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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، ذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. بع من هطُُ ،التوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الثالثة واألربعونالدورة
  ٢٠١٥ هيوني/حزيران ٢٥- ٢٣فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٧البند

شاملة  تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية
     للجميع ومستدامة

    تنفيذ إعالن ليما: حنو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة    
    متقرير من املدير العا    

مة من دَّعن املساعدة املق اً، تقرير١- /ق١٥-بالقرار م ع الًعمورد هذه الوثيقة، ت    
التنميـة الـصناعية الـشاملة للجميع واملستدامة من أجل تعزيز مستوى اليونيدو للدول األعضاء 

دو معلومات حديثة عن هنج اليونيم دِّ، وتقوعن اآلثار اإلمنائية لتلك املساعدة يف تلك الدول
م هذه دِّ، تق٢-/ق١٥- مع القرار م ع ياًستراتيجي بشأن الشراكات يف هذا السياق. ومتشِّالا

 .٢٠١٥عن اليونيدو وخطة التنمية ملا بعد عام  يامرحل اًتقرير الوثيقة أيضاً
  

  احملتويات
الصفحة الفقرات 

  ٢  ١٨-١.............  ةواملستدام للجميعاملةالشالصناعيةالتقنية من أجل حتقيق التنمية توفري املساعدة -أوالً
  ٦  ٢٩- ١٩................................................ ٢٠١٥عامبعدملاالتنمية وخطة اليونيدو -ثانياً
  ٩  ٣٠...................................................... هاتِّخاذاجمللسمناملطلوب اإلجراء -ثالثاً
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توفري املساعدة التقنية من أجل حتقيق التنمية الصناعية الشاملة   - الًأو  
      واملستدامة  للجميع

    مةدِّمق    
زت فيـه علـى احملاسـبة    لتنفيـذ إعـالن ليمـا، ركَّـ     يامبـدئ  الًحتلـي  IDB.42/14 ةمت الوثيقـ دَّق - ١

على نتائج أنشـطة التعـاون الـتقين لليونيـدو علـى امتـداد األبعـاد الثالثـة للتنميـة الصـناعية الشـاملة            
ــادرات عــام     ــر مب ــز    ٢٠١٤للجميــع واملســتدامة. وعــرض التقري ــاء شــراكات لتعزي ــة إىل بن الرامي

ال يف الـدول الناميـة األعضـاء مـن خـالل      عية الشاملة للجميع واملسـتدامة بشـكل فعَّـ   التنمية الصنا
سـتراتيجية لالتصـاالت ترمـي إىل حتقيـق التواصـل      اإنشاء فرع الشراكات ورصد النتائج املدعوم ب

ومن خالل تنظيم منتديني أساسيني للتنمية الصناعية الشاملة للجميـع واملسـتدامة. وكـان اهلـدف     
تيســري تبــادل املعــارف وأفضــل   ٢٠١٤األول منــهما الــذي ُعقــد يف حزيران/يونيــه   مــن املنتــدى

بـرامج   ٢٠١٤املمارسات فيما بني البلدان، بينمـا رسـم املنتـدى املنعقـد يف تشـرين الثـاين/نوفمرب       
  طرية، بدأت ببلدين رائدين.قُالحمددة للشراكة 

ــن تشــرين األ       - ٢ ــرة م ــة الفت ــذه الوثيق ــن ه ــذا القســم م ــاول ه ــوبر ويتن إىل  ٢٠١٤ول/أكت
فيمــا يتعلــق بأنشــطة التعــاون  ٢٠١٤. ويقــدم حملــة عامــة عــن األداء يف عــام ٢٠١٥نيســان/أبريل 

الــتقين الــيت تســتهدف حتقيــق التنميــــة الــــصناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة ويعــرض باختصــار  
ك لتصـميم وتعزيـز   ، وكـذل ٢٠١٤ إلجنازات املنتدى الثاين، الذي ُعقـد يف تشـرين الثـاين/نوفمرب   

ــاجمني للشــراكة  ــة يف كــلٍّ قُال برن ــذا اإلطــار كيــف ميكــن       طري ــا يف ه ــا والســنغال، مبين مــن إثيوبي
اسـتراتيجية يف بـرامج الشـراكة     خلدمات التعاون التقين التقليدية لليونيدو، حينما تنشر وفق رؤيـة 

