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*1703141*  

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

  جملس التنمية الصناعية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩- ٢٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٦لبند ا

اإلطار الربناجمي املتوسط األجل واخلطة االستثمارية 
  املتوسطة األجل

    

      
      ٢٠٢١-٢٠١٨طار الربناجمي املتوسط األجل، اإل    

  عاممن املدير ال ات شاملةمقترح
  

لب فيه من املدير العـام أن يقـدِّم   ، الذي ط١٧ُ- /م١٥- هذه الوثيقة مقدَّمة وفقاً ملقرَّر املؤمتر العام م ع
كل أربع سـنوات إىل اجمللـس يف السـنة الثانيـة مـن فتـرة السـنتني، عـن طريـق جلنـة الربنـامج وامليزانيـة،             

تـه أربـع سـنوات، مبراعـاة إعـالن      ، مشـروع إطـار برنـاجمي متوسـط األجـل مدَّ     ٢٠١٥اعتباراً من عـام  
). ويراعـي هـذا اإلطـار الربنـاجمي     ١- /ق١٥- م عليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميـع ومسـتدامة (  

املتوسط األجل أيضـاً توصـيات الوثيقـة اخلتاميـة للفريـق العامـل غـري الرمسـي املعـين مبسـتقبل اليونيـدو،            
  ).IDB.41/24اإلرشادات االستراتيجية" (يف ذلك براجمها ومواردها، وعنواهنا "وثيقة  مبا

، ٢٠١٩-٢٠١٦م هذه الوثيقة معلومات حمدَّثة عن اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل للفتـرة      وتقدِّ
)، وتسـتند إىل ذلـك اإلطـار.    ١-/ق١٦-م عالذي اعتمده املؤمتر العام يف دورته السادسة عشـرة ( 

ديثٌ كامــل، يتضــمن متديــداً لألفــق الــزمين   ، حيــل حتــ١٠-/م٤٤-وامتثــاالً ملقــرَّر اجمللــس م ت ص 
، حمــل اســتعراض منتصــف املــدة املزمــع لإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة ٢٠٢١عــام  حــىت

. ويف حني تظل العناصر الواردة يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجل السابق سـارية  ٢٠١٩-٢٠١٦
أيضـاً التطـورات اجلديـدة     ٢٠٢١-٢٠١٨تـرة  عموماً، يراعي اإلطار الربنـاجمي املتوسـط األجـل للف   

العديــدة داخــل اليونيــدو وحوهلــا منــذ بدايــة دورة التخطــيط الســابقة. ويتضــمن اإلطــار الربنــاجمي     
هــذه التطــورات ويضــعها يف ســياقها ضــمن خطــة التنميــة   ٢٠٢١-٢٠١٨املتوســط األجــل للفتــرة 

  عراضها.، سواء من حيث تنفيذها أو متابعتها واست٢٠٣٠املستدامة لعام 
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مطلوبـاً إلتاحـة مواءمــة    ٢٠٢١-٢٠٢٠وإضـافةً إىل ذلـك، فقـد كــان التمديـد حـىت فتـرة الســنتني       
دورة اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل مــع اســتعراض السياســات الشــامل الــذي جيــرى كــل أربــع 

قـرار  سنوات لألنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا األمم املتحدة من أجل التنمية، وخصوصاً يف ضـوء  
، الــذي يقــدم مبــادئ   ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب   ٢١، املعتمــد يف ٧١/٢٤٣اجلمعيــة العامــة  

، وميثِّـل اسـتمراراً لألعمـال الـيت نصـت      ٢٠٣٠توجيهية من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعـام  
استعراض السياسات الشامل الذي جيري كل أربع سنوات صوب عليها القرارات السابقة املتعلقة ب

         ضمان فعالية منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وكفاءهتا واتساقها.

http://undocs.org/ar/A/RES/71/243
http://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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  الرؤية ونظرية التغيري يف إطار التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة  -ألف  
 
إرشـادات اسـتراتيجية لألنشـطة الربناجميـة ملنظمـة      يوفر اإلطار الربنـاجمي املتوسـط األجـل      -١

األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) خالل السـنوات األربـع القادمـة إلجنـاز واليتـها املتمثلـة       
يف دعــم البلــدان يف حتقيــق تنميــة صــناعية شــاملة للجميــع ومســتدامة. وجيســد اإلطــار الربنــاجمي     

اً الرؤية الطويلة األجل للدول األعضـاء يف اليونيـدو،   أيض ٢٠٢١-٢٠١٨املتوسط األجل للفترة 
القضــاء علــى الفقــر مــن خــالل التنميــة الصــناعية "، أي ٢٠١٣كمــا وردت يف إعــالن ليمــا لعــام 

  )١(."الشاملة للجميع واملستدامة
كما حيدِّد إعالن ليما القنوات الرئيسية اليت تسهم مـن خالهلـا التنميـة الصـناعية الشـاملة        -٢

واملستدامة يف هذه الرؤية: زيادة اإلنتاجية وإجياد فرص العمل والـدخل؛ وإتاحـة الفـرص    للجميع 
  لإلدماج االجتماعي، مبا يشمل النساء والشباب؛ واالستدامة البيئية لإلنتاج الصناعي.  

الوالية العاملية الــُمسَندة مبوجـب خطـة    طوِّرها وهذه الرؤية من أجل اليونيدو تؤكدها وت  -٣
اليت تعترف بالتصـنيع الشـامل للجميـع واملسـتدام بوصـفه حمرِّكـاً        )٢(٢٠٣٠ملستدامة لعام التنمية ا

مــن أهــداف  ٩رئيســيا للتنميــة املســتدامة، وخصوصــاً، وإن مل يكــن حصــراً، مــن خــالل اهلــدف  
التنمية املستدامة، وهو: "إقامة ُبىن حتتيـة قـادرة علـى الصـمود، وحتفيـز التصـنيع املسـتدام الشـامل         

يع، وتشجيع االبتكار". وقد شدَّدت الدول األعضاء يف عدة مناسبات، منـها مقـرَّر اجمللـس    للجم
، على صلة اليونيدو فيمـا يتعلـق بكامـل جمموعـة أهـداف التنميـة املسـتدامة،        ٨-/م٤٤-م ت ص

  بطريقة متكاملة".   ٢٠٣٠وعلى دورها "يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 
تجــدد لصــاحل التنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة يف  وقــد بــرز هــذا الــزخم امل  -٤

ســياق بيئــة اقتصــادية متقلبــة، ومشــهد اقتصــادي عــاملي يتســم بــالتغري الســريع، واســتمرار الفقــر،  
مــن أجــل  رةاملــوارد املقدمـة بشــروط ميسَّـ  واألزمـات اإلنســانية، وعـدم الكفايــة املزمنـة لتــدفقات    

قات االسـتثمار املباشـر األجـنيب حنـو بعـض البلـدان الناميـة، وكـذلك         التعاون اإلمنائي، وتزايد تدف
التطورات املؤسسية واالجتماعية واالقتصادية األخرى الـيت تـؤثر تـأثرياً مباشـراً أو غـري مباشـر يف       

  عمل اليونيدو وواليتها.
، بـذلت اليونيـدو جهـوداً    ٢٠٣٠ومنذ اعتماد إعالن ليما وخطـة التنميـة املسـتدامة لعـام       -٥

كبرية ومتواصلة لضمان التنفيذ الفعال لواليتها والوفاء مبهمتـها املتمثلـة يف دعـم الـدول األعضـاء      
يف التقــدم صــوب هــذه األهــداف العامليــة. وممــا عــزز هــذه العمليــة االســتعراض املنــهجي هليكــل    
وظائف املنظمة وخدماهتا وأداء تلك الوظائف واخلـدمات وآليـات اإلبـالغ عنـها، وذلـك لزيـادة       

مهيتها وتأثريها وفاعليتها وكفاءهتا. ويف هـذا السـياق، فـإنَّ هـذه الوثيقـة تتضـمن حتـديثاً لإلطـار         أ
ومتثِّـل األسـاس الـذي يسـتند إليـه اهليكـل الربنـاجمي اخلـاص باليونيـدو،           ،الربناجمي املتوسط األجل

  .  ٢٠٢١- ٢٠١٨وكذلك ختطيط وإدارة برامج وأنشطة اليونيدو للفترة 

__________ 

 .٢٠١٣من إعالن ليما لعام  ٤الفقرة   )١(  

  .A/RES/70/1، ٢٠٣٠حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام   (٢)  
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ــار الرب  - ٦ ــرة   ولإلط ــاجمي املتوســط األجــل للفت ــل    ٢٠٢١- ٢٠١٨ن ــو التكام ــزدوج ه هــدف م
اليونيــدو حتقــق النتــائج اإلمنائيــة مــن خــالل مــزيج مــن  أنَّ وتوســيع النطــاق. ويقــرُّ اإلطــار الربنــاجمي بــ 

- ٢٠١٨وظائفهــا وخــدماهتا التكميليــة. فمــن ناحيــة، يــوفر اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة 
ــاراً برناجم ٢٠٢١ ــة، وهـــي:    إطـ ــع للمنظمـ ــام األربـ ــا مـــن أجـــل تكامـــل املهـ ــتقين؛ ‘ ١‘يـ ــاون الـ التعـ

الوظــائف املعياريــة واألنشــطة ‘ ٣‘السياســاتية؛  املشــورةالوظــائف التحليليــة والبحثيــة وخــدمات ‘ ٢‘
عقد االجتماعات وإقامـة الشـراكات مـن أجـل االسـتثمار الكـبري احلجـم ونقـل         ‘ ٤‘املتعلقة باملعايري؛ 

الشبكات والتعاون الصـناعي. ومـن ناحيـة أخـرى، فهـو يعطـي األولويـة         وبناءتكنولوجيا املعارف وال
  لزيادة األثر اإلمنائي لعمل اليونيدو، مدعوماً بزيادة قدرة املنظمة على اإلبالغ عن النتائج.  

-٢٠١٨ولتحقيق اهلدف املذكور أعاله، يدمج اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفتـرة    -٧
مرة مجيع مستويات أداء املنظمة ونتائجهـا اإلمنائيـة، بـدءاً بـإدارة عملياهتـا الداخليـة       ألول  ٢٠٢١

وانتهاًء بتحقيق أهداف التنمية املستدامة املتصـلة بالصـناعة. كمـا أنـه يطـوِّر إطـار اإلدارة القائمـة        
جـل  على النتائج لدى اليونيدو من خـالل إرسـاء صـلة مباشـرة بـني اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األ        

اإلطـار الربنـاجمي   قد صـمم  وكل مستوى من مستويات اإلطار املتكامل للنتائج واألداء. وعليه، ف
نظريــة اليونيــدو للتغــيري القائمــة علــى التنميــة الصــناعية الشــاملة علــى حنــو جيســد املتوســط األجــل 

  ).١٤(انظر الصفحة  ١للجميع واملستدامة كما هي معروضة بيانيا يف الشكل 
ــة         ويتضــمن  -٨ ــداف التنمي ــار أه ــارةً صــرحية إىل إط ــاجمي املتوســط األجــل إش ــار الربن اإلط

املستدامة يف املستوى األول من اإلطار املتكامل للنتائج واألداء. ويتسق اإلطـار الربنـاجمي لإلطـار    
مــع املســتويني الثــاين والثالــث مــن اإلطــار       ٢٠٢١-٢٠١٨الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة    

واألداء، ويقـدِّم أربـع أولويـات اسـتراتيجية. وُتحـدَّد هـذه األولويـات باعتبارهـا          املتكامل للنتـائج 
جمــاالت تركيــز العمــل لتحقيــق النتــائج اإلمنائيــة للتنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة.     

 ،متثل ثالثة أبعاد للتنمية الصناعية الشاملة للجميـع واملسـتدامة   ،وهناك ثالث أولويات استراتيجية
النـهوض بالقـدرة التنافسـية    ‘ ٢‘تعميم الرخـاء،  ‘ ١‘مستمرة من اإلطار الربناجمي السابق، وهي: 

-٢٠١٨احلفاظ على البيئة. ويتضمن اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل للفتـرة      ‘ ٣‘االقتصادية، 
تعزيـــز املعـــارف واملؤسســـات. وجتســـد هـــذه ‘ ٤‘أولويـــة اســـتراتيجية جديـــدة، وهـــي:  ٢٠٢١

الســتراتيجية اجلديــدة اخلــدمات التمهيديــة والنهائيــة الــيت تقــدمها اليونيــدو علــى نطــاق  األولويــة ا
مهامهــا األساســية لــدعم دوهلــا األعضــاء يف تعزيــز قاعــدهتا املعرفيــة وقــدراهتا املؤسســية لتحقيــق     

األولويـة   مستويات أعلى من التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. ومن هذا املنطلق، فإنَّ
اجلديدة تتيح إدمـاج مهـام اليونيـدو وتفعيـل الـنُّهج املواضـيعية للتنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع           
واملسـتدامة. وُيسـتكمل اإلطـار الربنـاجمي يف املسـتوى الثالـث مـن خـالل املهـام األساسـية األربـع            

ــرد وصــفها يف الفقــرة    املنبثقــةللمنظمــة  طــار . ويتســق اإلطــار اإلداري لإل٦مــن إعــالن ليمــا وي
مــع املســتوى الرابــع لإلطــار املتكامــل للنتــائج   ٢٠٢١-٢٠١٨الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة 

  واألداء، وينسجم مع اإلدارة الناجعة والفعالة لعمليات اليونيدو الداخلية.  
وتتسق هذه األحكـام متامـاً مـع متطلبـات دسـتور اليونيـدو وإعـالن ليمـا. كمـا أهنـا تقـرُّ              -٩

لى خـدمات اليونيـدو التكميليـة يف املرحلـة التمهيديـة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ أهـداف          بتزايد الطلب ع
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التنمية املستدامة ومتابعتها واستعراضـها. وجتسـد هـذه األحكـام أيضـاً األعمـال الـيت تضـطلع هبـا          
ــم املتحــدة األخــرى        ــات األم ــدول األعضــاء وكيان ــة جتــاه ال ــات اخلارجي املنظمــة يف جمــال العالق

اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل يفسـح اجملـال، ضـمن         املصـلحة. وعليـه، فـإنَّ   واجلهات صاحبة 
كــي "تقــوم بالــدور املركــزي يف   اإلطــار امليــزين املتوقــع علــى مــدى فترتــه التخطيطيــة، للمنظمــة  

 )٣(استعراض وتدعيم وتنسـيق مجيـع أنشـطة منظومـة األمـم املتحـدة يف ميـدان التنميـة الصـناعية"،         
  املنصوص عليها يف دستورها.متشياً مع واليتها 

وتويل تلـك األحكـام أيضـاً االعتبـار الواجـب للتوصـيات األوليـة الـواردة يف تقريـر وحـدة             -١٠
"استعراض التنظيم واإلدارة يف منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية"       املعنون ،التفتيش املشتركة

)JIU/REP/2017/1 وIDB.45/14/Add.1     ــذ اإلطــار ــون "تنفي ــتقل املعن ــتراتيجي املس ــيم االس )، والتقي
"، والتوصــيات الــواردة يف ٢٠١٣-٢٠١٠األجــل املوسَّــع لليونيــدو عــن الفتــرة  املتوســطالربنــاجمي 

التقييم املواضـيعي املسـتقل املعنـون "شـراكات اليونيـدو مـع اجلهـات املاحنـة"، الـذي أجـراه مكتـب            
  تقييم املستقل التابع لليونيدو. ال

التركيز علـى الشـراكات    ٢٠٢١-٢٠١٨ويواصل اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة   -١١
بوصفها عنصراً رئيسيا يف هنج اليونيدو التنفيـذي هبـدف تعظـيم أثـر املنظمـة اإلمنـائي. وتظـل تقويـة         

اعلــة يف جمــال التنميــة، مبــا يف ذلــك  الشــراكات االســتراتيجية مــع جمموعــة متنوعــة مــن اجلهــات الف 
والقطــاع اخلــاص وكيانــات األمــم املتحــدة واألوســاط    اإلمنــائيالتمويــل  ومؤسســاتاحلكومــات 

حامسة األمهية من أجـل حشـد املـوارد املاليـة والتكنولوجيـة الالزمـة لبنـاء         ،األكادميية واجملتمع املدين
ستدامة تتسم بصالبتها وبعائديتها لفرادى البلدان. آلية تنفيذية للتنمية الصناعية الشاملة للجميع وامل

وسيظل هـذا النـهج، الـذي جيسـده منـوذج برنـامج الشـراكات القُطريـة، يف صـلب تـوفري خـدمات            
اليونيــدو يف الســنوات املقبلــة، وســوف يشــكل نســبة متزايــدة مــن أنشــطتها علــى الصــعيد الــوطين    

  واإلقليمي والعاملي.
التــزام املنظمــة  ٢٠٢١-٢٠١٨ربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة وأخــرياً، يصــون اإلطــار ال  -١٢

