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

  جملس التنمية الصناعية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩- ٢٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٧البند 

   ،٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام 
  إسهام جملس التنمية الصناعية يف املنتدى  مبا يف ذلك
      ٢٠١٧الرفيع املستوى لعام  السياسي

      ٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام     
  تقرير من املدير العام  

  
تتضمن هذه الوثيقـة معلومـات عـن مسـامهة اليونيـدو يف خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام            
ــياً   .٢٠٣٠ ــة متشــ ــذه الوثيقــ ــد أُعــــدت هــ ــام م ع  وقــ ــؤمتر العــ ــراري املــ ــع قــ    ١-/ق١٥-مــ
مــن ‘ ١‘(ه) والفقـرة   ٢٠١٦/٦السـتنتاج جلنــة الربنـامج وامليزانيــة    ، ووفقـاً ٢-/ق١٦-وم ع
ــام واألمانـــة تعزيـــز احلـــوار   حيـــث طُلـــب، ٩-/م٤٤-اجمللـــس م ت ص رمقـــرَّ إىل املـــدير العـ

ة التنميـة املسـتدامة   خطـ  تنفيـذ مع ممثلي الـدول األعضـاء بشـأن مسـامهة اليونيـدو يف       والتواصل
ويسـتند هـذا التقريـر إىل     املنتـدى السياسـي الرفيـع املسـتوى (املنتـدى).     يف عمل و ٢٠٣٠لعام 

، GC.16/7مة من املـدير العـام بشـأن تنفيـذ إعـالن ليمـا الـوارد يف الوثيقـة         ثة مقدَّمعلومات حمدَّ
شــاملة الصــناعية التنميــة الحتقيــق  صــوبخطــة عمــل لــدعم ورصــد التقــدم احملــرز    الــيت تقــدم
ألهـداف اإلمنائيـة   كخطـوة ملموسـة يف إطـار متابعـة العمـل علـى حتقيـق ا       سـتدامة،  املللجميع و

  .٢٠٣٠عام التنمية املستدامة لاملتصلة بالصناعة يف خطة 
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 حملة عامة  -الًأو  

اجملتمـع الـدويل بأمهيـة التنميـة الصـناعية       أقـرَّ ، ٢٠٣٠باعتماد خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       -١
مــن أهــداف التنميــة    ٩اهلــدف  ويتجلــى هــذا بأوضــح صــورة يف    .الشــاملة للجميــع واملســتدامة  

األخـرى مـن أهـداف     الغايات واملؤشرات اليت تقوم عليها الستة عشـر هـدفاً   وكذلك يفاملستدامة، 
املسؤولية الرئيسية عن حتقيق أهـداف التنميـة   أنَّ م به على نطاق واسع التنمية املستدامة. ومن املسلَّ

تعتمـد  سـوف  احلكومـات  أنَّ  أيضـاً املستدامة تقع على عاتق احلكومات. ومع ذلك، فمن الواضـح  
لبلـوغ مسـتوى التغـيري    عة من أصحاب املصلحة، مبـا يف ذلـك اليونيـدو،    على مساعدة جمموعة متنوِّ

  اجلوهري املطلوب.
ــاً خلطــة    -٢ ــة ووفق ــام املســتدامة التنمي ــ ٢٠٣٠لع ــدوووالي ــاجمي  ة اليوني ــوفِّر اإلطــار الربن ، ي

أهداف التنميـة   بلوغ هيكالً ملسامهة اليونيدو يف ٢٠١٩-٢٠١٦املتوسط األجل لليونيدو للفترة 
، مــن املســتوى املفــاهيمي إىل املســتوى الربنــاجمي. وملواءمــة عملــها مــع تلــك األهــدافاملســتدامة 

للتنميـة الصـناعية    ةأولويـات مواضـيعية تعكـس األبعـاد الثالثـ      جـرى ذلـك عـرب وضـع ثـالث      وقد
 االقتصــاديةالنــهوض بالقــدرة التنافســية   ‘٢‘تعمــيم الرخــاء و ‘١‘الشــاملة للجميــع واملســتدامة:  

  احلفاظ على البيئة. ‘٣‘و
بوجـه خـاص عنـدما يالحـظ      جلياوُيصبح دور التصنيع يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة   -٣