  دو.ز من األثر اإلمنائي ألنشطة التعاون التقين لليونيطرية، أن تعزِّقُال
    

  ٢٠١٤األداء يف جمال التعاون التقين يف عام 
، خــدمات يف جمــال التعــاون الــتقين تبلــغ قيمتــها اإلمجاليــة ٢٠١٤ذت يونيــدو، يف عــام فَّــن - ٣

ماليـني   ١٠٨,١مليون دوالر يف مائة بلد. واستهدف الشطر األكرب منها، مبا تبلـغ قيمتـه    ١٧١,٢
ذة يف عـام  م اإلمجـايل خلـدمات التعـاون الـتقين املنفَّـ     يف املائـة مـن احلجـ    ٦٣,٢دوالر أو ما يسـاوي  

ه جِّـ ، موضوع االستدامة البيئيـة يف إطـار التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة. ووُ       ٢٠١٤
يف املائـة مـن احلجـم اإلمجـايل خلـدمات التعـاون        ١٨,٧مليون دوالر، أو ما يعـادل نسـبة    ٣٢مبلغ 

تماعي، وذلك بتوفري خدمات للتخفيف من وطأة الفقـر عـن طريـق    التقين، إىل حتقيق اإلدماج االج
يف املائــة مــن أجــل   ١٤صــت نســبة هتيئــة فــرص العمــل، وال ســيما يف املنــاطق الريفيــة، بينمــا ُخصِّ  
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خدمات تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغرية واملتوسطة احلجـم وخـدمات املسـامهة يف حتقيـق     
  التجارة الدولية أمام املنتجات املصنعة يف البلدان النامية.النمو االقتصادي عن طريق تيسري 

يف املائـة مـن إمجاليهـا،     ٣١,٣مليـون دوالر مـن اخلـدمات، أو     ٥٣,٦م ما جمموعـه  دِّوقُ - ٤
يف أفريقيا (مبا يف ذلك الدول العربيـة يف مشـال أفريقيـا)، وبـذا تكـون هـذه املنطقـة أكـرب مسـتفيد          

يف املائــة مــن  ٢٩,١مليــون دوالر أو  ٤٩,٩ونيــدو، وتليهــا آســيا (الي مــنمــة مــن املســاعدة املقدَّ
 يف املائــة) مثَّ  ١٤,١مليــون دوالر، أو   ٢٤,٢أوروبــا الشــرقية وآســيا الوســطى (    اإلمجــايل)، مثَّ

يف املائــة) وتليهــا الــدول  ٥,٢ماليــني دوالر أو نســبة  ٨,٩يب (ـأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة الكاريــ 
  يف املائة). ٤,٦ماليني دوالر أو  ٧,٩العربية يف غرب آسيا (

متويـل خـدمات التعـاون الـتقين      قات املوارد يف اليونيدو أنَّومن السمات التقليدية لتدفُّ -٥
دســتور منظمــة  : والواقــع أنَّمــا تقـوم بــه مــن عمليـات املســاعدة التقنيــة تقريبـاً    طـوعي يف كــلِّ 

من املرفق الثاين) على ما يلي: "عمـالً علـى    يف (الفقرة باء األمم املتحدة للتنمية الصناعية ينصُّ
ل مـن امليزانيـة العاديـة أيضـاً     مـوَّ حتسني فعالية برنامج عمل املنظمة يف ميدان التنمية الصناعية، ُت

مـن امليزانيــة العاديـة لألمـم املتحــدة يف     ١٥أنشـطة أخـرى جيــري حـىت اآلن متويلـها مــن البـاب      
  يزانية العادية."يف املائة من جمموع امل ٦حدود ما يعادل 

ات لتغطي معظم عمليـات التعـاون الـتقين الـيت     تربُّعن على اليونيدو أن جتمع ولذلك يتعيَّ - ٦
مشـروع علـى حـدة. وهلـذا السـبب       صة الغرض جتمع من أجل كـلِّ ات خمصَّتربُّعتقوم هبا. وهي 

