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   مقدمـة  -أوال 
، تعرض هذه الوثيقة تقريـر املـدير العـام الـذي     ٦-ق/١٣-وفقاً لقرار املؤمتر العام م ع  -١

يتناول فيه الدور احلاسم الذي تقوم به القطاعـات اإلنتاجيـة يف دعـم حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة       
 .والكيفية اليت تقدم ا اليونيدو مسامهات أخرى يف هذه العملية لأللفية

يف إطار إعـالن األمـم املتحـدة     ٢٠٠٠واألهداف اإلمنائية لأللفية اليت اعتـُمـِدت يف عام   -٢
لأللفية هي التزام من جانب زعماء العامل بالتعـاون عامليـاً علـى مكافحـة الفقـر واجلـوع واملـرض        

منـه دفـع عجلـة     رضرٍ الغـ وحيـدد اإلعـالن اخلطـوط العريضـة إلطـا      .البيئة وسوء التغذية وتدهور
وتشكـــِّل األهــداف  .التقــدم يف ســبيل حتقيــق الرفــاه واحلقــوق واحلريــات واألمــن جلميــع البشــر   

 .اإلمنائية لأللفية جمموعة نواتج ملموسة وقابلة للقياس يف إطار السعي إىل حتقيق هذه األهداف

ملمـوس يف بعـض اـاالت، بفضـل عوامـل أمهــّها        متقـد  أحـرز ، زمنعقد من الـ  وبعد  -٣
ة، والعوملة، ومعدالت النمـو االقتصـادي العاليـة الـيت شـهدا اقتصـادات       ية القوياإلرادة السياس

للنظـر   الفتـة قطـع أشـواط   كما أثبتت بلدان نامية عديدة قدرا علـى   .ناشئة مثل الصني واهلند
دي من خالل تطوير قـدراا اإلنتاجيـة وتسـخري ذلـك يف سـبيل انتشـال       يف جمال النمو االقتصا
إحـراز تقـدم يف    ال يسـتطيع  أي بلـد ويف هذا الصـدد، أظهـر التـاريخ أن     .الناس من حالة الفقر

وتبـين   .جمال التنميـة بـدون القيـام باسـتثمارات وافيـة يف قطـاعي الصـناعة والصـناعة التحويليـة         
لـى الوجـه   كن لالستراتيجيات الصناعية اليت تــُصاغ وتـُنــفَّذ ع  قصص جناح شرق آسيا كيف مي

بيد أن واقع احلـال هـو أن    .ال يف االقتصادات واتمعات حنو األفضلالصحيح أن تـُحدث حتو
 حبيـث ال ييسـر  التقدم أحرز بوترية بطيئة للغاية وبصورة متفاوتة يف معظم أجزاء العـامل النـامي   

ويعود كـثري مـن املكتسـبات العامليـة يف هـذا الصـدد        .ت اإلمنائية لأللفيةحتقيق األهداف والغايا
وعلـى النقـيض مـن ذلـك، شـهدت أفريقيـا        .إىل اهلبوط املثري يف معدالت الفقـر يف شـرق آسـيا   

مليــون نســمة ممــن هــم يف حالــة فقــر مــدقع يف عــام   ١٠٠جنــوب الصــحراء زيــادة بــأكثر مــن 
 )١(.١٩٩٠مقارنةً  بعام  ٢٠٠٥

يف  الـــواردةفصــلنا اآلن مخـــس ســـنوات عــن املوعـــد النـــهائي لتحقيــق االلتزامـــات    وت  -٤
األهـداف اإلمنائيــة لأللفيـة، وقــد أخـذ احتمــال التقصــري يف حتقيـق عــدد مـن األهــداف يشكـــِّل      

وعلــى الــرغم مــن بــدء بــروز بــوادر انتعــاش، فــإن األزمــة االقتصــادية وأزمــة    .حقيقــة صــارخة
دا اآلونـة األخـرية علـى املسـتوى العـاملي جعلـت فـرص إحـراز         األغذية وأزمة الوقود اليت شه

ــة        ــل أدت، يف بعــض احلــاالت، إىل احنســار املكاســب املتحقِّق ــر صــعوبة ب ــدم أكث وتقــدر  .تق
───────────────── 

 .، إال إذا ذكـِر خالف ذلك"٢٠٠٩تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام "ـُشار إليها مستقاة من اإلحصاءات امل  )١(  
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مليون نسمة وقعوا يف براثن الفقر نتيجـة الرتفـاع أسـعار األغذيـة      ١٠٠دراسات أن أكثر من 
  زمـة االقتصـادية واملاليـة العامليـة يف السـنتني      ، يف حـني دفعـت األ  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧خالل عـامي
ويفضـي االفتقـار إىل وظـائف نتيجـة      .مليـون نسـمة آخـرين إىل حالـة الفقـر      ٢٠٠األخريتني بــ 

إىل تفـاقم الوضـع القـائم ويبـدو أن التحـديات سـتكون أشـد         أيضـا لالنكماش االقتصـادي هـو   
 .ساحلية والدول اجلزرية الصغرية الناميةيف أقلّ البلدان منواً والبلدان النامية غري ال وطأة

ــة          -٥ ــة انتقالي ــر مبرحل ــيت مت ــة واالقتصــادات ال ــدان النامي ــك، شــهدت البل وفضــالً عــن ذل
ـــّقات الرأمساليــة،     املتضــررة مــن األزمــة ايــار أســواق األســهم املاليــة، وتراجعــاً يف حجــم التدف

