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

  املؤمتر العام
  سة عشرةسادالالدورة
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤ - تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ٩البند

       ملتقى مسائل التنمية الصناعية
      ملتقى مسائل التنمية الصناعية    
      من األمانةمناقشة ورقة     

ث املخطَّــط لتنظيمهــا يف إطــار ملتقــى مســائل تقــدِّم هــذه الوثيقــة معلومــات عــن األحــدا  
ــام السادســة عشــرة.         ــؤمتر الع ــدورة امل ــة ل ــاء اجللســات العام ــذي ســُيعقَد أثن ــة الصــناعية ال التنمي

ر أن ُتـنظَّم أثنـاء املـؤمتر يف فتـرات     حملة عامـة عـن األحـداث األخـرى الـيت مـن املقـرَّ        تتضمن كما
 .كانون األول/ديسمرب ٣ين الثاين/نوفمرب إىل تشر ٣٠استراحة الغداء والفترات املسائية من 

    
    مقدِّمة  - أوالً  

أُدرج ملتقى مسائل التنمية الصناعية ضـمن وقـائع املـؤمتر العـام بغيـة هتيئـة حمفـل رفيـع           -١
املســتوى إلجــراء حــوار مســتنري بشــأن دور التنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة يف    

  تصادية واالجتماعية األوسع نطاقاً.حتقيق األهداف اإلمنائية االق
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لمــؤمتر العــام هــذه الســنة "التصــنيع املســتدام مــن أجــل    لاملوضــوع الشــامل  ســيكونو  -٢
 .الرخاء املشترك"

ونظراً للتجارب الناجحة مللتقى اليونيدو للتنمية الصناعية الشاملة للجميـع واملسـتدامة     -٣
احلــدثني يف اجللســات العامــة للمــؤمتر واجتمــاع اجلهــات املاحنــة لليونيــدو، ســوف يــدمج كــال  

عنصرين الرئيسيني مللتقـى هـذه السـنة املعـين مبسـائل التنميـة الصـناعية. ولالسـتفادة         البوصفهما 
من التجارب السـابقة، ستحصـر الـدورة السادسـة عشـرة للمـؤمتر العـام املشـاركات وتركزهـا          

فتـرة األسـبوع.   لط واحـد مبسـ  زمـين  جـدول  بوضـع  على عدد حمدود من األحـداث اإلضـافية   
الـيت تـنظم يف فتـرات    اإلضـافية  وبذلك يستطيع املشـاركون يف املـؤمتر حضـور تلـك األحـداث      

 .الغداء ويف املساء دون التفريط حبضور اجللسات العامة

مناقشــات إلجــراء وتفاعليــة وســوف هتيِّــئ وقــائع مجيــع تلــك األحــداث منصــة فريــدة    -٤
املعنيني بالسياسـات اإلمنائيـة   ا بني خرباء رفيعي املستوى جامعة وتبادل األفكار واملعلومات فيم

  والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية وشركاء بارزين يف جمال التنمية.
ونظراً للمستوى الرفيع للمشاركني يف حلقات النقاش ولعموم احلضور، مـن املتوقـع أن     -٥

ريدة وتعزيز واليتها بشأن التنمية تتيح تلك املناقشات فرصة عظيمة لتأكيد مؤهالت اليونيدو الف
. وســوف ٢٠٣٠الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة يف ســياق خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 

  تعرض األحداث السجل اجليد للمنظمة يف جمال التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
خطـط هلـا، مبـا يشـمل     م هذه الوثيقة حملة عامـة عـن كـل حـدث مـن األحـداث امل      وتقدِّ  -٦

معلومات عن املواضيع واملسائل اليت سيجري تناوهلا يف كل منـها. وسـيتاح جلميـع املشـاركني     
  يف املؤمتر مزيد من املعلومات بشأن توقيت األحداث ومكان انعقادها.