رية لرباجمهـا اخلاصـة   ات الضـرو تربُّعـ مـن مواردهـا األساسـية إىل مجـع ال     كبرياً ه املنظمة شطراًتوجِّ
األمانـة العامـة ال متلـك سـيطرة كاملـة علـى ختصـيص مـوارد          نَّأ بالتعاون التقين. ويعين هذا أيضاً

ف املوارد علـى اسـتعداد الرعـاة اخلـارجيني مثـل      التعاون التقين يف اجملاالت املواضيعية، حيث تتوقَّ
  دة األطراف واجلهات املاحنة الثنائية.الصناديق املتعدِّ

د األطـراف لتنفيـذ بروتوكـول مونتريـال،     وقد دعم مرفق البيئة العاملية والصـندوق املتعـدِّ   - ٧
من خالل مسـامهاهتما املاليـة، مـا يقـرب مـن نصـف جممـوع مشـاريع التعـاون الـتقين الـيت نفـذهتا             

ئـة  ى إىل غلبـة جنـاح الطاقـة والبي   ا أدَّيف املائـة)، ممَّـ   ٤٧,٩(أي ما يعادل  ٢٠١٤اليونيدو يف عام 
يف عمليات التعاون التقين املنفذة يف إطار التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة يف ذلـك       

يف املائــة) واجلهــات املاحنــة الثنائيــة  ١١,٣العــام. وجــاء يف املرتبــة التاليــة االحتــاد األورويب (بنســبة 
  مثل سويسرا واليابان وإيطاليا.

عضــاء، مثــل كنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة،  مــن غــري األ الًدو نَّوجيــدر بالــذكر أ - ٨
ذها اليونيدو. ومـن االجتاهـات امللحوظـة األخـرى     ات إىل أنشطة التعاون التقين اليت تنفِّتربُّعم تقدِّ
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قات من البلدان النامية مثل الصني واهلند، وغريمها مـن االقتصـادات الناهضـة الكـبرية،     تزايد التدفُّ
عــت النيجــر قَّوار، وغــابون، وبلــدان أخــرى. فعلــى ســبيل املثــال وكــذلك نيجرييــا وكــوت ديفــو

ة ماليــني مــن  علــى إنشــاء صــندوق اســتئماين قوامــه عــدَّ      ٢٠١٤مــع اليونيــدو يف عــام    اتفاقــاً
الــدوالرات لضــمان تــوفري خــدمات التعــاون الــتقين لــدعم االســتراتيجية الوطنيــة لألمــن الغــذائي    

 ".النيجريون يطعمون أنفسهماة "املسمَّ

ات واستثمارها يف دعم عمليات اليونيدو يف جمـال  تربُّعية من الق املوارد املتأتِّواستمرار تدفُّ - ٩
مها املنظمـة إىل الـدول الناميـة األعضـاء     التعاون التقين إمنا يربز األمهية امللحوظة للخدمات الـيت تقـدِّ  

هـت  جِّمليـون دوالر وُ  ١٩١ات بلـغ إمجاليهـا   تربُّعمن مجع  ٢٠١٤يونيدو يف عام النت فيها. ومتكَّ
  ات يف تارخيها.تربُّعإىل عملياهتا يف جمال التعاون التقين، وهو ثاين أكرب رقم تصل إليه ال

تواصــل عمليــات التعــاون الــتقين صــعودها، إذا مل يواكــب  ومــع ذلــك، فمــن احملتمــل أالَّ - ١٠
اجملموعـة مـن أجـل تـوفري     ات تربُّعـ تنامي الطلـب عليهـا لـدى البلـدان الناميـة والتزايـد يف حجـم ال       

خدمات للتعاون التقين متكافئة تـدبري مـوارد تكفـي ألن حتـافظ املنظمـة علـى قـدرهتا علـى تـوفري          
بـالغ   ب حشـداً هذه اخلدمات أو تزيد منها. فتنفيذ عمليات اليونيدو يف جمال التعاون الـتقين يتطلَّـ  

رباء ومـديري املشـروعات   الكثافـة مـن املهـارات واسـتثمار مسـاحات زمنيـة هائلـة مـن وقـت اخلـ          
 ١٧١,٢مبـا قيمتـه    ٢٠١٤ذة يف عـام  العاملني يف األمانـة. وكانـت عمليـات التعـاون الـتقين املنفَّـ      

