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 التعاون يف ميدان التنمية الصناعيـة - ٦١/٢١٥
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــا إذ تـــــشري  ــؤرخ ٤٦/١٥١ إىل قراراهتـــ ــانون األول١٨ املـــ ــسمرب / كـــ  ،١٩٩١ديـــ

 كـــانون ١٦ املـــؤرخ ٥١/١٧٠  و،١٩٩٤ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٤٩/١٠٨ و
 ،١٩٩٨ديـــــــسمرب / كـــــــانون األول١٥ املـــــــؤرخ ٥٣/١٧٧  و،١٩٩٦ديـــــــسمرب /األول

 كـــانون ٢٠ املـــؤرخ ٥٧/٢٤٣  و،٢٠٠٠ديـــسمرب / كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٥٥/١٨٧ و
ــؤرخ ٥٩/٢٤٩  و،٢٠٠٢ديــــسمرب /األول ــانون األول٢٢ املــ  بــــشأن ٢٠٠٤ديــــسمرب / كــ

 التعاون يف ميدان التنمية الصناعية،
ــضا   ــشري أي ــة   وإذ ت ــشأن األلفي ــونتريي  )١( إىل إعــالن األمــم املتحــدة ب ــق آراء م ، وتواف

وخطة التنفيذ ملؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املـستدامة           )٢(الصادر عن املؤمتر الدويل لتمويل التنمية     
 ،)٣()“ذخطة جوهانسربغ للتنفي”(

 ،)٤(٢٠٠٥ مؤمتر القمة العاملي لعام نتائج إىل وإذ تشري كذلك 

_______________ 
 .٥٥/٢انظر القرار  )١(
 ٢٠٠٢مــــارس / آذار٢٢-١٨تقريـــر املـــؤمتر الـــدويل لتمويـــل التنميـــة، مـــونتريي، املكـــسيك،         )٢(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
ــة املــــس   )٣( ــاملي للتنميــ ــة العــ ــؤمتر القمــ ــر مــ ــستدامة، جوهـــــتقريــ ــا، ـــــانــ  ٢٦ربغ، جنــــوب أفريقيــ
 A.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع      (٢٠٠٢ســـبتمرب /أيلـــول ٤ -أغـــسطس /آب

 .، املرفق٢، الفصل األول، القرار )والتصويب
 .٦٠/١انظر القرار  )٤(
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 بــشأن متابعــة  ٢٠٠٦يونيــه / حزيــران٣٠ املــؤرخ ٦٠/٢٦٥ إىل قرارهــا وإذ تــشري 
 األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       يـشمل ، مبـا    ٢٠٠٥النتائج املتعلقة بالتنمية ملؤمتر القمـة العـاملي لعـام           
 وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا،

ــة الــصناعية  أن إصــالح منظمــة األمــم املتحــدة لل وإذ تالحــظ  ــها مــن أن قــد تنمي مكن
 نتـائج حمـددة وتقـدمي إسـهامات قيمـة يف      قيقتصبح أكثر تركيزا وفعالية وكفاءة وقدرة على حت       

 حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،
 الـصناعية للقـضاء      الذي توليه منظمة األمم املتحدة للتنميـة       هتمام اال وإذ تالحظ أيضا   

 على الفقر من خالل أولوياهتا،
ملتقدمـة   بـني البلـدان ا    التفـاوت وة الـصناعية الـسائدة وأوجـه        فجـ  ال وإذ تالحظ كذلك   

 النمو والبلدان النامية،
القطـاع اخلـاص، يف     ها  ، مبا في  التجاريةاألعمال   دوائر بالدور الذي تقوم به      وإذ تسلم  

 الــيت حيققهــا نــافعاملالقطــاع الــصناعي، وإذ تــشدد علــى أمهيــة   لتنميــة الديناميــةتعزيــز العمليــة 
 االستثمار األجنيب املباشر يف تلك العملية،

 علـى حنـو متبـادل،     وفق شروط متفـق عليهـا        ، بأمهية نقل التكنولوجيا   أيضا وإذ تسلم  
الـة مـن    بوصـفه وسـيلة فع    وكذلك البلدان اليت متر اقتـصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة           إىل البلدان النامية    

 لقضاء على الفقر وحتقيق التنمية املستدامة،إىل ا يف السعيوسائل التعاون الدويل 
 ، أن جلنــة التنميــة املــستدامة ناقــشت يف دورهتـا الرابعــة عــشرة مجلــة أمــور وإذ تالحـظ  

 عية،منها التنمية الصنا
 ؛)٥( بتقرير املدير العام ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعيةحتيط علما - ١ 
ــد  - ٢  ــصادي    تؤكــد مــن جدي ــشكل عــامال أساســيا يف النمــو االقت ــصنيع ي  أن الت

