافيةمؤشِّ استحداث -
حتديد أسس مرجعية  اعتزام -

، قدر وغايات جديدة
اإلمكان، بشأن كل من 

  حة واجلديدةرات املنقَّملؤشِّا
 بشأن وضع غايات ضرورة -

مجيع مؤشرات املستوى 
 الثالث.

 /٢الشق
 ٣املستوى 

الدورة الثالثة 
والثالثون للجنة 
 الربنامج وامليزانية

ممكن باملوارد 
 املتاحة

املالءمة إجراء مزيد من التشاور بشأن
واملنهجية والتعريف والبيانات وتوافر 

املوارد، للبت يف ما إذا كان ينبغي 
 اإلبقاء عليها أم تنقيحها أم حذفها.

؛٤-٣رات الفئة الثانية ممؤشِّ
حتتاج إىل  ١٠-٣؛ وم٨-٣وم

مزيد من املناقشة للبت يف 
 استبقائها أم تنقيحها أم حذفها

 

الدورة الثالثة 
والثالثون للجنة 
 الربنامج وامليزانية

ممكن باملوارد 
 املتاحة

غايات متوافقة ر وحتديدتنقيح املؤشِّ
مع عضوية اليونيدو يف املبادرة الدولية 

 لشفافية املعونة.

وضعت اليونيدو منهجية
  ر ا للمؤشِّمرجعي وأساساً

، "شفافية األنشطة وإدارة ١- ٤م
)"، ٥- ٠املوارد (رقم قياسي، 
يف  ولكن عضوية اليونيدو

املبادرة الدولية لشفافية املعونة 
 ر.تستوجب إجراء تنقيح للمؤشِّ

 /٢الشق
 ٤املستوى 
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 راملؤشِّ خطوة اإلجراءات تقديرات املوارد الالزمة املوعد النهائي/األفق الزمين

شق/مستوى
اإلطار املتكامل 

 لنتائج واألداءل

الدورة الثالثة 
والثالثون للجنة 
 الربنامج وامليزانية

ممكن باملوارد 
 املتاحة

إىل االستراتيجية  ر استناداًصياغة مؤشِّ
م إىل العامة إلدارة املخاطر، اليت ستقدَّ

 الرابعة واألربعني.اجمللس يف دورته

، اإلطار املتكامل إلدارة ٢-٤م
 املخاطر (رقم قياسي).

 

الدورة الثالثة 
والثالثون للجنة 
 الربنامج وامليزانية

ممكن باملوارد 
 املتاحة

 سوف يتطلب اإلبالغ املطرد استثماراً
ختطيط املوارد  حدى منائطإيف 

املؤسسية وكتابة تقارير خاصة. 
ولذلك يلزم إجراء مشاورات إضافية 

ر، للبت يف بشأن تكاليف/فوائد املؤشِّ
إذا كان ينبغي اإلبقاء عليه أم  ما

 تنقيحه أم حذفه.

، متوسط التأخري يف ٤-٤م
رة سداد االشتراكات املقرَّ

 (باأليام).

 

الدورة الثالثة 
والثالثون للجنة 
 الربنامج وامليزانية

ممكن باملوارد 
 املتاحة

إجراء مزيد من املشاورات فيما يتعلق 
 بالغرض من الغايات والقصد منها.

رات الواردة يف الفرع املؤشِّ
املعنون "إدارة املوجودات 

واملوارد ومواءمتها وتعبئتها 
 )١(واستقرارها"

 

جملس التنمية دورة 
اخلامسة الصناعية 
(ُيؤكَّد  واألربعون

  الحقاً)

ممكن باملوارد 
 ةاملتاح

استحداث خاصية وظيفية لإلبالغ 
االشتراء املستدام يف نظام   عن

ساب/أوبن تكست، ووضع األساس 
 املرجعي والغايات.

، نسبة معامالت ١٥-٤م
 االشتراء املستدام (يف املائة)

 

    
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  - اًرابع  

  يودُّ أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. لعلَّ اجمللس  -٥
  

───────────────── 
  )".نسبة الشغور (يف املائةر "باستثناء املؤشِّ )١(  


