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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكرُّلذا، . ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخبع من ه، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الثانية واألربعونالدورة 

  ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٧-٢٥فيينا، 
  تمن جدول األعمال املؤقَّ) ب (٩البند 

  حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة: تنفيذ إعالن ليما
       ٢٠١٥ اليونيدو وخطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام) ب(

      ٢٠١٥ طة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عاماليونيدو وخ    
      من املدير العامتقرير     

م هذه الوثيقة معلومات بشأن مشاركة اليونيدو يف ، تقد٢ِّ- ق/١٥-  للقرار م عطبقاً  
، وبشأن التنسيق بينها وبني األمني العام ٢٠١٥العملية اجلارية لوضع خطة التنمية ملا بعد عام 

ز التقرير على كيفية إدراج التنمية الصناعية الشاملة للجميع  ويركِّ.يف سياق هذه العملية
 . ومشاركة اليونيدو يف ذلك٢٠١٥واملستدامة يف املداوالت بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 

    
    مةمقدِّ  - أوالً  

حنو تنمية صناعية شاملة للجميـع      : استنادا إىل القضايا األساسية اليت تناوهلا إعالن ليما         -١
خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام مهــام بتقــدمي خلفيــة قــصرية عــن ) أ(مــستدامة، يقــوم هــذا التقريــر و

تحليل أمهية التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف املناقـشة،          ب) ب( وأهدافها،   ٢٠١٥
  .دماتقدمي سبل املضي قُب) د(تلخيص مشاركة اليونيدو، ب) ج(
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    اخللفية  -ثانياً  
واضـحة بـشأن عمليـة حتديـد خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام          مهام  ل األعضاء   الدوأسندت    -٢

الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة              ) أ(وتنبع تلك املهـام مـن       . ٢٠١٥
ــستني      ــة يف دورهتــا اخلامــسة وال ــة لأللفي ــة  (العامــة املعــين باألهــداف اإلمنائي ــة العام ــرار اجلمعي ق

، ")٢٠١٠مـؤمتر القمـة بـشأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لعـام              " بعـد  ، ويشار إليـه فيمـا     ٦٥/١
قـرار اجلمعيـة العامـة       (٢٠١٢ الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة لعـام          ) ب(

الوثيقـة اخلتاميـة للمناسـبة اخلاصـة        ) ج(،  ")٢٠+مـؤمتر ريـو   "، ويشار إليه فيمـا بعـد        ٦٦/٢٨٨
متابعـة اجلهـود املبذولـة     علـى سـبيل   ٢٠١٣سـبتمرب  /ية العامة يف أيلـول اليت عقدها رئيس اجلمع 

املناسـبة  " ، ويشار إليها فيما بعد٦٨/٦قرار اجلمعية العامة (لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، 
  "). ٢٠١٣سبتمرب /يف أيلولاملعقودة اخلاصة 

جــارب املاضــية أيــضا عــزم الــدول األعــضاء علــى الــتعلم مــن الت املهــام وتعكــس هــذه   -٣
إىل العمليـة التـشاورية الـيت تفـضي         باألهداف اإلمنائية لأللفيـة، وخاصـة بغـرض حتـسني           املتعلقة  

وضع غايات وأهداف مشتركة، عالوة على إدماج األولويات الوطنيـة وتعزيـز امـتالك الـدول                
إىل اليـة   ومـن مث تـستند العمليـة احل       . لزمام الـسياسات متـشيا مـع مبـادئ فعاليـة التنميـة            األعضاء  

علـى  ) أ: (أصحاب املصلحة املعنيني، وهـم حـىت اآلن       ومعقدة مع كل    إجراء مشاورات شاملة    
الفريــق العامــل املفتــوح بــاب العــضوية املعــين بأهــداف التنميــة        : الــصعيد احلكــومي الــدويل  

اسي املستدامة، وجلنة اخلرباء احلكومية الدولية املعنية بتمويـل التنميـة املـستدامة، واملنتـدى الـسي               
الرفيع املستوى املعـين بالتنميـة املـستدامة املـنظم حتـت رعايـة اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي؛                    

عــدة مبــادرات منــها فريــق عمــل : علــى الــصعيد املــشترك بــني وكــاالت األمــم املتحــدة ) ب(و
علــى صــعيد أصــحاب  ) ج(و لألمــم املتحــدة؛ العــاممنظومــة األمــم املتحــدة، وتقــارير األمــني   

