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

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة الثامنة والثالثون

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

       مسامهات اليونيدو يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية
      مسامهات اليونيدو يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية    
      تقرير من املدير العام    
      إضافة    

 معلومات عن م أيضاً، وتقدّ IDB.38/14تكمل هذه الوثيقة املعلومات الواردة يف الوثيقة           
الوثيقــة اخلتاميــة الــصادرة عــن نتــائج االجتمــاع العــام الرفيــع املــستوى بــشأن األهــداف اإلمنائيــة  

 .ها اليونيدو فيه، واملسامهات احملددة اليت قّدمت)مؤمتر قّمة األهداف اإلمنائية لأللفية(لأللفية 
      

     بشأن األهداف اإلمنائية لأللفيةاالجتماع العام الرفيع املستوى  -أوالً  
، ُعقد االجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى          IDB.38/14حسبما سبق اإلبالغ عنه يف الوثيقة         -١

 إىل  ٢٠ يف نيويـورك، مـن    ) مؤمتر قمة األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة      (بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية     
وتبعاً ملقترح من األمني العام لألمـم املتحـدة، قـّررت اجلمعيـة العامـة               . ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢٢
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أن تدعو إىل عقد مؤمتر القمة حبيث يكون اهلدف الرئيسي املنشود منه اإلسراع يف إحـراز تقـّدم                  
ّدم احملـرز فيمـا   ، مـع مراعـاة التقـ   ٢٠١٥صوب حتقيق مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول العام        
حـــسبما ورد يف قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  (خيـــّص بلـــوغ األهـــداف اإلمنائيـــة املّتفـــق عليهـــا دوليـــاً  

وحتقيقــا هلــذه الغايــة، عــّين رئــيس اجلمعيــة العامــة منــّسقَني مــشاركني، ومهــا ســفري   ). ٦٤/١٨٤
ــة التفا      ــسهيل ســري العملي ــدامنرك، كارســنت ســتاور، لت ــادجي، وســفري ال ــول ب ــسنغال، ب وضــية ال

ــة ــة الدولي ــة الــيت    . احلكومي ــة، ُرِفــدت املــداوالت احلكومي ــة التحــضريية الرمسي وإضــافة إىل العملي
وتبّين الوثيقـة  . أفضت إىل انعقاد مؤمتر القمة بعدد من األحداث والتقارير ذات الصلة باملوضوع      

IDB.37/4بإمجال الطريقة اليت تّتبعها اليونيدو يف اإلسهام يف هذه العملية .  
وقد اشتمل مؤمتر القمة اخلاص باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة علـى سـت جلـسات عامـة                    -٢

وست جلسات مائدة مستديرة تفاعليـة، ُعقـدت علـى مـدى األيـام الثالثـة، وأّدت إىل اعتمـاد               
 عـّدة أحـداث جانبيـة واجتماعـات     وجرت أيـضاً  .  وعملية املنحى   وجيزة نتائجالدول األعضاء   
ويـرد يف الفـصل الثـاين مـن هـذه الوثيقـة             .  باملوضوع على هامش مؤمتر القمة     أخرى ذات صلة  

  .وصف جمَمل للمسامهة اليت قّدمتها اليونيدو يف كل جوانب مؤمتر القمة
: الوفــاء بالوعــد"الوثيقــة اخلتاميــة عــن النتــائج الــصادرة عــن مــؤمتر القمــة، وعنواهنــا    و  -٣

داً التعليقات الصادرة عن قادة العـامل       د جمدّ  تؤكّ )١(،"يةإلمنائية لأللف مّتحدون لتحقيق األهداف ا   
على األهداف اإلمنائية لأللفية، وتقّر جدول أعمال الختـاذ إجـراءات عمـل ملموسـة مـن أجـل                   

وقـد أُسـندت إىل األمـم املتحـدة واليـة رمسيـة قويـة               . ٢٠١٥حتقيق هذه األهداف حبلول العـام       
واستناداً إىل أمثلـة عـن   . قيق األهداف اإلمنائية لأللفيةملواصلة تقدمي الدعم إىل احلكومات يف حت 