    
    أحداث ملتقى مسائل التنمية الصناعية  - ثانياً  

    لصناعية الشاملة للجميع واملستدامةملتقى اليونيدو الرابع املعين بالتنمية ا  (أ) 
    معلومات أساسية    

، ثالثــة ملتقيــات معنيــة بالتنميــة الصــناعية ٢٠١٤نظمــت اليونيــدو، منــذ حزيران/يونيــه   - ٧
وكان الغرض من امللتقى األول العمل على إعـادة تنشـيط وظيفـة     )١(الشاملة للجميع واملستدامة.

                                                           
 قد امللتقى الثاين يف فيينا أيضاً يومي؛ وُع٢٠١٤ يونيه/حزيران ٢٤و ٢٣يومي امللتقى األول يف فيينا ُعقد   )١(  

  .٢٠١٥ يوليه/متوز ١٤ ديس أبابا يفقد يف أامللتقى الثالث فُعأمَّا ؛ ٢٠١٤ نوفمرب/تشرين الثاين ٥و ٤
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جلديــدة يف جمــال التنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع اليونيــدو كمحفــل عــاملي يف ســياق واليتــها ا
  واملستدامة. وزاد ذلك امللتقى أيضاً من بروز اليونيدو وأظهر للدول األعضاء أمهية املنظمة.

وعرض ملتقى اليونيدو الثـاين منـاذج جتاريـة للشـراكات املبتكـرة لتنفيـذ اسـتراتيجيات          -٨
طة لألمـني  ي. واسـتفاد امللتقـى مـن املشـاركة النشـ     التنمية الصناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة   

العــام لألمــم املتحــدة ورئيســي وزراء إثيوبيــا والســنغال. وُعــرض برناجمــا الشــراكات القطريــة    
ثيوبيا والسنغال، وحظيا بتقدير كبري من جانب مجيع الشركاء احملتملني، مبـا يف ذلـك الـدول    إل

  .األعضاء ومؤسسات متويل التنمية والقطاع اخلاص
وُنظِّم امللتقى الثالث كحدث جانيب على هامش املؤمتر الـدويل الثالـث لتمويـل التنميـة       -٩

ترسيخ الدعم السياسي الفعلـي للتنميـة الصـناعية الشـاملة     يف يف أديس أبابا. وجنح ذلك امللتقى 
للجميع واملستدامة، وأبرز بـرامج الشـراكات القطريـة كنمـوذج جديـد مبتكـر حلشـد مصـادر         

  للتنمية املستدامة.التاسع حتقيق اهلدف التايل وخاصة يف ، التنمية ألغراضري تقليدية متويل غ
    

   املسائل املعروضة    
ز خـالل األشـهر التسـعة األوىل    حرِالتقدم الذي أُمعلومات عن سيعرض امللتقى الرابع   -١٠

  لية:، فهو سيبحث املواضيع التامن عملية تنفيذ برامج الشراكات القطرية. ومن مثَّ
تنفيـذ اهلـدف التاسـع    فيمـا خيـص   اليونيدو وبرامج الشـراكات القطريـة    مركز  (أ)  

  للتنمية املستدامة؛
مــا متلكــه اليونيــدو مــن جمموعــة اخلــدمات املتكاملــة واخلــربات  كيفيــة تســخري  (ب)  

ذات الصــلة بسياســات التنميــة الصــناعية، إضــافة إىل مبــادرات الشــركاء و/أو بالتنســيق معهــا، 
  برامج التصنيع يف إطار الربامج التجريبية للشراكات القطرية؛تسريع ل

كيف ميكن لليونيـدو أن تضـطلع بـدور حاسـم يف دعـم عمليـة حشـد املـوارد           (ج)  
 بالتشـارك املالية والبشرية من أجل تطوير اهلياكل األساسـية الصـناعية واالسـتثمار يف التصـنيع،     

  اخلاصة واجلهات الفاعلة األخرى؛ مع احلكومات ومؤسسات متويل التنمية واملشاريع
 دوالطموح اليونيدو بشأن توسيع نطـاق بـرامج الشـراكات القطريـة ليشـمل        (د)  

  أعضاء أخرى.
    



