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

  املؤمتر العام 
  السادسة عشرةالدورة
 ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤ - تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠فيينا،
  املؤقَّت من جدول األعمال ١٤البند

  تنفيذ إعالن ليما: صوب حتقيق التنمية
     الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة

  تنفيذ إعالن ليما: صوب حتقيق التنمية الصناعية    
    ة للجميع واملستدامةالشامل

  من املدير العام تقرير    
  

، تفيد هذه الوثيقة عن مساعدة اليونيدو ١- /ق١٥- وفقاً لقرار املؤمتر العام م ع  
على حتقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، وتقدم معلومات عن للدول األعضاء 

عن  اهذه الوثيقة تقريراً مرحليمن هنج اليونيدو االستراتيجي بشأن الشراكات. كما تتض
 ٨- /م٤٣-. ووفقاً ملقرَّر اجمللس م ت ص٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة حىت عام 

، تقدم هذه الوثيقة عرضاً خلطة عمل لدعم ورصد التقدم ٢٠١٥عام ل(ي) وخطة التنمية 
ة ملموسة لألهداف احملرز صوب حتقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة كمتابع

ر اجمللس ، مبا يتوافق مع مقر٢٠١٥َّاملتعلقة بالصناعة يف خطة التنمية ملا بعد عام اإلمنائية 
 (ي). ٨- /م٤٣- ت ص  م
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    مةمقدِّ  - أوالً  
لليونيــدو يف دورتــه اخلامســة عشــرة، املعقــودة يف ليمــا، بــريو، يف   العــام اعتمــد املــؤمتر  -١

يمـا: صـوب حتقيـق التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع        ، إعـالن ل ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب 
). وحيـــدد اإلعـــالن األولويـــات اإلمنائيـــة للمنظمـــة يف الســـنوات ١-/ق١٥-واملســـتدامة (م ع

هـذه التنميـة   واملقبلة، مـع إيـالء اهتمـام خـاص للتنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة.          
وهي: اإلنصاف االجتمـاعي، والنمـو االقتصـادي،     تعاجل مجيع األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة،

ومحايــة البيئــة. ومــن اجلوانــب املركزيــة إلعــالن ليمــا تركيــز االهتمــام علــى تــدعيم الشــراكات 
وإقامة شراكات جديدة. وهذا يلزم أن يعالَج على الصـعيد العـاملي واإلقليمـي ودون     املوجودة

ــة إشــراكاً    ــع اجلهــات املعني ــ اإلقليمــي، مــع إشــراك مجي ــو القطــاع اخلــاص   اتام ، وال ســيما ممثل
  واملؤسسات املالية.

حتديـــد هنـــج جديـــد للمنظمـــة بشـــأن الشـــراكة، أجـــرت اليونيـــدو مشـــاورات وبغيـــة   -٢
مستفيضة مع اجلهات املعنية أثناء ملتقيني بشـأن التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة       

ــدا يف عــام   د شــعمــال اخلــاص بالشــراكات هــو ح  . واملغــزى الرئيســي لنمــوذج األ ٢٠١٤ُعِق
ضــافية اســتغالالً جمزيــاً مــن أجــل تعجيــل ُخطــى تلــك  شــركاء خــارجيني واســتغالل املــوارد اإل

مـن مسـاعدة تقنيـة، يف     التنمية يف الدول األعضاء. ويتمثل دور اليونيدو؛ إىل جانب مـا تقدمـه  
كومـات والشـركاء علـى    سِّر ومنسِّق هلـذه العمليـة، إذ تعمـل بشـكل مباشـر مـع احل      يالعمل كَُم

  صوغ وتنفيذ استراتيجية لدعم جهود التصنيع الوطنية.
    

    إعمال هنج الشراكة: برنامج الشراكة القُطرية  - ثانياً  
اسـتحدثت اليونيـدو نوعـاً جديـداً مـن ِحـَزم املسـاعدة للـدول         إعماالً لنـهج الشـراكة،     -٣

امج الشـراكة القُطريـة مـع أولويـات     األعضاء فيهـا، هـو برنـامج الشـراكة القُطريـة. وُيـواَءم برنـ       
خطـى التنميـة الصـناعية     بـدفع التصنيع الوطنية للبلد املستفيد ومع الـربامج الوطنيـة ذات الصـلة    

الشاملة للجميع واملستدامة. كما ُيواَءم الربنامج مع أولويات مؤسسـات التمويـل اإلمنـائي الـيت     
ة احلجم، مثل املناطق الصناعية، وكذلك مـع  تقدم تسهيالت ائتمانية لتنمية البىن التحتية الكبري

أولويات املؤسسات املاليـة الثنائيـة واملتعـددة األطـراف الـيت تقـدم متـويالً السـتثمارات القطـاع          
اخلــاص. ومثــة شــركاء آخــرون يف برنــامج الشــراكة القُطريــة، منــهم منظمــات األمــم املتحــدة     

  الشقيقة واجلهات املاحنة الثنائية والقطاع اخلاص.
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ونظراً لوجود جمموعة متزايـدة التعقُّـد مـن اجلهـات الفاعلـة واالسـتراتيجيات ووسـائل          -٤
التــدخل، فمــن املهــم أن يكــون هنــاك تنســيق جيــد بــني األنشــطة وتــدفقات املــوارد. وبرنــامج   
الشراكة القُطرية جيمع بني اجلهات الفاعلة من خالل منصة جتمع بـني اجلهـات املعنيـة املتعـددة     

ســامهاهتا واالرتقــاء هبــا إىل املســتوى األمثــل. ومــن مث، يلــزم وجــود آليــة تنســيق  للتنســيق بــني م
وطنية متينة إلدارة ما ينطـوي عليـه برنـامج الشـراكة القُطريـة مـن شـراكات معقَّـدة. ولـذلك،          

حكومـة البلـد املعـين. وتتـوىل     ُتنشأ فرقة عمل يلتقي فيها أهم الشركاء يف الربنامج حتـت قيـادة   
لتعــاون مــع اليونيــدو، مســؤولية التنســيق اإلمجــايل وحتديــد أولويــات املشــاريع    فرقــة العمــل، با

والربامج وتوزيع املوارد املخصصة لتنفيذ برنامج الشراكة. وتتوىل فرقة العمل أيضاً رصد سـري  
  التنفيذ لضمان حتقيق النتائج املنشودة.

