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  املؤمتر العام 
  الرابعة عشرةالدورة 

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٩َّالبند 

       امللتقى اخلاص مبسائل التنمية الصناعية
      امللتقى اخلاص مبسائل التنمية الصناعية    
       املطروحة من إعداد األمانةباملسائلورقة     

    مقدمة  -أوال  
 الرابعــة عــشرة، ملتقــى خاصــا مبــسائل    مؤمترهــا العــامم اليونيــدو، خــالل دورةظِّســتن  -١

التنميــة الــصناعية، يــشارك فيــه قــادة بــارزون مــن احلكومــات والــشركات واجملتمــع املــدين           
ويلقــي املــشاركون يف امللتقــى كلمــات يف اجللــسة  . واملنظمــات الدوليــة واألوســاط األكادمييــة 

ــن). ٢٠١١ نــوفمرب/تــشرين الثــاين ٢٨ ،االثــنني( للمــؤمتر يف يومــه األول العامــة م أعمــال ظَّوت
. امللتقى على شكل جلسة حتاور رفيعة املستوى، تديرها السيدة زينب بدوي من الـيب يب سـي                 

ويلقي الكلمة الرئيسية يف املؤمتر السيد جريميي ريفكني، رئيس مؤسسة االجتاهـات االقتـصادية         
  .وضية األوروبية والربملان األورويب وعدة من رؤساء الدول األوروبيةومستشار املف

حتقيــق اســتدامة الثــورة  " الرابعــة عــشرة هــو  ملــؤمتر العــام ا الرئيــسي لــدورةواملوضــوُع  -٢
ويربز هذا املوضوع األمهية احليوية لوضع اسـتراتيجيات شـاملة ومـستدامة            ". الصناعية اجلديدة 

 االقتـصادي البعـد    و  البيئـي  البعـد   بني األبعاد الثالثـة لالسـتدامة، أيْ       للتنمية الصناعية يف التوفيق   
  .االجتماعيوالبعد 
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      اخللفية  -ثانيا  
    الدعوة إىل ثورة صناعية جديدة ومستدامة  - ألف  

فقــد . دة األطــرافضت األزمــات العامليــة طــوال التــاريخ احلــديث عــن نظــم متعــّدّخــمت  -٣
املية األوىل وما شـهدته مـن دمـار ولكنـها مل تـستطع              خرجت عصبة األمم من رحم احلرب الع      

وكــان .  القوميــة آنــذاكزعــة الــناالســتمرار وجتــاوز آثــار الكــساد االقتــصادي العــاملي وضــغوط  
اهلاجس الرئيسي لألمم املتحدة ومؤسسات بريتون ودز اليت رأت النـور عقـب احلـرب العامليـة                 

. ح آخـر كـبري   علـى تفـادي نـشوب نـزاع مـسلَّ       رة والعمـل  الثانية إعـادةَ بنـاء االقتـصادات املـدمّ        
 ومـا أعقبـها مـن ركـود، أنـشئت جمموعـة الـسبعة        ١٩٧٣وعند وقوع الصدمة النفطية يف عـام      

، اليت هتيمن على السياسة االقتصادية واملالية العامليـة منـذ           )ستكمل الحقا مبجموعة العشرين   لُت(
؛ وأصـبحت التجـارة احملـرك الرئيـسي         طلق العنـان لقـوى العوملـة      أُيف الوقت نفسه،    . ذلك احلني 

ــاة        ــى نظــم احلي ــأثري اجلــذري عل ــوجي عامــلَ الت ــاملي، واالبتكــاُر التكنول ــصادي الع للنمــو االقت
والعمل واالتصاالت لسكان العامل الذين ارتفع عددهم مبعدل ينـاهز البليـون كـل اثـنيت عـشرة                  

ر املنـاخ انعكاسـات     على تغيُّـ  ب  سنة؛ وأصبح من الواضح بشكل متزايد أنه من احملتمل أن تترتّ          
  .هائلة على البشرية يف املستقبل القريب

