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*1701112*  

 من الوثائق إىل االجتماعات.لدواعي التوفري، مل ُتطَبع هذه الوثيقة. لذا، يرجى من أعضاء الوفود التكرُّم بإحضار نسخهم 

  جملس التنمية الصناعية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٣٠أو  ٢٩- ٢٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٦البند 

واخلطة االستثمارية  اإلطار الربناجمي املتوسط األجل
  املتوسطة األجل

  جلنة الربنامج وامليزانية  
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٧أيار/مايو  ١٨- ١٦فيينا 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٩البند 

  واخلطة االستثمارية  األجلاإلطار الربناجمي املتوسط 
            املتوسطة األجل

    ٢٠٢١- ٢٠١٨ للفترة إلطار الربناجمي املتوسط األجلالصيغة احملدَّثة ل    
      املدير العام من مقترحات    

م هذه الوثيقة عرضاً للمالمـح الرئيسـية للمقترحـات املتعلقـة بالصـيغة احملدَّثـة لإلطـار        دِّتق  
ر . وبنــاًء علــى ذلــك املقــرَّ ١٠-/م٤٤-ر اجمللــس م ت صوفقــاً ملقــرَّالربنــاجمي املتوســط األجــل، 

) مـع  IDB.43/9( ٢٠١٩-٢٠١٦والواليات السابقة، ُروجع اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل،     
ــاجمي        ــز النفــاذ. وضــماناً ألن يظــل اإلطــار الربن ــه حي ــذ دخول مراعــاة التطــورات الــيت حــدثت من

خطيط االستراتيجي لربامج املنظمة على أساس فتـرات مـدهتا   املتوسط األجل أداة مفيدة ومرنة للت
ثــة أربــع ســنوات، ُوِضــعت يف هــذه الوثيقــة، املوجَّهــة إىل اللجنــة، املالمــُح الرئيســية للصــيغة احملدَّ  

ا املقترحــات الشــاملة واألكثــر   . أمَّــ٢٠٢١-٢٠١٨لإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة     
  لتنمية الصناعية لينظر فيها.تفصيالً فسوف تقدَّم إىل جملس ا

    
    معلومات أساسية  - أوالً  

، واحـدةً مـن   ٢٠١٩-٢٠١٦، اعُتـرب اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل،      ٢٠١٥يف عام   -١
أهــم أدوات التخطــيط االســتراتيجي الــيت تسترشــد هبــا املنظمــة عنــد بــدء عملــها املتعلــق بأهــداف 

ت هــذه الوثيقــة يف وقــت مل تكــن فيــه خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  دَّالتنميــة املســتدامة. وقــد أُعــ
ــاجمي املتوســط األجــل،         ٢٠٣٠ ــار الربن ــد كــان اإلط ــن مث، فق ــُد. وم ــد اعُتمــدت بع -٢٠١٦ق
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تنفيــــذ تلــــك اخلطــــة ومتابعتــــها  خبصوصــــيات، يســــتند إىل بضــــعة افتراضــــات تتعلــــق ٢٠١٩
دة علـى اخلطـة عـدة عناصـر جديـدة      واستعراضها. ومنذ ذلك احلني، أدخلت أوساط األمم املتحـ 

لتوضيح اجلوانب العملياتيـة للخطـة ودور منظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف دعـم تنفيـذها. ويف         
َتزاُيـــد االعتـــراف بفكـــرة التنميـــة  ٢٠١٧أوائـــل عـــام و ٢٠١٦الوقـــت نفســـه، اســـتمر يف عـــام 

حتقيق أهـداف التنميـة املسـتدامة،    املستدامة الشاملة للجميع واملستدامة واآلمال املعقودة عليها يف 
  سواء داخل نطاق عمليات األمم املتحدة أو خارجها.

م دِّم هــذه الوثيقــة عرضــاً مــوجزاً ألهــم مالمــح اســتعراض منتصــف املــدة، كمــا تقــ دِّوتقــ  -٢
حتديثاً لإلطار الربناجمي احلايل يستند إىل العناصر اجلديـدة املـذكورة آنفـاً وميتثـل للتوجيهـات الـيت       

. وعلـى  املعنيـة بتقريـر السياسـات    اليونيـدو ة مـن الـدول األعضـاء يف دورات أجهـز     األمانـة تلقتها 
، إىل ١٨-/م١٤-ره م عمــن مقــرَّه) و(وجــه اخلصــوص، طلــب املــؤمتر العــام يف الفقــرتني (ب)  

التخطيطية مع استعراض السياسات الشامل الذي جيـري كـل    ة اليونيدووائم دوريأن  املدير العام
ــة           ــن أجــل التنمي ــم املتحــدة م ــة األم ــا منظوم ــيت تضــطلع هب ــة ال ــنوات لألنشــطة التنفيذي ــع س  أرب

لإلطـار الربنـاجمي كـل    منتصـفي  ، وأن تواصل إجراء استعراض (اختصاراً: "االستعراض الشامل")
(ه) ربع سنوات وتقدمي نتائجه إىل اجمللس يف السنة الثانية من فترة السنتني املعنيـة. ويف الفقـرتني   أ

م إىل اجمللــس عــن دِّ، طلــب املــؤمتر العــام إىل املــدير العــام أن يقــ١٧-/م١٥-ر م عو(و) مـن املقــرَّ 
روع إطـار  ، مشـ ٢٠١٥مـن عـام    اعتبـاراً طريق جلنـة الربنـامج وامليزانيـة، مـرة كـل أربـع سـنوات        