واملسـتدامة، الـذي ُعِقـد    وأثناء امللتقى الثالث بشأن التنمية الصـناعية الشـاملة للجميـع      -٥
على هامش املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، املعقود يف أديـس أبابـا،    ٢٠١٥يف متوز/يوليه 

املتعــددة اجلهــات ولنموذجهــا  الشــراكةحظيــت اليونيــدو بتأييــد إمجــاعي لنــهجها القــائم علــى  
ة املقترحـة. وقـد اعُتـرف    القائم على برنـامج الشـراكة القُطريـة لتنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدام       

ــذا  ــا        هب ــذكور أعــاله. ورحبــت خطــة عمــل أديــس أباب ــة للمــؤمتر امل ــة اخلتامي ــد يف الوثيق التأيي
بـ"التعاون املفيد بني مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة، مبـا فيهـا اليونيـدو، مـن أجـل االرتقـاء           

واالبتكــار". وجيــري بــالروابط بــني تنميــة الــبىن التحتيــة والتصــنيع الشــامل للجميــع واملســتدام   
  جتريب برنامج الشراكة القطرية يف إثيوبيا والسنغال.

  
  
  
  
  
  
    

    برنامج الشراكة القُطرية: إثيوبيا    
يركز برنامج الشراكة القُطرية اخلـاص بإثيوبيـا علـى إنشـاء صـناعات حتويليـة خفيفـة،          -٦

ود واملنتجـات اجللديـة.   خصوصاً يف جمال جتهيز األغذية الزراعية، واملنسوجات والثياب، واجللـ 

مـن َتفـاٍن ومـا بـذلتاه مـن عمـل شـاق         ومَتي إثيوبيا والسنغال ملا أبدتاه"إنين أُحّيي اليونيدو وحك
من أجل النهوض بالتصنيع الشـامل للجميـع واملسـتدام يف بلـديهما مـن خـالل برنـامج الشـراكة         
القُطرية. فقد قدمتا لنا منوذجاً لكيفية التشارك معاً لتعجيل خطى االستثمار العمـومي واجتـذاب   

كن لربناجمي الشراكة القطرية هـذين  متويل خاص لالستثمار يف القطاعات الصناعية الرئيسية. ومي
  أن يقدما منوذجاً حيتذى به لتحقيق سائر أهداف التنمية املستدامة أيضاً."

السيد بان كي مون، األمني العام لألمم املتحدة، يف امللتقى الثالث بشأن التنمية الصـناعية   -
  .٢٠١٥متوز/يوليه  ١٤الشاملة للجميع واملستدامة، أديس أبابا، 
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وقد اختريت هذه القطاعات بسبب ما ميكن أن تـوفره مـن فـرص للعمـل، والرتباطاهتـا القويـة       
بالقطــاع الزراعــي، ومــا تنطــوي عليــه مــن إمكانــات للتصــدير والســتثمارات القطــاع اخلــاص. 

ت تبعـاً  كما أن برنامج الشراكة القُطرية يـدمج بـني التـدخالت املتكاملـة الشـاملة لعـدة قطاعـا       
ــع      ــد أدرجــت مجي ــة. وق ــيت حتــددها احلكوم ــات ال ــامج يف خطــة النمــو   لألولوي ــات الربن مكون

  والتحوُّل، وهي أهم وثيقة إثيوبية خاصة بالسياسات، مما يثبت امتالك احلكومة للربنامج.
أُنشــئ هيكــل إداري لربنــامج الشــراكة القُطريــة، يشــمل وحــدة إلدارة مشــاريع    دوقــ  -٧

وجيهية مشتركة رفيعة املستوى تضم ممثلني للوزارات املعنيـة والقطـاع اخلـاص    الربنامج وجلنة ت
ومؤسسات التمويل اإلمنائي وسائر الشـركاء اإلمنـائيني. وتتمثـل واليـة اللجنـة التوجيهيـة، الـيت        
تتوىل قيادَتها وزارةُ املالية والتنمية االقتصادية، يف حشد املـوارد الالزمـة للربنـامج وختصيصـها.     

لت فرقة عمل تقنية وطنية لكي تـوفر إرشـادات اسـتراتيجية لتنفيـذ الربنـامج. وتتـوىل       كما شك
  وزارةُ الصناعة قيادةَ فرقة العمل، اليت تضم ممثلني من خمتلف املؤسسات الوطنية.

