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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق اء الوفود التكّررجى من أعضُي ،لذا. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام  
  اخلامسة عشرةالدورة 

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦- ٢، ليما
   من جدول األعمال املؤقت١٧البند 

وخطة عمل فيينا بإعالن املتعلقة أنشطة اليونيدو 
الوزاريني ألقل البلدان منوا وبالتعاون مع البلدان 

   املتوسطة الدخل
      ان املتوسطة الدخلأنشطة اليونيدو يف جمال التعاون مع البلد    
      تقرير من املدير العام    

 ،و فيما يتعلق بأقـل البلـدان منـواً        تعرض هذه الوثيقة األنشطة اليت اضطلعت هبا اليونيد         
تتـضمن  هـي   و. التعـاون الربنـاجمي بـني اليونيـدو وأقـل البلـدان منـواً             وتبّين بإمجال نطاق وآفـاق      

كا، يسطة الـدخل، الـذي استـضافته حكومـة كوسـتار          تقرير املؤمتر الرفيع املستوى للبلدان املتو     
 .، وتولّت اليونيدو تيسري تنظيمه٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ إىل ١٢يف سان خوسيه من 

    
    نطاق وآفاق التعاون الربناجمي بني اليونيدو والبلدان املتوسطة الدخل  -أوالً  
    اخللفية  - ألف  

ف البلــدان املتوســطة الــدخل بأهنــا بلــدان الــدويل الراهنــة، ُتعــرَّوفقــاً لتــصنيفات البنــك   -١
 ١ ٠٣٦، بـني    ٢٠١٢الدخل القومي اإلمجايل للفرد الواحـد، حبـسب تقـدير عـام             فيها  يتراوح  
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فئــة مــن البلــدان البعيــدة هــي  البلــدان املتوســطة الــدخل  ومــع أنَّ)١(.اًدوالر ١٢ ٦١٥ واًردوال
واقتـــصادية وسياســـية فيـــة  تّتـــسم بفـــوارق جغرافيـــة ودميغراحيـــث إهنـــاجـــداً عـــن التجـــانس، 

ــة مــشتركة    ــة، فهــي تواجــه حتــّديات تنموي ــدخل   . واجتماعي ــدان املتوســطة ال ــد مــن البل والعدي
متخلّفة عن بلوغ األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وميكـن مالحظـة أعـراض َشـَرك الـدخل املتوسـط                    

ــع      ــيت تنتمــي إىل مجي ــدخل ال ــدان املتوســطة ال ــة يف معظــم البل ــاليم اجلغرافي ــش. األق ــذه وت مل ه
األعراض ركود النمـو؛ واإلخفـاق يف التنـافس مـع االقتـصادات املنخفـضة الـدخل واملنخفـضة                   
األجور يف جمال صادرات الـصناعة التحويليـة، ومـع االقتـصادات املتقدمـة يف جمـال الـصناعات                   

  االقتـصادي واالجتمـاعي؛ وانعـدام املـساواة      اإلدماجالتحويلية العالية التقنية؛ وتدّني مستويات      
وُيالحـظ،  .  اليت تتـسّبب يف بـطء التحـّوالت البنيويـة          والسلوكيةوالعوائق املؤسسية   يف الدخل؛   

يف معظمهــا هــي  البلــدان املتوســطة الــدخل  يف ســياق بلــدان جنــوب الــصحراء يف أفريقيــا، أنَّ 
 مــع ضــآلة التوّجــه التكنولــوجي يف ، التــصديروبلــدان تــستند إىل الــسلع األساســية ومنقــادة حنــ 

  .ا اإلنتاجيةمنظومته
ــراهن     -٢ ــدة يف الوقـــت الـ ــم املتحـ ــارير األمـ ــّدد تقـ ــدخل،  ١٠٧وحتـ ــطة الـ ــدان متوسـ  بلـ