القوي مببادئ اإلدارة القائمة على النتائج وتركيزها على حتسني قـدرهتا علـى اإلبـالغ عـن النتـائج.      
هــذه الوثيقــة تقــدِّم إطــاراً مــن أجــل مواصــلة تطــوير اإلطــار املتكامــل للنتــائج واألداء،  ومــن مث فــإنَّ

. وسـوف يتواصـل تطـوير    ٢٠١٩-٢٠١٦األجـل للفتـرة    املتوسـط  الربناجمي املستحَدث يف اإلطار
وصقل مؤشرات اإلطار املتكامل للنتائج واألداء من خالل فرقة عمل خمصَّصة علـى نطـاق املنظمـة    

الربناجمية بالكامل  امبا جيسد تغرياهت ٢٠٢١-٢٠١٨باعتماد اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة 
  من املساءلة والشفافية والفعالية من حيث التكلفة. وحيقق أعلى مستوى

  
  سياق مؤسسي وإمنائي متغري  -باء

 
التطـورات السـريعة الـتغري     ٢٠٢١-٢٠١٨يراعي اإلطار الربناجمي املتوسط األجـل للفتـرة     -١٣

والسياق املؤسسي لليونيدو. وال يزال تقدُّم الدول األعضاء حنـو التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع      
__________ 

  دستور منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، الديباجة.  (٣)  



IDB.45/8/Add.2 

 

V.17-03141 7/32 
 

واملستدامة يواجـه حتـديات مهمـة، ممـا قـد يعرقـل التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة والبيئيـة املرتبطـة            
م التطـورات  بذلك. ويف الوقت نفسه، قد جتلب احلقائق العامليـة اجلديـدة فرصـاً للبلـدان. كمـا تقـدِّ      

تدامة ومتابعتـها  األخرية اليت طـرأت علـى هيكـل األمـم املتحـدة املتعلـق بتنفيـذ أهـداف التنميـة املسـ          
واستعراضها حتديات وفرصاً جديدة بالنسبة إىل املنظمة. وتشمل هـذه الفـرص والتحـديات الـزخم     
السياســي املتواصــل مــن أجــل التصــنيع الشــامل للجميــع واملســتدام، وفرصــاً جديــدة للتــآزر وإقامــة  

ت واإلحصــاءات الشــراكات، وزيــادة متطلبــات التنســيق، والــدور املتزايــد األمهيــة لتحليــل السياســا
الصناعية على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين. ويقدم هذا القسم حملة عامة عـن هـذه التطـورات    

  ومسؤولياهتا املتنامية. اليونيدواجلديدة، ويسلط الضوء على أدوار 
  

  سياق إمنائي متغري  -١-باء  
 

لربنـاجمي املتوسـط األجـل    باإلطـار ا تتصـل  ميكن مالحظة عدة اجتاهات يف التنمية العامليـة    -١٤
بالنسـبة إىل التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة.        واحد تشكل حتديات وفرصاً يف آنو

وتشمل تلك االجتاهات تغريات يف منو التصـنيع وقيمتـه املضـافة، وانتشـار الفقـر وعـدم املسـاواة،        
عية جديـدة، وإرسـاء هيكـل    وتزايد عوملـة األسـواق، وتزايـد التـدهور البيئـي، وظهـور ثـورة صـنا        

ــرأة.        ــرة، واملســاواة بــني اجلنســني، ومتكــني امل ــة الشــراكات املبتكَ ــة، وإقام ــل التنمي متطــور لتموي
وتنــاقش الفقــرات التاليــة هــذه االجتاهــات، وتشــري إىل أولويــات اليونيــدو ذات الصــلة أثنــاء هــذه  

  الفترة لإلطار الربناجمي املتوسط األجل.
يف الســنوات األخــرية. فقــد   ارتراجعــاً مســتم التصــنيع العــاملي منــووقــد شــهدت وتــرية    -١٥

يف املائـة يف عـام    ٢,٦إىل  ٢٠١٥يف املائـة يف عـام    ٢,٨تراجع منو التصـنيع العـاملي السـنوي مـن     
حصـة أقـل البلـدان منـوا مـن       . ويف الوقت نفسه، نظـراً الخنفـاض النمـو االقتصـادي، فـإنَّ     ٢٠١٦

النــاتج احمللــي اإلمجــايل، أقــل بكــثري ممــا هــي عليــه لــدى االقتصــادات   القيمــة املضــافة الصــناعية يف
حصص القيمـة   وتدنِّيالنامية واالقتصادات الصناعية الناشئة. ويستدعي تراجع وترية منو التصنيع 

املضافة الصناعية يف الناتج احمللي اإلمجايل وضع استراتيجيات صناعية حمددة األهداف يكـون مـن   
ــز التنا  ــة حاجــة إىل       شــأهنا تعزي ــاج والتجــارة. ومث ــت نفســه حتســني ظــروف اإلنت فســية ويف الوق

النــهوض بــالنظم التعليميــة الــيت تــوفر التــدريب يف املعــارف واملهــارات وجتسِّــد احلقــائق اجلديــدة. 
وتوجد حاجة أيضاً إىل حتسـني القـدرات اإلحصـائية يف البلـدان الناميـة وأقـل البلـدان منـوا بشـأن          

البيئي واالجتماعي لقطاع التصـنيع. وعنـد تنفيـذ هـذا اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط        أمور منها األثر 
األجــل، ســتظل ُنُهــج إقامــة الشــراكات مــن أجــل تبــادل املعــارف واســتخالص البيانــات وتنميــة    

  بالنسبة إىل اليونيدو. القدرات والنهوض باالستثمار حموريةً
، ٢٠٣٠ية خلطـة التنميـة املسـتدامة لعـام     أحـد األهـداف الرئيسـ   الفقـر  وُيعترب القضاء علـى    -١٦

مت بالفعـل إحـراز إجنـازات مهمـة     قـد  من أهداف التنميـة املسـتدامة. و   ١وُيقَرُّ به صراحةً يف اهلدف 
، ٢٠١٣الفقر واجلوع ال يزاالن من بني أكرب التحـديات العامليـة. ففـي عـام     أنَّ  إالَّيف هذا الصدد، 

يشون حتت خط الفقر الدويل. ويف الفترة ما بني عامْي مليون شخص يف العامل يع ٧٦٦كان هناك 
مليــون شــخص يعــانون مــن ســوء التغذيــة. وإضــافة إىل ذلــك،   ٧٩٥، كــان حنــو ٢٠١٥و ٢٠١٣
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تزال هناك فروق على صـعيد التقـدم حنـو القضـاء علـى الفقـر عـرب املنـاطق وعلـى نطـاق شـرائح             ال
م يف احلد من الفقر واجلوع هي أيضاً املناطق اجملتمع. ومناطق العامل اليت حققت أكرب قدر من التقد

اليت تبدي االجتاهات األكثـر ديناميـة يف التصـنيع. ولـذلك، يواصـل هـذا اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط          
األجل التركيز على حتقيق أمناط أكثـر مشـوالً للتنميـة الصـناعية مـن أجـل احلـد مـن الفقـر. وسـوف           

املشاريع احمللية. وستعمل أيضاً على تعزيز قـدرات   تنظيميق تسهم اليونيدو يف إزالة العقبات اليت تع
  تنظيم املشاريع وتوفري فرص الوصول إىل املعلومات والتمويل والدراية التقنية وأسواق التصدير.

مفيدتني بالنسبة إىل البلـدان مـن مجيـع     والتجارة املعوملتان األسواقومن املمكن أن تكون   -١٧
رح سلع جديدة، وتشجيع األنشـطة اإلنتاجيـة، واالبتكـار، وزيـادة     مستويات الدخل، من خالل ط

حجم االستخدام وتنويعه. بيد أنه كـي يتـاح جـين املنـافع الكاملـة لعوملـة األسـواق، حتتـاج البلـدان          
ــاء        ــاج، وبن ــع اإلنت ــة واملؤسســية، وإجيــاد القيمــة املضــافة، وتنوي ــة املادي ــبىن التحتي ــاء ال ــة إىل بن النامي

البلــدان املتوســطة الــدخل إىل الفكــاك مــن مصــيدة الــدخل  فيــه تســعى وقــت الــذي الالقــدرات، يف 
املتوسط. ويف هذا السياق، يواصل القطاع اخلاص االضطالع بأدوار مهمـة، منـها بوصـفه مصـدراً     

بــني القطــاعني العــام واخلــاص. وعــالوة علــى ذلــك،   الشــراكاتلالبتكــار والنمــو، وكمشــارك يف 
ية أمهيته يف التصدي لالختالالت احملتملة يف األسواق ولإلخفاقات يف ستكون هليكل احلوكمة العامل

  جمال التنظيم الرقايب.
، وخباصــة فيمــا يتعلــق بــتغري املنــاخ، ميثــل مســألة عامليــة رئيســية   التــدهور البيئــيوال يــزال   -١٨

 خضراء حبيث يقـل االعتمـاد علـى أمنـاط التصـنيع      اقتصاداتاك حاجة إىل التحول حنو نأخرى. وه
هناك العديـد مـن احلـواجز الـيت تقـف أمـام حتقيـق        أنَّ القائمة على االستخدام املكثف للموارد. بيد 

هذا التحـول. وتشـمل هـذه احلـواجز نقـص الـوعي باآلثـار البيئيـة، وعـدم كفايـة األطـر التنظيميـة،             
ــادر       ــدان. وميكــن للمب ــد مــن البل ــدة يف العدي ــات اجلدي ــة االســتثمار يف التكنولوجي ات وعــدم كفاي

الدولية، مبا فيها آلية تيسري التكنولوجيا، أن تساعد على إزالة هذه احلواجز وتوفري احلـوافز للتوسـع   
يف استخدام التكنولوجيات السليمة بيئيا. وميكن لالتفاقات املتعددة األطراف أن جتمع البلدان معـاً  

املتوسـط األجـل مـنح األولويـة     لبناء توافق حول القواعد واملعـايري. ويواصـل هـذا اإلطـار الربنـاجمي      
جلهود اليونيدو الرامية إىل اإلسـهام يف هـذه املسـاعي. وسـتدعم املنظمـة دوهلـا األعضـاء يف اعتمـاد         
التكنولوجيات اليت تتسم بالكفاءة يف استخدام املـوارد واإلنتـاج النظيـف. وسـتدعم اليونيـدو أيضـاً       

  لبيئة واالتفاقات املتعددة األطراف األخرى.  تنفيذ أهداف التنمية املستدامة املتصلة بالصناعة وا
إضــافة إىل املســاعدة فبســرعة خــالل العقــد املاضــي.   هيكــل متويــل التنميــةوقــد تطــور   -١٩

اإلمنائية الرمسية األكثر تقليدية، أخذت أمهية تدفقات رؤوس األموال اخلاصة والتحـويالت املاليـة   
املقدَّمة من املنظمات غـري احلكوميـة واألفـراد يف     واملنح املقدَّمة من املؤسسات اخلاصة والتربعات

التزايد. وعالوة على ذلك، يقدم الشركاء اجلـدد يف التنميـة مسـامهة متزايـدة خـارج نطـاق جلنـة        
املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـادي. كمـا تـويل البلـدان الناميـة      

وارد احمللية. وهلذا اهليكل املتغري للتمويل اإلمنائي آثار متنوعة. فهـو يهيـئ   اهتماماً متزايداً حلشد امل
فرصاً جديدة للبلدان النامية للحصول على املزيد من األموال لتحقيق أهـداف التنميـة املسـتدامة.    

اهليكــل الناشــئ يطــرح أيضــاً حتــديات وخمــاطر جديــدة مــن حيــث إدارة تلــك التــدفقات    أنَّ بيــد 
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ولالستفادة من هيكل التمويـل اإلمنـائي األكثـر تنوعـاً، توجـد ضـرورة لتضـافر جهـود         الرأمسالية. 
أصحاب املصلحة. وميكن أن يكون هنج الشراكة الذي تعتمده اليونيدو حلشد االسـتثمارات مـن   
أجل التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملسـتدامة منوذجـاً مفيـداً يثبـت فعاليـة هـذا النـوع اجلديـد         

  ل من أجل التنمية.من التموي
، اليت كثرياً ما يشار إليها أيضاً بالثورة الصـناعية الرابعـة،   الثورة الصناعية اجلديدةوجتلب   -٢٠

التقدم التكنولوجي يف التحكم اآليل واحلوسبة السحابية والذكاء االصطناعي واالتصاالت املتنقلـة.  
قطاعـات، وكـذلك يف النمـو االقتصـادي     وُيتوقع أن يؤثر هذا التقدم يف اإلنتاج على نطاق مجيـع ال 

الثورة الصناعية اجلديدة ال تزال هامشية يف أحناء أنَّ والنماذج التجارية والتوظيف واالستدامة. بيد 
كثرية من العامل. وسوف يعتمد جناحهـا العـاملي علـى قـدرة مرافـق التصـنيع واإلنتـاج الوطنيـة علـى          

العمــل والثــروة علــى املســتوى الرمســي،      طــرح ســلع جديــدة وتقــدمي اخلــدمات، وإجيــاد فــرص      
واستكشـــاف قنـــوات واســـتراتيجيات جديـــدة، وتعزيـــز تطبيـــق العلـــم والتكنولوجيـــا واالبتكـــار.   
وستواصل اليونيدو توسيع نطاق مشاركتها يف الثورة الصناعية اجلديدة والتواصـل مـع الشـركاء يف    

لتيسري نقل التكنولوجيـات واملمارسـات   األعمال املتصلة بوضع السياسات واملعايري والتعاون التقين 
  الفضلى إىل دوهلا األعضاء.

ومما له أمهية حيويـة أيضـاً بالنسـبة إىل حتقيـق التنميـة املسـتدامة هتيئـة بيئـة مؤاتيـة مـن أجـل              -٢١
. ويتزايد التعاون بـني احلكومـات واملنشـآت التجاريـة     الشراكات بني أصحاب املصلحة املتعددين

رباح التجارية إىل منو اقتصادي مستدام وشـامل للجميـع. وميكـن للشـراكات     لضمان أن ُتترجم األ
ــة    ــروِّج النمــاذج التجاري ــة مــع اإلســهام يف     املبتكــرةأيضــاً أن ت الــيت تســتجيب لألولويــات التجاري

األهداف اإلمنائية. ولتحقيق أهداف التنميـة املسـتدامة، جيـب أن تقـوم هـذه الشـراكات علـى الثقـة         
ــة والقــيم ــرة     املتبادل واألهــداف املشــتركة. وســوف يواصــل اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفت

  منح األولوية لنماذج شراكة اليونيدو لتحقيق املزيد من النتائج اإلمنائية. ٢٠٢١-٢٠١٨
بغـض   ،مسألتني مهمتني يف مجيع البلدان املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةوأخرياً، تظل   -٢٢

الرجل، وغالباً ما مقارنةً بشركات من الأقل  اًخلها. فاملرأة ال تزال تدير عددالنظر عن مستويات د
ُتجَبــر علــى االخنــراط يف األعمــال التجاريــة يف قطاعــات أقــل رحبيــة، وتتلقــى أجــراً أقــل بكــثري مــن  
زمالئها من الذكور. وتفرض هذه الفجـوة بـني اجلنسـني تكـاليف حقيقيـة علـى اجملتمـع. وال تـؤثِّر         

االقتصادي فحسب، بل هلـا أيضـاً آثـار مفيـدة ومهمـة       النموبني اجلنسني تأثرياً إجيابيا على  املساواة
على التماسك االجتماعي ومحاية البيئة. وعلى الرغم مـن ذلـك، مـا زالـت املـرأة تكـافح مـن أجـل         

نـدما تشـارك   تبوُّء املكانة اليت تستحقها يف احلياتني االقتصادية والسياسية يف العديد مـن البلـدان. فع  
املرأة بدرجة أقل يف ريادة األعمال، ختسر االقتصادات فوائد ميكن أن تتحقق مـن خـالل املنتجـات    

إىل  امللحَّـة واخلدمات اجلديـدة واإليـرادات اإلضـافية وفـرص العمـل اجلديـدة. وهـذا يؤكـد احلاجـة          
مـا سـيظل يشـكل     الضغط من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني والتمكني االقتصادي للمرأة، وهـو 

  .٢٠٢١-٢٠١٨أولوية رئيسية إلطار اليونيدو االستراتيجي للفترة 
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  بيئة مؤسسية جديدة  -٢-باء  
 

بافتراض أن تعتمـد اجلمعيـة    ٢٠١٩-٢٠١٦ُوضع اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة   -٢٣
امة يف أيلول/ســبتمرب العامــة أهــداف التنميــة املســتدامة يف مــؤمتر قمــة األمــم املتحــدة للتنميــة املســتد  

