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المؤتمر العام

الدورة التاسعة عشرة

فيينا 29 ،تشرين الثاني/نوفمبر –  3كانون األول/ديسمبر 2021
َّ
المؤقت
البند  10من جدول األعمال
ملتقى مسائل التنمية الصناعية

ملتقى مسائل التنمية الصناعية
ورقة مناقشة َّ
مقدمة من األمانة
المقرلت في إاال معتقى مسم م ممائ ،التنمية الصم م ممنا ية،
تتضم م مممن هذه الوثيقة م عوماأل عن األنشم م ممطة َّ

الذي سم م ُمي قد في إاال الجعسم مماأل ال امة لدولت المؤتمر ال ام التاسم م ة عشم مرت ،المقرل ان قادها من  29تشم مرين
الثاني/نوفمبر إلى  3كانون األول/ديسمبر .2021

أول -مقدمة
-1

أُدلج معتقى مس ممائ ،التنمية الص ممنا ية ،وفقا لعقرال م ع/9-ق ،1-ض مممن أعمال دولاأل المؤتمر ال ام،

بغية التوص ،إلى فهم مشترك بشأن قضايا التنمية من خالل تسعيط الضوء ععى الميادين ذاأل الصعة بأنشم م م م ممطة

اليونميدو الم نية بالت اون التقني ،ومناقشة تعك الميادين.
-2

وسميوون الموضموع الشمام ،لعمؤتمر ال ام هذه السمنة هو ء ناء مسمتقب ،أفضم،ء .وفي هذا السمياق ،سميسمت يد

معتقى مسمائ ،التنمية الصمنا ية من أعمال الدولاأل السمابقة في ت ي دوله بصم تف مر ال لايع المسمتوي ،بغية إجراء
حوال يقوم ععى نظرت اسمتشمرااية ويتسمم بقدل أ بر من الجدية والترابط والشممول بشمأن دول التنمية الصمنا ية الشمامعة

لعجميع والمستدامة في ترقيق خطة التنمية المستدامة ل ام  2030في عالم ما ب د كوفيد.19-
-3

وس مموو تواص مم ،دولت المؤتمر ال ام التاس م ة عش مرت اتباع جدول سمني واحد مب َّس مط ل ترت ان قاد المؤتمر

ثم ،سموو يتمون المشمالكون
هدو التقعي ،إلى أقصمى حد ممون من عدد ال الياأل التي سمتجري بالتواسي .ومن َّ

من المشالكة في جميع ف الياأل المؤتمر دون أن ي وتهم أي من الوقائع.

ألغراض االستدامة ،لم تُطبع هذه الوثيقة .ويرجى من أعضاء الوفود التكرم بالرجوع إلى الصيغ اإللكترونية لجميع الوثائق.
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واستكماال ألعمال معتقى مسائ ،التنمية الصنا ية ،سوو يرك عدد من ال الياأل الجانبية المواضيعية
-4
ص ِّممت هذه ال الياأل اإلضااية بغية تموين أصراب
ععى مسائ ،تتص ،والية اليونيدو وموضوع المؤتمر .وقد ُ
المص ممعرة من أن يس ممتكشم م وا م ا كيةية م الجة المش مما  ،ال المية النطاق باتباع ُنهو عا رت لعردود و ممامعة ل دت
قطاعاأل .وتشممم ،المواضمميع التي سمميجري برثها النوع الجنسممانيا واالقتصمماد اإل داعيا والثولت الصممنا ية الراب ة

(ءالصناعة 4.0ء)ا واالستثمالاأل المؤثرت في مجال السياساأل الصنا يةا وتغير المناخ.

وسوو تُستخدم في هذه ال الياأل ارائق هجينة تشم ،المشالكة حضوليا وعبر اإلنترنت ععى السواء،
-5
بغية إتاحة المشالكة والت اع ،ععى أوسع نطاق من جانب الدول األعضاء وأصراب المصعرة اآلخرين.
-6

وس م م م م م ممتوفر ف الياأل المؤتمر ال ام مر ال فريدا لتبادل األفكال والم عوماأل ايما ين الدول األعض م م م م م مماء،

والخبراء الراي ي المسمتوي الم نيين بالسمياسماأل اإلنمائية ،وممثعي القطاع الخاو ،وأعضماء األوسماا األ اديمية،
وممثعي مؤسساأل التموي ،اإلنمائي.

