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المؤتمر العام

الدورة التاسعة عشرة

فيينا 29 ،تشرين الثاني/نوفمبر –  3كانون األول/ديسمبر 2021
َّ
المؤقت
البند  23من جدول األعمال

أنشطة اليونيدو المتعلقة بإعالن أبوظبي الوزاري
ألقل البلدان نموا

أنشطة اليونيدو الداعمة ألقل البلدان نموا
تقرير من المدير العام
عمال ب ااالق ار م ع/18-ق 8-بشا ا ا ا ا ا ا االن إعالن ألوابي الو ا و ألق ا البذ اادان نموا ،تق اادم ه ااذه الوثيق ااة

ُّ
اضطذع لها والفعاليات التي ُنظمت دعما ألق البذدان نموا.
معذومات عن تنفيذ ذلك الق ار  ،وعن األنشطة التي

أول -مقدمة
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اعتباا ا من  4كاانون األول/ديسا ا ا ا ا ا اامبر  ،2020وبعاد فع فاانواتو من تصا ا ا ا ا ا اانين أقا البذادان نموا ،وفق

ما أقرته الجمعية العامة لألمم المتحدة ،أصاابه هنا  46دولة تعتبر من أق البذدان نموا.

()1

ومنذ نشاالة مجموعة

أق البذدان نموا في عام  ،1971ما فتئت اليونيدو تدعم باس ااتم ار الجهود التي تبذلها أق البذدان نموا في مجال
التصا ا ا ا ا ا اانيع ،تذبي ااة لذطذ اال الوا د في ق ار الجمعي ااة الع ااام ااة ( A/RES/2768د ،)26-وذل ااك عن قريق تكيين
خدماتها التقنية واالسا ا ا ا ا ااتشا ا ا ا ا ااا ية مع التحديات اإلنمائية المحددة التي تواجهها تذك البذدان .وقد وضا ا ا ا ا ااع اإلقا

البرناامجي المتوسا ا ا ا ا ا اال األجا لذمنظماة لذفترة  2021-2018هادفاا مودوجاا ثتمثا في تحقيق التكااما لين البرامج
وتوسا ا ا ا ا ا اايع نطااقهاا ،بااالسا ا ا ا ا ا ااتنااد إلى نظرياة التريير في المنظماة .ويحااف اإلقاا البرناامجي المتوسا ا ا ا ا ا اال األجا

__________
( )1لجنة األمم المتحدة لذسياسات اإلنمائية ،قائمة أق البذدان نموا (اعتبا ا من  11شباط/فبراثر  ،)2021متاحة عذى الرابل التالي:
.www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf

ألغراض االستدامة ،لم تُطبع هذه الوثيقة .ويرجى من أعضاء الوفود التكرم بالرجوع إلى الصيغ اإللكترونية لجميع الوثائق.
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لذفترة  2025-2022عذى هذا الهدف المودوج ،وفي الوقت نفسا ا ااه ثواصا ا ا التشا ا ااجيع عذى اتباع نهج ثركو عذى
االحتياجات الخاصة ألق البذدان نموا (.)IDB.49/8-PBC.37/8
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وباالنظر إلى أن  33لذادا من أقا البذادان نموا موجود في القاا ة األفري ياة ،و 12لذادا خخر منهاا موجود

في منطقة خس ا اايا والمحيل الهادا ،تراعي حافظة أنش ا ااطة اليونيدو في أق البذدان نموا الدو الحاس ا اام الذو تؤديه

األقر اإلقذيمية مث العقد الثالث لذتنمية الصناعية ألفري يا ،والتعاون الصناعي فيما لين لذدان الجنوب والتعاون

الصا ااناعي الثالثي ،والدو العالمي الذو تضا ااطذع به عمذية إصا ااالم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية في تحقيق

