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َّ
المؤقت
البند  16من جدول األعمال
أنشطة اليونيدو المتعلقة بإعالن أبوظبي

أنشطة اليونيدو المتعلقة بإعالن أبوظبي
تقرير من المدير العام
تقدم هذه الوثيقة معلومات عن تنفيذ إعالن أبوظبي الذي اعتُمد في الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العام

لليونيدو في عام .2019

أول -مقدمة
-1

يأتي إعالن أبوظبي الذي اعتمده المؤتمر العام في دورته الثامنة عش ر ر ر ر ررة م ع/18-ق )1-بعد إعالن

ليما لعام  2013م ع/15-ق ،)1-الذي وض ررع الر ية المش ررتركة للتنمية الص ررنادية المس ررتدامة والش رراملة للجميع
وحددها .وبعد أن أوشر ررل أجه األهدان اإلنمائية لةلعية على االنت اء ،وضر ررع إعالن ليما كذلل األسر ررا

ل دن

تنمية مس ر ررتدامة منر إلنش ر رراء بنية ت تية قادرة على الصر ر رمود ،وت فيز التص ر ررنيع المس ر ررتدام ،وتش ر ررجيع االبتكار
ال دن  9من أهدان التنمية المستدامة).
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ويعيد إعالن أبوظبي تأكيد والية اليونيدو المتمثلة في الن وض بالتنمية الص ر ر ر ر ر ررنادية الش ر ر ر ر ر رراملة للجميع

والمستدامة ،وهو بمثابة بيان يدعم بقوة تعددية األطران والتعاون الدولي في هذا المجال.
-3

ويسرلم اإلعالن بأن القضراء على الفقر والتصردي لت ير المناا والتدهور البيمي من بين أكبر الت ديات

العرالميرة اليوم .ويؤكرد عقرد العمره الرذي أعلن عنره األمين العرام من جرديرد في بردايتره التزام الردول األعضر ر ر ر ر ر رراء في
اليونيدو بخطة التنمية المستدامة لعام  2030وبت قيق التنمية المستدامة بأبعادها الثالثة.

ألغراض االستدامة ،لم تُطبع هذه الوثيقة .ويرجى من أعضاء الوفود التكرم بالرجوع إلى الصيغ اإللكترونية لجميع الوثائق.
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ومن خالل إعالن أبوظبي كررت الدول األعض ر ر ر رراء كذلل تأكيد التزام ا تجاه اليونيدو بوة ر ر ر ررف ا وكالة

متخص ر رص ر ررة من وكاالت األمم المت دة منلفة بتعزيز التعاون الص ر ررناعي الدولي وت قيق تنمية ة ر ررنادية ش ر رراملة
للجميع ومسرتدامة ،وبوةرف ا المنسرق المركزي في مجال ت قيق التنمية الصرنادية الشراملة للجميع والمسرتدامة في
منظومة األمم المت دة.

ثانيا -تفعيل إعالن أبوظبي
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بينررت عرردة وثررائق قرردمررت إلى دورة المؤتمر ال رراليررة أعمررال اليونيرردو المتعلقررة بتفعيرره إعالن أبوظبي.

وال تزال خطة التنمية المس ر ر ر ررتدامة لعام  2030م ور التركيز والبوة ر ر ر ررلة الرئيس ر ر ر رريين لليونيدو لتنفيذ واليت ا ،على
الن و المبين في الوثيقة .IDB.49/17
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وبينما ينرر اإلعالن ت ديد األولويات في جميع مجاالت والية اليونيدو ،فإنه يركز على مس ررألتين ل ما