-7

وس م م ممتتا لجميع المش م م ممالكين في المؤتمر م عوماأل عن مواعيد وأما ن ان قاد ال الياأل ،وس م م ممائ ،منها

الموقع الشبوي الرسمي لعيونيدو المخصص لعمؤتمر.https://unido.org/gc19 :

ثانيا -فعاليات ملتقى مسائل التنمية الصناعية
(أ)

ملتقى اليونيدو الثامن المعني بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة
معلومات أساسية
-8

تنظم اليونيدو معتقياأل دولية بشمأن التنمية الصمنا ية الشمامعة لعجميع والمسمتدامة .وتجمع هذه المعتقياأل ين

الدول األعضم م م مماء في اليونيدو والشم م م ممركاء من أج ،االنخراا في حوال حول مختعف جوانب التنمية الصم م م ممنا ية وتبادل

الم الو والخبراأل وأفضم مم ،الممالسم مماأل لعنهوض بالتنمية الصم ممنا ية الشم ممامعة لعجميع والمسم ممتدامة وترقيق خطة التنمية

المستدامة ل ام  .2030وقد ُعقد أول معتقى من هذا القبي ،في عام .2014
-9

وسموو يناق

المعتقى الثامن الم ني بالتنمية الصمنا ية الشمامعة لعجميع والمسمتدامة ،الم نون ء م ار األ

من أج ،ترقيق الت افي االجتماعي واالقتصمماديء ،كيي يمون ُلن ُهو الت اون ين أصممراب المصممعرة المت ددين،
مث ،رامو اليونيدو لعشم ار ة القطرية ،تر ي الت افي االجتماعي واالقتصمادي والمسماهمة في جهود البعدان الرامية
إلى إعادت البناء بشو ،أفض ،في أعقاب جائرة كوفيد ،19-دعما ل قد األمم المتردت لع م.،

-10

وسمموو تجمع هذه ال الية ين ممثعين حووميين لاي ي المسممتوي من البعدان التي لديها رامو لعشم ار ة القطرية

لكي ي رض موا تجالهم المبا مرت والدلوس المسممت ادت ،فضممال عن ممركاء من منظومة األمم المتردت اإلنمائية ،والمنظماأل

الدولية واإلقعيمية ،والمؤسساأل المالية ،وغيرها من الجهاأل ال اععة في مجال التنمية ،بغية تبادل وجهاأل نظرهم.
-11

و وجف عام ،ستوفر هذه ال الية منب ار لعدول األعضاء والشركاء لعتراول ،وتبادل أفض ،الممالساأل ،واستبانة

ال رو المتاحة إلقامة الشم م ار األ وقاالق المبادلاأل المش ممتركة الرامية إلى النهوض بالتنمية الص ممنا ية الش ممامعة لعجميع

والمس ممتدامة ،وت ي الت افي من جائرة كوفيد 19-والنهوض ب قد ال م .،كما س ممتس ممعط هذه ال الية م يدا من الض مموء
ععى م ايا اليونيدو النسبية وما تضي ف من قيمة ،وخصوصا من خالل نهو رامو الش ار ة القطرية.

المسائل التي سيجري تناولها
لنهو الت اون ين أص م م ممراب المص م م ممعرة المت ددين التي تس م م ممت يد من الموالد التكميعية التي
-12
يي يمون ُ
يقدمها س م ممائر الش م ممركاء وما يض م ممطع ون بف من مبادلاأل أن تس م مماعد البعدان ععى الت افي من جائرة كوفيد،19-
وأن ت يد تر ي التقدم نرو ترقيق أهداو التنمية المستدامة؟
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-13

يي يمون لبرامو الش م م م م م ار ة القطرية أن تدعم الدول األعض م م م م مماء في دفع عجعة الت افي ععى المس م م م م ممتوي

االجتماعي واالقتصممادي من خالل التصممنيع الشممام ،لعجميع والمسممتدام ،واإلسممهام ايما تبذلف منظومة األمم المتردت

اإلنمائية من جهود ععى الص يد القطري؟
-14

يي يمون لخبرت اليونيدو في مجاالأل الرقمنة واالقتصم م مماد الدائري والترول الهيوعي أن تسم م مماعد البعدان

ععى إعادت البناء ععى نرو أفض،؟

(ب)

الجتماع الخامس للجهات المانحة
معلومات أساسية
-15

سم مموو يسم ممت يد اجتماع اليونيدو الخام

لعجهاأل المانرة من نجا الدولاأل السم ممابقة لهذه ال الية التي

لحب المش م ممالكون فيها ب رص م ممة االاالع ععى قص م ممص نجا المنظمة في إاال ت اععي م ممم ،اس م ممتخدام مقااع
َّ

ال يديو وعقد حعقاأل لعنقاش .وس م مميتض م مممن اجتماع الجهاأل المانرة هذا ال ام حعقة نقاش تتناول مواض م مميع مختالت
وما يقترن ها من قصص نجا لمشاليع اليونيدو و رامجها ومبادلاتها المنَّ ذت في جميع أنراء ال الم ،مع التركي

ععى ُنهو الش ار ة المبتكرت وأثرها ،دعما ل قد ال م ،وخطة التنمية المستدامة ل ام .2030
المسائل التي سيجري تناولها
-16

