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

  املؤمتر العام  
   عشرةاخلامسةالدورة 

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦- ٢ليما، 
  ت من جدول األعمال املؤق٩َّالبند 

     ملتقى مسائل التنمية الصناعية
      ملتقى مسائل التنمية الصناعية    
       من األمانةمناقشةورقة     

ى مسائل التنمية  ضمن ملتقط هلااملخطَّ األحداث عنتقدِّم هذه الوثيقة معلومات   
حتليالت إذ تقدِّم هذه الوثيقة و.  اخلامسة عشرةأثناء دورة املؤمتر العامد  الذي سُيعقَالصناعية
  واملسائل اليت سيجري تناوهلا أثناء حلقات النقاش التفاعلية، فإنَّها متّدللمواضيعتفصيلية 

 .مناقشات ثرية وحافزةء إلجرااملشاركني يف املؤمتر العام باملعلومات األساسية الالزمة 
      

  احملتويات
 الصفحة    

  ٣...............................................................................................مةدِّمق -أوالً
  ٤................................................الشراكات من أجل التنمية الصناعية: حلقة النقاش األوىل -ثانياً
  ٦......................................التنمية الصناعية كأحد أهداف التنمية املستدامة: حلقة النقاش الثانية -ثالثاً
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 الصفحة    
  ٨.............................................ضراء والتنمية املستدامةالصناعة اخل: املناقشة األقاليمية األوىل -رابعاً
تقرير إطالق (ات لفرص العمل من أجل تنمية شاملة للجميع ومستدامة ياستراتيج: املناقشة األقاليمية الثانية -خامساً

  ٩........................................................................) ٢٠١٣التنمية الصناعية لعام 
 شامالًكن جعل التصنيع كيف مي: من السياسات العامة إىل اإلجراءات التنفيذية: املناقشة األقاليمية الثالثة -سادساً

  ١٠....................................................................................اًللجميع ومستدام
  ١٢.........................................تعزيز النماذج التعاونية للتنمية الصناعية: املناقشة األقاليمية الرابعة -سابعاً
  ١٣....................التنويع االقتصادي والتصنيع يف البلدان الغنية باملوارد الطبيعية: املناقشة األقاليمية اخلامسة -ثامناً
  ١٥....................................ألعمال احلرةل هتاتشجيع رياد: متكني املرأة: يمية السادسةاملناقشة األقال -تاسعاً
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    مةدِّمق  -أوالً  
 حمفـل  املـؤمتر العـام بغيـة هتيئـة        وقـائع اسُتحدث ملتقـى مـسائل التنميـة الـصناعية ضـمن              -١

حوار مستنري بشأن دور التنمية الصناعية الشاملة للجميـع واملـستدامة يف            جراء   املستوى إل  رفيع
  .اًهداف اإلمنائية االقتصادية واالجتماعية األوسع نطاقحتقيق األ

ــوان اجلــامع      وســوف ُيعقَــ   -٢ ــام حتــت العن ــذا الع ــام ه ــؤمتر الع ــدو"د امل ــد  : اليوني حنــو عق
 ر عقـد مثـاين    ومـن املقـرَّ   ". شراكات من أجل ثورة صناعية جديدة لتحقيق منو شامل ومـستدام          

ــار   ــشة يف إط ــسات مناق ــى، جل ــك  امللتق ــوم  وذل ــن ي ــنني االم ــاء  ٢ث ــوم األربع ــانون ٤ إىل ي  ك
 .ديسمرب/األول

اخلامــسة عــشرة  وباالســتفادة مــن التجــارب الــسابقة، ســوف تــشمل دورة املــؤمتر العــام   -٣
وسـوف ُتـدمج    . يف برنامج واحـد مبـسَّط      األقاليميةحلقات النقاش التقليدية ومناظرات اليونيدو      

عية يف اجللـسات العامـة للمـؤمتر، مبـا يـؤدي          مجيع األحداث املتعلقـة مبلتقـى مـسائل التنميـة الـصنا           
 .لتركيز املشاركة وتسليط الضوء على عدد حمدود من األحداث الرئيسية

ئ أحداث ملتقى مسائل التنمية الصناعية منـصة فريـدة مـن نوعهـا وحـافزة       وسوف هتيِّ   -٤
ني بـارزين   ارسـ للنقاش اجلامع وتبادل األفكار واملعلومات فيما بـني خـرباء رفيعـي املـستوى ومم              

 .يف جمال التنمية

ويف ضــوء الكفــاءة العاليــة للمــشاركني يف حلقــات النقــاش ولعمــوم املــستمعني، فمــن    -٥
املتوقع أن تكـون هـذه املناقـشات حـافزاً حامسـاً يف تعزيـز الواليـة املـسندة إىل اليونيـدو ووضـع                        

ــا ب      ــة مل ــستدامة يف قلــب خطــة التنمي ــع وامل ــشاملة للجمي ــصناعية ال ــة ال ــام  التنمي ــد ع . ٢٠١٥ع
وعــالوة علــى ذلــك، فمــن املتوقــع أن تــؤدي هــذه األحــداث، مــن خــالل مــا جيــري فيهــا مــن   
مناظرات وما تؤدي إليه من استنتاجات، إىل تـسليط الـضوء علـى اليونيـدو بوصـفها قـوة دفـع                     

 .رئيسية وراء النمو املستدام والشامل للجميع

ملوضوع العام للمؤمتر العام وبـإعالن       ذات صلة با   مواضيعق املناقشات إىل    رَّ تتط وسوف  -٦
ليما، من قبيـل الـشراكات، والـصناعة بوصـفها أحـد أهـداف التنميـة املـستدامة، واسـتراتيجيات                    

 وهـي فرص العمل، والنماذج التعاونية، والتنويع االقتصادي، واضطالع النساء باألعمال احلـرة،            
سياسات اإلمنائيـة اجلديـدة الـيت       على التعـديالت والـ    يف سياق تلك املواضيع     سوف تسلط الضوء    

وعالوة على ذلك، فإنَّها سوف تستكشف   . ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار يف أوقات التغيُّر السريع        
حمــددات املــستوى الــصناعي املطلوبــة عنــدما يكــون الــتعلُّم واملعرفــة والقــدرة علــى االتــصال هــي 

 .الستهالك وزيادة السكانأساس حتقيق القيمة، يف سياق ندرة املوارد وارتفاع أمناط ا
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وتقّدم هـذه الوثيقـة حملـة تفـصيلية لكـل مـن األحـداث املخطـط هلـا، مبـا يـشمل حتلـيالً                           -٧
  . واملسائل اليت سيجري تناوهلا يف كل منهامواضيعقصًريا لل

    
     من أجل التنمية الصناعيةالشراكات:  األوىلحلقة النقاش  -ثانياً  

" الـشراكات مـن أجـل التنميـة الـصناعية     "اش األوىل يهدف املوضـوع العـام حللقـة النقـ        -٨
اقتصاديا إىل نقل العالقـات التبادليـة والتعاقديـة مـن جهـة واالبتكـار والعالقـات التحويليـة مـن                     