أفرقة اخلـرباء واألوسـاط األكادمييـة مثـل فريـق الشخـصيات البـارزة الرفيـع                 : تعدديناملصلحة امل 
عمليات التـشاور املنظمـة     ) د(واملستوى التابع لألمني العام، أو شبكة حلول التنمية املستدامة؛          

  . مع اجملتمع املدين العاملي والقطاع اخلاص اليت تستضيفها جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية
الــسماح بقــدر أكــرب مــن  الوة علــى مــا يتعلــق بتلــك العمليــة مــن شــواغل بــشأن    وعــ  -٤

التنمية يف املـستقبل، أظهـرت الـدول األعـضاء عزمهـا أيـضا علـى                حتديد سياسات   الشمولية يف   
عـصرنا احلـايل مـن خـالل       الـيت تواجـه     وضع خطة مواضيعية عاملية للتصدي للتحديات املعقـدة         

ي يف كــثري مــن األحيــان أن التركيــز شــبه احلــصري علــى   ئــحــني رويف . أكثــر منهجيــةتــدابري 
أهداف التنمية االجتماعية يف األهداف اإلمنائية لأللفية، والذي يأيت بشكل كبري على حـساب              

قـوة اخلطـة احلاليـة فيمـا يتعلـق بتحديـد األولويـات،        هـو أحـد مكـامن    قضايا التنميـة األخـرى،      



IDB.42/15 

V.14-06106 3 
 

ــة إ هــذه النظــرة الــضيقة  تــشكل أيــضا ــة  مكــامن أكــرب د أحــىل التنمي ضــعف األهــداف اإلمنائي
لأللفية، وخاصة بسبب عـدم مراعـاة وسـائل تنفيـذ هـذه األهـداف االجتماعيـة املهمـة بطريقـة                    

وأدت الــدروس املــستفادة علــى مــدى اخلمــس عــشرة ســنة املاضــية، باإلضــافة إىل     . مــستدامة
كـود االقتـصادي، وزيـادة    ومنـها أزمـة البطالـة، وتغـري املنـاخ، والر     (التحديات العامليـة اجلديـدة      

ــة     ) انعــدام املــساواة  ــضمانات البيئي ــة بــني النمــو االقتــصادي وال ــز جمــددا علــى العالق إىل التركي
ال ميكـن  اإلمنـائي  أن التقـدم  أيضا تلك الدروس والتحديات وأكدت  . والتنمية الشاملة للجميع  

أي  – للتنميـة املـستدامة   ةالثالثـ منهجية إال إذا كان له أثر على مجيع األبعاد أن يتحقق بطريقة  
  .االقتصادية واالجتماعية والبيئيةاألبعاد 

 علـى   ٢٠١٣سـبتمرب   /يف أيلول املعقودة   اتفق اجملتمع الدويل يف املناسبة اخلاصة        ومن مث   -٥
ــة    ــة وحتقيــق القــضاء علــى الفقــر  حيتــل فيهــا حتديــد هــدف يتمثــل يف وضــع خطــة حتويلي التنمي

تكـون عامليـة وأن تعـزز مـسؤولية مجيـع أصـحاب             أن   للخطة   وينبغي. مكان الصدارة املستدامة  
  .املصلحة يف عمليات التنمية، وأن تدعمها وسائل تنفيذ طموحة وذات مصداقية

    
  لتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف خطة التنمية ا  - ثالثاً  

    ٢٠١٥ ملا بعد عام
 بضرورة أن تأخـذ التنميـة       ٢٠١٥ عد عام هناك اعتراف متزايد يف املناقشة املتعلقة مبا ب         -٦

الـصناعية الـشاملة للجميـع واملـستدامة مكانـة بــارزة يف إطـار التنميـة اجلديـد، حيـث أهنـا حتفــز           
معـدالت النمـو االقتـصادي، وإتاحـة        لبلـوغ   ضـروري   أمـر   التحول اهليكلي لالقتصادات، وهو     

ء والرجـال بطريقـة مـستدامة       فرص العمل الالئق الالزمة لتحقيق الرخـاء املـشترك جلميـع النـسا            
ميكــن إثــراء القيمــة املــضافة، هــذا النــوع مــن التنميــة فبفــضل ). ١انظــر املرفــق، الــشكل (بيئيــا 