في الوقت الذي يسم ى ايف ال الم إلى السمميطرت ععى جائرة كوفيد 19-وآثالها االجتما ية واالقتصممادية

السم م م ممعبية ،يظ ،ال قر والبطالة وان دام المسم م م مماوات بمختعف مظاهره من التردياأل الرئيسم م م ممية .ويشم م م ممو ،تغير المناخ

واسم م م ممتن اد الموالد الطبيعية تهديداأل غير مسم م م ممبوقة لممن البشم م م ممري والتنمية ،وهو ما يتطعب من البعدان الت جي،
بإعادت الت كير في اقتص م مماداتها .ولم ي د الترول الهيوعي قا ال لعتطبيق دون وجود ص م ممناعة مرايدت مناخيا وقادلت
ععى الص م مممود وقائمة ععى الرقمنة .وفي الوقت ن س م ممف ،ترتاج المس م ممالاأل الدائرية المس م ممتدامة نرو ترقيق التنمية

االقتصادية إلى اال تكال ،ويجب أن تتسم بالشمول واإلنصاو .كما يمون لعثولت الصنا ية الراب ة أن تتيح فرصا
من خالل تروي ،أنظمة اإلنتاج وسالس ،القيمة ومستقب ،ال م.،

-17

الخام

وفي إاال الموضمموع ال ام لدولت المؤتمر ال ام التاسم ة عشمرت ،ء ناء مسممتقب ،أفضمم،ء ،سمميسممت رض االجتماع

لعجهاأل المانرة كيي ت م ،الدول األعضمماء في اليونيدو وسممائر الشممركاء اإلنمائيين الرئيسمميين جنبا إلى جنب

مع المنظمة من خالل الش م م م م ار األ المبتكرت وآلياأل التموي ،من أج ،ت ظيم األثر وت ي الك اءت ،بغية ترقيق األهداو

اإلنمائية المش ممتركة ععى الصم م يد الواني واإلقعيمي وال المي والت افي من جائرة كوفيد ،19-و ناء مس ممتقب ،أقدل ععى
في الكيةية التي

الصم م مممود من خالل التنمية الصم م ممنا ية الشم م ممامعة لعجميع والمسم م ممتدامة .كما سم م ممينظر االجتماع الخام
سم م م ِّ
متمون المجتمع ال المي من ال م ،بشم م ممو ،جماعي هدو سم م ممد ال جوت التمويعية من أج ،إعادت البناء بشم م ممو ،أفضم م مم،

وترقيق خطة التنمية المستدامة ل ام  2030وأهداو التنمية المستدامة التي تتضمنها هذه الخطة.
-18

وفي هذا اإلاال ،سمميواصمم ،اجتماع الجهاأل المانرة إيضمما الكيةية التي يسمماعد ها مجتمع المانرين

ععى الدفع قدما والية المنظمة المتمثعة في النهوض بالتنمية الصم م ممنا ية الشم م ممامعة لعجميع والمسم م متدامة في الدول

األعضم م م مماء ،وتوايد تعك الوالية .ولضم م م مممان أن يوون االجتماع موجها نرو المسم م م ممتقب ،وترقيق األثر ،سم م م ممتجري

مواءمة البرامو والمشمماليع والمبادلاأل المختالت مع الرةية االسممتراتيجية لعمنظمة ،وذلك بغية دعم دولها األعضمماء

في ترقيق النتائو اإلنمائية ععى نطاق واسم م م م ممع دعما لترقيق خطة التنمية المسم م م م ممتدامة ل ام  .2030وسم م م م مميتناول
االجتماع مجموعة من المواضمميع ،مث ،الترول الهيوعيا والترول الرقمي واال تكالا والصممناعاأل المرايدت مناخيا

واالقتصاد الدائريا والمسائ ،الجنسانية والشبابا وتدا ير التصدي لجائرة كوفيد.19-
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وسموو تسمعط هذه ال الية الضموء ععى الكيةية التي يمون ها لعهن ُهو اال تكالية إساء التموي ،والبرمجة أن ت يد
-19
من ت ي آثال ونتائو أعمال اليونيدو مع الدول األعضم مماء والشم ممركاء في التنمية من أج ،ءإعادت البناء بشم ممو ،أفضم مم،ء،
والترويو لمسممالاأل التصممنيع التي تنهل بالنمو الشممام ،لعجميع واال تكال ،والرد من أوجف عدم المسمماوات ،ودعم الترول
الرقمي والترول األخضر ،وت ي القدلت ععى الصمود ،والت جي ،بإحراس التقدم نرو ترقيق أهداو التنمية المستدامة.