ــأثّ       -٤ ــا وت ــان أكثــر ترابط ــامل أن ك ــسبق للع ــم ي ــدُّراًفل ــوجي واالقتــصادي   بالتق م التكنول
واالجتمــاعي، وأكثــر عرضــة يف الوقــت نفــسه خلطــر الــصدمات االقتــصادية والبيئيــة والفــشل    

ية واالجتماعيـة والـسياسية العامليـة لـضغوط شـديدة يف            ضت النظم االقتصاد  وقد تعرَّ . السياسي
وعلى الرغم من أهنـا كانـت يف مـستوى التحـديات حـىت اآلن، فإنـه سيـصعب           . اآلونة األخرية 

عليها بشكل متزايد يف املستقبل حتقيق تطلعات سكان العامل اآلخذين يف التزايـد إىل االزدهـار                
 املخاطر اليت حتيـق جمتمعـة بنظـام العوملـة ومتيـزه           ي جملموعة من  ب ذلك التصدّ  وسيتطلّ. والعدالة

رات الطارئـة علـى اهلياكـل الـسكانية     حاليا، وهي أزمتـا الغـذاء والوقـود واألزمـة املاليـة؛ والتغيّـ           
 املنــاخ وعــدم اختــاذ تغيُّــروالــضغوط املــصاحبة للــهجرة؛ ومنــو االقتــصاد غــري املــشروع؛ وخطــر 

ــاره والتكيـّـ   ــة للتخفيــف مــن آث ــدابري كافي ــها اتّ فت ــاع أمنــاط منــو اقتــصادي   معــه، بطرائــق من ب
  .وصناعي أكثر رفقا بالبيئة؛ وازدياد أوجه التفاوت

ومن املمكن أن تستفحل األزمات احلالية أكثر على مدى العقد املقبل، بـالنظر إىل مـا               -٥
 ممـا  لٌ هبـا، ِقبَـ  وتـرابط متزايـد مـن خمـاطر لـيس لـه       عيواجهه عاملنا مبا هو عليه من اكتظاظ وتنوّ   

ب، وخاصـة بالنـسبة للـدول الـضعيفة، مثـل الـدول       ل أرضية خصبة لعدم االستقرار والتقلُّ كِّيش
لــذلك ســيكون لعوامــل نــدرة املــوارد، أو حمدوديــة االســتهالك   . هــا مــن نزاعــات اخلارجــة لتوِّ
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ضاء املستدام للسلع ذات األمهية االستراتيجية للغاية، مثل الطاقة واألراضي واملياه والغذاء والفـ            
  .الكايف لالنبعاثات، دور متزايد األمهية يف ضمان االستقرار واألمن العامليني

. لقد بلغت مسارات النمو احلالية حدودها استنادا إىل أمناط النمـو الـصناعي التقليديـة                -٦
م ورمبا أمكن جتاوز هذه احلدود عن طريق االبتكار، شريطة أن يصاحب هذا االبتكـار والتقـدّ               

 ومـن مثّ . وظيُف استثمارات ضخمة وإدخال تغيري جـذري علـى الـسياسة العامـة      التكنولوجي ت 
سيكون من الـضروري اختـاذ إجـراءات حامسـة ونقـل خطـة االسـتدامة مـن االهتمامـات البيئيـة               

ومـن الـضروري   . سياسـية -املوضوعة علـى اهلـامش إىل صـلب االهتمامـات االقتـصادية واجليـو             
ها كيفية تأثري األمناط غري املـستدامة الـيت يتبعهـا النظـام       تتبني من " ثورة صناعية جديدة  "إحداث  

واألمنيــة، العــاملي الــراهن علــى مجيــع احملركــات املهمــة األخــرى االقتــصادية منــها واالجتماعيــة 
ننـا مـن إدارة مـا يطـرأ علـى طبيعـة نظمنـا، وخباصـة نظـم الطاقـة، مـن             كّوكذلك الكيفية اليت مت   

