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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  الصناعية التنمية جملس
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٠ نوفمرب/الثاين  تشرين٢٦- ٢٤ فيينا،
   من جدول األعمال املؤقت٧البند 

        األهداف اإلمنائية لأللفيةبلوغمسامهات اليونيدو يف 
      لأللفية اإلمنائية  األهدافبلوغاليونيدو يف  مسامهات    
      تقرير من املدير العام    

 ومــن أجــل حتــديث املعلومــات الــواردة يف  ٦-ق/١٣-قــاً لقــرار املــؤمتر العــام م ع وف  
، تعرض هذه الوثيقة تقرير املدير العام الذي يتناول فيه الدور احلاسـم الـذي               IDB.37/4الوثيقة  

 األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة والكيفيـة الـيت تقـّدم هبـا        بلـوغ تقوم به القطاعات اإلنتاجية يف دعـم   
 .مسامهات أخرى يف هذه العمليةاليونيدو 

    
    مقّدمة  -أوالً  

 IDB.37/4 جملس التنمية الصناعية علمـاً، يف دورتـه الـسابعة والـثالثني، بالوثيقـة                أحاط  -١
مزيـداً مـن     مـن خالهلـا       أن تقـدِّم    اليت ميكن لليونيـدو    احملدَّدةمعلومات عن الوسائل     تتضمناليت  

ــهام ــة ل اإلسـ ــداف اإلمنائيـ ــق األهـ ــة يف حتقيـ ــديرها   . أللفيـ ــن تقـ ــضاء عـ ــدول األعـ وأعربـــت الـ
 ا األهداف اإلمنائية لأللفيـة مـن خـالل أولوياهتـ          بلوغ اليونيدو يف سبيل     تقدِّمهاللمسامهات اليت   
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 ١املرتبطـة باهلـدفني   ( احلـّد مـن الفقـر مـن خـالل األنـشطة اإلنتاجيـة          هـي  و ،الـثالث واضيعية  امل
املرتبطـة  (، وأنـشطة البيئـة والطاقـة        )٨طـة باهلـدف     املرتب(، وأنشطة بناء القدرات التجارية      )٣و

عالوةً على ذلـك، رّحبـت الـدول األعـضاء بتعّهـد املنظمـة بااللتزامـات املتعلقـة              و). ٧باهلدف  
عت اليونيـدو أيـضاً     باملنظور اجلنساين يف مجيـع براجمهـا ومـشاريعها وممارسـاهتا التنظيميـة وشـجّ              

  .ى من أجل تعزيز أثر أنشطتهاعلى مواصلة إقامة الشراكات مع منظمات أخر

آخــذةً بعــني  IDB.37/4وتعــرض هــذه الوثيقــة حتــديثاً للمعلومــات الــواردة يف الوثيقــة     -٢
راً  الـذي صـدر مـؤخّ      ٢٠١٠تقرير األمم املتحدة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفيـة لعـام           االعتبار  

القيـام هبـا    ليونيـدو    تسلّط الضوء علـى املـسامهات الـيت تواصـل ا           ، وهي )٢٠١٠ يونيه/حزيران(
  . األهداف اإلمنائية لأللفيةمن أجل بلوغ

    
   األهداف بلوغ ومسامهات اليونيدو يف األخريةالتطورات   -ثانيا  

    اإلمنائية لأللفية
ها وتـؤمن بـأن     ت ألنشط  شامالً اًإطارباعتبارها  األهداف اإلمنائية لأللفية    تسلِّم اليونيدو ب    -٣
 االقتـصادي أجل تسريع وترية النمـو       من    عنصراً جوهرياً  دَُّعُت بيئياً   ستدامةاملتنافسية و الصناعة  ال

 بلــوغهم املنظمـة يف  وُتـس .  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيــة  بلــوغاملـساعدة علـى   و واحلـد مـن الفقــر  
، ، من منظـور مركّـز بـشكل فريـد         ٨ و ٧ و ٣ و ١األهداف اإلمنائية لأللفية، ال سيما األهداف       

 من أجـل مـساعدة      املوّجه حنو حتقيق النتائج   هيدية والتعاون التقين     جيمع بني األنشطة التم    حيث
جيات وبنــاء القــدرات املؤســسية واملعرفــة التقنيــة الالزمــة يالبلــدان الناميــة علــى وضــع االســترات