(ج)

إطالق تقرير التنمية الصناعية 2022
معلومات أساسية
-20

تقرير التنمية الصمنا ية هو منشمول يصمدل ك ،سمنتين ويشمو ،الناتو البرثي الرئيسمي لعيونيدو .ويتناول

هذا التقرير آخر التطولاأل واالتجاهاأل في مجال التنمية الصممنا ية في السممياق ال المي ،في حين يرك ك ،عدد

منف أيضا ععى جوانب مهمة مختع ة من مجال التنمية الصنا ية.
-21

ويتناول تقرير التنمية الص م ممنا ية  2022موض م مموع مس م متقب ،التص م ممنيع في عالم ما ب د الجائرة .ويرع،

التقرير كيي أثرأل جائرة كوفيد 19-ععى قطاع الص م م م م م ممناعة الترويعية عبر البعدان والص م م م م م ممناعاأل والش م م م م م ممركاأل
وال ممال ،ويبين أن همذا األثر كمان غير متجمان

إلى حمد كبير .كمما يقيِّم التقرير مما لالتجماهماأل الكبري األخري

التي كانت قائمة قب ،الجائرة من آثال مرتمعة ععى السمنواأل القادمة .ويسمتر مد الترعي ،بسمؤالين أسماسميين ،هما:
لمماذا نجرمت ب ل البعمدان في اجتيماس همذه األسممة ععى نرو أفضم م م م م م مم ،من غيرهما؟ ومما هي المدلوس التي يمون

استخالصها من ذلك ايما يتص ،بمستقب ،التصنيع؟
-22

وفي إاال عمعية اإلص ممدال ،س مموو ت رض النتائو والرس ممائ ،الرئيس ممية التي يتض مممنها التقرير وتناق

مع فريق

من الخبراء البالسين في مجال التنمية الصم م م م ممنا ية .وتهدو هذه ال الية إلى ح الت كير في مسم م م م ممالاأل ال م ،المقبعة من

أج ،إعادت البناء بشو ،أفض ،ععى إثر األسمة ،في مجاالأل صنع السياساأل والممالساأل اإلنمائية والبروث والمناصرت.
المسائل التي سيجري تناولها
-23

أظهرأل جائرة كوفيد 19-أهمية ناء القدلاأل الصمنا ية وت ي ها دعما لقدلت االقتصماداأل والمجتم األ

-24

وسموو تتطعب إعادت البناء بشمو ،أفضم ،ععى إثر األسمة وترقيق الت افي الشمام ،لعجميع والمسمتدام أن

ععى الصمود في مواجهة األحداث البالغة الشدت.

يبممذل المجتمع الممدولي جهودا منسم م م م م م مقممة تهممدو إلى دعم تنميممة القممدلاأل الصم م م م م م منمما يممة وت ي البنى الترتيممة في

االقتصاداأل األق ،نموا.

ثالثا -الفعاليات الجانبية اإلضافية
(أ)

النساء كعوامل دافعة للتغيير من أجل إيجاد صناعة مستدامة أثناء جائحة كوفيد 19-وما بعدها:

جائزة اليونيدو للتعبئة لتعزيز المساواة بين الجنسين
معلومات أساسية
-25

يمث ،الت افي من الجائرة فرصم م ممة فريدت لوضم م ممع تدا ير جريبة تهدو إلى ناء اقتصم م مماداأل أ ثر اسم م ممتدامة

و موال وقدلت ععى الصمود تضع النساء في مقدمة المشهد الصناعي وجوهره .وفي الوقت الذي يس ى ايف المجتمع
ال المي إلى إعادت ناء الص م م م م ممناعاأل واالقتصم م م م م ماداأل والمجتم األ بش م م م م ممو ،أفض م م م م مم ،في أعقاب جائرة كوفيد،19-

فإن االستثمال في النساء هو الشيء الصريح والذكي الذي يت ين القيام بف.
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المسائل التي سيجري تناولها
-26

ال يمون التغعب ععى األسمة الناجمة عن جائرة كوفيد 19-إذا تواصم م م م مم ،ترك النسم م م م مماء وال تياأل خعف

الركب .واليونيد و مسم ممت دت لتقديم الدعم إلى الدول األعضم مماء في النهوض بالمسم مماوات ين الجنسم ممين وتموين المرأت
خالل الجائرة ،وايما تتخذه الدول األعض مماء من تدا ير الت افي ،وكذلك في وض ممع تدا ير جريبة تهدو إلى ناء

اقتصاداأل أ ثر استدامة و موال وقدلت ععى الصمود.
-27

وتس م ممعِّم اليونيدو بأن االلت ام التنظيمي القوي بالمس م مماوات ين الجنس م ممين وتموين المرأت ،إض م ممافة إلى وجود

ثقافة في موان ال م ،ت م ،نش م م مماا ععى ت ي التنوع واإلدماج ،س م م مميؤدي إلى ترقيق نتائو إنمائية أ ثر ف الية.

