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مالحظة استهاللية
-1

المقررات والق اررات التي اعتمدها المؤتمر العام في دورته العادية التاسعة عشرة (.)2021
ترد في هذه الوثيقة َّ

مقرر
-2
وبغية تيسي ييير اإلحالة المرجعية ،تورد قائمة المحتويات رقماً مسي ييلس ي يالً يمكن اإلشي ييارة به إلى كل َّ
وقرار ،كما تتض ي ي ييمن عنوانه ووثيقة (وثائق) المعلومات األس ي ي يياس ي ي ييية المتعلقة به وبند جدول األعمال ا الص ي ي ييلة.
المقررات والق اررات مدرجةٌ ،قدر اإلمكان ،حسب ترتيب بنود جدول األعمال.
و َّ
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جدول أعمال الدورة العادية التاسعة عشرة
-1

افتتاح الدورة.

-2

انتخاب أعضاء المكتب.

-3

إقرار جدول األعمال.

-4

تنظيم األعمال.

-5

ِّ
الممثلين لدى المؤتمر.
وثائق تفويض

-6

تعيين المدير العام.

-7

انتخاب أعضاء الهيئتين:
(أ)

مجلس التنمية الصناعية؛

(ب)

لجنة البرنامج والميزانية.

-8

تقري ار المدير العام السنويان عن أنشطة المنظمة لعامي  2019و.2020

-9

تقري ار مجلس التنمية الصناعية عن أعمال دورتيه العاديتين الثامنة واألربعين والتاسعة واألربعين.

-10

ملتقى مسائل التنمية الصناعية.

-11

المسائل المالية:
(أ)

المقررة على الدول األعضاء؛
جدول األنصبة َّ

(ب)

وضع اليونيدو المالي؛

(ج)

صندوق رأس المال المتداول؛

(د)

تعيين مراجع حسابات خارجي.

-12

البرنامج والميزانيتان.2023–2022 ،

-13

اإلطار البرنامجي المتوسط األجل.2025-2022 ،

-14

اليونيدو وإصييالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،بما يشييمل إصييالح نظام المنسييقين المايمين الجديد

-15

استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد.19-

-16

أنشطة اليونيدو المتعلقة بإعالن أبوظبي.

-17

اليونيدو والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

-18

اليونيدو وخطة التنمية المستدامة لعام .2030

-19

العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريايا.

-20

أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتحول الرقمي واالبتكار:

والشبكة الميدانية.

(أ)
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-21

-22

أنشطة اليونيدو المتعلقة بتغير المناخ والبيئة والطاقة:
(أ)

أنشطة اليونيدو المتعلقة باالقتصاد الدائري؛

(ب)

أنشطة اليونيدو في مجال البيئة والطاقة؛

(ج)

استراتيجية اليونيدو للتصدي لتغير المناخ.

أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتحول الهيكلي والخبرة القطاعية:
(أ)

V.21-09262

أنشي ي ي ي ي ي يطية اليونييدو المتعلقية بيالتنميية القطياعيية ،بميا في ليع األعميال التجياريية الزراعيية وبنياء
القدرات التجارية وخلق فرص العمل.

-23

أنشطة اليونيدو المتعلقة بإعالن أبوظبي الوزاري ألقل البلدان نمواً.

-24

أنشطة اليونيدو المتعلقة بالدول الجزرية الصغيرة النامية.

-25

أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتعاون مع البلدان المتوسطة الدخل مع مراعاة إعالن سان خوسيه.

-26

استراتيجية اليونيدو لحاالت ما بعد النزاعات/األزمات.

-27

شؤون العاملين ،بما في لع لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي اليونيدو.

-28

المسائل المتعلقة بالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وغيرها من المنظمات.

-29

موعد الدورة العشرين ومكان انعقادها.

-30

اختتام الدورة.
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المقررات
َّ
م ع/19-م1-

إقرار جدول األعمال

أقر المؤتمر العام جدول أعمال دورته التاسعة عشرة بصيغته الواردة في الوثيقة .GC.19/1
َّ

الجلسة العامة األولى
 29تشرين الثاني/نوفمبر 2021
م ع/19-م2-
بالدستور.

إدراج كيريباس وميكرونيزيا (واليات-الموحدة) في القائمة ألف من المرفق األول بالدستور

قرر المؤتمر العييام إدراج كيريبيياس وميكرونيزيييا (واليييات-الموحييدة) في القييائميية ألف من المرفق األول

()1

الجلسة العامة األولى
 29تشرين الثاني/نوفمبر 2021
م ع/19-م3-

انتخاب الرئيس

انتخب المؤتمر العام بالتزكية سعادة السيد محمد المزغني (تونس) رئيسًا للمؤتمر في دورته التاسعة عشرة.

الجلسة العامة األولى
 29تشرين الثاني/نوفمبر 2021
م ع/19-م4-

نواب الرئيس
انتخاب َّ

انتخب المؤتمر العام َّنواب رئيس المؤتمر في دورته التاس ييعة عشي يرة التالية أس ييماؤهم:
غابرييال زيلنر (النمسييا) ،سييعادة السيييد تاياشييي يكيها ار (اليابان) ،سييعادة السيييد محمد عبد المغيث (بنغالدي )،
()2

س ييعادة الس يييدة

المال (مص يير) ،س ييعادة الس يييد أفتاب أحمد خوخر (بايس ييتان) ،س ييعادة الس يييد هنريع تش ييوبيع
س ييعادة الس يييد محمد ُ
(بولندا) ،سعادة السيدة أندريا إيفا نيميس (هنغاريا).

الجلسة العامة األولى
 29تشرين الثاني/نوفمبر 2021
م ع/19-م5-

تنظيم األعمال

َّ
إن المؤتمر العام:
(أ)

َّقرر تناول البنود من  8إلى  29من جدول األعمال في شكل مناقشة عامة في جلساته العامة؛

قرر أيض ي ييا ،وفقا للمادة  44من نظامه الداخلي ،إنش ي يياء لجنة رئيس ي ييية واحدة برئاس ي يية س ي ييعادة
(ب)
َّ
السيدة دومينيكا كرويس (بولندا) ،يجوز أن تُ َّ
مثل فيها كل دولة عضو مشاركة في المؤتمر؛
(ج)

َّقرر كذلع إحالة البنود من  8إلى  29إلى اللجنة الرئيسية إلجراء مناقشة أيثر تركي از بهدف إعداد

مقررات وق اررات تحظى بتوافق اآلراء لتقديمها إلى المؤتمر بكامل هيئته ،وطلب إلى رئيسيية اللجنة الرئيسييية أن
مشيياريع َّ
للمقرر م ع/3-م.11-
تقدم إلى المؤتمر في جلسته العامة الختامية تقري ار مكتوبا عن أعمال هذه اللجنة ،وفقا َّ

الجلسة العامة الثالثة
 30تشرين الثاني/نوفمبر 2021

__________

( )1صدرت قوائم الدول المنقحة في الوثيقة .GC.19/23
( )2لم تقدم الدول المدرجة في القائمة جيم ترشيحات لمناصب نواب الرئيس.
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م ع/19-م6-

تعيين لجنة وثائق التفويض

المؤتمر العام األعضاء التالين للعمل في لجنة وثائق التفويض :االتحاد الروسي ،إسبانيا ،بوتان،
َعيَّن
ُ
الصين ،سيراليون ،السويد ،شيلي ،ناميبيا ،جزر البهاما.

الجلسة العامة الثالثة

 30تشرين الثاني/نوفمبر 2021
م ع/19-م7-

تعيين المدير العام

َّ
إن المؤتمر العام:
(أ)

بمقرر المجلس م ت ص/49-م3-؛
أحاط علماً َّ

(ب)

قرر ،عمال بمقتضى الميادة  2-11من الدستور ،تعيين السيد غيرد مولر مدي ار عاما لليونيدو
َّ

لميدة أربع سي ي ي ي ي ي يينوات اعتبيا ار من  10كيانون األول/ديسي ي ي ي ي ي ييمبر  2021أو الى حين تولي الميدير العيام اليذي يعينيه

المؤتمر العام في دورته العادية الحادية والعشرين مهام منصبه ،أي التاريخين أبعد.

الجلسة العامة الثالثة

 30تشرين الثاني/نوفمبر 2021
م ع/19-م8-

أحكام وشروط تعيين المدير العام

َّ
إن المؤتمر العام:
(أ)

بمقرر مجلس التنمية الصناعية م ت ص/49-م4-؛
أحاط علماً َّ

قرر ،وفق يًا للمييادة  103من النظييام الييداخلي للمؤتمر العييام ،الموافقيية على العقييد الييذي يرفق بهييذا
(ب)
المقرر ،والذي يحدد شروط وأحكام تعيين المدير العام ،ومنها المرتب وغيره من التعويضات المرتبطة بالمنصب.