GC.16/4 
 

4 V.15-06639 

 

    طريقة التنظيم    
إيضـاحية،   وعروضـا من املقرر عقد جلسـتني، تتضـمن كـل منـهما مناقشـات تفاعليـة         -١١

ــه اليو     ــطلع بـ ــذي تضـ ــدور الـ ــى خمتلـــف جوانـــب الـ ــز علـ ــع التركيـ ــة  مـ ــة التنميـ ــدو يف خطـ نيـ
ــة املســتدامة     ٢٠٣٠ لعــام ، مبــا يشــمل، يف مجلــة أمــور، حشــد التمويــل للهــدف التاســع للتنمي

ــذمه    ــة وتنفيـ ــراكات القطريـ ــة للشـ ــرامج املنظمـ ــتقطاب   وبـ ــراكات واسـ ــة الشـ ــز إقامـ ا، وحتفيـ
  االستثمارات من أجل التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.

    
    ٢٠١٥املاحنة لليونيدو لعام اجتماع اجلهات   (ب) 

    معلومات أساسية    
 ٢٠١٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٣و يف انعقـــد أول اجتمـــاع للجهـــات املاحنـــة لليونيـــد  -١٢
رضت أثناء ذلك االجتماع جتارب ناجحة لليونيـدو بطريقـة تفاعليـة    مركز فيينا الدويل. وُع يف

ــر مـــن   ـــ   ٢٦٠علـــى أكثـ ــهم وزراء ون ــتوى، منـ ــع املسـ ــاركاً رفيـ ــؤولون مشـ واب وزراء ومسـ
  حكوميون وممثلو مجاعات اقتصادية إقليمية وممثلو القطاع اخلاص ومؤسسات متويل التنمية.

    
    املسائل املعروضة    

ســيعرض االجتمــاع الثــاين للجهــات املاحنــة لليونيــدو علــى املشــاركني جتــارب ناجحــة   -١٣
جحة العمل القيِّم الذي تضـطلع بـه   لليونيدو يف جمال التعاون التقين. وسُتربز تلك التجارب النا

  وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة. ٢٠٣٠املنظمة وأثره وأمهيته فيما يتعلق خبطة التنمية لعام 
    

    طريقة التنظيم    
لمشاركني يف اجللسـات العامـة للمـؤمتر العـام االطـالع      سيتسىن لأثناء هذا االجتماع،   -١٤

  ة خمتارة من التجارب الناجحة للمنظمة.على أعمال اليونيدو من خالل عرض جمموع
    



GC.16/4 

V.15-06639 5 
 

    أحداث تفاعلية أخرى  - ثالثاً  
    ٢٠١٦ تقرير التنمية الصناعية اإلعالن عن إصدار  (أ)  

    معلومات أساسية    
التصــنيع الشــامل للجميــع   بــنيالعالقــات  ٢٠١٦تقريــر التنميــة الصــناعية  يستكشــف   -١٥

 .لالسـتدامة بعـاد الثالثـة   األن يبـيِّ . وة أخرىواملستدام من جهة والتكنولوجيا واالبتكار من جه
بلد على احلفاظ علـى معـدالت منـو    أيِّ إىل قدرة عملية التحول اهليكلي يف يشري البعد األول ف

إجيابيـــة علـــى مـــدى فتـــرات زمنيـــة أطـــول، األمـــر الـــذي يـــؤدي بالبلـــد إىل اللحـــاق بركـــب   
فيشري إىل مشولية عملية التحول اهليكلـي،  لالستدامة البعد الثاين أمَّا االقتصادات األكثر تقدما. 