الصـــادرات، وارتفاعـــاً يف تكـــاليف    واخنفاضـــاً يف املســـاعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة، وهبوطـــاً يف    
وأتاح ارتفاع أسعار السـلع األساسـية يف السـنوات اخلمـس األخـرية فرصـة للبلـدان        . االقتراض
الســلع األساســية، إال أنــه  الصــادرات مــنقــدر كــبري مــن اإليــرادات عــن طريــق   إلدرارالناميــة 

أســعار ارتفــاع ك أن يضــاف إىل ذلــ. تلــك اإلمكانيــة ممــا بــددحــدث ايــار يف هــذه األســعار 
 .فاتورة واردات البلدان النامية لطاقة واألغذية زادت بصورة غري متناسبة حجما

حتقيـق   صـوب العامل والشركاء اإلمنائيون السـتعراض التقـدم احملـرز     قادةوعندما جيتمع   -٦
ــة، يف     ــة، يف االجتمــــاع العــــام الرفيــــع املســــتوى للجمعيــــة العامــ األهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــ

ــا يكفــل   إقامــة، ســيتحتم إعــادة جتديــد التزامــات وإعــادة   ٢٠١٠ســبتمرب /لــولأي شــراكات مب
، ضـرورة تنفيـذ   فيمـا يسـتلزمه  وسيسـتلزم ذلـك،   . ٢٠١٥االندفاع النهائي يف الطريق حنو عام 

ــتقين والشــراكات مبــا هــو ضــروري لتحقيــق األهــداف       ــدعم ال االلتزامــات بشــأن التمويــل وال
أكــرب مــن التركيــز واملــوارد يف ســبيل تطــوير القــدرات    اًســيتطلَّب قــدركمــا . اإلمنائيــة لأللفيــة

ففــي عـــامل يشــهد تـــرابط    .اإلنتاجيــة مــن أجـــل إرســاء قاعـــدة مســتدامة للنمــو االقتصـــادي     
 .ت التغيري تعزيز التعاون الدويلاالقتصادات وتشابك القضايا، تستدعي حتديا

    
   ائية لأللفيةمسامهة اليونيدو يف حتقيق األهداف اإلمن  -ثانيا 

يف اإلطـار الربنـاجمي املتوسـط األجـل للفتـرة       الوارديوفـِّر اهلدف اإلمنائي العام لليونيدو   -٧
 أسـندا إىل تنفيـذ الواليـة الـيت    مـن خاللـه   املنظمـة   تسـعى السياق العام الذي  ٢٠١٣-٢٠١٠

ذلـك أن اليونيـدو    ويعـين  .واملسـامهة يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      إليهاالدول األعضاء 
 .الفقـر  وهـدة الصناعات والقدرات اإلنتاجية سعياً النتشال الناس الفقراء من تنمية تركـِّز على 

ـــّة عــامل اليــوم املتســم بالعوملــة وتظــلّ التنميــة الصــناعية، يف  الرفــاه البشــري ب للنــهوض، أداة قوي
ترتـب اليونيـدو أنشـطتها لتعزيـز     و .يف األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة   اُسـد  وتعزيـز الصـاحل العـام    

التنمية الصناعية ضمن ثالث أولويات مواضيعية تتضمـَّن احلـد مـن الفقـر مـن خـالل األنشـطة       
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، )٨املرتبطــة باهلــدف (، وأنشــطة بنـاء القــدرات التجاريــة  )٣و ١ باهلــدفنياملرتبطــة (اإلنتاجيـة  
  ).٧املرتبطة باهلدف (البيئة والطاقة  وأنشطة

    
    القضاء على الفقر املدقع واجلوع :١اهلدف     

الـذين يعيشـون بـدخل     األشـخاص ، اخنفـض عـدد   ٢٠٠٥إىل  ١٩٩٠ مـن  الفترة خالل  -٨
ــه  .بليــون نســمة ١.٤إىل  ١.٨دوالر يف اليــوم مــن  ١.٢٥يقــلّ عــن  أن  يــزداد وضــوحابيــد أن

ــيت حتقـــَّقت يف مكافحــة الفقــر املــدقع ستنحســر نتيجــة لالنكمــاش       بعــض املكاســب الكــربى ال
مـدقع   يف حالـة فقـر   سيزيد عـدد الـذين يعيشـون   ، ٢٠٠٩ويـُقدر أنه يف عام  .االقتصادي العاملي

 .كان متوقـَّعا قبل وقوع األزمة عمامليون نسمة  ٩٠ومليون  ٥٥ مبا يتراوح بني

مركزيـة فيمـا    مسـألةً  ١غايات ومؤشرات اهلدف  كما يتبني منويظلّ احلد من الفقر   -٩
ويقـوم ذلـك علـى فكـرة أن السـبيل األكثـر فعــَّالية         .و من دعم إىل البلدان الناميةتقدمه اليونيد

استدامة النمو االقتصادي الـذي ميكـن أن يتولــَّد عـن طريـق تنميـة صـناعية         هوللحد من الفقر 
ومتثـــِّل الصــناعة جــزءاً مهمــاً مــن عمليــة تطــوير تنظــيم املشــاريع         .يقودهــا القطــاع اخلــاص  

املهـارات البشـرية وإجيـاد فـرص      ىدم التكنولـوجي واالرتقـاء مبسـتو   اري والتقـ واالستثمار التج
ــروابط املشــتركة بــني      .عمــل الئقــة ــة الصــناعية ميكــن أيضــاً أن تســاعد، مــن خــالل ال والتنمي

