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المؤتمر العام

الدورة التاسعة عشرة

فيينا 29 ،تشرين الثاني/نوفمبر –  3كانون األول/ديسمبر 2021
َّ
المؤقت
البند  25من جدول األعمال

أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتعاون مع البلدان

المتوسطة الدخل مع مراعاة إعالن سان خوسيه

التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في البلدان المتوسطة الدخل
تقرير من المدير العام
تقدم هذه الوثيقة تقري ار عن أنش ط طططة اليونيدو المتعلقة بالتعاون مع البلدان المتوس ط طططة الدتح ،وت دد نطاق

المشاركة البرنامجية بين اليونيدو والبلدان المتوسطة الدتح والمبادرات الرئيسية المضطلع بها في هذا الصدد.

أول -مقدمة
-1

وفقا للبنك الدولي ،تعد البلدان المتوسطة الدتح اقتصادات يتراوح فيها نصيب الفرد من الدتح القومي

اإلجمالي بين  1 046دوال ار و 12 695دوالرا .ووفقا آلتر ت ديث لتصططنيا البلدان بسططب الدتح،

()1

توجد في

الوقت ال اضططر  110بلدان متوسطططة الدتح في العالم ( 55بلدا من بلدان الش طري ة األدنى من الدتح المتوس ط

و 55بلدا من بلدان الشري ة األعلى من الدتح المتوس ) ،منها  107من الدول األعضاء في اليونيدو.
-2

وما بربت اليونيدو تتفاعح بانتظام مع البلدان المتوسطة الدتح في العقد الماضي .وفي بزيران/يونيه

يسرت اليونيدو عقد المؤتمر الرفيع المستوى للبلدان المتوسطة الدتح في سان توسيه ،كوستاريكا .وقد
َّ ،2013
اتتتم المؤتمر ،الذي اسط ط ططتضط ط ططافته بكومة كوسط ط ططتاريكا ،أعماله بيهط ط ططدار إعبن سط ط ططان توسط ط ططيه التاري ي للبلدان

المتوسطة الدتح (.)IDB.41/Dec.4

__________
( )1تصنيا البلدان بسب الدتح اعتبا ار من  1تموز/يوليه  2021وفقا لت ديث البنك الدولي ،متاح على الراب التالي:

.https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups

ألغراض االستدامة ،لم تُطبع هذه الوثيقة .ويرجى من أعضاء الوفود التكرم بالرجوع إلى الصيغ اإللكترونية لجميع الوثائق.
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واعتمد المؤتمر العام في دورته الثامنة عشرة إطار اليونيدو االستراتيجي للشراكة مع البلدان المتوسطة الدتح
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في القرار م ع/18-ق ،9-الذي طلب إلى المدير العام أيض ط ط ط ططا أن يعد تطة عمح لتنفيذ ،لك اإلطار ،وأن يعرض ط ط ط ططها
على مجلس التنمية الصناعية .وقد أ َّ
وعرضت على المجلس في دورته التاسعة واألربعين.
ُعدت تطة العمح ُ

ثانيا -التجاهات العالمية
تس ططتند الجهود الرامية إلى توبيد المعايير المس ططت دمة في تص ططنيا وىيال مس ططتوى التنمية في البلدان،

-4

إلى بد كبير ،إلى نصط ططيب الفرد من الناتم الم لي اإلجمالي ،وهو ما يرجع جزئيا إلى قلة البيانات المتوافرة في

س ططائر المعايير المتعددة األبعاد التي م
تبين مواطن ض ططع

البلدان المتوس طططة الدتح من الشط طري تين الدنيا والعليا

بما يتجاوز نصط ط ططيب الفرد من الناتم الم لي اإلجمالي .وفي هذا الصط ط ططدد ،دأبت البلدان المتوسط ط طططة الدتح على

الدعوة إلى اس ططتعراض معايير السيال ووض ططع مؤتط طرات متعددة األبعاد للمس ططاعدة على ت س ططين اس ططتبانة الث رات

وأوجه الضع
-5

اإلنمائية بجميع أبعادها.