الجلسة العامة الثالثة
 30تشرين الثاني/نوفمبر 2021
المرفق
عقد تعيين المدير العام
هذا العقد مبرم
بين منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (المشار إليها فيما يلي باسم "المنظمة") ،من جانب،
وغيرهارد مولر (المشار إليه فيما يلي باسم "المدير العام") ،من الجانب اآلخر.
حيث َّ
إن
بناء على توصي ي ي ييية من المجلس ،في دورته التاسي ي ي ييعة عشي ي ي يرة،
المدير العام قد عي ُ
َّنه المؤتمر حسي ي ي ييب األصي ي ي ييولً ،
المعقودة في الفترة من  29تشرين الثاني/نوفمبر إلى  3كانون األول/ديسمبر .2021
فقد اتُّفق بمقتضى هذا على ما يلي:
-1
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يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سي يينوات اعتبا اًر من اليوم العاشي يير من شي ييهر كانون األول/ديسي ييمبر سي يينة ألفين

وواحد وعشيرين ( ،)2021أو إلى أن يتولى المدير العام المعيَّن في دورة المؤتمر العام العادية الحادية والعشيرين

أي التاريخين أبعد.
مهام منصبهُّ ،
-2

مقر العمل الرسمي

يكون المقر الرسمي لعمل المدير العام بمدينة فيينا ،النمسا.
-3

المهام الرسمية

طبقاً لما تنص عليه المادة  11من دستور المنظمة ،يكون المدير العام هو المسؤول اإلداري األول في المنظمة.
-4

االمتيازات والحصانات

يتمتَّع المدير العام بجميع االمتيازات والحصي ي ي ييانات التي يختص بها منصي ي ي ييبه ،وفقاً لما تنص عليه المادة 21
أي صكوك قانونية ات صلة يكون معموالً بها بالفعل أو تصدر في المستقبل.
من دستور المنظمة و ُّ
-5

النظام األساسي للموظفين

يس ي ي ي ييري على المدير العام النظام األس ي ي ي يياس ي ي ي ييي لموظفي المنظمة ،مع ِّ
أي تعديالت قد تدخل على هذا النظام،
و لع في حدود انطباقها عليه.

-6

المرتَّب الخاضع لالقتطاع اإللزامي والبدالت
(أ)

يحص ييل المدير العام على مرتب إجمالي س يينوي قدره مائتان وس ييبعة وخمس ييون ألفاً وعشي يرة

( )257 010دوالرات من دوالرات الواليات المتحدة ،وهو ما يعادل مرتباً أس ي ي يياس ي ي ييياً س ي ي يينوياً ص ي ي ييافياً قدره مائة
وثالثة وتسي ي ي ي ييعون ألفاً وأربعمائة وسي ي ي ي ييبعة دوالرات (( )193 407مرتب المعيل) أو مائة وواحد وسي ي ي ي ييبعون ألفاً
وتسي ي ي ييعمائة وتسي ي ي ييعة وثمانون ( )171 989دوال اًر من دوالرات الواليات المتحدة (مرتب غير المعيل) ،حسي ي ي ييب
الحال .ويعدَّل المرتَّب اإلجمالي والمرتَّب األس ي ي يياس ي ي ييي الص ي ي ييافي َّ
قررت الجمعية العامة تعديل مس ي ي ييتويات
كلما َّ
المرتَّبات اإلجمالية والمرتَّبات األساسية الصافية للموظفين في الفئة الفنية والفئات العليا؛
(ب)

يحصل المدير العام على تسوية مقر العمل والبدالت والمزايا ،بما في لع استحقاقات الضمان

االجتماعي ،المسي ييتحقة لموظفي الفئة الفنية في أمانة اليونيدو بمقتضي ييى النظام األسي يياسي ييي والنظام اإلداري لموظفي
المنظمة ،شريطة َّ
أال يكون الغرض من هذه المكافآت أو البدالت أو المزايا قد استوفي بأحكام أخرى من هذا العقد؛
يحص ييل المدير العام على بدل تمثيل قدره تس ييعة وثالثون ألفاً وتس ييعمائة ( )39 900يورو
(ج)
في السي ي ي يينة ،ويخضي ي ي ييع هذا البدل للتعديل وفقاً لمعدَّل التضي ي ي ييخم السي ي ي يينوي المعمول به في ميزانية المنظمة في

السنوات المتتا لية ،و لع للوفاء بنصيبه من االلتزامات التي تتحملها المنظمة في شكل نفقات تمثيل وضيافة؛

يحص ي ي ي ي ييل المدير العام على بدل س ي ي ي ي ييكن قدره س ي ي ي ي ييتون ألفاً وثالثمائة ( )60 300يورو في
(د)
السيينة ،ويخضييع هذا البدل للتعديل وفقاً لمعدَّل التضييخم السيينوي المعمول به في ميزانية المنظمة في السيينوات
المتتالية؛

يعي ِّيدل المجلس كالًّ من المرتَّيب والبييدالت والم ازيييا المييذكورة تنفياً المسي ي ي ي ي ي ييتحقيية للمييدير العييام
(هي)
بمقتضي ي ي ي ييى هذا االتفاق ،بعد التشي ي ي ي يياور مع المدير العام ،إلبقائها جميعاً متوافقة مع تلع التي يحصي ي ي ي ييل عليها
ِّ
المتخصصة األخرى في إطار النظام الموحَّد لألمم المتحدة.
الرؤساء التنفيذيون في الوكاالت
-7
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البديل ألف
يش ي ي ييارك المدير العام في الص ي ي ييندوق المش ي ي ييترك للمعاش ي ي ييات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة وفقًا ألحكام الفقرة (د) من

المقرر م ت ص/10-م 17-الذي اعتمده مجلس التنمية الصيناعيةَّ .
ويحدد أجره الداخل في حسياب المعاش التقاعدي
َّ
َّ
ويعدل وفقًا للمادة ( 51ج) و(ب) من لوائح وقواعد الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة.
البديل باء
ال يشي ي ي ييترك المدير العام في الصي ي ي ييندوق المشي ي ي ييترك للمعاشي ي ي ييات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة .وبدالً من هذا،

يحص ييل على مبلع يعادل  15,8في المائة من األجر الداخل في حس يياب المعاش التقاعدي ،نظير ما تش ييارك به

المنظمة في صي ي ي ييندوق المعاشي ي ي ييات التقاعدية ،يدفع كمبلع تكميلي ألجره ،عوض ي ي ي ياً عن االشي ي ي ييتراك في صي ي ي ييندوق
المعاشات التقاعدية ،و لع وفقاً لما ينص عليه قرار الجمعية العامة .203/47
-8

ُعملة المدفوعات

سي ي ي ي ي ي ي َّ
يالعملية المنطبقية على الموظفين في الفئية الفنيية والفئيات العلييا العياملين في مقر
يتؤدى الميدفوعيات ب ُ
العمل الرسمي في مدينة فيينا ،النمسا.
-9

اإلشعار باالستقالة

أي وقت ،أن ِّ
يجوز للمدير العام ،في ِّ
يقدم إلى المجلس إشي ي ي ي ي ييعا اًر كتابيًّا باسي ي ي ي ي ييتقالته قبلها بثالثة أشي ي ي ي ي ييهر ،ويؤَ ن
للمجلس بقبولها بالنيابة عن المؤتمر العام .وفي هذه الحالة ،لدى انتهاء فترة اإلش ي ي ييعار تلع ،يتوقف المدير العام

عن كونه مدي ار عاماً للمنظمة وينتهي العمل بهذا العقد.
-10

الدخول ِّ
حيز النفا
يدخل هذا العقد ِّ
حيز النفا اعتبا اًر من اليوم العاشر من شهر كانون األول/ديسمبر .2021

ُوِّقع على هذا العقد في هذا اليوم الثالثين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر  2021في فيينا.
محمد المزغني

غيرهارد مولر

رئيس المؤتمر العام ،بالنيابة عن المنظمة

المدير العام

م ع/19-م9-

ِّ
الممثلين لدى المؤتمر
وثائق تفويض

()3

َّ
إن المؤتمر العام:
(أ)

وقد نظر في تقرير لجنة وثائق التفويض والتوصيات الواردة فيه؛

(ب)

أقر تقرير لجنة وثائق التفويض.
َّ

الجلسة العامة السابعة

 2كانون األول/ديسمبر 2021

__________
( )3أوضحت وفود األردن وإيران (جمهورية -اإلسالمية) وتوغو وتونس والجزائر والجمهورية الدومينيكية والجمهورية العربية السورية والعراق
وعمان وقطر وكوبا وكوستاريكا ولبنان ومصر ودولة فلسطين مواقفها بشأن هذه المسألة.
ٌ
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م ع/19-م10-

إعادة حقوق التصويت-الجمهورية الدومينيكية

َّ
إن المؤتمر العام:
(أ)

أحاط علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة IDB.49/CRP.14؛

(ب)

أحاط علماً أيضاً بمقرر مجلس التنمية الصناعية م ت ص/49-م6-؛

(ج)

اسييتجاب لطلب الجمهورية الدومينيكية بشييأن إعادة حقوق التصييويت لها وفقاً للمادة  2-5من

دستور اليونيدو.