 .اليـة وكفـاءة وقطـاع خـدمات مزدهـر     اء األساس لقطاع زراعي أكثر فعالقطاعات، على إرس
حتسـينات علـى منـو اإلنتاجيـة والنمـو لصـاحل الفقـراء مبـا          وتساهم مجيع هذه العوامل يف إدخـال 

 . مستويات املعيشةيفضي إىل حتسني

ويشكـِّل منظـِّمو املشاريع، واملنشآت الصغرية واملتوسطة، املصـادر الرئيسـية لألنشـطة      -١٠
ة علـى  وهم لديهم القـدر  .االقتصادية اليت تدعم منو اإلنتاجية واحلد من الفقر يف البلدان النامية

قـد ظـل تطـوير    و .توليد أعمال منتجة والئقة، باإلضـافة إىل زيـادة االسـتثمار داخـل االقتصـاد     
مــن أجــل تطــوير القطــاع اخلــاص  السياســاتالــدعم يف جمــال  وتقــدميقــدرات تنظــيم املشــاريع 

رد ويتحقَّق ذلك من خالل تعزيز تنمية املـوا  .مكوناً برناجمياً أساسياً يف مكافحة اليونيدو للفقر
البشــرية، ونقــل املهــارات واملعــارف، والــربط الشــبكي فيمــا بــني منظِّمــي املشــاريع واملنشــآت  

أيضاً على صوغ السياسات والـربامج واألطـر التنظيميـة     وينصب االهتمام .الصغرية واملتوسطة
اليت من شأا أن تفضي إىل بيئة جتارية تؤدي، بدورها، إىل منـو املنشـآت الصـغرية واملتوسـطة،     

 .وهو ما يؤدي أساساً إىل حتقيق النمو لصاحل الفقراء واحلد من الفقر
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١١-  نـاً مهمـاً آخـر يف جهـود اليونيـدو الراميـة إىل          وتـُعدتنمية سلسلة القيمـة الزراعيـة مكو
القــدرة التنافســية واإلنتاجيــة للمنشــآت   حتســنيويســتلزم ذلــك . ١املســامهة يف حتقيــق اهلــدف 

ليت تشـارك يف عمليـة التجهيـز الزراعـي، ال سـيما يف املنـاطق الريفيـة، مـن         الصغرية واملتوسطة ا
وباإلضــافة إىل ذلــك، تســدى املشــورة  .خــالل بنــاء القــدرات وإرســاء هياكــل دعــم مؤسســية 

ــل       ــا تــــُعىن بنقـ ــة للتكنولوجيـ ــز ريفيـ ــاء مراكـ ــة وإنشـ ــات الزراعيـ ــنيع اآلليـ ــوير تصـ ــأن تطـ بشـ
 الزراعيـة  مالئمة ملا هو أساسـي مـن األدوات   وصيانة ويقترن ذلك بعملية إصالح .التكنولوجيا
احلـد  يف ويسـاهم الربنـامج ذو الصـلة     .الريفيـة  املنـاطق  يف لزراعـي ا التجهيـز  ومعدات األساسية

واسـع  لفقـراء، بـل أيضـا باعتمـاده جـاً      لفرص اقتصـادية   إتاحةمن الفقر ليس فقط عن طريق 
، اجلنســاينز ســعى إىل التغلـــّب علـى أوجــه التحيــ يعــزز مشــاركتهم يف صـنع القــرار، وي  النطـاق 

  .غتنام الفرص االقتصادية املتاحةوميكـِّن الفقراء من ا
    

    تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة :٣اهلدف     
مبسـألة   يـرتبط هـو أيضـا   إن األثر السليب الناتج عن أزمـة األغذيـة واألزمـة االقتصـادية       -١٢

أوجـه عـدم    إىل اسـتمرار ولية األنتائج الدراسات والوتشري  .ومتكني املرأة املساواة بني اجلنسني
وعلـى   .املساواة بني اجلنسني، ال سيما فيمـا يتعلـق بالعمالـة املنتجـة والالئقـة فيمـا خيـص املـرأة        

املستوى العاملي، تظهر حصة املرأة من العمالة املدفوعـة األجـر خـارج القطـاع الزراعـي زيـادة       
ــة     ويف  .هامشــية ــوب الصــحراء، يوظـــِّف قطــاع الزراع ــا جن ــن النســاء،    ٦٤أفريقي ــة م يف املائ

يف املائة، وإن كان معظم هـذا التمثيـل يف    ٥٥القوى العاملة  عموما ضمنويشكـِّل متثيل املرأة 
يف  ٣ يتحقـق اهلـدف  ، مل ٢٠٠٩ووفقـاً لتقريـر األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لعـام        .هشةوظائف 

ويؤكـِّد ذلك أمهية جتديـد اجلهـود وااللتزامـات مـن جانـب       .٢٠٠٥ هو عاماملوعد احملدد لـه و
 .اهلدف امجيع الشركاء اإلمنائيني من أجل حتقيق هذ

مـن خـالل املكـون    أساسا تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ب ليونيدوا تضطلعو  -١٣
، بالنسـاء والشـبا   لـدى الريفيـة   اطقاملشـاريع يف املنـ  تنظـيم  تطوير قدرات الربناجمي املتمثـِّل يف 

من أجل املسـاعدة علـى إرسـاء أسـاس      املشاريعمع التركيز على توفري التدريب يف جمال تنظيم 
ويسـتهدف الربنـامج ذو الصـلة علـى وجـه التحديـد منظمــِّي         .مسـتدام لتنميـة القطـاع اخلـاص    