التنمية الص ا ااناعية الش ا ااامذة لذجميع والمس ا ااتدامة في إقا ععقد العم ع .فعذى س ا اابي المثال ،واعتبا ا من تش ا ارين
األول/أكتوبر ُ ،2020ث َّنفذ في أق البذدان نموا  22مشا ااروعا وقنيا من أصا ا  130مشا ااروعا جا يا من مشا ااا يع
التعاون الصناعي فيما لين لذدان الجنوب والتعاون الصناعي الثالثي في اليونيدو.
وفي ضوء الق ار م ع/18-ق ،8-الذو ُدعيت فيه اليونيدو ،في حدود الموا د الحالية والموا د الخا جة
-3
عن الميوانية ،إلى أن تسا ا ا ا ا ااهم في صا ا ا ا ا ااوا لرنامج عم مؤتمر األمم المتحدة الخامو المعني بلق البذدان نموا،
وفي تنفيذه الحقا ،وافق المجذو التنفيذو لذيونيدو في تمو /ثوليه  2021عذى مشا ا ااروع ثدعم الصا ا ااذة الفعالة لين

المسا اااعدة التقنية التي تقدمها المنظمة والبعد السا ااياسا اااتي والمعيا و ،وذلك لخدمة أق البذدان نموا عذى الصا ااعد
الوقني واإلقذيمي والعالمي .ويدعم المشا ااروع مشا ااا كة المنظمة في العمذية التحضا اايرية لذمؤتمر الخامو المعني

بلق البذدان نموا وفي المؤتمر نفسا ااه ،بما في ذلك عن قريق تنظيم مؤتمر اليونيدو الو ا و التاسا ااع ألق البذدان

نموا ال ذو تشا ا ا ا ا ا ااتر في تنظيمه مع ماتل ممث األمم المتحدة السا ا ا ا ا ا ااامي ألق البذدان نموا والبذدان النامية غير

الس ا اااحذية والدول الجو ية الص ا ااريرة النامية ومنظمة دول أفري يا والبحر الكا يبي والمحيل الهادا ،والذو س ا ا ُايعقد
في تش ا ارين الثاني/نوفمبر  2021قب الدو ة التاس ا ااعة عش ا ارة لذمؤتمر العام لذيونيدو ،باعتبا ه خخر حد تمهيدو
فيع المستوى في إقا العمذية التحضيرية لذمؤتمر الخامو المعني بلق البذدان نموا.
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وتحيل اليونيادو عذماا باانتهااء اسا ا ا ا ا ا ااتراتيجيتهاا التنفياذياة بشا ا ا ا ا ا االن أقا البذادان نموا لذفترة ،2020-2012

بما ثتماشا ا ا ا ا اى مع لرنامج عم إسا ا ا ا ا ااطنبول لذعقد ،2020-2011
االس ااتعراض الش ااام الذو أجرته المنظمة

()3

()2

والتوصا ا ا ا ا اايات واالسا ا ا ا ا ااتنتاجات المنبثقة عن

لتنفيذ اس ااتراتيجيتها المتعذقة لتوس اايع نطاق أس اااليل الرص ااد واإللالا

والتقييم .وفي هذا الس ا ا ااياق ،وافق المجذو التنفيذو لذيونيدو في تمو /ثوليه  2021عذى مش ا ا ااروع ثدعم ص ا ا ااياغة
االس ا ا ا ااتراتيجية وخطة التنفيذ المقبذتين لذمنظمة بش ا ا ا االن أق البذدان نموا لذفترة  ،2031-2022المقر وض ا ا ا ااعهما
باالتس اااق الوثيق مع لرنامج عم الدوحة لص اااله أق البذدان نموا الذو يش اام الفترة نفس ااها ،والذو س ااينبثق عن

المؤتمر الخامو المعني بلق البذدان نموا في عام .2022
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()4

وخالل الفترة  ،2021-2020اسااتبانت اليونيدو الد وا المسااتفادة وأفض ا المما سااات والنهج المبتكرة

في تعويو التنمية الصااناعية الشااامذة لذجميع والمسااتدامة في أق البذدان نموا ،وأند جت نشاار تذك المما سااات في

العمذياة التحضا ا ا ا ا ا اايرياة لذمؤتمر الخاامو المعني بالقا البذادان نموا ،عذى الصا ا ا ا ا ا اعاد الوقني واإلقذيمي والعاالمي.