الجلسة العامة السابعة

 2كانون األول/ديسمبر 2021
م ع/19-م11-

تعيين ُمراجع حسابات خارجي

قرر المؤتمر العام تعيين المراجع العام للحس ي ي ي ي ييابات في االتحاد الروس ي ي ي ي ييي مراجعاً خارجيًّا لحس ي ي ي ي ييابات
َّ
اليونيدو لفترة سيينتين ،من  1تموز/يوليه  2022إلى  30حزيران/يونيه  ،2024بمقتضييى االختصيياصييات المحدَّدة

في نظام اليونيدو المالي.

الجلسة العامة السابعة

 2كانون األول/ديسمبر 2021
م ع/19-م12-

انتخاب سبعة وعشرين عضوا في مجلس التنمية الصناعية

عمالً بالمادة  1-9من الدس ييتور ،انتخب المؤتمر العام الدول الس ييبع والعشي يرين التالية لعض ييوية مجلس

التنمية الصناعية لمدة تنتهي عند اختتام دورة المؤتمر العادية الحادية والعشرين في عام :2025

ثمانية عشيير عضيواً من الدول المدرجة في القائمتين ألف وجيم من المرفق األول بالدسييتور:
(أ)
األرجنتين ،أنغوال ،بييايسي ي ي ي ي ي يتييان ،بنغالدي  ،بنمييا ،بيرو ،تييايلنييد ،تونس ،الجزائر ،جنوب أفريايييا ،غييانييا ،فنزويال

(جمهورية-البوليفارية) ،قيرغيزستان ،كوستاريكا ،المغرب ،منغوليا ،نيجيريا ،الهند.
(ب)

سبعة أعضاء من الدول المدرجة في القائمة باء من المرفق األول بالدستور :إسبانيا ،أيرلندا،

(ج)

عضوان من الدول المدرجة في القائمة دال من المرفق األول بالدستور :االتحاد الروسي ،هنغاريا.

تركيا ،سويسرا ،لكسمبرغ ،مالطة ،النمسا.

الجلسة العامة الثامنة

 2كانون األول/ديسمبر 2021

ونتيجية ليذليع ،يتيألف مجلس التنميية الصي ي ي ي ي ي ينياعيية حيالييًّا من اليدول االثني والخمس ي ي ي ي ي ييين التياليية :االتحياد الروس ي ي ي ي ي ييي ،
األرجنتين  ،إسي ي ي ي ي ي يبيانييا  ،ألميانييا  ،اإلميارات العربيية المتحيدة  ،إنيدونيسي ي ي ي ي ي يييا  ،أنغوال  ،أوروغواي  ،أيرلنيدا

،

 ،بنمييا  ،بولنييدا  ،بيرو  ،بيالروس  ،تييايلنييد  ،تركيييا

،

إيطيياليييا  ،بييايسي ي ي ي ي ي يتييان  ،الب ارزيييل  ،بنغالدي

تونس  ،الجزائر  ،جمهورية كوريا  ،جنوب أفريايا  ،سييلوفينيا  ،السيينغال  ،السييودان  ،السييويد  ،سييويسي ار ،
الص ييين  ،غانا  ،فنزويال (جمهورية-البوليفارية)
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يينيا  ،لكس ي ي ي ي ي ييمبرغ  ،مالطة  ،مالي  ،مص ي ي ي ي ي يير  ،المغرب  ،المكس ي ي ي ي ي يييع  ،منغوليا  ،ناميبيا  ،النرويج ،
النمسا  ،نيجيريا  ،الهند  ،هنغاريا  ،هولندا ،اليابان  .ويظل أحد مقاعد القائمة جيم شاغ ًار.
____________
من الدول الستتت والعشتترين التي تنتهي مدة عضتتويتها عند اختتام دورة المؤتمر العام العادية العشتترين

المؤرخ  7تشرين الثاني/نوفمبر .)2019
(المقرر م ع/18-م،8-
في عام 2023
َّ
َّ

من الدول الستتتبع والعشتتترين التي تنتهي مدة عضتتتويتها عند اختتام دورة المؤتمر العام العادية الحادية

المؤرخ  2كانون األول/ديسمبر .)2021
(المقرر م ع/19-م،11-
والعشرين في عام 2025
َّ
َّ
م ع/19-م13-

انتخاب سبعة وعشرين عضواً في لجنة البرنامج والميزانية

عمالً بالمادة  1-10من الدس ييتور ،انتخب المؤتمر العام األعض يياء الس ييبعة والعشي يرين التالين لعض ييوية

لجنة البرنامج والميزانية لمدة تنتهي عند اختتام دورة المؤتمر العام العادية العشرين في عام :2023

خمسيية عشيير عضيواً من الدول المدرجة في القائمتين ألف وجيم من المرفق األول بالدسييتور:
(أ)
األرجنتين ،أوروغواي ،إيران (جمهورية-اإلسييالمية) ،بايسييتان ،الب ارزيل ،بوركينا فاسييو ،تونس ،الجزائر ،الصييين،

غانا ،الفلبين ،مصر ،المغرب ،المكسيع ،الهند.
(ب)

ثمانية أعض ي ي ي ي يياء من الدول المدرجة في القائمة باء من المرفق األول بالدس ي ي ي ي ييتور :إس ي ي ي ي ييبانيا،

(ج)

االتحاد

ألمانيا ،إيطاليا ،تركيا ،فنلندا ،مالطة ،النمسا ،اليابان.

ثالثة أعضي ي ي ي ي يياء من الدول المدرجة في القائمة دال من المرفق األول بالدسي ي ي ي ي ييتور:

الروسي ،بولندا ،هنغاريا.

()4

الجلسة العامة الثامنة

 2كانون األول/ديسمبر 2021
م ع/19-م14-

المقررة على الدول األعضاء
جدول األنصبة َّ

إن المؤتمر العام،
(أ)

أحاط علما بالوثيقة IDB.49/6-PBC.37/6؛

(ب)

بمقرر المجلس م ت ص/49-م7-؛
أحاط علماً أيضا َّ

(ج)

مقررة للفترة المالية  ،2023-2022يس ي ي ي ييتند إلى قرار الجمعية
َّقرر أن يض ي ي ي ييع جدول أنص ي ي ي ييبة َّ

العامة لألمم المتحدة  ،271/73معدال وفقا للعض ي ي ي ي ي ييوية في اليونيدو ،على أن يكون مفهوما أن األعض ي ي ي ي ي يياء الجدد

المقررة في األمم المتحدة،
سيوف تقرر أنصيبتهم عن السينة التي يصيبحون فيها أعضياء على أسياس جدول األنصيبة َّ
حسب انطباقه على اليونيدو؛
(د)

المقررة عن فترة السي ي ي ي ي يينتين 2023-2022
حث الدول األعضي ي ي ي ي يياء على دفع اشي ي ي ي ي ييتراياتها َّ

وفقا للبند ( 5-5ب) من النظام المالي ،الذي ينص على أن تكون االشيترايات وال ُّسيلف مسيتحقة وواجبة الدفع
بكاملها في غضي ي ييون ثالثين يوماً من تلقي رسي ي ييالة المدير العام أو ابتداء من اليوم األول من السي ي يينة التقويمية
التي تقترن بها ،أيهما أبعد؛

__________
( )4أوضح وفد أوكرانيا موقفه بشأن هذه المسألة.
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( )

دعا الدول األعض ي يياء والدول األعض ي يياء الس ي ييابقة التي عليها ِّ
متأخرات إلى أن تفي بالتزاماتها

المقررة غير المس ييددة ،كاملة ودون ش ييروط ،في أقرب وقت ممكن ،أو أن تس ييتفيد من
الدس ييتورية بدفع اش ييتراياتها َّ
خطط السداد لتسوية متأخراتها ،وفقا للق اررات السابقة التي اتخذتها أجهزة تقرير السياسات في اليونيدو.

الجلسة العامة التاسعة

 3كانون األول/ديسمبر 2021
م ع/19-م15-

صندوق رأس المال المتداول

إن المؤتمر العام،
(أ)

بمقرر المجلس م ت ص/49-م7-؛
أحاط علماً َّ

(ب)

قرر أن يظل مسي ي ي ي ييتوى صي ي ي ي ييندوق رأس المال المتداول لفترة السي ي ي ي يينتين  2023-2022عند
َّ

مس ييتوى  7 423 030يورو وأن تظل األغراض المأ ون بأن تس ييتخدم لها أموال الص ييندوق أثناء فترة الس يينتين

 2023-2022على ما كانت عليه في فترة السي ي ي ي ي ي يينتين  ،2021-2020أي على النحو المنصي ي ي ي ي ي ييوص عليه في

المقرر م ع/2-م27-؛
الفقرة (ب) من َّ
(ج)

حث الدول األعض يياء على دفع اش ييتراياتها المقررة غير المس ييدَّدة في أقرب وقت ممكن ،بغية

المقررة.
تقليل الحاجة إلى سحب مبالع من صندوق رأس المال المتداول لتغطية النقص في تسديد االشترايات َّ

الجلسة العامة التاسعة

 3كانون األول/ديسمبر 2021
م ع/19-م16-

البرنامج والميزانيتان2023–2022 ،

إن المؤتمر العام،
(أ)