اسـتعراض   آخـر إعـالن ليمـا وتوصـيات     مـع مراعـاة  برناجمي متوسط األجل، مدته أربع سـنوات،  
  ".ةاالستراتيجي اإلرشاداتشامل والتوصيات الواردة يف "وثيقة 

الـذي طلـب فيـه إىل     ١٠-/م٤٤-ر اجمللس م ت صومع مقرَّ ينراملقرَّ ينومتاشياً مع هذ  -٣
س يف دورته اخلامسة واألربعني، عن طريـق جلنـة الربنـامج وامليزانيـة،     املدير العام أن يقدم إىل اجملل

، أُجـري اسـتعراض لإلطـار    ٢٠٢١-٢٠١٨ثة لإلطار الربناجمي املتوسط األجـل للفتـرة   صيغة حمدَّ
ــرة    ــاجمي املتوســط األجــل للفت ــاجمي   ت الصــيغة احملدَّدَّ، وأُعــ٢٠١٩-٢٠١٦الربن ــة لإلطــار الربن ث

  على ضوء التطورات األخرية. ٢٠٢١-٢٠١٨املتوسط األجل للفترة 
ثــة م إىل اجمللــس يف دورتــه اخلامســة واألربعــني مقتــرح مفصَّــل للصــيغة احملدَّ دَّوســوف يقــ  -٤

لإلطار الربناجمي املتوسط األجل، يشـمل التنقيحـات الربناجميـة الـيت أعقبـت اعتمـاد قـرار اجلمعيـة         
ــق باالســتعراض السياســايت الشــا  ٧١/٢٤٣العامــة  ــاعي الســنوات، يف  ، املتعل كــانون  ٢١مل الرب

. وسوف يتضمن هذا املقترح التحسـينات املدخلـة علـى اإلطـار الربنـاجمي      ٢٠١٦األول/ديسمرب 
لإلطـار الربنـاجمي    املواضيعي واإلطار اإلداري، اللذين كانا عنصـرين رئيسـيني يف الصـيغة السـابقة    

نـاجمي املتوسـط األجـل أيضـاً الصـيغة      املتوسط األجل. وسوف يتضمن املقترح املفصَّل لإلطار الرب
  احملدثة لإلطار املتكامل للنتائج واألداء.
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    التطورات اجلديدة  - ثانياً  
م هذا الباب حملة عامة مـوجزة عـن التطـورات اجلديـدة الـيت حـدثت منـذ بـدء         دِّسوف يق  -٥

ــرة       ــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفت ــاذ اإلط ــة عــام  واعتمــاد  ٢٠١٩-٢٠١٦نف  ،٢٠٣٠خط
وكذلك عن دور اليونيدو ومسؤولياهتا يف تلك اخلطة. وسوف يتضـمن هـذا البـاب أيضـاً عرضـاً      
لســائر واليــات األمــم املتحــدة ومبادراهتــا الــيت ســيكون هلــا تــأثري علــى اإلطــار الربنــاجمي املتوســط 

  .٢٠٢١-٢٠١٨األجل للفترة 
    

    ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام   - ألف  
التزمــت  )١(،٢٠٣٠والفقـرات الالحقـة مـن خطــة التنميـة املسـتدامة لعـام        ٧٢يف الفقـرة    -٦

الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي،      كل من احلكومات بإجراء متابعة واستعراض منتظمني على
وأرســت مبــادئ إرشــادية لعمليــة املتابعــة واالســتعراض هــذه. وينبغــي أن تســتفيد عمليــة املتابعــة   

م من منظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن      ، "من تعزيز الدعم املقدَّواالستعراض، ضمن مجلة أمور
االستعراضات املواضـيعية، مبـا فيهـا استعراضـات املسـائل       املؤسسات املتعددة األطراف". كما أنَّ

يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى، سـُتدَعم "باستعراضـات   الشاملة لعدة جماالت، اليت ستجري 
التابعـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي وغريهـا مـن اهليئـات واملنتـديات          جتريها اللجـان الفنيـة  

 ٩٠احلكومية الدولية، مبا جيسد الطابع املتكامل لألهداف وما يربطها مـن صـالت". ويف الفقـرة    
لضـمان   ، طُلب إىل األمـني العـام أن يعـد تقريـراً حيـدد فيـه املعـامل األساسـية        ٢٠٣٠ عام من خطة
علــى الصــعيد العــاملي يتَّســمان باالتســاق والنجاعــة  ٢٠٣٠عــام  خلطــة عراضٍواســت متابعــٍةإجــراء 

  من الوضوح بشأن املسؤوليات املؤسسية. مزيداومشول اجلميع، كما يوفر 
ضــمن مجلــة أمــور، عرضــاً لــدور اهليئــات احلكوميــة الدوليــة    )٢(وتضــمَّن التقريــر الالحــق،  -٧

ــع         ــدى السياســي الرفي ــرز يف املنت ــدم احمل ــة للتق ــة باالستعراضــات املواضــيعية العاملي ــديات املعني واملنت
إىل تقـدمي   ٢٠١٦املستوى. ويف هذا السياق، ُدعي جملس التنمية الصناعية، التابع لليونيدو، يف عام 

تدى السياسي الرفيع املستوى تتناول املسائل املتعلقة بالتصنيع الشامل للجميع مسامهة يف أعمال املن
من اللجان  ٤٨واملستدام. وكان ذلك التقرير الالحق من بني االستعراضات املواضيعية اليت قدمتها 