 اليونيـدو بـصفتها     تـضطلع بـه   والـدور الـذي     .  اقتصاد متنـوع وتكـوين ثـروات لـسكاهنا         لتطوير
.  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى حنـو شـامل      سـائر  بلـوغ اً شريكاً من أجل الرخـاء يـدعم أيـض    

تنميــة التجــارة وقطاعــات اإلنتــاج أن ترســي، مــن خــالل الــروابط املــشتركة بــني          ل وميكــن
وميكــن . قتــصادية علــى نطــاق أوســعاالتنميــة ال عمليــة األســاس الــذي تقــوم عليــهالقطاعــات، 

 فــرص العمــل إجيــادتماعيــة مــن خــالل للتــصنيع والنمــّو العــادل أن يــدعما حتقيــق التنميــة االج 
قـوة  إجيـاد   هبـذه الطريقـة يف      أن ُيـسهم     قطـاع إنتـاجي مزدهـر        من شـأن  و. وزيادة دخل الفقراء  

ــة حتظــى   ــذاء اجلّيــ عامل ــذي    دبالغ ــر ال ــصحة، األم ــع بال ــيم وتتمت ــدوره  ميكــن أن  والتعل ــد ب يزي
  . لصاحل الفقراءاإلنتاجية والنمو
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    دقع واجلوعالقضاء على الفقر امل  :١اهلدف     
 األهــداف اإلمنائيــة لبلــوغ املُحــدَّدحلــول املوعــد علــى ي مخــس ســنوات فقــط مــع تبقّــ  -٤

 ممـا  مـن أفقـر بلـدان العـامل، خطـوات كـبرية إىل األمـام،                 ها، بعـض   عديدة لأللفية، خطت بلدان  
ويف الوقـت ذاتـه، مـن    . سفر عـن نتـائج ملموسـة   يـ يثبت أن وضع أهداف جريئـة ومجاعيـة قـد        

جمــاالت  األزمــات يف أنّ علــى حنــو غــري مقبــول وبطــيء مــستويات املعيــشة ن حتــّسالواضــح أن
قـت  علـى بعـض املكاسـب الـيت حتقّ     تقـضي   األغذية والوقود والتمويل، فضالً عـن تغـري املنـاخ،           

  .ة بالغةمبشقّ

 البلدان النامية أثبتـت صـمودها نـسبيا أمـام األزمـة املاليـة واالقتـصادية،           وبالرغم من أنّ    -٥
إىل أن اخنفاض التدفقات من االستثمار املباشر األجنيب والتحويالت املاليـة           تشري  تقديرات   ال فإن

عـام  ليون شخص آخـرين يف فقـر مـدقع يف           م ٥٠للعمال، باإلضافة إىل ركود الصادرات، ترك       
، ٢٠١٠عــام  مليــون شـخص حبلــول هنايـة   ٦٤ومـن املتوقــع أن يرتفـع هــذا العـدد إىل    . ٢٠٠٩

 )١(. جنــوب الــصحراء الكــربى وجنــوب آســيالّ البلــدان منــواً يف أفريقيــايف أقــيعــيش ومعظمهــم 
عــة وغالبــاً مــا تعتمــد علــى تــصدير الــسلع  ومتيــل هــذه البلــدان إىل اعتمــاد اقتــصادات غــري متنوّ 

هم عـدم تـوافر فـرص العمـل النـاجم           وُيـس . تقلبات كبرية يف األسواق العاملية    لضة  األساسية املعرّ 
ح أن تـستمر آثـار   مـن املـرجّ  فعـالوةً علـى ذلـك،    و.  تفاقم الوضع االقتصادي يفاالنكماشعن  
 لبلـوغ  احملـدَّد  املوعـد    ،  وهـو   ٢٠١٥عـام   حيث يتوقَّع أن تكون معدالت الفقـر حبلـول           ،األزمة

  . أعلى بقليل مما كانت لتكون عليه لوال وقوع األزمة،األهداف اإلمنائية لأللفية

داف اإلمنائيـة لأللفيـة وغريهـا مـن األهـداف       األهـ لبلـوغ  أساسي  عاملوتكوين الثروة   -٦
 الـدخل أثبـت   ودّر متكني الفقراء مـن خـالل املـشاركة يف األنـشطة اإلنتاجيـة           أناإلمنائية، كما   