يف جمال احلد من الفقر وحتسني نوعية احلياة وزيادة نسبة العمالة املرحبة وتوزيـع أعـدل للـدخل    
البيئيـة للتحـول   االستدامة إىل لالستدامة واملوجودات والرعاية االجتماعية. ويشري البعد الثالث 

  البيئية اليت تراعي رفاه األجيال املقبلة. اهليكلي، من حيث استخدام املوارد واآلثار
    

    املسائل املعروضة    
للنمــو،   التكنولــوجي ميثــل حمركــاً رئيســياالــتغري م بــه علــى نطــاق واســع أنَّمــن املســلَّ  -١٦

ولكن ظاهرة حتقيق التنمية السـريعة مـن خـالل التكنولوجيـا ال تـزال نـادرة احلـدوث. وتتمثـل         
 ٢٠١٦تقرير التنميـة الصـناعية    اإلعالن عن إصداري تناوهلا يف عملية املسألة الرئيسية اليت ينبغ

إىل الــذي يســتتبعه التحــول اهليكلــي  ر التكنولــوجي التغيُّــالظــروف الــيت يــؤدي فيهــا  يف معرفــة 
البيئـي، وحتديـد املفاضـالت احملتملـة     حيسن األداء واجملتمع فئات منو مستدام يشمل مجيع حتقيق 

  .لالستدامةة حتقيق األبعاد الثالثة اليت قد تربز عند حماول
    

    طريقة التنظيم    
يف اجللسـات العامـة    ٢٠١٦تنميـة الصـناعية   تقريـر ال  عن إصدار داخليااإلعالنَ  تبُعسَي  -١٧

خـارج مركـز فيينـا    الثانية عملية الوستجري . عن إصداره اخارجي اإلعالن للمؤمتر العام عمليةُ
 املؤمتر باملزيـد مـن التفاصـيل عـن هـذا احلـدث الثـاين يف الوقـت         الدويل. وسُيبلَّغ املشاركون يف

  املناسب من أجل تيسري مشاركتهم.
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الشراكات من أجل التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة: اليونيدو   (ب)  
    األورويب واملصرف األورويب لالستثمار واالحتاد

    معلومات أساسية    
ا علـى مــدى العقــد  اد األورويب واليونيــدو بشـكل إجيــايب جــد تطـور التعــاون بـني االحتــ    -١٨

املاضي. فقـد أصـبح االحتـاد األورويب أهـم جهـة ماحنـة للتربعـات الـيت يسـتفيد منـها أكثـر مـن             
وتنـامي  السياسـايت  بلد نامٍ. وقد حتقـق ذلـك علـى حنـو خـاص مـن خـالل تعزيـز احلـوار           ١٠٠

ــت    ــرامج ومشــاريع التعــاون ال ــذ ب ــز هــذا   الشــراكات يف تنفي قين. ومــن املتوقــع أن يتواصــل تعزي
، ٢٠٣٠التعاون مع تنامي االعتراف باليونيدو يف إطار األحـداث اإلطاريـة خلطـة التنميـة لعـام      

وال سيما املؤمتر الدويل لتمويل التنمية (خطة عمل أديس أبابـا) ومـؤمتر قمـة األمـم املتحـدة يف      
ــذي سيفضــي إىل إدراج اهلــدف    ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ــام    ٩ال ــة املســتدامة لع يف خطــة التنمي

٢(.٢٠٣٠(  
وخــالل الســنوات األخــرية، أدى تزايــد التفاعــل بــني اليونيــدو واملصــرف األورويب          -١٩

ــل         ــامي إدراك تكام ــامل، إىل تن ــة مقرضــة ومقترضــة يف الع ــو أكــرب جه ــتثمار، وه ــذين لالس ه
ضـاء يف اليونيـدو   الطرفني وفوائد توثيق التعاون مـن أجـل حتسـني إمكانيـة حصـول الـدول األع      

على التمويل من أجل حتقيق التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة. ويف هـذا اإلطـار،        
  إىل وضع برنامج عمل.أفضت مذكرة تفاهم من هذا العام يف متوز/يوليه عت قُِّو
    