ِثقَـل األدلـة االقتـصادية فيمـا       ) أ: (يـتعني أخـذها يف االعتبـار      جوانب  وهناك ثالثة   . جهة أخرى 
 الدروس املستفادة مـن     -اط الصناعي يف هذا الصدد      ودور التصنيع والنش  تكوين الثروة   يتعلق ب 

الـــسعة والقـــدرة  ) ب(؛ وجزئًيـــا الـــدول املتقدمـــة صـــناعيا، ومـــن الـــدول الناميـــة صـــناعًيا      
حجـــم ، كـــان ٢٠١٢ يف عـــام - للتعلـــيم األجـــنيباملباشـــر االســـتثماريتان بداللـــة االســـتثمار 

 ٨١٠ ٠٠٠و(جلنـــسيات مؤســـسة جتاريـــة متعـــددة ا ٨٢ ٠٠٠ لاالســـتثمار األجـــنيب املباشـــر 
قيمـة أصـول   بلغـت   يف املائة من الناتج احمللـي اإلمجـايل العـاملي؛ و   ٢٩,٢ميثل  ) مؤسسة تابعة هلا  

 يف املائـة مـن النـاتج احمللـي          ١١٧,٣املؤسسات التابعة للمؤسسات التجارية املتعددة اجلنسيات       
تجاريــة املتعــددة اإلمجــايل العــاملي؛ وبلغــت مبيعــات أصــول املؤســسات التابعــة للمؤســسات ال   

 يف املائـة مـن      ٧٥زهـاء   جـرى    و ، يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل العـاملي             ٣٩,٨اجلنسيات  
ــة  ــب        التجــارة العاملي ــها؛ إىل جان ــا بين ــسيات أو فيم ــددة اجلن ــة املتع ضــمن املؤســسات التجاري

جـل جـذب    االسثمار احمللـي لـرأس املـال البـشري والبنيـة التحتيـة والقـدرة علـى االتـصال مـن أ                     
ــتثمار األجــنيب املباشــر   ــادة   ) ج(و ؛االس ــصناعية لزي ــة ال ــة مكاســباالبتكــار يف التنمي   اإلنتاجي

تـشري األدلـة    و.  دور االبتكار التكنولوجي يف التأثري علـى تغـريات اإلنتاجيـة           -املتعددة العوامل   
 تحويليـة أنـشطة الـصناعة ال    املستمدة من التاريخ االقتصادي على حنـو ال لـبس فيـه إىل مركزيـة                

 عـن  الناجتـة    للعائـدات  ويصح هذا بشكل خاص بالنـسبة      . الثروة تكوين يف النمو ويف     والتصنيع
 التوافر الواسـع النطـاق للمعـارف    املترتبة على واآلثار اخلارجية  املتعددة العوامل زيادة اإلنتاجية   

تــراوح بــني واملنتجــات واخلــدمات املتعلقــة بتعزيــز الرفــاه، يف مجيــع قطاعــات االقتــصاد الــيت ت   
ــسلع       ــدة إىل االســتهالك الشخــصي واجملتمعــي لل ــصحية وإجيــاد فــرص عمــل جدي اخلــدمات ال

 إىل أنَّ التنميــة العامليــة ُتقــاس )١("ماديــسون"ويــشري .  واخلــدمات الناجتــة عــن الــصناعةرواملــضا
، كانـت   ١٨٢٠ إىل العـام     ١٠٠٠فمن العـام    . الناتج احمللي اإلمجايل  و الفرد   دخلبالزيادات يف   

حيـث   أكثـر ديناميكيـة       التطـور العـاملي    ، صـار  ١٨٢٠منـذ عـام     و.  الفرد بطيئـة   دخللزيادة يف   ا
.  أنَّ النمـو كـان متفاوتـا بـني األمـاكن واألزمنـة             بيـد . أمثالـه  ةأكثر من مثاني  إىل   الفرد   دخل زاد

───────────────── 
  )1(  Angus Maddison, The World Economy. A Millennial Perspective, vol. 1 (Paris, OECD, 2006).  
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مـن الديناميكيـة يف أوروبـا الغربيـة وأمريكـا الـشمالية        أقـصى قـدر     بلغت الزيادة يف الدخل      قدف
، كان مستوى الدخل يف هـذه البلـدان ضـعف مـستواه             ١٨٢٠ عام   وحبلول. أستراليا واليابان و

وإليضاح الفجـوة الـيت مـا       . ١ إىل   ٧، كانت النسبة    ١٩٩٨عام  وحبلول  . يف سائر بلدان العامل   
فتئت تتسع، فإنَّ نسبة مستوى الدخل يف الواليات املتحدة األمريكية إليـه يف أفريقيـا هـي اآلن        

يف  حيــث أثبتــت االقتــصادات اآلســيوية ولكنــه لــيس حتميــا، الــسائدالتبــاين هــو و. ١ إىل ٢٠
وتقـوم هـذه الـديناميات    . أنَّ إحراز تقـدُّم دينـامي أمـر قابـل للتحقيـق        األعوام اخلمسني األخرية  

 .االقتصادية على أسس ميكن إثبات اتساقها على املدى الطويل للغاية-االجتماعية

، اتـسمت ديناميـة النمـو العـاملي غـري           )الثورة الـصناعية األوىل   (يبا   تقر ١٧٥٠ومنذ العام     -٩
املتكافئ بنوبات غري مسبوقة لتـسارع النمـو االقتـصادي الكثيـف، مدفوعـةً مبـا ُيحـرز مـن تقـدم                      

 )٢(. االبتكارات اليت تغدو فيما بعد تكنولوجيات ذات أغراض عامةال سيما و-بسبب االبتكار 

فــأوال، مل . االقتــصادية حتكمهــا ثالثــةُ أســس مترابطــة -ماعيــةوهــذه الــديناميات االجت  -١٠
 نصيب الفرد من الناتج احمللـي اإلمجـايل، إال بـإحراز تقـدم            كثافة، من حيث    ُيصبح أي بلد ثرياً   

 االسـتثمار املباشـر األجـنيب      - دون اسـتثمار      ال ُيمكـن   وثانيا،. ذي شأن يف التصنيع واإلنتاجية    
التعلُّم من اآلخرين ومتكني البيئـة االقتـصادية    - يف رأس املال العام     املقترن بشكله احمللي املتمثل   

 القدرة على االتصال اليت توفرها البنية التحتيـة للمعلومـات واالتـصاالت فـضال عـن                 من خالل 
 إىل يـؤدي  إدارة التقدم العلمـي والتكنولـوجي مبـا    تسمحوثالثا، . النقلو واللوجستياتالتوزيع  