ولكـْن علـى    .  يف املائة مـن فقـراء العـامل        ٧٥ يف املائة من سكان العامل و      ٧١يستوطنها ما نسبته    
 الرغم من هـذا املـشهد ، فقـد منـا إسـهام البلـدان املتوسـطة الـدخل يف االقتـصاد العـاملي إىل مـا                          

  )٢(. من حيث تعادل القوة الشرائية العاملي يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٤٣نسبته 
دان املتوسـطة    ظهور كثري مـن البلـ      ظ يف ميدان التعاون الدويل    ويف الوقت نفسه، ُيالحَ     -٣

 تتولّى صياغة أطـر التعـاون اإلمنـائي اخلاصـة هبـا وأسـاليب تنميتـها الذاتيـة                   الدخل كبلدان ماحنة  
وعـالوة  .  األطـراف الثالثيالتعاون لتمويل، وتعزيز مبادرات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب و ا

مـع  تـشكّل  هـي الربازيـل واهلنـد والـصني وجنـوب أفريقيـا،         ،   أربعة بلدان منـها    على ذلك، فإنَّ  
، وهــي واحــدة مــن أنــشط جمموعــات البلــدان حتّركــاً مــن  "بــريكس" جمموعــة االحتــاد الروســي
ــة ــاتج احمللــي اإلمجــايل، وإمكانــات الــسوق،    ، االقتــصاديةحيــث التنمي  قياســاً مبعــدالت منــو الن
كنـسبة مئويـة مـن النـاتج احمللـي          " بـريكس "ازدادت حصة جمموعـة بلـدان       قد  و. وتوليد العمالة 

وأثنـاء  . ٢٠١٢ يف املائة يف عـام    ٢٦,٥ إىل   ٢٠٠٠ يف املائة يف عام      ١٦,٤اإلمجايل العاملي من    
دت هـذه   ، أكّـ  )٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٧ إىل   ٢٦مـن   ( اخلامس يف ديربان     "بريكس"مؤمتر قمة   

اســتعدادها لزيــادة مــشاركتها وتعاوهنــا مــع غريهــا مــن بلــدان األســواق الناشــئة  داً جمــدَّالبلــدان 

───────────────── 
  )1(  http://data.albankaldawli.org/about/country-classifications.  
  .(A/66/220)" التعاون اإلمنائي مع البلدان املتوسطة الدخل"اجلمعية العامة، تقرير األمني العام لألمم املتحدة،  )2(  
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وأكّدت جمدداً أيضاً التزامها بـدعم تطـوير البنيـة التحتيـة املـستدام يف أفريقيـا،                 . والبلدان النامية 
.  بعض أقل البلدان منواً ال ميكنها حتقيق األهداف اإلمنائية مـن تلقـاء نفـسها               مع وجود فهم بأنَّ   

اإلعراب عن اعتزامها دعم بذل جهود أوسـع نطاقـاً هتـدف            " بريكس"كذلك كّررت جمموعة    
  .ومتوازن واستحداث فرص عمل يف مجيع أحناء العاملإىل ضمان حتقيق منو مستدام 

دة عمومــاً، ُتعــّد جمموعــة البلــدان املتوســطة الــدخل  وبالنــسبة إىل منظومــة األمــم املتحــ  -٤
 مـن  ولـذلك فـإنَّ  .  حافظـة األمـم املتحـدة للمـشاريع اإلمنائيـة         املـستفيدين مـن   أكرب جمموعة مـن     

الالزم لألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصـّصة أن تعيـد متحـيص مـشاركتها يف العمـل مـع البلـدان                    
ــدخل وأن تنظــر يف اســتحداث اســترات    ــدة   املتوســطة ال ــات جدي ــة وآلي يجيات وسياســات عام

  .للتعاون
 مـن   استراتيجية بشأن احلّد من الفقر علـى الـصعيد العـاملي أن تـدعم احلـدّ      يِّأل وال بد   -٥

ــوطين    ــوطين أو دون ال ــدخل علــى الــصعيد ال ــدان املتوســطة ال ــة ، ألنَّ أيــضاًالفقــر يف البل  أكثري
  .الفقراء يعيشون يف البلدان املتوسطة الدخل