لرمســي إىل القطــاع ج مــن القطــاع غــري ا لتمكينــهم مــن التــدر  بمــن النســاء والشــبا  املشــاريع
. اجلنسـاين الرمسي، وضمان خلو البيئة التنظيمية واإلدارية اليت يعملون فيهـا مـن أوجـه التحيــِّز     

يف معاهــد تــدريب متعــددة علــى   متثــل منــاهج تعلــيم مهــارات تنظــيم املشــاريع الــيت أُخــذ ــا  و
 اور مــع املســتفيدينقائمــة علــى التشــمســتوى التعلــيم الثــانوي واملهــين يف أفريقيــا، اســتراتيجية  
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 وبـــذلك يتســـىنيف أوســاط الفتيـــان والفتيــات،    املشـــاريعتســتهدف تطـــوير مهــارات تنظـــيم   
 .حيال االضطالع مبشاريع جتارية واالخنراط يف العمالة الذاتية تعويدهم على مواقف إجيابية

راعـاة  املوباإلضافة إىل اضطالع اليونيدو بربامج تعاون تقين، فهي أيضاً ملتزمة بتعميم   -١٤
واعتمـدت املنظمـة    .يف مجيع الربامج واملشاريع واملمارسات التنظيميـة  التامة للمنظور اجلنساين

متعلقة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املـرأة، سـعياً منـها للتقيــِّد      حمدثةيف اآلونة األخرية سياسة 
 .املسـاواة بـني اجلنسـني   بااللتزامات احلكومية الدولية وعلى نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن 

علــى نطــاق  مراعــاة املنظــور اجلنســاينيب لتعمــيم ـومثــة خطــط قيــد التنفيــذ إلجــراء متــرين تدريــ 
مـن قــِبل مجيـع     املنظـور اجلنسـاين  يكفل توفـُّر قدرة أساسية على تطبيق ج يراعي مما املنظمة، 

  .موظـَّفي املنظمة
    

    ضمان االستدامة البيئية: ٧اهلدف     
١٥ -  الستهالك والنمـو السكــّاين إىل الضـغط بقـدر كـبري علـى الـنظم        لي االجتاهات احلالية تؤد

فقد واصلت انبعاثات ثاين أكسيد الكربـون العامليـة اجتاههـا الصـعودي،      .الطبيعية لكوكب األرض
زال نصـيب الفـرد مـن االنبعاثـات يف      ومـا . ٢٠٠٦بليون طن متري حبلـول ايـة عـام     ٢٩فبلغت 
بنحـو  ين أكسيد الكربون للفرد مقارنةً طناً مترياً من ثا ١٢إذ يبلغ حنو  ،تقدمة هو األعلىالبلدان امل

ة مثــومــا زالــت  .طــن متــري يف أفريقيــا جنــوب الصــحراء ٠.٨طنــان متريــة يف املنــاطق الناميــة وأ ٣
كـــبرية يف جمـــال التخلــــّص التـــدرجيي مـــن اهليـــدروفلوروكربون، والتصـــرف يف  أخـــرى ديات حتـــ

ونات احلاليـة مـن املـواد املـُستنفــِدة لـألوزون، وضـمان عـدم نشـوء جتـارة غـري مشـروعة بعـد             املخز
وفضالً عن ذلك، مثـة شـواغل دوليـة متناميـة حيـال احتمـال        .التخلـّص التدرجيي من املواد الرئيسية

التصـدي   تأثري تغيـّر املناخ بشكل غري متناسب على البلدان النامية، بسبب افتقارها إىل القدرة على
الزراعـي، وإنتاجيـة اليـد العاملـة، والصـحة،       املـردود على سـبيل املثـال،   متس ، ملا ينجم عنه من آثار

 .والتشرد الداخلي

اليونيـدو منـذ أمـد بعيـد بوجـوب معاجلـة القضـايا البيئيـة وكـذلك اعتمـاد            أقـرت وقد   -١٦
مــوارد األرض قطــاع الصــناعة مــن أجــل ضــمان وقــف اســتنفاد   يفأســاليب اإلنتــاج األنظــف 

يف املائة من انبعاثات ثاين أكسيد الكربـون علـى نطـاق العـامل      ٤٠ويعزى ما يقارب  .الطبيعية
لذا فإن جهود اليونيدو الرامية إىل الفصل بني النمـو االقتصـادي واألثـر     .إىل األنشطة الصناعية

التصــدي  اخلضــر هــي ذات أمهيــة قصــوى يف  املتعلقــة بالصــناعاتالبيئــي مــن خــالل مبادرــا  
تقـدمي خـدمات الـدعم يف     يف جمـال وللمنظمة سـجل حافـل    .تغيـّر املناخ الناشئة عنللتحديات 
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جمال السياسات فضالً عن بناء القدرات من أجل تعزيز عمليـة حتـول يف اجتـاه مسـار منـو يقـوم       
 .على كفاءة استخدام املوارد

اكـز تكنولوجيـا تـدعم تطـوير     مروفعلى سبيل املثـال، أنشـأت اليونيـدو عـدة شـبكات        -١٧
 .القدرات احمللية الالزمـة لتنفيـذ اسـتراتيجيات ختفيـف األثـر علـى املسـتويني اإلقليمـي والـوطين         