وأُجنزت دراسـات اجلـدوى حلظـائر الصـناعات الزراعيـة املتكاملـة الكـبرية األربـع وملـا            -٨
مليـون دوالر)،   ٨٠٠يـل األريـاف (ُتقـدَّر تكـاليف املشـروع بنحـو       يرتبط هبا من مراكـز لتحو 

وهــي اآلن قيــد املراجعــة مــن جانــب اجلهــات املعنيــة. كمــا وضــعت الصــيغة النهائيــة لدراســة    
 Modjo Leather" عركزية ملعاجلة النفايات يف ُمجمَّجدوى وخطة تسيري أعمال إلنشاء حمطة م

City (MLC)" مليون دوالر). وجيري حالياً حشد التمويـل   ٦٠نحو (تقدَّر تكاليف املشروع ب
. وإىل MLCمن الشـركاء اإلمنـائيني ومؤسسـات التمويـل اإلمنـائي إلنشـاء البنيـة التحتيـة جملمَّـع          

  اسُتهل برنامج لبناء القدرات لصاحل وزارة الصناعة وثالث مؤسسات وطنية.جانب ذلك، 
ربنــامج، مبــا يف ذلــك الســتغالل  وأُعــدت وثــائق مشــاريع شــاملة ملختلــف مكونــات ال   -٩

املنتجــات الثانويــة للمســاخل ولتنميــة قطــاع صــيد األمســاك ولبنــاء قــدرات املؤسســات القطاعيــة  
الثالث ذات الصـلة ضـمن نطـاق وزارة الصـناعة، وكـذلك للمرحلـة الثانيـة مـن تنميـة حظـائر           

دويل يهـدف إىل   الصناعات الزراعية املتكاملة. وجيري أيضاً التحضـري لعقـد ملتقـى اسـتثماري    
  ترويج االستثمار يف قطاعات الربنامج ذات األولوية الثالثة.

وأُنشئت شراكات مع منظمات األمم املتحدة الشقيقة ومؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة      -١٠
ــا مــن أجــل القيــام بأنشــطة تتعلــق بتشــجيع       ــة األمــم املتحــدة االقتصــادية ألوروب والتنميــة وجلن

  طار القطاعات ذات األولوية.التجارة والتصدير ضمن إ
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    برنامج الشراكة القُطرية: السنغال    
اعية، يركــز برنــامج الشــراكة القُطريــة اخلــاص بالســنغال علــى صــوغ السياســات الصــن  -١١

عات مركزيـة لتجهيـز احملاصـيل الزراعيـة مـن أجـل تنميـة سالسـل         وإنشاء حظائر صناعية وجممَّ
ت الشـاملة لقطاعـات متعـددة. وقـد أطلـق الربنـامج رمسيـا يف        القيمة الزراعيـة، ودعـم التـدخال   

  ، ويترأسه رئيس وزراء السنغال.٢٠١٥نيسان/أبريل 
و، يويدعم هذا الربنامُج جعـلَ حظـرية الصـناعات املتكاملـة األوىل الكائنـة يف ديامنيـاد        -١٢

طنيـة،  جاهزة للتشـغيل، وهـي مشـروع ذو أولويـة ينـدرج ضـمن نطـاق اسـتراتيجية التنميـة الو         
(خطة سنغال الناهضة). وتسـاعد اليونيـدو احلكومـة علـى      "Plan Sénégal Emergent"املسّماة 

ظـرية. كمـا تعـد حزمـة حـوافز طويلـة       ين ومؤسسـي وإداري لتسـيري شـؤون احل   إنشاء إطـار قـان  
األمد تساعد على جذب استثمارات جلعل احلظرية جاهزة للتشغيل. وإىل جانب ذلك، يـدعم  

اء أول جممَّع مركـزي سـنغايل لتجهيـز احملاصـيل الزراعيـة. ومثـة دراسـات جـدوى         الربنامُج إنش
  .من شأهنا أن ُتقدِّم حتليالً جلدوى الصناعة الزراعية مناذج استثمارية يف هذا اجملال

وضــماناً التبــاع هنــج قــائم علــى املشــاركة ومشــول اجلميــع يف بلــوغ الغايــات الــيت            -١٣
اليونيـدو حبشـد جهـود الشـركاء ذوي الصـلة يف كـل مرحلـة         يستهدف الربنامج إجنازها، تقوم

ــة، واملصــارف        ــة، واملؤسســات املالي ــا احلكوم ــا فيه ــذها، مب ــرارات وتنفي مــن مراحــل اختــاذ الق
ــتثمار،     ــناديق االسـ اإلمنائيـــة، وشـــركات القطـــاع اخلـــاص، ورابطـــات القطـــاع اخلـــاص، وصـ

شـاريع. وسـوف تـنظم يف هنايـة هـذه      امل ومية، واملنتجون احملليون، ومنظموواملنظمات غري احلك
الســنة مائــدة مســتديرة، يلتقــي فيهــا الشــركاء والجهــات املاحنــة ويترأســها وزيــر االقتصــادي     

  واملالية، من أجل إضفاء الطابع املؤسسي على الشراكة وحشد التمويل.
  

ثيوبيا "متأهبة لالستفادة ممـا متتلكـه اليونيـدو مـن جتربـة وخـربة فنيـة وطيـدة يف جمـال التعـاون           إن إ
التقين من أجل تنفيذ برامج ومشاريع التنمية الصناعية. وما كان ميكن هلذا التعـاون مـع اليونيـدو    

  أن يأيت يف وقت أنسب من هذه اللحظة.
إثيوبيــا، يف امللتقــى الثــاين بشــأن التنميــة   معــايل الســيد هيليماريــام ديســالني، رئــيس وزراء  -

ــا، يــومي     ــاين/  ٥و ٤الصــناعية الشــاملة للجميــع واملســتدامة، الــذي ُعقــد يف فيين تشــرين الث
 .٢٠١٤نوفمرب 
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    زيادة التعاون الصناعي فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الصناعي الثالثي    
جيــري صــوغ أول اســتراتيجية عملياتيــة تضــعها اليونيــدو للتعــاون الصــناعي فيمــا بــني     -١٤

بلدان اجلنـوب والتعـاون الصـناعي الثالثـي مـن خـالل مشـاورات منفـردة وحتقُّـق منـهجي مـن            
صحتها. وهتدف هذه االستراتيجية إىل حتسني موقع ذلك التعـاون داخليـاً وخارجيـاً واالرتقـاء     

وضمان التـزام مجيـع اجلهـات املعنيـة بـذلك التعـاون بـأداء        ىل املستوى األمثل بتقدمي اخلدمات إ
  دور أساسي لدى إسهامها يف التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.