ــز         ــل وإدرار دخــل، وتعزي ــرص عم ــاد ف ــورات احلجــم، وإجي ــة ووف ــق مكاســب اإلنتاجي وحتقي
فعاليـة، ودعـم   التنافسية والتجارة على الصعيد الدويل، وبناء قدرات إنتاجية تتسم بالكفـاءة وال     

 ،هائلـة إمنائيـة   ويطلق هذا التحول اهليكلي طاقات      . التنوع االقتصادي، وبناء صناعات خضراء    
ــستدام      يرســي حيــث  ــال وامل ــة واالبتكــار واالســتخدام الفع ــة التحتي ــة البني ــة بتنمي ــط وثيق رواب
 من املرفق جمموعة مـن هـذه الـروابط تتـضمن عـددا غـري حـصري        ٢ رد يف الشكلتو. للموارد

  . ن أولويات التنمية املستدامة األخرىم
ومعاجلـة  " عـدم إغفـال أحـد    "٢٠١٥ ومن األهداف املعلنة خلطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       -٧

وباملثل، اكتسبت املناقشات بـشأن التنميـة الـصناعية    . أوجه انعدام املساواة على مجيع األصعدة 
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ة واألدلـة التجريبيـة أن هـذا املـسار     التجـارب التارخييـ  إذ تـبني  الشاملة للجميع واملستدامة زمخـا      
البلـدان الـصناعية، ومـن مث       ب ‘اللحـاق ‘ دعـم البلـدان يف جهودهـا الراميـة إىل         اإلمنائي قادر على    

ــأن يفــضي   ــل ب ــدرجيي بــني األمــم  كفي ــارب ت ــذلك،  . إىل تق ــشتد ونتيجــة ل ــاء  ت ــدعوة إىل بن ال
خلاصــة أو مــستوياهتا اعها  بغــض النظــر عــن أوضــامجيــع البلــدان الناميــةيف القــدرات اإلنتاجيــة 

 مبا يف ذلك أقل البلدان منوا، والبلدان النامية غري الـساحلية، والـدول اجلزريـة الـصغرية      اإلمنائية؛
املرونــة النــسبية لتكيــف كــون  ويــدعم هــذه الــدعوة أيــضا .الناميــة، والبلــدان املتوســطة الــدخل

قـد خففـت مـن آثـار األزمـة          املتينـة    الصناعة يف البلدان النامية والناهضة ذات القاعدة الصناعية       
  . املالية واالقتصادية يف الكثري من احلاالت

الوضع احلايل للمناقشات املعنية خبطة التنمية ملا بعد عـام          ر عنها بقوة    وهذه الدعوة يعبِّ    -٨
التقريـر النـهائي للفريـق العامـل        يتجلى هذا التعبري القوي، أكثر ما يتجلى، يف كـون           و. ٢٠١٥

اب العــضوية املعــين بأهــداف التنميــة املــستدامة، الــذي كلــف بــاقتراح جمموعــة مــن   املفتــوح بــ
ىن حتتيــة قــادرة علــى الــصمود، ُبــإقامــة " منــه ٩ أهــداف التنميــة املــستدامة، يتــضمن يف اهلــدف

 )١(.، مثلمـا هـو مبـيٌَّن يف املرفـق         "وحتفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتـشجيع االبتكـار        
يز الروابط بني أهداف التنميـة املـستدامة بغـرض االسـتفادة مـن أوجـه التـآزر                  وعمال بروح تعز  

الــسابقة، أدرجــت غايــات تتعلــق بالتنميــة الــصناعية الــشاملة التجزيئيــة ج ووالــتخلص مــن النــه
، "النمـــو االقتـــصادي املـــستدام وفـــرص العمـــل     "٨ للجميـــع واملـــستدامة أيـــضا يف اهلـــدف   

  ".ستدمياناالستهالك واإلنتاج امل "١٢ واهلدف
ــة         -٩ ــة املعني ــة الدولي ــة اخلــرباء احلكومي ــهائي للجن ــر الن ــربز التقري ــك، ي وباإلضــافة إىل ذل