منـها   مشـروعاً  ٣١، ومل يستهلك سـوى  مشروعاً ٨٨٣عن  مليون دوالر موزعة على ما ال يقلُّ
مشـروع   ٣٠٠لتـه  ل مـا مج خدمات تزيد قيمتها عـن مليـون دوالر علـى مـدار العـام، بينمـا سـجَّ       

  ألف دوالر. ١٠٠تنفيذ خدمات تزيد قيمتها عن 
هذه املشاريع حتظـى   نَّأذت على مدار سنوات، وتوضح أعمال التقييم املستقلة، اليت ُنفِّ -١١

ال، ومـن  ي احتياجات املستفيدين منها علـى حنـو فعَّـ   ا يوضح أهنا تلبِّبتقدير اجلهات املستفيدة، ممَّ
ة يـثري عـدَّ   نسبيامن املشاريع الصغرية  اًكبري اًعدد نَّغري أ اها مالئم للغاية منهتصميم نَّ، يبدو أمثَّ

على قدرة األمانة على التنفيذ وتطيل أمد اجلهـود   هذه املشاريع تفرض ضغوطاً شواغل، منها أنَّ
لتنمية سق مع مفهوم ااملبذولة من أجل إجياد نظام كامل لإلدارة القائمة على النتائج ولإلبالغ متِّ

الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة؛ وهي ال تستطيع منفـردة تعبئـة املـوارد بـاحلجم الـالزم مـن       
ب األمـر  أجل إحداث زخم حنو حتقيق التنمية الصناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة. ولـذا يتطلَّـ     

التقين على حنو صة للتعاون وضع منوذج جديد لألعمال، ُتستثمر يف إطاره موارد اليونيدو املخصَّ
قات موازيـة أكـرب مـن االسـتثمارات العامـة واخلاصـة مـن احلكومـات         ستراتيجي الجتـذاب تـدفُّ  ا

  دة األطراف واملؤسسات الكربى والصغرى يف القطاع اخلاص.واملصارف اإلمنائية املتعدِّ



IDB.43/12 

V.15-02413 5 
 

  هنج الشراكة
لــة بــاملنح موَّصــة املتســتخدم اليونيــدو، مــن خــالل هنجهــا يف الشــراكة، خــدماهتا املتخصِّ  - ١٢

ي للعوامـل اخلارجيـة وأوجــه القصـور يف التنسـيق، الـيت مــن شـأهنا إن اجتمعـت أن حتــول        للتصـدِّ 
ق االستثمارات العامة واخلاصـة يف جمـال التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة.        دون تدفُّ

ا رؤى خمتلفــة منــها رؤيــة بــع يف تقــدميهر خــدماهتا األوليــة دون تغــيري وتتَّزالــت اليونيــدو تــوفِّ  ومــا
والوثيقـة اخلتاميــة   (IDB.35/8/Add.1) ٢٠١٣- ٢٠١٠اإلطـار الربنـاجمي املوسـع املتوسـط األجـل      

اليت وضعها الفريق العامل غـري الرمسـي املعـين مبسـتقبل اليونيـدو، مبـا يف ذلـك براجمهـا ومواردهـا،          
بـرامج  م هذه اخلـدمات مـن خـالل    ). وُتقدIDB.41/24َّ( ة"املعنونة "وثيقة اإلرشادات االستراتيجي

طرية اليت جيري تصميمها وتروجيها وتنفيذها حتـت قيـادة السـلطات الوطنيـة يف إطـار      قُالشراكة ال
  من التعاون الوثيق مع الشركاء يف جمايل املساعدة اإلمنائية واالستثمار.