وقد أُدمج عنصر التعاون الصناعي فيما بني بلدان اجلنوب والتعـاون الصـناعي الثالثـي      -١٥
بإثيوبيـا والسـنغال. وجيـري إعـداد منهجيـة تقييميـة مـن         يف برناجمي الشـراكة القُطريـة اخلاصـني   

  .أجل استكشاف فرص املطابقة بني ما هو مطلوب وما هو معروض من حلول جنوبية
ت اليونيدو أيضاً تعاوهنا مع بلدان "بـريكس" (الربازيـل واالحتـاد الروسـي واهلنـد      َوطَّد  -١٦

ي يف تشـجيع التنميـة الصـناعية الشـاملة     والصني وجنوب أفريقيا). وقد أُبرز دور املنظمة احملور
وتسـاعد اليونيـدو أيضـاً     )١(للجميع واملستدامة إبرازاً واضحاً يف إعالن قمة "بريكس" السابعة.

  ولوجيا.ن"بريكس" اخلاصة بالتكنولوجيا، دعماً لنقل التك ةعلى إنشاء منص

───────────────── 
 .٢٠١٥متوز/يوليه  ٩و ٨ه القمة يف أُوفا، االحتاد الروسي، يومي ُعقدت هذ  )١(  

"من شأن تنفيذ هنج الشراكة أن يعزز التصنيع وقطاع الصـناعة التحويليـة، وأن ُيشـغِّل املنـاطق     
أن ينشئ بىن حتتية ضخمة. ويف هذا الصدد يسـتحدث  الصناعية اخلاصة وحظائر الصناعات، و

برنــامج الشــراكة القُطريــة منــاذج مبتكــرة للتمويــل والشــراكة هبــدف حتقيــق التنميــة الصــناعية     
الشــاملة للجميــع واملســتدامة، وخصوصــاً مــن خــالل إنشــاء فريــق عامــل جيمــع بــني الشــركاء    

ة والتخطيط، وهو سيتوىل تنسيق شـؤون  واجلهات املاحنة. ويترأس الفريَق وزير االقتصاد واملالي
  .ألولويات "خطة سنغال الناهضة" املالية ومواءمتها وتوزيعها تبعااملوارد املالية وغري 

ــة والتخطــيط يف الســنغال، يف امللتقــى      - ــر االقتصــادي واملالي ــا، وزي معــايل الســيد أمــادو ب
متوز/يوليـه   ١٤س أبابـا،  الثالث بشأن التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة، أديـ      

 (نيابة عن فخامة الرئيس ماكي سال). ٢٠١٥



GC.16/7 

V.15-07299 7 
 

ــز التعــاون الصــناعي     -١٧ ــة إىل تعزي فيمــا بــني بلــدان   وتشــمل أنشــطة احملفــل العــاملي الرامي
وملتقى األمم املتحدة اخلـاص   )٢(اجلنوب والتعاون الصناعي الثالثي االستثمار يف ملتقى أفريقيا
ــة.    ــيح هــذان احلــدثان تعمــيم    )٣(باالســتراتيجية الرفيعــة املســتوى واملتعــددة اجلهــات املعني إذ يت

ــدان اجلنــوب وال     تعــاون الصــناعي  التجــارب الناجحــة يف جمــال التعــاون الصــناعي فيمــا بــني بل
الثالثي وزيادة فـرص إقامـة شـراكات جديـدة. وميثـل إنشـاء َبوَّابـة مرجعيـة إلكترونيـة تتضـمن           
معلومات عن املتطلبات اخلاصة بالصادرات إىل االحتاد االقتصادي األوراسـي وبلـدان بـريكس    

الـيت تضـطلع    وبلدان أمريكا الالتينية والكاريبـي جمرد مثال واحـد لنتـائج أنشـطة احملفـل العـاملي     
  هبا املنظمة.

  
  
  
  
  
  
  
    

    تعزيز الشراكات مع القطاع اخلاص    
ــع         -١٨ ــق حافظــة الشــراكات م ــراء وتعمي ــدو يف الســنتني املاضــيتني دور يف إث كــان لليوني

شـراكة جديــدة مشلـت مجيــع األبعــاد    ١٥القطـاع اخلــاص. فمنـذ اعتمــاد إعـالن ليمــا، أُقيمــت    
ــة الصــناعية الشــاملة    ــة للتنمي ــة، والشــمول     الثالث ــع واملســتدامة، وهــي: االســتدامة البيئي للجمي

  سة.فاالجتماعي، وقدرة االقتصاد على املنا

───────────────── 
اشترك يف تنظيم هذا امللتقى كل من حكومة الصني وحكومة إثيوبيا وجمموعة البنك الدويل ومصرف التنمية   )٢(  

متوز/  ١حزيران/يونيه إىل  ٣٠الصيين وصندوق التنمية املشترك بني الصني وأفريقيا. وُعقد يف أديس أبابا من 
 .٢٠١٥يوليه 

 ٢٥نظم هذ امللتقى مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وُعقد يف ماكاو، الصني، يومي   )٣(  
 .٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٦و

"إذا كــان ُيــراد لليونيــدو، ولســائر املنظمــات الدوليــة، أن تتصــدى لتحــديات القــرن احلــادي          
اإلمنائية املتزايدة التعقُّد فمن البـديهي أن يكـون التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب أداة         والعشرين

ــة لتشــجيع التوصُّــ   ــارف      حيوي ــوع يف املع ــذا التن ــل ه ــة [...]. وميث ــول املبتكــرة الالزم ل إىل احلل
والتكنولوجيا ضرورة أساسية، ألننا نعرف أنه لـيس مبقـدور اسـتراتيجية إمنائيـة واحـدة وال جهـة       