ولذلك ،سم م م مموو تسم م م ممعط هذه ال الية الضم م م مموء ععى ما تخع ف مبادلاأل اليونيدو من أثر ععى المشم م م ممهد الصم م م ممناعي

ايما يت عق بالنوع الجنس م م م م م مماني ،وت ترو بما حققف موظ و اليونيدو من إنجاساأل بالست أس م م م م م ممهمت في ترقيق نتائو
معموسة في مجال المساوات ين الجنسين من خالل منح جائ ت الت ببة لت ي المساوات ين الجنسين.

(ب)

مساهمة اليونيدو في السنة الدولية لالقتصاد اإلبداعي من أجل التنمية المستدامة2021 ،
معلومات أساسية
 -28في عام  ،2019أععنت الجمعية ال امة لممم المتردت ،في دولتها الراب ة والسمب ين ،عام  2021السمنة
الدولية لالقتصاد اإل داعي من أج ،التنمية المستدامة (َّ .)A/RES/74/198
وسعم القرال بالراجة إلى ت ي النمو

االقتصم ممادي الشم ممام ،لعجميع والمسم ممتدام ،والمسم مماعدت ععى اال تكال ،وتوفير ال رو وال وائد لعجميع واإلسم ممهام في

تموينهم ،واحترام جميع حقوق اإلنس م م ممان .كما أ م م ممال القرال إلى أن الراجة ال ت ال قائمة إلى دعم البعدان النامية

والبعدان التي تمر اقتصم م م م م مماداتها بمرحعة انتقالية في تنويع اإلنتاج والصم م م م م ممادلاأل في مجاالأل منها مجاالأل النمو

المستدام الجديدت ،بما في ذلك مجال الصناعاأل اإل دا ية.
المسائل التي سيجري تناولها

ُي هد االقتص مماد اإل داعي أحد أس ممرع القطاعاأل نموا ععى الصم م يد ال المي ،وهو بالغ الدينامية من حي
-29
توليد الدخ ،وخعق فرو ال م ،وعائداأل التصم م ممدير .وتدعم اليونيدو تنمية الصم م ممناعاأل اإل دا ية في المجتم األ
المرعية الريةية الضم ممعي ة بغية الت جي ،ترقيق الشم مممولية والتكام ،االقتصم ممادي ،األمر الذي من م ممأنف أن يسم ممهم
في ترسين سب ،كسب العي .

-30

و مالنظر إلى أن لمدي كم ،منطقمة ومجتمع مرعي و عمد تراث ثقمافي فريمد من نوعمف ،ت مم ،اليونيمدو ععى

وض م م م ممع التراث الثقافي في ص م م م ممميم اس م م م ممتراتيجياأل التنمية االقتص م م م ممادية المرعية ،بري

تجمع ين التراث الثقافي

التقعيدي والتصميماأل ال صرية والهن ُهو المبتكرت من أج ،تطوير منتجاأل جديدت لمسواق اإلقعيمية والدولية.
(ج)

عالم ما بعد الجائحة سيكون رقميا :تداعيات الثورة الصناعية الرابعة على الدول النامية
معلومات أساسية
-31

ي ضم ممي ظهول ونشم ممر التكنولوجياأل الرائدت التي تنطوي ععيها الثولت الصم ممنا ية الراب ة ،أو تكنولوجياأل

اإلنتاج الرقمية المتطولت ،مث ،الذكاء االص ممطناعي ،وترعيالأل البياناأل الض ممخمة ،والروس ممبة الس ممرا ية ،وقنترنت

األ م م ممياء ،والرو وتياأل المتقدمة ،والصم م ممنع التجمي ي ،إلى إحداث تغييراأل جذلية في ابي ة اإلنتاج الصم م ممناعي،

وهو ما يؤدي إلى ام
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-32

يمون لعثولت الص ممنا ية الراب ة أن تض ممطعع دول لئيس ممي في تموين التنمية الص ممنا ية الش ممامعة لعجميع

والمسمتدامة .وال يشمو ،اال تكال والترول الرقمي مصمدلين لع مالة الجيدت ولكي ت يسمتند إليها أي اقتصماد قائم ععى
الم رفة فرسم ممب ، ،إن من م ممأنهما أيضم مما تموين ال باأل الضم ممعي ة من سيادت مشم ممالكتها في األنشم ممطة اإلنتاجية،

ووضع وتن يذ حعول مبتكرت وأ ثر استدامة لعتردياأل المطروحة اليوم.
-33

ومن أج ،ترقيق الترول الرقمي الشم م ممام ،لعجميع والمسم م ممتدام ،هناك خمسم م ممة عناصم م ممر تموينية من الضم م ممرولي

توفرها ،هي :ت ي المهالاأل و ناء القدلاألا والرقمنة ععى مسم م م ممتوي الشم م م ممركاألا والنظم اإليوولوجية لال تكالا والشم م م م ار األ

واالسمتثمال والبنى الترتيةا وسمياسماأل الروكمة والتكنولوجيا واال تكال .وسميوون لم الجة هذه ال وام ،األسماسمية ععى نطاق
واسع أهمية حاسمة في ترقيق األثر الترويعي المتوخى من خالل التوسع في تطبيق التكنولوجيا الرقمية و ناء القدلاأل.