وقد أدت الجائ ة العالمية إلى تفاقم تططديد في الفجوات الهيكلية القائمة من قبح في اقتصططادات البلدان

المتوسططة الدتح .ولن يتسطنى ت قيق التعافي المسطتدام والشطامح للجميع من جائ ة كوفيد 19-في هذه الفئة من

البلدان إال بمعالجة الفقر فيها بجميع أبعاده ،بوس ططائح تش ططمح التص ططنيع المس ططتدام من تبل إتابة س ططبح الوه ططول

إلى التكنولوجيا واالستثمار والبنية الت تية.
-6

الدتح.

()2

وفي أيلول/سطبتمبر  ،2016أُنشطئت في نيويور المجموعة المتقاربة التفكير الداعمة للبلدان المتوسططة
وقد عملت هذه المجموعة كآلية هامة لضططمان اسططتم ارر تسططلي الضططوء على المسططائح التي تهم البلدان

المتوس طططة الدتح واعطائها األولوية ،و،لك من تبل التركيز على تعزيز مص ططالد البلدان المتوس طططة الدتح في

إطار المناقشة العالمية بشأن التنمية المستدامة.

ثالثا -نطاق مشاركة اليونيدو البرنامجية في البلدان المتوسطة الدخل
-7

تسل اليونيدو الضوء على مربلة من العمح تدمم مهامها األساسية مع إمكانية تعزيز المشاركة ،بما يشمح

مثب ما يلي ‘1’ :تقديم مدتبت ت ليلية وسطياسطاتية إلى جداول األعمال الوطنية في مجال التنمية الصطناعية الشطاملة
للجميع والمس ططتدامة ’ ‘2تقديم المش ططورة التقنية بش ططأن ه طوغ القواعد والمعايير الص ططناعية وتنفيذها ’ ‘3تنظيم وتيس ططير
الم افح وال لقات الدراسية العالمية بغية زيادة الوعي في هفوف جميع أه اب المصل ة المعنيين.
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وتهدف اليونيدو ،آتذة في االعتبار نتائم المؤتمر الرفيع المسطتوى للبلدان المتوسططة الدتح الذي ُعقد

في كوسططتاريكا في بزيران/يونيه  ،2013إلى تيسططير عقد مؤتمر آتر للبلدان المتوسطططة الدتح في عام .2022
وس ط ططيتيد هذا االجتماع اس ط ططتعراض التقدم الم رز منذ إعبن س ط ططان توس ط ططيه ،واقتراح إجراءات جديدة تهدف إلى

تسريع وتيرة التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في البلدان المتوسطة الدتح.

__________
( )2أعضاء المجموعة المتقاربة التفكير الداعمة للبلدان المتوسطة الدتح ،اعتبا ار من تموز/يوليه  ،2021هم :أرمينيا ،إكوادور ،بنما،
بيرو ،بيبرول ،جامايكا ،الجمهورية الدومينيكية ،السلفادور ،تيلي ،غواتيماال ،الفلبين ،كوستاريكا ،كولومبيا ،لبنان ،الم رب،
المكسيك ،هندورال.
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ألف -النهج العالمي
على مسط ططتوى البرامم والمشط ططاريعُ ،ي دَّد نهم اليونيدو إزاء البلدان المتوسط طططة الدتح بالمجاالت الثبثة
-9
،ات األولوية الرئيسط ططية التالية التي تسط ططتطيع المنظمة فيها ت قيق أثر ت ولي أكبر في سط ططياق التعافي في مربلة

ما بعد الجائ ة.
(أ)

الرتقاء التكنولوجي
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يعتمد نهم اليونيدو في هذا المجال ،ي األولوية على العمليات التشط ط ط ط ط ططاركية ألهط ط ط ط ط ط اب المصط ط ط ط ط ططل ة