. وأتاح هذا االفتراض الصـائب لليونيـدو مواءمـة إطارهـا االسـتراتيجي مـع أهـداف التنميـة         ٢٠١٥
مل توضع  ٢٠٣٠هناك أجزاء من خطة التنمية املستدامة لعام أنَّ بل اعتمادها رمسيا. بيد املستدامة قَ

. ٢٠١٩-٢٠١٦ملتوســط األجــل للفتــرة اإلطــار الربنــاجمي ا نفــاذبعــد بــدء إالَّ يف صــيغتها النهائيــة 
ويقدِّم هذا القسم من اإلطار الربناجمي املتوسط األجل حملة عامة عن التطورات اجلديدة فيمـا يتعلـق   
بأهداف التنمية املستدامة، ويشـري إىل مشـاركات مؤسسـية أخـرى لليونيـدو هلـا تـأثري علـى اإلطـار          

  .٢٠٢١-٢٠١٨الربناجمي املتوسط األجل للفترة 
 ، أُرسي هيكـل ٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعامم احملرز بشأن ومن أجل رصد التقدُّ  -٢٤

على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين. ويف هذا السياق، ُدعيـت   ملتابعة واالستعراضامن أجل 
اهليئــات واحملافــل احلكوميــة الدوليــة إىل تقــدمي استعراضــات مواضــيعية عامليــة للتقــدم احملــرز بشــأن 

وستواصــل اليونيــدو تقــدمي   )٤(اف التنميــة املســتدامة إىل املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى.  أهــد
الدعم إىل جملس التنمية الصناعية يف إعداد املسامهات يف املنتدى السياسي الرفيـع املسـتوى. كمـا    

شـورة  ستواصل املنظمة اإلسهام يف االستعراضات اإلقليمية ألهداف التنمية املسـتدامة، وتقـدمي امل  
السياســاتية وأشــكال الــدعم األخــرى إىل دوهلــا األعضــاء، أيضــاً يف ســياق استعراضــاهتا الوطنيــة    
الطوعية املقدَّمة إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى. ولقياس التقدم احملرز بشأن أهـداف التنميـة   

-٩( ٩ار اهلـدف  اليونيدو هي القيِّم على سـتة مؤشـرات متصـلة بالصـناعة يف إطـ      املستدامة، فإنَّ
)، وذلـــك بالتنســـيق مـــع اللجنـــة ١-ب-٩و ١-٤-٩و ٢-٣-٩و ١-٣-٩و ٢-٢-٩و ١-٢

تنفيـذ  إىل اإلحصائية لألمم املتحدة. وتدعم املنظمة أيضاً جهود مكاتب اإلحصاء الوطنية الراميـة  
مؤشرات أهداف التنمية املستدامة، وتدعم بوجه خاص، مبوجب هذا اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط    

ل، بناء القدرات الوطنية بشأن اإلحصاءات الصناعية للبلدان الناميـة. كمـا تشـارك اليونيـدو     األج
  )٥(بنشاط يف آلية تيسري التكنولوجيا.

وتتأثر اليونيدو، بوصفها عضواً يف منظومة األمم املتحـدة، بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر        -٢٥
تحـدة. وتشـمل هـذه املقـرَّرات والقـرارات      باملقرَّرات والقرارات األوسع الـيت ُتعتمـد يف األمـم امل   
لسياسة األنشـطة التنفيذيـة الـيت تضـطلع هبـا       االستعراض الشامل الذي جيري كل أربع سنوات

__________ 

  .A/70/684وشامل، الوثيقة  املعامل الرئيسية لعملية املتابعة واالستعراض على الصعيد العاملي بشكل متسق وناجع  (٤)  
آلية تيسري التكنولوجيا عبارة عن تعاون بني جهات معنية متعددة، تشمل الدول األعضاء واجملتمع املدين والقطاع   (٥)  

أديس أبابا من  اخلاص واألوساط العلمية وكيانات األمم املتحدة وجهات أخرى، أُنشئت مبوجب خطة عمل
أجل دعم أهداف التنمية املستدامة. وهي تتألف من فريق عمل مشترك بني وكاالت األمم املتحدة معين بتسخري 

العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة، ومنتدى تعاوين متعدد أصحاب املصلحة معين 
أهداف التنمية املستدامة، ومنصة إلكترونية بشأن مبادرات العلم بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض 

  والتكنولوجيا واالبتكار القائمة.
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عناصـر هلـا آثـار     )٦(منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية. ويتضمَّن االسـتعراض الشـامل األخـري   
هناك حاجة لتمديـد دورة التخطـيط اخلاصـة     أوالً، كانتفخمتلفة على أنشطة اليونيدو الربناجمية. 

-٢٠٢٠حبيـث تشـمل فتـرة السـنتني      ٢٠١٩-٢٠١٦باإلطار الربنـاجمي املتوسـط األجـل للفتـرة     
حىت تكون متسقة اتساقاً كامالً مع االستعراض الشامل الـذي جيـري كـل أربـع سـنوات       ٢٠٢١

ســيتعني علــى اليونيــدو    ،٢٠١٧وثانيــاً، حبلــول حزيران/يونيــه    )٧(لسياســة األنشــطة التنفيذيــة.  
اإلسهام يف تقريـر لألمـني العـام حيـدِّد مهـام وقـدرات مجيـع كيانـات األمـم املتحـدة الـيت تضـطلع             

، ســتقدم مجيــع ٢٠١٧. وحبلــول هنايــة عــام ٢٠٣٠بأنشــطة دعمــاً خلطــة التنميــة املســتدامة لعــام  
م مواءمــة  الكيانــات وثيقــة اســتراتيجية تتضــمن إجــراءات ملموســة. وإضــافة إىل ذلــك، ســيلز        

امليزانيــات املتكاملــة مــع االســتعراض الشــامل الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات لسياســة األنشــطة   
  يف امليدان.   نياألمم املتحدة املقيم يالتنفيذية وتعديل طريقة تقاسم تكاليف مكاتب منسق

ــام        -٢٦ ــة املســتدامة لع ــة التنمي ــة واســتعراض هيكــل خط ــد أدت متابع ــب ٢٠٣٠وق ، إىل جان
مواصلة زيادة الزخم من أجـل التصـنيع الشـامل    ت احملددة يف منظومة األمم املتحدة، إىل األولويا

. وســوف تواصــل اليونيــدو مســاعدة دوهلــا األعضــاء يف تنفيــذ جــدول أعمــال  للجميــع واملســتدام
"إقامة ُبىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيـز التصـنيع   ( ٩التنمية الصناعية، وخصوصاً تنفيذ اهلدف 

ل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكـار"). وتنضـم اليونيـدو أيضـاً إىل املزيـد مـن الشـراكات        الشام
التقين وأعماهلا املتعلقة بتقرير السياسـات ووضـع    التعاوناالستراتيجية اليت تكمِّل أنشطتها يف جمال 

ملســتدامة يف املعــايري. ويتمثــل أحــد اجلهــود احملــددة للنــهوض بالتنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع وا 
. عقــداً ثالثــاً للتنميــة الصــناعية ألفريقيــا ٢٠٢٥-٢٠١٦أفريقيــا يف إعــالن اجلمعيــة العامــة الفتــرة 

مـن   )٨(،وُدعيت اليونيـدو إىل "أن تقـوم بوضـع برنـامج العقـد الثالـث وتفعيلـه وتـويل زمـام تنفيـذه"          
أجل التنفيذ، وإقامة الشراكات خالل زيادة مساعدهتا التقنية إىل أفريقيا، وتعبئة املوارد الالزمة من 

مع الكيانات األخرى ضمن منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. وتتطلب األنشطة الالزمة لتنفيذ العقـد  
الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا اعتبارات استراتيجية وتشغيلية قد تكون هلا آثار ميزنيـة وبرناجميـة.   

ــوار   ــارات يف األحكــام ال ــرة   وُتراعــى هــذه االعتب ــاجمي املتوســط األجــل للفت دة يف هــذا اإلطــار الربن
  فيما يتعلق بتنفيذ العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا. ٢٠٢١-٢٠١٨
األخــرى. وبنــاء علــى طلــب الفريــق   حمافــل احلوكمــة العامليــةوتشــارك اليونيــدو أيضــاً يف   -٢٧

و تقريراً عن "التصـنيع يف أفريقيـا وأقـل    اليونيد أعدتالعامل املعين بالتنمية التابع جملموعة العشرين، 
. تعزيز النمو، وتوفري فرص العمل، وتشجيع مشـول اجلميـع واالسـتدامة". ويتسـق ذلـك      واالبلدان من

، ٢٠٣٠مع األولويات احملددة يف خطة عمل جمموعة العشرين لتنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام      
__________ 

 كانون األول/ ٢١اعُتمد أحدث االستعراضات الشاملة اليت جتري كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية يف   (٦)  
  ).A/RES/71/243( ٢٠١٦ديسمرب 

بشأن االستعراض الشامل الذي جيري  ٦٧/٢٢٦طُلب ذلك يف تقرير األمني العام عن تنفيذ قرار اجلمعية العامة   (٧)  
  كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية 

)A/71/63-E/2016/8١٠-/م٤٤- ). وطلبته أيضاً الدول األعضاء يف اليونيدو يف املقرَّر م ت ص.  
 (٨) A/RES/70/293.  
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ت األولويــة فيمــا يتعلــق باألنشــطة اإلمنائيــة يف إطــار الــيت تــدرج التصــنيع باعتبــاره أحــد اجملــاالت ذا
جمموعــة العشــرين. كمــا أســهمت اليونيــدو يف أعمــال أخــرى جملموعــة العشــرين، مثــل حتليــل آثــار  

إىل التعـاون مـع جمموعـة العشـرين، تعمـل       التكنولوجيات احلديثة على نظم اإلنتاج العاملية. وإضافةً
اهلنــد والصــني وجنــوب أفريقيــا (جمموعــة "بــريكس") لــدعم اليونيــدو أيضــاً مــع الربازيــل وروســيا و
  أنشطة اجملموعة بشأن التنمية الصناعية.

وتشارك اليونيدو أيضاً يف التصدي للقضايا املستجدة األخرى ذات الصلة بالتنمية العاملية.   -٢٨
علـى الصـمود لـدى    على الذات والقدرة االقتصادية  االعتمادوأُِقرَّ جبهود اليونيدو الرامية إىل تعزيز 

الشعوب واجملتمعات املتأثرة باألزمات باعتبارها إسهاماً مهمـا يف التنميـة املسـتدامة يف مـؤمتر القمـة      
وستواصــل اليونيــدو عملــها يف جمــال التعــاون اإلمنــائي يف فتــرة مــا بعــد   )٩(العــاملي للعمــل اإلنســاين.

يونيدو أيضاً يف الفريق العاملي املعين األزمة، مع كفالة التنسيق مع املؤسسات األخرى. وشاركت ال
وكالة وكياناً من منظومة األمم املتحدة يعمل على ترويج  ٢١وهو منتدى مكوَّن من  )١٠(باهلجرة،

القواعد املتعلقة باهلجرة الدولية. وميكن لوالية اليونيدو املتمثلة يف تـرويج التنميـة الصـناعية الشـاملة     
معاجلة بعض أسباب الرتوح البشري وزيادة القـدرة االقتصـادية   للجميع واملستدامة أن تساعد على 

واالجتماعية والبيئية على الصمود أمام الكوارث الطبيعية وتلك اليت هي من صنع اإلنسان. وُتسلِّم 
اليونيدو بأمهية التحضر بالنسبة إىل التنمية الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة وإمكانـات املـدن       

انبعاثــات الكربــون والعمــل مــن  ةاملنخفضــذي املســتويات ز لالبتكــار والتصــنيع املســتدامة كمراكــ
املنــاخي. وكــان انعقــاد مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باإلســكان والتنميــة احلضــرية املســتدامة (املوئــل 

يف كيتــو مبثابــة فرصــة ملناقشــة الــروابط بــني التصــنيع والتحضــر. وأســهمت     ٢٠١٦الثالــث) لعــام 
خــالل تواصــلها مــع فرقــة عمــل األمــم املتحــدة املعنيــة باملوئــل الثالــث وأمانــة املوئــل  اليونيــدو، مــن 
وستواصــل اليونيــدو توســيع شــراكاهتا يف البيئــات  )١١(اخلطــة احلضــرية اجلديــدة.وغ الثالــث، يف صــ

  احلضرية، مبا يف ذلك إنشاء اجملمعات الصناعية املراعية للبيئة واملدن املستدامة يف دوهلا األعضاء.
وأخرياً، تبدي املؤسسات املالية الدولية اهتماماً متزايداً بالتعاون مع اليونيـدو بشـأن بـرامج      -٢٩

، أبرمـت اليونيـدو اتفاقـاً مـع البنـك الـدويل لتيسـري تـوفري         ٢٠١٦التنمية الصـناعية. ففـي هنايـة عـام     
. ومـن املتوقـع أن   خربات اليونيـدو للحكومـات الـيت تنفِّـذ مشـاريع اسـتثمارية ميوِّهلـا البنـك الـدويل         

تؤدي هذه االتفاقات إىل حتسني قدرة اليونيدو على التوسع يف مـا تقدمـه مـن مسـاعدات. ومتاشـياً      
، سوف تكثف اليونيـدو أنشـطتها مـع هـذه املؤسسـات      ٢٠٢١-٢٠١٨مع اهلدف اإلداري للفترة 

ل مواصـلة زيـادة   وغريها من املؤسسات املشاهبة أثناء فترة اإلطار الربناجمي املتوسط األجـل مـن أجـ   
  النتائج اإلمنائية خلدماهتا.  

  
__________ 

لـدعم اخلطـة املشـتركة     ٢٠١٦أيار/مـايو   ٢٤و ٢٣ُعقد مؤمتر القمة العـاملي للعمـل اإلنسـاين يف إسـطنبول يـومْي        (٩)  
  اجلديدة بعنوان "خطة عمل من أجل اإلنسانية" واختاذ اإلجراءات ملنع املعاناة البشرية واحلد منها.

لالطالع على مزيد من املعلومات عن الفريق العاملي املعين باهلجرة، انظر املوقع اإللكتروين   (١٠)  
http://www.globalmigrationgroup.org/.  

  .http://nua.unhabitat.org/uploads/DraftOutcomeDocumentofHabitatIII_en.pdfمتاحة يف الرابط   (١١)  
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، من خـالل مراعـاة السـياق    ٢٠٢١-٢٠١٨جيسد اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة   -٣٠
ؤية دوهلـا  املؤسسي واإلمنائي املتغري املبني أعاله، التعديالت املطلوب من املنظمة إجراؤها لتحقيق ر

األعضاء يف القضاء علـى الفقـر عـن طريـق التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة. ويكفـل           
ــة       ــة للتنمي ــها واألبعــاد الثالث ــدو مــع واليت ــواؤم خــدمات اليوني ــاجمي املتوســط األجــل ت اإلطــار الربن

دعـم دوهلـا األعضـاء يف    حنو  موجَّهعمل املنظمة  ، فإنَّولذلكاملستدامة وأهداف التنمية املستدامة. 
حتقيـق مسـتويات أعلـى مـن التنميـة الصــناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة ويف التقـدم، مـن خــالل           

وسـائر األهـداف والغايـات     ٩ذلك، حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة، مع التركيز علـى اهلـدف   
  املتصلة بالصناعة.

يوفر اإلرشادات بشـأن   ٢٠٢١-٢٠١٨للفترة  اإلطار الربناجمي املتوسط األجل ولذا، فإنَّ  -٣١
النُّهج التشغيلية واملواضيعية اليت ستتخذها املنظمة يف األجل املتوسط لزيـادة أثـر خـدماهتا وفعاليتـها     
على صعيد التنمية وزيادة إدماج مهامها األساسية يف دعم دوهلـا األعضـاء. ويقـرُّ اإلطـار الربنـاجمي      

للمنظمة، ويعطي األولوية الستخدام االشتراكات املقرَّرة يف  املاليةة أيضاً، لدى قيامه بذلك، باحلال
  أنشطتها األساسية.  