سـنغال، ومهـا   وبدأ فرع الشراكات ورصد النتائج عمله يف بلدين رائدين، مها إثيوبيـا وال  - ١٣
سـتراتيجية  ادة، مثـل وجـود   من البلدان املنخفضة الدخل يف أفريقيا، وقد اخـتريا وفـق معـايري حمـدَّ    

تصنيع وطنية واضحة التفاصيل، مدعومة خبطة واضحة لألعمـال التجاريـة، واحلاجـة إىل تصـميم     
  زمنية قصرية. طرية قادرة على حتقيق فوائد ملموسة يف غضون فترةقُللشراكة ال برامج ُمركَّزة

لالجتمــاع مــع  ٢٠١٤ويف البدايــة زارت بعثــات رفيعــة املســتوى كــال البلــدين يف عــام   - ١٤
الســـلطات احلكوميـــة والرابطـــات الصـــناعية والشـــركاء يف التنميـــة واملصـــارف اإلمنائيـــة الثنائيـــة  

بعـه  دة األطراف، وإلطالع اجلهـات املعنيـة علـى املبـادئ الرئيسـية لنـهج الشـراكة الـذي تتَّ        واملتعدِّ
أعقـب هـذه البعثـات     اليونيدو من أجـل حتقيـق التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة. مثَّ       

ط عـام لربنـاجمني   مـن وضـع خمطَّـ    ٢٠١٤إيفاد أفرقة تقنية انتـهت يف مطلـع تشـرين الثـاين/نوفمرب     
قات طرية منـدجمني يف اسـتراتيجيات التنميـة الوطنيـة وبـرامج املسـاعدة اإلمنائيـة وتـدفُّ        قُلشراكة الل

طريـة يف املنتـدى الثـاين للتنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع        قُالاالستثمار. وُعرض برناجما الشراكة 
  .٢٠١٤واملستدامة يف تشرين الثاين/نوفمرب 

مية الصناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة، وضـعت وثـائق      ويف أعقاب املنتدى الثاين للتن - ١٥
هــا اجمللــس التنفيــذي لليونيــدو يف طريــة أقرَّقُط العــام لربنــاجمي الشــراكات الخطَّــلة توضــح املمفصَّــ

هتــا احلكومتــان اإلثيوبيــة والســنغالية يف شــباط/فرباير  أقرَّ ، مث٢٠١٤َّشــهر كــانون األول/ديســمرب 
لة املزيـد مـن املعلومـات املفصَّـ     IDB.42/CRP.5ة ايل. وتورد الوثيق، على التو٢٠١٥وآذار/مارس 

  الع على الوثائق الربناجمية ذات الصلة عند الطلب.طرية، وميكن االطِّقُالعن برناجمي الشراكة 
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ويعتمـــد هـــذا الربناجمـــان يف تـــوفري خـــدماهتما األساســـية علـــى طاقـــات التعـــاون الـــتقين  - ١٦
ــو   ــدى املنظمــة. وت ــة ل فري املشــورة يف جمــال السياســات الصــناعية وإقامــة قطاعــات مــن    االعتيادي

عـــات صـــناعية زراعيـــة وتشـــجيع التكنولوجيـــات الكفـــؤة يف األنشـــطة الزراعيـــة املتكاملـــة وجممَّ
اســتهالك الطاقــة وإدارة املخلفــات واإلنتــاج األنظــف وتشــجيع االســتثمار وتيســري التجــارة هــي   

ا اجلديد يف األمر فهو األثـر القـوي لنـهج الشـراكة.     املني. أمَّنة هلذين الربناجمني الشالعناصر املكوِّ
مليـون دوالر،   ٤٠مليـون دوالر و  ٣٠ف مـا بـني   لة من املنح تتكلَّـ طرية املموَّقُالفربامج الشراكة 

يف مبـادرات   االًفعَّـ  ذها اليونيـدو، ولكنـها مدجمـة دجمـاً    مبا يضاهي تكلفة الـربامج الكـبرية الـيت تنفِّـ    
نهض هبا الـدول املضـيفة وحتظـى بـدعم موثـق مـن مؤسسـات التمويـل اإلمنـائي مثـل           أكرب بكثري ت

  البنك الدويل أو مؤسسة التمويل الدولية أو املصرف األورويب لالستثمار.
دة مـن أصـحاب   والدور احملوري لليونيدو يف هذه املبادرات اليت تنهض هبا جهات متعـدِّ  - ١٧