 من أفضل طرائـق دعـم احلـّد مـن الفقـر يف أقـل          واحدةً ا على الصعيد اإلقليمي، فإنَّ    أمَّ  -٦
البلــدان منــواً اجملــاورة إمنــا هــي يف ضــمان اســتمرار االزدهــار واالســتقرار يف البلــدان املتوســطة    

ــدخل ــك. ال ــستقر      أنَّ ذل ــادل التجــاري امل ــيح فرصــاً للتب ــدخل تت ــدان املتوســطة ال ــوفر ، البل  وت
 منــها، مبــا يف ذلــك يبــة جــداالقرالنتقــال اآلثــار اإلجيابيــة غــري املباشــرة إىل البلــدان اإلمكانيــات 

إمكانية التخفيف من أعباء الديون واملساعدة التقنية والتعاون دعماً لالستثمار يف الُبىن التحتيـة              
وبفـضل  . ومتويل التجـارة وبنـاء املؤسـسات وإصـالح اإلدارة العموميـة واملـساعدات اإلنـسانية               

 البلــدان املتوســطة الــدخل بــدور قامــتسن تطــّور العالقــات التجاريــة والتحــويالت املاليــة، ُحــ
  .األخريةلبلدان عرب األزمة املالية حاسم يف دعم أفقر ا

 الـدعم املتواصـل، ضـمن سـياق خطـة التنميـة ملـا بعـد           وإضافةً إىل احلّد من الفقر، فـإنَّ        -٧
للجميع واملـستدامة، والتقليـل مـن كثافـة اسـتخدام       سعياً إىل حتقيق التنمية الشاملة   ٢٠١٥عام  

موارد الطاقة واملوارد املادية، واالنتقـال إىل أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج اخلفيـضة الكربـون، يف                  
 ،ز حــىت اآلنالبلــدان املتوســطة الــدخل، ســوف يرّســخ التقــدم االجتمــاعي واالقتــصادي احملــرَ   

 سوف يضمن أن تـوفّر منظومـةُ      وة على ذلك    عالو. وسوف يقلّل من خماطر تراجع هذا التقدم      
ل املعـارف؛ وذلـك    ومكافئات مّتـسقة تـشجيعاً لنقـ     التعاون اإلمنائي على الصعيد الدويل حوافزَ     

 مــن خــالل العمــل باملــشاركة مــع البلــدان املنخفــضة الــدخل بغيــة اكتــساب  علــى ســبيل املثــال
إلمنائيـة إىل أقـل البلـدان منــواً،    املعـارف الـيت ميكـن أن تكـون مفيــدة مـن أجـل تـوفري املــساعدة ا       
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وبغية مساعدة البلدان املنخفضة الدخل أيضاً لكي تقوم بدور أقطـاب فاعلـة يف ميـدان التنميـة                  
 البلـدان املتوسـطة الـدخل حتتـاج إىل بنـاء قـدراهتا اإلنتاجيـة                ومن مث فإنَّ  . على الصعيد اإلقليمي  

  .وإىل تنويع قاعدهتا االقتصادية
ملطروح أمـام اجملتمـع الـدويل هـو إعـداد سياسـات عامـة ُتعـىن مبعاجلـة                   والتحدي العام ا    -٨

وفيمــا خيــص . املنظــورات املختلفــةاحتياجــات وإمكانــات البلــدان املتوســطة الــدخل مــن هــذه  
 ازدياد عدد االقتصادات الناشئة والبلدان املتوسـطة الـدخل يف مـضمار احلوكمـة               اليونيدو، فإنَّ 

وقـد أخـذت البلـدان املتوسـطة الـدخل تـصبح            . ها وصـالحيتها  شـرعيت العاملية هو فرصة لتعزيـز      
تقــوم بتــشكيل عمليــات التنميــة اإلقليميــة والعامليــة مــن خــالل دورهــا  أخــذت أكثــر تنــسيقاً، و