وتـشمل  .  املتعلقة بإنتاج السلع واخلـدمات     ة اإلنساني األنشطةتاجية يف مجيع    زيادة اإلن باالبتكار  
ــة   ــة، وكــذلك يف املنخــرطنيمكاســب اإلنتاجي ــة العمال ــة  يف إنتاجي ــوارد  إنتاجي ــال وامل  رأس امل

 يف رأس املـــال البـــشري واالســـتثمار األجـــنيب - ولعـــلَّ هـــذا هـــو األهـــم -الطاقـــة، وأيـــضا و
يعتمــد بدرجــة  ويف البلــدان الناميــة الــصناعيةسار التنميــة يف البلــدان  ومــن مث فــإنَّ مــ)٣(.املباشــر
وتـشري  .  الثالثة للتمويل، واالستثمار والتجارة، واالبتكـار      الدينامية التأثريات على هذه    متزايدة

 الـدخل بـني   التفـاوت يف  يف املائة من ٨٠ هو سبباألدلة إىل أنَّ النمو املستند إىل التكنولوجيا       

───────────────── 
  )2(   James Manyika and others, Disruptive Technologies: Advances that will transform life, business, and the 

global economy (McKinsey Global Institute, 2013), p. 24.  
  )3(   J. E. Rauch, “Productivity Gains from Geographic Concentration of Human Capital: Evidence from the 

Cities”, The National Bureau of Economic Research Working Paper No. 3905 (Cambridge, Massachusetts , 

NBER, November 1991); C. Fons-Rosen and others, 2013, “Quantifying Productivity Gains from Foreign 

Investment”, The National Bureau of Economic Research Working Paper No. 18920 (Cambridge, 

Massachusetts , NBER, March 2013).  
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ــدان الث ــذ عــام    البل ــرية من ــدان الفق ــة والبل ــإنَّ  )٤(.١٨٢٠ري ــذا ف ــة  ول ــة وجــود توليف  مــن متوازن
 . يف البلدان الناميةضروريالسياسات اليت تساعد على حتقيق تنمية صناعية مستدامة 

    
    التنمية الصناعية كأحد أهداف التنمية املستدامة: حلقة النقاش الثانية  -ثالثاً  

    لفيةاخل    
، تـشكِّل النقـاط     ٢٠٠٠داف اإلمنائية لأللفية، منـذ اعتمادهـا يف عـام           لقد صارت األه    -١١

 املـستهدف لتحقيـق      العـام  ولــمَّا كـان املوعـد     . املرجعية العامليـة للتقـدم احملـرز يف ميـدان التنميـة           
 كيفيـة  يف حاليـاً تنظـر   األوسـاط املعنيـة بالتنميـة الدوليـة         فـإنَّ ،  ٢٠١٥األهداف احلالية هو عام     

لةً مـن املـشاورات     وقد مشلت هذه اجلهود التحضريية سلـس      . ٢٠١٥ ملا بعد    نميةخطة الت متديد  
ها يف جمــال التنميــة، ؤطريــة الــيت اضــطلعت هبــا منظومــة األمــم املتحــدة وشــركا قُاملواضــيعية وال

 واليته من مـؤمتر     يستمد الذي   عين بأهداف التنمية املستدامة   املفتوح العضوية   املعامل  الريق  والف
 فريق الشخصيات البـارزة الرفيـع املـستوى املعـين         و،  )٢٠+ريو( للتنمية املستدامة    األمم املتحدة 

وقـد قـدِّمت نتـائج هـذه        .  التـابع لألمـني العـام لألمـم املتحـدة          ٢٠١٥خبطة التنمية ملا بعـد عـام        
بــدور اجلهــات  اآلن  يف مناقــشات اجلمعيــة العامــة، حيــث تــضطلع الــدول األعــضاء  العمليــات

خطــة  إلقــرار  عمليــة ومؤشــرات وغايــات وضــع أهــدافبــشأن التفــاوض  يفالفاعلــة الرئيــسية
 .٢٠١٥ ملا بعد ة جديدتنمية حتويلية

 أنَّ األبعـاد االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة للتنميـة مرتبطـة بعـضها بـبعض،             ويف حني   -١٢
 يف غيـاب النمـو االقتـصادي، حتقيـق         ،ال ميكـن  فقد غـدا مـن املـسلَّم بـه علـى نطـاق واسـع أنَّـه                  

مـا  ويف هـذا الـسياق، كـثًريا        . اإلدماج االجتماعي واملساواة فضال عن ضمان االستدامة البيئيـة        
االفتقـار إىل   وكان االفتقار إىل هدف بشأن النمو االقتصادي الشامل للجميـع واإلنتاجيـة، بـل               

ــة ميكــن عــن طريقهــا اســتخدام النمــو االقتــصاد    ــة  ل كحــافز يأي آلي تحقيــق األهــداف اإلمنائي
 األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     املُحرزة يف سبيل بلـوغ نجاحال للنقد عند حتليل أوجه    ة، مثاراً لأللفي

 ات تنميـة القطاعـ    ال سـيما  ومما ال شك فيه أنَّ التنمية االقتـصادية، و        . والتحديات اليت تواجهها  
ا ومـن أبـرز مـا يؤكـد هـذا مـ           .  مـن الفقـر     املـستمر  ، هي قوة دفع رئيسية وراء التقليـل       ةاإلنتاجي

 مـن   بقدر كـبري  زادت فرص العملحيث، ا وجنوهبآسيا  التجارب احلديثة يف بلدان شرق    هنتبّي

───────────────── 
  )4( D. A. Comin, Ferrer M. M., “If Technology has arrived everywhere, Why has income diverge?”, The 

National Bureau of Economic Research Working Paper No. 19010 (Cambridge, Massachusetts , NBER, 

May 2013).  
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مـن   الـصناعة التحويليـة،   وتـؤثر .  مـن الفقـر بـوترية مذهلـة    ممـا أدى إىل التقليـل  خالل التـصنيع،   
 علــى القــدرات اإلنتاجيــة وعلــى إضــافة قيمــة للمــواد األوليــة، علــى اهلياكــل     اخــالل تركيزهــ

دور حمــوري يف تــشجيع التطــور التكنولــوجي واإلنتاجيــة بــ وتــضطلعية تــأثريا حتويليــا االقتــصاد
اقتـصاديا  - تـأثريا اجتماعيـا     أيـضاً  قـق حت، فيما هو أبعد مـن ذلـك،         هاغري أنَّ . واالبتكار والتجارة 

 إجيــاد فــرص عمــل وتوليــد الــدخول، وتعزيــز األمــن الغــذائي، والنــهوض باملهــارات يف ديتجــّس
  .عمال احلرةوبروح ريادة األ

    
   هدف حلقة النقاش    

ضـرورة   )٥(٢٠١٥ملا بعـد عـام        اإلسهامات احلديثة يف النقاش بشأن خطة التنمية       ُتربز  -١٣
 شـروط  اًمجيعـ هـي   و- الـدخول والنمـو العـادل    وحتقيـق التصنيع وعالقته احلامسه بفرص العمل      