أهمية خاة ر ررة ،ف و ،أوال ،يس ر ررلى الض ر رروء على الدور الم م الذي يض ر ررطلع به القطاع الخاص في ت قيق أهدان
التنمية المسر ر ر ر ر ر ررتدامة ،ودور اليونيدو كمنصر ر ر ر ر ر ررة للتعاون .وثانيا ،يوجه االنتباه إلى ظ ور تكنولوجيات رائدة للثورة
الصر ر ر ررنادية الرابعة ،وهو ما يثير قلقا بسر ر ر رربا احتماالت إحداث ا الختالالت ،ولكن األهم أن ا تتي فرةر ر ر ررا هائلة
لتعزيز النمو االقتصادي وت قيق رفاه البشرية وحماية البيمة.
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ومن العناةرر التي تجعه والية اليونيدو العالمية فريدة وتميز المنظمة عن المنظمات اإلنمائية األخرى

التعراون مع القطراع الخراص والثورة الصر ر ر ر ر ر رنراديرة الرابعرة .وتوفر الوثرائق المقردمرة في إطرار البنرد  20من جردول
األعمال ،ومن ا الوثيقة  ،GC.19/10معلومات عن أنشطة اليونيدو المتعلقة بالت ول الرقمي واالبتكار.
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ويدعو اإلعالن إلى التعاون الدولي على ن و فعال ويشر ررير إلى الوالية الممنوحة للمنظمة بموجا قرار

الجمعية العامة  293/70بتولي زمام وض ر ر ر ررع العقد الثالث للتنمية الص ر ر ر ررنادية ألفري يا  )2025-2016وتفعيله
وتنفيرذه .وترد معلومرات م َّردثرة عن هرذه الج ود في الوثيقرة  .GC.19/9ويرد عرض ألنشر ر ر ر ر ر رطرة اليونيردو الرداعمرة
ألقره البلردان نموا في الوثيقرة  ،GC.19/16وللردول الجزريرة الصر ر ر ر ر ر ر يرة النراميرة في الوثيقرة  ،GC.19/17وللبلردان
المتوسطة الدخه في الوثيقة .GC.19/18
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ويس ر ررلم اإلعالن بدور التنمية الص ر ررنادية الش ر رراملة للجميع والمس ر ررتدامة واليونيدو في دعم إش ر ر ار جميع

أة ر ر اص المص ر ررل ة في التنمية االقتص ر ررادية ويس ر ر ام م في ا .ويش ر رردد على ال اجة إلى تنفيذ إجراءات رامية إلى
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمنين النساء والفتيات ،وهو ما تعرضه الوثيقة .GC.19/8

ِّ
لمصنعي القطاع الخاص
ثالثا -التحالف العالمي
-10

نظ ار للوالية المس ر ر ر ررندة إلى اليونيدو المتعلقة بالتنمية الص ر ر ر ررنادية الش ر ر ر رراملة للجميع والمس ر ر ر ررتدامة ،تتمتع

اليونيردو بخبرات فريردة وطويلرة الع رد في تيسر ر ر ر ر ر ررير وجود منرابر للتعراون بين الج رات الفراعلرة في القطراع الخراص.
وقد عملت المنظمة ،منذ إنشر ر ر ررائ ا ،مع قطاع األعمال التجارية بأشر ر ر ررنال متنوعة .وتُ َّسر ر ر ر كخر الشر ر ر رراكات التجارية

لليونيدو خبرات القطاع الخاص ومعارفه وموارده لمعالجة قض ر ر ر ررايا هامة تتعلق بالتنمية الص ر ر ر ررنادية العالمية مثه

الصر ررناعة الخض ر رراء ،واالقتصر رراد الدائري ،وت ير المناا ،والطاقة المسر ررتدامة ،واالبتكار اإلينولوجي ،فضر ررال عن
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القض ر رراء على الفقر ،وال مس ر رراواة بين الجنس ر ررين ،وتأهيه الش ر ررباص والنس ر رراء لل ص ر ررول على عمه وتمنين م ،واألمن
ال ذائي والبشري.
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وتوفر خط ررة ع ررام  2030وخط ررة عم رره أديا أب رراب ررا زخم ررا لمنظوم ررة األمم المت رردة اإلنم ررائي ررة لتعزيز