أحيياط علمييا بييالمقرر م ت ص/49-م 9-الييذي اعتمييد مجلس التنمييية الصي ي ي ي ي ي ينيياعييية بموجبييه

البرنامج والميزانيتين لفترة السي يينتين  2023-2022بالصي يييغة الواردة في الوثيقة  IDB.49/5-PBC.37/5والمعدَّلة

بالوثيقة IDB.49/5/Add.1؛
(ب)

أحياط علميا مع التقيدير بيأن مقترح البرنيامج والميزانيتين أعيد امتثياال للمقرر م ع/18-م،14-

الذي طلبت الدول األعضياء بموجبه إلى المدير العام "أن يضيع مشيروع المي ازنية […] للفترة  2023-2022وفقا
لمبادئ الميزنة القائمة على النتائج"؛
(ج)

سييلم بالتحديات التي يطرحها االنتقال إلى اإلطار الجديد للميزنة القائمة على النتائج والجهود

التي تبذلها األمانة إلعداد مقترح برنامج وميزانيتين متوازن وقائم على األدلة اسيتنادا إلى بيانات النتائج المسيتمدة
من اإلطار المتكامل للنتائج واألداء ،وش ي ي ي ي ييجع على بذل مزيد من الجهود من أجل تحس ي ي ي ي ييين اإلدارة القائمة على

النتائج على مستوى كل من المشروع والبرنامج والمؤسسة؛
(د)

وافق على الهيكل المقترح للميزنة القائمة على النتائج وأحاط علما مع التقدير بتحس ي ي ي ي ي ييين المواءمة

بين البرنامج والميزانيتين 2023-2022 ،واإلطار البرنامجي المتوسي ييط األجل ،2025-2022 ،على النحو الموصي ييى
به ،ضمن جملة أمور ،في تقرير مراجع الحسابات الخارجي للسنة المالية )IDB.47/3-PBC.35/3( 2018؛
(هي)

وافق على تقديرات النفقات اإلجمالية للميزانية العادية البالع مقدارها  145 929 543يورو،

المقررة بمقي ييدار  141 856 243يورو ومن اإليرادات األخرى بمقي ييدار
والمزمع تمويلهي ييا من االشي ي ي ي ي ي ييت اريي ييات َّ

 4 073 300يورو؛
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(و)

وافق أيض ي ي ييا على تقديرات النفقات اإلجمالية البالع مجموعها  39 582 700يورو ألغراض

الميزانية التشييغيلية لفترة السيينتين  ،2023-2022والمزمع تمويلها من مسييتردَّات تكاليا الدعم المتعلقة بخدمات

التعياون التقني وخيدميات أخرى بمقيدار  37 785 546يورو ومن اإليرادات األخرى بمقيدار  1 797 154يورو
ينص عليه النظام المالي؛
حسبما ُّ
(ز)

وافق كذلع على تخص ي ي ي ي ي يييص مبلع مقداره  71 300يورو من الحس ي ي ي ي ي يياب الخاص للتبرعات

(ح)

طلب إلى المدير العام ما يلي:

’‘1

أن يضي ييمن التوازن في تخصي يييص الموارد للنتائج من  1إلى  5خالل تنفيذ البرنامج والميزانيتين،

’‘2

أن يقيدم تقيارير عن حيالية تموييل وتنفييذ البرنيامج والميزانيتين للفترة  2023-2022إلى لجنية

’‘3

أن يقدم تقارير إلى الدورتين المقبلتين للجنة البرنامج والميزانية بشأن أوجه الكفاءة والوفورات

ألغراض األنشطة األساسية من أجل التدريب الخاص بالتطوير الوظيفي خالل فترة السنتين 2023-2022؛

 ،2023-2022مع التركيز بشكل خاص على النتائج اإلنمائية من  1إلى  3وعلى أقل البلدان نموا؛
البرنامج والميزانية ومجلس التنمية الصناعية والمؤتمر العام لليونيدو طوال فترة السنتين؛

فيما بين الدورتين ،على أن يكون السي ي ي ييعي إلى تحقيق الكفاءة والوفورات عملية متواصي ي ي ييلة من عمليات

اإلدارة ،دون عرقلة وظائف المنظمة الرئيسية؛
’‘4

أن يواصي ي ي ي ي ي ييل تعزيز عملييات وأدوات اإلدارة القيائمية على النتيائج التي تعتميدهيا األميانية ،من

حيث صي ييلتها بأمور منها تحديد األهداف والتخطيط القائم على إحداث األثر والرصي ييد المسي ييتمر وإعداد

التقارير والتقييم ،كوسيلة لتحسين المساءلة والتعلم في اليونيدو؛
’‘5

أن يقدم تقارير سينوية إلى المجلس عن التقدم الذي أحرزته األمانة بشيأن البندين  ‘2و’‘4

أعاله ،وال سي يييما بشي ييأن تحسي ييين بيانات النتائج ضي ييمن اإلطار المتكامل للنتائج واألداء ،ألغراض منها

االسترشاد بها في تحديد األهداف على نحو دقيق في إطار البرنامج والميزانيتين للفترات المقبلة؛

الحظ َّ
أن "الموارد الخاصة لصالح أفريايا" إضافة إلى التبرعات ستُستخدم في تعزيز التصنيع
(ط)
في أفريايا وفي تمكين اليونيدو من االض ي ي ي ي ييطالع بدورها الايادي الذي أس ي ي ي ي ييند إليها بموجب قرار الجمعية العامة

لألمم المتحدة  293/70بشأن عقد التنمية الصناعية الثالث في أفريايا.

الجلسة العامة التاسعة

 3كانون األول/ديسمبر 2021
م ع/19-م17-

لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي اليونيدو

َّ
إن المؤتمر العام:
(أ)

قرر انتخاب المرشي ي ييحين التالية أسي ي ييماؤهم عضي ي ييوين وعضي ي ييوين مناوبين في لجنة المعاشي ي ييات
َّ

التقاعدية لموظفي اليونيدو لفترة السنتين :2023-2022
العضوان:

السيدة أندريا إيفا نيميس (هنغاريا)؛
السيد تشاريتا ويراسنع (سري النكا)؛

العضوان المناوبان:
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(ب)

أ ن لمجلس التنمية الصييناعية بأن يجري انتخابات لشييغل ِّ
أي منصييب من المناصييب السييالفة

الذكر قد يصبح شاغ ار قبل أن يعقد المؤتمر العام دورته العشرين.

الجلسة العامة التاسعة

 3كانون األول/ديسمبر 2021
م ع/19-م18-

موعد الدورة العشرين ومكان انعقادها

قرر المؤتمر الع ييام أن ُتعق ييد دورت ييه العش ي ي ي ي ي ييرون في الفترة من  27تشي ي ي ي ي ي يرين الث يياني/نوفمبر إلى  1ك ييانون

األول/ديسمبر  2023في فيينا ،النمسا.

الجلسة العامة التاسعة

 3كانون األول/ديسمبر 2021

الق اررات
م ع/19-ق1-

اليونيدو والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

()5

إن المؤتمر العام،
إ يش ييير إلى ق اررات المؤتمر العام الس ييابقة بش ييأن المس يياواة بين الجنس ييين وتمكين المرأة ،وتحديداً القرار
طلب فيها إلى المدير العام ،من بين جملة
م ع/16-ق 3-والقرار م ع/17-ق 3-والقرار م ع/18-ق ،2-التي ُ
أمور ،أن ِّ
يعزز تنفييذ عمليية تعميم م ارعياة المنظور الجنسي ي ي ي ي ي يياني ،وأن ييدعم تعزيز رييادة المرأة لألعميال التجياريية
وتوليها الايادة ،وأن ِّ
يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مالك موظفي المنظمة،

وإ يشيير كذلع إلى َّ
أن خطة التنمية المسيتدامة لعام  2030تتناول الحاجة إلى تحقيق المسياواة بين الجنسيين

وتمكين جميع النسي ي يياء والفتيات ،و َّ
أن التعميم المنهجي لمراعاة المنظور الجنسي ي يياني في تنفيذ خطة عام  2030أمر بالع

التفاو ُت
األهمية ،يسي ييهم في تحقيق تقدُّم على صي ييعيد جميع أهداف التنمية المسي ييتدامة وغاياتها ،حيث يراعى في تنفيذه ُ
من حيث الظروف على أرض الواقع والقدرات المتاحة ومس ي ييتويات التنمية على الص ي ييعيد الوطني ،واحترُام الس ي ييياس ي ييات
واألولويات الوطنية ،مع المحافظة على االتس ي ي ي ي يياق مع القانون الدولي ،بما في لع من خالل وض ي ي ي ي ييع اس ي ي ي ي ييتراتيجيات
متماسكة للتنمية المستدامة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات،

وإ ِّ
يؤكد من جديد ما جاء في جميع الق اررات ات الصي ي ي ي ي ي ييلة الصي ي ي ي ي ي ييادرة عن الجمعية العامة والمجلس