 السياسـي الرفيـع املسـتوى لعـام     ىالفنية وغريها من اهليئات واملنتـديات احلكوميـة الدوليـة إىل املنتـد    
وطنيا طوعيا. وقد ُعقد املنتدى السياسي األول الرفيع املسـتوى  استعراضاً  ٢٢، إىل جانب ٢٠١٦

، ٢٠١٥وأهـداف التنميـة املسـتدامة يف عـام      ٢٠٣٠خطـة عـام   ، بعد اعتمـاد  ٢٠١٦يف متوز/يوليه 
لى "االهتمام أكَّد ع )٣(، واعتمد إعالناً وزاريا"يتخلَّف عن الرَّكْب أحد حول موضوع "ضمان أالَّ

                                                                    

 .A/RES/70/1، ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام حتويل عاملنا:   )١(  

 .A/70/684سق وناجح وشامل، تاملعامل الرئيسية لعملية املتابعة واالستعراض على الصعيد العاملي بشكل م  )٢(  

اإلعالن الوزاري الصادر عن املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة، الذي ُعقد حول   )٣(  
 .E/HLS/2016/1ف عن الركب أحد"، لَّيتخ موضوع "ضمان أالَّ
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لبناء هياكل أساسية قادرة على التحمل، وخاصـة فيمـا يتعلـق بتعزيـز      ٢٠٣٠الذي توليه خطة عام 
  التصنيع الشامل واملستدام وتشجيع االبتكار".

، حـول موضـوع "القضـاء علـى الفقـر      ٢٠١٧ا املنتدى السياسي الرفيع املسـتوى لعـام   أمَّ  -٨
علــى  ملتتكــون لــه صــلة خاصــة باليونيــدو، إذ سيشــ وتعزيــز االزدهــار يف عــامل مــتغري"، فســوف

  ستة أهداف خمتارة. ِضْمن، ٩استعراض معمَّق هلدف التنمية املستدامة 
، ينبغـي لعمليـة املتابعـة واالسـتعراض أن "تتـوخى      ٢٠٣٠ عـام  من خطة ٧٤ووفقاً للفقرة   -٩

الدقــة وتســتند إىل أدلــة وتسترشــد بتقييمــات وبيانــات قُطريــة رفيعــة اجلــودة وســهلة املنــال وحســنة 
، والوضع من والسن، واالنتماء الِعرقي واإلثينالتوقيت وموثوقة ومصنَّفة حسب الدخل، واجلنس، 

ــع اجل   ــة، واملوق ــث اهلجــرة، واإلعاق ــة يف الســياقات     حي ــن اخلصــائص ذات األمهي ــا م ــرايف، وغريه غ
تقتضي تعزيز الدعم املوجَّه لبناء قدرات البلدان الناميـة، مبـا يشـمل حتسـني نظـم      س" وهيالوطنية". 

والـدول   وا، السـيما يف البلـدان األفريقيـة وأقـل البلـدان منـ      وبـرامج التقيـيم الوطنيـة    البيانات الوطنيـة 
ناميــة والبلــدان الناميــة غــري الســاحلية والبلــدان املتوســطة الــدخل". وإىل جانــب  اجلُزريــة الصــغرية ال

علــى أنــه "ســتجري متابعــة األهــداف والغايــات واستعراضــها باســتخدام   ٧٥ذلــك، نصَّــت الفقــرة 
جمموعة من املؤشرات العاملية. وسُتستكمل هذه املؤشرات العاملية مبؤشرات تضعها الدول األعضـاء  

إىل جلنـة األمـم املتحـدة اإلحصـائية، مـن خـالل       ، كمـا أَوكلـت   "قليمـي والـوطين  على الصعيدين اإل
صـوغ إطـار    مهمـة فريق اخلرباء املشترك بني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة       

  املؤشرات العاملية.
ــا  -١٠ ــة األمــم املتحــدة اإلحصــائية فريــق اخلــرباء املشــترك بــني      ًءوبن علــى ذلــك، أنشــأت جلن

الوكاالت املعين مبؤشرات أهـداف التنميـة املسـتدامة لكـي يضـع قائمـة مؤشـرات لرصـد أهـداف          
على الصعيد العاملي، ودعت اليونيدو مـع منظمـات دوليـة أخـرى إىل      ٢٠٣٠خطة عام وغايات 

ت ، أقـرَّ ٢٠١٦املعقـودة يف آذار/مـارس    املشاركة بصفة مراقب. ويف دورهتا السـابعة واألربعـني،  
تعتـرف باليونيـدو كوكالـة وصـيَّة علـى سـتة مؤشـرات ذات         )٤(صائية قائمة مؤشراتاللجنة اإلح

 ١-٢-٩(هـي مؤشـرات التنميـة املسـتدامة      ٩صلة بالصناعة ضمن إطار هدف التنمية املسـتدامة  
  ).١- ب-٩و ١-٤-٩و ٢-٣-٩و ١-٣-٩و ٢-٢-٩و

ت جلنـــة األمـــم املتحـــدة اإلحصـــائية تقريـــر اليونيـــدو عـــن  رَّويف آذار/مـــارس أيضـــاً، أقـــ  -١١
اإلحصاءات الصناعية ودعـت املنظمـة إىل زيـادة براجمهـا املتعلقـة ببنـاء قـدرات البلـدان الناميـة يف          

وجـاء يف التقريـر أن احلاجـة إىل    جمال اإلحصاءات الصناعية يف سـياق أهـداف التنميـة املسـتدامة.     
داف التنميـة املسـتدامة تؤكـد أمهيـة اإلحصـاءات الصـناعية يف       رصد التقدم احملرز صوب حتقيق أه