__________
( )2جرى تمدثد فترة تنفيذ استراتيجية اليونيدو التنفيذية ألق البذدان نموا حتى عام  ،2021بما ثتماشى مع تمدثد فترة لرنامج عم إسطنبول
بسبل الجائحة.

( )3قم تعرين المشروع ، 180251 :عاستعراض النتائج وتوحيدها :استراتيجية اليونيدو التنفيذية ألق البذدان نموا لذفترة  2020-2012في
سياق لرنامج عم إسطنبول لذعقد 2020-2011ع ،متام عذى منصة اليونيدو لذبيانات المفتوحة

(.)https://open.unido.org/projects/M0/projects/180251

( )4كان متوقعاً في البداية أن ُيعقد المؤتمر في الفترة من  21إلى  25خذا /ما ا  2021في الدوحة ،قطر (ق ار الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،)A/RES/74/232 :ولكن ترير موعده إلى الفترة من  23إلى  27كانون الثاني/ثناثر ( 2022ق ار الجمعية العامة لألمم
المتحدة )A/RES/74/232 B :بسبل التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد.19-
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وبالتعاون مع ماتل الممث الس ا ا ااامي ألق البذدان نموا والبذدان النامية غير الس ا ا اااحذية والدول الجو ية الص ا ا ااريرة
النامية ،س ا اااهمت اليونيدو في هذه العمذية عذى النحو التالي ‘1 :إص ا اادا اإلعالن الو ا و بش ا االن تس ا اريع وتيرة

التصا ا ا ا ا ا اانيع في أق البذدان نموا ،المنبثق عن مؤتمر اليونيدو الو ا و الثامن ألق البذدان نموا الذو عقد في عام

 ،2019وكان بمثابة دو ة لتقديم الوثائق في إقا الذجنة التحضا ا ا اايرية الحاومية الدولية لذمؤتمر الخامو المعني

باالقا البذاادان نموا  ‘2تقااديم ليااان ماتوب من المادثر العااام لذيونياادو في إقااا الذجنااة التحضا ا ا ا ا ا اايريااة الحاوميااة

الدولية  ‘ 3المشا ااا كة بصا اافة مناار ومتكذم ومحاو

ئيسا ااي في االجتماعات االسا ااتع ارضا ااية اإلقذيمية ألفري يا

وهاثتي ومنطقة خسا اايا والمحيل الهادا  ‘4تقديم مدخالت إلى لرنامج عم الدوحة ،ومواصا ااذة تبادل ا اء في

اجتماعات الفريق االس ا ااتش ا ااا و المش ا ااتر لين الوكاالت المعني بلق البذدان نموا  ‘5المش ا ااا كة بص ا اافة مناار
وجهاة منظماة ومشا ا ا ا ا ا ااا كاة في التنظيم في فعاالياات جاانبياة ،جنباا إلى جنال الشا ا ا ا ا ا ااركااء في التنمياة ووكااالت األمم

المتح اادة األخرى ،عذى ه اااما ع اادة اجتم اااع ااات حاومي ااة دولي ااة و قذيمي ااة وع ااالمي ااة ،في إق ااا اإلع ااداد لذمؤتمر

الخامو المعني بلق البذدان نموا  ‘6إعداد مواد الدعوة وبذل جهود التوعية من أج نش اار أفضا ا المما س ااات
لين قائفة واسعة من الجماهير.

ثانيا -المساهمة في تنمية أقل البلدان نموا
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تدعم اليونيدو أق البذدان نموا من خالل تقديم الخدمات التقنية واالس ا ااتش ا ااا ية .وتش ا اام قرائق التعاون

مع أق البذدان نموا المشا يع القائمة لذاتها ،وبرامج الشراكة القطرية ،والبرامج القطرية ،ومشا يع إقذيمية وأقاليمية

وعالمية أخرى ،بما في ذلك محاف عالمية تعم من أج تعويو نش ا اار أفضا ا ا المما س ا ااات في مجال التص ا اانيع
لهدف تك ار ها وتوس ا ا اايع نطاقها .واعتبا ا من خب/أغس ا ا ااطو  ،2021يجرو تنفيذ ثمانية

يجرو العم عذى إعداد تساعة لرامج قطرية أخرى.