 بــضرورة أن تكــون أيـضاً   ُســلِّموقــد. ٢٠٣٠ للقــضاء علــى الفقـر املــدقع حبلــول العـام   أساسـية 
 ،اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز األمــن الغــذائي وجــودة التعلــيم وإمكانيــة الوصــول للمــاء والطاقــة    

 مرتبطـة علـى حنـو أوثـق باألنـشطة اإلنتاجيـة             ، إدارة املوارد الطبيعية علـى حنـو أفـضل         إضافة إىل 
 .بشكل عاملضمان استدامتها وإسهامها يف حتسني مستويات املعيشة 

 بعـد فتـرة وجيـزة مـن تنـاول موضـوع             ُتعقـد  هـذه، الـيت    سوف تتضمن حلقة النقاش   و  -١٤
عـين  املفتـوح العـضوية   املعامل ال  يف الفريقوالتصنيعالنمو االقتصادي املستدام والشامل للجميع      

 :، ما يليبأهداف التنمية املستدامة

ات اإلنتاجيـة،   تنمية الصناعية، مبا يف ذلـك بنـاء القـدر         ال النظر يف كيفية إدراج     )أ(  
 ،والكفـؤ ، وتعزيـز اإلنتـاج املـستدام        ريادة األعمال احلـرة   ، وزيادة روح    إضافة القيمة  وتشجيع

 ؛ضمن أهداف التنمية املستدامة

تناول أنواع األهداف واملؤشـرات الـيت ميكـن تطبيقهـا علـى التنميـة الـصناعية                   )ب(  
 ؛ة واإلقليمية والوطنيةكهدف من أهداف التنمية املستدامة، على املستويات العاملي

 ؛مناقشة كيفية االستعانة خبربات اليونيدو وخدماهتا ملواجهة هذه التحديات  )ج(  

 . يتعلق بالتمويل ومناذج الشراكةإيضاح كيفية تنفيذ هذا اهلدف، مبا يف ذلك ما  )د(  
    

───────────────── 
  )5(   Report of the High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda  

(May 2013), Annual Report of the United Nations Economic Commission for Africa 2013 

(E/ECA/COE/32/5).  
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    الصناعة اخلضراء والتنمية املستدامة:  األقاليمية األوىلناقشةامل  -رابعاً  
    لفيةاخل    

واجهـة التحـديات البيئيـة    مل بالنسبة حامسة أمهيةبحتقيق التنمية الصناعية املستدامة  يتسم    -١٥
 االقتصادي الوطين واإلقليمي القـائم علـى التـصنيع        عن النمو   واليت جنمت    ، اليوم اًاألكثر إحلاح 

 ة وراء لرئيـسي  ا  هـو قـوة الـدفع       التـصنيع ال يـزال     نَّإوحيـث   . يف أجزاء كثرية مـن العـامل       السريع
أمناط لإلنتاج الصناعي قابلـة لالسـتدامة البيئيـة         اعتماد  فإنَّ  فرص العمل،   إجياد  و  الدخول حتقيق

حلاجة إىل مواجهة العواقب البيئية الـسلبية        ا صارتوقد  . أصبح أكثر أمهية من أي وقت مضى      
يف يــادة مــن ز ومــا يــصاحبهنمــو الــسكاين الــسريع  لا بــسبب أشــد إحلاحــاً للــصناعة التحويليــة

 .الطلب العاملي على املوارد واملنتجات

لنمــو االقتــصادي  ا ومــستداما ل جديــدا منوذجــهنــاك اعتــراف متزايــد بــأنَّ   ومــن مثَّ ف  -١٦
مــن جهــة النمــو االقتــصادي بــني  فــك االرتبــاطاحلاجــة إىل  وحتتــل. بــصورة عاجلــةمطلــوب 

صـناعة  "أي احلاجـة إىل      -أخـرى   مـن جهـة      البيئية السلبية    واآلثارزيادة استخدام املواد اخلام     و
 . هذا النموذج اجلديد للنمويف  مكاناً مركزياً- "خضراء

    
   الصناعة اخلضراء والتنمية املستدامة    

ُتعرَّف الصناعة اخلضراء ببـساطة بأنَّهـا اإلنتـاج الـصناعي الـذي ال يـأيت علـى حـساب                      -١٧
ــى صــحة اإل      ــار ســلبية عل ــؤدي إىل آث ــة أو ي ــة الطبيعي ــسانصــحة األنظم ــصناعة وهتــدف. ن  ال

 مراعــاة االعتبــارات البيئيــة واملناخيــة واالجتماعيــة يف مــا تقــوم بــه املؤســسات          إىلاخلــضراء
الصناعية من عمليـات، وهتيـئ منـصة للتـصدي للتحـديات العامليـة املرتبطـة بعـضها بـبعض عـرب                    

ــة للتنفيــذ الفــ     ــشاملة لعــدة قطاعــات والقابل ــُنُهج واالســتراتيجات ال وري والــيت جمموعــة مــن ال
 . تستفيد من القوى الصناعية والسوقية الناشئة

الــيت أثبتــت توســيع نطــاق األســاليب واملمارســات عــن طريــق  الــصناعة اخلــضراء وُتنفَّــذ  -١٨
حلــد مــن التلــوث واســتهالك املــوارد يف مجيــع القطاعــات وتعمــيم هــذه األســاليب    جــدواها يف ا
 املعروض من السلع واخلدمات البيئيـة املبتكـرة         وزيادة") ختضري الصناعات القائمة  ("واملمارسات  

 ").استحداث صناعات خضراء جديدة("ذات األسعار املعقولة واليت ميكن الوثوق هبا 
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    للمناقشةمواضيع    
 املؤسـسات الـصناعية     تـضطلع بـه   سوف تركز هذه املناقشة على الدور امللموس الذي           -١٩

 مناقـشة املمارسـات املثلـى القائمـة     فمن خالل. ناعييف حتقيق مناذج أكثر استدامة لإلنتاج الص     
 بواســـطتها الـــيت ميكـــن الطرائـــق التكنولوجيـــات املتقدمـــة، ســـوف تعـــرض املناقـــشة وكـــذلك

دور قيادي يف اعتماد سياسات وممارسات صـناعية خـضراء          ب تضطلعللمؤسسات الصناعية أن    
ــرويج و ــاالتـ ــك،  . هلـ ــرض وإىل جانـــب ذلـ ــالل عـ ــن خـ ــستوى مـ ــى مـ ــادرات علـ ــدان  مبـ  البلـ
 بـني   الناجحـة املمكنـة     الـشراكات  ألشـكال الشركات، سوف تبيِّن املناقشة اخلطوط العريضة       و

