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  جملس التنمية الصناعية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢٩-٢٧فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت ٦لبند ا

تثمارية اإلطار الربناجمي املتوسط األجل واخلطة االس
  املتوسطة األجل

  

    

      ٢٠٢١-٢٠١٨طار الربناجمي املتوسط األجل، اإل    
  من املدير العام ات شاملةمقترح

  
      تصويب
ملســاواة بني امقتضــيات خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشــأن مع  اتســاقًا  

الوثيقــة  من ٤١و‘ ١‘ ٤٠اجلنســــــني ومتكني املرأة، أدخلــت تعــديالت طفيفــة على الفقرتني 
IDB.45/8/Add.2) وتنشر هذه التعديالت يف هذا التصويب .IDB.45/8/Add.2/Corr.1(. والنص 

نة بني مبيَّ فتيت حِذن أدناه بوضــــع خط حتته. واألجزاء الالذي أضــــيف إىل النص األصــــلي مبيَّ
  قوسني معقوفني.

  
  ‘١‘ ٤٠الفقرة     

 
من خالل التنمية  واإلدماج االجتماعيتعميم الرخاء: حتقيق تقدُّم يف القضــــــاء على الفقر   

نســـني ومتكني املرأة؛ تعزيز املســـاواة بني اجلو وبناء القدرات اإلنتاجية بطريقة شـــاملة؛ الصـــناعية؛
ساء والرجال ضًا االفئات األعمار ومن خمتلف  ]وتوفري املزيد من الفرص [جلميع الن الجتماعية، وأي

  املشاركني يف عمليات التصنيع؛من خالل الشراكات مع مجيع أصحاب املصلحة 
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  ٤١الفقرة     
 

وائد بطريقة ينبغي تصــميم الســياســات الصــناعية واالقتصــادية على حنو يكفل توزيع الف  
اعات، وخفض شـــاملة للجميع. ومبدأ مشول اجلميع ضـــروري لتحقيق اإلمكانات اإلمنائية للصـــن

ــــــواء يف ا ــــــك االجتماعي، س لنمو أو البلدان البلدان املتقدمة التفاوت يف الدخل، وتعزيز التماس
لشباب، أن يسهم أيضًا النامية. وميكن لتمكني الشرائح املهمَّشة من السكان، مبن فيهم النساء وا

واة بني اجلنســني يســمح بالنهوض باملســاللجميع التصــنيع الشــامل ف] فعندما[ يف احلد من الفقر.
املســتدامة، وال ســيما  من أهداف التنمية ٥ومتكني املرأة، مما يدعم، يف مجلة أمور، حتقيق اهلدف 

ــــــبــاب م وعلى نفس املنوال، عنــدمــا. من خالل إجيــاد فرص العمــل والــدخــل ن دون يكرب الش
بحوا من منظِّمي هتم على أن يصــتنظيم املشــاريع، فإنَّ قدريف جمال اكتســاب خربات أو مهارات 

ركتهن يف األنشــطة املشــاريع تكون حمدودة. وباملثل، فإنَّ اخنفاض مســتويات تعليم النســاء ومشــا
البيانات املصنفة  نشرو وتقوم اليونيدو جبمعاإلنتاجية حيول دون منو قدراهتن على ريادة األعمال. 

ال تزال حمدودة   أن التغطية القطريةحســـب نوع اجلنس عن العمالة يف القطاعات الصـــناعية، غري
  يف أغلب األحيان.

 