-34

وت م ،اليونيدو ،بالت اون مع دولها األعضم مماء ،ععى وضم ممع إاال اسم ممتراتيجي لعثولت الصم ممنا ية الراب ة

هدو ت ميم الترول الرقمي والمس م م م م ممتدام والمراعي لالعتبالاأل الجنس م م م م ممانية وااللتقاء بالقدلاأل الرقمية .وقذا ألادأل

البشم م مرية كو ،أن تجني ال وائد الترويعية التي يتيرها التص م ممنيع الرقمي ،ايجب أن تكون الثولت الص م ممنا ية الراب ة

متمرولت حول اإلنسم م م م ممان وأن تكون م م م م ممامعة لعجميع من الناحية االجتما ية ،وهو ما من م م م م ممأنف أن يج  ،الثولت
الصنا ية الراب ة ت ود بال ائدت ععى الجميع.

(د)

أشكال الستثمار الجديدة بوصفها محركات للتعافي المستدام في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد19-
معلومات أساسية
ممو ،ت ش ممي جائرة كوفيد 19-وما خع تف من آثال اجتما ية واقتص ممادية متالحقة في جميع أنراء ال الم تهديدا
-35
لعجهود الرامية إلى ترقيق أهداو التنمية المسم م م ممتدامة .فقد أدأل الجائرة إلى نتائو منها تراجع اإلنتاج ال المي ،حي َّأثرأل

بصم ممولت خاصم ممة ععى عم ،المنشم مماأل الصم ممغيرت والمتوسم ممطة في البعدان النامية .كما يت امن ت شم ممي الجائرة مع داية الثولت

الصم ممنا ية الراب ة ،وهو ما ج  ،المنشم مماأل الصم ممغيرت والمتوسم ممطة تكافح من أج ،دء الترول الرقمي الطوي ،األج ،،ألنها

غالبا ما ت تقر إلى ما يع م من الم الو والدعم المالي والقوي ال امعة المؤهعة لعقيام تعك المهمة.
-36

ويقتض م ممي هذا ال س م ممياق اتباع نهو جديد تماما من أج ،دعم البعدان النامية في اس م ممتبانة ما يت ين ععيها

ذلف من جهود لتشم م م ممجيع االسم م م ممتثمال وتيسم م م مميره ،بغية تعبية احتياجاأل مجموعاأل المسم م م ممتثمرين الجديدت ععى نرو

أفض م م م م مم ،،وال س م م م م مميما المس م م م م ممتثمرين المؤثرين واالس م م م م ممتثمالاأل األجنبية المبا م م م م مرت ذاأل النو ية الجيدت ،ول ط هذه

المجموعاأل من المستثمرين بالنسيو المرعي لعمنشاأل الصغيرت والمتوسطة.
-37

وي ض ممي االس ممتثمال المؤثر إلى إحداث نقعة نو ية في نهو االس ممتثمال التقعيدي من خالل التركي ععى

التغير االجتماعي والبيبي اإليجا ي .وس ممتتطعب االس ممت ادت من اآلثال اإليجا ية غير المبا ممرت لالس ممتثمال األجنبي
المبا ممر ودخول المسممتثمرين المؤثرين الجدد أن ت م ،الجهاأل الم نية تشممجيع االسممتثمال في اقتصمماداأل البعدان

النامية ععى االلتقاء بالقدلاأل.

المسائل التي سيجري تناولها
-38

ينطوي االسممتثمال المؤثر ععى إمواناأل هائعة لتس مريع وتيرت عمعية الت افي من جائرة كوفيد .19-ومع

ذلك ،يت ين ععى البعدان أن ت هم دينامياتف الخاصة لكي تتمون من تسخيرها ب الية.
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-39

وتكتسم م م ممي الش م م م م ار األ والشم م م ممبواأل ال المية ،مث ،م م م ممبوة مواتب ترويو االسم م م ممتثمال والتكنولوجيا التاب ة

لعيونيدو ،أهمية حاسمممة في إيجاد فهم مشممترك أل مموال االسممتثمال الجديدت ايما ين الجهاأل ال اععة ععى مسممتوي

الشركاأل والمؤسساأل والسياساأل.
(ه)

إحياء السياسات الصناعية – إمكانية إنشاء ملتقى عالمي معني بالسياسات الصناعية ألغراض تعلم
السياسات المتعدد األطراف وتبادل المعارف