النجاح الـذي أُحـرز وإىل الـدروس املـستفادة طـوال الـسنوات العـشر الـسابقة، ُتجِمـل الوثيقـة                      
اخلتامية عن حصيلة النتائج اخلطوات احملّددة الـيت ينبغـي ألصـحاب املـصلحة املعنـيني القيـام هبـا               

د الوثيقـة  وتؤكّـ . بـشأن كـل هـدف مـن األهـداف الثمانيـة       من أجـل اإلسـراع يف إحـراز تقـّدم           
 أنه على الرغم من النكسات الواقعة من جّراء األزمـات االقتـصادية واملاليـة، أُحـرز تقـّدم                   أيضاً

جــدير بالتنويــه بــه يف حماربــة الفقــر وزيــادة معــّدالت االلتحــاق باملــدارس وتوســيع نطــاق ســبل 
ــة وحتــسني احلا    ــاه النظيف ــى املي ــزال هــذه     احلــصول عل ــدان؛ وال ت ــصحية يف عــدد مــن البل ــة ال ل

ويف بـادرة هامـة لـدفع عجلـة اإلسـراع يف إحـراز تقـّدم بـشأن صـحة                    . األهداف قابلة للتحقيق  
ــة النمــو         ــدان املتقّدم ــدول واحلكومــات مــن البل ــد عــدد مــن رؤســاء ال ــال، تعّه ــساء واألطف الن

ت الوقفيــة واملنظمــات الدوليــة  والبلــدان الناميــة، إىل جانــب ممثّلــي القطــاع اخلــاص واملؤســسا  
───────────────── 

  .A/65/L.1لجمعية العامة ل إال بصيغة مشروع قرار الوثيقة غري متاحة حالياً  )1(  
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 بليـون دوالر مـن      ٤٠وهيئات اجملتمع املدين ومؤسسات األحباث، بالتّربع مبـا قيمتـه أكثـر مـن               
املوارد على مدى السنوات اخلمس املقبلـة لـصاحل االسـتراتيجية العامليـة لـصحة املـرأة والطفـل،                   

لي احلكومات واملنظمات الدوليـة     وإضافة إىل ذلك، تعّهد عدد من ممثّ      . اليت أعلنها األمني العام   
ــّدة       ــة، احلاضــرين يف القمــة، بع ــشركاء، وكــذلك عــدد مــن ممثّلــي قطــاع األعمــال التجاري وال

  .التزامات هامة أخرى بشأن كل هدف من األهداف اإلمنائية الثمانية
د الوثيقـة اخلتاميــة عـن نتـائج مــؤمتر القمـة الـدور احلاســم الـذي تقـوم بــه        كـذلك تؤكّـ    -٤

وتوصـي الوثيقـة   . ت اإلنتاجية يف الترويج للتنمية املستدامة والتخفيـف مـن حـّدة الفقـر         القطاعا
بأن تعتمد البلدان النامية سياسات عامـة اقتـصادية كلّيـة تـؤدي إىل النمـو االقتـصادي املـستدمي                  

كمـا إن   . واجلامع واملنصف، وزيادة فرص العمالة املنتجة، وتعزيـز التنميـة الزراعيـة والـصناعية             
يــز اإلنتــاج الزراعــي وإنتاجيــة الزراعــة وقابليتــها لالســتدامة، مــن خــالل عــّدة ســبل ومنــها   تعز

ــشر         ــزارعني إىل األســواق، ون ــة، وحتــسني ســبل وصــول امل ــة قوي ــة زراعي تطــوير سالســل قيم
التكنولوجيات الزراعية إمنا هـي عوامـل ُينظـر إليهـا علـى أهنـا مفتـاح بـاب القـضاء علـى الفقـر                         

. سلَّم أيضاً يف الوثيقة بأن التجـارة هـي حمـرِّك لعجلـة النمـو والتنميـة عمومـاً              وُي. املدقع واجلوع 
وإضافة إىل تأكيد حصيلة نتائج جولة مفاوضات الدوحة الناجحة بشأن التجـارة، تؤكَّـد فيهـا               

وعـالوة  .  ضرورة تعزيز القـدرة التجاريـة والقـدرة التنافـسية الدوليـة لـدى البلـدان الناميـة                 أيضاً
سلَّط الــضوء يف الوثيقــة بأمجعهــا علــى دور التكنولوجيــا يف اإلســراع يف حتقيــق   علــى ذلــك، ُيــ