  .٢٠١٥حقبة ما بعد عام 

                                                                    

  )٤(  https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/. 
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وإىل جانب التنسيق مع جلنة األمم املتحـدة اإلحصـائية وغريهـا مـن الوكـاالت الشـريكة         -١٢
ومكاتب اإلحصاء الوطنية يف صوغ مؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة، عملـت اليونيـدو علـى        

ان موثوقية الرصد على الصعيد العاملي. وقامت اليونيـدو، مـن خـالل تعاوهنـا     ي ملسألة ضمدِّالتص
مع اللجنة اإلحصائية وسائر الشركاء، بدعم جهـود مكاتـب اإلحصـاء الوطنيـة الراميـة إىل تنفيـذ       
مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ضمن إطـار براجمهـا اإلحصـائية. ممـا أفضـى إىل تعزيـز التعـاون        

  .٩ة والدولية املعنية هبدف التنمية املستدامة مع اجلهات الوطني
واليونيــدو عضــو يف فرقــة العمــل املشــتركة بــني الوكــاالت املعنيــة بتمويــل التنميــة، الــيت      -١٣

، أصـدرت فرقـة   ٢٠١٦َشكَّلها األمني العام بعد اعتماد خطة عمل أديس أبابـا. ويف آذار/مـارس   
لتزامـات والتـدابري الـواردة يف تلـك اخلطـة ويقـدم       العمل تقريرها االستهاليل الذي حيـدد معـامل اال  

أعضــاء فرقــة العمــل ورقــات مناقشــة وجيــزة بشــأن    عرضــاً إلطــار رصــدها. وأثنــاء الســنة، أعــدَّ 
ــدابري احملــدَّ  ــر االســتهاليل لفرقــة العمــل.  جمموعــات االلتزامــات والت وتولَّــت اليونيــدو دة يف التقري

لتصــنيع الشــامل للجميــع واملســتدام"، مــع املســامهات   تنســيق اجملموعــة الشــاملة املعنونــة "تعزيــز ا 
املقدمــة مــن ســائر هيئــات األمــم املتحــدة ومنظماهتــا. كمــا قــدمت اليونيــدو مــدخالت يف أربــع    
ــة االحتياجـــات      ــة للجميـــع"، و"معاجلـ ــة ومنتجـ ــة كاملـ ــوفري عمالـ جمموعـــات أخـــرى، هـــي: "تـ

ة"، و"املســاواة بــني اجلنســني"، والتحــديات املتنوعــة الــيت تواجههــا البلــدان ذات األوضــاع اخلاصــ
  و"الشراكة العاملية".

لــيت ، أُعلــن عــن إنشــاء آليــة تيســري التكنولوجيــا ا٢٠٣٠خطــة عــام مــن  ٧٠ويف الفقــرة   -١٤
طة عمل أديس أبابا من أجل دعم أهداف التنميـة املسـتدامة. وترتكـز هـذه اآلليـة      ت عليها خنصَّ

ول األعضـاء واجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص      على التعاون بني جهات معنية متعددة، تشمل الـد 
 ٢٠٣٠خطـة عـام   واألوساط العلمية وكيانات األمم املتحـدة وجهـات معنيـة أخـرى. وحـدَّدت      

ــا علــى النحــو التــايل: فريــق عمــل     ــة تيســري التكنولوجي مشــترك بــني الوكــاالت معــين  تركيبــة آلي
املستدامة، ومنتـدى تعـاوين متعـدد     بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية

أصحاب املصلحة معين بتسخري العلم والتكنولوجيـا ألغـراض أهـداف التنميـة املسـتدامة (منتـدى       
ــادرات        ــة باملب ــة للمعلومــات املتعلق ــل بواب ــروين ميث ــا واالبتكــار)، وحمفــل إلكت ــم والتكنولوجي للعل

تيازهـا أحـد اجملـاالت الرئيسـية للـدعم      واآلليات والربامج القائمـة. وميثـل تعمـيم التكنولوجيـا واح    
الذي تقدمه اليونيدو إىل الدول األعضاء. وبذلك، تكون اليونيدو منخرطة بنشاط يف آلية تيسـري  
التكنولوجيـــا. وقـــد ســـاعدت اليونيـــدو علـــى تنظـــيم االجتمـــاع الســـنوي األول ملنتـــدى العلـــم   

فصــلة ألنشــطة املنتــدى متثــل والتكنولوجيــا واالبتكــار يف نيويــورك. ووضــعت اليونيــدو خارطــة م
ــدان. وأعــدت         ــذا املي ــم املتحــدة مســتقبالً يف ه ــة األم ــه منظوم ــذي ستضــطلع ب أســاس العمــل ال
اليونيدو، بصفتها وكالة طليعية يف جمال حتديد وتنفيـذ أنشـطة تنميـة القـدرات املضـطلع هبـا علـى        

ــا واالبتكــار، م     ــم والتكنولوجي ــدان العل ــا  نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة يف مي قترحــاً جيــري حالي
 .٢٠١٨- ٢٠١٧مناقشته، متهيداً لتنفيذه يف الفترة 
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    عقد التنمية الصناعية الثالث ألفريقيا  - باء  
، اسـتمر تركيـز اجملتمـع الـدويل علـى ضـرورة تسـريع خطـى         ٢٠٣٠خطة عـام  منذ اعتماد   -١٥