تقريـر التنميـة   ، أصـدرت اليونيـدو      ٢٠٠٩عـام   ويف  . جناعته كوسيلة النتشال النـاس مـن الفقـر        
ــصناعية ــترك يف وضــعه بــول   وقــد  وهــو األحــدث عهــداً،  ،ال  كولييــه األســتاذ يف جامعــة   اش

 عـن األسـس الـيت قـد تـصل مـن خالهلـا               عميقـة أوكسفورد، ورمى إىل تقدمي حبوث وحتليالت       
.  حـسب احلاجـة للحـّد مـن الفقـر بنجـاح            املعـدَّة الدول الفقرية مبفردهـا إىل مبتغاهـا، واحللـول          

 طـوير تنظـيم املـشاريع     ه األولوية ت  ذهلذها اليونيدو لالستجابة    وتشمل األنشطة الرئيسية اليت تنفّ    
 وخفـض خـسائر مـا       معات للمنشآت الـصغرية واملتوسـطة وتقويـة الـصناعة الزراعيـة           وإنشاء جت 

وبالتـايل إهنـاء اعتمـاد الكـثري مـن اجملتمعـات احملليـة الفقـرية علـى التجـارة بالـسلع                      (بعد احلصاد   

───────────────── 
  .، البنك الدويل٢٠١٠مؤشرات التنمية العاملية لعام   )1(  
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ــة املتقلّ  ــة األولي ــةالزراعي ــصاديا  )ب ــرأة اقت ــز متكــني امل ــا  وتعزي ــادل املع ــصناعيةرف واخلــربة وتب   ال
  .وتشجيع االستثمار والتكنولوجيا

 يف احلـد  ا آلثار أنشطة التعاون التقين ومـسامهاهت    تقييماً مواضيعياً  اليونيدو حالياً    وجتري  -٧
ت مـن   وتـربهن بـرامج اليونيـدو يف جمـاال        . عدداً من احلاالت الناجحـة    من الفقر، وقد استبانت     

ة  املهمّـ انظـف علـى مـسامهاهت   األنتـاج  اإل وب على املهـارات قبيل تطوير تنظيم املشاريع والتدري  
 أنّذاتـه  ووجـد هـذا التقيـيم الكلـّي     .  الفقـراء أوسـاط  يف الـدخل  فـرص العمـل وزيـادة       إجياديف  

ــا التابعــة لليونيــدو، والــيت تــربط بــني املنــشآت     شــبكة مكاتــب تــرويج االســتثمار والتكنولوجي
أن تـضيف  مـن شـأهنا     تملني يف خمتلـف أرجـاء العـامل،         التجارية يف البلدان النامية والـشركاء احملـ       

قيمة من خالل حتقيق استثمارات حمّددة ونتائج تعتمد علـى التكنولوجيـا واإلسـهام مباشـرة يف      
  .استحداث الوظائف

    
    تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  :٣اهلدف     

م  التقـدّ كـان ، ٢٠١٠ لأللفيـة لعـام   لتقرير األمم املتحدة بشأن األهـداف اإلمنائيـة   وفقاً    -٨
وعلـى  . بطيئـاً  اًم الرامي إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة تقـدّ      ٣ اهلدف   بشأناحملرز  

ر خـارج القطـاع الزراعـي    املستوى العـاملي، مـا زالـت حـصة املـرأة مـن العمالـة املدفوعـة األجـ                 
 بعض املناطق تتـواىن علـى حنـو خطـري          غري أن . ٢٠٠٨عام   يف املائة يف     ٤١ وبلغت   تزداد ببطء 

 تـشكل النـساء     وب آسـيا ومشـال أفريقيـا وغـرب آسـيا، ال           ففـي جنـ   . عن توفري الفـرص للنـساء     
وتثري املـساواة بـني اجلنـسني يف سـوق         .  يف املائة من العاملني خارج القطاع الزراعي       ٢٠سوى  

 وظيفــة ملــرأة ســوىاتتــوىل ال العمــل أيــضا القلــق يف أفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــربى حيــث  
 وتعمـل قرابـة     )٢(.ثـالث وظـائف خـارج القطـاع الزراعـي         كـل    بـني من  واحدة مدفوعة األجر    