املنـاطق ذات   أيضـاً مـن الفقـر واجلـوع هـي      دِّيف جمـال احلـ   تقـدُّم مناطق العامل اليت أحرزت أكرب أنَّ 
ــذلك يكــون مــن الضــروري أن تشــمل مســامهة       ــة يف جمــال التصــنيع. وب ــر دينامي التوجهــات األكث

املساعدة على تعجيـل النمـو االقتصـادي والصـناعي      ٢٠٣٠عام التنمية املستدامة لاليونيدو يف خطة 
ــز علــى إقامــة املشــاريع عــرب ــة  التحفي ــة يف اجملــال الصــناعي وإقامــة    التجاري ــاء القــدرات التجاري وبن

ــدة صــناعات خضــراء  ــة والتقــ       جدي ــن التجــارة الدولي ــاع م ــى االنتف ــدان عل ــدرة البل م دُّوضــمان ق
  باملعايري والقواعد العاملية. والتقيُّدسياسات صناعية عصرية  بانتهاجالتكنولوجي 

    
  وغاياهتا املتصلة بالصناعة متابعة واستعراض أهداف التنمية املستدامة  -اًثاني  

الـدورة   بيَّنـت ، ٢٠١٦يف متوز/يوليـه   ٢٠٣٠عقب اعتماد خطة التنميـة املسـتدامة لعـام      -٤
علــى املســار الصــحيح  متضــيالعديــد مــن البلــدان أنَّ األوىل للمنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى  

وضــع  علــى التغلــب علــى حتــدياتاحلكومــات  وتعمــلســتدامة. تنفيــذ أهــداف التنميــة امل صــوب
وتسـعى إىل االسـتفادة   سياسات تدمج األبعاد االقتصادية واالجتماعيـة والبيئيـة للتنميـة املسـتدامة     

بني األهداف والغايـات املختلفـة. ويؤكـد اإلعـالن الـوزاري للمنتـدى السياسـي         من أوجه التآزر
 ٢٠٣٠هتمام الكبري الذي توليه خطة التنمية املسـتدامة لعـام   على اال ٢٠١٦الرفيع املستوى لعام 

إلقامة بىن حتتيه قادرة على الصمود، وخباصة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصـناعية الشـاملة للجميـع    
 )١(واملستدامة والتشجيع على االبتكار.

__________ 

  )١(  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2016/1&referer=/english/&Lang=A. 
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جملـس التنميـة   ، ُدعـي  ٢٠٣٠ويف إطار متابعة واستعراض بنية خطة التنمية املسـتدامة لعـام     -٥
ــداف التنميــة          ــائل املتصــلة بالصــناعة يف أه ــاملي للمس ــتعراض مواضــيعي ع ــدمي اس الصــناعية إىل تق
املستدامة إىل املنتدى السياسي الرفيع املسـتوى. وَسـُتويل اليونيـدو أمهيـة خاصـة للمنتـدى السياسـي        

الزدهـار يف عـامل   "القضاء على الفقـر وتعزيـز ا   هموضوع الذي سيكون ٢٠١٧الرفيع املستوى لعام 
، ١(إىل جانب أهداف التنمية املستدامة،  معمَّقسيخضع الستعراض  ٩اهلدف نَّ متغري". وذلك أل

ــة      نَّ ) وأل١٧و  ١٤، ٥، ٣، ٢ ــة الراهن ــة املســتوى بشــأن احلال االجتمــاع سيتضــمن مناقشــة رفيع
  للتصنيع الشامل للجميع واملستدام.

للمنتـدى السياسـي    الذي ستقدمه املواضيعي العاملييف استعراضها اليونيدو  وسوف تسلط  -٦
التنميــة الصــناعية يف خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  أمهيــةالضــوء علــى  ٢٠١٧الرفيــع املســتوى لعــام 

عرب التأكيد على اآلليات الرئيسية الثالث اليت تساهم من خالهلا التنمية الصـناعية يف توليـد    ٢٠٣٠
  ر:الدخل وبالتايل يف احلد من الفق

، وهي ترمي إىل تشغيل الفقراء يف قطاعات الصناعات التحويلية ،اآللية "املباشرة"  (أ)  
  تهالك على مستوى األسرة املعيشية؛مما يؤدي إىل زيادة الدخل واالس

عــن طريــق تطــوير الــروابط اإلنتاجيــة داخــل   ، وهــي تعمــلباشــرة"املاآلليــة "غــري   (ب)  
إىل إجيـاد   يـؤدي بصـورة أكثـر حتديـداً     لصـناعات التحويليـة  ا فنمـو قطاعات الصناعات وفيما بينها. 