، أعلنــت ٢٠١٦متوز/يوليــه  ٢٥التصــنيع الشــامل للجميــع واملســتدام، وخصوصــاً يف أفريقيــا. ويف  
عقداً ثالثاً للتنميـة الصـناعية ألفريقيـا، مبقتضـى      ٢٠٢٥-٢٠١٦اجلمعية العامة لألمم املتحدة الفترةَ 

الذي أهابت فيه اجلمعية العامة باليونيدو، على وجه اخلصوص، "أن تقوم بوضع  ٧٠/٢٩٣قرارها 
يه اليونيـدو إىل "أن تزيـد مـن مسـاعدهتا     برنامج العقد الثالث وتفعيله وتويل زمام تنفيذه"، ودعت ف

  التقنية املقدمة إىل البلدان األفريقية من أجل تعزيز التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة".
أفريقيا ال تزال "هـي املنطقـة األكثـر فقـراً واألشـد ضـعفاً يف        والحظت اجلمعية العامة أنَّ  -١٦

العامل"، وأَبرزت ضرورة أن تتخذ القارة "إجـراءات عاجلـة للنـهوض بالتصـنيع املسـتدام باعتبـاره       
عنصــراً رئيســيا يف تعزيــز التنويــع االقتصــادي وحتقيــق القيمــة املضــافة وإجيــاد فــرص العمــل، فيــتم   

  ".٢٠٣٠سهام يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام بذلك احلد من الفقر واإل
عت اجلمعيــة العامــة أيضــاً املــدير العــام لليونيــدو علــى حشــد مــوارد كافيــة لتنفيــذ   وشــجَّ  -١٧

ــدو         ــرار اليوني ــدعو الق ــك، ي ــب ذل ــة الصــناعية. وإىل جان ــث للتنمي ــد الثال ــامج العق ــة برن إىل إقام
  األخرى يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية.شراكات، حسب االقتضاء، مع الكيانات املعنية 

    
استعراض السياسات الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لألنشطة التنفيذية   - جيم  

    اليت تضطلع هبا األمم املتحدة من أجل التنمية
أهـدافها وأولوياهتـا الربناجميـة     نظراً لكون اليونيدو جزءاً من منظومة األمـم املتحـدة، فـإنَّ     -١٨
رات والقرارات األوسع الـيت ُتعتمـد علـى صـعيد املنظومـة كلـها. ومـن األمثلـة األوثـق          ر باملقرَّتتأث

صلة هبذا الشأن استعراُض السياسات الشامل الذي جيـري كـل أربـع سـنوات لألنشـطة التنفيذيـة       
 اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية (اختصاراً: "االسـتعراض الشـامل"). وتبعـاً   
للــدورة الرباعيــة الســنوات املعمــول هبــا، اعُتمــد القــرار األخــري بشــأن االســتعراض الشــامل (قــرار  

 هـذا القـرار أساســاً  . ويتضـمن  ٢٠١٦كـانون األول/ديسـمرب    ٢١) يف ٧١/٢٤٣اجلمعيـة العامـة   
، ٢٠٣٠خطــة عــام إرشــادات ُتوجِّــه عمــل منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة يف جمــال دعــم تنفيــذ 

الشــامل لعــام اســتمراراً للعمــل املضــطلع بــه مبقتضــى القــرار املتعلــق باســتعراض السياســات وميثــل 
  صوب ضمان فعالية منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وكفاءهتا وتالُحمها. ٢٠١٢

ــة يف أنشــطة         -١٩ ــداعيات ُمهم ــا ت ويتضــمن اســتعراض السياســات الشــامل األخــري عناصــر هل
وف يلـزم مواءمـة دورة اليونيـدو الرباجميـة ذاهتـا مـع دورة االسـتعراض        اليونيدو الربناجمية. فـأوالً، سـ  

 )٥(. وحسبما ذُكر يف تقرير األمني العام عن تنفيذ االسـتعراض الشـامل،  ٢٠٢١الشامل حبلول عام 
، ســوف يلــزم متديــد ١٠-/م٤٤-م ت ص قــرَّروحســبما طلبتــه الــدول األعضــاء يف اليونيــدو يف امل

                                                                    

بشأن االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع  ٦٧/٢٢٦اجلمعية العامة تقرير األمني العام عن "تنفيذ قرار   )٥(  
 ).A/71/63-E/2016/8سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية" (
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ــرة  دورة التخطــيط اخلاصــة باإلطــ  ــرة  ٢٠١٩-٢٠١٦ار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفت لتشــمل فت
  متاماً مع دورة االستعراض الشامل.، لكي تصبح دورة اليونيدو متوافقة ٢٠٢١-٢٠٢٠السنتني 

، سوف تشارك اليونيدو يف إعداد تقرير لألمني العام يبـيِّن  ٢٠١٧وحبلول حزيران/يونيه   -٢٠
املهام احلالية جلميع كيانات األمـم املتحـدة الـيت تضـطلع بأنشـطة تنفيذيـة مـن أجـل التنميـة دعمـاً           

، حسـبما ُحـدِّدت يف اخلطـط االسـتراتيجية لتلـك الكيانـات، والقـدرات        ٢٠٣٠خطة عام لتنفيذ 
تـها.  دة لديها، كما يبني الثغرات وأوجه التداخل يف نطـاق التغطيـة ويقـدم توصـيات ملعاجل    املوجو

وبناء على ذلك، سوف يتعني على كيانات األمم املتحدة أن تعـد وثيقـة اسـتراتيجية علـى نطـاق      
، لينظـر  ٢٠١٧املنظومة تتـرجم تلـك التوصـيات إىل تـدابري ملموسـة وُتقـدِّمها، حبلـول هنايـة عـام          