الش ر رراكات مع القطاع الخاص ،مع تسر ررليى الضر رروء على دور الش ر رراكات التجارية كن

ضر ررروري لت قيق أهدان

التنمية المسر ر ر ر ر ررتدامة .ويدعو ال دن  17ت ديدا إلى إقامة ش ر ر ر ر ر رراكة عالمية من أجه ت قيق التنمية المسر ر ر ر ر ررتدامة،
ويتضر ررمن هدفا  )17-17مخص ر رصر ررا للتعاون بين أة ر ر اص المصر ررل ة المتعددين .وفي أيلول/سر رربتمبر ،2019
دعا األمين العام جميع فمات المجتمع إلى التعبمة لعقد من العمه من أجه ت قيق األهدان العالمية .ويدعو عقد
العمه إلى تس رريع إيجاد حلول مسررتدامة لجميع الت ديات الكبرى في العالم ،انطالقا من الفقر والجنسررانية وة روال
إلى ت ير المناا وعدم المساواة وسد الفجوة المالية.
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ويش ر ر رردد إعالن أبوظبي على الدور ال اس ر ر ررم الذي تض ر ر ررطلع به اليونيدو في توفير منبر لتنس ر ر رريق وحفز

المبررادرات التي تقودهررا كيررانررات القطرراع الخرراص والمبررادرات المنفررذة مع ررا .ويرردعو اليونيرردو إلى أن تقود الج ود

التعاونية التي يبذل ا المص ر ر ركنرنعون من القطاع الخاص من خالل أنش ر ر ررطة التنس ر ر رريق وتبادل المعارن ،وتقديم دعم
م دد األهدان ل م .ويش ررجع اإلعالن ،في المادة  ،24على إنش رراء ت الا عالمي لمص ر َّرنعي القطاع الخاص من
أجه ت قيق تنمية ةنادية شاملة للجميع ومستدامة برعاية اليونيدو.
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وفي كررانون الثرراني/ينرراير  ،2020برردأت فرقررة عمرره تررابعررة لليونيرردو في ت ليرره كيعيررة إضر ر ر ر ر ر رفرراء الطررابع

المؤس ر ر ر ر ر رسر ر ر ر ر رري على الش ر ر ر ر ر رراكات مع قطاع األعمال التجارية إلثراء وظائا اليونيدو المعنية بتنظيم االجتماعات
والوظائا المعيارية من خالل آلية اسرتشرارية جديدة ،مثه ت الا عالمي ،لتيسرير ال وار والتشراور بين القطاعين
العام والخاص .ووفر استعراض لخبرات اليونيدو في هذا المجال منطلقا للت ليه.
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وفي عام  ،1975أنش ررأت اليونيدو نظاما للتش رراور وتولت ديادته كمنتدى لتبادل الخبرات والتكنولوجيات

بين البلردان المتقردمرة النمو والبلردان النراميرة ،وكرإطرار لت رديرد الت رديرات المرتبطرة برالتصر ر ر ر ر ر ررنيع .ويعمره النظرام على
أربعة مستويات عالمي ويقليمي وأقاليمي وقطاعي) وقد اجتذبت كه مشاورة ما بين  150و 200من الخبراء في
مجال الصر ر ر ر ر ررناعة من ال نومات ومجموعات األعمال التجارية والمجموعات العمالية ومجموعات المسر ر ر ر ر ررت لكين
وغيرهم من المجموعات.
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وفي عام  ،1986اسر ر ر ررت دثت اليونيدو أول دائرة لتروي االسر ر ر ررتثمار ،تعرن اون باسر ر ر ررم مناتا تروي

االسرتثمار والتكنولوجيا ،مما يتي فرةرا للمسرتثمرين وموردي التكنولوجيا في البلدان المتقدمة النمو إليجاد شرركاء
م تملين في البلدان النامية بدعم استشاري وتقني من اليونيدو بشأن كيعية التعامه التجاري في البيمات الم لية.
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وحتى قبه االنضر ر ر ررمام إلى االتفاق العالمي لةمم المت دة في عام  ،2003كانت اليونيدو قد حصر ر ر ررلت

على خبرات ا األولى في العمه مع الشر ررركات ،ومن ا شر ررركة ي ياتي في عام  .1994وتطورت طبيعة التعاون من
األعمال الخيرية والتسويق المتصه بقضايا اجتمادية إلى ن
-17

متكامه في إدارة األعمال.