المتعددين ،التي ترب اإلجراءات العملية باالس ط ط ططتراتيجيات اإلنمائية الوطنية األوس ط ط ططع نطاقا بوه ط ط ططفها عناه ط ط ططر

أسطاسطية لبنتقال السطلس إلى نهم صالصطناعة 4.0ص ،ودعم االرتقاء واالبتكار فيما يتعلق بسطبسطح السيمة ،أو نشطر

ال لول ال اهة بقطاعات م ددة.
(ب)

الرتقاء بالمهارات والتدريب وبناء القدرات البشرية
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يسط ط ططتند نهم اليونيدو إزاء البلدان المتوسط ط طططة الدتح في هذا المجال إلى افتراض أنه مع ارتقاء البلدان

سلم التكنولوجيا ،ستكون هنا باجة إلى تزويد القوى العاملة بالمهارات البزمة لتطبيق التكنولوجيات الجديدة.

(ج)

الستدامة البيئية
-12

ينب ي أن يس ططتفيد أي نمو،ل للتص ططنيع المبتكر والمس ططتدام في البلدان المتوس طططة الدتح من االتجاهات

الناتط ططئة الرامية إلى بماية البيئة ،بما في ،لك دعم اعتماد التكنولوجيات المن فضط ططة الكربون والنظم الدائرية من
أجح تفض االنبعاثات الكربونية في العمليات الص ط ططناعية ،ونش ط ططر مص ط ططادر الطاقة المتجددة ،وتعزيز س ط ططبس ط ططح

السيمة المستدامة بهدف إيجاد فرص العمح ال ضراء.

باء -النهج اإلقليمي
-13

في س ط ط ططياق النهم االس ط ط ططتراتيجي والبرنامجي الذي تتبعه اليونيدو إزاء البلدان المتوس ط ط طططة الدتح ،يعمح

البعد اإلقليمي

()3

على إعطاء األولوية للتدتبت التي تهدف إلى أمور منها ،على سط ططبيح المثال ،المسط ططاهمة في

زيادة اإلنتاجية وال د من االنبعاثات الناتجة عن القطاع الصططناعي وزيادة النشططات التجاري وتعزيز الموهطولية

ثم تعزيز التعافي الصط ططناعي الشط ططامح
الرقمية وتنسط ططيق تدابير التصط ططدي الكفؤة لجائ ة كوفيد 19-العالمية ومن َّ

للجميع والمستدام.
منطقة أفريقيا

عتَبر  24بلدا أفريسيا من البلدان المتوسط ط طططة الدتح (باسط ط ططتثناء البلدان العربية المشط ط ططمولة في اليونيدو
-14
ُي َ
بشطببة التنسطيق اإلقليمي للمنطقة العربية) .ويطبَّق النهم االسطتراتيجي الذي تتبعه اليونيدو إزاء البلدان المتوسطة
الطدتطح في أفريسيطا من تبل عقطد التنميطة الصط ط ط ط ط ط طنطاعيطة الثطالطث ألفريسيطا ،ورليتطه المتمثلطة في تريططة الطريق للعقطد

__________
( )3ترد في األقسام التالية قائمة بالبلدان التي تعتبر من البلدان المتوسطة الدتح وفقا لتصنيا البنك الدولي للبلدان بسب الدتح للفترة

 ،2022-2021على الراب التاليhttps://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank- :

.country-and-lending-groups
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الثالث للتنمية الصط ط ططناعية ألفريسيا ،من أجح ترسط ط ططيق أقدام أفريسيا على الدرب المفضط ط ططي إلى التنمية الصط ط ططناعية

الشاملة للجميع والمستدامة.
المنطقة العربية
-15

هنا عشط طرة بلدان عربية في فئة البلدان المتوس طططة الدتح .وقد أدت االتتبالت الكبيرة التي ت ططهدتها