جلزء املعين باألنشطة التنفيذيـة مـن أجـل التنميـة مـن دورة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي         فيها ا
. وُيتوقَّع أن تؤدي هذه الوثيقة االستراتيجية إىل تدعيم أطـر التنسـيق بـني الوكـاالت     ٢٠١٨لعام 

مـم  يف امليدان، مبا يشمل استكشاف خيارات مبتكرة ملواءمة طرائق التمويل املتبعة يف كيانـات األ 
املتحـدة مـع وظـائف منظومـة األمـم املتحــدة اإلمنائيـة. الـيت سـيلزم جتسـيدها يف اخلطـط والــربامج           

  االستراتيجية ذات الصلة.
ــة توقعــات حساســة أخــرى مل حتــدَّ     -٢١ ــاً َبومث ــُدد متام ــات    ع ــها العمــل ضــمن إطــار اهليئ ، من

لكيانــات األمــم املتحــدة مــع دورة احلكوميــة الدوليــة ذات الصــلة علــى مواءمــة امليزانيــات املدجمــة 
االستعراض الشـامل، وكـذلك إدخـال التعـديالت الالزمـة علـى طريقـة تقاُسـم تكـاليف مكاتـب           

  منسِّق األمم املتحدة املقيم يف امليدان.
فمـن املتوقـع أن تكـون     ،ونظراً لكـون اليونيـدو منظمـة ذات حضـور ميـداين حمـدود نسـبيا         -٢٢

يف ضــوء إصــالح الشــبكة   والســيَّمااعيات علــى عمــل اليونيــدو،  لالســتعراض الشــامل اجلديــد تــد 
ع ازدياد التنسيق على الصعيد امليـداين بـني وكـاالت    مؤخراً. ويتعني توقُّالذي ُنفِّذ امليدانية للمنظمة 

  األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها، مما يستتبع ارتفاعاً يف درجة اخنراط مكاتب اليونيدو امليدانية.
      

    الشراكات االستراتيجية اجلديدة  - ثالثاً  
    جمموعة العشرين  - ألف  

أفضى تزايد أمهية دور اليونيدو يف النقاش العاملي بشأن التعـاون الـدويل ألغـراض التنميـة       -٢٣
إىل توسُّع نطاق شراكات اليونيدو االسـتراتيجية يف جمـال وضـع السياسـات واملعـايري، إىل جانـب       

ن أبرز تلك األنشطة املعززة يف جمال السياسات اخنـراط اليونيـدو مـع    التعاون التقين التقليدي. وم
  جمموعة العشرين.

، اعتمد مؤمتر قمـة جمموعـة العشـرين، الـذي ُعقـد يف هـاجنو،       ٢٠١٦ففي أيلول/سبتمرب   -٢٤
الصني، مبادرة جديدة من جانب اجملموعة لدعم التصنيع يف أفريقيا وأقل البلدان منـوا، تسـتند إىل   

شامل أعدته اليونيدو، وقد أُعد هذا التقرير، املعنون "التصنيع يف أفريقيا وأقل البلدان منـوا.  تقرير 



IDB.45/8
PBC.33/8

 

8/10 V.17-01112 
 

تعزيز النمو وتـوفري فـرص العمـل وتشـجيع مشـول اجلميـع واالسـتدامة"، بنـاء علـى طلـب الفريـق            
  .٢٠١٦العامل املعين بالتنمية، التابع جملموعة العشرين، الذي اجتمع طوال عام 

وقــد عمــل الفريــق العامــل املــذكور آنفــاً علــى التوصــل إىل توافــق واســع يف اآلراء بشــأن   -٢٥
، وتـدعيم التنسـيق بـني    ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام املسائل املطروحة، مبا فيها تعزيز تنفيذ خطة 

عزيــز االتســاق بــني السياســات، ودعــم  تالفريــق العامــل املعــين بالتنميــة وســائر األفرقــة العاملــة، و 
صنيع أفريقيا وأقل البلدان منوا، وتوطيد التعاون التجـاري الشـامل للجميـع. كمـا أجـرى تقييمـاً       ت

  شامالً اللتزامات جمموعة العشرين اإلمنائية.
ــل       -٢٦ ــة عم ــذ   ويف الســياق نفســه، تشــمل خط ــة العشــرين لتنفي ــام  جمموع ــة ع  ٢٠٣٠خط

التصــنيع بصــفته أحــد جمــاالت األولويــة يف أنشــطة جمموعــة العشــرين املتعلقــة بالتعــاون اإلمنــائي.    
وأسهمت اليونيدو أيضاً يف أعمال أخـرى للمجموعـة، مثـل دراسـة تـداعيات مـا يسـمَّى بـالثورة         

ة الصناعية اجلديدة على نظم االنتاج العاملية، خصوصـاً يف البلـدان الناميـة. وتتخـذ رئاسـة جمموعـ      
من مسامهات اليونيدو ركيزة لعملها، كما ُتواِصل التعويـل علـى خـدمات     ٢٠١٧العشرين لعام 

  الدعم اليت تقدمها اليونيدو أثناء مدة توليها رئاسة اجملموعة.
وسوف تكون للجهـود الـيت تبـذهلا املنظمـة للمشـاركة يف أعمـال جمموعـة العشـرين ويف           -٢٧

تـداعيات علـى أطـر اليونيـدو الربجميـة، وخصوصـاً يف وظيفتـها        منتديات احلوكمة العاملية املشـاهبة  
السياساتية، كما َسَتستلزِم أن تأخذ الصيغة احملدثة لإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل يف احلسـبان      

  .بذلك املتصلة إعطاء األولوية للربامجاحتمال 
وجنــوب أفريقيــا  الربازيــل وروســيا واهلنــد والصــني وعلــى حنــو مشــابه، تعمــل اليونيــدو مــع     - ٢٨

هبدف دعم األنشطة اإلمنائية لتلك اجملموعة فيما يتعلـق بالتنميـة الصـناعية، مبـا يف      )جمموعة "بريكس"(
  ذلك تطبيقاهتا الرقمية، مثل هياكل التجارة اإللكترونية.