كما تراكمت لدى اليونيدو خبرة واسعة مع قطاع األعمال التجارية من خالل التعاون التقني ،والمشاركة

في العديد من المنتديات المتص ر ر ر ررلة بالص ر ر ر ررناعة ألةر ر ر ر ر اص المص ر ر ر ررل ة المتعددين ،ومن بين ا الت الا العالمي
لالقتص ر رراد الدائري والكفاءة في اس ر ررتخدام الموارد  ،)GACEREوالشر ر رراكة المعنية بال يدروجين التابعة لليونيدو،
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ومرفق تطوير التعلم والمعرفة  ،)LKDFوبرنام الصر ررناعة الخض ر رراء ،ومؤتمر الصر ررناعة الخض ر رراء ،والشر رربنة
العالمية لإلنتاج األنظا والمتَّس ر ر ر ررم بنفاءة اس ر ر ر ررتخدام الموارد  ،)RECPnetوس ر ر ر ررلس ر ر ر ررة المؤتمرات المعنية بإقامة
الجسرور بين المدن  ،)Bridge for Citiesومنتدى فيينا للطاقة ،وشربنة المبادرات الدولية Industrial Energy

 ،Acceleratorومؤتمر القمة العالمي المعني بالصناعات الت ويلية .)GMIS
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ولليونيدو أيض ر ررا س ر ررجه حافه في عقد اجتماعات لمختلا أةر ر ر اص المص ر ررل ة في القطاعين الخاص

والعرام في إطرار مش ر ر ر ر ر ر رراريع را وبرامج را التي تركز على تطوير ريرادة األعمرال ودعم االبتكرار ،ومن را الشر ر ر ر ر ر رربنرة
االسررتشررارية للتمويه الخاص ،والبرنام العالمي لالبتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة  ،)GCIPومركز وشرربنة
تكنولوجيا المناا.
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ويركز نموذج الش رراكة الرئيسرري بين أة ر اص المصررل ة المتعددين على الصررعيد القطري ،وهو برنام

الش ر ر رراكة القطرية ،على إقامة أوجه التنزر بين الج ات الفاعلة في القطاعين العام والخاص من أجه إحداث أثر
إنمائي ت ولي .ويدعم البرنام حشرد مختلا مصرادر الموارد ،بما في ذلل اسرتثمارات القطاع الخاص ،وبخاةرة
من أجه تنفيذ مشاريع ةنادية واسعة النطاق لإلس ام في إيجاد فرص العمه والنمو االقتصادي.
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وعالوة على ذلل ،ومن أجه توضري ال يمة الفريدة المقترحة للت الا العالمي ،اسرتعرضرت عملية رسرم

للخرائى في عام  2020مبادرات قابلة للمقارنة من خارج اليونيدو ومنظومة األمم المت دة وداخل ا .وتجمع العديد
من المنتررديررات القررائمررة الج ررات الفرراعلررة في القطرراعين الخرراص والعررام وفي المجررال األكرراديمي ومجررال التنميررة
لمناقش ر ر ر ررة التنمية المس ر ر ر ررتدامة ،والتي ال تقتص ر ر ر ررر بالنس ر ر ر رربة لمعظم تلل الج ات على ة ر ر ر ررناعة أو قطاع معين.
وتردَّعي معظم المنترديرات أن را عرالميرة من حيرث نطراق را الج رافي ،ولكن عمليرة رسر ر ر ر ر ر ررم الخرائى بينرت أن البلردان
النامية أقه تمثيال .كما تختلا نماذج العضوية أيضا.
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واسر ر ررتنادا إلى الخبرات السر ر ررابقة لليونيدو ،ونتائ ت ليه عملية رسر ر ررم الخرائى ،ووالية اليونيدو في مجال