    املسائل املعروضة    
حتـاد األورويب واليونيـدو   سيتضمن احلدث املنظم أثناء فترة الغداء بشأن التعاون بني اال  -٢٠

ــر  اإلعــالن عــن إصــدار   ــاون  تقري ــدو   عــن التع ــني االحتــاد األورويب واليوني ــى مــدى ب عشــر  عل
مها اليونيـدو واالحتـاد األورويب تقـاطع مصـاحل الطـرفني      ن املالحظات اليت سـيقدِّ سنوات، وستبيِّ

بالفعــل مــن خــالل التعــاون القــائم. وســيتبع ذلــك تقــدمي مالحظــات   قــتقِّواإلجنــازات الــيت ُح
ــدو واملصــرف األورويب        ــني اليوني ــاون ب ــيت ســيجلبها التع ــافع ال ــى املن أخــرى تســلط الضــوء عل

  لالستثمار يف جمال استقطاب التمويل من أجل التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
    

                                                           
  .)A/69/L.85مرفق الوثيقة ( ٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعام: حتويل عاملنا  )٢(  
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    طريقة التنظيم    
ــذا ا   -٢١ ــةحلــدث يف إطــار  ســُينظم ه ــنني،     مأدب ــوم االث ــام، ي ــدير الع ــداء امل تشــرين  ٣٠غ

  ين.للمشاركني املدعوِّ ، لن يسمح بالدخول إالَّالثاين/نوفمرب. ومن مثَّ
    

 Africa, whatever you " كتيب أوكسفورد يف حدث بعنوان اإلعالن عن إصدار  (ج)  
thought, think again"    

    املسائل املعروضة    
 أوكســفورد كتيــب عــن إصــدارالــذي ســُينظَّم يف فتــرة الغــداء  هــذا احلــدث  ن يفســُيعلَ  - ٢٢

"Oxford Handbook of Africa and Economics"   والـذي   ٢٠١٥، الذي صـدر يف أيلول/سـبتمرب
يظهـر يف عنـوان هـذا     . وكمـا يتضمن عدة فصول تتناول التحول االقتصادي عن طريق التصـنيع 

علـى الـرغم    تسري على طريق التصنيع البلدان األفريقية أنَّ نها هيالرسالة اليت يتضمَّ دث، فإنَّاحل
 أصـبحت جـزءاً  قـارة أفريقيـا    مما يعترضها من مشاكل بسبب بيئات األعمال التجارية فيها، وأنَّ

رة يف هـذا احلـدث، سـيتمكن املشـاركون     ال يتجزأ من االقتصاد العاملي. وخالل املناقشات املقـرَّ 
النـهج الـذي تتبعـه    استكشاف ، ومن جتارب التصنيع الناجحةملستفادة امن استخالص الدروس 

اليونيـدو بشـأن التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميــع واملسـتدامة يف أفريقيـا ومـا ميكـن تقدميـه مــن           
  توصيات بشأن السياسة العامة الالزمة من أجل توفري فرص العمل.

    
    طريقة التنظيم    

اللــذان ســامها را الكتيــب قصــريين يقــدمهما حمــرِّ سيشــمل احلــدث عرضــني إيضــاحيني  -٢٣
سيشـمل   وتعليقات ألحـد املناقشـني ومناقشـة مفتوحـة أمـام مجيـع املشـاركني، كمـا        أيضاً فيه، 

  .قصرياً عرضاً موسيقيا
    

    لتصنيع املستدام والرخاء املشتركدور مراكز االبتكار يف ا  (د)  
    معلومات أساسية    

يف التنميـة   ااجلديـدة لألعمـال التجاريـة ولالبتكـار دوراً هامـ     تؤدي اهلياكـل األساسـية     -٢٤
ــن املســلَّ       ــذا النمــوذج، م ــع واملســتدامة. ويف ه ــه الصــناعية واالقتصــادية الشــاملة للجمي أنَّ م ب