معلومات أساسية
-40

تشممو ،السممياسممة الصممنا ية مرركا لعترول االقتصممادي ،ولذلك فهي تتطعب أن يتمتع مقرلو السممياسمماأل

بقدلت قوية ععى النهوض ععى نرو أفضم ،بال معياأل المسمتخدمة في صمول السمياسماأل وترسمين اسمتخدام األدواأل
وأسم م مماليب التقييم الم تمدت في هذا الشم م ممأن .و النظر إلى والية اليونيدو والدول الذي تضم م ممطعع بف ضم م مممن منظومة

األمم المتردت ،فبداية مرحعة الت افي التي تعي جائرة كوفيد 19-توفر لها فرصم ممة مناس م مبة إلنشم مماء منبر مشم ممترك

لتبادل الخبراأل وت ي الروال والت عم المت ددي األاراو في مجال الس م م م ممياس م م م مماأل ال امة ين الدول األعض م م م مماء.
وسم م ممتكون هذه ال الية الجانبية أول مناسم م ممبة لمناقشم م ممة م الم هذا المنبر وسم م ممب ،تيسم م ممير الروال والت هعم في مجال

السياساأل ال امة من خالل إنشاء معتقى سنوي لعسياساأل الصنا ية.
المسائل التي سيجري تناولها
-41

تؤدي الس م ممياس م مماأل الص م ممنا ية دو ال لئيس م مميا في ترقيق التنمية الص م ممنا ية الش م ممامعة لعجميع والمس م ممتدامة.

و ينما نش ممهد انب اثا لعس ممياس مماأل الص ممنا ية ،فإن المس ممتوياأل المطعو ة من الم الو والقدلاأل لض مممان النجا في
صياغتها وتن يذها في القرن الرادي وال شرين قد الت ت الت اعا كبيرا.

-42

وثمة حاجة معرة إلى إنشمماء معتقى عالمي م ني بالسممياسمماأل الصممنا ية من أج ،تيسممير الروال وتبادل

الم الو بشمأن السمياسماأل الصمنا ية ين أاراو مت ددت ،وذلك من أج ،ت ي التنمية الصمنا ية وترقيق أهداو

التنمية المسم م م ممتدامة ،خصم م م مموصم م م مما في عالم يتسم م م ممم بروس اتجاهاأل كبري مث ،أثر جائرة كوفيد ،19-وتخضم م م ممير
الصناعة ،وقعادت هيوعة اإلنتاج ال المي ،والرقمنة.

-43

وسممتعتم

في إاال هذه ال الية الجانبية ت عيقاأل أولية من الدول األعضمماء بشممأن اقت ار إنشمماء معتقى

سنوي م ني بالسياساأل الصنا ية ،وست يد في تقديم اإلل اد لممانة في تن يذها لذلك االقت ار .

(و)

تسريع تحقيق آثار العمل المناخي بالنسبة للدول األعضاء من خالل التنمية الصناعية الشاملة
للجميع والمستدامة
معلومات أساسية
-44

تتمتع اليونيدو ،ب ضمم ،عمعها الذي يجمع ين الرووماأل والصممناعة واال تكال ،وضممع فريد ِّ
يمونها من

دفع عجعة التغيير في مجال التنمية الصمنا ية والممالسماأل الصمنا ية نرو مسمالاأل إنمائية مرايدت مناخيا وقادلت

ععى الصمممود أمام تغيراأل المناخ .وععى مر السممنين ،تطولأل خبرت وتجر ة اليونيدو في مجال التنمية الصممنا ية
الشممامعة لعجميع والمسممتدامة ايما يت عق تصممميم البرامو المت عقة بالمناخ وتن يذها عبر مختعف وظائف المنظمة،
األمر المذي ساد من ت ي مومانمة أعممالهما الراميمة إلى النهوض بمالرعول المنماخيمة المتصم م م م م م معمة مدول الصم م م م م م منماعمة

وسمياسماأل التنمية الصمنا ية ،بالنظر إلى ما يتسمم بف ذلك من أهمية بالغة في تطبيق مسماهماأل الدول األعضماء
V.21-07564
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المرمددت وانيما وترقيق أهمداو ات ماق بمالي  ،وتن يمذ خطمة التنميمة المسم م م م م م متمداممة ل مام  2030ومما يرتبط هما من

أهداو تت عق ترقيق صافي انب اثاأل ص ري برعول منتصف القرن.
-45

وفي هذا الس م م م ممياق ،فإن وض م م م ممع إاال اس م م م ممتراتيجي لهذه اإلجراءاأل وت ميم ال م ،المناخي في اليونيدو

