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الدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر العام لليونيدو
ليما، بريو، 2 كانون األول/ديسمرب 2013

القرار م ع-15/ق-1

إعالن ليما:
حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة

نحن، رؤساء الدول والحكومات والوزراء واملمثِّلني، املجتمعني يف الدورة الخامسة عرشة للمؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(   -١
املنعقدة يف ليام، بريو، نسلِّم بأنَّ القضاء عىل الفقر ال يزال رضورة الرضورات. وال ميكن بلوغ ذلك الهدف إالَّ من خالل تحقيق منو اقتصادي وصناعي قوي وشامل 

ال بني أبعاد التنمية املستدامة، االقتصادية منها واالجتامعية والبيئية. للجميع ومستدام ومرن، ومن خالل التكامل الفعَّ

لقد صمدت املبادئ األساسية إلعالن ليام بشأن التنمية والتعاون يف امليدان الصناعي، الذي اعتُمد يف عام ١975،)١( أمام اختبار الزمن: فالتصنيع هو محرِّك   -2
ه إىل تحقيق األهداف اإلمنائية األخرى، كام  التنمية. ذلك أنَّ الصناعة تزيد يف اإلنتاجية ويف إيجاد فرص العمل وتدرُّ الدخل، مامَّ يساهم يف القضاء عىل الفقر والتوجُّ
يساهم يف إتاحة الفرص لإلدماج االجتامعي الشامل، مبا يف ذلك املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات وتهيئة فرص عمل الئق للشباب. كام أنَّ تنمية الصناعة 
ع عىل املزيد من االستثامر يف تطوير املهارات والتعليم، ومن ثمَّ يوفِّر  تدفع باتجاه زيادة القيمة املضافة وتعزِّز تطبيق العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات، مامَّ يشجِّ

املوارد الالزمة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة للجميع واملستدامة األوسع نطاقاً.

ومنذ عام ١975، أدَّت التطوُّرات االقتصادية والسياسية واالجتامعية والتكنولوجية، وما صاحبها من تغيريات هيكلية يف التجارة العاملية، إىل إحداث ثورة يف   -٣
يات هيكلية خطرية يتمثَّل أهمها يف القضاء عىل الفقر. وتشمل  حياة الكثري من الناس وسبل عيشهم. ومع ذلك ظلَّت بلدان يف مراحل مختلفة من التنمية تواجه تحدِّ
يات أيضاً انعدام املساواة داخل البلدان وفيام بينها، والبطالة وضعف قدرة الفقراء عىل الحصول عىل املوارد املالية والفرص االقتصادية، وتراجع التصنيع،  تلك التحدِّ

واستنفاد املوارد الطبيعية، وتعاظم مخاطر التدهور البيئي وتغريُّ املناخ.

م مرموق. كام قُطعت أشواط كبرية وجوهرية نحو تحقيق العديد من األهداف  مت األهداف اإلمنائية لأللفية رؤيًة مشرتكًة، وأسهمت يف إحراز تقدُّ وقد قدَّ  -4
ا. ونحن  م إليها دعمنا عىل نحو عاجل جدًّ التي لطاملا ساهمت اليونيدو فيها بنجاح. وتحتاج البلدان النامية التي تخلَّفت كثرياً عن الركب إىل أن نوليها اهتاممنا ونقدِّ
ندرك أنَّ خطة التنمية ملا بعد عام 20١5 ينبغي لها أن تعزِّز التزام املجتمع الدويل بالقضاء عىل الفقر، بوسائل منها التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، 
وأن تؤكِّد أنَّ القضاء عىل الفقر هو رضورة الرضورات، وهو ما أُعيد التأكيد عليه يف الوثيقة الختامية للمناسبة الخاصة التي ُعقدت بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية يف 
عام 20١٣،)2( ويف وثائق أخرى ذات صلة صدرت عن األمم املتحدة. ونعرتف مع التقدير مبا متخَّض عن الوثيقة الختامية)٣( ملؤمتر ريو+20 من مهام عمليات هي اآلن 

ا للنمو االقتصادي. قيد اإلنجاز. ويف هذا السياق، اكتسبت التنمية الصناعية اعرتافاً متزايداً باعتبارها محرِّكاً هامًّ

ونحن نستذكر التزاَمنا باألهداف اإلمنائية لأللفية، ونرحِّب بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة)4( البدء يف مفاوضات حكومية دولية يف مستهل دورتها التاسعة   -5
والستني، تفيض إىل اعتامد خطة التنمية ملا بعد عام 20١5، ويف الوقت نفسه نؤكِّد من جديد أهمية تعزيز حقوق اإلنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون وتحقيق 

الشفافية واملساءلة عىل جميع املستويات.