مراكـز اإلنتـاج األنظـف الوطنيـة املشـتركة بـني اليونيـدو وبرنـامج األمـم املتحـدة            تشـمل وهي 
ى تقيـيم التكنولوجيــات  للبيئـة، الـيت تقـوم يف الوقـت الـراهن مبسـاعدة املؤسسـات التجاريـة علـ         

 .بلداً من البلدان النامية والبلـدان الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة      ٤٠األخذ ا يف أكثر من واألنظف 
 مـن أجـل  وجيري العمل على توسيع نطاق هذا الربنـامج لريكــِّز علـى تعزيـز القـدرات الوطنيـة       

تطـوير  والناحية البيئيـة   من السليمةتيسري وإدارة عمليات نقل وتكييف وتكرار التكنولوجيات 
 .املستدامة املنتجات

كما يسري حتسني الكفاءة يف استخدام املوارد على الطاقة ال سيما إذا كانـت تفضـي     -١٨
ــازات    ــات غـ ــن انبعاثـ ــد مـ ــراري إىل احلـ ــاس احلـ ــة    االحتبـ ــد الطاقـ ــات توليـ ــن عمليـ ــة عـ الناجتـ
 حمــورويشــمل  .ص مــن النفايــات، والنقــل، والــتخلّوجتهيزهــاواســتخدامها، واســتخراج املــواد 

قيــام الصــناعة بتــرويج ) أ( :ن رئيســيني مهــايف هــذا الصــدد جماليــ  يســتراتيجالاتركيـز اليونيــدو  
تيسري األنشطة اإلنتاجية، خاصة يف املنـاطق الريفيـة،   ) ب(واستخدام الطاقة األنظف واألكفأ؛ 

 .من خالل توفري إمدادات الطاقة احلديثة املتجددة

ــة والقــدرات التنافســية      فعلــى   -١٩ ــز القــدرات اإلنتاجي ــدو بتعزي ــال، تقــوم اليوني ســبيل املث
للمؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات القائمة على الزراعة من خالل استخدام شـبكات  

ــة مصغـــَّرة   ــاف كهربائي ــة املتجــددة  يف األري ــى الطاق ــق االستعاضــة عــن    .تعتمــد عل وعــن طري
يف الوقـت الـراهن لتوليـد الكهربـاء مبصـادر الطاقـة املتجـددة يف         الوسائل الـيت تسـتخدم الـديزل   

املناطق الريفية النائية، يتناقص اعتماد اتمعات احمللية املستهدفة على أنواع الوقود األحفـوري  
ويؤدي اجلمع بني خدمات الطاقة املستدامة واألنشطة اإلنتاجية إىل متكـني أصـحاب    .التقليدية

الوصـول إىل هـذه اخلـدمات، مـع احلـرص يف الوقـت       سـبل   من االسـتفادة مـن   املصلحة املعنيني
  .نفسه على االستدامة البيئية

    
    إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية: ٨اهلدف     

ن مهيمنـتني يف االقتصـاد   بط بـني األسـواق العامليـة كسمتيــ    برزت ظاهرتا العوملة والترا  -٢٠
بشأن إقامة شـراكة عامليـة مـن     ٨اهلدف و .املستقبل املنظور العاملي يـُرجـَّح أن تظال كذلك يف



 

8 V.10-51455 
 

IDB.37/4

يسـتند إىل  ووغـري متييـزي   إنشاء نظام جتاري مفتوح  السعي إىليف جوهره  يتضمن أجل التنمية
أظهـرت أن العوملـة ومـا يرافقهـا مـن سياسـات حتريـر         التجربةبيد أن  .بهؤ القواعد وميكن التنبـ

الوضـع   صخصـ وي .لبلدان الناميةاليت تعود على االفوائد  ةزيادالسوق ال تفضي بالضرورة إىل 
 فيمـا يتعلـق  ويبدو أـا تسـتفيد مـن ذلـك      ،ألقلّ البلدان منواً أساسا التجاري التفضيلي احلقيقي

وقـد اكتسـبت    .عظم صادراا الكثيفة العمالـة، مثـل السـلع الزراعيـة واملالبـس واملنسـوجات      مب
ــواً    ــدان من ــلّ البل ــاأق ــة    يف أفريقي ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــاوال  كــبرية لصــاحل تفضــيلية  مزاي

  ، الـيت هـي أكـرب مصـدري هـذه السـلع،       يف آسـيا صادراا من املالبس، لكـن أقـلّ البلـدان منـواً     
نسـبة صـادرات البلـدان الناميـة الـيت       وتتـأرجح  .مـا زالـت ختضـع ألعلـى التعريفـات اجلمركيـة      

يف املائـة   ٢٠ يف حـدود الرسـوم اجلمركيـة    عفاء مـن الس اعلى أسامعاملة تفضيلية  تستفيد من
 .على مدى السنوات العشر األخرية

وتــدعم اليونيــدو البلــدان الناميــة واالقتصــادات الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة للوصــول إىل      -٢١
ــة ومراعــاة االمتثــال ملعــايري األســواق       ــة عــن طريــق تطــوير قــدرات إمــداد قوي األســواق الدولي

ــْن العــام     ويـد  .الدوليـة  عم برنــامج اليونيـدو لبنــاء القـدرات التجاريــة تطـوير مؤسســات القطاعي
واخلاص على السواء مبا ميكـِّنها من صوغ سياسات واستراتيجيات جتارية قائمـة علـى التحليـل    
ــى املســتوى القطــاعي        ــألداء التنافســي عل ــة ل ــايري مرجعي االقتصــادي واإلحصــائي؛ ووضــع مع