سمميقع ،إلى أدنى حد ممون من األثر المناخي الناتو عن عمعياأل المنظمة ،وسممي م ،في الوقت ن سممف ععى سيادت
اءت أنشمطتها وتوسميع نطاقها إلى أقصمى حد ممون بغية التصمدي لتغير المناخ والتخةيي من حدتف ،وذلك من

خالل ت ي الهن ُهو البرنامجية ،وقيجاد أوجف التاسل ،وترقيق الترول.
-46

ويتمث ،الهدو من هذه ال الية الجانبية في عرض اإلاال االسم م م م ممتراتيجي و م م م م ممر كيي ت م ،مختعف

وظائف اليونيدو ععى نرو تاسلي من أج ،ترقيق اآلثال المتص ممعة بالمناخ في س ممياق عمعها الرامي إلى النهوض
بالتنمية الصنا ية الشامعة لعجميع والمستدامة.

المسائل التي سيجري تناولها
-47

إن النتمائو التي توص م م م م م مم ،إليهما تقرير التقييم الس م م م م م ممادس لعهيبمة الرووميمة المدوليمة الم نيمة تغير المنماخ عماجعمة

وواضم م م م ممرة بشم م م م ممو ،ال لب

ايف :فإذا ألدنا أال نتجاوس عتبة االحترال المت ق ععيها دوليا والبالغة  1,5دلجة مبوية ،ف عينا

ترقيق ترول أسماسمي في االقتصماد ال المي نرو تنمية تراعي البيبة وتصمون الموالد وتتسمم بالرياد المناخي .ويجب ععينا
أيضا أن نبني القدلت ععى الصمود أمام آثال تغير المناخ وأن نك  ،االنتقال ال ادل نرو مجتمع منخ ل الكرون.

-48

والصممناعة مسممؤولة بشممو ،مبا ممر عن أ ثر من ثع

االسممتهالك ال المي لعطاقة األولية وانب اثاأل ثاني

أ سم م م م م م مميد الكر ون المتصم م م م م م ممعة بالطاقة ،في قطاعاأل عديدت منها القطاعاأل التي يصم م م م م م م ب التخةيي من آثالها،

ثم ،س مميؤدي القطاع الص ممناعي دو ال حيويا في ترديد ما إذا كان
مث ،المواد الكيميائية والص ممعب واألس مممنت .ومن َّ
ال م ،المناخي سيترقق ععى نرو يتما ى مع األهداو المت ق ععيها دوليا.

-49

وسم مميناق

المشم ممالكون في هذه الدولت التصم ممدي لعتردي المناخي ال المي في سم ممياق الت افي في مرحعة

ما ب د جائرة كوفيد ،19-وسممب ،المضممي قدما ب د مؤتمر األمم المتردت السممادس وال ش مرين بشممأن تغير المناخ،
الذي س ممي قد في غالس مموو في تشم مرين الثاني/نوفمبر  ،2021ودول القطاع الص ممناعي في المس مماهمة في االنتقال

ال ادل صوب مجتمع يتمتع بالقدلت ععى الصمود أمام تغهيراأل المناخ وينتو صافي انب اثاأل ص ري.
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وسمميوفر هذا النقاش سممياقا لعنظر في إاال مناخي تسممتر ممد بف أولوياأل اليونيدو المتصممعة بالتنمية الصممنا ية

المتالئمة مع المناخ .وضممن إاال حافظة اليونيدو الرالية لعمشماليع التي ترك ععى التنمية الصمنا ية الشمامعة لعجميع

والمسم م م م م ممتدامة ،هناك ال ديد من المشم م م م م مماليع التي تردث آثا ال مناخية م يدت ،وتسم م م م م مماعد الدول األعضم م م م م مماء ععى ترقيق
ما تضم م م مممنتف مسم م م مماهماتها المرددت وانيا من أهداو تت عق بالتكيي والتخةيي .وسم م م ممتضم م م ممع اليونيدو إاا ال يسم م م مممح لها

بالمشم ممالكة في ترقيق التنمية الصم ممنا ية الشم ممامعة لعجميع والمسم ممتدامة ععى نرو أ ثر منهجية واسم ممتراتيجية بالت اون مع

الدول األعضم مماء والشم ممركاء الخالجيين ،وسم ممتنسم ممق ععى نرو أ ثر ف الية بشم ممأن األنشم ممطة المتصم ممعة بالمناخ ععى نطاق
المنظمة .وسميردد هذا اإلاال أيضما المجاالأل التي تسم ر فيها أنشمطتف عن ترقيق فوائد مناخية مشمتركة ،وسميسمتردث

مقايي

داخعية أقوي من أج ،تتبع أثره وت ي المشالكة مع الدول األعضاء والوكاالأل الشريوة.

رابعا -اإلجراء المطلوب من المؤتمر اتخاذه
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ل  ،المؤتمر يود أن يريط ععما بالم عوماأل الوالدت في هذه الوثيقة.
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