 .القطاعني العام واخلاص يف جمال اإلنتاج الصناعي املستدام

  احلكومــةوســوف تــضم حلقــة النقــاش املــدارة خنبــة مــن املتحــدثني الــذين ينتمــون إىل    -٢٠
مناقــشة التغــيريات الالزمــة، وتقيــيم التحــديات،   أجــل مــنالقطــاع الــصناعي واجملتمــع املــدين و

 . صناعي أكثر استدامة على املستوى العامليإنتاج لتحقيقواقتراح حلول ملموسة 
    

ات لفرص العمل من أجل تنمية ياستراتيج: املناقشة األقاليمية الثانية  -اًخامس  
    )٢٠١٣تقرير التنمية الصناعية لعام إطالق (شاملة للجميع ومستدامة 

   لفيةاخل    
مــن حيــث النــاتج وفــرص " حمــرِّك النمــو "والــصناعة التحويليــة هــيمنــذ الثــورة الــصناعية،   -٢١

 علـى العمالـة اليدويـة،       اليت كانت قائمة من قبـل      امليكنة املتزايدة لألنشطة االقتصادية      وأدت. العمل
توليد الطاقة، ومنـو التجـارة      صناعة احلديد، والتغري التكنولوجي الكبري يف        وأمثل إنتاج املنسوجات    

 التحــسينات الـيت أُدخلـت علــى أنظمـة املواصـالت، إىل منــو     الــذي تيـسَّر بفـضل  اإلقليميـة والدوليـة   
 .طويل األمد ومستدام، وزيادة يف الدخول، وحتسن يف نوعية فرص العمل املتاحة

الــصناعة  دور أثــارت شــكوكاً بــشأن الــيت حــدثت مــؤخراًبيــد أنَّ التطــورات العامليــة   -٢٢
فثمة مزاعم بأنَّ تأثري الصناعة املنتج لفرص العمـل رمبـا كـان يتآكـل        . لنمولمحرك  ك التحويلية

يـرى آخـرون أنَّ اخلـدمات       و.  متزايـد  على حنو  رأس املال والتكنولوجيا حمل العمالة       مع إحالل 
وباإلضـافة إىل ذلـك، تواجـه اإلنـسانية         .  كمحرك للنمـو   الصناعة التحويلية سوف تأخذ مكان    

اف املـوارد والتلـوث والنفايـات والـتغري         نــز التدهور البيئي واست  حتديات عاملية كربى من حيث      
 الـصناعة التحويليـة   يف جمـال    جديـدة   إجياد فرص عمـل    باإلمكانأنَّه مل يعد    ب مما يوحي ،  املناخي
 . االعتبار البيئية يفها وآثارها تكاليفأخذدون 
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 إجيـاد  يف  الـصناعة التحويليـة    دور   ٢٠١٣تقريـر التنميـة الـصناعية لعـام          يدرسوسوف    -٢٣
الـصناعة  فرص العمل عامليا على مدار العقود األخرية ويناقش ما إذا كان التغري اهليكلي داخـل      

 يف املاضــي يف ضــوء زيــادة الكثافــة    كمــايؤدي إىل إجيــاد نفــس فــرص العمــل    ســ التحويليــة
 . القيود البيئةوتناميولوجية لعمليات اإلنتاج التكن

    
    للمناقشةمواضيع    

 يف جلـسة    ٢٠١٣ إطـالق تقريـر التنميـة الـصناعية لعـام            املناسبة ع خالل هذه  من املتوقَّ   -٢٤
 :التالية ستناقش املسائلكما عامة، 

ما هي قدرة الصناعة التحويليـة علـى إجيـاد فـرص عمـل؟ هـل هـي نفـسها يف                       )أ(  
مــاذا ســيكون دور اخلــدمات ذات الــصلة بالــصناعة التحويليــة يف   ون املتقدمــة والناميــة؟ البلــدا

 إجياد فرص عمل؟

تكـاليف العمالـة وغريهـا مـن التكـاليف، والتعلـيم            وما هو دور التكنولوجيـا،        )ب(  
 وفـرص العمـل   الـصناعة التحويليـة  والتدريب، ونظام التجارة، يف تعزيـز فـرص العمـل يف جمـال             

 لقابليـة التوظيـف   اً أساسياً زيادة االستثمارات يف رأس املال البشري شرط     ُتمثِّل هلواخلضراء؟  
  املهارات من خالل الوظائف نفسها؟بناءمن املمكن أنَّ  أم

 لتعزيــز الــيت هــي ضــروريةدة  الــسياسات الــصناعية واملمارســات اجليِّــمــا هــي  )ج(  
 البيئة؟إحلاق أضرار بالعمالة الصناعية دون 

 علـى مـساعدة احلكومـات الوطنيـة       يف  ناك دور للعمل اجلمـاعي الـدويل        هل ه   )د(  
 ال سـيما  مـا هـي جتربـة اليونيـدو فيمـا يتعلـق بإجيـاد فـرص العمـل، و                  وتعزيز العمالـة الـصناعية؟      

  كالنساء والشباب؟معاناةللفئات األكثر 

ر وسوف ينطوي هذه احلدث على عرض إيضاحي ألهم النتائج اليت انتهى إليهـا تقريـ                -٢٥
 .عقبه مناقشة ُمدارةوت، ٢٠١٣التنمية الصناعية لعام 

    
: اإلجراءات التنفيذيةمن السياسات العامة إىل : املناقشة األقاليمية الثالثة  -سادساً  

    اً للجميع ومستدامشامالًكيف ميكن جعل التصنيع 
ن أجـل   مـ  املـصلحة  أصحاب   للصيغ واألدوات اليت استخدمها   تقدِّم هذه املناقشة أمثلة       -٢٦

 .تنفيذ السياسات واإلجراءات االستراتيجية بنجاح
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    للمناقشةمواضيع    
. تحويـل اقتـصاداهتا   ل أمهية السياسات الصناعية     مدركة اآلن لقد صارت البلدان النامية       -٢٧

 موقعهـا علـى املـشهد       ُتحـدِّد  اسـتراتيجية     صناعية وتقوم هذه البلدان ببلورة تصوراهتا يف تقارير      
 أنَّ هـذه التقـارير تفتقـر إىل         بيد. ألهدافا حتقيقي وتقدِّم توصيات حول كيفية      الصناعي العامل 

 لالنتقال مـن الـسياسة      الالزم املؤسسي   والتسلسلتناول عملية صنع السياسات العامة واهليكل       
 إىل عجز احلكومات عن االنتقال إىل مرحلة التنفيـذ           ذلك يؤديو .العامة إىل اإلجراء التنفيذي   

ــسياساتمــن ــصناعية ال ــل.  ال ــاب وحيت ــار إىل   ا غي ــادة وضــعف القــدرات املؤســسية واالفتق لقي
.  الـدول الفاشـلة  مكانـاً مركزيـاً يف  مشاركة القطـاع اخلـاص وانعـدام آليـات التنـسيق والتيـسري           