 مـن الـدعم   الغرضبـ وتدعو الوثيقة على التحديـد إىل تـوفري مـا يفـي         . األهداف اإلمنائية لأللفية  
املــايل القابــل للتنبــؤ بــه والــدعم الــتقين العــايل النوعيــة، وكــذلك إىل تطــوير تكنولوجيــا مناســبة  

وُيـسلَّم  . لفة ومستدامة ونشرها، ونقل هذه التكنولوجيات بشروط متفـق عليهـا         وميسورة التك 
فيها بأن تغري املناخ يشكّل خمـاطر وحتـّديات جـسيمة جلميـع البلـدان، وخباصـة البلـدان الناميـة،           

م احملـرز حنـو     وبأن التصدي لتغّير املنـاخ سـوف تكـون لـه أمهيـة أساسـية يف احلفـاظ علـى التقـدّ                     
ويف هذا الصدد، تؤّيد الوثيقـة بقـوة توسـيع          . منائية لأللفية ودفع عجلته قُدماً    بلوغ األهداف اإل  

نطــاق ســبل احلــصول علــى الطاقــة امليــسورة التكلفــة وزيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة وضــمان 
  .استدامة مصادر الطاقة واستخدامها

 لأللفيـة دلـيالًً   وسوف ُتستخَدم الوثيقة اخلتامية عن نتائج مؤمتر قمة األهـداف اإلمنائيـة       -٥
  .إرشادياً يوّجه مسامهات اليونيدو يف بلوغ هذه األهداف
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  ص مسامهات اليونيدو يف مؤمتر القمة اخلاص باألهداف ملّخ  -ثانيا  
    اإلمنائية لأللفية

شارك املدير العام، أثناء وجـوده يف نيويـورك حلـضور مـؤمتر القمـة اخلـاص باألهـداف                     -٦
، يف مناقـشة ضـمن فريـق مـن          ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلـول  ٢٢ إىل   ٢٠رة من   اإلمنائية لأللفية يف الفت   

متــها كليــة الــشؤون الدوليــة والعموميــة التابعــة جلامعــة كولومبيــا ضــمن ســياق   املتنــاظرين، نظّ
هل ميكننـا   : األهداف اإلمنائية لأللفية  : "برنامج دراسات األمم املتحدة، حول موضوع حموري      

 املـستوى؛   يتناظرين مخسة من ممثلي األمـم املتحـدة الرفيعـ         وقد ضّم فريق امل   ". أن نفي بالوعد؟  
 إىل جتديد املطلَب العاجل يف العمل على احلـّد مـن الفقـر، وقـّدم احلجـج علـى أن                      الفريق ودعا

األهداف اإلمنائية لأللفية ال تزال قابلة جداً للتحقيق على الرغم مـن حـاالت االنتكـاس الناجتـة                  
يـة، ولكـن علـى شـرط أن حيـافظ قـادة العـامل علـى التـزامهم           عن األزمة املالية واالقتصادية العامل    

وّمما اّتسم باألمهية فيمـا خيـّص اليونيـدو هـو تـسليط الـضوء علـى أن إتاحـة سـبل احلـصول                        . هبا
على الطاقـة علـى الـصعيد العـاملي إمنـا هـو عامـل حمـوري للتنميـة االقتـصادية املـستدمية وحتقيـق                         

  .األهداف اإلمنائية لأللفية
، شــارك املــدير العــام يف املــؤمتر الرفيــع املــستوى بــشأن  ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول١٧ويف   -٧

وبصفته رئيس شبكة األمـم املتحـدة   . الطاقة يف األمم املتحدة، الذي نظّمه منتدى الطاقة العاملي   
وقـد ركّـز ذلـك احلـدث الرفيـع املـستوى       .  إّبان افتتاح املؤمتر رئيسياًاملعنية بالطاقة، ألقى خطاباً  

اإلمداد بالطاقـة امليـسورة املنـال واحملتملـة التكلفـة واملـستدامة باعتبـار ذلـك شـرطاً أساسـياً             على  
الزمــاً لتحقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، وســعى إىل وضــع خريطــة طريــق تبــّين كيــف يكــون 
مبستطاع احلكومات ومؤسسات القطاع اخلاص وهيئات اجملتمع املدين أن تعمل معـاً مـن أجـل                 