    
    االتفاقات مع املؤسسات املالية الدولية  - باء  

مــع البنــك الــدويل لتســهيل تــوفري خــربات  ، أبرمــت اليونيــدو اتفاقــا٢٠١٦ًيف هنايــة عــام   -٢٩
هــدف االتفــاق النمطــي وياليونيــدو الفنيــة للحكومــات الــيت تنفــذ مشــاريع ميوهلــا البنــك الــدويل.  

اجلديد إىل مساعدة املنظمتني على دعـم جهـود البلـدان املتعاملـة معهمـا يف سـبيل حتقيـق أهـداف         
همــة يف قــدرة اليونيــدو علــى مجــع تربعــات  التنميــة املســتدامة. وُيتوقَّــع أن تكــون لالتفــاق آثــار مُ 

تساعدها على تنفيذ خدماهتا، كما سيسـهل كـثرياً حشـد املـوارد الالزمـة لـدعم بـرامج الشـراكة         
القُطرية وتنفيذ برنامج العقد الثالث للتنمية الصـناعية ألفريقيـا. وأبـرم اتفـاق مشـابه مـع مصـرف        

  ون مع مؤسسات أخرى.التنمية األفريقي، وجيري حاليا دراسة أطر للتعا
وسيكون هلذه التطورات يف هيكل العمليات آثار يف النهوج الربناجمية اليت َتتَّبعها اليونيـدو يف    - ٣٠

  ووضع املعايري وتنظيم االجتماعات.تقدمي خدمات التعاون التقين واملشورة السياساتية 
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    وثائق اليونيدو املتعلقة بالرصد والتوجيه الداخليني  - رابعاً  
اإلطـار املتكامـل    ٢٠١٩-٢٠١٦اسُتحدث يف اإلطار الربنـاجمي املتوسـط األجـل للفتـرة       -٣١

للنتائج واألداء، الذي يهدف إىل دعـم رصـد النتـائج املؤسسـية واإلبـالغ عنـها. وَتضـمَّن اإلطـار         
الربنـاجمي شـرحاً مفصـالً ملفهــوم اإلطـار املتكامـل للنتـائج واألداء وهيكلــه، كمـا َتضـمَّن جمموعــة         

ــه ســيلزم تطــوير املؤشــرات باســتمرار، و     ــوافُر أنَّ أوىل مــن املؤشــرات املقترحــة. وأَبــرز أيضــاً أن ت
املقـاييس املرجعيـة سـوف    أنَّ البيانات ميكن أن ميثل مسألة شائكة فيما خيص بعـض املؤشـرات، و  

 ،١-/ق١٦-حتــدَّد تبعــاً ملــدى تــوافر البيانــات. ويف ضــوء ذلــك، ومتاشــياً مــع أحكــام القــرار م ع
على اختبار هذه املؤشرات املقترحـة أصـالً وحتسـينها وإثرائهـا،      ٢٠١٦عملت اليونيدو أثناء عام 

  وعلى حتديد مقاييس مرجعية وغايات مستهدفة.
والغايــات زة واملتينــة، مبــا فيهــا املقــاييس املرجعيــة     وُعرضــت جمموعــة املؤشــرات املعــزَّ     -٣٢

بعــني، وســوف متثــل األســاس لرصــد النتــائج      املســتهدفة، علــى اجمللــس يف دورتــه الرابعــة واألر    
املؤسسية مستقبالً، وُعرضت علـى اجمللـس أيضـاً خطـة عمـل تـبني اخلطـوات الالزمـة حلـل بعـض           

التقريـر السـنوي   املسائل املتبقية فيما يتعلـق مبؤشـرات اإلطـار املتكامـل للنتـائج واألداء. ويتضـمن       
إىل ذلـك اإلطـار املتكامـل. وسـوف تقـوم      ، للمرة األوىل، مقياساً لألداء املؤسسي يسـتند  ٢٠١٦

اليونيدو باإلبالغ عن ذلك سنويا يف التقرير السنوي، ومرةً كل ثالثة أشهر على منصـة البيانـات   
املفتوحة. وميثل اإلطار املتكامل للنتائج واألداء وثيقة متطورة وسوف ُيسـتحدث فيهـا مزيـد مـن     

املنظمـة  وتـوافُر بيانـات جديـدة واكتسـاب     املؤشرات تبعاً حلدوث تطورات جديدة تتطلب ذلك 
  التجربة. مزيداً من

ــة بالصــيغة احملدَّ    -٣٣ ــة املتعلق ــاجمي املتوســط األجــل،   وإىل جانــب هــذه الوثيق ــة لإلطــار الربن ث
ــة اجتماعــات تتضــمن حتــديثات ملؤشــرات اإلطــار        ــة غرف ــة ورق ــدو إىل اللجن ســوف تقــدم اليوني

  العمل. املتكامل للنتائج واألداء تتوافق مع خطة
    

    ثة لإلطار الربناجمي املتوسط األجلدَّالصيغة احمل  - خامساً  
ــرَّ        - ٣٤ ــام املقــ ــاالً ألحكــ ــاله، وامتثــ ــة أعــ ــتجدة املعروضــ ــر املســ ــيد العناصــ ــل جتســ ــن أجــ   ر مــ