أو كعـامالت    أفراد األسـرة     كعامالت مسامهات ضمن  ثلثي النساء العامالت يف البلدان النامية       
مـن  تفتقـر إىل األ   الـيت   ة للغايـة و   ّشاهلـ  يف أشـكال مـن العمالـة         مستقالت، وعادة ما يكون ذلـك     
 برنــامج متــوازن  التركيــز يف أيِّيكــونجيــب أن وبالتــايل، . الــوظيفي واالســتحقاقات الوظيفيــة

وزيـادة إمكانيـة    منصّبا على متكني املرأة اقتـصادياً        اقتصادياًللمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة      
  . وفرص تنظيم املشاريعملوارد واألراضي والعمل الالئقحصوهلا على ا

───────────────── 
تقرير األمم املتحدة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية مأخوذة من هنا اإلحصاءات واالستنتاجات املشار إليها   )2(  

  .، ما مل ينص على خالف ذلك٢٠١٠لعام 
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 أساسـاً  ، وذلـك متكـني املـرأة  تعمل علـى  ليونيدو تعّزز املساواة بني اجلنسني ووما زالت ا   -٩
تنظـيم املـشاريع يف املنـاطق الريفيـة         علـى   قـدرات   المن خالل املكّون الربناجمي املتمثـل يف تطـوير          

لــدى النــساء والــشباب، مــع التركيــز علــى تــوفري التــدريب يف جمــال تنظــيم املــشاريع مــن أجــل     
ويـستهدف الربنـامج ذو الـصلة علـى     . ء أساس مستدام لتنمية القطاع اخلاص   املساعدة على إرسا  
مــي املــشاريع مــن النــساء والــشباب لتمكينــهم مــن التــدّرج مــن القطــاع غــري وجــه التحديــد منظّ

، وضمان خلو البيئة التنظيمية واإلداريـة الـيت يعملـون فيهـا مـن أوجـه                 الرمسي إىل القطاع    الرمسي
  .التحّيز اجلنساين

باإلضـــافة إىل اضـــطالع اليونيـــدو بـــربامج التعـــاون الـــتقين اهلادفـــة إىل متكـــني املـــرأة  و  -١٠
ــزم املنظمــة أيــضاً بتعمــيم ا   براجمهــا  يف مجيــع )٣(ملراعــاة التامــة للمنظــور اجلنــساين اقتــصادياً، تلت

حديثـة بـشأن     سياسـة    ٢٠٠٩عـام   اعتمـدت املنظمـة يف      فقـد   .  التنظيمية ومشاريعها وممارساهتا 
 حاليـاً تـدريب لتعمـيم       ي هذه السياسة جيـر    ويف إطار تنفيذ   .ني اجلنسني ومتكني املرأة   املساواة ب 

 يف تـشرين    إكماهلـا ع  ز املرحلـة األوىل املتوقّـ     وتركّـ . مراعاة املنظور اجلنساين على نطاق املنظمـة      
 علــى النــواحي التقنيــة مــن أجــل تطــوير قــدرات املــوظفني علــى تــصميم  ٢٠١٠نــوفمرب /الثــاين

  .املشاريع والربامج وتنفيذها بطريقة مراعية لالعتبارات اجلنسانية
    

    كفالة االستدامة البيئية  :٧اهلدف     
لطاقـة النظيفـة    ل مـصادر    إجيـاد  احلاجة إىل    وُيربزل تغري املناخ هتديداً كبرياً للفقراء       يشكّ  -١١

وتــؤدي االجتاهــات احلاليــة لالســتهالك والنمــّو  . ٧ كمــا أُشــري إليــه يف اهلــدف  ، البيئــةومحايــة
واصـلت انبعاثـات ثـاين      فقـد   . السكاين إىل ضغط كـبري علـى الـنظم الطبيعيـة لكوكـب األرض             

 بليون طـن حبلـول      ٣٠ربون العاملية اجتاهها الصعودي يف السنوات األخرية، فبلغت         أكسيد الك 
ومـا زال نـصيب     . ١٩٩٠عـام    يف املائـة منـذ       ٣٥ل زيادة بنسبة    يشكّذا  هو. ٢٠٠٧هناية عام   