االبتكــار والتكنولوجيــا وتنظــيم املشــاريع هــي حمركــات للنمــو االقتصــادي. ويتوقــع أن تعــزز    
ــة واالجتماعيــة،   التكنولوجيــا، ومــن مث االبتكــار، ال  رخــاء والقــدرة التنافســية واالســتدامة البيئي
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وحتفــز التنويــع الصــناعي وحتســن نوعيــة احليــاة. وجيعــل هــذا النمــوذج األخــري مراكــز االبتكــار 
خمتربات حية للحياة الذكية، الغرض منها اختبار حلول جديدة وجتريب تكنولوجيـات جديـدة   

ملتميــزة فيــه، ســواء يف املــدن الضــخمة أو يف املنــاطق ميكــن تطبيقهــا علــى اجملتمــع وبيئــة احليــاة ا
  احلضرية األصغر واملناطق الريفية.

    
    املسائل املعروضة    

ــة والصــناعية وجممعــات          -٢٥ ــة النقــاش هــذه بــني خــرباء مــن املراكــز العلمي ســتجمع حلق
قطـاع  التكنولوجيا واحلواضن القائمة على التكنولوجيا واألوسـاط األكادمييـة والقطـاع العـام و    

األعمال التجارية هبدف مناقشة وحبث الدور الذي تضطلع بـه مراكـز االبتكـار يف السـعي إىل     
حتقيــق التنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة. وســتتناول املناقشــة مزالــق إنشــاء وإدارة 
جممعـات التكنولوجيــا ومراكـز االبتكــار ومــا يتصـل هبــا مــن خـدمات، وأفضــل املمارســات يف     

تعــددة أصــحاب املصــلحة مــن أجــل تقــدمي املشــراكات اللشــأن؛ وكيفيــة االســتفادة مــن ذلــك ا
خــدمات عاليــة اجلــودة تــدعم تنظــيم املشــاريع والبحــوث ونقــل التكنولوجيــا؛ وكيفيــة متكــني    

  االستدامة.حتقيق و اكز االبتكار من االكتفاء ذاتياًرم
ز االبتكار القائمـة وكـذلك مـن    األمثلة املستقاة من مراكاملشاركون وسيتبادل اخلرباء   -٢٦

جتارب منظمات هلا سجل مشهود يف تقدمي اخلدمات يف جمال وضع خمططات ملراكز االبتكـار  
  وتصميمها وإنشائها وإدارهتا وتعزيزها.

    
    طريقة التنظيم    

سيشمل هذا احلدث التفاعلي إلقاء كلمة مـن جانـب مـتكلم رئيسـي وإجـراء مناقشـة         -٢٧
  رباء.تفاعلية مع فريق اخل

    
    باشرة الشباب والنساء لألعمال احلرةم (هـ)  

    معلومات أساسية    
بليـون شـخص    ١,٢تعد بطالة الشباب مشكلة عاملية تؤثر بصـورة غـري متناسـبة علـى       -٢٨

توضح اإلحصـاءات التاليـة الوضـع    عاما يف مجيع أحناء العامل. و ٢٤و ١٥تتراوح أعمارهم بني 
أهنـم ميثلـون   إالَّ ، يف املائـة مـن سـكان العـامل     ١٧هـي  والشـابات  الشـباب  نسبة  مع أنَّفالقائم: 

العـاطلني عـن   عـدد  يف املائة من العاطلني عن العمل على مستوى العامل. بـل بلـغ    ٤٠أكثر من 
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حــوايل أنَّ ر أيضــا بليــون شــخص، يف حــني ُيقــدَّ ١,٨العمــل مــن الشــباب رقمــا قياســيا قــدره 
  من دوالرين يوميا.مليون من الشبان يعيشون على أقل  ٥٠٠
 ومع بروز عملية هتيئة فرص العمل للشباب كتحد رئيسي يواجه اجملتمع الـدويل، جنـد    -٢٩
املنشآت الصغرى والصـغرية واملتوسـطة تشـكل أغلبيـة منشـآت القطـاع اخلـاص يف البلـدان          أنَّ