  فاعلة واحدة أن تتصدى لكل ما نواجهه من حتديات اجتماعية وبيئية واقتصادية."
ونيدو، يف كلمته االفتتاحية للمعرض العاملي للتعاون اإلمنائي د يل يون، املدير العام لليالسي -

اجلنـوب والتعـاون الثالثـي مـن أجـل      -: تعـاون اجلنـوب  ٢٠١٤فيما بني بلدان اجلنـوب لعـام   
ــع    ــة صــناعية شــاملة للجمي ــاين/نوفمرب   ١٧مســتدامة، واشــنطن العاصــمة،   وتنمي تشــرين الث

٢٠١٤. 
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وتعمل اليونيدو مع شركة هاينكني فيما يتعلق مببادرات صون املياه واسـتخدام الطاقـة     -١٩
 DNV GL - Business"املتجـددة واالسـتعانة باملصـادر احملليـة. كمـا َعقـَدت شـراكة مـع هيئـة          

Assurance"         من أجل الترويج إلدارة امليـاه إدارة مسـتداة. كمـا أقيمـت شـراكات جديـدة مـع
اليت تعمل بالطاقة الشمسية، ومـع شـركة    LEDبشأن اإلنارة مبصابيح  "Royal Philips"شركة 

Dell International LLC .بشأن اإلدارة املستدامة للنفايات اإللكترونية  
ن مـع جمموعـة فولفـو، بـرامج للتـدريب املهـين للميكـانيكيني.        وتنفذ اليونيـدو، بالتعـاو    -٢٠

مـع اليونيـدو مـن أجـل املسـاعدة علـى زيـادة دخـل مزارعـي           Illycaffèكما تشـاركت شـركة   
واليونيـدو معـاً علـى تنظـيم معـارض للتجـارة        Deutsche Messe AGالُبْن. وسوف تعمـل هيئـة   

ميـــة الصـــناعية الشـــاملة للجميـــع الصـــناعية، مـــع التركيـــز خصوصـــاً علـــى تعجيـــل ُخطـــى التن
  واملستدامة يف البلدان الناهضة والنامية.

؛ EON Reality Incو؛ CNH Industrial NV: ومثة شراكات جديدة أخرى تضم شركات مثـل   - ٢١
 ,Nomura Kohsan Companyو؛ Matrunita Mediterranea؛ وIpack-IMA؛ وIntel Corporation؛ وFestoو

Ltd.؛ وYamaha Motor Co., Ltd.  
  
  
  
  
  
  
  

    منائيالتشارك مع مؤسسات التمويل اإل    
ــها مــن الشــراكات مــع مؤسســات التمويــل    ٢٠١٥َوسَّــعت اليونيــدو يف عــام    -٢٢ حافظت

ــة      ــإبرام اتفاقــات تعــاون مــع املصــرف األورويب لالســتثمار والبنــك اإلســالمي للتنمي اإلمنــائي ب
  ومصرف التنمية الصيين.

راكة القُطريـة، تعمـل اليونيـدو مـع البنـك الـدويل واملؤسسـة        وضمن إطار برنـامج الشـ    -٢٣
املالية الدولية ومصـرف التنميـة األفريقـي واملصـرف اليابـاين للتعـاون الـدويل واملصـرف العـريب          

  للتنمية االقتصادية يف أفريقيا.

يف البلــدان الناميــة أن يعــود مبنــافع كــبرية علــى البيئــة  "مــن شــأن متكــني بــىن حتتيــة إلعــادة التــدوير
استرجاع مواد قَيِّمة ُمهَملة حالياً. وإننا سنعمل مـع   Dellواجملتمع احمللي، وأن يسهل على شركة 

اليونيدو على إقامة أو توسيع مرافق إلعمـال ممارسـات معالَجـة سـليمة بيئيـاً تلـيب املعـايري الدوليـة         
ت اإللكترونية وتعطي قوة دفـع إضـافية القتصـاد دائـري يف جمـال تكنولوجيـا       إلعادة تدوير النفايا

  املعلومات."
أيلول/سـبتمرب   ٢٢، .Dell Incالسيد ديفيد لري، املدير العـام لشـؤون االسـتدامة يف شـركة      -

٢٠١٤.  
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وعلى مستوى املشاريع، تنفذ اليونيدو مشروعاً خاصاً بالصناعة الزراعيـة يف مجهوريـة     -٢٤
ونغو الدميقراطية، بـدعم مـن منحـة مقدَّمـة مـن البنـك الـدويل خمصصـة لـوزارة املاليـة. ومثـة            الك

ــرول        ــدان املصــدِّرة للبت ــابع ملنظمــة البل ــة الت ــة الدولي ــة مــن صــندوق التنمي منحــة مشــاهبة مقدَّم
  (األوبك) تدعم إنشاء مشروع إقليمي خاص بصيد األمساك يف أمريكا الالتينية.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    فق البيئة العاملية وصندوق املناخ األخضرمر    
َتوسَّعت شراكة اليونيدو مع مرفق البيئة العاملية يف السنوات املاضية لتضم ثالثة فـروع    -٢٥

تقنية. وتشمل هذه الشراكة مسائل ذات صـلة بالتنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة       
مليــاه الدوليــة، والكيمياويـات. ويف الســنة املاليــة  تتعلـق باحلــد مــن تغيُّـر املنــاخ والتــواؤم معـه، وا   

يف املائـة مـن    ٢٦األخرية، أسهمت حافظة املشاريع املشتركة بني اليونيـدو واملرفـق بـأكثر مـن     
ــدرها     ــادة ق ــذ، بزي ــةً بالســنوات الســابقة. وُتشــارك     ٢٠احلجــم اإلمجــايل للتنفي ــة مقارن يف املائ