 طّنــاً مــن ثــاين ١٢ هــو األعلــى، إذ يبلــغ حنــو مــة النمــواملتقّدالفــرد مــن االنبعاثــات يف البلــدان 
 يف أفريقيـا جنـوب      طـن  ٠,٩ أطنان يف املنـاطق الناميـة و       ٣أكسيد الكربون للفرد مقارنةً بنحو      

الــسكانية الــضعيفة الــيت ســامهت أقــل مــسامهة يف املــشكلة إّنمــا    والفئــات . الــصحراء الكــربى
ويزداد على الصعيد العاملي خطر املـوت أو العجـز          . ر املناخ تتحمل أقسى اآلثار النامجة عن تغيُّ     
يتركـز يف البلـدان     هـذا اخلطـر      و ، جّراء الكوارث الطبيعية    من وخطر وقوع اخلسائر االقتصادية   

───────────────── 
مفهوم تعميم املنظور اجلنساين ) E/1997/66لوثيقة ا( لألمم املتحدة القتصادي واالجتماعيف اجمللس ايعّر  )3(  

يف تصميم  اًالرجال والنساء على حد سواء ُبعدا أساسيخربات باعتباره استراتيجية جلعل اهتمامات و
  . اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية كافةالسياسات والربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها يف
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 علـى  ،لتصدي ملـا يـنجم عنـه مـن آثـار متـسّ            الالزمة ل إىل القدرات   األكثر فقراً بسبب افتقارها     
  . والتشرد الداخليلصحة وا، املردود الزراعي وإنتاجية اليد العاملةسبيل املثال

 اصـحي سـليمة   بيئـة   تـوفري    احلصول علـى طاقـة نظيفـة بأسـعار معقولـة و             سبل يكتسوت  -١٢
مـا للـصناعة     آخذة يف االعتبار  و هذه املسائل    وتعاجل اليونيد . أمهية جوهرية يف التنمية املستدامة    

 اثات العاملية من ثـاين أكـسيد الكربـون وغـازات االحتبـاس احلـراري              كبري يف االنبع  من نصيب   
ــة علــى احلــد منــها وتــشجعها علــى   البلــدانواملــوارد املــستنِفدة لــألوزون، كمــا تــساعد    النامي

.  احلـصول علـى الطاقـة    سـبل ادةثـروات مـن الـصناعة اخلـضراء وزيـ     حتقيق االستفادة من فرص    
، وكـذلك   ة لتوفري الطاقـة واملـوارد     كوسيلة مهمّ بكفاءة  وتشّجع اليونيدو على استخدام الطاقة      

 أساسـياً يف     شريكاً تنفيـذياً   ا مرفق البيئة العاملية باليونيدو بوصفه     ويعترف. لحّد من تغري املناخ   ل
باحلـد  ابتـة، مبوجـب اتفاقيـة سـتوكهومل، و        املشاريع املتعلقة بالقضاء علـى امللوثـات العـضوية الث         

  .استنفاد األوزونتفادي  ومحاية النظم املائية الدولية ور املناخمن تغّي
    

    إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية  :٨اهلدف     
كـسمتني مهيمنـتني يف االقتـصاد       العامليـة   برزت ظاهرتا العوملة والتـرابط بـني األسـواق            -١٣

 النمـّو االقتـصادي يف      اعتبـار فلم يعد ممكنـاً     .  كذلك يف املستقبل املنظور    الّح أن تظ  العاملي ُيرجّ 
 علـى الـصعيد العـاملي،       نيأصـبحت الـصناعة والتجـارة منـدجمت       فقـد   . بلٍد ما عملية داخليـة حبتـة      

 البلـدان واملنـاطق الناميـة    ولكـنَّ . صوب البلدان الناميـة بـوترية متزايـدة   يتحّول  هذا االجتاه  بدأو
  .ها النموَّ بوترية واحدةكُلُّال حتقّق 

ــة   ،٨واهلــدف   -١٤ ــة مــن أجــل التنمي ن يف جــوهره  يتــضّم، الرامــي إىل إقامــة شــراكة عاملي
بيـد أن   . ؤ بـه  السعي إىل إنشاء نظام جتاري مفتوح وغري متييزي يـستند إىل قواعـد وميكـن التنبّـ                