القطاعات االقتصط ططادية واالجتماعية بسط ططبب تفشط ططي الجائ ة إلى تدهور أوضط ططاع االقتص ط طاد اإلقليمي التي تتسط ططم

أهطب بالهشطاتطة .ويكتسطي الدعم المقدم من اليونيدو لتصطميم السطياسطات الصطناعية وتنسطيق التعاون التقني أهمية
باسمة لت قيق التعافي في القطاعات الصناعية في البلدان المتوسطة الدتح في المنطقة العربية.
منطقة آسيا والمحيط الهادئ
-16

هنا  28بلدا في منطقة آسططيا والم ي الهادم مصططنفا في فئة البلدان المتوسطططة الدتح .ويسططتند نهم

اليونيدو إزاء البلدان المتوسط طططة الدتح في هذه المنطقة إلى توسط ططيع نطاق التن ُهم المتكاملة مثح البرامم القطرية،
وتعزيز التكططامططح اإلقليمي من تبل المش ط ط ط ط ط ط ططاريع اإلقليميططة ،وتعزيز دور اليونيططدو في عقططد االجتمططاعططات وبنططاء
الشراكات ،وتصوها في سياق جائ ة كوفيد.19-
منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي

-17

بالنظر إلى أن سط ط ططتة وعشط ط طرين بلدا من أهط ط ططح ثبثة وثبثين بلدا في أمريكا البتينية والكاريبي تنتمي

إلى فئة البلدان المتوسط ط ط ط ط ط طططة الدتح ،يشط ط ط ط ط ط ططدد نهم اليونيدو إزاء هذه المنطقة بوجه تاص على أهمية المبادرات

اإلقليمية الرامية إلى ترسططيق أنشطططة توليد القدرات والمعارف وال برات والممارسططات الجيدة وتبادلها .ويشططمح ،لك

إنشاء أبياز مشتركة للعمح من أجح ت سين التدابير المت ذة للتصدي لجائ ة كوفيد.19-
منطقة أوروبا ووسط آسيا
-18

ينتمي عشط ططرون بلدا من هذه المنطقة إلى فئة البلدان المتوسط طططة الدتح .وتتسط ططم منطقة أوروبا ووس ط ط

آسط ط ططيا بغياب التنويع الصط ط ططناعي واالقتصط ط ططادي ،بيث تركز األنشط ط طططة اإلنتاجية على عدد قليح من الصط ط ططناعات

والصط ط ططادرات الرئيسط ط ططية .ويركز نهم اليونيدو اإلقليمي على التعجيح بيتط ط ط ار المرأة في أنشط ط طططة تنظيم المشط ط ططاريع

وتعزيزه ،وتيس ط ططير الت ير التكنولوجي ،ودعم القدرة التنافس ط ططية للقطاع ال اص ،وادمال جدول أعمال المنا ونهم

االقتصاد الدائري في النظم اإليكولوجية الصناعية.

جيم -النهج القطري
-19

تض ط ط ط طططلع مكاتب اليونيدو الميدانية في البلدان المتوس ط ط ط طططة الدتح من الشط ط ط ط طري تين الدنيا والعليا بدور

رئيسط ط ط ط ط ط ططي في ت طديطد األولويطات اإلنمطائيطة وكطذلطك األولويطات التقنيطة والتمويليطة للمطان ين في البلطدان والمنطاطق التي

تشط ططملها تلك المكاتب .وهي تدعم وضط ططع مشط ططاريع وبرامم التعاون التقني وتنفيذها ورهط ططدها ،وتسط ططهم في أعمال

مكاتب المنس ط ط ططقين المسيمين لتمم المت دة ،وأفرقة األمم المت دة القطرية ،والت ليبت القطرية المش ط ط ططتركة ،وأطر
األمم المت دة للتعاون في مجال التنمية المستدامة في هذه البلدان.
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رابعا -اإلجراء المطلوب من المؤتمر اتخاذه
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لعح المؤتمر يود أن ي ي علما بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة.
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