ق التزاَمنا بالعمل صوب تحقيق تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة، كام نؤكِّد من جديد عىل الوالية الفريدة املسَندة إىل اليونيدو  ، فإنَّنا نعمِّ ومن ثمَّ  -6
بشأن دعم بلداننا يف تحقيق هذا الهدف.

ويف حني يجري العمل عىل الدمج املتكامل بني جميع األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة - االقتصادية منها واالجتامعية والبيئية - عىل نحو متوازن، فإنِّنا نعتقد   -7
ع  الة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة ينبغي أن تشمل تعزيز القدرات اإلنتاجية بطريقة تدعم التحوُّل الهيكيل لالقتصاد؛ وتشجِّ بأنَّ التدابري الفعَّ
عىل النمو االقتصادي، وعىل إيجاد فرص عمل الئق؛ وتعزِّز اإلنتاجية وتطوير التكنولوجيا ونقلها واستيعابها، وفقاً لرشوط متَّفق عليها، وتعزِّز البُنى التحتية واالبتكار 
التكنولوجي؛ وتدفع مسار التجارة والتنمية قُدماً، وخصوصاً يف قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة والصناعات الصغرى، وغريها من األشكال الجديدة من الكيانات 
مها وعىل إدارتها وحاميتها عىل نحو مستدام؛ وتدعم  ع عىل استخدام املوارد الطبيعية وخدمات النظام اإليكولوجي التي تقدِّ القامئة عىل املجتمعات املحلية؛ وتشجِّ

أنشطة البحث والتطوير ذات الصلة بذلك.

ونرحِّب بالوثيقة الختامية الصادرة عن الفريق العامل غري الرسمي املعني مبستقبل اليونيدو، مبا يف ذلك برامجها ومواردها، واملعنونة »وثيقة اإلرشادات   -٨
االسرتاتيجية«.)5(

ع، مع احرتامنا للعمليات التي أرستها الجمعية  د عىل أهمية التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة كأساس للنمو االقتصادي املستدام، ونشجِّ ونشدِّ  -9
العامة لألمم املتحدة، عىل إيالء هذه املسألة ما تستحقُّ من االهتامم عند وضع خطة التنمية ملا بعد عام 20١5.

ونرحِّب يف هذا الصدد مبشاركة اليونيدو بنشاط يف العملية الجارية لوضع خطة التنمية ملا بعد عام 20١5 وفقاً للوثيقة الختامية الصادرة عن املناسبة الخاصة   -١0
التي نُظِّمت يف عام 20١٣ بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية.

ع ُسبل تحقيق التنمية املستدامة، ونستذكر يف هذا الصدد أنَّ كلَّ بلد تقع عىل عاتقه املسؤولية الرئيسية عن تنميته، وله الحق يف تحديد مسارات  ونسلِّم بتنوُّ  -١١
التنمية الخاصة به واالسرتاتيجيات املناسبة له.

اعتمد املؤمتر العام الثاين لليونيدو، املعقود يف ليام، بريو، يف ١2-26 آذار/مارس ١975، يف جلسته العامة الختامية، إعالن ليام بشأن التنمية والتعاون  يف امليدان االقتصادي.  )١(

.(A/68/L.4*) الوثيقة الختامية للمناسبة الخاصة املعقودة يف سياق متابعة الجهود املبذولة صوب تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية  )2(

.A/RES/66/288 ،”الوثيقة الختامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، املعنونة “املستقبل الذي نصبو إليه  )٣(

الوثيقة *A/68/L.4، الفقرة 20.  )4(

.IDB.41/24 الوثيقة  )5(
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ة مساعدة الدول األعضاء، بناًء عىل طلبها، عىل بلوغ مستويات معزَّزة من التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، وذلك  ونحن نكلِّف اليونيدو مبهمَّ  -١2
ة ومنها توسيع وتنويع القيمة املضافة الصناعية، وتعزيز القدرات الداخلية يف مجال تنظيم املشاريع ومجال التكنولوجيا، الالزمة للتنمية  من أجل تحقيق أهداف عدَّ

املستدامة واملنافَسة، وتحسني مستوى املساواة وُسبل الحصول عىل وظائف الئقة يف قطاع الصناعة، والحّد من التأثري عىل البيئة، وذلك استناداً إىل مبادئ ريو.)6(

وإننا نهيب باليونيدو أن تزيد من دعمها للجهود التي تبذلها البلدان من أجل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. كام نطلب من املدير   -١٣
مها اليونيدو إىل الدول األعضاء بغية بلوغ مستويات معزَّزة من التنمية الصناعية الشاملة للجميع  العام تقديم تقارير منتظمة إىل املؤمتر العام عن املساعدة التي تقدِّ

واملستدامة، وعن تأثريها التنموي.