واجز التقنيـة الـيت   بـاحل قواعـد بيانـات متصـلة بالتجـارة مثـل قـوائم       ومستوى املنتجات؛ وإنشاء 
خـدمات دعـم تقـين تسـتهدف إنتاجيـة املؤسسـات       تقـدمي  أيضاً  وجيري .تعترض سبيل التجارة

معارف اخلرباء، وبرامج التـدريب، واجلـوالت الدراسـية،    قوية القدرات املؤسسية من خالل وت
ــد ــة  املعــدات، وتطــوير األدوات وا ب والتزوي ــهجيات، واالضــطالع مبشــاريع إيضــاحية جتريبي  ملن

 .تكرارها ميكن

وتساهم اليونيـدو كـذلك يف إنشـاء نظـام جتـاري مفتـوح ويسـتند إىل القواعـد وميكـن            -٢٢
وغري متييزي من خالل تطوير قـدرات البلـدان الناميـة علـى االمتثـال للمعـايري الدوليـة         بهالتنبـُّؤ 

كما يـُوفَّر الـدعم يف سـبيل    .م من املعرفة الفنية واملعلوماتالوعي ونشر ما يلز تنميةعن طريق 
مـن أجـل ضـمان اختبـار املنتجـات الـيت تـدخل         البنيات التحتيـة للقيـاس ومرافـق املعـايرة    إنشاء 

 .األسواق العاملية وفقاً للمعايري ومتطلبات االمتثال على املستوى الدويل

على فرضـية   تقوم راتيجية من أجل التنميةأمهية الشراكات االست أن ليونيدوا ويف رأي  -٢٣
على حنو فعـال جلميـع   لوحدها ألمم املتحدة أن تتصدى انظمات م أنه ال ميكن ألي منظمة من

يـُرجح أن يكـون للتـدخالت اإلمنائيـة    ف أما إذا تضافرت اجلهود والقدرات،. التحديات القائمة
 علــى إقامــة عالقــات التــآزراليونيــدو وتعمــل  .قــدر أكــرب مــن التــأثري واملســامهة يف حيــاة النــاس
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ــة،      وال ــة الدولي شــراكات مــع العديــد مــن املنظمــات التابعــة لألمــم املتحــدة، واملؤسســات املالي
 عالقـات شـراكة  اليونيـدو   تقـيم كمـا   .ومصارف التنمية اإلقليمية، وكيانات التعاون اإلقليمـي 

تمع املدين، واألوساط األكادمييةمع وكاالت املعونة الثنائية، واملنشآت اخلاصة، وا.  
    

    يدز واملالريا وغريمها من األمراضألا/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية: ٦اهلدف     
، ٦يف الغايـات الــواردة يف اهلــدف  ليونيــدو للتعـاون الــتقين مباشــرة  ال تسـاهم أنشــطة ا   -٢٤

يركـز  و .لصـحة العامـة  تساهم علـى حنـو غـري مباشـر يف مكافحـة األمـراض ويف حتسـني ا        لكنها
العامـة علـى املسـتوى    ج اليونيدو حتديدا على جمالني متمايزين مـن التـدخل متصـلني بالصـحة     

املخـاطر الصـناعية الـيت هلـا تـأثري علـى الصـحة العامـة إمـا مباشـرة عـن طريـق             ) أ( :العاملي، مهـا 
، أو بشـكل  ان العمـل اخلطـرة والســّامة يف مكـ    االنبعاثات الصناعية والنفايات، ومالمسة املواد

، اإلنسـان  حيـدثها فضالً عن الكـوارث الـيت   املتصلة بالصناعة غري مباشر عن طريق اآلثار البيئية 
ــارا ) ب(و ــة ألداء  الســلع وامله ــة ت الصــناعية الالزم ــك   انظــام وظيف ــا يف ذل ــة، مب لصــحة العام

لطــــيب، ، واملنتجــــات الصــــناعية لالســــتخدام االتكلفــــةاملستحضــــرات الصــــيدالنية امليســــورة 
 .واإلمدادات املضمونة من الطاقة، وكذلك املهارات اإلدارية واهلندسية

والعمليـات ذات   يىل املعرفـة بكيميـاء الغـالف اجلـو    االفتقـار إ  ظـل فعلى سبيل املثال،   -٢٥
إىل اسـتنفاد قـدر كـبري مـن مسـتويات       ىاألمـر الـذي أد   قبل حنو عقـد مـن الـزمن   إىل ما  الصلة

طائفة واسعة من املواد الكيميائية واملواد الضـارة مـن   ومثة  .وي العلوياألوزون يف الغالف اجل
 .صنع اإلنسان تــُعرف بـاملواد املستنفــِدة لـألوزون تعمـل علـى مهامجـة وتـدمري طبقـة األوزون         

بلــدا علــى  ٦٣لــى مــدى الســنوات اخلمــس عشــرة املاضــية، ســاعدت اليونيــدو أكثــر مــن    وع
يف املائــة مــن  ٣٠املستنفـــِدة لــألوزون بنســبة تزيــد علــى خفــض إنتاجهــا واســتهالكها للمــواد 

 .خالل برنامج التخلـّص التدرجيي من املواد املستنفـِدة لألوزون مبوجـب بروتوكـول مونتريـال   
طبقة األوزون والقضـاء علـى آثـار اإلشـعاعات فـوق البنفسـجية        جتددخطوة مهمـِّة حنو وتلك 