التنمية الصررنادية الشرراملة للجميع والمسررتدامة ،واالحتياجات الم ددة الناشررمة عن أزمة كوفيد ،19-يجري النظر
في أن يش ر ررمه نطاق الت الا العالمي القطاع الص ر ررناعي ،بدال من أن يقتص ر ررر على قطاع الص ر ررناعة الت ويلية،
مع احتمال أن يشر ررمه أيضر ررا الج ات الفاعلة ذات الصر ررلة في مجال سر ررالسر رره ال يمة ،مثه الرابطات الصر ررنادية
وغرن التجارة.
-22

ويقترح الت ليرره كررذلررل ،مع أخررذ اتجرراهررات التنميررة العررالميررة واحتيرراجررات ررا في االعتبررار ،أن يركز عمرره

الت الا العالمي على الثورة الصرنادية الرابعة والتكنولوجيات الرائدة ذات الصرلة ،فضرال عن ال ركة العالمية من
أجه الت ُّول العادل الذي يراعي المنظور الجنسرراني إلى التعافي المتسررم بانخفاض انبعاثات الكربون والقادر على
التكيُّف مع المناا ،بما في ذلل حلول االقتص ر ر رراد الدائري والطاقة المس ر ر ررتدامة واالبتكار وغير ذلل من المجاالت
ذات الصلة الواردة ضمن واليت ا.
-23

وينطوي إنشر ر ر ر ر رراء ت الا ابتكاري ومعياري وتعبوي موجه ن و ال لول على إمنانات هائلة لالسر ر ر ر ر ررتفادة

الكاملة من منافع الثورة الص ر ر ر ر ر ررنادية الرابعة للتص ر ر ر ر ر رردي ألكثر الت ديات اإلنمائية إل احا في العالم ،ومن ا ت ير
المناا والتدهور البيمي ،والفقر وعدم المساواة.
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ونظر التقييم األولي في جوانا مختلفة ،من بين ا الجوانا المتعلقة بنطاق الت الا العالمي ووضر ر ر ر ررعه

وهو يتراوح ما بين ت الا يعمه كمظلة لشربنات وت الفات اليونيدو القائمة وت الا تقود اليونيدو إنشراءه وتقوم
بإدارته وعمه اليونيردو مع المبرادرات القرائمرة إلى ت رالا تقردم يره اليونيردو المشر ر ر ر ر ر ررورة فقى) ،والمردة غير م دد
المدة أو لفترة م ددة) ،واالستدامة وآلية التمويه ،وهينه العضوية ومعاييرها ،والوضع القانوني.
-25

وتبين أنه لكي ي دد بوضوح نطاق الت الا العالمي ونموذج إدارته ،سينون من الضروري إجراء تقييم

لالحتياجات مع قطاع األعمال التجارية والدول األعضاء في اليونيدو.
-26

وستسعى اليونيدو ،بتوجيه من دول ا األعضاء وب يادة المدير العام ،إلى تعزيز تفعيه الت الا العالمي

في السر ر ر ر ر ر رنرة المقبلرة ،بمرا في ذلرل من خالل ت رديرد االحتيراجرات الضر ر ر ر ر ر ررروريرة من الموارد واالحتيراجرات المراليرة.
وسر ررينون دعم الدول األعضر رراء لت ديد المشر رراركين من القطاع الصر ررناعي وقطاع األعمال التجارية لدي ا وحشر ررد
المشاركين أهمية في تفعيه الت الا.

رابعا -اإلجراء المطلوب من المؤتمر ِّاتخاذه
-27
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لعه المؤتمر ُّ
يود أن ي يى علماً بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة.
َّ
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