 إىل   حـىت اآلن   فـضِ  تُ ملالتجربة أظهـرت أن العوملـة ومـا يرافقهـا مـن سياسـيات حتريـر الـسوق                   
 ا املعاملـة التجاريـة التفـضيلية، فهـي خمصَّـصة          أمّـ . البلـدان الناميـة   يف الفوائد لـصاحل     زيادة كبرية   

وارداهتـا مـن    يف املائـة مـن   ٨١عفت من الضرائب أأساسا ألقلّ البلدان منواً، فالبلدان الصناعية       
يلية بـصورة واسـعة علـى أسـاس        وتـزداد هـذه املعاملـة التفـض       . ٢٠٠٨عـام   أقلّ البلـدان منـواً يف       

للمفاوضــات ل بــديالً مالئمــاً الختتــام جولــة الدوحــة  أحــادي اجلانــب، األمــر الــذي ال يــشكّ 
مع إلغـاء التعريفـات اجلمركيـة،       وحىت  . والربامج اإلمنائية املتعلقة هبا   التجارية املتعددة األطراف    

لناميـة إىل التركيـز علـى تطـوير          أمـام التجـارة، وسـتحتاج البلـدان ا         قائمـة تبقى احلواجز التقنيـة     
  .تطلبات املعايري واالمتثال على املستوى الدويلمب والوفاء قوية عرضقدرات 
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مـشاركة البلـدان األكثـر فقـراً يف         حيـوالن دون    عائقني كبريين   وجود   اليونيدو ب  وتسلِّم  -١٥
ــة، أال ومهــا  ــدعم  هياكــل مــةء عــدم مالالتجــارة العاملي ــاءاألساســية ال ــامب للوف ــسوق، تطلب ت ال

وتـدعم املنظمـة احلكومـات      .  العرض التنافسية يف منشآت قطـاع اإلنتـاج        قدراتإىل   واالفتقار
يف بناء وحتسني اهلياكل األساسية الالزمة لضمان أن تكون الـصادرات مطابقـة ملعـايري صـارمة                  

 العـرض،   قـدرات ومـن حيـث     .  والبيئة نتجات، مبا فيها متطلبات النوعية والسالمة والصحة      للم
 القيمة يف العمل مـع الـدول األعـضاء والقطـاع       أسلوباً منهجياً يقوم على سالسل    تتبع اليونيدو   

فـرص  الافـسية، األمـر الـذي يـسمح هلـا باالسـتفادة مـن               ن الت القـدرات اخلاص مـن أجـل حتـسني        
ــة اجل ــة والعامليـ ــواق اإلقليميـ ــدة يف األسـ ــة   . ديـ ــسؤولية االجتماعيـ ــضاً املـ ــدو أيـ ــشّجع اليونيـ وتـ

نـشآت  إلنتاجيـة والتنافـسية، وال سـيما لـدى امل          ا مـن أجـل زيـادة القـدرات       وسيلة  للشركات ك 
ز ألقـل   مبادرة اإلطـار املتكامـل املعـزّ      كل من   واليونيدو شريك تنفيذي يف     . الصغرية واملتوسطة 

حافظـة مـشاريع لبنـاء      أكـرب   ومتلـك املنظمـة أيـضاً       . البلدان منواً ومرفـق املعـايري وتنميـة التجـارة         
ما زالت تعمـل علـى حنـو وثيـق مـع            هي   و ،تصلة بالتجارة يف منظومة األمم املتحدة     املالقدرات  

  . سعيا إىل حتقيق التكامل معهاوكاالت أخرى
    

    اإليدز واملالريا وغريمها من األمراض/مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية :٦اهلدف     
ــسب  -١٦ ــس   ح ــسابق للمجل ــر ال ــنما ورد يف التقري ــة  ع ــداف اإلمنائي ــة  األه وثيقــة ال(لأللفي

IDB.37/4( ُذها اليونيدو مسامهة غري مباشرة يف الغايـات        هم أنشطة التعاون التقين اليت تنفّ     اس، ت
ومـا زال هنـج اليونيـدو      . مبكافحة األمراض وحتسني الـصحة العامـة      املتعلِّق   ٦الواردة يف اهلدف    
 العامـة علـى املـستوى       ز على جمالني متمايزين من التدخل متـصلني بالـصحة         يف هذا الصدد يركّ   