  .صول على الطاقة على حنو مستدام مبا يعود بالنفع على كل األمم والشعوبحتقيق احل
ــة، نظّ     -٨ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــة اخلـــاص باألهـ ــؤمتر القمـ ــدو وإىل جانـــب مـ مـــت اليونيـ

االجتماع املشترك الثالـث للفريـق االستـشاري بـشأن الطاقـة وتغّيـر املنـاخ التـابع لألمـني العـام                      
جتمــاع، قــّدمت األفرقــة العاملــة التابعــة للفريــق االستــشاري وخــالل ذلــك اال. لألمــم املتحــدة

راً، وجـرت مناقـشات بـشأن مـا ميكـن تنظيمـه مـن               تقارير عن أنشطتها اليت اضطلعت هبا مؤخّ      
ــاخ       ــر املن ــة بــشأن تغّي ــة األمــم املتحــدة اإلطارّي ــان مــؤمتر األطــراف يف اتفاقي ــة إّب أحــداث جانبي

 ٢٩يف الفتـرة مـن   ر عقده يف كـانكون، املكـسيك،      ، املقرّ )١٦مؤمتر األطراف   (السادس عشر   
 وأُحــيط االجتمــاع علمــاً أيــضاً. ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٠نــوفمرب إىل /تــشرين الثــاين

راً الفريق الرفيع بشأن قابلّيـة االسـتدامة علـى الـصعيد العـاملي              عن األنشطة اليت اضطلع هبا مؤخّ     
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ت خـالل االجتمـاع أيـضاً مـسألة تعزيـز التعـاون يف              وُنوقـش . التابع لألمني العام واملنشأ حـديثاً     
العمــل بــني األمــم املتحــدة وســائر أصــحاب املــصلحة يف جمــال الطاقــة، مبــا يف ذلــك شــركات    

  .القطاع اخلاص، من خالل آليات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص
ىل محلـة   وكانت قضية إهناء فقر الطاقة يف غضون العقدين املقبلني وموضـوع احلاجـة إ               -٩

عاملية لتعزيز سبل احلصول على الطاقـة بنـدين يف أعلـى جـدول أعمـال احلـَدث اجلـانيب الرفيـع                      
ــذي   ــستوى، ال ــامل ــه ت ــامج األ شارك يف تنظيم ــدو وبرن ــائي   اليوني ــم املتحــدة اإلمن ــديب(م  )اليون

وقد مجـع ذلـك     . ويورك يف ني  ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٢١واستضافته مؤسسة األمم املتحدة، يف      
 فيـشر، ورئـيس الـسنغال       اينتسهـ احلَدث قادة العامل معاً، ومنهم رئيس مجهورية النمسا السيد          

السيد عبد اهللا واد، ورئيس وزراء إثيوبيا السيد ميليس زينـاوي، واألمـني العـام لألمـم املتحـدة          
 بـصوت واضـح     اًوقـد أعربـوا مجيعـ     .  مون، وغريهـم مـن املـسؤولني الـرمسيني         -السيد بان كي    

عن تأييـدهم للقيـام حبملـة عامليـة يف هـذا الـصدد، وللـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص،                   
ــدابري مترابطــة      ــة وت ــل، ووضــع أهــداف وسياســات عام ــشاركني   . والتموي ــني امل ــن ب وكــان م

قة البارزين السيدة غرو هارمل برونتالند، رئيسة الوزراء السابقة للنرويج واملـديرة العامـة الـساب              
ملنظمـة الـصحة العامليـة، والــسيدة مـاري روبنـسون، الرئيـسة الــسابقة إليرلنـدا ومفّوضـة األمــم         
املتحدة السامية السابقة حلقوق اإلنـسان، والـسيد راجنـدرا باتـشوري، رئـيس اهليئـة احلكوميـة              

ز فريــدمان، الكاتــب الــشهري يف نيويــورك تــامي. الدوليــة املعنيــة بتغّيــر املنــاخ، والــسيد تومــاس ل
  .ومؤلف عّدة كتب ذائعة الّصيت عن الطاقة والتحّديات اإلمنائية