ذين وضـعتهما احلكومتـان الوطنيتـان اإلثيوبيـة والسـنغالية.      د يف برناجمي التنسـيق اللـ  سَّاملصلحة جم
ــة        ــوزارات والشــركاء يف جمــال التنمي ــة مــن ال ــع اجلهــات املعني ــات التنســيق هبمــا تشــمل مجي فآلي

  يف تيسري التنسيق بني هذه املبادرات. ياحمور اًواملؤسسات املالية وتنيط باليونيدو دور
رات لـألداء مـن   الشراكات ورصد النتائج مؤشِّـ وسوف تضع وحدة رصد النتائج بفرع  - ١٨

قات طرية عند حتليـل التـدفُّ  قُالأجل إجراء تقييم موضوعي لألثر اإلمنائي النهائي لربناجمي الشراكة 
  املوازية من التمويل االستثماري وموارد الشركات اخلاصة.

    
    ٢٠١٥اليونيدو وخطة التنمية ملا بعد عام   - اًثاني  

  الوضع الراهن
ف بـاقتراح جمموعـة مـن أهـداف التنميـة      أدرج الفريق العامل املفتوح العضوية، الذي كُلِّ - ١٩

الــداعي إىل "إقامــة ُبــىن  ٩اهلــدف  ٢٠١٤متوز/يوليــه  ١٩خ املســتدامة، يف تقريــره النــهائي املــؤرَّ 
إىل  اًللجميــع، وتشــجيع االبتكــار". وســعي  حتتيــة قــادرة علــى الصــمود، وحتفيــز التصــنيع الشــامل 

 دماًالروابط بني أهداف التنمية املستدامة بغية تعظيم االستفادة من أوجـه التـآزر واملضـي قُـ     تعزيز
ضـمن األهـداف املتعلقـة بالتنميـة      درج أيضـاً يف تفكيك ُنهج التصومع اإلداري (العمل املنفرد)، أُ

ملسـتدام  الذي يـدعو إىل تعزيـز النمـو االقتصـادي ا     ٨الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة اهلدف 
ــل واهلــدف    ــوفري العم ــا كــان        ١٢وت ــاج مســتدامة. ورمب ــاط اســتهالك وإنت ــاد أمن ــي إىل إجي الرام

الــداعي إىل "تعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط   ١٧يــه يف حتقيــق اهلــدف املقتــرح  لليونيــدو دور تؤدِّ
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ضـاء يف  سـيما بتـوفري الـدعم للـدول األع      الشراكة العاملية من أجل حتقيـق التنميـة املسـتدامة"، وال   
  جماالت الشراكة ونقل التكنولوجيا.

ويف أعقاب نشر الوثيقة اخلتامية ألعمـال الفريـق العامـل املفتـوح العضـوية، أصـدر األمـني         - ٢٠
، ويف كــانون الثاين/ينــاير ٢٠١٤كــانون األول/ديســمرب  ٤العــام لألمــم املتحــدة تقريــره اجملمــع يف  

التفـاوض احلكوميـة الدوليـة، اليت تشارك فيهـا   ، نقلت مسؤوليات الفريق العامل إىل عمليـة٢٠١٥
  ,٢٠١٥رات بشأن وضع خطة التنمية ملا بعد عام مجيع الدول األعضاء، وهذه هي أبرز التطوُّ

وقــد صــدر التكليــف مــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بدايــة، أثنــاء احتفاهلــا باحلــدث    - ٢١
، بــإجراء عمليــة تفــاوض حكوميــة  ٢٠١٣رب اخلــاص باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف أيلول/ســبتم 

أن تعقـد مـؤمتر قمـة عـاملي      رت اجلمعيـة أيضـاً  ، وقر٢٠١٥َّدولية لوضع خطة للتنمية ملا بعد عام 
العتمـــاد خطـــة تنميـــة جديـــدة لألمـــم املتحـــدة. وُعقـــدت أول دورة   ٢٠١٥يف أيلول/ســـبتمرب 

زت علــى كَّــور ٢٠١٥نــاير كــانون الثاين/ي ٢١إىل  ١٩تفاوضــية يف هــذا الشــأن يف الفتــرة مــن  
شـباط/فرباير   ٢٠إىل  ١٧ُعقـدت الـدورة الثانيـة يف الفتـرة مـن       استعراض الوضـع حـىت حينـه. مثَّ   