حيويـة لتمويـل التنميـة املـستدامة، منـها تلـك            سياسـاتية   بتمويل التنمية املـستدامة عـدة جمـاالت         
ــدرات الت      ــة، والق ــدرات االبتكاري ــة، والق ــة التحتي ــشجيع االســتثمار يف البني ــة بت ــة، املتعلق جاري

ــ )٢(.ومتويــل املنــشآت الــصغرية واملتوســطة  دم التقريــر إىل اجلمعيــة العامــة لتنظــر فيــه الــدول   وقُ
ــة خــالل املفاوضــات  األعــضاء  ــا بعــد عــام املتعلق ــل آب٢٠١٥ مب . ٢٠١٤أغــسطس / يف أوائ

وإجيـاد  منـو مـستدام وشـامل للجميـع         القضاء على الفقر يتطلب حتقيق      "ويؤكد التقرير على أن     
لقطـاع الـصناعي، ضـمن قطاعـات     لـصاحل ا الستثمار يف البنيـة التحتيـة     ؛ وعلى أن ا   "فرص عمل 

───────────────── 
 ةاملؤرخة النهائينسخة ال(الوثيقة اخلتامية للفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة   )1(  

 .http://sustainabledevelopment.un.org/owg.htmlمتاحة على املوقع الشبكي ). ٢٠١٤يوليه / متوز١٩

أغسطس / آب٨النهائي املؤرخ شروع امل(تقرير جلنة اخلرباء احلكومية الدولية املعنية بتمويل التنمية املستدامة،   )2(  
 /http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents على املوقع الشبكي حمتا). ٢٠١٤

4588FINAL%20REPORT%20ICESDF.pdf. 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/
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ــؤدي هــو، و أخــرى،  ــصغرية واملتوســطة، دورا حامســا   ي ــشآت ال ــراض للمن ــادة اإلق ــذا زي  يف ه
وفيما يتعلق باالسـتثمار املباشـر األجـنيب، يـدعو التقريـر أيـضا احلكومـات إىل تـشجيع                   . الصدد

، ودعـم نقـل التكنولوجيـا،    ة احملليـ يـة نـشطة اإلنتاج  األدة اجلنسيات و  املتعداملنشآت  الروابط بني   
وتزويــد العمــال احمللــيني بفــرص ملواصــلة التعلــيم، وتعزيــز قــدرة الــصناعة احملليــة علــى اســتيعاب 

االقتـصادية العامليـة ودور   باحلوكمـة  وفيمـا يتعلـق   . وتطبيق التكنولوجيا اجلديدة على حنو فعـال  
بالتجــارة وبنــاء القــدرات املتعلقــة تــرح التقريــر تعزيــز املــساعدة التقنيــة هــا، يقفيشــركاء التنميــة 

  .وتيسري التجارة للسماح باإلدماج العادل لصناعات البلدان النامية يف سالسل القيمة العاملية
ــة ب    و  -١٠ ــسائل املتعلق ــى امل ــضا عل ــضوء أي ــسلط ال ــشاملة    ي ــستدامة وال ــصناعية امل ــة ال التنمي

فعلــى ســبيل املثــال، .  األخــرىالتــشاور أســفرت عنــها شــىت مــسارات الــيتنتــائج الللجميــع يف 
 منـه   ٨الرفيـع املـستوى التـابع لألمـني العـام يف اهلـدف              الشخـصيات البـارزة     يعطي تقرير فريـق     

األولوية للتحول اهليكلي لالقتصادات ويتضمن أهـدافا بـشأن تعزيـز القـدرة اإلنتاجيـة، وزيـادة              
وجتــسد املــشاورات العامليــة  )٣(. املــضافةار، وتعزيــز القيمــةواالبتكــ روح ريــادة األعمــال احلــرة

جملموعة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة هـذه الـدعوة لتعزيـز القطاعـات املولـدة للعمالـة، واإلنتـاج ذي                      
القيمة املضافة األعلى، والقدرة التنافسية والتجارة علـى الـصعيد الـدويل، باإلضـافة إىل الـدعوة        

   )٤(. اإلنتاجية االقتصادية واستخدام املوارد الطبيعيةإىل إجياد حلول للفصل بني
الترتيبـات   حاليـا  ٢٠١٥ وباختصار، تؤكد املناقشات بشأن خطة التنمية ملـا بعـد عـام     -١١