ــة     ــة املــستدامة والقــضاء علــى الفقــر يف البلــدان النامي البلــدان الــيت متــر  وكــذلك املطــرد والتنمي
 وتوليــد الدخــل وتيـسري عمليـة االنـدماج      ة املنتجـ العمالـة اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، ويف إجيــاد    

 عي، مبا يف ذلك إدماج املرأة يف عملية التنميـة؛االجتما
تحقيــق للبنــاء القـدرة اإلنتاجيــة والتنميـة الـصناعية مــن دور حيـوي       مـا تؤكـد  - ٣ 

 األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛

_______________ 
 .A/61/305انظر  )٥(
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ــشامل ألنــشطة منظمــة األمــم املتحــدة لل     حتــيط علمــا  - ٤  تنميــة  باالســتعراض ال
 والـــذي مكــــنها مــن أن ،الــصناعية الــذي اضــطلع بـــه وفقــا الســتراتيجيتها املتعلقــة بالــشركات

لبلـدان  اتصبح منظمـة أكثر تركيـزا وفعالية وكفاءة، وخباصـة بالنـسبة للبلـدان الناميـة وكـذلك                 
قيمـة يف  اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، قادرة على حتقيق نتـائج ملموسـة وتقـدمي إسـهامات            

 حتقيق األهداف اإلمنائيـة املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية؛
 اختاذ تدابري وطنية ودولية مؤاتيـة لتصنيع البلدان الناميـة،          على ضرورة  تشــدد - ٥ 

وحتــــث مجيــــع احلكومـــات علـــى اعتمـــاد وتنفيـــذ سياســـات واســـتراتيجيات إمنائيــــة إلطـــالق 
 اإلنتاجيـة مـن خـالل تنميـة القطـاع اخلـاص، ونـشـر التكنولوجيـات             تعلقـة بزيـادة   املاإلمكانات  

السليمة بيئيا والناشئـة، وتشجيع االستثمار، وحتسني سبل الوصول إىل األسواق، واالسـتخدام            
الفعال للمساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة لـتمكني البلـدان الناميـة مـن حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة املتفـق                      

 العملية؛ هذهالعمل على استدامة يا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، وعليها دول
الـشمال وبلـدان اجلنـوب يف       بلـدان   بـني   والتجـارة    أمهيـة تعزيـز التعـاون        تؤكد - ٦ 

ميدان التنمية الصناعية، وتربز أمهية إشاعة مناخ إجيايب لالستثمار واألعمال التجاريـة، وتـشدد              
التجارة بـني بلـدان الـشمال وبلـدان      بةنشر التكنولوجيا املتصلضمنه يت ما على إىل جانب ذلك  

 اإلنتاجية يف الصناعات القائمة علـى التكنولوجيـا املتطـورة           يف ا إجيابي اأثرالذي ميارس    ،اجلنوب
يف مـن أمهيـة      ، أنشطة التصنيع القائمـة علـى كثافـة العنـصر التكنولـوجي يف البلـدان الناميـة                 يفو

 لقدرات اإلنتاجية وتنويعها وحتديثها؛تشجيع توسيع نطاق ا
 ، التنمية الـصناعية، وتـشجع     يدان بأمهية التعاون بني بلدان اجلنوب يف م       تسلم - ٧ 

 اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية، على دعم جهـود البلـدان               ،يف هذا الصدد  
  التعاون الثالثي؛هامن ،بوسائلالنامية 

يف سـياق الـروابط بـني      وخباصة  لصناعة يف التنمية االجتماعية،      مسامهة ا  تؤكد - ٨ 
 ثريـا  مصدرا    املتداخلة جمموع هذه الروابط  ضمن  الصناعة متثل   ن  الصناعة والزراعة، وتالحظ أ   

 االندماج االجتماعي الالزم للقضاء على الفقر؛حتقيق إلجياد فرص العمل وتوليد الدخل و
ــتتـــدعو - ٩  ــلة اسـ ــة  عمال إىل مواصـ  املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة ألغـــراض التنميـ

، وهتيـب بالبلـدان    وكذلك البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة        الصناعية يف البلدان النامية   
ه مــن جهــود مــن أجــل حتقيــق مزيــد مــن ـتبذلــ امــأن تواصــل تعاوهنــا في املاحنــة والبلــدان املتلقيــة

املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة املكرسـة ألغـراض التعـاون يف              مـوارد    عمالاسـت يف  كفـاءة   الفعالية و ال
 التنمية الصناعية، وأن تـدعم جهـود البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة                    يدانم

 ألغـراض  أمهية تعبئة األموال     ربز، وت  التنمية الصناعية  يدانبينها يف م   ماتعزيز التعاون في  لانتقالية  
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لــى املــستوى القطــري، مبــا يف ذلــك التمويــل اخلــاص واألمــوال املقدمــة مــن لتنميــة الــصناعية عا
 مؤسسات متويل التنمية ذات الصلة؛