برنـامج النـهج املتكامـل اخلـاص باملـدن      "دين للمرفق، مها اليونيدو أيضاً يف َتدخُّلني مميَّزين جدي
". ويف الســنغال، قامــت اليونيــدو  املســتدامة وبرنــامج النــهج املتكامــل اخلــاص بــاألمن الغــذائي  

 "إن التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة [...] تتطلـب اسـتثمارات ال يف جمـال الصـناعة    
فحسب بل ويف ما يرتبط هبا من بىن حتتية، مثل مرافق النقل واملنافع العامة. وهي تتطلـب أيضـاً   
سياسات واستراتيجيات وأطراً تنظيمية مصمَّمة لتيسري الوصول إىل األسواق وتوفري فرص عمل 

ئيـة.  الئقة واجتـذاب االسـتثمار املباشـر األجـنيب واالرتقـاء بالتكنولوجيـا وضـمان االسـتدامة البي        
ي اليونيــدو علــى إطــالق برناجمهــا اخلــاص بالشــراكة  واعترافــاً منــا بتعقُّــد هــذه التحــديات، ُنحيِّــ 

  القطرية."
البنـاء الـدويل، يف امللتقـى الثالـث للتنميـة الصـناعية        جمموعةالسيد جيم يونغ كيم، رئيس  -

    .٢٠١٥متوز/يوليه  ١٤الشاملة للجميع واملستدامة، الذي ُعقد يف أديس أبابا، 
"سوف يركز التعاون مع اليونيدو على بعض القطاعات ذات األمهية األساسية يف تنمية جمموعة 

، خصوصاً يف جمايل الطاقة والتـدابري البيئيـة، ولكـن    دول أفريقيا والبحر الكاريبـي واحمليط اهلادئ
حتسـناً كـبرياً    سيوىل أيضاً اهتمام كبري لألعمال التجارية الزراعية. ومن شأن عملنا معاً أن يتـيح 

  يف استغالل التمويل املتاح استغالالً ناجعاً."
السيد فرينر ُهوير، رئيس املصرف األورويب لالستثمار، عند التوقيع على مذكرة التفـاهم   -

 .٢٠١٥متوز/يوليه٩مع اليونيدو، يف لكسمربغ،
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بإدماج مسامهتها يف برامج النـهج املتكامـل التابعـة للمرفـق يف برنـامج الشـراكة القُطريـة التـابع         
  لليونيدو.

يلها ألن تصــبح وكالــة منفــذة لــدى صــندوق املنــاخ األخضــر.   واليونيــدو هــي يف ســب   -٢٦
وســوف تعمــل اليونيــدو مــع الصــندوق علــى التــرويج لتنميــة قليلــة االنبعاثــات وصــامدة أمــام    
تغيُّرات املناخ. وميكن هلذه الشراكة أن تؤدي دوراً مهماً يف ضـخ مـوارد ماليـة إضـافية لصـاحل      

  لشاملة للجميع واملستدامة يف البلدان النامية.التنمية الصناعية ا
  
  
  
  
  
  
    

    ٢٠٣٠اليونيدو وخطة التنمية املستدامة لعام   - ثالثاً  
اخُتتمت عملية التفاوض احلكومية الدولية بشأن خطـة التنميـة املسـتدامة ملـا بعـد عـام         -٢٧

ُعقد يف نيويـورك،   ، الذي٢٠١٥مبؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن التنمية املستدامة لعام  ٢٠١٥
. وهبـــذه املناســـبة، اعتمـــدت اجلمعيـــة العامـــة الوثيقـــة ٢٠١٥أيلول/ســـبتمرب  ٢٧إىل  ٢٥مـــن 

)، اليت ُترسـي  ٢٠٣٠ عام (خطة )٤("٢٠٣٠املعنونة "حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 
  القادمة. ١٥اإلطار اجلديد للتنمية العاملية يف السنوات الـ

ــوالن إشــارة صــرحية إىل  وتضــمَّن اإلعــ   -٢٨ ــع واملســتدام     النم االقتصــادي الشــامل للجمي
ومـن   ٢٠٣٠ عـام  والتصنيع والتشارك مـع القطـاع اخلـاص باعتبارهـا جـزءاً أساسـياً مـن خطـة        

ــذها.   ــة     وســائل تنفي ــع واملســتدامة بــني أهــداف التنمي ــة الصــناعة الشــاملة للجمي وإدراج التنمي
ـــ ــز    امل ٩، يف إطــار اهلــدف ١٧املســتدامة ال ــادرة علــى الصــمود وحتفي ــة ق عنــون "إقامــة بــىن حتتي

التصنيع الشامل للجميع واملستدام وتشجيع االبتكار"، يدمج والية اليونيدو العاملية صـراحةً يف  
هذا اإلطار السياسايت اجلديد. كما أن ترابط أهـداف التنميـة املسـتدامة وهنجهـا الشـمويل إزاء      

ية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة مـن صـلة قويـة جبميـع     التنمية املستدامة ُيظهِران ما للتنم
───────────────── 

  )٤(  A/RES/70/1.  