()6

()5

لرامج قطرية ،في حين

وباإلضاافة إلى ذلك ،تعالج جميع مشاا يع اليونيدو في أق

البذدان نموا مسااائ شااامذة لعدة قطاعات ،بما في ذلك المساااواة لين الجنسااين وتماين المرأة .وتسااهم عدة مشااا يع
في أق البذدان نموا مساهمة كبيرة متوقعة في تحقيق المساواة لين الجنسين ،كما هو الحال في إثيوبيا وأفرانستان

و امبيا والسااودان وكمبوديا ومدغشااقر والنيجر ،في حين ثركو مشااروع في مو امبيق في المقام األول عذى تماين

المرأة في سياق تنمية مجموعة مختا ة من سالس ال يمة الو اعية.
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وبالنظر إلى النجاحات التي حققها حتى ا ن نموذج أعمال اليونيدو المعو لذش ا ا ا ا اراكة لين أصا ا ا ا ااحاب

المص ا ا ا ااذحة المتعددثن – أو لرامج الشا ا ا ا اراكة القطرية  -والطذل المتواثد من جانل الدول األعض ا ا ا اااء في أعقاب

اإلعالنين الو ا يين لعامي  2017و 2019ألق البذدان نموا ،واصااذت اليونيدو توساايع نطاق دعمها ألق البذدان
نموا من خالل نموذج لرامج الش ا ا ا ا ا اراكة القطرية .وتعم اليونيدو حاليا ،لناء عذى قذل دولها األعضا ا ا ا ا اااء ،عذى

تفعي أكثر من نص ا اام لرامج الشا ا اراكة القطرية في أق البذدان نموا ،ومنها مثال إثيوبيا وجمهو ية تنوانيا المتحدة

و واندا و امبيا والسا ا ا ا اانرال وكمبوديا .وقد أدى امتال الحاومات القوو لومام لرامج الش ا ا ا ا اراكة القطرية في إثيوبيا

والس ا ا ا ا اانرال وكمبوديا إلى اس ا ا ا ا ااتثما ات تراكمية إجمالية تتجاو  2,5مذيا دوال منذ لدء تنفيذها ،في حين لذرت

لرامج الشراكة القطرية في جمهو ية تنوانيا المتحدة و واندا و امبيا مرحذة البرمجة.
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وفي سا ااياق العقد الثالث لذتنمية الصا ااناعية ألفري يا ،اسا ااتضا ااافت النيجر مؤتمر القمة األفريقي األول المعني

بالتصاانيع والتنويع االقتصااادو ،الذو شااا كت في تنظيمه مع اليونيدو ومفوضااية االتحاد األفريقي ولجنة األمم المتحدة

__________
( )5أفرانستان وأنروال وبنرالديا و امبيا وغينيا ومدغشقر ومو يتانيا وميانما  .وتنفذ اليونيدو أيضا لرامج قطرية في لذدان ُ فعت من قائمة
أق البذدان نموا وتمر بفترة انتقال سذو ،مث كالو فيردو وفانواتو.
( )6أوغندا وبنن وبو وندو وجمهو ية الكونرو الديمقراقية والسودان وسيراليون وغامبيا وغينيا–ليساو والنيجر.
V.21-07024

3/6

GC.19/16

االقتص ا ااادية ألفري يا ووكالة االتحاد األفريقي لذتنمية  -الش ا اراكة الجدثدة من أج تنمية أفري يا ومباد ة أنص ا ااا أفري يا،

في تشارين الثاني/نوفمبر  ،2021والذو ُثتوقع أن يضام حشادًا من المشاا كين الحاوميين عذى أعذى مساتوى .وكان من

النتائج الرئيس ا ا ااية لهذه القمة اتخاذ ق ار بش ا ا االن وض ا ا ااع إقا جدثد لذتص ا ا اانيع القا و ،مع مراعاة التطو ات الجدثدة مث

جاائحاة كوفياد 19-وبادء النش ا ا ا ا ا اااط التجاا و تحات مظذاة منطقاة التجاا ة الحرة القاا ياة األفري ياة .والتعااون جاا لين لجناة
األمم المتحدة االقتصادية ألفري يا واليونيدو إلعداد منشو مشتر عن مسا التصنيع في النيجر.
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وفي الفترة من  1أثذول/س ا ا ا اابتمبر  2019إلى  31خب/أغس ا ا ا ااطو  ،2021حش ا ا ا اادت اليونيدو موا د

مالية في أق البذدان نموا من خالل الصا اانادثق االسا ااتئمانية المتعددة الشا ااركاء ،لذرت  2 867 950دوال ا.