املخـاطر الـصناعية الـيت هلـا تـأثري علـى الـصحة العامـة إمـا مباشـرة عـن طريـق                        ) أ: (العاملي، مها 
االنبعاثات الصناعية والنفايات، ومالمسة املـواد اخلطـرة والـسامة يف مكـان العمـل، أو بـشكل                  

 ؛ الـيت حيـدثها اإلنـسان   الكـوارث ن  غري مباشر عن طريق اآلثار البيئية املتصلة بالصناعة فضالً ع         
الــــسلع واملهــــارات الــــصناعية الالزمــــة ألداء وظيفــــة نظــــام الــــصحة، مبــــا يف ذلــــك  ) ب(و

املستحــــضرات الــــصيدالنية امليــــسورة التكلفــــة، واملنتجــــات الــــصناعية لالســــتخدام الطــــيب، 
  .واإلمدادات املضمونة من الطاقة، وكذلك املهارات اإلدارية واهلندسية

    
    ضي قُُدماًُسبل املُ  -ثالثا  

ــ-١٧ ــهائي    مــع تبقّ ــة لبلــوغي مخــس ســنوات فقــط علــى حلــول املوعــد الن  األهــداف اإلمنائي
ــة،  ــة األمــم املتحــدة وســائر أصــحاب املــصلحة    جيــبلأللفي ــدو ومنظوم  مبــا فيهــا  ، علــى اليوني
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 املاحنة ودوائر األعمال التجاريـة واجملتمـع املـدين بـصورة عامـة، أن               والبلداناحلكومات الوطنية   
  .وسعها لضمان حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية بطريقة مستدامة ومنصفةيف ذل كلّ ما تب

مـؤمتر قمـة     املستوى بشأن األهداف اإلمنائية لأللفيـة        ة الرفيع ة العام وقد أتاحت اجللسة    -١٨
 ٢٢ إىل ٢٠ك يف الفتــرة مــن  يف نيويــورالــيت عقــدهتا األمــم املتحــدةاألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

فرصة فريدة حلفز االلتزام وحـشد الـدعم واحلـث علـى العمـل اجلمـاعي                 ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
األهــداف قمــة مــؤمتر وركّــز . ٢٠١٥ لأللفيــة حبلــول عــام  األهــداف اإلمنائيــةبلــوغمــن أجــل 

يـة لأللفيـة،    مجيـع األهـداف اإلمنائ  بلـوغ  من أجـل  م  على اإلسراع يف إحراز تقدّ    اإلمنائية لأللفية   
ــدّ  ــاة التق ــع مراع ــاً    م فيم ــا دولي ــة املتفــق عليه ــق باألهــداف اإلمنائي ــا يتعل ــدوبواملوأجــرى . م ن ن

ــه النجـــاح  ــامالً ألوجـ ــاً شـ ــات   استعراضـ ــستفادة، والعقبـ ــات، والـــدروس املـ  وأفـــضل املمارسـ
وأسـفر االجتمـاع عـن اعتمـاد وثيقـة ختاميـة       . والثغرات، والتحديات القائمة، والفرص املتاحة 

  .يها الدول األعضاءموجزة وعملية املنحى توافقت عل

قّمـة  مـؤمتر  يف األحداث واملداوالت الـيت جـرت خـالل    بنشاط شاركت اليونيدو قد  و  -١٩
ــة،    ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــزةاأله ــى   ُمركَّ ــشكل خــاص عل ــسائل ب ــاءة يف   م ــاخ، والكف ــري املن  تغ

. الوصــول إليهــا، واالقتــصاد املراعــي للبيئــة، وتطــوير القطــاع اخلــاص ســبل اســتخدام الطاقــة و
الــيت دة قمــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة واملــسامهات احملــّدمــؤمتر م معلومــات عــن نتــائج وســُتقدَّ

  .هلذه الوثيقةستصدر ليونيدو إىل اجمللس يف إضافة قامت هبا ا
    

    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه  -رابعا  
  .قة يف هذه الوثيالواردة علماً باملعلومات حييط أن لعلّ اجمللس يوّد  -٢٠

  