 مـن إعـالن ليمـا وتثبـت أمهيـة التنميـة الـصناعية املـستدامة والـشاملة          ٩ و٧ الفقرتنيالواردة يف 
  . للجميع للخطة العاملية اجلديدة

    
    مشاركة اليونيدو يف العمليات   - رابعاً  

، تـشارك اليونيـدو   ٢-ق/ ١٥-م عمـن إعـالن ليمـا وقـرار املـؤمتر       ١٠ الفقرةبـ عمال   -١٢
  :مشاركة نشطة يف شىت العمليات الرامية إىل وضع إطار التنمية اجلديد

───────────────── 
). ٢٠١٣  مايو/أيار (٢٠١٤تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع املستوى املعين خبطة التنمية ملا بعد عام   )3(  

 .http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf متاح على املوقع الشبكي

تقرير فرقة العمل املعنية باألهداف اإلمنائية لأللفية والتابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية عن املشاورات بشأن   )4(  
متاح على املوقع الشبكي . العامل الذي نريد: مليون صوت. ٢٠١٥ما بعد عام 

www.worldwewant2015.org/millionvoices.  

www.worldwewant2015.org/millionvoices
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قــادت اليونيــدو، كعــضو يف فريــق الــدعم الــتقين املــشترك بــني الوكــاالت التــابع      )أ(  
إعــداد مــدخالت منظومــة األمــم املتحــدة الفنيــة يف  عمليــة ريــق العامــل املفتــوح بــاب العــضوية،  للف

ــصنيع      ــع، وتطــوير الت ــشامل للجمي دورات الفريــق العامــل يف جمــال النمــو االقتــصادي املــستدام وال
 ، الـيت   اخلامـسة  لفريـق العامـل   النشرة املـوجزة لـدورة ا     املنظمة  صاغت  وهبذه الصفة،   . والبنية التحتية 

كمــا شــاركت املنظمــة يف قيــادة مجيــع املــدخالت   )٥(.لــى الفريــقعاملــدير العــام لليونيــدو عرضــها 
ــها   وأســهمتباالســتهالك واإلنتــاج املــستدامني،  املتعلقــة   يف جمــاالت أخــرى متتلــك خــربة هبــا، من

  الطاقة؛العمل واملسائل اجلنسانية وانعدام املساواة ووالقضاء على الفقر والزراعة والتعليم والصحة 
وشــاركت اليونيــدو أيــضا، كعــضو يف جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، مــن     )ب(  

. ، يف خمتلف املشاورات اليت نظمت علـى الـصعيدين القُطـري واإلقليمـي             خالل التمثيل امليداين  
املــشاورات املواضــيعية جملموعــة األمــم املتحــدة  شــاركت مبــا لــديها مــن خــربة يف دعــم قيــادة  و

وكجـزء مـن اجلولـة      . العمل، واالستدامة البيئية، والطاقة   وجماالت النمو االقتصادي    اإلمنائية يف   
الثانيــة ملــشاورات جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة بــشأن وســائل التنفيــذ، طلــب إىل اليونيــدو،  

ة االتفاق العـاملي يف قيـادة املـشاورات بـشأن           رمع مباد أن تتشارك   استنادا إىل خربهتا وجتربتها،     
  ؛ "اون مع القطاع اخلاصالتع"

 أجــرتوبغيــة االســتجابة لالحتياجــات والتوقعــات احملــددة للــدول األعــضاء،    )ج(  
، ٢٠١٣ مـارس /ومنذ آذار . األعضاء يف مجيع مراحل العملية    دوهلا  مع  حوارا مفتوحا   اليونيدو  

شـارك فيهـا مـشاركة    ، ٢٠١٥ بشأن خطة التنميـة ملـا بعـد عـام    لقاءات إعالمية  ةقدت مخسُع
كما عززت قنـوات االتـصال والتعـاون يف املواقـع امليدانيـة             .  الدول األعضاء يف فيينا    وممثلالة  فع

ودعمــا . األمــم املتحــدة واالحتــاد األورويبلــدى ومــن خــالل عمــل مكاتــب اتــصال اليونيــدو  
أصدقاء التنمية الصناعية الـشاملة     أنشئت جمموعة   للتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة،      

 مـن املمـثلني الـدائمني    ٣٥ مـن اجملموعـة  تـألف  ت، و٢٠١٣ميع واملـستدامة يف خريـف عـام    للج
ودعمت اليونيدو هذه اجملموعة حيثمـا طلـب منـها، ويـسرت            . لدى األمم املتحدة يف نيويورك    