يف شكل مشاريع وبرامج جتسِّد واحـدة أو أكثـر مـن     )١٢(وُتنفَّذ العناصر الربناجمية لليونيدو  -٣٢
نتائج هـذه   يربط ٢٠٢١-٢٠١٨الربناجمي املتوسط األجل للفترة  اإلطار املهام التنظيمية. ولذا فإنَّ

املشاريع والربامج على املستوى القُطـري واإلقليمـي والعـاملي باألولويـات االسـتراتيجية واألهـداف       
اإلطـار الربنــاجمي املتوســط األجــل جيسِّــد نظريــة اليونيــدو   اإلمنائيـة املقابِلــة. ومــن هــذا املنطلــق، فــإنَّ 

  تدامة. للتغيري من أجل حتقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملس
وتكفل هذه املواءمة للخدمات واألهداف زيادة االتساق يف حتقيق نتائج الربامج ومواصلة   -٣٣

حتسني هنج اليونيدو القائم على النتائج. وبوجـه خـاص، ينطـوي اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل        
تلــك  علــى ابتكــارات لضــمان التركيــز املناســب علــى التكامــل الــوظيفي ألعمــال املنظمــة وزيــادة   

األعمال وما يرتبط هبا من نتائج طويلة األجل وأثر إمنائي. ويربط اإلطاُر الربناجمي املتوسـط األجـل   
الربناجمي واإلداري باألداء التنظيمي املرتبط به والنتـائج اإلمنائيـة املقاسـة يف اإلطـار املتكامـل       اإلطاَر

ائية العامليـة ممثَّلـةً يف التقـدم احملـرز بشـأن      للنتائج واألداء. ويف حني جيسد املستوى األول النتائج اإلمن
عمومـاً، تقـاس النتـائج واألداء احملقَّـق ضـمن اإلطـار الربنـاجمي         ٢٠٣٠خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    

وُيبلَّــغ عــن كــل ذلــك مــن خــالل مؤشــرات اإلطــار املتكامــل  ،ومــدى فعاليــة إدارة بــرامج اليونيــدو
لثالـث. وتقـاس كفـاءة وفعاليـة عمليـات اليونيـدو الداخليـة عنـد         للنتائج واألداء للمستويني الثاين وا

  املستوى الرابع. وسيناقش القسم هاء هذا اجلانب مبزيد من التفصيل.
  

__________ 

   ٢٠١٩- ٢٠١٨وثيقاً بالربنامج وامليزانيتني للفترة  يرتبط اإلطار الربناجمي املتوسط األجل ارتباطاً  (١٢)  
)IDB.45/5-PBC.33/5 .ا إىل عناصر برناجمية حمددةحيث جيري تقسيم برامج اليونيدو تقسيماً فرعي ،(  
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  ١الشكل 
  ٢٠٢١-٢٠١٨إطار اليونيدو للربامج واإلدارة والنتائج للفترة 

 
  

 ذات الصلة اإلطار املتكامل للنتائج واألداءمستويات 

املستوى األول:
نتائج التنمية العاملية

املستوى الثاين:
طرية بدعمالنتائج القُ

من اليونيدو

املستوى الثالث:
ربامجإدارة ال فعالية

املستوى الرابع:
  العمليات الداخليةالفعالية التنظيمية

 (مثل: حشد املوارد وإدارة املوارد البشرية والكفاءة اإلدارية)

سية
ألسا

ام ا
امله

 
جية

راتي
الست

ت ا
لويا
ألو
ا

 

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعميم الرخاءاحلفاظ على البيئة

تعزيز املعارف 
 تواملؤسسا

  اهلدف اإلداري:
 التكامل وتوسيع النطاق

التعاون التقين  حتليل السياسات 
وتقدمي املشورة 

أ

القواعد واملعايري عقد االجتماعات 
 وإقامة الشراكات

التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع 
 واملستدامة
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أربـع أولويــات  نـاجمي املتوسـط األجـل    ، يقـدِّم اإلطـار الرب  ١وكمـا هـو مـبني يف الشـكل       -٣٤
  ، هي:استراتيجية

  ؛تعميم الرخاء  ‘١‘  
  ؛النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية  ‘٢‘  
  ؛البيئة علىاحلفاظ   ‘٣‘  
  .تعزيز املعارف واملؤسسات  ‘٤‘  

وتظــل األولويــات االســتراتيجية الــثالث األوىل بــدون تغــيري عمــا كانــت عليــه يف اإلطــار      -٣٥
املتوسط األجل السابق، وهي جتسد عناصر التنمية الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة     الربناجمي 

ا األولويــة االســتراتيجية الرابعــة فهــي جتســد عمــل إىل جانــب األبعــاد الثالثــة للتنميــة املســتدامة. أمَّــ
ة علـى  اليونيدو بشأن تعزيـز قاعـدة املعـارف اخلاصـة بالتنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدام         

والـدويل، وكـذلك بشـأن تعزيـز القـدرات املؤسسـية علـى         والقُطـري املستوى املشاريعي والرباجمـي  
املستوى التقين والسياسايت واملعياري. وتقاس النتائج احملرزة يف إطار هـذه األولويـات االسـتراتيجية    

  األربع يف اإلطار املتكامل للنتائج واألداء مبؤشرات املستوى الثاين.
لى مستوى اإلدارة الربناجمية، وهو املستوى الثالث من اإلطار املتكامل للنتـائج واألداء،  وع  -٣٦

اليونيـدو مـن   للمنظمـة، الـيت تضـطلع     املهام األساسية األربعاألجل  املتوسطحيدد اإلطار الربناجمي 
  خالهلا بعملها، وهي:

  ؛التعاون التقين  ‘١‘    
  املشورة السياساتية؛ الوظائف التحليلية والبحثية وخدمات  ‘٢‘    

  املهام املعيارية، واألنشطة املتصلة باملعايري واجلودة؛  ‘٣‘  
وإقامة الشراكات من أجل االستثمارات الكبرية احلجـم ونقـل    االجتماعاتعقد   ‘٤‘  

  املعارف والتكنولوجيا وبناء الشبكات والتعاون الصناعي.
النتــائج املرتبطــة أنَّ عتبارهــا تكميليــة. أي وُتحــدَّد هــذه املهــام األساســية يف إعــالن ليمــا با   -٣٧

بعمل اليونيدو يف إطار أداء هذه املهام تتعاظم عندما ُتـدمج هـذه املهـام يف حزمـة مسـاعدة شـاملة.       
ويعطي اإلطار الربناجمي املتوسط األجل األولوية لدمج تدخالت اليونيدو على نطاق مجيـع مهامهـا   

  ى الربناجمي.تراتيجية على املستويف األولويات االس
-٢٠١٨لإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفتـرة   اهلدف اإلداري ويف ضوء ما تقدم، فإنَّ  -٣٨

هو التكامل والتوسع. ويشمل هذا اهلدف املستويني الثالث (إدارة الربامج) والثاين (النتائج  ٢٠٢١
يات االستراتيجية من خالل اإلدارة الربناجمية، ُتنفَّذ كل واحدة من األولو مستوىالقُطرية). وعلى 

عدد من الربامج الفردية. ولتحقيق اهلدف اإلداري، يعطي اإلطار الربناجمي املتوسـط األجـل للفتـرة    
األولوية للربامج األكـرب حجمـاً، وهـو مـا يسـتجيب ألمـور منـها األهـداف املاليـة           ٢٠٢١-٢٠١٨

ل اليونيـدو املتعلقـة بالتعـاون الـتقين     أيضاً للربامج اليت تدمج أبعاد عم األولويةللمنظمة. وهو يعطي 
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اإلطـار الربنـاجمي    وتقرير السياسات ووضع املعـايري وعقـد االجتماعـات. وعـالوة علـى ذلـك، فـإنَّ       
املتوسط األجل يعطي األولوية لتوثيق التعاون بـني مقـر اليونيـدو واملكاتـب امليدانيـة. ويهـدف هـذا        

التكامــل والتوســع علــى مســتوى النتــائج. ويف هــذا  النــهج جتــاه إدارة الــربامج إىل حتقيــق املزيــد مــن
الســياق، ُيقصــد حتقيــق املزيــد مــن التكامــل علــى نطــاق األولويــات االســتراتيجية األربــع، وهــو مــا  

أوجـه التـآزر وخفـض املفاضـلة بينـها. وهبـذه الطريقـة، ستسـهم          تسـخري سينطوي بالضـرورة علـى   
املسـتدامة، وسـتزيد األثـر اإلمنـائي الطويـل األجـل       الربامج أيضاً بقدر أكرب يف حتقيق أهداف التنمية 

خلدمات اليونيدو. وبذلك، يستجيب اهلـدف اإلداري للطلبـات املتزايـدة مـن الـدول األعضـاء، مبـا        
فيها البلدان املاحنة واملتلقية على السواء، على اخلدمات اإلمنائية ذات اآلثار الكبرية واليت مـن شـأهنا   

  أن ُتحِدث حتوالً.
اليت ُتعتـرب   إدارة العمليات الداخليةاً، يقدم املستوى الرابع، وهو الفعالية التنظيمية، وأخري  -٣٩

الربنـاجمي للمنظمـة. وتشـمل تلـك العمليـات إدارة املـوارد البشـرية،         العمـل حمورية مـن أجـل إجنـاز    
االت وتعبئــة املــوارد، واملشــتريات، واخلــدمات املاليــة، وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، واجملــ  

املماثلة. كما تشمل اإلدارة الفعالة للعالقات اخلارجية اليت تسهم بصورة حامسة يف اإلجنـازات الـيت   
حتققها املنظمة على كل مستوى. وتتيح إدارة هذه العمليات بفعالية وكفاءة التنفيـذ الفعـال إلطـار    

ــاجمي  ــدو الربن ــائج  بــذلك متثِّــل واليوني ــة للمنظمــة علــى   شــرطاً أساســيا مــن أجــل حتقيــق النت اإلمنائي
  الصعيدين القُطري والعاملي.

  
  اإلطار الربناجمي  -١-جيم  

 
  األولويات االستراتيجية  -١-١-جيم

 
ــات           -٤٠ ــن األولوي ــار كــل واحــدة م ــة يف إط ــن خــالل اخلــدمات املقدَّم ــدو، م ــع اليوني تتوقَّ

  االستراتيجية، أن حتقق النتائج التالية:
دُّم يف القضـاء علـى الفقـر واإلدمـاج االجتمـاعي؛ وبنـاء       تعميم الرخـاء: حتقيـق تقـ     ‘١‘  

ومـن خمتلـف   ؛ وتـوفري املزيـد مـن الفـرص جلميـع النسـاء والرجـال        شاملةالقدرات اإلنتاجية بطريقة 
ــة،   ــات االجتماعي ــع أصــحاب املصــلحة املشــاركني يف     وأيضــاً الفئ مــن خــالل الشــراكات مــع مجي

  عمليات التصنيع؛
فسية االقتصادية: دفع عجلـة التصـنيع والنمـو السـريع؛ وبنـاء      النهوض بالقدرة التنا  ‘٢‘  

القدرات التجارية يف القطاعات الصناعية؛ واحلرص علـى متكـني مجيـع البلـدان مـن أن تسـتفيد مـن        
التجارة الدولية والتقدُّم التكنولـوجي، وأيضـاً مـن خـالل تطبيـق سياسـات صـناعية حديثـة والتقيـد          

  باملعايري والقواعد الدولية؛
احلفــاظ علــى البيئــة: النــهوض بالتنميــة الصــناعية املســتدامة بيئيــا؛ وبنــاء القــدرات    ‘٣‘  

الصناعات من خالل تطبيـق تكنولوجيـات وممارسـات تقـوم علـى       ختضرياملؤسسية والصناعية على 
حتقيق الكفاءة يف استخدام املوارد واإلنتاج األنظف؛ وإنشاء صناعات خضراء يف خمتلف اجملـاالت،  

  يها إدارة النفايات وإعادة التدوير؛ وتيسري االنتقال إىل اقتصاد دائري؛مبا ف
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تعزيـــز املعـــارف واملؤسســـات: النـــهوض بالقاعـــدة املعرفيـــة التقنيـــة والسياســـاتية    ‘٤‘  
ــة       ــاء القــدرات التحليلي ــع واملســتدامة؛ وبن ــة الصــناعية الشــاملة للجمي ــة فيمــا يتعلــق بالتنمي واملعياري

بشأن املسائل املتعلقة بالتصنيع، وكذلك يف سياق هيكل متابعة واسـتعراض   واإلحصائية واإلبالغية
أهداف التنمية املستدامة على الصعيد العاملي واإلقليمي والـوطين؛ وتيسـري احلـوار السياسـايت بشـأن      
القضايا املتعلقة بالنهوض بالتنمية الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة، وخصوصـاً، وإن مل يكـن       

يف البلدان النامية والبلـدان املتوسـطة الـدخل؛ وتعزيـز القـدرات املؤسسـية للـدول األعضـاء         حصراً، 
فيما يتعلق بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، وتيسري إدماج مجيع اخلدمات اليت تقدمها 

  املدى الطويل. اليونيدو على نطاق املهام واجملاالت املواضيعية من أجل حتقيق النتائج اإلمنائية على
  

  تعميم الرخاء  ‐١‐١‐١‐جيم
 

السياســات الصــناعية واالقتصــادية علــى حنــو يكفــل توزيــع الفوائــد بطريقــة ينبغــي تصــميم   -٤١
شاملة للجميـع. ومبـدأ مشـول اجلميـع ضـروري لتحقيـق اإلمكانـات اإلمنائيـة للصـناعات، وخفـض           

ــز التماســك االجتمــاعي، ســواء يف     ــدخل، وتعزي ــدان   التفــاوت يف ال ــدان املتقدمــة النمــو أو البل البل
النامية. وميكن لتمكني الشرائح املهمَّشة من السكان، مبن فـيهم النسـاء والشـباب، أن يسـهم أيضـاً      

مـن دون اكتسـاب خـربات أو مهـارات تنظـيم املشـاريع،        الشـباب يف احلد من الفقر. فعندما يكـرب  
اخنفـاض مسـتويات    ون حمدودة. وباملثل، فـإنَّ قدرهتم على أن يصبحوا من منظِّمي املشاريع تك فإنَّ

  تعليم النساء ومشاركتهن يف األنشطة اإلنتاجية حيول دون منو قدراهتن على ريادة األعمال.
ويف نفـــس الوقـــت، جيـــب معاجلـــة أوجـــه عـــدم املســـاواة املتفشـــية يف الـــدخل والفـــرص   -٤٢

ادةً مـا تكـون مسـتويات الفقـر     االقتصادية بني املناطق وداخلها من أجل القضـاء علـى الفقـر. وعـ    
أعلـى يف املنـاطق الريفيــة حيـث يكـون مســتوى اإلنتاجيـة أدىن، ويقـل تنــوع النشـاط االقتصــادي        
احمللي، وترتفع معدالت العمالـة الناقصـة، وتتـدىن مسـتويات األمـن الـوظيفي. وتسـتدعي التنميـة         

علـى الصـمود إىل جانـب إقامـة      األكثر مشوالً بناء اقتصادات ريفية حملية إنتاجية ومتنوعـة وقـادرة  
روابــط اقتصــادية قويــة بــني الريــف واحلضــر، وإتاحــة ســبل االســتفادة مــن الــبىن التحتيــة والطاقــة  
احلديثة، واعتماد أساليب اإلنتاج املستدام. وعـالوة علـى ذلـك، فـإنَّ الفقـراء يف املنـاطق الريفيـة،        

نـهم مـن ابتكـار فـرص اقتصـادية جديـدة       وال سيما النساء، حباجة إىل املعارف واملهارات اليت متكِّ
  واستبانتها واستغالهلا ومن إدارة املخاطر.

ويتمثــل أحــد العناصــر الرئيســية لنــهج اليونيــدو جتــاه اإلدمــاج االجتمــاعي يف منــع نشــوب    -٤٣
األزمات وإجياد جمتمعات قـادرة علـى الصـمود. ومـن املمكـن أن يكـون إلشـراك اجملتمعـات احملليـة          

زمات يف وضع وتطبيق حلول مصمَّمة خصيصاً من أجل حتسني مستويات املعيشـة  املتضررة من األ
والفرص االقتصادية فائدته يف هذا الصدد. كما يلزم أيضاً معاجلة األسباب اجلذرية للـهجرة، وهـي   
مسألة تتناوهلا اليونيدو من خالل هذه األولوية املواضيعية. وعالوة علـى ذلـك، ستواصـل اليونيـدو     

بناء األمن البشري يف حاالت ما بعد األزمات وتطوير تنظيم املشاريع والقدرات لدى  جهودها يف
  املناطق األكثر تعرضاً للهجرة.



IDB.45/8/Add.2

 

18/32 V.17-03141 
 

وسوف يتواصل تركيز خدمات اليونيدو يف جمال تطـوير الصـناعات الزراعيـة، اسـتناداً إىل       -٤٤
ني الزراعـة والصـناعة   خربهتا، علـى إضـافة قيمـة إىل اإلنتـاج الزراعـي مـن خـالل تعزيـز الصـالت بـ          

واألسواق. وتشمل األنشطة احملددة نقل تكنولوجيا جتهيز األغذية، ورفـع مسـتوى مهـارات جتهيـز     
األغذية؛ وتعزيـز السـالمة الغذائيـة يف بيئـة التجهيـز؛ وتـرويج التكنولوجيـات واملمارسـات الكفيلـة          

لراميـة إىل حتسـني القـدرة    احلصـاد وتعزيـز األمـن الغـذائي، والتـدخالت ا      بعـد باحلد من خسـائر مـا   
  التنافسية واإلنتاجية عند مستوى التجهيز. 