ــدف       -١٠ ــت اهل ــة ظلّ ــون أن الطاق ــد املتكلّم ــد أكّ ــد"وق ــة   " املفتقَ ــداف اإلمنائي ضــمن األه
وذُكر أن قرابة ثالثة باليني شخص يف العـامل يعّولـون علـى األوقـدة اجلامـدة التقليديـة                   . لأللفية

 ومــا يربــو علــى نــصف بليــون مــن النــاس لــيس لــديهم ســبل   ألغــراض طــبخ الطعــام والتدفئــة،
ــة    . للحــصول علــى الكهربــاء  ومــن مث فــإن تــوفري ســبل احلــصول علــى خــدمات الطاقــة احلديث

والنظيفة القابلة للتعويل عليها من شأنه أن حيد جداً من الفقـر، ويعـّزز املـساواة بـني اجلنـسني،                    
ظ املشاركون أن العقبات اليت تعترض سـبل        والح. وحيّسن الصحة، ويسّهل التنمية االقتصادية    

احلصول على الطاقة على الصعيد العاملي ليست تقنية، وسلّطوا الضوء على االفتقـار إىل التـزام                
مــن جانــب كــل أطــراف اجملتمــع بنقــل موضــوع الطاقــة إىل مرتبــة عليــا علــى جــدول األعمــال 

لألمـم املتحـدة يف دورهتـا املقبلـة         واتفقوا على ضرورة قيام اجلمعية العامـة        . السياسي والتنموي 
وإن مــن شــأن القيــام .  عــام احلــصول علــى الطاقــة علــى الــصعيد العــاملي ٢٠١٢بــإعالن العــام 

بتحــّرك مــن هــذا النحــو أن يبــّشر ببــدء احلملــة العامليــة بــشأن ســبل احلــصول علــى الطاقــة وأن  
  . هلذه القضية احلرجةيضيف زمخاً
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لطاقة، أتاحت شراكة فريدة بني األمم املتحـدة والوكالـة          وأثناء احلَدث اجلانيب اخلاص با      - ١١
 عـن آفـاق     ٢٠١٠الدولية للطاقة فرصة للمبادرة مبكّراً إىل نشر فصل مقتطفات مـن تقريـر عـام                

كيف جنعـل سـبل احلـصول علـى خـدمات الطاقـة احلديثـة               : فقر الطاقة ": الطاقة يف العامل، عنوانه   
ولية للطاقة باالشتراك مع اليونيدو واليونـديب، وقـّدم دراسـة           وقد أُنتج تقرير الوكالة الد    . "عامليةً

ى يف القـضاء علـى      وبّين التقرير أن اهلدف املتـوخّ     . حتليلية وبيانات تفصيلية عن مسألة فقر الطاقة      
 لـن يكـون ممكنـاً إال إذا تـوافرت لعـدد إضـايف مـن النـاس يبلـغ          ٢٠١٥الفقر املـدقع حبلـول العـام     

ــون شــخص ســبل احلــصو  ٣٩٥ ــون شــخص ســبل      ملي ــوافرت لبلي ــاء، وإال إذا ت ــى الكهرب ل عل
  .احلصول على تسهيالت طبخ الطعام احلديثة اليت تقلّل إىل أدىن حد من الدخان الضار

 يف حـَدث استـضافته وزيـرة    ، شـارك املـدير العـام أيـضاً        ٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ٢١ويف    -١٢
لنت وزيرة اخلارجية أن الواليـات      وقد أع . خارجية الواليات املتحدة، السيدة هيالري كلينتون     

 مليـون دوالر علـى مـدى مخـس سـنوات            ٥٠املتحدة األمريكية سوف تقـّدم مبلغـاً أولّيـاً قـدره            
ومـن املزمـع أن   . لصاحل مشروع ُيعرف باسم التحالف العـاملي مـن أجـل مواقـد الطهـي النظيفـة          

ــّددة األ         ــات متع ــات ومنظم ــهم حكوم ــرين، ومن ــركاء آخ ــشرة ش ــن ع ــر م ــسهم أكث طــراف ي
ذلــك أن التعــّرض .  ماليــني دوالر أو أكثــر١٠وشــركات راعيــة، يف تقــدمي مبلــغ إضــايف قــدره 