بـشأن املـسائل املتـصلة بالتنميـة الـصناعية الـشاملة للجميـع              اللقاءات اإلعالمية   عقد سلسلة من    
  . خمتلف اجملموعات اإلقليمية والسياسيةمع واملستدامة 

    

───────────────── 
 .http://sustainabledevelopment.un.org/owg5.html على املوقع الشبكي ةمتاح  )5(  
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    دما سبل املضي قُ  - خامساً  
، فــإن ٢٠١٥علـى الــرغم مــن التقــدم الكـبري احملــرز يف وضــع خطــة التنميـة ملــا بعــد عــام      - ١٣

الرئيـسية املقبلـة التقريـر      تتضمن املعـامل    و.  عن االنتهاء  انمضموهنا وشكلها النهائيني أبعد ما يكون     
ــدول األعــضاء   التجميعــي لألمــني ا ــه ال يف كــل النقــاط الــيت طُرحــت  تلخــيص بلعــام الــذي كلفت

هــذا  حــىت اآلن، ومــن املتوقــع أن يــصدر  ٢٠١٥خبطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  املتعلقــة املــشاورات 
التقرير اجلولة النهائية مـن املفاوضـات احلكوميـة    يثري ومن املتوقع أن . ٢٠١٤ بنهاية عامالتقرير 
ثنـاء الـدورة التاسـعة والـستني للجمعيـة العامـة، والـيت سـتؤدي إىل اعتمـاد                   أجرى  الـيت سـتُ   الدولية  

  . ٢٠١٥سبتمرب / خالل القمة الرفيعة املستوى يف أيلول٢٠١٥ خطة التنمية ملا بعد عام
 أيضا مشاورات اللجنة الثانيـة بـشأن املـسائل االقتـصادية واملاليـة، الـيت           ىجرسوف تُ و  -١٤

التعـاون يف ميـدان    الـذي تـصدره كـل سـنتني بـشأن           القـادم   القـرار   حول  التفاوض  تعكف على   
وتـستند مـداوالت اللجنـة    . التنمية الـصناعية، خـالل الـدورة التاسـعة والـستني للجمعيـة العامـة           

ىل أحدث نسخة من تقرير املدير العام الذي يصدر كل سنتني بشأن التعاون يف ميـدان                إالثانية  
لليونيــدو فرصــا إضــافية لتــسليط الــضوء علــى أمهيــة  املــداوالت هــذه تــوفر و. التنميــة الــصناعية

ــة الــصناعية الــشاملة للجميــع واملــستدامة وتقــدمي توصــيات     ــذها يف سياســاتية بــشأن التنمي تنفي
  . ٢٠١٥ سياق خطة التنمية ملا بعد عام

وعــالوة علــى ذلــك، متثــل النتــائج الــيت توصــلت إليهــا جلنــة اخلــرباء احلكوميــة الدوليــة    -١٥
الشراكة العامليـة   "ملناقشة بشأن وسائل التنفيذ و    يف ا  التنمية املستدامة مدخال هاما      املعنية بتمويل 

وسـوف تواصـل اليونيـدو العمـل كـشريك          . من أجل التنمية املستدامة على حد سـواء        "ةاجملدد
ــه  ملناقــشات بــشأن األولويــات  يف إطــار ايف هــذا الــسياق، وتقــدمي خربهتــا وجتربتــها   يعــول علي

  .املناظرة هلال التنفيذ املواضيعية ووسائ
 يف ٢٠١٥ يوليـه / متـوز ١٦  إىل١٣ كما سيعقد املؤمتر الدويل الثالث لتمويـل التنميـة مـن     - ١٦

وسوف يعقد املؤمتر على أرفع املستويات السياسية، ومن املتوقع أن يـؤدي إىل نتيجـة               . أديس أبابا 
 متثـل نتيجـة املـؤمتر مـدخال       ومـن املتوقـع أن      . التفـاوض واالتفـاق بـني احلكومـات       تعرب عن حمـصلة     

، مبـا لـديها مـن    ، وستـساهم اليونيـدو  للتطبيقوسائل التنفيذ الواقعية والقابلة   يساعد على فهم     اهام
  .خربة، مسامهة نشطة يف هذه العملية اهلامة على حنو يشمل جمال إشراك القطاع اخلاص