وستواصل اليونيدو دعم إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع، وال سيما من خـالل تبسـيط     -٤٥
للشركات وحتسني سبل الوصول إىل ذلك. كمـا ستواصـل اسـتهداف     اإلداريإجراءات التسجيل 

ظيم املشاريع لضمان تكافؤ الفرص بني املـرأة والرجـل. وسـتقدِّم    حتسني مشاركة املرأة يف أنشطة تن
أيضــاً دورات لتــدريب املــرأة علــى تنظــيم املشــاريع، وستســاعد علــى تقليــل العراقيــل الرمسيــة وغــري  
الرمسية اليت تعيق مساعي النساء يف جمال ريادة األعمال بوسائل منها هتيئة بيئات حمايدة من الناحيـة  

  قطاع األعمال رقابيا. اجلنسانية لتنظيم
وستواصل اليونيدو، استناداً إىل خرباهتا املكتسبة من الربامج واملشاريع املتعلقـة بفتـرات مـا      -٤٦

بعد األزمات واألمن البشري، االستجابةَ حلاالت الطوارئ عن طريـق االضـطالع بأنشـطة تسـاهم     
ال البيئـة والطاقـة علـى املسـتويني     يف حتقيق األمن يف اجملال االجتماعي واالقتصـادي وكـذلك يف جمـ   

على تعزيز القدرة على الصمود يف اجملـال االقتصـادي واألمـن البشـري،      وستساعدالوطين واحمللي. 
مثل استعادة القدرات اإلنتاجية احمللية وتطويرها، وبناء املؤسسات وتعزيزها، وتوفري مصادر الطاقة 

  الصمود.املتجددة، وتعزيز قدرة أكثر الفئات ضعفاً على 
  

  النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية  ‐٢‐١‐١‐جيم
 

ســوف يظــل النــهوض بالقــدرة التنافســية االقتصــادية أولويــة رئيســية أخــرى مــن أولويــات    -٤٧
ــة الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة. وُتســلِّم       ــدو يف جمــال التنمي اخلــدمات الــيت تقــدمها اليوني

القطاع اخلـاص لتوليـد الـدخل والنمـو االقتصـادي املسـتدام هـو أحـد         تطوير إمكانات أنَّ اليونيدو ب
احلـد مـن الفقـر والتنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة.         هـديف  أكثر السبل فعاليـة لتحقيـق   

والصناعة تربةٌ خصبة لريادة األعمال واالستثمار التجاري والتقدُّم التكنولوجي وتطـوير املهـارات،   
ئقـة. وعـالوة علـى ذلـك، مـن خـالل تيسـري وصـول الصـناعات إىل األسـواق           وإجياد فرص عمل ال
القيمة العاملية، تكون البلدان يف وضع أفضل لالستفادة من الفرص اليت  سالسلاحمللية والدولية عرب 

تتيحهــا التجــارة العامليــة، مبــا يف ذلــك زيــادة فــرص العمــل والصــادرات ورأس املــال والتكنولوجيــا   
اشر األجـنيب. وجيلـب االسـتثمار املباشـر األجـنيب، إضـافة إىل املـوارد املاليـة، الدرايـة          واالستثمار املب

ــدرة التنافســية.        ــاءة والق ــة الكف ــة وســبل الوصــول إىل األســواق وثقاف ــا احلديث ــة والتكنولوجي التقني
 ويشكِّل توفري سلع وخدمات قادرة على املنافسة ومأمونة وموثوقة وفعَّالة من حيث التكلفة شرطاً

أساسيا لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات وزيادة حصة صادراهتا يف سوق السلع واخلدمات القابلة 
للتداول التجاري. ولذا حتتاج الصناعات باستمرار إىل معلومات عن األسـواق وإىل الدرايـة التقنيـة    

  وإعادة اهليكلة واالرتقاء.
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دول األعضــاء، ستواصــل اليونيــدو دعمهــا ومــن هــذا املنطلــق، واســتناداً إىل احتياجــات الــ  -٤٨
للنــهوض بالقــدرة التنافســية االقتصــادية مــن خــالل االبتكــار، والــتعلم التكنولــوجي، والتنميــة،           

التجاريـة للمشـاريع الصـغرية واملتوسـطة احلجـم. وستواصـل املنظمـة         القدراتواالستثمار، وتعزيز 
تقدم التكنولوجي وعوملة اإلنتاج والتجـارة  أيضاً ضمان أن تتمكن مجيع البلدان من االستفادة من ال

مــن خــالل اســتخدام السياســات الصــناعية احلديثــة، وضــمان االمتثــال للمعــايري الدوليــة ومتطلبــات 
األســواق، والســعي إىل إقامــة الشــراكات مــن أجــل نقــل املعــارف والتكنولوجيــا وبنــاء الشــبكات    

  والتعاون الصناعي.
وعالوة على ذلك، سوف تقدِّم املنظمة خدمات استشارية لتحسني بيئـة العمـل يف قطـاع      -٤٩

األعمــال والسياســات العامــة لفائــدة القطــاع اخلــاص وكــذلك املســاعدة التقنيــة لتطــوير القــدرات    
ــتثمار      ــربامج فـــرص االسـ ــزز الـ ــة. وســـوف تعـ ــة احملليـ ــة اخلاصـ ــة لـــدى املنشـــآت التجاريـ اإلنتاجيـ

مساعدة املنشآت، وال سيما الصغرية واملتوسطة منها، على حتقيق مزايـا تنافسـية   والتكنولوجيا بغية 
شاملة وحتسني اإلنتاجية واالبتكار. وسـوف تواصـل اليونيـدو، اسـتناداً إىل شـبكتها العامليـة، تعزيـز        
فرص إقامة الشراكات. وتركـز اليونيـدو، مـن خـالل إقامـة روابـط يف جمـال األعمـال، علـى زيـادة           

ال التجارية املتاحة للمؤسسـات الصـغرية. وُيسـلَّم بـذلك باعتبـاره وسـيلة فعالـة لزيـادة         فرص األعم
  مشاركة املشاريع الصغرية واملتوسطة يف سالسل القيمة العاملية ومسامهتها يف ختفيف حدة الفقر.

وستواصل اليونيدو أيضاً مساعدة الـدول األعضـاء يف حتسـني نظـم اإلنتـاج والتجهيـز الـيت          -٥٠
متتثل للمعـايري املطلوبـة يف األسـواق الدوليـة. وسـوف ُتقـدَّم اخلـدمات        ونوعية املنتجات احمللية  تعزز

االستشارية يف جمال السياسات وخدمات بناء القدرات إىل املؤسسات العامة واخلاصة على السـواء  
صائي. من أجل صوغ السياسات واالستراتيجيات التجارية القائمة على التحليل االقتصادي واإلح

بوضــع معــايري مرجعيــة لــألداء التنافســي علــى املســتوى القطــاعي ومســتوى   اليونيــدوكمــا ســتقوم 
املنتجات. وستدعم املنظمة إنشاء قواعد البيانات املتصلة بالتجارة. وستواصل اليونيـدو أيضـاً دعـم    

المتثـال. وعـالوة   املؤسسات يف جمال البىن التحتية اخلاصة باملعايري والقياس واالختبار وتقييم مدى ا
املعـايري اخلاصـة ومعـايري املسـؤولية     الوفـاء ب على ذلك، سوف تدعم املنظمـة االقتصـادات الناميـة يف    

  االجتماعية للشركات باعتبارها وسيلة لزيادة قدرهتا التنافسية.
الدعم املقدَّم لتنمية ثقافة ومهارات ريـادة األعمـال خـالل فتـرة اإلطـار      أيضاً سيتواصل و  -٥١
نــاجمي املتوســط األجــل بوســائل منــها حتســني اخلــدمات العامــة املقدَّمــة إىل املنشــآت التجاريــة  الرب

اسـتراتيجية للنمـو مـن القاعـدة إىل القمـة مـن أجـل احلـدِّ مـن الفقـر،            وباتِّبـاع ومنظِّمي املشاريع. 
ونيدو استحداث منـاهج تـدريس عمليـة يف جمـال ريـادة األعمـال يف مؤسسـات        يسوف تواصل ال

لــيم يف املرحلــة الثانويــة ومؤسســات التــدريب املهــين. وتســتهدف هــذه املنــاهج بصــفة خاصــة التع
. وسـوف يـؤدي ذلـك إىل متكـني الشـباب مـن       املـة قـوة الع الالفتيات والفتيان قبل انضمامهم إىل 

اكتســاب مهــارات روَّاد األعمــال واختــاذ مواقــف إجيابيــة جتــاه اغتنــام الفــرص يف قطــاع األعمــال 
ــا  ــل حلس ــى         والعم ــدريب عل ــذه العناصــر والت ــني ه ــدو أيضــاً ب ــرامج اليوني ــع ب هبم اخلــاص. وجتم

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالستفادة من الفرص اليت تتيحهـا زيـادة املوصـولية والرقمنـة،     
  مبا يف ذلك عن طريق التجارة اإللكترونية.  
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  احلفاظ على البيئة  ‐٣‐١‐١‐جيم
 

ــاخ والتلــ    -٥٢ ــزال تغــري املن ــني أكــرب      ال ي ــن ب ــة م ــوارد الطبيعي ــل واســتنفاد امل ــدمري املوائ وث وت
للرفاه، وال سيما يف املناطق الفقرية، فرص حتقيق اقتصاد عـاملي  ها هتديدقوِّض التحديات العاملية. وي
الصناعة تظل مسـؤولة عـن حنـو     واملتانة على املدى الطويل. وحيث إنَّ الصموديتسم بالقدرة على 

االحتباس احلراري، فمن الواضـح أهنـا حباجـة إىل أن تسـتخدم تكنولوجيـات       ثلث انبعاثات غازات
وممارسات أكثر استدامة من الناحية البيئية. وقد أقـرَّت اليونيـدو ودوهلـا األعضـاء منـذ فتـرة طويلـة        

  بوجوب معاجلة القضايا البيئية يف التنمية الصناعية. 
سـوف تواصـل اليونيـدو جهودهـا إلقامـة      وخالل فتـرة اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل،        -٥٣

صناعات خضراء جديدة، ووضع خرائط طريق وطنيـة مـن أجـل ختضـري سلسـلة اإلمـداد، وحتديـد        
املعايري واملؤشرات، وتعميم أفضل املمارسات، وتشغيل برامج التكنولوجيا النظيفة، وتنفيـذ خمتلـف   

ــاء   ــات بن ــة بتقــدمي   القــدراتعملي ــل الدولي ــى وجــه   ، واإلســهام يف احملاف البحــوث واخلــربات. وعل
إىل زيادة قدرة الصناعة واحلكومات ومقدِّمي اخلدمات البيئية والكيانات تسعى اخلصوص، سوف 

احلكومية الدولية واجلهات املعنية األخرى على اعتماد أمناط إنتاجية أنظف وأكثر كفاءة من حيث 
ــذها ملمارســات االقتصــاد       ــك تنفي ــر ذل ــوارد. وسييسِّ ــن    اســتخدام امل ــدد م ــن خــالل ع ــدائري م ال

اإلجراءات مثـل: إعـادة التـدوير؛ واسـتعادة املـوارد و/أو معاجلـة النفايـات وامليـاه املسـتعملة واملـواد           
الكيميائية السامة و/أو اخلطرة والتخلُّص منها على حنو سليم بيئيا؛ واسـتخدام امليـاه وسـائر املـوارد     

  ا على حنو مستدام.الطبيعية الالزمة للعمليات الصناعية وإدارهت
وسوف هتدف برامج الطاقة النظيفة إىل تعزيز استخدام مصادر الطاقة املتجددة واستخدام   -٥٤

الطاقة بكفاءة يف الصـناعة. كمـا أهنـا هتـدف إىل تيسـري احلصـول علـى الطاقـة امليسـورة واملسـتدامة           
لرئيسـية يف إطـار هـذه    لدعم األنشطة اإلنتاجية وما توجده من دخل وفرص عمل. وتتمثل األبعاد ا

لتكنولوجيـات الطاقـة ذات االنبعاثـات الكربونيـة املنخفضـة، ونقـل تلـك         العملياألولوية يف البيان 
  ة.يمارسات اإلدارواملالتكنولوجيات، ووضع السياسات واللوائح واملعايري 

بيئية وستواصل اليونيدو دعم الدول األعضاء يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقات ال  -٥٥
املتعددة األطراف، مثل اتفاقية استكهومل للملوِّثات العضوية الثابتة، واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، 
واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، وبروتوكول مونتريال. وتركِّز الربامج على بناء 

نية ذات الصلة على التخطيط احلكومية وسائر السلطات الوط الدوائرالقدرات املؤسسية يف 
  للجوانب ذات الصلة بالصناعة والتنمية الصناعية يف تلك االتفاقيات، وإعدادها وتنفيذها. 

ــاج األنظــف. وســوف تركــز هــذه        -٥٦ ــرامج اإلنت ــة مشــاريع وب وســوف تشــمل هــذه األولوي
يــاه والطاقــة علــى اإلنتاجيــة واالســتخدام املســتدام ملــوارد املــواد وامل حتســنياملشــاريع والــربامج علــى 

مستوى املنشآت واملستوى القطاعي. وتشمل اخلدمات اليت تقدمها اليونيدو بناء القـدرات وتقـدمي   
الدعم التقين املباشر إىل املنشآت، وتقدمي املساعدة إىل املؤسسات العمومية بشـأن مسـائل السياسـة    

للتكنولوجيات السليمة بيئيا وتكييفها  العامة املتعلقة باإلنتاج األنظف. وتتويل املنظمة أيضاً الترويج
ونقلها، وتطبيـق منـاذج جتاريـة متقدمـة لإلنتـاج األنظـف، مثـل اإلجيـار الكيميـائي. وسـيقترن ذلـك            
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بتطبيق منهجيات التصميم اإليكولوجي على نطاق أوسع على خطوط اإلنتاج واملنتجات املخطَّـط  
يئة، فيمـا يتصـل بـربامج الشـراكات القُطريـة أيضـاً.       هلا، وبدعم إنشاء اجملمعات الصناعية املراعية للب

وستواصل اليونيـدو التركيـز علـى االسـتخدام املسـتدام للمـوارد املائيـة، مبـا يف ذلـك بنـاء القـدرات            
لتحسـني إنتاجيــة امليـاه وإعــادة اســتخدامها وتـدويرها، واعتمــاد السياســات وتقـدمي التــدريب علــى     

مـاد هنـج النظـام اإليكولـوجي واالسـتخدام املسـتدام ملـوارده        مجيع املستويات احلكومية يف جمـال اعت 
، سـتعزز اليونيـدو براجمهـا املتعـددة القطاعـات يف البلـدان الناميـة لتشـجيع         ذلكاحلية. وعالوة على 

  اإلدارة السليمة بيئيا للنفايات اإللكترونية والنُّهج اليت تكفل التعامل معها طوال دورة حياهتا. 
ــدو ســتؤكِّد اليو  -٥٧ ــة يف الصــناعة     أيضــاً وني ــاءة اســتخدام الطاق ــى احلاجــة إىل حتســني كف عل

أسـواق املنتجـات واخلـدمات املتسـمة بالكفـاءة يف اسـتخدام الطاقـة.         يفحتول إحداث باملسامهة يف 
وحتقيقــاً هلــذه الغايــة، ســتروِّج املنظمــة الســتخدام معــايري إلدارة الطاقــة. وســتروِّج اليونيــدو أيضــاً    

تثمار مــن جانــب الصــناعات يف التــدابري اهلادفــة إىل حتســني نظــم الطاقــة وصــوالً إىل   لتعجيــل االســ
الوضع األمثل، وزيادة نشر التكنولوجيات الصناعية اجلديدة املتسمة بالكفاءة يف اسـتخدام الطاقـة،   
وذلك عن طريق اخلدمات االستشارية التقنية واملالية والسياساتية. وإضافة إىل ذلك، سوف تتناول 

  ليونيدو الشواغل والتحدِّيات والفرص ذات الصلة بفقر الطاقة وأمن الطاقة وتغيُّر املناخ.ا
  

  تعزيز املعارف واملؤسسات  ‐٤‐١‐١‐جيم
 

األولويــة االســتراتيجية  ٢٠٢١-٢٠١٨يتضــمن اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة    -٥٨
ول هــذه األولويــة االســتراتيجية الطبيعــة  اجلديــدة املتمثلــة يف "تعزيــز املعــارف واملؤسســات". وتتنــا  

املعرفيــة والسياســاتية واملعياريــة واملؤسســية لنــهج اليونيــدو جتــاه التنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع   
واملستدامة. وقد اسُتحدثت هذه األولوية اجلديدة إلتاحة حتديد أولويات عمل املنظمة علـى نطـاق   

أكثر مشوالً وحتويلية إزاء الدعم القُطري يف املسـائل املتعلقـة    مهامها األساسية، مما ييسِّر اعتماد هنج
بالتنمية الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة. وجتمـع هـذه األولويـة االسـتراتيجية بـرامج املنظمـة           