ن الربنامج البلدان النامية من إنتاج أجهـزة مــُقننة   ومكَّ .الضارة بكل من صحة اإلنسان والبيئة
ــن الكلوروفلوروكربــون وميســورة       ــةالستنشــاق اجلرعــات خاليــة م ، وهــي أداة طبيــة  التكلف

 .فسيتضررين من أمراض اجلهاز التنـأساسية تـُوزع على نطاق واسع على الناس امل

ية حلماية البشر والبيئة مـن امللوثـات   يف إطار اتفاقية ستوكهومل، اليت هي معاهدة عاملو  -٢٦
ــاج واســتخدام         ــة إنت ــى خفــض أو إزال ــدول األعضــاء عل ــدو ال ــة، تســاعد اليوني العضــوية الثابت

امللوثـات العضـوية الثابتـة هـي جمموعـة      و .تلك امللوثات واملواد الكيميائية ذات الصـلة  وإطالق
سـجة الدهنيـة للكائنـات احليـة، وهـي مـواد       من املـواد الكيميائيـة الصـناعية الـيت تتـراكم يف األن     
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وهــي تقـاوم التحلّــل وميكــن أن تنقــل عــرب احلــدود الدوليــة،   .سامــَّة للبشــر واحليوانــات الربيــة 
يكولوجيـة األرضـية   إللتستقر يف اية املطاف بعيـدا عـن مصـدر انطالقهـا ولتتـراكم يف الـنظم ا      

ة للتصـدي للمخــاطر احملدقــة بالصــحة  لحـــّجــة مويف كــثري مــن البلــدان الناميـة، مثــة حا  .واملائيـة 
أو عــن ، إمــا عــن طريــق مالمســتها مباشــرة التعــرض للملوثــات العضــوية الثابتــة بســببالعامــة 

وتسـاعد اليونيـدو حتديـداً البلـدان الناميـة واالقتصـادات الـيت متـر          .طريق امليـاه واألغذيـة امللوثـة   
 .يف إطار اتفاقية ستوكهومل داعمةنية وأنشطة مبرحلة انتقالية على إعداد خطط تنفيذ وط

أال وهــو  ٦ومثــة مثــال آخــر ذو صــلة علــى مســامهة اليونيــدو غــري املباشــرة يف اهلــدف    -٢٧
وهذا الربنـامج   .ن تعزيز اإلنتاج احمللي للعقاقري اجلنيسة األساسية يف البلدان الناميةأمج بشالربنا

صـناعية الـيت يقودهـا القطـاع اخلـاص مـن أجـل        هو مـزيج مـن تنميـة الصـحة العامـة والتنميـة ال      
متكــني مصــنعي املستحضــرات الصــيدالنية يف البلــدان الناميــة مــن املشــاركة يف ســوق العقــاقري    

ومــن خــالل الربنــامج املــذكور، ترمــي اليونيــدو إىل زيــادة توفـــّر األدويــة اجلنيســة      .األساســية
ــا والســلّ يف  ألا/بشــريةالاألساســية املســتخدمة يف مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة    يــدز واملالري

. البلدان النامية، عن طريق ترويج تصنيع أدويـة عاليـة اجلـودة بأسـعار تنافسـية يف تلـك البلـدان       
مزية تنافسية للبلدان النامية، يـدعو ـج الربنـامج إىل اسـتخدام أوجـه املرونـة        تطويرومن أجل 

واً يف إطـار االتفـاق املتعلـق باجلوانـب التجاريـة      املتصلة بامللكية الفكرية املتاحة ألقـلّ البلـدان منـ   
 .منظمة التجارة العاملية الذي أعدتهحلقوق امللكية الفكرية 

    
   املسامهات األخرى  -ثالثا 

 أن هنـاك التنمية على مدى العقـد املاضـي    املستخلصة من جهودالدروس الرئيسية  من  -٢٨
نميــة بــدال مــن اللجــوء إىل حلــول قصــرية تبــاع ــج هيكلــي طويــل األجــل جتــاه التاحاجــة إىل 

 .ويتطلـَّب ذلك استثمارات كبرية من شأا حفز النمو لصاحل الفقراء واحلد مـن الفقـر   .األجل
علــى أن الثغــرات يف التمويــل واضــحة   ٢٠٠٩ويشــدد تقريــر األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة لعــام  

  توخـــَّاها األهـداف اإلمنائيـة لأللفيــة،   بالنسـبة للـربامج الالزمــة لتحقيـق عـدد مــن الغايـات الـيت ت      
ــه ويرجــع ذلــك   .املتعلــق بصــحة األم  ٥ال ســيما اهلــدف   ــدات   يف جانــب من إىل اخنفــاض عائ

التصدير، وتدهور نسبة خدمة الـدين إىل الصـادرات بالنسـبة للبلـدان الناميـة، واخنفـاض متويـل        
القـدرة علـى متويـل     أصـبحت وبـذلك   .املساعدة اإلمنائية الرمسية نتيجـة لالنكمـاش االقتصـادي   

ونظـراً لالنكمـاش الكـبري الـذي      .برامج التنميـة االجتماعيـة يف البلـدان الناميـة يف خطـر شـديد      
، يــرجح أن تتنــاقص االلتزامــات الــيت قطعتــها الــدول   ٢٠٠٩شــهده االقتصــاد العــاملي يف عــام  

ئـة العامليـة املتغيـرة والتهديـد     البييزداد األمر تعقيدا بسـبب  و .بزيادة املعونةعلى نفسها املتقدمة 
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بديلـة  متويـل  البلـدان الناميـة مصـادر     أن جتد حكومـات لذا من الضروري  .املاثل يف تغير املناخ
 .بغية متويل جدول أعماهلا للتنمية االقتصادية واالجتماعية