ثــة لإلطــار الربنــاجمي الــيت ســتعرض علــى جملــس   تســتتبع الصــيغة احملدَّ، ســوف ١٠- /م٤٤- م ت ص
، متديداً ملدة الصالحية املرتـآة أصـالً لتشـمل فتـرة السـنتني      واخلمسنيالتنمية الصناعية يف دورته الرابعة 

. وهذا التمديد سيتيح، من ناحيـة، مواءمـة دورة الربجمـة اخلاصـة باليونيـدو مـع دورة       ٢٠٢١- ٢٠٢٠
ه. ومن ناحية أخرى، سوف يفضي التعديل الـزمين إىل تزويـد   االستعراض الشامل، حسبما ذكر أعال

املنظمة والدول األعضاء بوثيقة ختطيط استراتيجي ذات أفق متوسط األمد تستوعب متامـاً مـا اسـتجد    
من تطورات يف اآلونـة األخـرية وُتسـتخدم كأسـاس للربجمـة واختـاذ القـرارات االسـتراتيجية للسـنوات          

  إمكانية إجراء استعراض منتصفي آخر يف هناية فترة َسَنيت امليزانية التالية.األربع القادمة، مع إتاحة 
ثة لإلطار الربناجمي يف االعتبار أيضـاً التـداعيات الربناجميـة الـيت     وسوف تأخذ الصيغة احملدَّ  -٣٥

ــدعم املؤسســي لتنفيــذ      خطــة عــام تترتــب علــى تنــامي دور املنظمــة بصــفتها اجلهــة الــيت تقــدم ال
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 نَّإإذ ، سواء على صعيد التعاون التقين أو على صعيد السياسـات العامـة ووضـع املعـايري.     ٢٠٣٠
ــة املســتدامة، علــى وجــه اخلصــوص،      ــة حمــددة ألداء   يســندإطــار أهــداف التنمي إىل املنظمــة والي

وظــائف متعلقــة بالتحليــل السياســايت املواضــيعي والرصــد واإلبــالغ فيمــا خيــص أهــداف التنميــة    
ى الصعيدين العاملي واإلقليمـي، ولـدعم الـدول األعضـاء خبـدمات مشـورة سياسـاتية        املستدامة عل

املنتـدى   اليت سـُتعرض علـى  ستعراضاهتا الوطنية الطوعية لتنفيذ تلك األهداف اإلعداد اليف سياق 
  السياسي الرفيع املستوى.

تـــها، ويف الوقـــت نفســـه، أصـــبح الـــنقص الكـــبري يف تـــوافر البيانـــات الصـــناعية وموثوقي    -٣٦
خصوصاً يف البلدان النامية، أكثر وضوحاً ضمن إطار املؤشرات العامليـة اخلاصـة بأهـداف التنميـة     
املســتدامة، ممــا يســتدعي تقــدمي اليونيــدو مزيــداً مــن خــدمات الــدعم يف أنشــطة بنــاء القــدرات يف  

  ميدان اإلحصاءات الصناعية.
وسوف تستوعب الصيغة احملدثة لإلطار الربناجمي التـداعيات الربناجميـة لـدور اليونيـدو البـارز        - ٣٧

فيما خيص سري األعمال املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار على الصعيد املشترك بـني الوكـاالت،   
  مل أديس أبابا.آلية لتيسري التكنولوجيا، حسب الوالية املسندة من خطة عوالسيما فيما خيص إنشاء 

ثة لإلطار الربناجمي الوالية اجلديدة املسـندة إىل املنظمـة   وأخرياً، سوف جتسد الصيغة احملدَّ  -٣٨
فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا. كما سُتربِز التـداعيات الربناجميـة   

لقارة األفريقية، مبـا يف ذلـك إنشـاء آليـات جلمـع      الزدياد االلتزام بتعزيز تأثري التنمية الصناعية يف ا
التربعات الالزمة ولبناء شراكات جديدة وتوسيع الشراكات القائمة دعماً جلهود أفريقيـا الراميـة   

  .٩إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، والسيما اهلدف 
    

 اإلطار امليزين  - سادساً  
 

ــار الربنــاجم       -٣٩ ــة لإلط ، ٢٠٢١-٢٠١٨ي املتوســط األجــل،  ســوف تتضــمن الصــيغة احملدث
احتياجــات ماليــة استرشــادية وســقفاً للميزانيــة العاديــة للفتــرة املشــمولة بــالتخطيط عنــد املســتوى  

وتتطلـب واليـةُ    )٦(الضروري لتنفيـذ بـرامج العمـل حسـب الواليـة املسـندة مـن الـدول األعضـاء.         
وجود أساس متـويلي مسـتقر ومـوارد إضـافية     املنظمِة املعزَّزةُ وتنفيذُ اإلطار املواضيعي املبني أعاله 

  )٧(.٢٠١٧-٢٠١٦تفوق املستوى احلايل للميزانية العادية املعتمدة لفترة السنتني 
      

 اإلجراء املطلوب من اللجنة اختاذه  - سابعاً  
 

  أن حتيط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. دُّاللجنة تو لعلَّ  -٤٠
  

                                                                    

 (د). ‘٥‘، الفقرة (ب) ٢٣-/م٢-ر املؤمتر العام م عمقرَّ  )٦(  

 .٥-م/١٦-ر املؤمتر العام م عمقرَّ  )٧(  