وهذه املعامل القياسية تتيح فرصاً لتوسيع نطاق املعـارف والتـشارك           . املتنامي يف التعاون اإلمنائي   
  . البشريرأس املالوأقل البلدان منواً يف جمال تنمية فيها بني البلدان املتوسطة الدخل 

 بلـداً مـن جممـوع الـدول     ٩٧ويف الوقت الراهن، يبلـغ عـدد البلـدان املتوسـطة الـدخل          -٩
وسوف تواصل اليونيدو العمل على حنو وثيق مـع هـذه       .  بلداً ١٧٢األعضاء يف اليونيدو البالغ     

  :البلدان على ما يلي
ــا و    )أ(   ــادة حتــسني دوره ــا يف زي ــياق اهتماماهت ــتدامة    س ــني االس ــة ب ــصلة الوثيق ال

  والسياسة العامة االقتصادية على الصعيد العاملي؛
زيادة تعزيز مشاركتها يف العمليات ذات الصلة بصياغة إطـار التنميـة ملـا بعـد                  )ب(  

   وبأهداف التنمية املستدامة؛٢٠١٥عام 
  تيسري التواصل مع اآلليات احلكومية الدولية؛  )ج(  
الـدخل يف   املتوسـطة   إتاحة اجملال لإلسهام باملدخالت احملّددة اخلاصة بالبلـدان           )د(  

خمتلف العمليات ذات الصلة من خـالل الـدعوة إىل املناصـرة املوّجهـة إىل اجلهـات الرئيـسية يف        
  .اختاذ القرارات

 اً احتياجــات البلــدان املتوســطة الــدخل وأقــل البلــدان منــو  بــني املهمــةلفــوارق ل ونظــراً  -١٠
، ال بّد من اعتماد استجابات خمتلفـة مـن أجـل هـاتني              والتحديات اليت تواجهها يف جمال التنمية     

 التـصدي النعـدام املـساواة       غري أنَّ . الفئتني من البلدان يف سياق توفري خدمات التعاون اإلمنائي        
ت الوطنيـة   واإلقصاء يف البلدان املتوسطة الدخل مهمة عسرية، وينبغي مباشـرهتا وفقـاً لألولويـا             

  .وبتعاون وثيق مع السلطات الوطنية
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    املتوسطة الدخل  البلدانالتعاونية معليونيدو ا برامجنطاق   - باء  
فيهـا  أصـبحت  ة يف عـدد مـن اجملـاالت، ومنـها عـّدة جمـاالت           تتمّتع اليونيدو مبزايا نسبي     -١١

، متطــوِّرة جيِّــداًالــدخل  مــع البلــدان املتوســطة التعــاونآليــات اليونيــدو القائمــة حاليــاً يف جمــال 
  :، وهيتوسيع نطاقهازيادة وميكن 

ــوذج   )أ(   ــو األخــضر "من ــصناعات    " النم ــتثمار يف ال ــز االس ــذي يهــدف إىل حف ال
  والتكنولوجيات االبتكارية اجلديدة من أجل تبديل أمناط اإلنتاج واالستهالك؛

منــّصات التــشارك يف املعــارف، ومنــها مــثالً منــّصة الــصناعة اخلــضراء وبنــك     )ب(  
 وهذه املنّصات تنطوي على إمكانات لـدفع مـسار التنميـة            .املعارف الصناعية التابعان لليونيدو   

املــستدامة قُــدماً، مــن خــالل العمليــات املــشتركة بــني أصــحاب املــصلحة املتعــّددين، ولتــوفري     
ــن أ  ــة م ــصناعية املــ   أدوات فّعال ــة ال ــز التنمي ــدان املتوســطة   ستجــل تعزي دامة، وخــصوصاً يف البل

  الدخل؛
البتكــارات احملليــة والــتعلّم تــشّجع االــسياسات العامــة الــصناعية اجلديــدة الــيت   )ج(  

  التكنولوجي وكفاءة استخدام املوارد والنمو الصناعي األخضر التنافسي؛
 مبــا يف ذلــك - األطــراف ثــيالثالون التعــاالتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب و  )د(  