زت علـى عنصـر "اإلعـالن" عـن حمصـلة هـذه العمليـة. وُعقـدت الـدورة الثالثـة يف           كَّور، ٢٠١٥
  .وتناولت األهداف والغايات واملؤشرات ٢٠١٥آذار/مارس  ٢٧إىل  ٢٣الفترة من 

    
  املشاركة يف العمليات اجلارية (ما بعد الفريق العامل املفتوح العضوية)

ــالً - ٢٢ ــالقرارين م ع عمـ ــاركة   ٢- / ق١٥- م ع و ١- / ق١٥- بـ ــدو مشـ ــارك اليونيـ ، تشـ
  نشطة يف خمتلف العمليات الرامية إىل صوغ إطار إمنائي جديد.

األعضــاء، أجــرت اليونيــدو   دة للــدولعــات احملــدَّقُّبغيــة االســتجابة لالحتياجــات والتو و - ٢٣
، ٢٠١٣ومنـذ آذار/مـارس    مـع دوهلـا األعضـاء يف مجيـع مراحـل العمليـة اجلاريـة.        مفتوحاً حواراً

لـو الـدول   شـارك فيهـا ممثِّ   ٢٠١٥ُعقدت سـت جلسـات إحاطـة بشـأن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام          
واقـع امليدانيـة ومـن    األعضاء يف فيينا مشاركة نشطة. كمـا عـزِّزت قنـوات االتصـال والتعـاون يف امل     

للتنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة،  خــالل عمــل مكاتــب االتصــال باليونيــدو. ودعمــاً
يف  ٢٠١٣ نوفمرب عــامتشــرين الثــاين/أنشــئت جمموعــة أصــدقاء معنيــة هبــذا الضــرب مــن التنميــة يف 

املسـتدامة حـىت باتـت    عت جمموعة أصـدقاء التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع و     سَّتو، وقد نيويورك
لني الــدائمني لــدى األمــم املتحــدة يف نيويــورك. وأعربــت هــذه اجملموعــة عــن  مــن املمــثِّ ٣٨تشــمل 

ية الدوليـة احلاليـة،   دعمها القوي للتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف املفاوضات احلكوم
تــوح العضــوية يف نيســان/أبريل  أثنــاء الــدورة العاشــرة للفريــق العامــل مف  اًمشــترك اًوأصــدرت بيانــ
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رت اليونيدو عقـد سلسـلة مـن جلسـات اإلحاطـة لكـي توضـح ملختلـف اجملموعـات          سَّوي. ٢٠١٤
  اإلقليمية والسياسية املسائل املتعلقة بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.

مـت  ظِّلـيت نُ من خالل شبكتها امليدانيـة يف خمتلـف املشـاورات ا    وشاركت اليونيدو أيضاً - ٢٤
ت يف جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة. واسـتغلَّ      على الصعيدين القُطري واإلقليمي بصفتها عضـواً 

كذلك خرباهتا الفنيـة يف دعـم املشـاورات املواضـيعية جملموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف جمـاالت          
ولـة الثانيـة ملشـاورات جمموعـة     النمو االقتصادي والعمالة واالستدامة البيئية والطاقة. ويف إطار اجل

األمم املتحدة اإلمنائية بشأن وسـائل التنفيـذ، طُلـب إىل اليونيـدو أن تتشـارك مـع مبـادرة االتفـاق         
العاملي يف قيادة املشاورات اجلاريـة حـول "التعـاون مـع القطـاع اخلـاص"، الـيت كـان مـن ضـمنها           

ســطى" عقــدت يف حزيران/يونيــه ســتراتيجية بــني أوروبــا وآســيا الو الجمموعــة مــن "املشــاورات ا
  يف براتيسالفا. ٢٠١٤
ــمرب   - ٢٥ ــانون األول/ديسـ ــب ٢٠١٤ويف كـ ــمي، طلـ ــة   سِّـ ــة الدوليـ ــات احلكوميـ رو املفاوضـ

رات. وُعقـدت الـدورة   املساعدة من اللجنة اإلحصـائية بـاألمم املتحـدة يف وضـع إطـار مـن املؤشِّـ       
آذار/مـــارس  ٦إىل  ٣لفتـــرة مـــن السادســـة واألربعـــون للجنـــة اإلحصـــائية بـــاألمم املتحـــدة يف ا 

." وشـاركت  ٢٠١٥، وكان موضوعها "دور البيانات يف دعم خطة التنمية ملا بعـد عـام   ٢٠١٥
 ٩مت فيهــا مشــروع إطــار شــامل ملؤشــرات اهلــدف الــة وكاملــة وقــدَّفيهــا اليونيــدو مشــاركة فعَّ

  واألهداف األخرى ذات الصلة.
    