 مليـون حالـة وفـاة قبـل       ١,٩للدخان املنبعث من مواقد الطهي التقليدية والنار املكشوفة يسّبب          
رائـق  وتعـىن اليونيـدو حاليـاً بـالنظر يف ط         . األوان سنوياً، والنساء واألطفال هم أشّد تأثراً بـذلك        

ميكــن اتباعهــا لإلســهام يف هــذه املبــادرة، مبــا يف ذلــك بتعزيــز آليــات نقــل التكنولوجيــا ووضــع   
  .املعايري وإنشاء مرافق االختبار من أجل دعم صنع مواقد طهي أكثر نظافة يف البلدان النامية

 يف اجتمـاع مائـدة مـستديرة        وحينما كان املدير العام حيـضر مـؤمتر القمـة، شـارك أيـضاً               -١٣
وكـان هـذا االجتمـاع واحـداً مـن          ". معاجلـة املـسائل الناشـئة والنـهوج املتطـّورة         "بشأن موضوع   

وقـد رأسـت االجتمـاع كـلٌ     . األحداث الرمسية الرئيسية املخطّط لتنظيمها من أجل مـؤمتر القمـة          
من رئيسة فنلندا، السيدة تانيـا هـالونن، ورئـيس سـلوفينيا، الـسيد دانيلـو تـورك، وحـضره وزراء           

مــة النمــو والبلــدان الناميــة، وكــذلك ممثلــون علــى مــستوى رفيــع مــن  ون مــن البلــدان املتقّدكــثري
وكانـت املواضـيع احملوريـة تغّيـر        . صندوق النقد الـدويل والبنـك الـدويل ومنظومـة األمـم املتحـدة             

امـة،  املناخ، واألزمة املالية واالقتصادية العامليـة، واألمـن الغـذائي، واملـساءلة يف إطـار الـسياسة الع         
واُتفق علـى أن حتقيـق االنتعـاش علـى الـصعيد العـاملي يـستلزم إجيـاد منـوذج تنميـة                      . وتأثري النـزاع 

ــاعي     ــشمول االجتم ــة وال ــد يتمركــز حــول االســتدامة البيئي ــى وجــه   . جدي ــذا ضــروري، عل وه
إىل التكنولوجيـات   االنبعاثـات الكربونيـة     اخلصوص، من أجل االنتقال من التكنولوجيات العالية        

نخفضة االنبعاثات الكربونية يف منوذج النمـو األخـضر الـذي يّتـسم بكفـاءة اسـتخدام املـوارد،                   امل
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وأكـّد املـدير العـام أن تـوفري         . حيث ُيعترف بالـصناعة اخلـضراء باعتبارهـا احملـّرك الرئيـسي للنمـو             
ة إمــدادات الطاقــة امليــسورة التكلفــة واملــستدامة شــرط ال بــّد منــه لبلــوغ كــل األهــداف اإلمنائيــ   

ويف السياق العـاملي الـراهن، فـإن الوسـيلة          . لأللفية، وخباصة يف جمال متكني املرأة واحلّد من الفقر        
األساسية إمنا تكمن يف ضمان االنتعاش املستدام وإتاحة سبل احلصول على الطاقـة، مـع احلـرص                 

  مـن أجـل الـشباب، مـن خـالل          يف الوقت نفسه على تكوين الثروة وإجياد الوظائف، وخـصوصاً         
ومـن املهـم أيـضاً ضـمان اسـتخدام املكتـشفات احلديثـة العهـد مـن الـنفط يف                     . األنشطة اإلنتاجية 

  .مناطق فقرية، مثل غرب أفريقيا، لصاحل النمو املتوازن واجلامع لكل الفئات االجتماعية
ويف اليوم األخري من مؤمتر القمة اخلاص باألهداف اإلمنائية لأللفية، ُعقد ملتقى القطـاع                -١٤
وقـد  . مـون -خلاص التابع لألمم املتحدة الذي يرأسه األمني العام لألمم املتحدة الـسيد بـان كـي               ا