اع الـسياسات   ويواجـه صـنّ   .  صـراعات اجتماعيـة كـربى      ب يف اضـطرابات أو    تغيري دون التـسبّ   
دة يف هذا الصدد، إذ كيف ميكن تعزيز ختضري الصناعة والنمـو، ومواجهـة مـسألة            يات معقّ حتّد

حتقيق اإلنصاف يف عامل مسته حمدودية املوارد، وبناء نظم اقتـصادية مرنـة، وهـي حتـديات لـيس                   
بـاع هنـج قائمـة علـى التعـاون للمـساعدة علـى          ب اتّ هناك الكثري من احللـول اجلـاهزة هلـا وتتطلّـ          

  .االنتقال بنجاح من نظام غري مستدام إىل آخر مستدام
    

    األزمات احلالية وتأثريها  - باء  
مــة، ال يــزال االنتعــاش ففــي البلــدان املتقّد.  بتــداعيات األزمــة املاليــةراًمــا زال اجلميــع متــأثّ  -٧

 ففـي  . ةف امللحَّـ  ملرتفع وما يفرضـه مـن ضـرورة التقـشّ         ا وعرضة خلطر العجز املايل ا     االقتصادي هش
مناطق من أوروبا والواليات املتحدة األمريكيـة، وصـلت البطالـة إىل مـستويات مل يـسبق هلـا مثيـل                     

كما تعاين البلدان النامية من آثار األزمة، حبيث تواجـه اخنفاضـا يف تـدفقات    .  سنة أو أكثر٢٠منذ  
والتحويالت املالية، وركودا يف حركـة الـصادرات، ورمبـا تبـاطؤا يف            االستثمارات األجنبية املباشرة    
ع االقتـصادي واعتمادهـا     وممـا يزيـد مـن ضـعفها افتقاُرهـا إىل التنـوّ            . وترية النمو يف األجـل الطويـل      

  .بات كبرية يف األسواق العامليةعلى صادرات السلع األساسية، اليت ختضع أسعارها لتقلّ
وقــد ارتفعــت أســعار املــواد الغذائيــة يف الفتــرة الــيت ســبقت األزمــة االقتــصادية، ومــا زال      -٨

 يف املائة مما كان عليه قبل ثالث أو أربـع سـنوات، وال يبـدو أنـه سـيعود                    ٦٠مستواها أعلى حبوايل    
ويـل األمـد    أثر هذا االرتفاع على فقراء العامل بفعل االجتـاه الط        ويشتّد. إىل مستويات ما قبل األزمة    

ب ارتفــاع عــدد اجلــوعى ، ممــا يــسّب الوقـود األحفــوري ة مــنحنـو حــصول عجــز يف الطاقــة املــستمدّ 
ويف الوقـت  . ارتفاعا كبريا ويزيـد مـن خطـر وقـوع اضـطرابات مدنيـة وانعـدام يف األمـن الـسياسي            
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نفسه، يتواصل ارتفاع الطلب علـى الغـذاء والطاقـة فـضال عـن فـرص العمـل وإدرار الـدخل نتيجـة           
وقـد ازداد عـدد سـكان    . ز أساسـا يف البلـدان الناميـة   لتسارع وتـرية منـو سـكان العـامل، الـذي يتركّـ          

.  باليـني نـسمة اليـوم      ٦,٥العامل على مدى القرن املاضي بأكثر من ثالثة أمثاله، ليبلغ ما يزيد على              
  .وضعب عليها آثار هائلة، ومن الواضح أنه من املستحيل أن يستمر هذا الوهي زيادة تترّت