    
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه   - سادساً  

  . ود أن حييط علما باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقةلعل اجمللس ي  -١٧
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  املرفق

  
  التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف املشهد اإلمنائي العاملي

  
للفريـق العامـل املفتـوح بـاب        حسبما هي واردة يف الوثيقة اخلتاميـة         (أهداف التنمية املستدامة  

  )٦()مةالعضوية املعين بأهداف التنمية املستدا
  القضاء على الفقر جبميع أشكاله يف كل مكان  - ١اهلدف 
 نة وتعزيز الزراعة املستدامة سَّفري األمن الغذائي والتغذية احملالقضاء على اجلوع وتو - ٢اهلدف 
 ع اجلميع بأمناط عيش صحية وبالرفاهية يف مجيع األعمار ضمان متتُّ  - ٣اهلدف 
م مدى احلياة صف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلُّد املنضمان التعليم اجليِّ  - ٤اهلدف 

 للجميع 
 حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات   - ٥اهلدف 
 ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة   - ٦اهلدف 
ديثة املوثوقة ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احل  - ٧اهلدف 

 واملستدامة
تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة   - ٨اهلدف 

 واملنتجة، وتوفري العمل الالئق للجميع 
إقامة ُبىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع   - ٩اهلدف 

 االبتكار 
 انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينها  من احلدُّ  - ١٠اهلدف 
ل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود جع  - ١١اهلدف 

 ومستدامة
 ضمان وجود أمناط استهالك وإنتاج مستدامة   - ١٢اهلدف 

───────────────── 
 ةاملؤرخة النهائيالنسخة (ية املستدامة الوثيقة اخلتامية للفريق العامل املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنم  )6(  

 .http://sustainabledevelopment.un.org/owg.htmlمتاحة على املوقع الشبكي ). ٢٠١٤يوليه / متوز١٩
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 *ر املناخ وآثارهي لتغيُّاختاذ إجراءات عاجلة للتصدِّ  - ١٣اهلدف 
ــسليم    *   ــع الت ــأنَّم ــشأن تغيُّــ     ب ــة ب ــم املتحــدة اإلطاري ــة األم ــدويل     اتفاقي ــدى ال ــي املنت ــاخ ه ر املن

 .ر املناخ على الصعيد العامليي لتغيُّواحلكومي الدويل الرئيسي للتفاوض بشأن التصدِّ
حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق   - ١٤اهلدف 

 التنمية املستدامة 
ية وترميمها وتعزيز استخدامها على حنو مستدام، محاية النظم اإليكولوجية الربِّ  - ١٥اهلدف 

ر، ووقف تدهور األراضي وإدارة الغابات على حنو مستدام، ومكافحة التصحُّ
 ع البيولوجي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوُّ

حد من أجل حتقيق التنمية ش فيها أالتشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال ُيهمَّ  - ١٦اهلدف 
الة املستدامة، وإتاحة إمكانية وصول اجلميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعَّ

 وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات
 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة  - ١٧اهلدف 
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  ١ الشكل    
      العاملياإلمنائي شهد يف امل الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة التنميةدور     

  
  
  

:عوامل التمكني
التعاون التقين•
الوظائف التحليلية والبحثية واخلدمات االستشارية يف •

جمال السياسات
الوظائف املعنية بوضع املعايري واألنشطة املتعلقة •

االمتثال/باملعايري
عقد اجتماعات وشراكات لنقل املعارف والتواصل •

املعريف والتعاون الصناعي

التنمية الصناعية الشاملة للجميع  
واملستدامة

خلق الرخاء املشترك
النمو الشامل للجميع يف ظل إتاحة 

فرص متساوية لكل الناس من  
خالل شراكات مع مجيع أصحاب  

املصلحة ذوي الصلة

:محاية البيئة
النمو املستدام بيئيا من خالل 

تكنولوجيات صناعية وأساليب 
إنتاجية أنظف

النهوض بالتنافسية 
:االقتصادية

النمو الصناعي، وزيادة املبادالت 
التجارية، والتقدم التكنولوجي،  
من خالل سياسات صناعية حديثة
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  ٢الشكل     
      أهداف التنمية العامليةيف مسامهة التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة     

  
 