كـرب مـن فـرص    اجلـزء األ وتولِّـد  النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، ذات االقتصادات 
العمل وإدرار الدخل. وعالوة على ذلك، تدل التجارب على أنَّ املنشآت الصغرى والصـغرية  

  يف اقتصاد ابتكاري ودينامي.للغاية واملتوسطة متثل أطرافاً فاعلة مهمة 
ــإنَّ   -٣٠ ــز مباشــرة األعمــال احلــرة وتطــوير املنشــآت الصــغرى والصــغرية       ومــن مث، ف تعزي

 توسيع حجـم العمالـة وزيـادة فـرص إدرار الـدخل واحلـد مـن الفقـر.         واملتوسطة أمر حاسم يف
ويضطلع القطاع اخلاص بدور حاسم يف هذا اجلانب األخري، فهو حمـرك رئيسـي لعجلـة النمـو     

ــذا الســياق، سيســهم االســتثمار القــوي يف تطــوير      لاالقتصــادي و ــرص العمــل. ويف ه ــة ف تهيئ
ائالً يف التنميـــة الصـــناعية الشـــاملة للجميـــع ســـهاماً هـــإهـــة حنـــو النمـــو سالســـل القيمـــة املوجَّ

ــإنَّ  ــذلك، ف ــل      واملســتدامة. ول ــة مبكــان االســتثمار يف حتســني وتطــوير مهــارات جي مــن األمهي
  الشباب من أجل إعداد القوة العاملة الالزمة ومواكبة احتياجات القطاع اخلاص املزدهر.

لني عن العمل، تـزداد أمهيـة   ويف ضوء حمدودية قدرة القطاع العام على استيعاب العاط  -٣١
ــني         ــاوت ب ــد التف ــة. ويف الوقــت نفســه، يتزاي ــة مكافحــة البطال دعــم القطــاع اخلــاص يف عملي

، يواجـه  هـذه األيـام  يف واملهارات اليت ميلكها الشباب ومتطلبات الوظائف املتاحـة يف السـوق.   
 شــطة اإلنتاجيــةالشـباب والشــابات يف العديــد مــن البلــدان عقبــات عديــدة يف املشــاركة يف األن 

  :ألسباب منها ما يلي
نظـراً  ، التجاريـة أو توسـيعها   احلصول على رأس املال ملباشرة أعمـاهلم صعوبة   (أ)

 ؛حلداثة سنهم وقلة خرباهتم

وصـعوبة  ، يف كـثري مـن األحيـان    خدمات تطوير األعمال التجاريةعدم توافر   (ب)
مـن  التجاريـة  ألصـحاب األعمـال   االحتياجـات اخلاصـة   وعدم تسخريها لتلبية احلصول عليها، 

 ؛  بالشبا

السـتثمار  ابوجـود الشـبكات واألسـواق وفـرص     عدم الدراية يف أحيان كثرية   (ج)  
  ؛  املهمة ملعلوماتاومصادر 
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باملهــارات املطلوبــة للعمــل يف   بالشــبانظــام التعلــيم والتــدريب   عــدم تزويــد  (د)  
  القطاع اخلاص.

خلـاص كجهـة فاعلـة حمتملـة يف التنميـة. فالـدور       وأخريا، يتنامى إدراك قـدرة القطـاع ا    -٣٢
طويلــة األجــل، يقــع يف صــلب  الالــذي يضــطلع بــه، ال ســيما عنــدما حتفــزه مصــاحل االســتدامة   

األعمال التجارية وأثرها الواسع النطاق، ويرتبط مباشرة بقـيم األمـم املتحـدة وهـدف القضـاء      
ية املستدامة املقترحـة. وهـذا الـدور    على الفقر، ومبجموعة من اجملاالت املشمولة بأهداف التنم

ــة          ــد القيم ــال تولي ــه فرصــاً يف جم ــب مع ــتدام، جيل ــو االقتصــادي املس ــدينامي، كمحــرك للنم ال
  ومسؤوليات هامة لألعمال التجارية.