، ولكنـها مل حتـظ بـاحليز املناسـب حـىت      ةومشاريعها اليت يشتد الطلب عليها يف خطة التنمية اجلديد
الربناجمية القصرية األجل السابقة. وتضطلع املنظمة هبذا العمـل مبفردهـا أو بالشـراكة    اآلن يف اُألطر 

مع مؤسسات أخـرى. وهـو يشـمل حتليـل السياسـات الصـناعية، وخـدمات بنـاء القـدرات املتعلقـة           
باإلحصــاءات الصــناعية، ومتابعــة واســتعراض األنشــطة املتعلقــة باملســائل ذات الصــلة بالتصــنيع يف   

التنمية املستدامة، واخلدمات االستشارية السياساتية فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية سياق أهداف 
املســتدامة، واألنشــطة الشــاملة مثــل املســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة أو مشــاركة املنظمــة يف      

  منتديات احلوكمة العاملية. 
نظمـة: عنـدما تـوفر اليونيـدو     وتشمل هذه األولوية االستراتيجية مجيع الوظائف األربـع للم   -٥٩

خدمات التعاون التقين، فهي تعمل مع نظرائهـا املؤسسـيني (أي املؤسسـات احلكوميـة أو اإلقليميـة      
أو مؤسسات القطاع العام احمللية، أو رابطات األعمال التجارية، أو غريها مـن املؤسسـات اخلاصـة    

بة املصـلحة) لتعزيـز قـدراهتا التقنيـة     والعامة، أو املنظمات غري احلكومية، أو اجلهات األخـرى صـاح  
و/أو قاعدهتا املعرفية املتعلقة مبسائل التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة و/أو على مستوى 



IDB.45/8/Add.2

 

22/32 V.17-03141 
 

القدرات السياساتية أو املعيارية أو املؤسسية. وإضافة إىل ذلك، وتكملةً خلدمات اليونيدو يف جمـال  
إطاراً برناجميـا واضـحاً    ٢٠٢١-٢٠١٨ناجمي املتوسط األجل للفترة التعاون التقين، يوفر اإلطار الرب

للخـدمات التمهيديـة الـيت تقـدمها املنظمـة مبوجــب واليتـها الدسـتورية. ويـزداد الطلـب علـى هــذه           
واالجتاهـات األحـدث يف التعـاون اإلمنـائي      ٢٠٣٠اخلدمات يف سياق خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    

ل خدمات حتليل السياسات واخلدمات االستشارية، واألنشطة املتعلقة املتعدد األطراف. وهي تشم
، والواليات اإلحصائية بشأن البيانات الصناعية، مبا فيهـا تلـك الـيت تشـكل     واملعايريبوضع القواعد 

جزءاً من قاعدة البيانات العاملية ألهداف التنمية املستدامة الـيت ُتعتـرب اليونيـدو القـيِّم عليهـا، ومهـام       
ــد ــق        عق ــل يف حتقي ــر حــول اهلــدف السياســايت املتمث ــادة الشــراكات الكــبرية األث االجتماعــات لقي

  مستويات أكرب من التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. 
ــتراتيجية الـــثالث األوىل تعـــاجل بشـــكل كـــاف العناصـــر   أنَّ ويف حـــني   -٦٠ األولويـــات االسـ

 ميــع واملســتدامة مــن منظــور مفــاهيمي وقطــاعي، فــإنَّ  املواضــيعية للتنميــة الصــناعية الشــاملة للج 
"تعزيز املعرفة واملؤسسـات" يتـيح التركيـز علـى تقـدمي املسـاعدة إىل الـدول األعضـاء يف اليونيـدو          
للنهوض بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملسـتدامة مـن منظـور القـدرات املعرفيـة واملؤسسـية.       

ب املعـريف واملؤسسـي للمنظمـة لتحقيـق النتـائج الكـبرية التـأثري        وتتيح األولوية اجلديدة إبراز اجلانـ 
هبــا كــل مــن دســتور اليونيــدو وإعــالن ليمــا واجلمعيــة العامــة لألمــم كلَّفهــا والطويلــة املــدى الــيت 

وخطة عمل أديـس أبابـا وإعـالن     ٢٠٣٠املتحدة، ال سيما من خالل خطة التنمية املستدامة لعام 
  ية ألفريقيا.العقد الثالث للتنمية الصناع

األولوية اجلديدة تنطوي على خدمات شاملة. وتشـمل هـذه اخلـدمات مهمـة      ولذلك فإنَّ  -٦١
حتليل السياسات ومهمْيت الرصد واإلبالغ املقررتني للمنظمة مقارنةً بأهداف التنمية املستدامة على 

وحتليــل السياســات املســتويني العــاملي واإلقليمــي، كإســهام يف املنتــدى السياســي الرفيــع املســتوى؛   
وتقدمي الدعم إىل الدول األعضـاء الـيت تتطـوع مـن أجـل االسـتعراض الـوطين ملـدى تنفيـذ أهـداف           
التنمية املسـتدامة املقـدَّم إىل املنتـدى؛ وأنشـطة بنـاء القـدرات املتعلقـة باإلحصـاءات الصـناعية، الـيت           

اتــب اإلحصــاء الوطنيــة ولكنــها كــثرياً مــا يقــوِّض توافَرهــا االفتقــاُر إىل القــدرات الكافيــة لــدى مك 
مـن أجـل رصـد التقـدم احملـرز وحتقيـق العديـد مـن مؤشـرات أهـداف التنميـة             قصوىتكتسي أمهية 

  املستدامة املتصلة بالصناعة.  
  

  الوظائف األساسية لليونيدو  -٢-١-جيم
 

ك "وثيقـة  متشياً مع دستور اليونيدو وإعالن ليما والوثائق االستراتيجية السـابقة، مبـا يف ذلـ     -٦٢
 )١٣(اإلرشادات االستراتيجية"، والعديد من التقييمات املواضيعية بشأن هنج اليونيـدو االسـتراتيجي،  

التعــاون ‘ ١‘املتوســط األجــل أربــع مهــام أساســية مترابطــة للمنظمــة، هــي   الربنــاجميحيــدد اإلطــار 
لوظــائف املعياريــة ا‘ ٣‘الوظــائف التحليليــة والبحثيــة وخــدمات املشــورة السياســاتية؛  ‘ ٢‘الــتقين؛ 

__________ 

و تشمل هذه التقييمات التقييم االستراتيجي املستقل بعنوان "تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل املوسَّع لليونيد  (١٣)  
، والتقييم املواضيعي املستقل بعنوان "شراكات اليونيدو ٢٠١٥"، الذي ُنشر يف عام ٢٠١٣-٢٠١٠عن الفترة 

  .٢٠١٧مع اجلهات املاحنة"، الذي ُنشر يف عام 
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عقد االجتماعات وإقامة الشراكات من أجل االسـتثمار  ‘ ٤‘واألنشطة املتعلقة باملعايري والنوعية؛ و
  الكبري احلجم ونقل املعارف والتكنولوجيا وبناء الشبكات والتعاون الصناعي.

ــدو واستعراضــات املنظمــات املتعــدد      -٦٣ ة وقــد أوصــت التقييمــات االســتراتيجية لعمــل اليوني
األطــراف الــيت أجرهتــا بعــض الــدول األعضــاء بــأن تبتعــد املنظمــة تــدرجييا عــن النــهج القــائم علــى    
املشاريع باجتـاه هنـج قـائم علـى الـربامج. وكمـا ذُكـر آنفـاً، سـوف يتطلـب حتقيـق اهلـدف اإلداري             

اجمي املتوسـط  لإلطار الربناجمي املتوسط األجل زيادة التكامل على نطاق املهام. ويقدِّم اإلطـاُر الربنـ  
  األجل اإلطاَر االستراتيجي للتعجيل هبذه العملية اجلارية، ومن مثَّ زيادة األثر اإلمنائي للمنظمة.

هو املهمة العملياتية األساسية للمنظمة. ومتثِّل أعمـال اليونيـدو يف    التعاون التقينوال يزال   -٦٤
اء من حيث ختصـيص املـوارد، املكوَّنـة    األكرب من اخلدمات اليت تقدمها، سو اجلزءإطار هذه املهمة 

مــن تربعــات أساســية وطوعيــة، أو مــن حيــث القيمــة املوَجــدة لفائــدة الــدول األعضــاء يف املنظمــة. 
وستظل مشاريع وبرامج التعاون التقين يف صميم عمل اليونيدو للسـنوات املقبلـة، وهـو مـا يؤكـده      

الطوعيـة املتاحـة مـن أجـل املشـاريع ذات       الطلب املتزايد من جانب الدول األعضاء وزيـادة املـوارد  
وفعاليـة خـدمات    جـودة الصلة بالتنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة. وهـذا يؤكـد أيضـاً         

ــاً متزايــداً لتكييــف خــدماهتا يف جمــال      اليونيــدو يف تنفيــذ مشــاريعها وبراجمهــا. وتواجــه املنظمــة طلب
ضاء على اخـتالف املراحـل الـيت بلغتـها مـن التنميـة.       التعاون التقين مع خمتلف احتياجات دوهلا األع

وضـع اليونيـدو املـايل يتطلـب حتسـني اآلليـات القائمـة السـترداد التكـاليف           وعالوة على ذلك، فإنَّ
لتمكني امليزانية التشغيلية النامجة عن أعمال التعاون التقين من جتديد املوارد األساسـية املسـتنفدة يف   

هناك اجتاهاً متزايداً حنو االضـطالع باملشـاريع والـربامج     يف سياق متصل، فإنَّالربامج املرتبطة هبا. و
األكرب حجماً إلتاحة ميزنة املوارد الكافية من املوظفني املموَّلة من التربعات من جهـة، وزيـادة أثـر    

  أخرى. جهة املساعدة اليت تقدمها اليونيدو من 
الصـناعية، الـيت ُتكمِّـل التعـاون      السياسـات  بشـأن  املشورة والبحوث واإلحصاءاتومتثِّل   -٦٥

التقين، ركيزة أساسية أخرى من ركائز اخلدمات اليت تقدمها اليونيدو. وُتَعدُّ اخلدمات اليت تقدمها 
اليونيدو يف جمال حتليل السياسات وتقدمي املشورة بشـأهنا عنصـراً جوهريـا لتحقيـق واليتـها املتعلقـة       

لجميع واملستدامة، وباألخص ملواصلة تعزيز دور املنظمة ضمن منظومـة  ل الشاملةبالتنمية الصناعية 
السياسات الصـناعية وتنفيـذها ومراقبتـها. وتقـدِّم      وغاألمم املتحدة يف مساعدة احلكومات على ص

اليونيدو، على سبيل تكملة خدمات الدعم األخرى، دعماً اسـتراتيجيا يف جمـال السياسـة الصـناعية     
اســتناداً إىل البيانــات التجريبيــة والتحلــيالت السياســاتية الـــُمحكمة، وكــذلك   إىل الــدول األعضــاء

جمموعــة مناســبة مــن األدوات السياســاتية مــع التركيــز علــى احلــدِّ مــن الفقــر واإلدمــاج االجتمــاعي 
ــدو، ضــمن حــدود         ــن شــأن مســامهة اليوني ــة. وم ــدرة التنافســية االقتصــادية واالســتدامة البيئي والق

ستخالص ونشر املعارف لتحسني فهم التنمية الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة     ميزانيتها، يف ا
مواصلة تعزيز دعمها للـدول األعضـاء يف جمـال وضـع السياسـات اسـتناداً إىل األدلـة وإحـراز تقـدم          

وغــريه مــن األهــداف املتصــلة بالصــناعة. ولتلبيــة الطلــب املتزايــد، ســتعزز   ٩صــوب حتقيــق اهلــدف 
إعداد ونشر اإلحصاءات الصناعية الرئيسية اليت تتـوىل اليونيـدو جتميعهـا وتوزيعهـا يف      املنظمة أيضاً

أفضـل لالسـتراتيجيات    اًألهـداف التنميـة املسـتدامة، ممـا سـيتيح حتديـد       العامليـة إطار قاعدة البيانات 
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وسـيتجلى  العاملية واإلقليمية والوطنية من أجل حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة املتصـلة بالصـناعة.       
  إدماج حتليل السياسات وتقدمي املشورة والتعاون التقين يف إطار منوذج برنامج الشراكات القُطرية. 

املتعلقة بالتنميـة الصـناعية الشـاملة     املعايريوستواصل اليونيدو تقدمي خدماهتا يف جمال وضع   -٦٦
يف الوقـت الـراهن يف سـياق     الكثري من اخلدمات اليت تقدمها اليونيدو ويندرجللجميع واملستدامة. 

مشاريع وبرامج التعـاون الـتقين فيمـا يتعلـق ببنـاء القـدرات التجاريـة واالمتثـال ملعـايري اجلـودة. ويف           
الطلب على مهمة اليونيدو املتعلقة بوضع املعايري والقواعد يف ازدياد، على سبيل  الوقت نفسه، فإنَّ

بيئــة والعناصــر الصــناعية مــن بــرامج املــدن املســتدامة املثــال يف ســياق اجملمعــات الصــناعية املراعيــة لل
وبرامج الشراكات القُطرية. ومن شأن إدماج املهمـة املتعلقـة بوضـع املعـايري والسياسـات والتعـاون       
التقين زيادة األثر اإلمنائي للخدمات اليت تقدمها اليونيدو إىل جانب إبـراز مكانـة املنظمـة. وسـيتيح     

يس مركزهـا بوصـفها املنظمـة املرجعيـة يف املسـائل املتعلقـة بالتنميـة        ذلك لليونيـدو أن تواصـل تكـر   
  الصناعية، وذلك متشياً مع دورها الدستوري.

وخــالل فتــرة اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل، ستواصــل اليونيــدو مــنح األولويــة لنــهج      -٦٧
الشـاملة للجميـع    املصـلحة املتعـددين لـدعم تنفيـذ التنميـة الصـناعية       أصحابالقائمة على  الشراكة

مهمـة املنظمـة املتعلقـة بعقـد االجتماعـات، ويتـيح دمـج        عن واملستدامة. وميثِّل ذلك التعبري الكامل 
مجيع املهام األساسية األخرى. وهـو يسـهم أيضـاً يف تعزيـز املعرفـة واملؤسسـات املرتبطـة بالشـراكة         

نـهج الشـراكة املتكاملـة ضـمن     على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين. ويكمـن األسـاس املنطقـي ل   
السياق القُطري يف زيادة تأثري خدمات اليونيدو من خالل تسـخري املـوارد املسـتمدة مـن القطـاعني      
العام واخلاص ومؤسسات التمويل اإلمنائي وصناديق االستثمار وغري ذلك من الشـركاء اخلـارجيني   

ت مشــتركة فيمــا يتعلــق املعنــيني مــن خــالل شــراكات تتمحــور حــول أهــداف ومــوارد ومســؤوليا 
بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. وسوف يظـل هـذا النـهج القـائم علـى الشـراكات يف       
صلب ما تقدمه املنظمة من خدمات يف السنوات املقبلة، وسوف يشكل نسبة متزايدة من أنشطتها 

وخصوصـاً مـن خـالل منـوذج      بني براجمها ومع برامج شـركائها، فيما الرامية إىل تعزيز أوجه التآزر 
برنامج الشراكات القُطرية. وستكون لالتفاقـات الـيت أُبرمـت أخـرياً مـع املؤسسـات املاليـة الدوليـة         
لتقــدمي خــدمات اليونيــدو آثــار مهمــة علــى قــدرة اليونيــدو علــى مجــع التربعــات وزيــادة خــدماهتا،   

طرية وتنفيذ برنامج العقد الثالـث  وستسهِّل كثرياً حشد املوارد الالزمة لدعم برنامج الشراكات القُ
للتنمية الصناعية ألفريقيا. وسوف يتواصل أيضـاً تـرويج الشـراكات والتحالفـات االسـتراتيجية مـع       
شــركات القطــاع اخلــاص إلشــراكها بصــفتها شــركاء يف التغــيري اإلمنــائي يف فتــرة أهــداف التنميــة    

ادفـة إىل حتقيـق التنميـة الصـناعية الشـاملة      املستدامة ولتسخري مواردها من أجل الربامج املشـتركة اهل 
للجميـع واملسـتدامة. ونظـرا لألمهيـة املركزيـة للقطــاع اخلـاص كمحـرك رئيسـي للنمـو االقتصــادي          
وتوليد املعارف والتكنولوجيا وإجياد فرص العمل وتوفري السلع واخلدمات األساسية، سـوف تعـزِّز   

يف القطـاع اخلـاص. وأخـرياً، سـوف يظـل التعـاون        اليونيدو التواصل املستمر واملتنامي مع الشركاء
فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي أولوية رئيسية لليونيدو يف فتـرة اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط     
األجل. وسوف تقوم اليونيدو، يف إطار جهودها الرامية إىل تعزيز ذلك التعاون، بتحسـني التنسـيق   

ويج االسـتثمار والتكنولوجيـا لتكـوين شـبكة واسـعة مـن املـوارد        والتآزر بـني مراكزهـا اخلاصـة بتـر    
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األعمال اليت تضطلع هبا املنظمـة يف جمـال العالقـات اخلارجيـة مـع الـدول        واملعلومات. وأخرياً، فإنَّ
داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها أمر حاسم األمهية إلجناز مهمة اليونيدو  والشركاءاألعضاء 

  جتماعات.املتمثلة يف عقد اال
  

  اإلطار اإلداري  -٢-جيم  
 

حيظى اإلطار الربناجمي لليونيدو بدعم إدارة قائمة علـى النتـائج وفعالـة وكفـؤة تركـز علـى         -٦٨
تقدمي الدعم إىل الدول األعضـاء يف حتقيـق التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة. واإلطـار         

قيق نتائجها اإلمنائية املنشودة علـى النحـو املـبني    اإلداري جزء ال يتجزأ من عمل اليونيدو صوب حت
  ، ويف املستويني الثالث والرابع من اإلطار املتكامل للنتائج واألداء.  أعاله ١يف الشكل 

وسوف تواصل اليونيدو بناًء على مـا حققتـه مـؤخراً مـن إجنـازات، وبالتشـاور مـع الـدول           -٦٩
رين، زيادة تعزيـز أعماهلـا املتعلقـة بـاألداء والرصـد      األمم املتحدة والشركاء اآلخ وكياناتاألعضاء 

واإلبــالغ، علــى النحــو املطلــوب يف إعــالن ليمــا. وحتقيقــاً هلــذه الغايــة، يواصــل اإلطــار الربنــاجمي     
املتوسط األجل تعزيز إطار املنظمة لإلدارة القائمـة علـى النتـائج مـن أجـل دعـم تنفيـذه اسـتناداً إىل         

اليونيــدو. وقــد أصــبح إطــار اإلدارة القائمــة علــى النتــائج مــدَمجاً  مبــادئ وأطــر واضــحة تلتــزم هبــا 
  بالكامل اآلن، وهو ميثِّل جانب النتائج من اإلطار الربناجمي املتوسط األجل.