منظومة املدن ومنظومـة  "هناك ثالثة قطاعات رئيسية تتطلب َتحوُّالً كبرياً، هي منظومة الطاقة و
ــذه          ــز التحــول يف ه ــى حتفي ــة عل ــة العاملي ــق البيئ ــع مرف ــدو م اســتخدام األراضــي. وتعمــل اليوني
املنظومات احملورية الثالث [...] باتباع هنج املنصـة املتعـددة اجلهـات املعنيـة، الـذي يضـم مجيـع        

  مزوَّد بالتمويل." داجلهات املعنية املهمة ويستند إىل برنامج حمد
ه، يف امللتقـى  تاملوظفني التنفيـذيني ملرفـق البيئـة العامليـة ورئيسـ      ةناوكو إيشي، كبري ةلسيدا -

 .٢٠١٥متوز/يوليه  ١٤ة الشاملة للجميع واملستدامة، أديس أبابا، يالثالث للتنمية الصناع
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ــذ خطــة       ــاً يف تنفي ــدو دوراً عاملي ــا يعيطــان اليوني ــة املســتدامة، ومــن مث فهم ــام أهــداف التنمي  ع
  ورصدها واستعراضها. ٢٠٣٠

وقدَّمت اليونيدو للدول األعضاء أثنـاء املفاوضـات احلكوميـة الدوليـة الـيت أفضـت إىل         -٢٩
دعمـاً كـبرياً ومعلومـات ُمهمـة مـن خـالل فريـق أصـدقاء          ٢٠٣٠النهائيـة خلطـة    وضع الصـيغة 

التنمية الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة يف نيويـورك. وكانـت املنظمـة حاضـرة أيضـاً يف          
 علـى ، كمـا َعقـدت   ٢٠٣٠ عـام  مجيع االجتماعات ذات الصلة اليت أفضـت إىل اعتمـاد خطـة   

، ملتقاهـا الثالـث للتنميـة    ٥سـبق ِذكـره يف الفقـرة     مثلمـا تنميـة،  املؤمتر الثالث لتمويـل ال هامش 
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة الذي تناول مسألة متويل تلك التنمية. وإىل جانب ذلـك،  

حــدثاً  ٢٠١٥نظمــت اليونيــدو أثنــاء مــؤمتر قمــة األمــم املتحــدة بشــأن التنميــة املســتدامة لعــام   
مـن أجـل تصـنيع أفريقيـا"، أهـاب       ٢٠٣٠ عام ان "إعمال خطةجانبياً رفيع املستوى حتت عنو

جبميع اجلهات املعنية أن ُتوحِّد قواها وتكوِّن شراكة عاملية جديدة مـن أجـل تصـنيع أفريقيـا يف     
  .٩اهلدف  إطار
، أصــبحت التوقعـات املتعلقــة مبسـؤوليات اليونيــدو   ٢٠٣٠ عـام  وعقـب اعتمـاد خطــة    -٣٠

  ودورها ذات شعبتني:
ع مـن اليونيـدو أن ُتطـوِّر وتوسِّـع حافظـة شـراكاهتا وبراجمهـا علـى نطـاق          يتوق  (أ)    

 املتعلقـة بالصـناعة   ومـا يتصـل بـه مـن أهـداف التنميـة املسـتدامة        ٩اهلدف  تنفيذالعامل من أجل 
. وسوف يتحقق هذا من خالل تشجيع النمو والتوسع اجلغـرايف التـدرجييني   ٢٠٣٠حبلول عام 

التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة. كمـا ُيرتـأى إقامـة         للشراكات القُطرية اخلاصة ب
  وحتقيقه؛ ٩حتالفات استراتيجية للنهوض باهلدف 

ســوف يلــزم أن تــوفر اليونيــدو منصــة وخدمــة حكــوميتني دوليــتني مناســبتني     (ب)    
وغـريه مـن أهـداف وغايـات التنميـة       ٩لرصد واسـتعراض التقـدم احملـرز صـوب حتقيـق اهلـدف       

الصـناعة. ومـع أن االستعراضـات الوطنيـة سـتظل هـي العمـود الفقـري         بامة ذات الصـلة  املسـتد 
استعراضـــات مواضـــيعية علـــى  ٢٠٣٠ عـــام لرصـــد التنميـــة العامليـــة، فســـوف تتطلـــب خطـــة 

الصعيدين اإلقليمي والعاملي من أجل إطالع املنتدى السياسي الرفيعي املستوى، الـذي سـيعقد   
لس االقتصادي االجتماعي، على ما أُحرز من تقدم ومـا يوجـد   حتت رعاية اجلمعية العامة واجمل

  من ثغرات إمنائية حمتملة.
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خطة العمل لدعم ورصد التقدم صوب حتقيق التنمية الصناعية الشاملة   - رابعاً  
    للجميع واملستدامة

إىل إجراء متابعة واستعراض منتظمني لتنفيذ اخلطة من خـالل   ٢٠٣٠ عام تدعو خطة  -٣١
 ذي طابع طوعي وفعـال وتشـاركي وشـفاف ومتكامـل،     ،حكَم للمتابعة واالستعراض"إطار ُم

  )٥(.والعاملي"الصعيد الوطين واإلقليمي كل من يعمل على 
مـن  جرى متابعة واستعراض أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا باسـتخدام جمموعـة   توس  -٣٢
ئية علـى إطـار تلـك املؤشـرات     عامليـة. وسـوف توافـق جلنـة األمـم املتحـدة اإلحصـا       الؤشرات امل

، مث يعتمده اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي واجلمعيـة العامـة    ٢٠١٦العاملية حبلول آذار/مارس 
  لألمم املتحدة وفقا للواليات القائمة.