    
    املسائل املعروضة    

ــة مباشــرة      -٣٣ والنســاء لألعمــال احلــرة   الشــبابسيســلط هــذا احلــدث الضــوء علــى أمهي
د هـذا احلـدث، مـن    يـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة. وسـُيحدِّ      كمحرك رئيسـي للتنم 

ر فرصـاً كـبرية   خالل املناقشات التفاعلية مع أعضاء حلقة النقاش واحلضور، اجملـاالت الـيت تـوفِّ   
لدعم جناح األعمال احلرة اليت يباشرها الشباب، والتخفيف من التحديات اليت يطرحهـا الفقـر   

ليونيـدو يف تنميـة األعمـال    التجـارب الناجحـة ل  هـذا احلـدث أيضـا     . وسيعرضبوبطالة الشبا
  والنساء. باحلرة اليت يباشرها الشبا

    
    طريقة التنظيم    

أسـئلة   ، لطـرح سيتضمن هذا احلدث إلقاء كلمات رئيسـية وشـهادات وفتـرة ختصـص      -٣٤
  احلضور واإلجابة عليها.

    
    املناخللتصدي للتحديات املرتبطة بالتصنيع املستدام   (و)  

    معلومات أساسية    
لطاملا تالزم التصـنيع مـع حـدوث آثـار ضـارة علـى البيئـة مثـل االنبعاثـات الكـبرية لغـاز              -٣٥

االحتبــاس احلــراري، الــيت تقتــرن علــى وجــه اخلصــوص باملســتويات املرتفعــة الســتهالك الطاقــة     
 )٣(وليـة املعنيـة بتغيُّـر املنـاخ،    لتقرير التقييم اخلامس الصادر عن اهليئة احلكومية الد واملوارد. فوفقاً

اسـتأثرت االنبعاثـات العامليــة لغـاز االحتبــاس احلـراري الناجتــة عـن األنشــطة الصـناعية والنفايــات       
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 .٢٠١٠يف املائــة مــن االنبعاثــات العامليــة لــذلك الغــاز يف عــام   ٣٠وامليــاه املســتعملة بــأكثر مــن 
سعة مـن خيـارات التخفيـف مـن اآلثـار      ويؤكد التقرير أيضاً على احلاجة إىل وضع "جمموعة وا

لعت الصـناعة بـدور   طالضارة تتجاوز تدابري كفاءة استخدام الطاقة". ومـن ناحيـة أخـرى، اضـ    
حاسم يف التنمية االجتماعية واالقتصادية للبلدان من خالل خلق الوظائف وحتسني مسـتويات  

ــى       ــدرة عل ــر ق ــدان أكث ــا جعــل البل ــة فــرص العمــل، مم ــاً وهتيئ حتمــل الصــدمات   املعيشــة عموم
  ر املناخ.اخلارجية، مبا فيها تلك النامجة عن تغيُّ

    
    املسائل املعروضة    

ــة        -٣٦ ــق التنمي ــر يف حتقي ستستكشــف هــذه اجللســة كيــف ميكــن للصــناعة أن تســهم أكث
  ر املناخ.املستدامة وتتصدى يف الوقت ذاته للتحديات الناشئة عن آثار تغيُّ

    
    طريقة التنظيم    

 ٥ إىل ٣ومـن   ،مـن مـدير للمناقشـات ومـتكلم رئيسـي      التفاعليةهذه اجللسة ستتألف   -٣٧
  أعضاء يف حلقة النقاش.

 