ر املنــاخ ظــاهرة عامليــة، ختتلــف البلــدان مــن حيــث الطريقــة الــيت   تغيُّــوعلــى الــرغم مــن أنَّ  -٩
ر املنـاخ يـضاعف املخـاطر        تغيُّـ  والواقـع أنَّ  . تساهم هبا يف هذه املشكلة ويف مدى ضعفها إزاء أثرها         

وتـشمل آثـاره    . ض هلا هذه البلـدان، خـصوصا بالنـسبة للبلـدان الـيت تعـاين مـن فقـر مـدقع                    اليت تتعرّ 
حتديات عاملية كربى مثل اشتداد ضغوط اهلجرة، واملخاطر األمنيـة، وصـعود االقتـصاد العـاملي غـري              

وباختصار، يتعني أن تعاجل مسألة تغـري املنـاخ معاجلـة شـاملة لكـي تكـون البلـدان الناميـة                     . املشروع
  .قادرة على كسر حلقة الفقر املفرغة وحتقيق أهدافها للتنمية املستدامة

 األثر على النساء، حيث إهنـن عرضـة للفقـر بنـسبة مفرطـة نظـرا         رات أشدّ وهلذه التطوّ   -١٠
ــرار      ــات صــنع الق ــوارد ومــشاركتهن يف عملي ــة فــرص حــصوهلن علــى امل ــه  . حملدودي   واحلــال أن

 نـصف   ال ميكن حتقيق منـو عـادل وشـامل دون االسـتفادة مـن إمكانـات النـساء والفتيـات، أيْ                    
 زيـادة الفـرص االقتـصادية املتاحـة للمـرأة ذات            علـى وجـه اخلـصوص أنَّ      وُيذكر  . سكان العامل 

راَعـى  ة على تدابري خلق فرص عمل تُ      ب التركيز بشدّ  أمهية حيوية يف القضاء على الفقر، وتتطلّ      
فيها الفوارق بني اجلنسني؛ وتوفري موارد إنتاجية للمرأة مثل األراضي واالئتمـان والتكنولوجيـا             

ف العبء الواقـع عليهـا ملـا    ار يف الوقت نفسه يف خدمات الرعاية اليت ختفّواملهارات؛ واالستثم 
يـا يف  وينبغـي إدمـاج املـرأة كلّ   .  وأعمـال رعايـة ال تتقاضـى عنـها أجـرا     زليـة   منيه من أعمال    تؤّد

سـر  ب على ذلك آثار إجيابية مضاعفة بالنسبة لألُ       ح أن تترتّ   من املرجّ  عملية النمو والتنمية، ألنَّ   
  .ت واالقتصادات الوطنية يف هناية املطافواجملتمعا

عددا مـن الـضغوط واملخـاطر       " ةالثورة الصناعية اجلديد  "ف  من الضروري إذن أن ختفّ      -١١
 من خالل إعـادة النظـر الـشاملة        وال سبيل إىل حتقيق ذلك إالّ     . دة الكامنة يف النظام العاملي    قّاملع

يــع أصــحاب املــصلحة فيــه، مــن القطــاع   ي اجملتمــع الــدويل ومجبــع وكيفيــة تــصدّ يف النــهج املّت
وينبغـي إحـداث صـيغ جديـدة للتعـاون      .  سواء، هلذه التحديات العامليـة   اخلاص والعام على حدّ   

الــدويل والــربط الــشبكي والــشراكة، مبــا يــسمح بظهــور مفــاهيم وتكنولوجيــات جديــدة تعــود 
الثـورة  "ذلك، أن تكـون  ن، حتقيقـا لـ    ويتعـيّ . بالفائدة على اجلميع، مبا يف ذلك الفئـات الـضعيفة         

ى، يف الوقــت نفــسه، للتحــديات املطروحــة ذات صــبغة عامليــة، وأن تتــصّد" الــصناعية اجلديــدة
ا مـا دون ذلـك فمعنـاه عـدم القـدرة            أمّـ . على صعيد االقتصاد والبيئة واجملتمع والعدالـة واألمـن        