، مبـا فيهـا املـوارد     األخـرى   املـوارد  ميـع  إىل االستعمال املتواصل جل    تدعو أيضا  - ١٠ 
ك البلـدان   اخلاصة والعامة واألجنبية واحمللية، من أجل التنمية الصناعية يف البلدان النامية وكـذل            

 اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛
 أمهيـة التعـاون والتنـسيق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة يف تـوفري                  تكرر تأكيد  - ١١ 

لبلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا        ا وكـذلك    فعـال للتنميـة الـصناعية املـستدامة للبلـدان الناميـة           الدعم  ال
أن تواصـل االضـطالع بـدورها     للتنميـة الـصناعية  ، وهتيب مبنظمة األمـم املتحـدة   مبرحلة انتقالية 

  التنمية الصناعية وفقا لواليتها؛يدان يف مالرئيسي
علـى مواصـلة تعزيـز فعاليتـها          منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية          تشجع - ١٢ 

تعزيز تعاوهنـا مـع املؤسـسات األخـرى يف منظومـة             منها   ،جبملة وسائل وأثرها اإلمنائي    أمهيتهاو
  املتحدة على مجيع الصعد؛األمم

املــشاركة بنــشاط يف التنــسيق  نظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية  مبيــبهت - ١٣ 
إطــار عمــل األمــم املتحــدة  ووحــد املي التقيــيم القطــرعملــييتعلــى الــصعيد امليــداين عــن طريــق 

 ؛يةنهج القطاعالمن خالل للمساعدة اإلمنائية و
الـصغرية  املشاريع   تنميـة املشاريع البالغة الصغر و      إىل تعزيز  على احلاجة تشدد   - ١٤ 

خـاص    منها التدريب والتعليم وحتسني املهارات، مع التركيز بوجـه         ،واملتوسطة احلجم بوسائل  
 على الصناعة القائمة على الزراعة باعتبارها مصـدرا لكسب الـرزق يف اجملتمعات الريفيــة؛

، ضـمن واليتـها،     املتحدة للتنمية الصناعية  منظمة األمم    احلاجة إىل قيام     تؤكد - ١٥ 
بتعزيز تنمية الصناعات التنافسية يف البلدان النامية وكـذلك البلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة          

 انتقالية، وخباصة يف أقل البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية؛
 تحقيـق ل اهتامـسامه  زيـادة علـى     منظمة األمم املتحدة للتنميـة الـصناعية       تشجع - ١٦ 

ــا     ــة أفريقي ــن أجــل تنمي ــدة م ــشراكة اجلدي ــة ،)٦(أهــداف ال ــصنيع   مواصــلة  بغي ــة الت ــز عملي تعزي
 أفريقيا؛ يف

 إىل مواصلة بناء وتعزيز شـراكتها       منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية     تدعو - ١٧ 
ــشطة املكم      ــات واألن ــم املتحــدة ذات الوالي ــة لألم ــع املؤســسات األخــرى التابع ــها  م ــة لواليت ل

_______________ 
)٦( A/57/304املرفق ،. 
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وأنشطتها هبـدف حتقيـق قـدر أكـرب مـن الفعاليـة واألثـر اإلمنـائي وتعزيـز زيـادة االتـساق داخـل                   
 منظومة األمم املتحدة؛

ــسلم - ١٨  ــز      ت ــضل املمارســات يف جمــاالت التجهي ــات يف تكــرار أف ــة املعلوم  بأمهي
 ؛وتشجعهالصدد  بني بلدان اجلنوب يف هذا  وتسلم أيضا بأمهية التعاون،والتصميم والتسويق

ــدور حتــيط علمــا - ١٩  ــة     هــمامل بال ــه منظمــة األمــم املتحــدة للتنمي الــذي تــضطلع ب
الــصناعية يف ميــادين التنميــة الــصناعية للقطـــاعني العــام واخلــاص، وزيــادة اإلنتاجيــة، وبنـــاء         
القدرات التجارية، واملسؤولية االجتماعية للشركات، ومحاية البيئة، وكفاءة استخدام الطاقـة،           

  الطاقة املتجددة؛عزيز استخدام مصادرتو
 هتاعلــى مواصــلة تطــوير قــدر منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية تــشجع - ٢٠ 
ــز فهــم     امنتــدى عامليــ بوصــفها  ــة العوملــة، بتعزي ــام، يف ســياق عملي ــها، هبــدف القي  وفقــا لواليت
ــة وملــسائل القطــاع الــصناعي العامليــ   مــشترك علــى الفقــر وحتقيــق   القــضاء يف وأثرهــا ةاإلقليمي
املــستدامة، وتــدعو إىل زيــادة تعزيــز هنــج الــربامج املتكاملــة القائمــة علــى الطلــب علــى    التنميــة

 الصعيد امليداين؛
الثالثـة والـستني     إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا              تطلب - ٢١ 

 .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
 ٨٣اجللسة العامة 

 ٢٠٠٦ ديسمرب/ول كانون األ٢٠
 