وعذى وجه التحدثد ،لذغ مجموع الموا د المالية التي ُح شا ا ا اادت من خالل صا ا ا ااندوق لناء السا ا ا ااالم وصا ا ا ااندوق

لرنامج وحدة العم في األمم المتحدة والصااندوق االسااتئماني المتعدد النوافذ لذصااومال مقدا 1 829 361
دوال ا لصا ا ا ا اااله مشا ا ا ا ااا يع في أ بعة لذدان من أق البذدان نموا ،وهي :جمهو ية تنوانيا المتحدة ( 274 394

دوال ا) ،والصا ا ا ا ا ا ااومال (  945 206دوال ات) ،وغينيا (  207 815دوال ا) ،ومالي (  401 946دوال ا) .وبغية

التصاادو لذتحد يات الناجمة عن جائحة كوفيد ، 19 -حشاادت اليونيدو أيضااا موا د مالية لذرت 1 038 589

دوال ا من خالل ص ااندوق األمم المتحدة لمواجهة جائحة كوفيد 19 -والتعافي من خثا ها لص اااله مش ااا يع في

أ بعاة لذادان من أقا البذادان نموا ،وهي :إثيوبياا (  419 440دوال ا) ،وجمهو ياة تنوانياا المتحادة ( 200 000

دوال ) ،وغينيا (  249 019دوال ا) ،ومدغشقر (  170 130دوال ا).
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ودعمت اليونيدو األنش ااطة البرنامجية في أق البذدان نموا ،ومنها مثال إثيوبيا وبو كينا فاس ااو وجمهو ية

تنوانيا المتحدة و امبيا والساانرال وغينيا ومدغشااقر ،بغية التصاادو لذتحديات االجتماعية واالقتصااادية الناجمة عن

جائحة كوفيد 19-من خالل أنش ا ااطة التعاون المص ا ااممة خص ا اايص ا ااا ،بما في ذلك البرمجة المش ا ااتركة ،ألغراض
االسا ا ا ااتعداد واالحتواء ،واالسا ا ا ااتجابة والتكيُّن ،والتعافي والتحول ،وذلك من خالل لرنامج التعافي الصا ا ا ااناعي من

جائحة كوفيد 19-وغير ذلك .ومن خالل أفرقة األمم المتحدة القطرية ،سا ا ا اااعدت اليونيدو أيضا ا ا ااا الحاومات في
صياغة وتنفيذ خطل األمم المتحدة لتدالير التصدو االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد.19-
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ونفذت اليونيدو أيضااا ،من خالل نظرائها الحاوميين ،سااذسااذة من الد اسااات االسااتقصااائية لهدف تقييم

أثر جائحة كوفيد 19-عذى أق البذدان نموا .وقد أُجريت د اس ااات اس ااتقص ااائية بغية تقييم ما ثذي ‘1 :المنش ا ت
الص ا ااريرة والمتوس ا ااطة وقطاع الص ا ااناعة التحويذية في أفري يا جنوب الص ا ااحراء الكبرى  ‘2المنش ا ا ت الص ا ااريرة
والمتوساطة في قطاع تجهيو األغذية (د اساة اساتقصاائية أجرتها اليونيدو ومنظمة األغذية والو اعة لألمم المتحدة
ووكالة االتحاد األفريقي لذتنمية  -الشا ا ا اراكة الجدثدة من أج تنمية أفري يا)  ‘3التدالير الحاومية المتخذة عذى
صاعيد الساياساات العامة من أج التخ ين من أثر جائحة كوفيد 19-عذى القطاع الصاناعي  ‘4أثر الجائحة
عذى مستوى المنش ت (د اسة استقصائية أجرتها اليونيدو ومصرف التنمية األفريقي).
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وتس ا ا اااهم اليونيدو أيض ا ا ااا مس ا ا اااهمة نش ا ا ااطة في التحذي القطرو المش ا ا ااتر الذو تجريه األمم المتحدة،