وترتئي اخلطـة كـذلك إنشـاء شـبكة مـن عمليـات املتابعـة واالسـتعراض علـى الصـعيد             -٣٣
دور مركـزي يف اإلشـراف علـى    بـ ياسـي الرفيـع املسـتوى    ملنتـدى الس "افيها وسيضطلع العاملي، 

مــع اجلمعيــة العامــة واجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي وســيعمل بشــكل متَّســق هــذه الشــبكة، 
وسـوف َيسترشـد املنتـدى     )٦("القائمـة.  لوالياهتـا ذات الصـلة، وفقـاً    واملنتـديات وسائر اهليئات 

، الـذي تعـده إدارة   السـنوي للتنميـة املسـتدامة   بـالتقرير العـاملي   السياسي الرفيـع املسـتوى أيضـاً    
األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، وكذلك التقـارير اإلقليميـة للتنميـة املسـتدامة،     

  )٧(اليت ُتعدها اللجان االقتصادية اإلقليمية.
مـن   يف إطار املنتدى السياسي الرفيع املستوىمبا سُيجرى وُيتوقع أن ُيدَعم هذا اجلهد   -٣٤

سـتدعمه اللجـان   "كمـا   استعراضات مواضيعية للتقدم احملرز بشـأن أهـداف التنميـة املسـتدامة،    
اهليئـات واحملافـل احلكوميـة الدوليـة،     وسـائر  الوظيفية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي  

سـوف  والصالت القائمة فيمـا بينـها.   واليت ينبغي هلا أن جتسِّد تكامل أهداف التنمية املستدامة 
ُتشــرِك هــذه اهليئــات واحملافــل مجيــع اجلهــات ذات املصــلحة. وســوف يكــون عملــها، حيثمــا     

ومـن خـالل    )٨(."أمكن، رافدا لدورة أعمال املنتدى السياسي الرفيـع املسـتوى ومتوافقـا معهـا    
───────────────── 

  )٥(  A/RES/70/1 ٧٣و ٧٢، الفقرتان.  
  )٦(  A/RES/70/1 ٨٢، الفقرة.  
  )٧(  A/RES/70/1 ليونيدو حىت اآلن إسهاماً فعاالً يف إعداد التقرير العاملي للتنمية أسهمت ا. وقد ٨٣، الفقرة

املستدامة، مع قيامها بدور قيادي يف إعداد الفصل املخصص للتصنيع واستدامة االستهالك واإلنتاج. كما 
اضيعية أسهمت اليونيدو يف إعداد أول منوذج أوَّيل للتقارير اإلقليمية للتنمية املستدامة من خالل مسامهات مو

 خمصصة هلذا الغرض.

  )٨(  A/RES/70/1 ٨٥، الفقرة.  
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هذه املنظومة املعزَّزة والالمركزية من الصالت الرصدية واالستعراضية، ُيتوّخى أن تكـون آليـة   
 عـام  عراض العاملية التابعة للمنتدى السياسي الرفيع املستوى جمسِّدة متاماً ملا تتسم به خطةاالست

  من طابع مشويل وعاملي. ١٧وأهداف التنمية املستدامة الـ ٢٠٣٠
خصوصـاً  وبالصـناعة،  املتعلقـة  ويف سياق التقدم احملرز بشأن أهداف التنمية املسـتدامة    -٣٥

يونيدو وأجهزهتا املعنية بتقرير السياسـات مبوقـع يؤهلـها ألداء    ، تتمتع ال٩صوب حتقيق اهلدف 
املواضيعيني. ويلزم أن يكـون ألي آليـة مـن     للمتابعة واالستعراضدور قيادي يف أي آلية عاملية 

هــذا القبيــل طــابع حكــومي دويل وأن تكــون مســيَّرة كليــاً مــن جانــب الــدول األعضــاء. كمــا  
املواضــيعي علـى صـعيد الوكـاالت باعتبـارات املنتــدى      ينبغـي هلـا أن تـربط أنشـطة االسـتعراض     

كمـا سـيوفر األمـني العـام لألمـم املتحـدة        السياسي الرفيع املستوى اخلاصة بالعاملية والشمولية.
إرشــادات أخــرى هبــذا الشــأن يف تقريــر عــن آليــات املتابعــة         ٢٠١٦يف كــانون الثاين/ينــاير  

األمـم  ا بـني مجيـع الـدول األعضـاء وكيانـات      واالستعراض، يستند إىل االستقصاء اجلاري حالي
  املتحدة.

الدول األعضاء تودُّ أن تنظر يف خيارات إلنشاء آليـة متابعـة واسـتعراض     ولذلك، لعلَّ  -٣٦
منــها، وفقــا   ٩مناســبة داخــل اليونيــدو بشــأن أهــداف التنميــة املســتدامة، وخاصــة اهلــدف         

 ٢٠١٩-٢٠١٦لربنـاجمي املتوسـط األجـل    أسندت إليها يف إعالن ليما واإلطار اللواليات اليت 
لعــل الــدول األعضــاء تــود النظــر يف  ومــن أجــل إجــراء هــذه املــداوالت،. ٢٠٣٠وخطــة عــام 

ف التنميـة  أهـدا إنشاء فريق عامل مفتوح يعىن بطرائق عمل آلية املتابعة واالسـتعراض اخلاصـة ب  
اآللية. ويفترض أن يقـدم  ، وباإلطار املرجعي لتلك ٢٠٣٠يف خطة  بالصناعةاملستدامة املتعلقة 

  عن استنتاجاته إىل دورة اجمللس الرابعة واألربعني. الفريق العامل تقريراً
    

    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه  - خامساً  
يقـر اخنـراط   لعل املؤمتر يـود أن حيـيط علمـاً باملعلومـات الـواردة يف هـذه الوثيقـة، وأن          -٣٧

ــة   ــذ خط ــدو يف تنفي ــام اليوني ــة     ٩وخصوصــا اهلــدف  ، ٢٠٣٠ ع ــداف املتعلق ــن األه ــريه م وغ
يــوفر إرشــادات بشــأن اإلطــار والترتيبــات  بالصــناعة. وإىل جانــب ذلــك، لعــل املــؤمتر يــود أن  

وغـــريه مـــن األهـــداف  ٩اخلاصـــة باهلـــدف  االســـتعراضاملتابعـــة والتحضـــريية األنســـب آلليـــة 
  .٢٠٣٠ عام والغايات املتعلقة بالصناعة يف خطة

  