وستواصل املنظمة التركيز بدرجة كبرية علـى تعزيـز قـدراهتا مـن حيـث الكفـاءة والفعاليـة          -٧٠
جمهـا وأنشـطتها، مـع التقليـل إىل أدىن حـد مـن تكـاليف        واملساءلة والشفافية من أجل تعظيم أثـر برا 

املعامالت الشاملة. ولذا ستتوىل املنظمة مواءمة آلياهتا اإلدارية والتنفيذية مـع آليـات منظومـة األمـم     
املتحــدة األعــم، وال ســيما االســتعراض الشــامل الــذي جيــري كــل أربــع ســنوات لسياســة األنشــطة  

يف مجيع آليات التنسيق على نطاق املنظومة. وُيَعدُّ متديد األفق التنفيذية، وستشارك مشاركة كاملة 
حبيـث يتـواءم مـع دورة اسـتعراض السياسـات الشـامل        ،الزمين هلذا اإلطار الربناجمي املتوسط األجل

  ملموسة على التزام املنظمة يف هذا الصدد. داللةً ،الذي جيري كل أربع سنوات
  

  لنتائجاإلدارة القائمة على ا  -١-٢-جيم
 

سوف تواصل اليونيدو تعزيز آلياهتا لإلدارة القائمة على النتـائج مـن خـالل تكـريس إطـار        -٧١
مــتني للنتــائج ميكِّــن املنظمــة مــن رصــد النتــائج امللموســة للخــدمات الــيت تقــدِّمها والتفاعــل معهــا      

لقائمـة علـى األدلـة فيمـا     اليونيدو تسليماً تاما بأمهية املعلومات اجليدة النوعيـة وا  وتسلِّموإظهارها. 
اإلطـار الربنــاجمي املتوسـط األجــل يتضــمن    يتعلـق بعمليــة اختـاذ القــرار وتصـميم الــربامج. ولـذا فــإنَّ    

تركيزاً قويا على حتسني اإلدارة القائمة على النتائج ونظم الرصـد، وذلـك لتحليـل التقـدم احملـرز يف      
لك، فسـوف تنسـق اليونيـدو توزيـع املـوارد      أداء املنظمة علـى مجيـع مسـتوياهتا واإلبـالغ عنـه. ولـذ      

البشرية واملالية مع النتائج االستراتيجية والنظم املتكاملة الراسخة لدى املنظمـة مـن أجـل التخطـيط     
  للنتائج وإدارهتا وقياسها واإلبالغ عنها. 
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ه بشـأن  واستناداً إىل اإلطار املتكامل للنتائج واألداء وجمموعة املؤشـرات املختـارة التابعـة لـ      -٧٢
دورة إدارة الــربامج والفعاليــة التنظيميــة، تســتهدف اليونيــدو حتســني أبعــاد اإلدارة التاليــة: (أ) إدارة 

وتقييمهـا؛ (ب) تعبئـة الشـراكات، وتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين، وإدارة         ورصـدها احلافظات 
وتعبئتـها واسـتقرارها؛    املعارف؛ (ج) احلوكمة واإلدارة؛ (د) إدارة املوجودات واملـوارد ومواءمتـها  

  تنمية القدرات وإدارة املعارف؛ (و) اإلدارة التنفيذية.(ه) 
  

  تنمية الشراكات  -٢-٢-جيم
 

ُيعتــرب إرســاء هنــج قــائم علــى الشــراكات التآزريــة والنتائجيــة املنحــى والعاليــة األثــر ركيــزة   -٧٣
وحتقيق التنميـة الصـناعية    ٢٠٣٠أساسية من ركائز مسامهة اليونيدو يف خطة التنمية املستدامة لعام 

الشاملة للجميع واملستدامة. وسوف يتواصل الدور األساسـي إلقامـة الشـراكات االسـتراتيجية مـع      
طائفــة واســعة مــن اجلهــات الفاعلــة يف املضــي قــدماً حنــو حتقيــق التنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع  

فهو سيظل أساسيا خـالل فتـرة اإلطـار    واملستدامة على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين. وبذلك 
الربنــاجمي املتوســط األجــل. وقــد تشــمل هــذه الشــراكات املنظمــات الثنائيــة أو املتعــددة األطــراف    
والكيانات األخرى التابعة لألمـم املتحـدة واملؤسسـات املاليـة الدوليـة والقطـاع اخلـاص ومنظمـات         

  اجملتمع املدين. 
لليونيدو يف برامج الشراكات القُطرية. ويهدف هذا النهج  ويتجسد هنج الشراكة التنفيذية  -٧٤

إىل زيادة الفعالية يف استخدام املوارد وتوظيف االستثمارات وحتقيق نتائج طويلة األجل فيما يتعلق 
للجميع واملستدامة استناداً إىل ملكية قُطرية قوية. وسـوف يشـكل حجـر     الشاملةبالتنمية الصناعية 

ليونيدو الربناجمية وأنشطتها من أجل الدعوة إىل املناصرة وحشـد املـوارد املاليـة    الزاوية يف مشاركة ا
ــهوض بالشــراكات يف قطــاع األعمــال     ــة. وســتكون للن ــها   ،يف الســنوات املقبل ــها هياكل ــيت تؤهل ال

أمهيـة متزايـدة، وال سـيما بـالنظر إىل      ،لالستفادة من اإلسهامات املالية وغري املاليـة للقطـاع اخلـاص   
 ٢٠٣٠املتوقع لدور الصناعة وقطاع األعمال يف التنفيذ الفعَّال خلطة التنمية املستدامة لعـام   التوسع

وما يتصل هبا من أهداف التنمية املستدامة. وسـيجري التركيـز بشـكل خـاص علـى املبـادرات الـيت        
 تعزز احلوارات االستراتيجية املنتظمة على مستوى أصحاب املصلحة املتعددين، وذلـك للمضـي يف  

ــة      ــهوض بالتنمي ــة بالن ــربامج واألدوات الكفيل ــد السياســات والقواعــد وأفضــل املمارســات وال حتدي
  الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. 

وإضافة إىل ذلك، ستواصل اليونيدو تعزيز تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة األخرى مـن    -٧٥
ألعضــاء بغيــة تنفيــذ واســتعراض مكونــات أجــل تقــدمي حلــول التنميــة الشــاملة والقويــة إىل الــدول ا

  على الصعيد العاملي واإلقليمي والقُطري. ٢٠٣٠التصنيع من خطة التنمية املستدامة لعام 
  

  إدارة املوارد البشرية  -٣-٢-جيم
 
ــية بالنســبة إىل أداء          - ٧٦ ــة الرئيس ــور ذات األمهي ــرية مــن األم ــوارد البش ــة للم ــرب اإلدارة الفعال ُتعت

تواصل اليونيدو إدخـال حتسـينات نوعيـة علـى إدارهتـا للمـوارد البشـرية. وسـتهدف         املنظمة. وسوف 
هــذه التحســينات، يف مجلــة أمــور، إىل ضــمان التعزيــز املؤسســي، وإدارة املعــارف وحفظهــا، وحتقيــق  
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التوازن يف التمثيل اإلقليمي واجلنساين. وسوف تواصل برامج التعلُّم التابعة لليونيـدو، الـيت تسـتند إىل    
اسة تشجع على االرتقاء باملهارات والتطـوير املهـين، تزويـد املـوظفني باملعرفـة الالزمـة لالضـطالع        سي

مبهام الـدعم الربنـاجمي الضـرورية. وجيـري فعليـا تنفيـذ التـدريب اإللزامـي مـع مـنح شـهادات يف هـذا             
ــه. وس    يســتمراجملــال، وســوف  يســتمر تطــويره حبيــث يتســىن جلميــع املــوظفني املعنــيني احلصــول علي

ض علـيهم جمموعـة واسـعة مـن     التشديد أيضاً على حتسني كفاءات املوظفني الفنية واإلداريـة بـأن ُتعـرَ   
خيــارات التــدريب داخــل املنظمــة وخارجهــا. وســتنفَّذ أيضــاً خــالل فتــرة اإلطــار الربنــاجمي املتوســط   

ة بالفعل، ستظل النتـائج  األجل تدابري لتيسري التطوير الوظيفي. وانطالقاً من اخلطوات امللموسة املتخذ
امللموسة احملققة يف جمال التوازن بني اجلنسـني علـى نطـاق مجيـع بـرامج اليونيـدو ومشـاريعها تكتسـي         
أمهية قصوى يف التوجه االسـتراتيجي والـدميوغرافيا املـتغرية يف املنظمـة. كمـا سيتواصـل التأكيـد علـى         

  لة لتعزيز فعالية اإلدارة.التواصل الدوري والفعَّال بني املوظفني واإلدارة كوسي
  

  إدارة العمليات امليدانية  -٤-٢-جيم
 

ستظل كفاءة شبكة مكاتـب اليونيـدو امليدانيـة وفعاليتـها تكتسـي أمهيـة أساسـية مـن أجـل            -٧٧
حتسني أداء املنظمة وأثرها يف حتقيق التنمية الصناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة وأهـداف التنميـة      

زايد أمهية ذلـك بسـبب أحكـام أحـدث القـرارات املتخـذة بشـأن االسـتعراض         املستدامة. وسوف تت
الـذي يـدعو إىل اعتمـاد هنـج      )١٤(الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لسياسة األنشـطة التنفيذيـة،  

يقوم على زيادة التكامل واالتساق على نطاق املنظومة لدعم تنفيذ أهـداف التنميـة املسـتدامة علـى     
دخلــت مــؤخراً علــى هيكــل املنظمــة وعملياهتــا علــى  أدرج التعــديالت الــيت الصــعيد القُطــري. وتنــ

الصــعيد امليــداين يف إطــار عمليــة هتــدف إىل زيــادة كفــاءة املنظمــة، حبيــث تعيــد، حســب االقتضــاء، 
تركيز براجمها وأنشطتها لتحقيق نتائج إمنائية على الصعيد القُطري، وتسهِّل تكامـل أعماهلـا املنفَّـذة    

ــر ويف ــاجمي         يف املق ــة االتســاق الربن ــربامج اإلقليمي ــة وال ــل الشــبكة امليداني ــة. وتكف ــب امليداني املكات
خلــدمات اليونيــدو علــى الصــعيدين القُطــري واإلقليمــي يف ســياق إطــار براجمهــا، أي صــوب حتقيــق 
تنميــة صــناعية شــاملة للجميــع ومســتدامة. وهــي أيضــاً متكِّــن اليونيــدو مــن االســتجابة بفعاليــة           

اإلمنائية احملددة واملتمايزة للدول األعضاء. وُيعترب متثيل اليونيدو امليداين عنصـراً حامسـاً   لالحتياجات 
من أجل تنفيذ إطارها الربناجمي وإقامة اتصاالت وثيقة مع مجيـع اجلهـات احملليـة صـاحبة املصـلحة.      

صـادية اإلقليميـة،   وتشمل هذه اجلهات املنظمات الدولية، واملنظمات املاحنة احمللية، واملنظمات االقت
وكيانات القطاع اخلـاص علـى الصـعيدين القُطـري واإلقليمـي. كمـا يـروِّج متثيـل اليونيـدو امليـداين           

  من أجل التنمية. فعَّالللمنظمة كشريك 
ــة بعــد تنفيــذ خطــة عمــل املنظمــة بشــأن        -٧٨ ــز قــدراهتا امليداني وســوف تواصــل اليونيــدو تعزي

الل دعم مواصلة املواءمـة بـني الكيانـات امليدانيـة علـى حنـو       )، من خIDB.44/7السياسات امليدانية (
يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة. وسوف يشمل ذلك اعتماد ُنُهج ترشيق اإلدارة وزيادة 

املعنية. وتشارك مكاتـب اليونيـدو امليدانيـة يف     البلدانعدد رؤساء املكاتب القُطرية من بني مواطين 

__________ 

 (١٤)  A/RES/71/243.  

http://undocs.org/ar/A/RES/71/243
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ى املستوى القُطري، وتساهم فيها هبدف تعزيز االتسـاق علـى نطـاق منظومـة     األنشطة اليت تقام عل
لألمم املتحدة ضمن إطـار األمـم    نياملقيم نياألمم املتحدة. وهي جتري حوارات مستمرة مع املنسق

املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة، وتعــزز املشــاركة ضــمن فريــق األمــم املتحــدة القُطــري وآليــة التنســيق  
مجيــع األحــوال، تــروِّج مكاتــب اليونيــدو خــدمات اليونيــدو وواليتــها، مبــا يف ذلــك  اإلقليميــة. ويف

  .٢٠٣٠اخلاصة خبطة التنمية املستدامة لعام  واالستعراضاإلسهام يف آليات املتابعة 
  

  اإلدارة العملياتية  -٥-٢-جيم
 

اليـة تكتسـي   ستظل إدارة عمليات الدعم الداخلية لليونيدو على حنـو يتسـم بالكفـاءة والفع     -٧٩
أمهيــة بالغــة بالنســبة إىل املنظمــة. وســوف تواصــل خــدمات املشــتريات والــدعم اللوجســيت ضــمان  

ونوعيتها بتوفري الدعم املباشـر الـذي يتَّسـم بالكفـاءة والشـفافية والفعاليـة        اخلدماتحتسُّن استجابة 
عمـل اليونيـدو.    من حيث التكلفة لالشتراء وإدارة سلسلة اإلمداد والـدعم اللوجسـيت جلوانـب مـن    

وسوف تكون خلدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخـدمات االتصـاالت أمهيـة حامسـة يف     
تــوفري الكفــاءة والفعاليــة يف ختطــيط املــوارد املؤسســية ونظــم تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت.    

التحتيـة   وسوف تشمل خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات االتصـال إدارة الـبىن   
من أجـل تـوفري مسـتوى رفيـع مـن دعـم الزبـائن والتـوافر والقـدرة علـى االتصـال جلميـع أصـحاب              

  املصلحة يف املقر ويف امليدان، مبا يشمل الدول األعضاء واملاحنني.  
ومتشــياً مــع أهــداف اإلدارة الــيت وضــعتها املنظمــة علــى صــعيد كفــاءة العمليــات الداخليــة    -٨٠

ني نتائج الرصد، سيتواصل إيالء اهتمام خاص إلدخال حتسينات على نظام وحتسني الشفافية وحتس
ختطيط املوارد املؤسسية. وتتجسد نتائج ملموسة يف التحسني املستمر ملنصة البيانات املفتوحة، اليت 
تشــكل جــزءاً مــن مبــادرة الشــفافية لليونيــدو. وتســهم هــذه النتــائج إســهاماً كــبرياً يف إبــراز بــرامج  

مشاريعها، وكذلك يف مكانة املنظمة بوصـفها منظمـة شـفافة ونتائجيـة املنحـى. وخـالل       اليونيدو و
فتـــرة اإلطـــار الربنـــاجمي املتوســـط األجـــل، ســـيتم التركيـــز بوجـــه خـــاص علـــى تعزيـــز الوظـــائف    
والتكنولوجيــات اخلاصــة بنظــام ختطــيط املــوارد املؤسســية ملواصــلة حتســني التخطــيط االســتراتيجي   

النتائج. وسُتعطى هذه التحسيناُت األولويةَ على حنو منهجي لضمان إسهامها واإلبالغ القائم على 
  يف األولويات اإلدارية للمنظمة.