  .ة املخاطر اليت تواجهها النظم املعوملة حالياعلى ختفيف حّد
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    ٢٠١١ املطروحة للمناقشة يف امللتقى اخلاص مبسائل التنمية الصناعية لعام ائلاملس  -جيم  
سيستكشف امللتقى الرفيع املستوى يف هذه الدورة من دورات املؤمتر العام بعض األجوبـة                -١٢

د لوضــع برنــامج للــسياسة العامــة هبــدف اســتدامة الثــورة  ، وســيمّهاملــسائلواحللــول املمكنــة هلــذه 
  :ة قضايا ومسائل، منها ما يليط املناقشة الضوء على عّدوميكن أن تسلّ. يدةالصناعية اجلد

ي لتـصدّ ل" الثـورة الـصناعية اجلديـدة     "ل منـها    كّما هي األبعاد الـيت ينبغـي أن تتـش           )أ(  
  دة املطروحة حاليا على صعيد البيئة واالقتصاد والعدالة واجملتمع واألمن؟قّجملموعة التحديات املع

، وتـشجيع االسـتمرار يف      "الثورة الصناعية اجلديدة  " استدامة هذه    كيف ميكن   )ب(  
التطور وحتقيق الرخاء، وال سيما يف البلدان النامية، مع احلد من املخاطر البيئية؟ وكيف ميكـن                

  تشجيع الفئات الضعيفة على املشاركة يف هذه العملية ومحايتها؟
 رتبـاط باملفـاهيم والتكنولوجيـات     ما هي املشاكل والصعوبات احملتمل نشوؤها باال        )ج(  

 يف تغـيري  دماً؟ وكيـف ميكـن املـضي قُـ       "الثـورة الـصناعية اجلديـدة     "والنهج اجلديدة، املنبثقة عـن      
ب يف اضــطرابات اقتــصادية أو الــنظم االقتــصادية األساســية، مبــا فيهــا نظــم الطاقــة، دون التــسّب

  اجتماعية كربى؟
نظـرا لألزمـة املاليـة الراهنـة؟ ومـا          " يـدة الثـورة الـصناعية اجلد    "هل ميكن متويل      )د(  

  هي صيغ التمويل الدويل اجلديدة اليت ميكن أن تفي هبذا الغرض؟
ــدويل الالزمــة إلحــداث       )هـ(   ــادئ احلوكمــة وأســاليب التعــاون ال ــورة "مــا هــي مب الث

؟ وما هـو نـوع التغـيري الـذي ينبغـي أن يـدخل علـى التعـاون الـدويل والـشبكات              "الصناعية اجلديدة 
 مــن املخــاطر؟ لــشراكات ملواجهــة تعقيــدات الوضــع الــراهن والنظــام احملتمــل إقامتــه لتــدابري احلــدّ وا

  الة؟وكيف ميكن للقطاع اخلاص أن يشارك يف هيكل احلوكمة اجلديد هذا بطريقة مثمرة وفّع
ــة حمــددة أمــام حتقيــق      )و(    ــدة "هــل هنــاك عقبــات إقليمي ــورة الــصناعية اجلدي ؟ "الث

ــه   ــي تذليل ــف ينبغ ــضل      وكي ــول وأف ــارات مطروحــة للحل ــاك خي ــا؟ وهــل هن ــل معه ا أو التعام
   حيتذى لتغيري السلوك يف قطاع الصناعة؟املمارسات على الصعيد اإلقليمي تكون مثاالً

وستعقد، طوال الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر العـام لليونيـدو، موائـد مـستديرة إقليميـة                  -١٣
ن التحديات اإلقليمية احملددة واحللول املمكنـة يف مـا          تكملة للمناقشات الدائرة يف امللتقى، بشأ     

  .يتعلق بالثورة الصناعية اجلديدة
  