االقتصييادي واالجتماعي بشييأن المسييائل المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنسيياني وتمكين المرأة اقتصيياديًّا ،وفي
اتفاقية القضي ي يياء على جميع أشي ي ييكال التمييز ضي ي ييد المرأة والبروتوكول االختياري الملحق بها ،في حدود انطباقهما

على ال ييدول األطراف فيهم ييا ،وفي إعالن ومنه يياج عم ييل بيجين والوث ييائق الخت ييامي يية الص ي ي ي ي ي ي ي ييادرة عن مؤتمرات
اسي ييتع ارضي ييه ،وإ يشي ييير إلى نتائج منتدى المسي يياواة بين األجيال وااللتزامات التي قطعها قادة وواضي ييعو االلتزامات

في ائتالفات العمل التابعة له ،في حدود انطباقها على المشاركين الملتزمين بها،

__________
( )5مشروع مقدم من المكسيع والنرويج وشارك في تقديمه االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه ،األرجنتين ،أرمينيا ،إيوادور ،أوروغواي،
بنما ،بيرو ،تايلند ،الجمهورية الدومينيكية ،السويد ،سويسرا ،شيلي ،فنلندا ،كوستاريكا ،اليابان.
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وإ يش ي ي ييير إلى إعالن أبوظبي (م ع/18-ق )1-الذي يش ي ي ي ِّيدد على أهمية االس ي ي ييتمرار في تعميم مراعاة

المنظور الجنساني في سياسات وتدابير التدخل الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ،وكذلع اإلجراءات الموجَّهة
التي تستهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات،

وإ يؤكيد من جيدييد كيذليع َّ
أن من المتوقع من اليونييدو ،بموجيب اإلطيار البرنيامجي المتوسي ي ي ي ي ي ييط األجيل،

 ،)IDB.49/8-PBC.37/8( 2025-2022أن تعمل على تعزيز المسي يياواة بين الجنسي ييين وتمكين المرأة ،بوسي ييائل
منها إيجاد فرص للعمل الالئق وكسب الدخل،

يقر َّ
بأن المسي يياواة بين الجنسي ييين ،وتمكين جميع النسي يياء والفتيات ،ومشي يياركة المرأة وتوليها الايادة بصي ييورة
وإ ُّ

تامة وعلى قدم المس ي يياواة عناص ي يير أس ي يياس ي ييية في تحقيق التنمية الص ي ييناعية الش ي يياملة للجميع والمس ي ييتدامة ،وتعزيز النمو

االقتصادي وتحسين اإلنتاجية بصورة شاملة للجميع ومستدامة ،والقضاء على الفقر ،وضمان الرفاه لجميع الناس،

وإ يس ي يِّيلم بالدور النش ي يييط الذي تنهض به النس ي يياء باعتبار َّ
هن من عوامل التغيير التي تس ي ييهم في حماية

البيئة ،وإ ُيعرب عن قلقه من َّ
أن النس يياء والفتيات ،ال س يييما في البلدان النامية ،بما فيها الدول الجزرية الص ييغيرة
النامية ،وال سي ي يييما النسي ي يياء والفتيات اللواتي يوجدن في حاالت ضي ي ييعف ،كثي اًر ما يتضي ي ي َّيررن أيثر من غير َّ
هن من
اآلثار السلبية المترتبة على أزمة المناخ والمشايل البيئية األخرى،
وإ يس ييلم بأن النس يياء والفتيات لس يين مجموعة متجانس يية ،ومن ثم ينبغي لجهود التص يينيع أن تعالج أوجه

عدم المسي يياواة والتمييز المتقاطعة ،وال سي يييما عدم المسي يياواة بين الجنسي ييين والتمييز بين الجنسي ييين من أجل تحقيق

نتائج شاملة للجميع ومستدامة،

وإ يس ي ي ييلم بالتأثير االجتماعي واالقتص ي ي ييادي المدمر وغير المتناس ي ي ييب لجائحة كوفيد 19-على النس ي ي يياء

والفتيات في جميع أنحاء العالم ،مع ما يترتب على لع من عواقب وخيمة خاص ي ي ي ي يية بالنس ي ي ي ي ييبة لرائدات األعمال
والعامالت والقطاعات الص ي ي ي ييناعية التي تش ي ي ي ييغل النس ي ي ي يياء في المقام األول ،والزيادات في حاالت حدوث مختلف

أشكال العنف القائم على نوع الجنس ،بما في لع العنف األسري،

وإ يؤكد الحاجة إلى اتخا تدابير للتعافي تراعي المنظور الجنسي ي يياني في الصي ي ييناعة ،مع إشي ي يراك المرأة

في عملية التص ي ي ي ي ييميم والتنفيذ ،من أجل ض ي ي ي ي ييمان التغلب على أوجه عدم المس ي ي ي ي يياواة موازاة مع تعافينا من جائحة

يوفيد 19-مع العمل على بناء مسييتقبل أفضييل ،من خالل جملة أمور منها سييد الفجوة في التمويل بين الجنسييين
والفجوة الرقمية الجنسانية ،فضال عن خلق بيئات عمل تمكينية ،بوسائل منها توفير ترتيبات عمل مرنة للجميع،

وإ يالحظ تقرير الم ييدير الع ييام عن تنفي ييذ قرار المؤتمر الع ييام م ع/18-ق ،2-كم ييا ورد في الوثيق يية

يخص المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،
 ،GC.19/8فيما
ُّ

وإ يحيط علما مع التقدير بالتقدم المحرز في سي ييياسي يية اليونيدو بشي ييأن المسي يياواة بين الجنسي ييين وتمكين المرأة

(الوثيقة  DGB/2019/16المؤرخة  18أيلول/سيبتمبر  )2019واسيتراتيجية اليونيدو بشيأن المسياواة بين الجنسيين وتمكين

المرأة( 2023-2020 ،الوثيقة  ،)GC.18/15وإ يعرب كذلع عن تقديره إلطالع الدول األعضي ي ي ي ي يياء باسي ي ي ي ي ييتمرار على
تنفيذهما ،بسبل منها تقديم إحاطة إعالمية مخصصة لهذا الموضوع للدول األعضاء في شباط/فبراير ،2021

وإ يعرب عن تقديره لما اض ي ي ييطلعت به اليونيدو من أنش ي ي ييطة برنامجية في الس ي ي يينتين األوليين من تنفيذ

اسي ي ي ييتراتيجية المسي ي ي يياواة بين الجنسي ي ي ييين وتمكين المرأة للفترة  ،2023-2020بغية تحقيق أهداف منها زيادة سي ي ي ييبل
ِّ
الممكنة للمرأة لريادة األعمال واسي ي ييتحداث فرص
حصي ي ييول جميع النسي ي يياء على الموارد اإلنتاجية؛ وتهيئة الظروف

العمل ،والتعليم ،والتدريب المهني والايادة النس ي ي ي ي ييائية؛ وتعزيز فعالية الدور النس ي ي ي ي ييائي في مجال التكيا مع تغير

المناخ والتخفيا من تثاره؛ وبناء المعرفة والقدرة على التنمية الصي ييناعية المراعية للفوارق بين الجنسي ييين من أجل
تيسير إحداث تحول في األعراف االجتماعية التمييزية وعالقات القوة في مجال الصناعة،
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وإ ِّ
يرحب بإنشي ي ي يياء اليونيدو لمحافل دولية وفعاليات عالمية ترمي إلى تعزيز تمكين المرأة ،ومشي ي ي يياركتها

في هذه المحافل والفعاليات ،بما لع منتدى فيينا السنوي للمناقشة ،ومنتدى المرأة في المنطقة األوروبية اآلسيوية
والشي ييبكة الدولية ألنصي ييار ونصي يييرات المسي يياواة بين الجنسي ييين ،وإ يالحظ مع التقدير َّ
أن اليونيدو قد أقامت شي ييبكة

واسعة من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،

وإ يرحب بتركيز اليونيدو المس ييتمر على أنش ييطة البحث وت ارئها المتعلقة بالروابط القائمة بين التص يينيع

ونوع الج نس ،وكذلع على التوصي ي ي يييات المتعلقة بالسي ي ي ييياسي ي ي ييات المتبعة في هذا الصي ي ي ييدد عن طريق تنظيم دورات
تدريبية إقليمية لفائدة الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في قطاع الصناعة،

وإ يحيط علم ياً بييالتقرير الوارد في الوثيقيية  A/76/115الييذي أعييدَّه األمين العييام عمالً بقرار الجمعييية
العامة  ،128/74والذي يايِّم وضي ييع المرأة في منظومة األمم المتحدةِّ ،
ويقدم اسي ييتنتاجات وتوصي يييات بغية تحقيق
التكافؤ بين الجنسين في كافة كيانات األمم المتحدة،

وإ يعرب عن تقيديره للتحس ي ي ي ي ي يين المطرد اليذي حققتيه اليونييدو في إطيار المرحلية الثيانيية من خطية عميل األمم

المتحدة على نطاق المنظومة بشييأن المسيياواة بين الجنسييين وتمكين المرأة بحيث حققت المنظمة أو تجاوزت المتطلبات