كمااا َّ
وقعاات عذى أقر األمم المتحاادة لذتعاااون في مجااال التنميااة المسا ا ا ا ا ا اتاادامااة (أقر التعاااون) ،وهي تتولى في
الوقت نفسا ا ا ا ا ااه أيضا ا ا ا ا ااا ئاسا ا ا ا ا ااة أفرقة النتائج ذات الصا ا ا ا ا ااذة .وتشا ا ا ا ا اام أقر التعاون التي َّ
وقعت عذيها اليونيدو

في أقا ا البذ اادان نموا م ااا ثذي :إثيوبي ااا ( ،)2025-2022وأنروال ( ،)2022-2020وأوغن اادا (،)2025-2021

وتيمو -ليشتي ( ،)2025-2021ومدغشقر (.)2023-2021
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وفي عام  ،2020حص ا ا ااذت اليونيدو عذى اعتماد من الص ا ا ااندوق األخض ا ا اار لذمنا  ،وخططت لوض ا ا ااع

وتنفيذ مشا يع ممولة من الصندوق األخضر لذمنا من أج دعم أق البذدان نموا في إقا لرناما ا ا ا ا ا ااج العما ا ا ا ا ا ا

االسترشادو لذكيانات لعام  .2021ومن خالل الصندوق األخضر لذمنا  ،من المتوقع أن تسهم مشا يع اليونيدو
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إسا ااهاما مؤث ار في التحول إلى الطاقة النظيفة ،وخفض االنبعاثات الكربونية ،واألخذ بالمما سا ااات التجا ية القائمة

عذى االقتصاد الدائرو من أج العم المناخي ،بالتعاون مع عدة مؤسسات وقنية.
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وفي عام  ،2020أص ا اابه مش ا ااروع القد ة المتعذقة بالطاقة المتجددة وكفاءة اس ا ااتخدام الطاقة في منطقة

هنادو-كوش هيمااالياا ( )REEECHيعما باااما قااقتاه تحات مظذاة الشا ا ا ا ا ا اابااة العاالمياة لذمراكو اإلقذيمياة لذطااقاة
المسا ااتدامة .ويهدف هذا المشا ااروع ،الذو يسا ااتضا اايفه المركو الدولي لذتنمية المتكامذة لذجبال ،إلى تحسا ااين فر

الحصااول عذى خدمات الطاقة المسااتدامة في منطقة هندو كوش في جبال الهيمااليا ،بما في ذلك في أفرانسااتان

وبوتان ونيبال .وهو ثذبي أيضاا الحاجة المذحة إلى تعويو التعاون فيما لين لذدان الجنوب والتعاون الثالثي بشالن

الطاقة الخضراء في المناقق الجبذية.
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وبتموي من االتحاد األو وبي ،واص ا ا ا ا ااذت اليونيدو تنفيذ عدة مش ا ا ا ا ااا يع في أق البذدان نموا تهدف إلى

تعويو القد ة التنافساية الصاناعية من خالل تعويو معاثير االمتثال في ساالسا ال يمة ،وذلك بغية تحساين ساالمة

األغذية ونوعيتها من أج تعويو النش ا اااط التجا و وفر

الوص ا ااول إلى األسا ا اواق .وتش ا اام المش ا ااا يع اإلقذيمية

العادثاد من أقا البذادان نموا ،بماا في ذلاك لنن وبو كيناا فااسا ا ا ا ا ا ااو وتوغو والسا ا ا ا ا ا اانراال وسا ا ا ا ا ا اايراليون وغاامبياا وغينياا

وغينيا–ليس اااو وليبريا ومالي ومو يتانيا والنيجر .وفي مو امبيق ،ثهدف مش ااروع أُقذق في خذا /ما ا  2020من

أج لناء القد ة التنافس ااية لذص اااد ات إلى تحس ااين النش اااط التجا و وبيئة األعمال التجا ية لس ااالسا ا ال يمة ذات