  ص عمل يف قطاعات االقتصاد األخرى؛فر
آلية "التحفيز" على خلق فرص العمل، وهي تعتمد أساسـاً يف عملـها علـى طبيعـة       (ج)  

  .الصناعات التحويلية املعززة للنمو
عـرب مشـاركتها يف    ٢٠٣٠يف رصـد خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       أيضـاً  وتساهم اليونيـدو   -٧

، أقـــرَّت اللجنـــة ٢٠١٦جلنـــة األمـــم املتحـــدة اإلحصـــائية (اللجنـــة اإلحصـــائية). ويف آذار/مـــارس 
ــام        ــة املســتدامة لع ــات التنمي ــة مؤشــرات لرصــد أهــداف وغاي ــربت ، ٢٠٣٠اإلحصــائية قائم واعت

ت اللجنــة رَّأقــ وقــد )٢(.٩ملؤشــرات الســتة املتصــلة بالصــناعة يف إطــار اهلــدف ا علــى قيِّمــةاليونيــدو 
اإلحصائية توصيات اليونيدو بشأن اإلحصاءات الصناعية، ودعـت املنظمـة إىل تكثيـف بـرامج بنـاء      

إعـداد  ب هلـذه الـدعوة  القدرات بشأن اإلحصاءات الصناعية للبلدان النامية. وقد استجابت اليونيـدو  
فيها على وضع الصناعات التحويلية يف العامل وقت إطالق أهداف  ركَّزت، خلطوط األساسوثيقة 

التنميــة املســتدامة وعلــى تــوافر بيانــات الرصــد املســتمر علــى املســتوى العــاملي. وتتصــل التحــديات  
، فضـال عـن   اتملتغريات مثل العمالة وحجم الشركا مع الرئيسية املستقبلية مبواءمة التعاريف العاملية

  نوع اجلنس على سبيل املثال. تصنيف البيانات حسب
ــة العامــة لألمــم املتحــدة يف كــانون األول/ديســمرب       -٨ وعــالوة علــى ذلــك، اعتمــدت اجلمعي

املتعلق باستعراض السياسات الشامل، الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات،       ٧١/٢٤٣القرار   ٢٠١٦
. ٢٠٢٠-٢٠١٧تـرة  لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة مـن أجـل التنميـة للف   

__________ 

  )٢(  http://stat.unido.org/country-profile/SDG. 
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وهتدف الدول األعضاء من خالل القرار اجلديد بشأن اسـتعراض السياسـات الشـامل الـذي جيـري      
تنفيـذ خطـة    علـى البلـدان   مـن مسـاعدة  جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي      متكـني كل أربع سنوات إىل 
علـى   سـاتية وإرسـاء توجهـات سيا  التنفيذيـة   تهتقيـيم أنشـط   من خالل ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 

  نطاق املنظومة.
ــرة       -٩ -٢٠١٧ويــدعو اســتعراض السياســات الشــامل الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات للفت

يف إطار واليته، بتعميم أهـداف التنميـة املسـتدامة يف     كلٌّكيانات األمم املتحدة إىل القيام،  ٢٠٢٠
اليونيـدو   د استجابتوقوثائق التخطيط االستراتيجي اخلاصة هبا ويف عملها على مجيع املستويات. 

إدماج أهداف التنمية املستدامة وغاياهتـا املتصـلة باجملـال الصـناعي     على ا تدرجيي بالعملهلذه الدعوة 
يف أنشطتها الربناجمية ومواءمة دورهتا التخطيطية مع استعراض السياسات الشامل الذي جيـري كـل   

  .١٨-/م١٤-أربع سنوات وفقا ملقرَّر املؤمتر العام م ع
    

  التنمية املستدامة العاملية واإلقليمية والوطنية طدور اليونيدو يف خط  -اًثالث  
من املبادرات العاملية واإلقليمية والوطنية من أجل دعم تنفيذ  عدةيف  أيضاًتشارك اليونيدو   -١٠