المتعلقة ب  15مؤشي ي ار من بين مؤشي يرات األداء البالع عددها  17في عام  ،2020وإ يش ييير في هذا الص ييدد إلى قرار

الجمعية العامة  233/75الذي يهيب بجميع كيانات منظومة األمم المتحدة اإلنمائية أن تواص ي ي ي ييل النهوض بالمس ي ي ي يياواة
بين الجنس ييين وتمكين جميع النس يياء والفتيات من خالل تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنس يياني والتعجيل به عن طريق
التنفيذ الكامل لخطة العمل على نطاق المنظومة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،

وإ يالحظ اهتمام اليونيدو بممارسي ي ي ييات وتدابير التوظيا المراعية للمنظور الجنسي ي ي يياني من أجل تعزيز

بيئة تمكينية ،ويحيط علما أيضي ييا بأن حصي يية النسي يياء لم تكن تمثل ،في  22تش ي يرين األول/أيتوبر  ،2021سي ييوى

 36.48في الميائية من الموظفين في الفئية الفنيية والفئيات العلييا في المنظمية ،و 14,29في الميائية فقط في الرتبية

مد 2-وما فوق ،و 41,44في المائة من جميع االستشاريين،

وإ يالحظ مع التقدير إعداد خطة عمل اليونيدو  2021على مس ي ي ييتوى الكيانات لمنع االس ي ي ييتغالل واالعتداء

الجنس ي يييين والتص ي ييدي لهما وتقديمها إلى أمانة األمم المتحدة ،فض ي ييال عن مش ي يياركة اليونيدو في قيادة تنفيذ مدونة قواعد

الس ي ي ي ي ي ييلوك لمنع التحرش ،بما في لع التحرش الجنس ي ي ي ي ي ييي ،في الفعاليات التي تعقدها منظومة األمم المتحدة في إطار

الفريق المعني بالتأثير في مكتب تمثيل فيينا التابع للشبكة الدولية ألنصار ونصيرات المساواة بين الجنسين،
-1

طلب إلى المدير العام أن يواصييل تنفيذ األهداف االسييتراتيجية ومجاالت العمل ات األولوية

المنص ي ي ي ي ييوص عليها في اس ي ي ي ي ييتراتيجية اليونيدو بش ي ي ي ي ييأن المس ي ي ي ي يياواة بين الجنس ي ي ي ي ييين وتمكين المرأة2023-2020 ،

(الوثيقيية  ،)GC.18/15وخطيية تنفيييذهييا ،تنفيييذاً كييامالً وف َّعياالً ،من أجييل تحقيق أهييداف منهييا تعزيز تحقيق النتييائج
العالمية في هذا المجال للوصيول إلى هدف الموافقة ،بحلول عام  ،2023على ما ال يقل عن  45في المائة من
المشاريع التي يتوقع أن تسهم بشكل كبير على األقل في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
-2

طلب إلى المدير العام أن يحافظ على التقدُّم المحرز وأن يمضي ي ي ييي ُقدمًا في العمل على تحسي ي ي ييين

َّ
المحدثتين من اإلطارين المعمول بهما في منظومة األمم المتحدة
االمتثال لمؤش ي ي ي ي يرات األداء المتوخاة في الص ي ي ي ي يييغتين

َّ
المحدثة  2-وسي ييجل أداء
للمسي يياءلة بشي ييأن تعزيز المسي يياواة بين الجنسي ييين وتمكين المرأة ،وهما خطة المسي يياواة والتمكين
األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة فيما يتعلق بخطة المسي ي ي ي ي يياواة والتمكين على نطاق المنظومة؛ وطلب أيضي ي ي ي ي ييا إلى

المدير العام المسي ي يياهمة في صي ي ييوغ أطر جديدة لألمم المتحدة في مجال التعاون على تحقيق التنمية المسي ي ييتدامة تراعي

المنظور الجنسيياني كجزء من عملية إصييالح المنظومة اإلنمائية الخاصيية باألمم المتحدة واعتبارات المسيياءلة بمقتضييى

إطار أداء األفرقة القطرية التابعة لألمم المتحدة فيما يتعلق بخطة المساواة والتمكين؛
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-3

طلب إلى المدير العام أن يواصيل تعزيز مراعاة المنظور الجنسياني فيما تضيطلع به المنظمة

من أنش ييطة تخطيط اس ييتراتيجي وأنش ييطة برنامجية ،بما في لع من خالل التخطيط المراعي للمنظور الجنس يياني،

برمج
ووضي ي ي ي ي ي ييع األدوات ،وتوفير التيدرييب ،وبنياء القيدرات ،وتعزيز الرصي ي ي ي ي ي ييد والتقييم واإلبالغ فيميا يخص نتيائج ا
اليونيدو المتعلقة بالمنظور الجنسياني ،بوسيائل منها اإلطار المتكامل للنتائج واألداء والتدابير التي يتعين اتخا ها

دعماً لمراعاة االعتبارات الجنسانية في تنفيذ خطة عام 2030؛
-4

شيجَّع المدير العام على مواصيلة زيادة حجم المسياعدة التقنية الموجَّهة للنسياء على امتداد سيالسيل

الايمة وتحسي ي ييين نوعية تلع المسي ي يياعدة ،ال سي ي يييما في البلدان النامية ،في مجاالت عدة منها األعمال التجارية الزراعية
والرقمنة والتكنولوجيا واالبتكار ،وكذلع في مجالي الطاقة والبيئة ،بوس ي ي ي ييائل منها زيادة وض ي ي ي ييع البرامج المش ي ي ي ييتركة التي

ُتفضي إلى إيجاد أوجه تآزر بين الهدف  5من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين
جميع النساء والفتيات ،وسائر أهداف التنمية المستدامة ات الصلة بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة؛
-5

طليب إلى الميدير العيام أن يعميل ،في حيدود الموارد المتياحية ،على تعزيز الجهود المبيذولية من

أجل تش ي ييجيع تمكين المرأة وريادتها لألعمال ،بوس ي ييائل منها تبادل أفض ي ييل الممارس ي ييات ،واالس ي ييتثمار في المنظور

المكرسي يية لدعم اضي ييطالع المرأة باألدوار الايادية واإلرشي ييادية في
الجنسي يياني ،ووضي ييع برامج التعليم وبناء القدرات
َّ
المجال االقتصييادي ،والحصييول على التمويل ،وتحويل المنشييآت التجارية الصييغيرة والمتوسييطة التي تملكها نسيياء

َّ
ياهمتهن في
والتي تقودها نسي يياء إلى منشي ييآت تجارية دولية ،والنهوض بمهارات النسي يياء الرقمية من أجل زيادة مسي ي
التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة؛
-6

ش ييجع المدير العام على مواص ييلة المش يياركة مع القطاعين العام والخاص بوس ييائل منها تنظيم

الفعاليات وحلقات النقاش ،من أجل المسي ي يياهمة في تحسي ي ييين فهم الصي ي ييالت بين القضي ي ييايا الجنسي ي ييانية والتصي ي يينيع،

والمسيائل المتعلقة بتمكين المرأة ،وكذلع الفرص والتحديات ات الصيلة في سيياق الثورة الصيناعية الرابعة ،وأزمة

المناخ ،وعلى إعالن نتائجها؛
-7

شي ي ييجع أيضي ي ييا المدير العام على مواصي ي ييلة تعزيز جمع وتحليل واسي ي ييتخدام اإلحصي ي يياءات والبيانات

الصييناعية ات الصييلة والمصيينفة حسييب الجنس والعمر وغيرها من اإلحصيياءات والبيانات الصييناعية ات الصييلة ،وال

سي يييما على الصي ييعيد الوطني ووفقا للقوانين الدولية والوطنية ،ونشي يير هذه البيانات من خالل المنشي ييورات ،من أجل تقييم
التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سياق التنمية الصناعية وخطة عام 2030؛
-8

طلب إلى المدير العام مواصي ي ي ييلة تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التكافؤ بين الجنسي ي ي ييين في

أوساط موظفيها ،واعتماد التدابير الخاصة الالزمة للوفاء بالتزام اليونيدو بتحقيق التكافؤ بين الجنسين بحلول عام

 2028على النحو المحدد في خطة عمل اليونيدو بشأن التكافؤ بين الجنسين ()2023-2018؛
-9

طلب إلى المدير العام أن يكفل اضطالع كبار المديرين بتوفير الايادة والدعم القويين لتعزيز

-10

شي ي ي ي ي ي ييجع الميدير العيام على مواصي ي ي ي ي ي يلية اتخيا المبيادرات الراميية إلى إيجياد بيئية عميل تمكينيية

المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء كجزء ال يتج أز من عمل اليونيدو؛

ومراعية لألس ي ي يرة وخالية من العنف والتحرش تش ي ي ييجع بنش ي ي يياط التنوع واإلدماج على النحو المبين في اس ي ي ييتراتيجية

اليونيدو للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة)GC.18/15( 2023-2020 ،؛
-11

طليب إلى الميدير العيام أن ينسي ي ي ي ي ي ييق مع الميديرة التنفييذيية لهيئية األمم المتحيدة للمسي ي ي ي ي ي يياواة بين