 شخـصية مـن رؤسـاء الـدول واحلكومـات، وممثلـي القطـاع اخلـاص           ٣٠٠ضّم هذا امللتقى قرابـة      
 مواجملتمع املدين ومنظومة األمم املتحدة، بغية حتديد السبل والوسائل الكفيلة باإلسـراع يف التقـدّ               

، واسـتنباط إجـراءات عمـل مـن أجـل      ٢٠١٥صوب بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول العام     
ووفّر امللتقى منـّصة أيـضاً جملتمـع األعمـال للتـشارك يف الـرأي حـول إجـراءات                  . بلوغ هذه الغاية  

 العمل اليت اختذهتا من قبلُ منشآت األعمال صوب حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وبغيـة نقـل        
التوصيات إىل احلكومات وإىل األمم املتحدة بشأن كيفية إشراك مؤسسات األعمال بقـدر أكـرب    

وعقد املشاركون مناقـشات مواضـيعية      . يف توفري الدعم من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        
متالزمـة نقـص    /عن الفقر واجلوع؛ وصحة األم والطفل، ومكافحة فريوس نقص املناعـة البـشرية            

؛ وسبل احلصول علـى التعلـيم مـن خـالل وسـائل تكنولوجيـا               )األيدز وفريوسه (اعة املكتسب   املن
املعلومات واالتصاالت االبتكارية؛ واألدوات االبتكارية اخلاصـة باإلدمـاج املـايل؛ ومتكـني املـرأة               

يـسيني  وكان املدير العام لليونيدو واحداً من املتناقشني الرئ       . وحتقيق املساواة؛ واالقتصاد األخضر   
يف فريق املنـاظرة بـشأن االقتـصاد األخـضر، الـذي ركّـز علـى استكـشاف الفـرص الـساحنة لكـل              
أصحاب املصلحة للتعاون يف العمل بطريقة تلّبي االحتياجـات إىل الطاقـة واملـوارد علـى الـصعيد                  

. نـاخ العاملي وتستحثّ النمو املستدام، مع احلفاظ يف الوقت نفسه على البيئـة والتـصدي لتغّيـر امل          
وسلّط املشاركون الضوء على أمهية االستفادة مـن املـوارد علـى النحـو األمثـل، وحتقيـق الكفـاءة                    
يف استخدام الطاقة، وإدارة معاجلة التلّوث، ووضع سياسات عامة بشأن التسعري اخلاص بالطاقـة              
وانبعاثـات الكربــون، وســبل احلــصول علــى مــصادر طاقــة حديثــة ونظيفــة ومــستدامة، باعتبارهــا  

وعالوة على ذلك، لوحظ أن احلّد من الفقـر قـضية تقـع             . قضايا رئيسية يف حتقيق النمو األخضر     
 إال مـن خـالل التـصنيع، ولـذلك فـإن         يف صميم النمو األخضر، والذي ال ميكن حتقيقه هو أيـضاً          

  .الصناعة اخلضراء دعامة أساسية هلذه اجلهود
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    االستنتاج  -ثالثا  
نتـــائج مـــؤمتر القمـــة اخلـــاص باألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة،  إن الوثيقـــة اخلتاميـــة عـــن   -١٥

واملداوالت واألفكار املنبثقة عن خمتلف األحداث اليت حضرها املدير العام سوف تكون دلـيالً               
م صـوب بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـن خـالل               يوّجه جهود اليونيدو يف اإلسراع بالتقـدّ      

ــستدامة   ــصناعية امل ــة ال ــز التنمي ــة  و. تعزي ــا ورد يف الوثيق ــسلّم   IDB.38/14كم ــدو ت ــإن اليوني ، ف
باألهداف اإلمنائيـة لأللفيـة باعتبارهـا إطـاراً شـامالً تنـتظم فيـه أنـشطتها، وتعتقـد بـأن الـصناعة                       
التنافسّية املستدامة بيئياً ُتعّد عنصراً جوهرياً من أجل تعزيز النمو االقتـصادي واحلـّد مـن الفقـر                  

  .حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيةم واإلسراع بوترية التقّد
    

    اإلجراء املطلوب من اجمللس اّتخاذه  -رابعا  
  . باملعلومات املقدَّمة يف هذه الوثيقةلعلّ اجمللس يوّد أن حييط علماً  -١٦
 