إطـالق   ٢٠٣٠أهداف التنمية املستدامة. وعلى سبيل املثـال، أعلنـت خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       
 :، هي فيما يليرئيسية دعائمة تيسري التكنولوجيا اليت ترتكز على ثالث آلي

ــم          (أ)   ــين بتســخري العل ــم املتحــدة مع ــابع لألم ــني الوكــاالت ت ــق عمــل مشــترك ب فري
أهداف التنمية املستدامة. وقد شـاركت اليونيـدو بشـكل فعـال يف      لتحقيقوالتكنولوجيا واالبتكار 

. وعلـى وجـه   املهـام املسـندة إليـه   لعاملة اليت أنشئت بغية تنفيـذ  وسامهت يف خمتلف األفرقة اته أنشط
نشـطة األمـم املتحـدة لنقـل التكنولوجيـا عـرب إعـداد        أل إعـداد مسـح  اخلصوص، سامهت املنظمـة يف  

 املخططهذا  وعرضُمفصل لألنشطة املتصلة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار داخل اليونيدو.  خمطط
. ٢٠١٦ عــاموتنقيحــه يف  حتديثــه ومتَّ، ٢٠١٥ عــامالوكــاالت يف  فريــق العمــل املشــترك بــني علــى

ــدو بشــأن  وتتضــمن املــدخالت  ــتقين   أنشــطة اليوني ــاء القــدرات علــى الســواء. كمــا   والتعــاون ال بن
أعضـــاء الفريـــق العشـــرية الـــيت عقـــدها جتماعـــات االاملنظمـــة بصـــفة مراقـــب يف  أيضـــاًشـــاركت 

أجـل حتسـني تنسـيق األنشـطة بـني الـدول األعضـاء         االستشاري للعلم والتكنولوجيا واالبتكـار مـن  
  واملستشارين ووكاالت األمم املتحدة؛

منتــدى تعــاوين متعــدد أصــحاب املصــلحة معــين بتســخري العلــم والتكنولوجيــا           (ب)  
وقـد شـاركت    أهداف التنمية املستدامة (منتـدى العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار).     لبلوغواالبتكار 

. وبالنســبة ٢٠١٦، وحضــرت أول اجتمــاع لــه يف حزيران/يونيــه املنتــدى هــذااليونيــدو يف تنظــيم 
املعنيـة   تيسـري اجللسـة  اليونيـدو   سـوف تتـوىل  أيار/مايو،  ١٦و ١٥املزمع عقده يف  الجتماع املنتدى

إقامـة بـىن حتتيـة قـادرة علـى       يفالعلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار     لالستفادة من"باألولويات الرئيسية 
  الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام وتشجيع االبتكار"؛

ــة للمعلومــات املتعلقــة باملبــادرات واآلليــات والــربامج     منصــة  (ج)   ــة متثــل بواب إلكتروني
 نشـط  بدور ، تشارك اليونيدواملنصةالعلم والتكنولوجيا واالبتكار. وبفضل هذه  يف جماالتالقائمة 
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يف اجتماعات فريق العمل املشترك بني الوكاالت. وباإلضافة إىل ذلـك، أعـدت اليونيـدو، بصـفتها     
تحديــد وتنفيــذ أنشــطة تنميــة القــدرات علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة يف  ب هيئــة قياديــة معنيــة

ــم و جمــاالت ــا واالبتكــار،  العل ــذ  جتــ مقترحــاًالتكنولوجي ــداً لتنفي ــا مناقشــته متهي ــرة ري حالي ه يف الفت
. ويشــمل االقتــراح تــوفري تــدريب يف جمــال سياســات التكنولوجيــا، تتــوىل ريادتــه   ٢٠١٨-٢٠١٧

  اليونيدو ووكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة.
الثـورة الصـناعية    ويقصـد بتعـبري  فـرص فيمـا يتعلـق بـالثورة الصـناعية الرابعـة.        أيضاًوهناك   -١١

ــة     ــة والتكنولوجيـــات الرقميـ ــة امليكانيكيـ ــدة واهلندسـ ــواد اجلديـ ــلة يف املـ ــوُّرات احلاصـ ــة التطـ الرابعـ
نظم اإلنتاج وحدود الصـناعات الـيت نعرفهـا     تغيِّروالبيولوجية وكذلك التكنولوجيات العصبية اليت 