 مــن أجــل حتقيــق النمــو املــستدام وإنــشاء عالقــات الــشراكة للتــرويج         -التعــاون األقــاليمي  
  للتكنولوجيا واالبتكار، وتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة، واالرتقاء باملنشآت الصغرى؛

بطـات  مبـا يف ذلـك غـرف ورا       (تعميق عالقـات الـشراكة مـع القطـاع اخلـاص              )هـ(  
ومنــها مــثالً املعــارف اجلديــدة    (، مــن أجــل التــرويج للمنــافع العموميــة وتوفريهــا      )الــصناعة

  ؛)والتكنولوجيات اجلديدة، وأنظمة التجارة احلّرة، ووسائل محاية البيئة
حشد االلتزام السياسي من خـالل بـرامج إطاريـة مشوليـة ومتماسـكة للتعـاون                  )و(  

  هتا؛مع البلدان املتوسطة الدخل ومؤسسا
مـثالً الـصندوق    ( الـصناديق البيئيـة املتعـّددة األطـراف          االستفادة القـصوى مـن      )ز(  

  ؛)املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال ومرفق البيئة العاملية
مــثالً ( املؤســسات اإلقليميــة  لــدى األدوات املاليــة االســتفادة القــصوى مــن    )ح(  

اإلمنــائي واآلليــة األوروبيــة للجــوار والــشراكة،     أدوات االحتــاد األورويب للــشراكة والتعــاون   
  ؛)وكذلك أداة املساعدة ما قبل االنضمام، وصناديق اإلصالحات البنيوية
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ــدان           )ط(   ــع البل ــتقين م ــاون ال ــشاريع التع ــذايت مل ــل ال ــق التموي ــاق طرائ ــيع نط توس
  املتوسطة الدخل؛

  ية؛تعزيز عالقات الشراكة مع مصارف التنمية الدولية واإلقليم  )ي(  
اســتحداث روابــط تــآزر برناجميــة ضــمن منظومــة األمــم املتحــدة، واســتخدام    )ك(  

آليــات توحيــد األداء يف األمــم املتحــدة وإطــار عمــل األمــم املتحــدة اإلمنــائي، مــن أجــل حــشد 
  التمويل من خالل امليزانية املشتركة؛

 إنــشاء صــناديق خاصــة للمــشاريع اإلقليميــة وشــبكات للتــشارك يف املعــارف    )ل(  
  وتبادل اخلربات والتجارب؛

تعزيز عالقات الشراكة مـع الرابطـات االقتـصادية اإلقليميـة للتـرويج للتجـارة                 )م(  
لشبكات والتـشارك يف املعـارف مـن أجـل         او  املصنوعات، وتوسيع نطاق التواصل    ألقاليمية يف ا

  التكامل االقتصادي؛
ة القـدرة التنافـسية   تعزيز بـرامج بنـاء القـدرات وإضـافة القيمـة مـن أجـل زيـاد           )ن(  

  سبل الوصول إىل األسواق من خالل االمتثال للمعايري الدولية؛زيادة و
ــصّد  )س(   ــاذج      التـ ــشاف منـ ــة؛ واستكـ ــات اإلنتاجيـ ــشباب يف القطاعـ ــة الـ ي لبطالـ

  لألعمال التجارية اليت تنتج فرصاً للعمالة؛
مـن خـالل    دعم إدماج اقتصادات البلدان املتوسطة الدخل يف الـسوق العامليـة              )ع(  

  بناء القدرات املؤسسية وإسداء املشورة بشأن السياسات العامة؛
تعزيــز القــدرة علــى القيــام مبــشاريع األعمــال، وتــشجيع االبتكــار يف التطــوير     )ف(  

  التكنولوجي والنمو اإلنتاجي؛
  .تعزيز البنية الصناعية من خالل تنويع الصناعات  )ص(  

    
  وى للبلدان املتوسطة الدخل، املعقود تقرير املؤمتر الرفيع املست  -ثانياً  

    ، يف سان خوسيه٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ إىل ١٢ من
    معلومات أساسية  - ألف  