وهتــدف هــذه املناقــشة إىل تنــاول العوامــل الرئيــسية لالنتقــال مــن الــسياسة العامــة إىل اإلجــراء   
ــدة ل وســوف تــستند . التنفيــذي ــة اجلي ــّيناملناقــشة إىل املمارســات الدولي  أدارت كيــف كــي تب

وسـوف  . احلكومات الناجحة عملية صنع السياسة الـصناعية بـدًءا بـالتخطيط وانتـهاًء بالتنفيـذ               
 :التالية واضيعتستضيف املناقشة متحدثني يف امل

ة يف عمليـة     ال ميكـن االسـتهانة بأمهيـة القيـاد         :القيادة وبناء التوافق يف اآلراء      )أ(   
إنَّ جنـاح الـسياسة الـصناعية كـثريا مـا يتوقـف علـى وجـود مـستوى                   : " السياسات العامـة   تقرير

  أعلـى السياسة الصناعية إىل نصري سياسـي علـى     حتتاج   وبالفعل   )٦(."مرتفع من الدعم السياسي   
 ؛وسوف ُتعرض الدروس املستفادة من مجهورية كوريا يف املناقشة األقاليمية. مستوى

اهليكـــل املؤســـسي، والتنـــسيق، ومتثيـــل أصـــحاب املـــصلحة يف الـــسياسة     )ب(  
 . عمليــة صــنع الــسياسة الــصناعيةخــالل كامــلدور أساســي بــ املؤســسات تــضطلع :الــصناعية

دور بـ  أيـضا تـضطلع    غري أنَّهـا     .فهي متثل األذرع التنفيذية عندما يتعلق األمر بتنفيذ خطة عمل         
 يظـل اهليكـل املؤسـسي       وإمجـاال، . قبتـها وتقييمهـا   جوهري يف التخطيط للسياسات العامة ومرا     

وتعــد الــصني مثــاال علــى متثيــل  .  يف عمليــة صــنع القــرار األساســيةَة الركيــزةَيللــسياسة الــصناع
 اللجنـة الوطنيـة للتنميـة واإلصـالح التابعـة جمللـس             مـن خـالل    ة الوطنيـ  ة الصناعي اجلهات الفاعلة 
 ؛الدولة الصيين

 من الواضح   : بني القطاعني العام واخلاص    اتاكدور القطاع اخلاص والشر     )ج(  
 الــسياسة مقــرري أنَّ بيــد.  سياســة صــناعية وجــودأنَّ القطــاع اخلــاص هــو املــستفيد األول مــن

ــة        ــسون إشــراك القطــاع اخلــاص يف عملي ــا ين ــثًريا م ــصناعية ك ــة   وضــعال ــذ مرحل ــسياسة من  ال
───────────────── 

  )6(  Dani Rodrik, “Industrial policy for the twenty-first century”, Paper prepared for UNIDO, Harvard 

University, September 2004.  
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اص أو يكـون مفتقـرا       القطـاع اخلـ    ال يـستجيب   ومع ذلك، ففي كثري من احلـاالت،      . التخطيط
 تتـسم ،  غـرار ذلـك   وعلـى   . دوره احملـوري  بـ  لالضـطالع نظيمـي   تملا يلـزم مـن قـدرات وهيكـل          

 الـيت تنفيـذ الـسياسات الـصناعية     ل بالنـسبة  حامسـة أمهية  بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص      
ة وسـوف تعـرض هـذه املناقـشة األقاليميـ     .  عمليـات بنـاء التحالفـات   توضع مـن خـالل  عادة ما  

 .وتركيايرلندا والربازيل آستفادة من امللدروس ا
    

    تعزيز النماذج التعاونية للتنمية الصناعية: املناقشة األقاليمية الرابعة  -سابعاً  
    لفيةاخل    

 الصغرية واملتوسـطة غالبيـة القطـاع اخلـاص يف البلـدان الناميـة، حيـث                 املنشآتل  تشكِّ  -٢٨
جتربـة االقتـصادات    دل  تـ وعـالوة علـى ذلـك،       . والـدخل  األكرب من فـرص العمـل        اجلانبد  تولِّ

 يف أطرافـاً فاعلـة مهمـة      ميكـن أن تـصبح       املنـشآت الـصغرية واملتوسـطة      على أنَّ املتقدمة صناعيا   
 .ابتكاري ودينامياقتصاد 

عوائـق كـربى أمـام     نظرا لـصغر حجمهـا، تواجـه       ،املنشآت الصغرية واملتوسطة    أنَّ بيد  -٢٩
 علـى املـساومة حمـدودة       وقـدرهتا ،  أن حتقق وفـورات اإلنتـاج الكـبري        دى، فرا ،فال ميكنها . لنموا

 غـري   وهـي .  املـوارد الالزمـة لـشراء خـدمات الـدعم املتخصـصة            وال متلـك   ،يف شراء املدخالت  
تتطلب تسليم كميات كـبرية مـن منتجـات         اليت   من فرص السوق املتاحة    على االستفادة    قادرة

يف بيئـة   و.  االجتماعيـة والبيئيـة    اللـوائح التنظيميـة    من قبيـل  ،  موحدة أو االمتثال للمعايري الدولية    
ــتغرية  ــةم ــصغرية واملتوســطة  جتــد وعاملي ــشآت ال ــرارات االســتراتيجية  املن .  صــعوبة يف اختــاذ الق

احلـصول علـى املـوارد اإلنتاجيـة واملاليـة          يف   الـصغرية واملتوسـطة      املنـشآت فـرص    إنَّفـ وعموما،  
وذ يـذكر يف صـنع الـسياسات وإقـرار      نفـ ، ولـيس هلـا      كـرب األفسني  املناب مقارنة  حمدودة ةيواملعرف

 .اخلدمات الداعمة للصناعة

دخول يف لــ الــصغرية واملتوســطة علــى ااملنــشآتقــدرة  هــذه القيــود يف عــدم دّسوتتجــ  -٣٠
إمكانـات منوهـا غـري    ونتيجة لذلك، تبقى . القطاع الرمسي أو الترقي إىل وحدات أعمال كبرية      

مـن خـالل التعـاون مـع         ، الـصغرية واملتوسـطة    للمنـشآت ميكـن    أنَّـه    بيـد . بعيـد مستغلة إىل حـد     
 وفورات احلجم يف الشراء واإلنتـاج والبيـع         أن حتقِّق الشركات الشريكة واملؤسسات الداعمة،     

، هنفـس  يف الوقـت  و.  الـسياسة العامـة    تقرير عمليات   يف معا   تستطيع أن تؤثر   يف حني ،  بالتجزئة
 الـــصغرية واملتوســـطة احلـــصول علـــى معلومـــات للمنـــشآتمليني شركاء عـــابـــ االرتبـــاط يـــوفِّر