درة علــى املنافســة وتزيــد الكفــاءة اإلنتاجيــة والقــالرابعــة اليــوم. وميكــن أن حتسِّــن الثــورة الصــناعية 
فـرص االنتقـال    أن تزيد مـن  أيضاًوالفعالية يف استخدام الطاقة واملوارد وبالتايل حتمي البيئة. وميكن 

تكـون فيـه املنتجـات عنـد انتـهاء دورة حياهتـا قابلـة إلعـادة          اقتصاد صـناعي  إىل اقتصاد دائري، أي
  االستخدام وإعادة التصنيع وإعادة التدوير.

، واليونيدو توفر بـرامج للتـدريب التنفيـذي الرفيـع املسـتوى بشـأن تـأثري        ٢٠١٣ومنذ عام   -١٢
فعلـى سـبيل املثـال، سـامهت     هذه التكنولوجيات اجلديـدة علـى البلـدان الناميـة واملتوسـطة الـدخل.       

يـة.  املنظمة يف أعمال جمموعة العشـرين بشـأن تقيـيم أثـر الثـورة الصـناعية الرابعـة علـى البلـدان النام         
وتعمل اليونيدو على تكييف تعاوهنا التقين يف هذا السياق اجلديد عرب توفري منصة لتبادل املعلومات 
واملعارف ونقل التكنولوجيا. وميكن أن يؤدي عمل املنظمة دورا مهما يف مسـاعدة البلـدان الناميـة    

  لصناعية الرابعة.والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على االستفادة من الثورة ا
نشـر  لرئيسيا إضـافيا   مسعىاملعين بالصناعات التحويلية والتصنيع  العاملي مؤمتر القمة وميثل  -١٣

مبادرة مشتركة بني حكومة اإلمارات العربية املتحـدة   وهو ،املعرفة املتصلة بالثورة الصناعية الرابعة
لثــورة الصــناعية الرابعــة، وخباصــة ل نتيجــةاملشــاكل الرئيســية الــيت تواجــه التصــنيع  تتنــاولواليونيــدو 
ــدو بــ      املشــاكل ــرُّ اليوني ــايري. وإذ تق ــارات واملع ــة وامله ــة والعمال ــة بالبحــث والتنمي ــورة أنَّ املتعلق الث

 إلحاطـة هبـا  عـن ا كيـان أو بلـد    مبا ُيعجز أيَّاالتساع والتعقد والعاملية  ظاهرة بالغةالصناعية الرابعة 
ــة بــني أصــحاب   انامل تيســريبشــكل أُحــادي، فإهنــا ستواصــل   قشــات والشــراكات واملســاعدة التقني

  التصنيع والتحديث الصناعي إىل األمام. عجلةدفع مبا يسمح باملصلحة املتعددين 
يف فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت    اليونيدو، باعتبارها عضواً وعالوة على ذلك، فإنَّ  -١٤
عنيـة بتمويــل التنميــة (فرقــة العمــل املشــتركة)، الــيت تشــكلت عمــالً خبطــة عمــل أديــس أبابــا لعــام  امل

معــامل االلتزامــات والتــدابري الــواردة يف تلــك  حــدَّدفرقــة الــذي ال، ســامهت يف إعــداد تقريــر ٢٠١٥
 مناقشةورقات عملية الرصد. وتبعاً لذلك،، أعدَّ أعضاء فرقة العمل املشتركة ل اًعرض إطارواخلطة 

فرقـة. وتتـولَّى   الاحملدَّدة يف التقرير االفتتاحي املقدَّم من  والتدابريموجزة بشأن جمموعات االلتزامات 
اليونيدو تنسيق اجملموعة الشاملة املعنونة "تعزيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام"، مع املسـامهات  

  .ومؤسساهتااملقدمة من سائر هيئات األمم املتحدة 
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 ٢٠١٦إلضافة إىل هذه اجلهود، اعتمدت اجلمعية العامـة لألمـم املتحـدة يف متوز/يوليـه     وبا  -١٥
تنفيذ عقد التنميـة الصـناعية الثالـث ألفريقيـا     العمل على اليونيدو بقيادة  وكُلِّفت، ٧٠/٢٩٣القرار 