يونيـه  / حزيـران  ١٤ إىل   ١٢ُعقد املؤمتر الرفيع املـستوى للبلـدان املتوسـطة الـدخل مـن                -١٢
 بلــداً، وكــان مــن بــني  ٧٠، يف ســان خوســيه، وضــّم ممــثلني علــى مــستوى رفيــع مــن   ٢٠١٣
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املشاركني فيه وزراء ومسؤولون عن وضع السياسات العامة وخرباء وممثلـون للقطـاع اخلـاص               
 حكومة كوستاريكا، وتولّت اليونيدو تيسري تنظيمـه، وُعقـد يف           هوقد استضافت . واجملتمع املدين 

ــدان املتوســطة      "املوضــوع احملــوري  إطــار  ــدويل يف البل ــاون ال ــستدامة والتع ــة امل حتــّديات التنمي
وعلى مدى ثالثة أيام، عاجل املندوبون الرفيعـو املـستوى          ".  دور الشبكات يف االزدهار    :الدخل

مجلــة أمــور ومنــها دور البلــدان املتوســطة الــدخل يف خطــة األمــم املتحــدة للتنميــة ملــا بعــد عــام  
ــة    ٢٠١٥ ــتدامة والتنميـ ــارف، واالسـ ــبكات املعـ ــار، وشـ ــع واالزدهـ ــشامل للجميـ ــو الـ ، والنمـ

واختــتم املــؤمتر أعمالــه باعتمــاد إعــالن ســان خوســيه، . مــن أجــل التنميــةالــصناعية، والتمويــل 
  .٤-م/٤١-ر جملس التنمية الصناعية م ت صبصيغته الواردة يف مقرَّ

 ملنظومـة   وقت بالغ األمهيـة   لقد ُعقد املؤمتر الرفيع املستوى للبلدان املتوسطة الدخل يف            -١٣
 األهــداف  احملــدَّدة لتحقيــقفتــرةالء انقــضاقُبيــل  ، حيــث كــان ذلــكالتنميــة املتعــّددة األطــراف

 املناقـشات الراميـة إىل تـشكيل خطـة التنميـة ملـا بعـد                تـسارع وتـرية    وَتَزاَمَن مـع   ةاإلمنائية لأللفي 
 ثلثــي فقــراء العــامل يــسكنون يف البلــدان املتوســطة الــدخل؛ وهــذا مــا    ذلــك أنَّ. ،٢٠١٥عــام 

 نتـائج ملموسـة      حتقيـق أيِّ    أنَّ رئـي  فقـد    ولـذلك . ينطوي أيضاً على بصمة بيئية تزداد خطـورة       
يف التنمية مستقبالً سوف يتطلّب تعزيز التعاون علـى نطـاق واسـع مـع هـذه الفئـة مـن البلـدان                       

ــها كــذلك  ــة، مبــا يف ذلــك حتــدي األمــن الغــذائي     ونظــراً ل. وفيمــا بين ــة الراهن لتحــديات العاملي
يـادة عـدد شـبكات التعـاون املتعـّددة           ز ُدعـي كـذلك إىل    واألزمات املالية واالقتصادية اجلارية،     

 وأوضـاع الـسوق املتقلقلـة،       ،تعـدُّد أبعـاد التنميـة      هـذه الـشبكات      وإىل أن تراعي   ،التخصصات
  .والنمو الشامل للجميع بال إقصاء، والتنويع االقتصادي بغية حتقيق الرخاء للجميع

دات والوقـائع بتفـصيل   ج هذه التعقيـ  العديد من البلدان املتوسطة الدخل أن ُتعالَ    ويأمل  -١٤
وقـد ُعقـد عـدد مـن االجتماعـات التحـضريية يف             . ٢٠١٥ُمحكَم يف خطة التنمية ملا بعـد عـام          