  
  اإلدارة املالية  -٦-٢-جيم

 
ــدو وضــع          -٨١ ــال، ستواصــل اليوني ــل امل ــة مقاب ــق القيم ــع اســتمرار الســعي إىل حتقي متشــياً م

عـم أفضـل للتحـوالت اجلذريـة الـيت أقرهتــا      اسـتراتيجيات وتـدابري ماليـة مناسـبة مـن أجـل تقــدمي د      
ــة           ــات املالي ــى العملي ــة عل ــة الداخلي ــز الرقاب ــتم تعزي ــديها. وســوف ي ــر السياســات ل ــزة تقري أجه
واحملاسبية يف مقر املنظمة ويف امليدان. ومما سيسرِّع وترية ذلك زيادةُ التكامل بني آليـات احملاسـبة   

ونيـــدو العامـــة إلدارة املخـــاطر يف فتـــرة اإلطـــار واإلبـــالغ والعمليـــات. وســـتتعزز اســـتراتيجية الي
  الربناجمي املتوسط األجل.
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وستواصــل اليونيــدو التأكيــد علــى احلاجــة إىل حتديــد املــوارد غــري املســتغلة بالقــدر الكــايف     -٨٢
واستغالهلا على النحو األمثل. وستسعى إلجياد مصـادر متويـل مبتكـرة ومتنوعـة، مـع االسـتمرار يف       

مناصـرهتا مـن أجـل اسـتمرار     الـدعوة إىل  ح أكثر كفاءة. كمـا سـتكثِّف املنظمـة    السعي إىل أن تصب
املســامهات أو زيادهتــا مــن مصــادر ثنائيــة ومتعــدِّدة األطــراف تقليديــة ومســتجدة، مبــا يف ذلــك          
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف. وسوف يكتسي تنفيذ اتفاق التمويل الذي مت التوصـل إليـه مـع    

ية الدولية من أجل حتقيق األولويات الربناجمية املشتركة علـى الصـعيد القُطـري أمهيـة     املؤسسات املال
  كبرية بالنسبة إىل املنظمة يف فترة اإلطار الربناجمي املتوسط األجل.

  
  إدارة املعارف  -٧-٢-جيم

 
 فـإنَّ اليونيدو إحدى الوكاالت التقنية املتخصصة التابعة لألمم املتحدة. ومن هذا املنطلـق،    -٨٣

لإلدارة الفعالة ملعارف املنظمة التقنية والعلمية والسياسـية أمهيـة أساسـية. ويؤكـد اإلطـار الربنـاجمي       
ــن أجــل          ــدة م ــات جدي ــة واســتحداث آلي ــات القائم ــذا اجلانــب وضــرورة مواصــلة حتســني اآللي ه

داخل  هبا ونقلها داخل املنظمة. وينطبق ذلك على تدفق املعلومات واالحتفاظاستخالص املعارف 
  اإلدارات وفيما بينها، وبني املقر والشبكة امليدانية. 

ويف الوقت نفسه، ُيَعـدُّ توصـيل معـارف اليونيـدو ومـا تتوصـل إليـه مـن نتـائج علـى حنـو              -٨٤
نَّ أفضل إىل أصحاب املصلحة يف املنظمة من أولويات هذا اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل، أل    

القـة الفعالـة مـع الـدول األعضـاء والشـركاء وأصـحاب املصـلحة.         ذلك ميثل عنصراً حامسـاً يف الع 
ويتطلب التركيز على الشراكات وعلـى زيـادة األثـر اإلمنـائي لعمـل اليونيـدو اعتمـاد هنـج منـتظم          
إلدارة املعــارف داخــل املنظمــة وخارجهــا، وهــو مــا سيتواصــل الســعي إليــه أثنــاء تنفيــذ اإلطــار     

  الربناجمي املتوسط األجل.
  

  اإلطار املتكامل للنتائج واألداء  -٣-جيم  
 

ســوف يتطلــب اإلدمــاج الكامــل لإلطــار املتكامــل للنتــائج واألداء لليونيــدو يف اإلطــار           -٨٥
ــرة     ــاجمي املتوســط األجــل للفت ــدة واهلــدف      ٢٠٢١-٢٠١٨الربن ــتراتيجية جدي ــة اس ووضــع أولوي

سيتم اإلبقـاء علـى اهليكـل    للنتائج واألداء. ويف حني  املتكاملاإلداري حتديث بعض عناصر اإلطار 
العام، سيتم وضع مؤشرات جديدة واختبارها والتعريف هبا لتجسيد التغيريات يف اإلطـار الربنـاجمي   

  املتوسط األجل.
، قائمـاً  ٢٠١٦وسوف يظـل اإلطـار املتكامـل للنتـائج واألداء، الـذي اسـُتحدث يف عـام          -٨٦

اعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة علـى     نتـائج التنميـة الصـن   ‘ ١‘على هيكل من مسـتويني يراعـي:   
ــري؛     ــي والقُط ــاملي واإلقليم ــرَّر    ‘ ٢‘املســتوى الع ــاالً للمق ــدو. وامتث ــية لليوني   أداء اإلدارة املؤسس

، سوف يـتم اإلبـالغ عـن هـذه النتـائج املؤسسـية علـى أسـاس فصـلي عـرب           ١٠-/م٤٤-ص ت م
يتخـذ اإلبـالغ شـكل سـجل أداء     منصة البيانـات املفتوحـة وسـنويا يف التقريـر السـنوي. وسـوف       

وجـزؤه  إىل البيانـات املستخلَصـة يف نظـام ختطـيط املـوارد املؤسسـية،        جـزء منـه  مؤسسي، يسـتند  
ــة      اآلخــر ــائج واألداء أداة فعال ــة األخــرى. واإلطــار املتكامــل للنت ــة واخلارجي إىل املصــادر الداخلي
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يف الوقـت املناسـب. وهـو يتـيح     تسمح لليونيدو بإبالغ الدول األعضاء بالنتائج على حنو أفضل و
أيضــاً عمليــة إبــالغ تتســم باملزيــد مــن الشــمولية بشــأن حالــة التنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع    
واملستدامة، استناداً إىل جمموعة خمتارة من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ذات الصـلة. وعلـى   

األداء هـو جعـل اليونيـدو شـريكاً أكثـر      العموم، فإنَّ الغرض من اإلطار املتكامل اجلديد للنتـائج و 
  ,٢٠٣٠تركيزاً على النتائج وشفافية وكفاءة وموثوقية لدعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

للنتائج واألداء هو إحـدى ركـائز هنـج اليونيـدو اخلـاص بـاإلدارة القائمـة         املتكاملواإلطار   -٨٧
ملتوسـط األجـل السـابق كعنصـر مكمِّـل ألدوات      على النتائج. وقد اسُتحدث يف اإلطـار الربنـاجمي ا  

الرصد واإلبالغ القائمة األخرى، مبا يف ذلـك التقريـر السـنوي واإلبـالغ املـايل والفـين إىل اجلهـات        
املاحنة للمشاريع وإىل شركاء املشاريع، والرصد على مستوى الربامج/املشاريع ضمن نظـام ختطـيط   

وحيـدِّد   ،اإلطـار املتكامـل للنتـائج واألداء تطلُّعـي     رى، فـإنَّ املوارد املؤسسية. وخالفاً لألدوات األخ
  األجل القصري واملتوسط والطويل.يف باألرقام اإلجنازات املتوقَّعة للمنظمة 

ويوضح اإلطار املتكامل للنتائج واألداء الصورة بشأن املسامهة املتوقعة للمنظمة يف النتـائج    -٨٨
عالن ليما وأهداف التنمية املستدامة. وهو يبني أيضاً اإلطـار املؤسسـي   اإلمنائية العاملية، استناداً إىل إ

الطويل األجل للنتائج لدى اليونيدو لالسترشاد به يف تنفيـذ اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل ومـا       
يرتبط به من برنامج وميزانيات وقيـاس األداء املؤسسـي، مبـا يف ذلـك الشـفافية والكفـاءة والفعاليـة        

وقد طُلب ذلك يف وثيقة اإلرشادات االستراتيجية املقدَّمة من الفريـق العامـل غـري الرمسـي      اإلدارية.
  املعين مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك براجمها ومواردها.  

وعلى وجه العموم، فـإنَّ اإلطـار املتكامـل للنتـائج واألداء جيعـل اليونيـدو منظمـةً وشـريكاً           -٨٩
وموثوقـاً يف فتـرة أهـداف التنميـة املسـتدامة. وهـو حيـدِّد هنجـاً علـى          نتائجي املنحى وشفافاً وكفـؤاً  

  واإلبالغ عنها، كل منها مكوَّن من مستويني. النتائجمرحلتني بشأن رصد 
، وهو يرصد التقدُّم احملرز يف حتقيق التصنيع الشامل للجميع النتائج اإلمنائية: الشق األول

  واملستدام، ويتألف مما يلي: 
تنمية العاملية (املستوى األول): جيسد هذا املستوى من مستويات إطـار النتـائج   نتائج ال  •  

الصناعية الـذي تعمـل فيـه املنظمـة، كمـا حددتـه املؤشـرات ذات الصـلة          التنميةسياق 
بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف قاعدة البيانات العاملية ألهداف التنمية 

ــة إىل    املســتدامة. ويف حــني ال مي ــة العاملي ــتغريات املالَحظــة يف ســياق التنمي كــن عــزو ال
هذا املستوى يرصـد   اليونيدو مباشرة ألنَّ هذه التغريات هي نتيجة جلهود مجاعية، فإنَّ

أمهية استراتيجية اليونيدو والتقدُّم احملرز يف جمال التنمية وفقاً ملؤشـرات أهـداف التنميـة    
ــإنَّاملســتدامة ذات الصــلة بالصــناعة. ولــ   ــيم أداء    ذا ف هــذا املســتوى ال يهــدف إىل تقي

  املنظمة، بل مواءمة أهدافها االستراتيجية مع املشهد اإلمنائي العاملي.
النتائج القُطرية احملققة بدعم من اليونيدو (املستوى الثاين): جيسِّد هذا املستوى النتـائج    •  

ــن اليونيــ      ــدان املســتفيدة م ــها البل ــغ عن ــيت تبلِّ ــة ال ــة   اإلمنائي ــرامج املنظم ــن ب ــدعم م دو ب
إىل النهوض بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. وُيتوخى  الراميةومشاريعها 
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وضع جمموعة من املؤشرات الشاملة ضـمن اإلطـار، تقـيس النتـائج ضـمن كـل أولويـة        
استراتيجية، وكذلك النتائج اإلمنائية األعم. وتشارك املنظمة مشاركة كاملة يف وضـع  

اختبــار املؤشــرات الــيت متثــل مســامهة اليونيــدو يف التنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع   و
واملستدامة متثيالً جيداً. ويشمل ذلك البيانات املوثوقة عن الوظائف، والتخفيضات يف 
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، والتغريات يف أطر السياسات، وغـري ذلـك مـن النتـائج     

  من اليونيدو. املماثلة احملقَّقة بدعم
  ، وهو يركز على أداء اليونيدو، ويتألف مما يلي: أداء املنظمة: الشق الثاين

فعالية إدارة الربامج (املستوى الثالث): يتعقَّب هـذا املسـتوى أداء اليونيـدو مـن حيـث        •  
إدارة براجمها ومشاريعها، وال سيما فيما يتعلق بنوعيـة براجمهـا ومشـاريعها عنـد البـدء      

التنفيذ وعند اإلجناز، مبا يف ذلك النتائج واآلثار على مستوى املشـاريع/الربامج.  وأثناء 
كما يتتبع مدى تعميم املنظمة أولوياهتـا بشـأن مسـائل مراعـاة املنظـور اجلنسـاين وبنـاء        
ــة ذات الصــلة. وســوف      الشــراكات وإدارة املعــارف وغــري ذلــك مــن القضــايا اجلامع

ر إمكانيـة إظهـار عمليـة زيـادة التكامـل علـى       يستكشف وضع املؤشرات يف هذا اإلطا
  نطاق املهام وتوسيع نطاق املشاريع والربامج.

يف   الفعالية والتحديث التنظيميان (املستوى الرابع): يقيِّم هذا املستوى التقدُّم احملرز  •  
جماالت مهمة من قدرات اليونيدو التنظيمية على إدارة عملياهتا الداخلية بفعالية، مبا 

  لك تعبئة وإدارة املوارد، وإدارة املوارد البشرية، والكفاءة اإلدارية.يف ذ
وجتسِّـــد النتـــائج يف إطـــار املســـتوى الثـــاين األولويـــات االســـتراتيجية املوضـــوعة للفتـــرة    -٩٠

ــائج واألداء ارتباطــاً مباشــراً بكــل مســتوى مــن      ٢٠٢١-٢٠١٨ ــرتبط اإلطــار املتكامــل للنت . وي
ملتوسط األجل: فهو يصـف توقعـات النتـائج الشـاملة واألداء الشـامل      مستويات اإلطار الربناجمي ا

خالل فترة تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل. وهـو يتـيح إطـاراً زمنيـا أطـول أجـالً لتخطـيط        
ورصد النتائج مـن أجـل حتقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة مـن خـالل وضـع خـط أسـاس متجـدد             

ــر  ــتراتيجية التشـ ــائق االسـ ــع وثـ ــدو    جلميـ ــر اليونيـ ــة ُنُهـــج وأطـ ــر مواءمـ ــا ييسِّـ ــدو. كمـ يعية لليونيـ
ســتعراض االاالسـتراتيجية مـع وثــائق التخطـيط علـى نطــاق منظومـة األمـم املتحــدة، مبـا يف ذلـك         

األمـم   الـيت تضـطلع هبـا منظومـة     ألنشطة التنفيذيـة لسياسة االشامل الذي جيري كل أربع سنوات 
اجلمعيــة العامــة. وبــذلك، فهــو يشــكل إطــاراً حــديثاً   الــذي اعتمدتــه  ،مــن أجــل التنميــةاملتحــدة 

  للمساءلة والشفافية لليونيدو يربط كل جزء من أجزاء املنظمة خبطة التنمية األوسع نطاقاً.  
ومنــذ اســتحداث اإلطــار املتكامــل للنتــائج واألداء، ُنقِّحــت جمموعــة املؤشــرات األساســية     -٩١

ــع   ى صــقلها باســتمرار. كمــا ُوضــع خــط األســاس    األربعــة، وجــر  املســتوياتاملقتَرحــة علــى مجي
واألهداف هلذه املؤشرات، وسيجري رصدها طوال فترة اإلطار الربناجمي املتوسط األجـل. وُتنشـر   

  نتائج هذه العملية دوريا يف سجل لألداء املؤسسي.
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  اإلطار امليزين  -دال  
 

إتاحــة املــوارد  ٢٠٢١-٢٠١٨ســيتطلب تنفيــذ اإلطــار الربنــاجمي املتوســط األجــل للفتــرة     -٩٢
  الكافية يف إطار امليزانيتني العادية والعملياتية، ومن خالل التربعات. 

، تسـتند امليزانيـة الـيت    ٢٠١٩-٢٠١٨ففيما خيص فترة السنتني األوىل مـن فتـرة التخطـيط      -٩٣
). PBC.33/5-IDB.45/5مليـون يـورو (   ١٣٧اقترحها املدير العام إىل ميزانية عادية صـافية مقـدارها   

مليـون يـورو كمسـامهة     ٣٤٤,٣مـن املـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة مببلـغ        املموَّلـة وقُدِّرت األنشطة 
  مليون يورو ألنشطة دعم التعاون التقين. ٣٥,٨مباشرة يف خدمات التعاون التقين، و

اليـا  ويتطلب تعزيز والية املنظمة وتنفيذ اإلطار املواضيعي الـوارد يف هـذه الوثيقـة أساسـاً م      -٩٤
تفوق مستويات امليزانية املقترحة احلالية. وُيتوقع استمرار النمـو اإلجيـايب يف    إضافيةًمستقرا وموارَد 

لعل الدول األعضاء تودُّ أن تتوخى منوا معتدالً أيضاً يف إطـار امليزانيـة العاديـة     ومع ذلكالتربعات، 
، لتمكني اليونيـدو مـن مواجهـة    ٢٠٢١-٢٠٢٠لفترة السنتني الثانية من فترة التخطيط، أي الفترة 

  .٢٠٣٠الزيادة يف الطلب على خدماهتا يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام 
  

  اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -هاء  
 

  لعلَّ اجمللس يودُّ أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.  -٩٥
  