باعتبارها مرجعا للمسـائل املتصـلة باجملـال الصـناعي،      وضعيتها يعزِّزوهو ما  )٣().٢٠٢٥-٢٠١٦(
فضــال عــن أهــداف التنميــة املســتدامة وغاياهتــا ذات الصــلة. ويــدعو القــرار بــاألخص اليونيــدو إىل   
"وضع برنامج عقد التنمية الصناعية الثالـث ألفريقيـا وتفعيلـه وتـويل زمـام تنفيـذه، وفقـا ملقتضـيات         

يـدعو القـرار اليونيـدو إىل "أن تزيـد مـن مسـاعدهتا       كمـا  تربعات". الوالية املنوطة هبا ومن خالل ال
  التقنية املقدمة إىل البلدان األفريقية من أجل تعزيز التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة".

 تـوفري يف  هـا مشـاركة اليونيـدو يف تنفيـذ العقـد الثالـث للتنميـة الصـناعية مـع دور         وتتسق  -١٦
يف هـذا اجملـال مبـادرة جمموعـة      جهودهـا لقـارة. ومـن أمثلـة    ل لسياسـاتية االتعاون الـتقين واملشـورة   

التقريـر الشـامل،    إىلهـذا التعهـد    ويسـتند العشرين لـدعم التصـنيع يف أفريقيـا وأقـل البلـدان منـوا.       
املعنون "التصنيع يف أفريقيا وأقل البلدان منـوا. تعزيـز النمـو وتـوفري فـرص العمـل وتشـجيع مشـول         

تـه اليونيـدو بنـاء علـى طلـب الفريـق العامـل املعـين بالتنميـة التـابع           دَّتدامة"، الـذي أع اجلميع واالس
  جملموعة العشرين.

مـن بـني اجملـاالت ذات األولويـة يف خطـة عمـل        أيضـاً التصنيع هو  وعالوة على ذلك، فإنَّ  -١٧
 ميثــلاليونيــدو نشــاط  . وبالتــايل فــإن٢٠٣٠َّجمموعــة العشــرين لتنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 

. وتــدعم والبعيــدركيــزة مــن ركــائز مجيــع أنشــطة اجملموعــة املتصــلة بالتنميــة يف األجلــني املتوســط   
اليونيدو جمموعة العشرين عرب تقدمي حتاليل بشأن تأثري التكنولوجيات اجلديدة على البلـدان الناميـة،   

  وا.ال سيما يف أفريقيا ويف أقل البلدان من
وأنشـطة التعـاون الـتقين اخلاصـة      امواءمـة سياسـاهت   العمل علىيونيدو يف وأخريا، شرعت ال  -١٨

هبا مع أهداف التنمية املسـتدامة علـى الصـعيدين اإلقليمـي والـوطين. وتـوفر املنظمـة حاليـا املشـورة          
. كمــا تــدعم بنــاء القــدرات يف مجاعــة شــرق   اتبشــأن االســتراتيجية الصــناعية وصــكوك السياســ 

صادية لدول وسط أفريقيا، والكامريون، وكوبا، وميامنـار، واململكـة العربيـة    أفريقيا، واجلماعة االقت
  السعودية، والسنغال، وعمان، وفييت نام.

    
 جعل اليونيدو تفي بالغرض: أدوات جديدة لتلبية الطلب املتزايد  -اًرابع  

لـنظم  . وقـد رفعـت ا  ٢٠٣٠يف خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام      املوسـع اليونيدو بدورها  هتتم  -١٩
ــة الطلــب املتزايــد. وتشــم     ــدة واإلجــراءات املبســطة قــدرات املنظمــة علــى تلبي ــنظم اجلدي ل هــذه ال

ــايل:   ــال    ا ‘١‘واإلجــراءات الت ــد لألعم ــوذج جدي ــاد من ــدار   عتم ــع مق ــى رف اخلــدمات؛  يســاعد عل
تـدفقات املـوارد بغيـة حتقيـق أثـر       لزيادةيف املستقبل  وتعميمها توسيع برامج الشراكة القُطرية ‘٢‘و

القـدرة علـى الوفـاء بـالغرض     ليونيـدو  لإمنائي على نطاق أوسع. ومن شأن هذه املبادرات أن تكفل 
 الدول األعضاء. يف تطبيق الوالية املنوطة هبا ومتكينها من تلبية توقعات تتوسع ماعندمنها 