 . للمعايرياامتثاهلوتيسِّر من  اتزيد من إنتاجيته متعلُّاستراتيجية وفرص 
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 تنظـيم   مـن خـالل   " لتنميـة الـصناعية   ل ة التعاونيـ  للنماذج"ويف هذا اإلطار، فإنَّ الترويج        -٣١
أمـر   واستحداث سالسل للقيمـة     كاتبشب ربطها   جمموعات أو  يف    الصغرية واملتوسطة  املنشآت

 االبتكار واإلسهام يف احلد مـن الفقـر وتيـسري           وحفز لبناء قطاع خاص تنافسي      أساسي بالنسبة 
 .الوصول إىل األسواق

    
    للمناقشةمواضيع    

 :املعروضة للمناقشة هياملسائل األساسية   -٣٢

 الـــصغرية املنـــشآت جملموعـــاتيـــة ويفيـــة إطـــالق العنـــان لإلمكانـــات التنم ك  )أ(  
التغلـب علـى العزلـة واالسـتفادة مـن          يف   واملؤسـسات    املنـشآت ساعدة   مـ  عـن طريـق   واملتوسطة  

 ؛ خالل الشبكات األفقية والرأسيةمكاسب الكفاءة اجلماعية من

ــة دعــم   )ب(   ــ الــصغرية واملتوســطة املنــشآتكيفي ــة  ل دخول سالســل القيمــة الوطني
 زيـادة األداء العـام      ومـن مثَّ  سلسلة القيمة   يف   فاعلةاجلهات ال والعاملية، وتعزيز الروابط فيما بني      

 امة الــيت هتــدف إىل احلــد مــن الفقــرواملــستدللجميــع سلــسلة وضــمان عمليــة التنميــة الــشاملة لل
 . الوصول إىل األسواق، مع احلفاظ على التراث الثقايف والتنوع البيولوجيوتيسري

    
التصنيع يف البلدان والقتصادي التنويع ا: املناقشة األقاليمية اخلامسة  -ثامناً  

    الغنية باملوارد الطبيعية
    لفيةاخل    

بــالرغم مــن التحــوالت اهليكليــة والتقــدم احملــرز، مــا زالــت االقتــصادات الغنيــة بــاملوارد     -٣٣
بشكل عام ويف آسيا الوسطى بشكل خاص، غري معنية بالتنويع ومـن مثّ سـتجد صـعوبة متزايـدة      

وتندمج هذه . اً إىل االحتياطيات غري املستغلة من رأس املال والعمالةيف احلفاظ على النمو استناد   
املنطقة ككل تدرجييا يف االقتصاد العـاملي كمـا تـزداد قـدرهتا علـى املنافـسة الدوليـة، وذلـك عـن                       
طريق استئثارها حبصة متزايـدة مـن جتـارة الـسلع الوسـيطة وباسـتخدام الـسلع الوسـيطة األجنبيـة                     

ومع ذلك، ال تزال هـذه االقتـصادات موجَّهـة حنـو الزراعـة ذات القيمـة                 . ليألغراض اإلنتاج احمل  
ــها عرضــة       ــنفط والغــاز واملعــادن، ممــا جيعل ــصناعات االســتخراجية مثــل ال املــضافة املنخفــضة وال

وحتتـاج هـذه البلـدان أيـضاً إىل االرتقـاء يف سلـسلة              . لصدمات األسعار العاملية والتغّير يف الطلب     
حيـث تـصبح البلـدان املتوسـطة الـدخل          ى بفـخ الـدخل املتوسـط،        ب ما يـسمّ   القيمة من أجل جتنّ   

ويف معــرض حتــوُّل هــذه . حبيــسة منــط منــو بطــيء، وتفــشل يف بلــوغ مــستويات البلــدان املتقدمــة
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، سـوف حتتـاج إىل االعتمـاد علـى دعـائم            رةالدول عـن النمـو القـائم علـى عوامـل اإلنتـاج املتـوفّ              
 .لبحث والتطوير، والقوى العاملة العالية املهارةخمتلفة للنمو، مثل االبتكار وا

 عـن ا مـن الـسؤال      ، بـدءً  املـسائل التـصنيع جمموعـة مـن       وويشمل النقـاش حـول التنويـع          -٣٤
 لطويـل االنمـو  و القائمة على املواردثروة ال  والعالقة بنيأساساًتنويع ال البلدان إىل  احتياج سبب
االنبعاثـات  نخفض  املـ النمـو املـستدام     ل إىل   لتحـوّ لالبلـدان   إدارة  الـسؤال عـن كيفيـة       ، إىل   األمد

حتـرز  البلدان اليت تعتمد علـى جمموعـة حمـدودة مـن املنتجـات      نَّ  التنويع ضروري أل  ف. يةالكربون
  اقتـصاد  مـن التحـوُّل  من املمكـن     بلدان أنَّ  عّدة تأثبتوقد  . رور الوقت  مب قدراً أقل من النجاح   

ينطـوي   غالبـا مـا      التحـوُّل   هذا بيد أنَّ ،  عةمتنّوا  ر سلع صدُِّيعلى املوارد إىل اقتصاد متنوع       قائم
 علــى عــدة عوامــل، مبــا يف ذلــك قاعــدة املــوارد، وقــدرات  ويتوقــف عمليــة طويلــة األمــد علــى

 . اإلدارة االقتصاديةوكفاءة ،السكان

، ميكـن للبلـدان    وتكييفها الصناعية االقتصادات   من األساليب واملعدات    نقلبدال من   و  -٣٥
 األكفــأ يف اســتخدام املــواردأســاليب اإلنتــاج و التكنولوجيــات  مباشــرة إىل أحــدث"فــزتق"أن 

ــع. وآخــر االبتكــارات  ــة  حــدوثكــثريون ال ويتوق ــورة صــناعية ثالث ــؤدي إىل ظهــور مــدن   ث ت
تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت واالبتكــارات  بتــستعني" ةذكيــ "وصــناعة حتويليــة" ذكيــة"

كثـر  وعلـى حنـو أ     أقـل أعـداد   ب األشـياء    صـناع  ة الرقميـ  التحويليةالصناعة  تيح  تسوف  و. الرقمية
 امواد جديـدة وعمليـات تـصنيع جديـدة متامـ           ومبدخالت أقل من العمالة، وذلك بفضل        مرونة

تكنولوجيــا لميكــن ، وفيمــا يتعلــق بالطاقــة .)ثالثيــة األبعــاد علــى ســبيل املثــالالالطباعــة (ومرنــة 
حـدث ثـورة    الذكيـة، أن تُ   التوزيـع   شـبكات   ال تطوير   االت، وال سيما يف جم    املعلومات واالتص 

 توزيــع  شــبكاتالــيت لــيس لــديها لبلــدان ل مبــا يــسمح، يف إنتــاج الطاقــة واســتخدامها  كــذلك
 مـن   العـرض زيـادة   إىل  الـشبكات     هـذه  ومن املتوقـع أن تـؤدي      . مبسار التنمية  ُتعجِّل أنتقليدية  
ســتثمار اال اســتخداما ميكــن أيــضو. تقادمــةامل  التحتيــةتــوفري فرصــة لالســتثمار يف الــبىنالطاقــة و