ح وتوضـ  .ويتيح االستثمار يف تنميـة القـدرات اإلنتاجيـة احملليـة فرصـة مـن هـذا القبيـل          -٢٩
األمثلة املقدمة يف القسم السـابق جبـالء الـدور احملـوري الـذي يؤديـه كـل مـن التنميـة الصـناعية           
والنمو االقتصادي الذي يقـوده القطـاع اخلـاص مـن أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة واحلـد مـن           

ة االســتثمارات يف القطاعــات اإلنتاجيــة مــا زالــت حتــول دون تطــوير قطــاع  بيــد أن قلــ .الفقــر
االعتـراف بأمهيـة هـذه القطاعـات      ال بـد مـن  لذا  .عديد من البلدان الناميةالاعي تنافسي يف صن

 .والنهوض ا

إلقـاء بعـض   سـعيا إىل  وتشارك اليونيدو بنشاط يف عدة آليات مشتركة بني الوكاالت   -٣٠
يـة  الضوء علـى أمهيـة االسـتثمار يف تنميـة القـدرات اإلنتاجيـة مـن أجـل حتقيـق األهـداف اإلمنائ          

اموعة املشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة بالتجـارة والقـدرات اإلنتاجيـة التابعـة        تعد و .لأللفية
  لس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسـيق أحـد    اهلادفـة إىل  هـذه املنـابر

حفـز  يف اليونيـدو  املـذكورة، تأمـل    اموعـة بالتعـاون مـع أعضـاء    و .اـال الوعي يف هـذا   نشر
حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مبـا يـؤدي       يفالنقاش واحلوار حول دور القطاعات اإلنتاجية 

 .يف اية املطاف إىل مزيد من االستثمار واملوارد اليت توجه إىل هذه القطاعات

٣١-  ائيــة لأللفيــة اليونيــدو أيضــاً دوراً نشــطاً يف فرقــة العمــل املعنيــة باألهــداف اإلمن يوتــؤد
اسـتراتيجية الستعراضـها    مسـامهات التابعة موعة األمم املتحدة اإلمنائية، اليت ترمي إىل تقـدمي  
فرقـة   توقـد أعـد  . ٢٠١٠سبتمرب /يف االجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة يف أيلول

مهت اليونيـدو  وسـا  .العمل هذه عدداً من األوراق البحثيـة املتصـلة بكـل هـدف مـن األهـداف      
، باالشـتراك مـع   ٧استراتيجيات ناجحة لتحقيـق اهلـدف   بو بدراسات حالةعلى وجه التحديد 

وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة مثل برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة       
ــامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية، ومنظمــة األمــم املتحــد      ــة والزراعــة، وبرن ة لألغذي

كما تشـارك اليونيـدو يف الفريـق املشـترك      .للطفولة، ومنظمة العمل الدولية، واللجان اإلقليمية
مبسـؤولية اسـتعراض    الـذي عهـد إليـه   ؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة،  مب املعينبني الوكاالت 

اإلبـالغ   ومناقشة القضايا ذات الصلة برصد األهداف اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك تطوير نظـم 
عــن مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وإصــدار نــواتج الرصــد العــاملي لألهــداف اإلمنائيــة    

ــة   ــاء القــدرات القطري ــة، وبن ــدو،   .لأللفي ــة املشــتركة بــني    وســعت اليوني مــن خــالل هــذه اآللي
ت األهـداف واملؤشـرات املتصـلة بالقطاعـا     إدراجالوكاالت، إىل لفـت االنتبـاه إىل احلاجـة إىل    

وفضــالً عــن  .تنميــة هــذه القطاعــات عـن ، وبالتــايل ضــمان املســاءلة بصــورة منهجيــة اإلنتاجيـة 
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أحد املسامهني يف تقريـر فرقـة العمـل املعنيـة      معترفا ا حاليا باعتبارها اليونيدو تذلك، أصبح
األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، الـذي يرمـي إىل حتديـد العقبـات الـيت تعتـرض سـبيل            بشأن ثغـرات 

 .٨التقدم يف حتقيق الغايات الواردة يف اهلدف  يل خطىتعج

ــن أجــل   -٣٢ ــذ وم ــا مــن        تنفي ــة وغريه ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــد يف األه ســاملي ا ــزام الع االلت
فقد أثبت االضـطراب   .األهداف اإلمنائية املتـَّفق عليها دوليا، ال بد من التعلُّم من دروس املاضي

غم من فوائد العوملة وحترير السـوق، مثـة أيضـاً تكـاليف كـبرية هلـا       االقتصادي الراهن أنه على الر
وال تسـتطيع حكومـات البلـدان الناميـة مواصـلة التعويـل علـى املسـاعدة          .تأثري ضار على الفقراء

أن تـؤدي   بـل ال بـد   .اإلمنائية الرمسيـة والتمويـل املــُيسر لتحقيـق التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية       
القيمـة املضـافة للزراعـة     وزيـادة  عملية تنميتـها الذاتيـة عـن طريـق دعـم التصـنيع،       دوراً رئيسياً يف

  .واخلدمات، وحتسني القدرات التكنولوجية والبشرية
    

   اإلجراء املطلوب من الس اختاذه -رابعا 
  .لعلّ الس يود أن حييط علماً باملعلومات املقدمة يف هذه الوثيقة  -٣٣
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