قة للتعاون الدويل عىل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، ضمن منظومة األمم  ونعتقد بأنَّ املنظمة لها دور معنيَّ بوصفها الجهة املحورية املنسِّ  -١4
مه، وذلك ليك يتسنَّى للمنظمة تقديم الدعم الكامل يف جميع مراحل سلسلة القيمة.  املتحدة، وينبغي لها أن تواصل إدراج الخدمات ذات الصلة بالصناعة ضمن ما تقدِّ
وهذا يتطلَّب تعزيز جميع وظائفها يف مجاالت التعاون التقني، وخدمات البحوث العملية املنحى والخدمات االستشارية بشأن السياسات، واملعايري واالمتثال، ودورها 
ا يتمثَّل يف هذا السياق يف بناء القدرات الصناعية  ذه من أنشطة أساسية وتعاون تقني إمنِّ الخاص بتنظيم املناسبات الجامعة. وبهذا املغزى، فإنَّ ما ينبغي لليونيدو أن تنفِّ

وتحسني نوعيتها.

وعمالً بروح التعاون، يَُعدُّ تعزيُز الرشاكات والشبكات القامئة، وإقامة رشاكات وشبكات جديدة عىل كل من املستوى العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي،   -١5
التنمية  يات  التغلّب عىل تحدِّ ومشاركة جميع األطراف املعنية مشاركًة كاملة يف املسار نحو تحقيق تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة، عنارص أساسية يف 
السائدة وتحقيق االزدهار. وينبغي أن تشمل تلك الرشاكات، ضمن َمن تشملهم، الحكومات واملنظامت الدولية وممثِّيل القطاعني العام والخاص واملؤسسات املالية 
واألوساط األكادميية واملجتمع املدين. ومع بقاء التعاون بني بلدان الشامل والجنوب الركيزة الجوهرية يف الرشاكة العاملية من أجل التنمية، ينبغي أن تشتمل تلك 
الرشاكات أيضا عىل الوفاء بااللتزامات الخاصة باألهداف اإلمنائية لأللفية. وهناك أشكال أخرى من التعاون ومنها مثالً التعاون بني بلدان الجنوب، والتعاون الثاليث 

د األطراف، وبرامج تعاون أخرى، تؤدِّي دوراً أساسيًّا أيضاً يف تحقيق هذا الهدف املنشود. واملتعدِّ

وال يزال التعاون الدويل من أجل التنمية الصناعية وسيلة رئيسية لجني فوائد التنمية الصناعية. وقد مهَّد إعالن ليام الذي اعتُمد يف عام ١975 الطريق لربوز   -١6
ق البنية للتشاور بني األوساط الصناعية واألمم وفيام بينها. ونحن نعتقد أنَّ الوقت قد حان لتعزيز التعاون الدويل من أجل التنمية الصناعية، وهو  نظام عاملي منسَّ
تعاون ينبغي أن يرتكز عىل االستثامر األجنبي املبارش، ونقل املعرفة والتكنولوجيا، وإنشاء اآلليات املالية املناسبة، وبناء رشاكات جديدة تقوم عىل قاعدة واسعة من 

أصحاب املصلحة املتعددين، ووفقاً لرشوط متَّفق عليها.

ونؤكِّد من جديد التزامنا باليونيدو بصفتها منظمة ذات والية فريدة، ضمن منظومة األمم املتحدة، فيام يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية وتنشيطها وترسيعها،   -١7
وتقديم الخدمات لصالح الدول األعضاء فيها واملجتمع العاملي من خالل التعاون عىل كل من املستوى العاملي واإلقليمي والوطني، وكذلك عىل مستوى القطاعات؛ 

مها املنظمة من أجل تحقيق التنمية الصناعية. ونعرتف باملساهمة الحاسمة التي تقدِّ

ونعتقد بأنَّ النهوج التي اعتمدتها املنظمة يجب أن يُعاد النظر فيها دوريًّا من أجل ضامن أن تبقى متوافقة مع األطر املتَّفق عليها ضمن منظومة األمم   -١٨
هاً  يات الجديدة الناشئة التي تواجهها التنمية. ولبلوغ هذه الغاية، تحتاج املنظمة إىل آليات رصد وتقييم أقوى وأكرث توجُّ ى بفعالية للتحدِّ املتحدة بأجمعها، وأن تتصدَّ