 وأماهنــاتعزيــز االبتكــار وفــرص العمــل والنمــو األخــضر، وزيــادة موثوقيــة مــصادر الطاقــة          ل
 الــصغرية واملتوســطة ورواد واملنــشآت الكبــار املــصنِّعونذه اآلثــار هبــيــشعر وســوف . هــاوتنويع
 . على حد سواء احلرةاألعمال

    
    للمناقشةمواضيع    

ــ  -٣٦ ــشة يف ســـوف تـ ــذه املناقـ ــقسهم هـ ــات  حتقيـ ــصناعات والتكنولوجيـ ــم أفـــضل للـ  فهـ
ل إىل منـوذج صـناعي       بـالتحوُّ  دماًومبادرات السياسة العامة اليت ميكن أن تساعد علـى الـدفع قُـ            

 :التاليةوسيتمحور ذلك حول النقاط .  الغنية باملوارديف البلدانجديد 
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 حيث التنويع الـصناعي، والـروابط       ما هو الوضع يف البلدان الغنية باملوارد من         )أ(  
 مع سالسل القيمة اإلقليمية والعاملية؟

  الدخل املتوسط؟ما الذي تفعله هذه البلدان لتنجح يف تاليف الوقوع يف فّخ  )ب(  

 وفـتح  هذه البلدان للتحرك حنو منوذج جديد للنمو الصناعي          إمكاناتما هي     )ج(  
 الطريق إىل الثورة الصناعية الثالثة؟

 ؟تها تنفيذ سياسات جيدة وإدامالبلدانكيف استطاع بعض   )د(  

الـصناعات والتكنولوجيـات    ب  واألخـذ  تنويـع الما هي العوائق الـيت حتـول دون           )ـه(  
 اجلديدة واملبتكرة يف هذه البلدان؟

 لتـشجيع االســتثمارات يف   الالزمـة  احلوكمــة وأطـر الـسياسات العامــة  هـي مـا    )و(  
  دة واملبتكرة يف هذه البلدان؟الصناعات والتكنولوجيات اجلدي

    
    ألعمال احلرةل هتاريادتشجيع : متكني املرأة: املناقشة األقاليمية السادسة  -تاسعاً  

    لفيةاخل    
 املــساواة بــني اجلنــسني   إدراج  يفلألمــم املتحــدة  الرئيــسية اإلســهاماتيتمثــل أحــد    -٣٧

ــة    ــرأة كأولوي ــاملي  يفومتكــني امل ــال الع ــد .  جــدول األعم ــدوق  نَّ الدراســات باســتمرار أ تأكَّ
حتقيــق النمــو االقتــصادي والتنميــة   األعمــال، عنــصر أساســي يف  صــاحبات ســيما والالنــساء، 
عــدد أكــرب مــن النــساء  اإلداريــة ومناصــبها  جمــالس إداراهتــايــشغل الــيتالــشركات ف. املــستدامة

. قــع القياديــة املواعــدداً أقــل مــنالنــساء  تــشغل فيهــاايل أفــضل مــن تلــك الــيت أداؤهــا املــيكــون 
أنَّ كمـا   إىل النمو علـى حنـو أسـرع          االقتصاد   عنـزي،  وحينما تزيد املساواة بني الرجال والنساء     

حيـث   الرفـاه العـام   ويزيـد     حتت وطأة الفقر    أقل من الناس    عدد ويظل. لفترة أطول يدوم   النمو
 .األطفالورة  مع زيادة اإلنفاق على رعاية األسالتناسبل النساء إىل وزيادة يف دخال زعـتن

 ُتغفَــل وُيــستهان هبــا للمــرأة أنَّ اإلســهامات االقتــصادية فواقــع احلــال هــوومــع ذلــك،   -٣٨
 مبوجبـها مـصدرا غـري مـستغل        املـرأة باستمرار مبا يؤدي إىل فجوة مستعصية بني اجلنسني تبقـى           

موعـة  ، جماألخـرية  العقـود الثالثـة   خـالل ، استخدمت اليونيـدو  ولذا. للنمو االقتصادي والتنمية  
وكـان مــن أهــم  . متنوعـة مــن األدوات واآلليـات لــدعم املــشاركة االقتـصادية للمــرأة ومتكينــها   

ــة    ــز عليهــا اســتحداث سالســل قيمــة زراعي ــز لميكــن أن يكــون و. اجملــاالت الــيت متَّ التركي تعزي
الفرص االقتصادية للمرأة على امتداد سالسل القيمة التنافسية آثار اجتماعية واقتـصادية كـبرية              
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 جديـدة   ا فرصـ  ابتكاريـة تـوفر   صـناعات    ظهـرت وقـد   .  املساواة بني اجلنسني   يف سبيل ومسامهة  
 ومعاجلتـها فهم قضايا املساواة بني اجلنسني      وسوف يؤدي   . ألعمال احلرة ل  املرأة  ريادة يف جمال 

 تعزيــز أو أو حتقيــق األمــن الغــذائي    الثــروةتكــوينعاليــة علــى  القــدرة اليف القطاعــات ذات 
وسـوف  .  الفـرص   هـذه  ، أو إىل توسـيع نطـاق      ألعمـال ل  املرأة ريادةلفرص  ىل إجياد   إالصادرات  

 . للجميع تطوير املهارات والشبكات ذات الصلة تعزيز إدماج املرأة والنمو الشامليؤدي
    

    للمناقشةمواضيع    
 فهـــم أفـــضل لـــدور املـــرأة يف التنميـــة االقتـــصادية،  لتحقيـــقســـتوفر املناقـــشة منتـــدى   -٣٩

ــسبل   والتحــديات ــاج إىل معاجلــة، وال ــيت حتت ــة ال ــة احلالي ــ للمــضي املمكن يــضم وســوف . اًدمقُ
 مــن دعــاة متكــني املــرأة والقيــادات النــسائية يف جمــال ريــادة األعمــال   ة جمموعــة ديناميــاحلــدث
 علـى  حلقـة النقـاش      وسـتركز .  التمكني االقتصادي  حنو جتارهبم والدروب اليت سلكوها      لعرض

 :ية التاليةاملواضيع واملسائل الرئيس

 ما هي شروط جناح امرأة يف جمال ريادة األعمال احلرة؟  )أ(  

  متكني املرأة؟تعترضما هي العوائق القائمة اليت   )ب(  

  السياسات املطلوبة للترويج للتمكني االقتصادي للمرأة؟ هيما  )ج(  

 حنــو هــدف اًدمقُــ مــن أجــل املــضي استخالصــهامــا هــي الــدروس الــيت ميكــن   )د(  
  ؟٢٠١٥ملا بعد عام  ملرأة يف خطة التنميةمتكني ا

 
 