األولوية التي تتمتع بإماانات قوية تمانها من المشا كة في التجا ة اإلقذيمية والعالمية.
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وفي عااام  ،2020قاادماات اليونياادو كااذلااك الاادعم إلى أق ا البذاادان نموا من أج ا تحقيق أهااداف اتفااا يااة

ميناماتا بش االن الوئبق ،وخص ااوص ااا من خالل مش ااا يع تعدثن الذهل الحرفية والمحدودة النطاق ،بما في ذلك في
لو كينا فاسااو و واندا ونيبال .كما دعمت المنظمة الوفاء بالمتطذبات المبينة في اتفا ية اسااتكهولم بشاالن المذوثات

العضوية الثالتة في أق البذدان نموا ،في لذدان منها جمهو ية الو الديمقراقية الشعبية والسنرال ومالي وميانما .
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صا ا ا امم لهدف ش ا ا اارم اهو وانتش ا ا ااا
وأص ا ا ااد ت اليونيدو تقرير التنمية الص ا ا ااناعية لعام  ،2020الذو ُ

تكنولوجيات اإلنتاج الرقمي المتقدمة الخاصة بالثو ة الصناعية الرابعة ودو ها في مستقب التصنيع .ويشير تقرير

لذدان مث إثيوبيا وأوغندا وبنرالديا و امبيا ومالوو من مسا ا ا ااتخدمي
التنمية الصا ا ا ااناعية إلى أنه في حين تعتبر ي
تكنولوجياات اإلنتااج الرقمي المتقادماة ،فاإن القسا ا ا ا ا ا اام األكبر من أقا البذادان نموا ال يسا ا ا ا ا ا ااتخادم هاذه التكنولوجياات

ثم ثنبري تطوير البنى التحتياة والمهاا ات الرقمياة المالئماة
و/أو ثنتجهاا في قطااعاات الصا ا ا ا ا ا انااعاة التحويذياة .ومن َّ
من أج تجنل خطر التخذم أكثر عن الركل.
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وواصا ا ااذت اليونيدو دعم أق البذدان نموا في صا ا ااياغة السا ا ااياسا ا ااات واالسا ا ااتراتيجيات الوقنية الال مة لتحقيق

التحول االقتصااادو الهياذي .وفي إثيوبيا ،أقرَّت الحاومة ،من خالل و ا ة التجا ة والصااناعة ،اسااتراتيجية وقنية لتنظيم
المش ا ا ا ااا يع لذفترة  2025-2020تهدف إلى دعم األعمال التجا ية من القطاعين الخا

والعام ،بما في ذلك األعمال

التجا ية الخاص ااة بالش ااباب والنس اااء والش ااركات الناش اائة .وكان وض ااع هذه االس ااتراتيجية ثمرة تعاون مش ااتر لين مؤتمر
األمم المتحدة لذتجا ة والتنمية (األونكتاد) واليونيدو ،لدعم مالي من لرنامج اليونيدو لذشراكة القطرية في إثيوبيا.
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ويعاني القسا ا اام األكبر من أق البذدان نموا من فجوات في جمع البيانات الصا ا ااناعية ،األمر الذو يمث

شا اارقا مسا اابقا لرصا ااد التقدم المحر نحو تحقيق التنمية الصا ااناعية الشا ااامذة لذجميع والمسا ااتدامة عذى نحو فعال.

وتح يقاا لهاذه الرااياة ،أقذقات اليونيادو في تشا ا ا ا ا ا ارين األول/أكتوبر  2020أداة جادثادة متااحاة عذى اإلنترنات ،وهي
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متعق ال الصا ا ا ا ا ا اناااعااة الخااا

بااالهاادف  9من أهااداف التنميااة المسا ا ا ا ا ا اتاادامااة (،)SDG 9 Industry Tracker

()7

بغية مساعدة الدول األعضاء ،وخصوصا أق البذدان نموا ،في هذه العمذية.

ثالثا -اإلجراء المطلوب من المؤتمر اتخاذه
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لع َّ المؤتمر ُّ
ثود أن يحيل عذما بالمعذومات الوا دة في هذه الوثيقة.

__________
(.https://iap.unido.org/data )7
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