نة تكون أنسب الحتياجات الدول األعضاء. نحو تحقيق النتائج، كام تحتاج إىل أشكال إبالغ محسَّ

ونحن مقتنعون بأنَّ التعاون التقني هو وظيفة أساسية من وظائف اليونيدو التنفيذية، كام نسلِّم برضورة تعزيز الوظائف التكميلية األخرى التي تساويها   -١9
يف األهمية، مثل وظيفة تنظيم املناسبات الجامعة وعقد الرشاكات، والوظائف املعيارية واألنشطة القياسية ذات الصلة، فضال عن إسداء املشورة يف مجال السياسات 
ه  م إىل الدول األعضاء يف تنفيذ القواعد واملعايري(، وكذلك رضورة تنفيذ هذه الوظائف من خالل مشاريع وبرامج. وينبغي أن تُوجَّ )والتي يُنظر إليها بأنَّها مساعدة تُقدَّ
قوة اليونيدو املحفلية نحو تنفيذ أنشطة التعاون التقني عىل نحو أفضل. وندعو اليونيدو إىل تعزيز نهجها القائم عىل تحقيق النتائج، مع تحسني الشفافية وإبراٍز 

أوَضح ملبدأ القيمة مقابل املال.

دة األطراف  ونرحِّب يف هذا السياق بتفاعل املنظمة مع املنظامت الدولية واملؤسسات املالية ذات الصلة بغية عرض أهداف اليونيدو يف املفاوضات املتعدِّ  -20
ذها تلك املنظامت. وأخذها يف االعتبار يف سياق األنشطة التي تنفِّ

السياسات  بشأن  واملشورة  للمعرفة  عاملي  ميرسِّ  بدور  تقوم  أن  فيها،  األعضاء  الدول  تواجهها  التي  الراهنة  يات  للتحدِّ ي  التصدِّ بغية  لليونيدو،  وينبغي   -2١
واالسرتاتيجيات الهادفة إىل تحقيق تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة؛ وينبغي لها أن تركِّز عىل األولويات املواضيعية الثالث التي تحظى فيها مبزية نسبية 

وخربة، وهي: بناء القدرات اإلنتاجية، وبناء القدرات التجارية، واإلنتاج املستدام وكفاءة استخدام املوارد الصناعية.

ألولوياتها  دعامً  األعضاء،  الدول  لدى  املتباينة  لالحتياجات  وفقاً  عة  املتنوِّ اإلمنائية  خدماتها  من  كاملة  مجموعة  تقديم  إىل  تسعى  أن  للمنظمة  وينبغي   -22
واسرتاتيجياتها الصناعية الوطنية، وبحسب الحاجة إىل استجابات مناسبة. وينبغي مواصلة إيالء اهتامم خاص ألقل البلدان منوًّا وذلك بالنظر إىل ما تواجهه تلك البلدان 
يات واحتياجات إمنائية فريدة من نوعها. كام ينبغي مواصلة النظر يف إيالء االهتامم الواجب للبلدان التي مترُّ مبراحل مختلفة من التنمية، مبا يف ذلك البلدان  من تحدِّ

املتوسطة الدخل والبلدان التي مترُّ اقتصاداتها مبرحلة انتقالية، ضمن غريها من البلدان.

م صوب بلوغ هدف التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. ولذلك ينبغي  ونحن ندرك الدوَر الخاص الذي تضطلع به املنظمة يف ضامن إحراز تقدُّ  -2٣
م املحرز صوب بلوغ هدف التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة  للمنظمة أن تعزِّز الحوار وإقامة الرشاكات مع الجهات املعنية العديدة، بغية رصد التقدُّ

م. وتعزيز هذا التقدُّ

ة ومنها سداد االشرتاكات املقرَّرة يف امليزانية العادية بكاملها ويف حينها،  وإننا لنهيب بجميع الدول األعضاء أن تضمن التمويل الكايف لليونيدو بوسائل عدَّ  -24
دة، وذلك من أجل متكني املنظمة  وتقديم التربُّعات للتعاون التقني ولخدمات الدعم يف إطار كل أولوية من األولويات املواضيعية ذات القضايا الجامعة لقطاعات متعدِّ

من تنفيذ كامل نَسق أنشطتها األساسية والتنفيذية، مع مراعاة مطالب الدول األعضاء.

]اعُتمد يف الدورة الخامسة عرشة للمؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ليام، بريو، 2 كانون األول/ديسمرب 2013[

إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، A/CONF.151/26 )املجلَّد األول(.  )6(
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