ثالثة اجتماعات حتضريية إقليميـة      انعقاد املؤمتر الرفيع املستوى، حيث ُعقدت         قبل ٢٠١٣عام  
 املـؤمتر   وجـرت ثالثـة حـوارات مفتوحـة بـشأن         . مايو يف األردن وبيالروس واملكـسيك     /يف أيار 

 ويف  يونيـه؛ /أبريـل، وحزيـران   /مـارس، ونيـسان   /فربايـر؛ ويف نيويـورك يف آذار      /يف فيينا يف شباط   
مـايو، حـوار مواضـيعي بـشأن االسـتدامة         / أيـار  ٨كما جرى يف فيينا يف      . مايو/واشنطن يف أيار  

دية البيئيــة، والــصناعة اخلــضراء، والنمــو الــشامل للجميــع واالزدهــار، ومتويــل التنميــة االقتــصا   
أبريـل  /وجرت مشاورات غري رمسية بشأن إعـالن سـان خوسـيه، يف فيينـا يف نيـسان          . املستدامة

  .مايو/وأيار
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    تقرير االجتماع  - باء  
أثناء االجتماع، أبرز املشاركون الرفيعـو املـستوى املـسامهة اهلامـة مـن جانـب البلـدان                    -١٥

  شـركاء  قد جعلت من هذه البلـدان     ملسامهة   هذه ا  نَّإاملتوسطة الدخل يف التنمية العاملية، قائلني       
 العميقـة   التغيُّـرات  املوضوع احملوري للمؤمتر يعّبر عـن        ولُوحظ أنَّ .  يف الشؤون الدولية   رئيسيني

 األمهيـة املتزايـدة الـيت يكتـسبها اسـتحداث املعـارف             وُيـربز  اقعة يف املشهد املتعـّدد األطـراف      الو
وحــثَّ . اإلمنائيــة لــدى البلــدان املتوســطة الــدخلوالتــشارك فيهــا يف ســياق تلبيــة االحتياجــات 

 إنـشاء عالقـات شـراكة عامليـة النطـاق وأكثـر مشـوالً                عـن   املـؤمتر  يـتمخض  علـى أن     املشاركون
  .جلهات فاعلة متعدِّدة

ــذكر علــى وجــه اخلــصوص أنَّ  و  -١٦ ــصادي واالجتمــاعي يف األمــم   ُي ــيس اجمللــس االقت  رئ
 البلــدان املتوســطة دوَربوضــوح  ٢٠١٥ ملــا بعــد عــام   التنميــةاملتحــدة دعــا إىل أن تبــّين خطــةُ 

 شـاملة  ٢٠١٥واقترح أيـضاً أن تكـون خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام            . الدخل يف التنمية املستدامة   
ويف هـذا   . احملـرزة النتـائج   نكـوص   للجميع دومنا إقصاء علـى الـصعيد العـاملي وأن تـضمن عـدم               

 هذه حلظة حمورية للمنظومـة الدوليـة لكـي           إنَّ  قال رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة      سياق،ال
 سـلَّط مث  . ماً بالدميقراطيـة  للتعـاون والتنميـة علـى الـصعيد الـدويل أكثـر اتـسا             نظام  تعمل صوب   

وزير خارجية كوستاريكا الضوء على أمهية البلدان املتوسطة الدخل يف البنيـة العامليـة، واقتـرح                
 التعـاون اإلمنـائي يف      بـشأن " نظـام جديـد   "ديـَد   حت ٢٠١٥أن تتضمن خطة التنمية ملـا بعـد عـام           

 جبهود اليونيدو يف تعزيز التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب باعتبـاره آليـة لتـوفري                    ونوَّه. املستقبل
مبادرة بنك املعارف الـصناعية التـابع لليونيـدو لـصاحل      إىل   وأُشري يف هذا الصدد   . املنافع املتبادلة 

  .يبـيمنطقة أمريكا الالتينية والكار
    

    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه  -ثالثاً  
  . أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة املؤمتر يودُّلعلَّ  - ١٧
 