__________ 

  )٣(  http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Worldwide/Offices/AFRICA/third_industrial_  
development_decade.pdf. 
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التنفيـذ الـوطين    لنمـوذج  طـورة املإىل الصـيغة   أخـص ويشري منوذج األعمال اجلديـد بشـكل     -٢٠
عقــد شــراكة مــع كيــان حملــي يتلقــى   إىلهــذا النمــوذج  ويســتند. ٢٠١٧ عــاميف  اســتحدثتالــيت 

تفـوض لـه   تنفيـذيا   شريكاًالتدريب على اإلجراءات والعمليات اخلاصة باليونيدو ويصبح بعد ذلك 
 إجـراء املـوارد، وميكنـه    املركـزي لتخطـيط   اليونيـدو  وُيمنح حق الوصول إىل نظـام  سلطات كاملة،

 كـل أو تنظـيم بـرامج تـدريب، ويـتمُّ      املعـدات أو شراء  ءمعامالت بشكل مستقل، مثل تعيني اخلربا
  ق شفافة وآمنة وقابلة للتتبع.ائذلك بطر

، أخـذ هـذا النـهج يـدر فوائـد ملموسـة      وبعد سنتني من تنفيذ هنج برنامج الشراكة القُطرية   -٢١
دراسـة اجلـدوى الـيت قامـت هبـا اليونيـدو بشـأن جممعـات األغذيـة الزراعيـة            أدَّت، مـثال  في إثيوبياف

مليون دوالر من أجل تعزيز  ٣٠٠قرارا باستثمار  ٢٠١٦ عام املتكاملة إىل اختاذ حكومة إثيوبيا يف
خلفيــة مالئمــة ملنتــدى  الدراســة الــبىن التحتيــة العموميــة يف املواقــع األربعــة املختــارة. كمــا وفــرت  

ــوبر   لتجــاري الزراعــي االســتثمار ا  ١ ٢٠٠الــذي اجتــذب  ، ٢٠١٦املعقــود يف تشــرين األول/أكت
  اتفاقًا جتاريا بني املنشآت. ١٥٠شركة أجنبية) وأفرز أكثر من   ٢٠٠(مبا يف ذلك  مشارك
 مزيــداً مــن، ٢٠١٦و ٢٠١٥التعــديالت التنظيميــة لعــامي   حققــتوباإلضــافة إىل ذلــك،   -٢٢
بــني هيكــل أمانــة اليونيــدو واألبعــاد الثالثــة للتنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع      الواضــحةواءمــة امل

إىل  موجهـا  ٢٠١٦اليونيدو يف عـام   قدَّمتهاالتقنية اليت  اتاملساعدحجم واملستدامة. وكان نصف 
 للجميـع  بالتساوي بني تعزيز التصنيع الشامل وزِّعتعزيز التصنيع املستدام. وأمَّا النصف اآلخر فقد 

كـبري تـوافر    دٍّوزيادة إسهام القطـاع الصـناعي يف النمـو االقتصـادي. ويعكـس هـذا التوزيـع إىل حـ        
  التربعات لدعم كل من األبعاد الثالثة.

 ٢٠١٦يف املائــة مــن إمجــايل اخلــدمات يف  ٣٨نسـبة   وفيمـا يتعلــق بــالتوزيع اجلغــرايف، فــإنَّ   -٢٣
أكـرب مسـتفيد    املنطقـة هذه ، مما جيعل األفريقية كانت موجهة إىل أفريقيا، مبا يف ذلك الدول العربية

من اليونيدو. وتتبعها آسيا واحمليط اهلادئ، اليت اجتذبت جنبا إىل جنب  املقدَّمةمن املساعدة التقنية 
يف املائة من اخلدمات املقدَّمة من اليونيدو. واستهدف الثلث  ٣١مع الدول العربية يف غرب آسيا، 

مـن أوروبـا وآسـيا الوسـطى وأمريكـا الوسـطى وأمريكـا اجلنوبيـة،          كـالًّ  التقنيةاملتبقي من املساعدة 
  فضال عن الربامج العاملية واألقاليمية.

    
 اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -خامساً  

 لعلَّ اجمللس يودُّ أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.  -٢٤

 