  أفاق املستقبل
، فلــم ٢٠١٥م احملــرز يف إعــداد خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  دُّعلــى الــرغم مــن عظــم التقــ - ٢٦

يكتمــل حمتواهــا وشــكلها النــهائي بعــد. وســوف ُتعقــد أربــع دورات مــن املشــاورات احلكوميــة    
الدولية قبل انعقاد مـؤمتر القمـة يف أيلول/سـبتمرب، أوالهـا عـن وسـائل التنفيـذ والشـراكة، وتليهـا          

دورات عن الوثيقـة اخلتاميـة نفسـها يف األشـهر الـيت تسـبق       ثالث  دورة للمتابعة واالستعراض، مثَّ
القمة. ومل يبت بعد يف مسألة تضـمني "العناصـر السـتة" الـواردة بـالتقرير اجملمـع لألمـني العـام يف         

  الوثيقة اخلتامية وكيفية تضمينها فيها.
وز/يوليـه  مت ١٦إىل  ١٣وسوف ُيعقد املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنميـة يف الفتـرة مـن     - ٢٧

ع أن ينتــهي املــؤمتر إىل االتفــاق علــى إصــدار وثيقــة ختاميــة   يف أديــس أبابــا. ومــن املتوقَّــ  ٢٠١٥
حكومية دوليـة بعنـوان "اتفـاق أديـس أبابـا". وينتظـر أن يسـاهم هـذا االتفـاق مسـامهة كـبرية يف            
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يف هـذا  التماس وسائل للتنفيذ واقعية وقابلة للتطبيـق. وسـوف تشـارك اليونيـدو مشـاركة نشـطة       
  احلدث وتساهم فيه خبرباهتا الفنية.

وفيمــا يتعلــق باملؤشــرات، ســوف يقتــرح فريــق اخلــرباء املشــترك بــني الوكــاالت املعــين      - ٢٨
رات اخلاصة بأهداف التنمية املسـتدامة وغاياهتـا يف   للمؤشِّ اًحقَّمن اًإطارمبؤشرات التنمية املستدامة 

واألربعون للجنة اإلحصائية بـاألمم املتحـدة خريطـة    ت الدورة السادسة رَّ. وأق٢٠١٥متوز/يوليه 
رات يف دورهتــا الســابعة واألربعــني يف ى إقــرار إطــار للمؤشِّــطريــق مصــحوبة جبــدول زمــين يتــوخَّ

  .٢٠١٦آذار/مارس 
ــة املســتدامة وغاياهتــا       - ٢٩ ــة مــن العمــل علــى صــوغ أهــداف التنمي ويف هــذه املراحــل النهائي

وستســتمر يف  ٢٠١٥عماهلــا املتعلقــة خبطــة التنميــة ملــا بعــد عــام راهتا، ستواصــل اليونيــدو أومؤشِّــ
مساعدة الـدول األعضـاء علـى املشـاركة يف هـذه العمليـة مـن خـالل شـبكتها امليدانيـة ومكاتـب            

ال يف لالضــطالع بــدور فعَّــ اليونيــدو نفســها أيضــاً دُِّعــاالتصــال التابعــة هلــا ويف املقــر. وســوف تُ 
ر قدراهتا الوطنية يف جمـال الرصـد وكـذلك قـدراهتا علـى مجـع       مساعدة الدول األعضاء على تطوي

  البيانات واإلبالغ على الصعيد العاملي.
    

    اإلجراء املطلوب من اجمللس اتِّخاذه - اًثالث  
  لعلَّ اجمللس يودُّ أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. -٣٠
  
 