الجنسين وتمكين المرأة ،في إطار والية كل منهما ،من أجل استكشاف فرص لتنفيذ هذا القرار؛
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شي ي ي ييجَّع المدير العام على حشي ي ي ييد موارد من خارج الميزانية وإقامة شي ي ي يرايات تجمع بين جهات

-12
معنية ِّ
متعددة لمواصي ي ييلة النهوض بالمسي ي يياواة بين الجنسي ي ييين وتمكين المرأة في سي ي ييياق التنمية الصي ي ييناعية وأنشي ي ييطة
اليونيدو في هذا المجال؛
-13

طلب إلى المدير العام أن يقدم إلى المؤتمر العام في دوراته المقبلة تقارير منتظمة عن المس ي ي ي ي يياواة

بين الجنسيين وتمكين المرأة ،وأن يحتفظ بالمسياواة بين الجنسيين وتمكين جميع النسياء باعتباره بندا قائما بذاته في جدول

ير عن تنفيذ هذا القرار.
أعمال كل مؤتمر عام ،وأن يقدم إلى المؤتمر العام في دورته العشرين تقر ا

الجلسة العامة التاسعة

 3كانون األول/ديسمبر 2021
م ع/19-ق2-

وضع استراتيجية لليونيدو للتصدي لتغير المناخ

()6

َّ
إن المؤتمر العام،
إ يرحب بالنتائج التي تحققت في مؤتمر األمم المتحدة بش ييأن تغير المناخ ،المعقود في غالس ييكو ،في

تشي ي ي ي ي يرين الثاني/نوفمبر  2021إلعمال اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشي ي ي ي ي ييأن تغير المناخ واتفاق باريس إعماال
يامال ،على نحو يجسييد اإلنصيياف ومبدأ المسييؤوليات المشييتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل طرف ،في ضييوء

الظروف الوطنية المختلفة،

وإ يحيط علما بالتقدم الهام المحرز في مؤتمر األمم المتحدة بش ي ييأن تغير المناخ ،المعقود في غالس ي ييكو،

صييوب النهوض بأولويات الدول األعضيياء المتعلقة بتغير المناخ ومواصييلة تطوير المسيياهمات المحددة وطنيا ورفع

سي ي ي ي ي ييقف طموحاتها قبل انعقاد مؤتمر األمم المتحدة بشي ي ي ي ي ييأن تغير المناخ في شي ي ي ي ي ييرم الشي ي ي ي ي ييي في تش ي ي ي ي ي يرين الثاني/

نوفمبر  ،2022مما يعزز أيضا من اإلجراءات المتعلقة بالتخفيا والتكيا والتمويل ،وإ يشدد على الدور التكميلي

لليونيدو في هذا الشي ي ي ي ييأن ويسي ي ي ي ييلم بفرصي ي ي ي ييتها للعمل في إطار واليتها على دعم تطوير وتشي ي ي ي يياطر ما تحتاجه الدول

األعضاء من التكنولوجيا والتمويل والقدرات في إطار هذا المسعى،

وإ يشيدد على أهمية  ‘1التنمية الصيناعية الشياملة للجميع والمسيتدامة لدعم النمو االقتصيادي وفرص

العمل الالئق والقضي ي يياء على الفقر ‘2 ،الضي ي ييرورة الملحة للتصي ي ييدي للتحديات التي يفرضي ي ييها تغير المناخ على
تحقيق التنمية الص ي ييناعية الش ي يياملة للجميع والمس ي ييتدامة وتنفيذ خطة التنمية المس ي ييتدامة لعام  2030وبلوغ أهداف

التنمية المسي ي ي ي ي ييتدامة ‘ 3 ،التعافي وبناء اقتصي ي ي ي ي ييادات أقدر على الصي ي ي ي ي ييمود وأيثر اسي ي ي ي ي ييتدامة للتغلب على األثر

االجتماعي واالقتصي ي ييادي لجائحة كوفيد ‘4 ،19-النتائج الرئيسي ي ييية لتقرير التقييم السي ي ييادس الصي ي ييادر عن الهيئة

الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ،

وإ يشي ي ييير إلى أن اإلطار البرنامجي المتوسي ي ييط األجل لليونيدو للفترة  2025-2022يركز على تكامل

أبعاد األثر االقتصادي واالجتماعي والبيئي للتنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة ،بما في لع من خالل

دعم البلدان في النهوض بالصناعة المحايدة مناخيا واالقتصاد الدائري،

أحاط علما بالمعلومات المقدمة في تقرير المدير العام في الوثيقة ،GC.19/14

__________
( )6مشروع مقدم من االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه ،شاركت في تقديمه أرمينيا ،أوروغواي ،بايستان ،تايلند ،الجبل األسود،
الجمهورية الدومينيكية ،جمهورية كوريا ،سويسرا ،المكسيع ،النرويج ،اليابان.
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وإ يسي ي ي ييلم بايمة خبرة اليونيدو في مجال التنمية الصي ي ي ييناعية الشي ي ي يياملة للجميع والمسي ي ي ييتدامة في تحقيق

أولويات الدول األعض ي ي يياء المتعلقة بالص ي ي ييناعة من أجل اإلس ي ي ييهام في بلوغ أهداف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية

بشأن تغير المناخ واتفاق باريس ،وفي تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  2030وأهداف التنمية المستدامة،

وإ يؤكد أهمية التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في تدابير التصدي العالمية لتغير المناخ،

وأن تغير المناخ يعوق تحقيق األولويات اإلنمائية للدول األعضي يياء ،وأن قدرة المنظمة على المشي يياركة على نحو

أوض ييح وأش ييمل في معالجة الجوانب المتعلقة بتغير المناخ في إطار الوالية المنوطة بها بش ييأن التنمية الص ييناعية

الشاملة للجميع والمستدامة ستعود بالفائدة على الدول األعضاء،

رحب بأنش ي ييطة اليونيدو الجارية في مجال التنمية الص ي ييناعية الش ي يياملة للجميع والمس ي ييتدامة التي تس ي ييهم

المنافع المش ي ييتركة وغير المش ي ييتركة العائدة منها في تنفيذ التزامات الدول األعض ي يياء بموجب اتفاقية األمم المتحدة

اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس ،بما في لع المساهمات المحددة وطنيا ،واستراتيجيات التنمية الطويلة

األجل المنخفضة االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري ،وبرامج العمل الوطنية للتكيا ،ضمن أمور أخرى،

وإ يسييلم بأن وجود اسييتراتيجية مكرسيية للمناخ خاصيية باليونيدو سيييسييهم في جهود المنظمة الرامية إلى

تعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة،

وإ يسي ي ييتند إلى اإلطار االسي ي ييتراتيجي لتعزيز الكفاءة والفعالية والتنسي ي يييق في أنشي ي ييطة اليونيدو المتصي ي ييلة

بتغير المنيياخ المبين في الوثيقيية  GC.19/CRP.5والتعقيبييات التي تلقتهييا الييدول األعض ي ي ي ي ي ي يياء في اليونيييدو خالل
جلستي الحوار بشأن التنمية المعقودتين في تشرين األول/أيتوبر ،2021

طلب إلى المدير العام الايام بما يلي في حدود والية اليونيدو وميزانيتها،
-1

أن يضي ييع مشي ييروع اسي ييتراتيجية بالتشي يياور مع الدول األعضي يياء ،لكي ينظر فيه مجلس التنمية

الص ي ي ييناعية في دورته الخمس ي ي ييين ،لتعزيز الكفاءة والفعالية والتنس ي ي يييق في أنش ي ي ييطة اليونيدو المض ي ي ييطلع بها دعما

لألولويات المناخية المتص ييلة بالتنمية الص ييناعية الش يياملة للجميع والمس ييتدامة لدى الدول األعض يياء وتنفيذ أفضييل

الممارسات المتصلة بالمناخ في جميع عملياتها؛
-2

أن يقدم تقري ار إلى مجلس التنمية الص ي ي ييناعية في دورته الخمس ي ي ييين عما يس ي ي ييتجد من تطورات

فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.

الجلسة العامة التاسعة

 3كانون األول/ديسمبر 2021
م ع/19-ق3-

نموا
إعالن فيينا الوزاري ألقل البلدان ًّ

إن المؤتمر العام،
نموا الذي عقد في فيينا يومي  25و 26تش ي يرين الثاني/
إ يحيط علماً بالمؤتمر الوزاري التاسي ييع ألقل البلدان ًّ
نوفمبر ،2021
نموا ،الذي اعتمده المؤتمر الوزاري التاسع ألقل البلدان
وإ يقر بأهمية إعالن فيينا الوزاري ألقل البلدان ًّ

نمواً والوارد في مرفق هذا القرار،

دعا المدير العام إلى أن يولي اعتبا ًار خاصي ي ي يًا الحتياجات أقل البلدان نموا في إطار تسي ي ي يريع وتيرة
-1
التنمية الص ييناعية الش يياملة للجميع والمس ييتدامة ،بالتعاون مع الش ييركاء وأص ييحاب المص ييلحة المعنيين خالل عقد العمل
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القادم ،وأن يسي ييهم في اجتماعات مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا ومشي ييروع برنامج عمل الدوحة

لصالح أقل البلدان نموا للفترة  ،2031-2022مستفيدًا من مداوالت ونتائج المؤتمر الوزاري التاسع ألقل البلدان نموا؛
-2

طلب إلى اليونيدو أن تض ي ي ي ي ييع االس ي ي ي ي ييتراتيجية التنفيذية المقبلة المعنية بأقل البلدان نموا للفترة

 2031-2022وخطة تنفيذها ،اس ييتنادا إلى ورقة الموقف التي اُتفق عليها ،مع ض ييمان توافقهما مع برنامج عمل
الدوحة المقبل لص ييالح أقل البلدان نموا للفترة  2031-2022واألطر االس ييتراتيجية والس ييياس ييات ات الص ييلة التي
وضعتها اليونيدو ،وأن تدمج االستراتيجية الجديدة في عمل المنظمة عموماً؛
-3

دعا اليونيدو إلى تطبيق االستراتيجية التنفيذية المعنية بأقل البلدان نموا للفترة 2031-2022

وخطية تنفييذهيا على النحو الواجيب ،في حيدود الميزانيية العياديية والموارد الخيارجية عن الميزانيية ،وشي ي ي ي ي ي ييجع اليدول

األعضي يياء فيها والشي ييركاء على دعم لع المسي ييعى بمختلف السي ييبل ،بما يشي ييمل حشي ييد موارد إضي ييافية كافية لتقديم

الخدمات المتعلقة بوضييع المعايير والسييياسييات وتقديم المشييورة ،وكذلع لتنفيذ المشيياريع والبرامج التقنية التي تتفق

مع األولويات المبينة في االسي ي ي ي ييتراتيجية التنفيذية ،واالسي ي ي ي ييتفادة من الممارسي ي ي ي ييات الجيدة ونما ج التعاون المبتكرة
السابقة ،بما فيها ب ارمج اليونيدو للشرايات القطرية؛
-4

دعا اليونيدو إلى مواصي ي ييلة مسي ي يياهمتها في عمل فرقة العمل المشي ي ييتركة بين الوكاالت المعنية

بمسي ي ي ي يياعدة البلدان على الخروج من فئة أقل البلدان نموا ،التي يقودها مكتب ممثل األمم المتحدة السي ي ي ي ييامي ألقل

البلدان نموا والبلدان النامية غير الس يياحلية والدول الجزرية الص ييغيرة النامية ،و لع بوس ييائل منها تقديم المدخالت
الالزمة بشأن دور التصنيع في خروج تلع البلدان من فئة أقل البلدان نموا؛
-5

طلب إلى المدير العام أن يقدم تقري ار عن أنش ي ي ي ييطة اليونيدو ات الص ي ي ي ييلة إلى مجلس التنمية

الصييناعية في دورته المقبلة وإلى المؤتمر العام في دورته العش يرين ،وأن يواصييل تقديم تقارير سيينوية إلى األمين
العام لألمم المتحدة عن أعماله المتعلقة بأقل البلدان نموا.
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المرفق
اإلعالن الوزاري
"عقد العمل القادم :تسريع وتيرة التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في أقل البلدان نموا"
فيينا 26 ،تشرين الثاني/نوفمبر 2021
------نحن ،وزراء الصي ييناعة واالقتصي يياد والتجارة ،ورؤسي يياء وفود أقل البلدان نموا المشي يياركين في فيينا ،يومي

 25و 26تش ي ي يرين الثاني/نوفمبر  ،2021في مؤتمر منظمة األمم المتحدة للتنمية الصي ي ييناعية (اليونيدو) الوزاري
التاسع ألقل البلدان نموا،

وقد اجتمعنا للتداول بشي ي ي ي ي ييأن "عقد العمل القادم :تس ي ي ي ي ي يريع وتيرة التنمية الصي ي ي ي ي ييناعية الشي ي ي ي ي يياملة للجميع

والمس ي ييتدامة في أقل البلدان نموا" ،ولتبادل اإلرش ي ييادات االس ي ييتراتيجية ،من خالل الجهود المش ي ييتركة مع أص ي ييحاب
المصلحة المعنيين ،من أجل تسريع وتيرة التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في أقل البلدان نموا،

وإ نس ي ييلم بالحاجة إلى إص ي ييدار إعالن وزاري جديد بش ي ييأن الموض ي ييوع المذكور أعاله في ض ي ييوء األزمة

العالمية المتواصلة وغير المسبوقة التي سببتها جائحة كوفيد ،19-وعواقبها االجتماعية واالقتصادية،

وإ نشي ي ييير إلى أطر خطة التنمية المسي ي ييتدامة لعام  2030وتسي ي ييارع وتيرة تنفيذها في إطار عقد العمل،

وخطة عمل أديس أبابا لعام  2015الصي ي ي ي ي ي ييادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية ،والتي تشي ي ي ي ي ي ييكل جزءا

ال يتج أز من خطة عام  ،2030واالسيتعراض الشيامل للسيياسيات الرباعي السينوات ،الذي أجرته األمم المتحدة في

عام  2020والذي س ي ي ي يييوجه منظومة األمم المتحدة اإلنمائية خالل الفترة  ،2024-2021واتفاقية األمم المتحدة

اإلطارية بش ي ي ييأن تغير المناخ ،واتفاق باريس بش ي ي ييأن تغير المناخ لعام  ،2015وإطار س ي ي ييينداي للحد من مخاطر

الكوارث للفترة  ،2030-2015واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصيحر لعام  ،1994والخطة الحضيرية الجديدة

لعيام  ،2016وعهيد برييدجتياون اليذي اعتميد في اليدورة الخيامسي ي ي ي ي ي يية عشي ي ي ي ي ي يرة لمؤتمر األمم المتحيدة للتجيارة والتنميية

(األونكتياد  ،)15وكيذليع برنيامج عميل اسي ي ي ي ي ي ييطنبول ،والوثيقية الختياميية لمؤتمر األمم المتحيدة الرابع المعنى بيأقيل
البلدان نموا الذي عقد في اسطنبول في عام ،2011

وإ نشي ي ييير أيضي ي ييا إلى أطر أخرى ات صي ي ييلة ،مثل رؤية أقل البلدان نموا لعام  :2050نحو مسي ي ييتقبل

متكيا مع تغير المناخ ،واسي ي ي ي ي ييتراتيجية منظومة األمم المتحدة بشي ي ي ي ي ييأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون

الثالثي من أجل التنمية المسي ييتدامة ( ،)2024-2020وإجراءات العمل المعجل للدول الجزرية الصي ييغيرة النامية
(مس ي ي ييار س ي ي يياموا) ،وبرنامج عمل فيينا للبلدان النامية غير الس ي ي يياحلية للعقد  ،2024-2014وخطة عمل االتحاد

األفريقي لعام  :2063أفريايا التي نص ي ييبو إليها ،واالتفاق المؤس ي ييس لمنطقة التجارة الحرة القارية األفرياية ،وقرار
الجمعيية العيامية  293/70اليذي أعلن عقيد التنميية الصي ي ي ي ي ي ينياعيية الثياليث ألفرياييا ( ،)2025-2016وكيذليع رؤيية
رابطة تسيان لعام  2025واتفاق تسيان للتجارة في السلع،

وإ نشي ي ي ي ي ي ييير كيذليع إلى قراري الجمعيية العيامية  232/74و 232/74بياء ،الليذين تقرر فيهميا أن ُيعقيد

مؤتمر األمم المتحييدة الخييامس المعني بييأقييل البلييدان نموا (المؤتمر الخييامس المعنى بييأقييل البلييدان نموا) في الفترة

من  23إلى  27كانون الثاني/يناير  ،2022في الدوحة ،قطر ،وأن يتولى مكتب ممثل األمم المتحدة الس ي ي ي ي ييامي
ألقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الس ي ي ي ي يياحلية والدول الجزرية الص ي ي ي ي ييغيرة النامية (مكتب ممثل األمم المتحدة

السامي) دور جهة الوصل في تنسيق أعماله،
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وإ نتطلع إلى انعقاد المؤتمر الخامس المعنى بأقل البلدان نموا ،الذي سي ييتسي ييتضي يييفه حكومة دولة قطر

وسيعقد على أعلى مستوى ممكن من التمثيل ،وال سيما مستوى رؤساء الدول والحكومات،

وإ نؤكد أهمية نتائج اس ي ي ي ييتراتيجية اليونيدو التنفيذية المعنية بأقل البلدان نموا للفترة  2020-2012في

دفع عجلة النمو الشي ي ييامل للجميع في تلع البلدان ،وأهمية والية المنظمة حسي ي ييبما هو منصي ي ييوص عليه في إعالن

ليميا ( ،)2013وإعالن أبوظبي ( ،)2019واإلعالن الوزاري اليذي اعتميد في مؤتمر اليونييدو الوزاري الثيامن ألقل
البلدان نموا ،وقرار المؤتمر العام ي الص ي ييلة م ع/18-ق ،8-الذي اس ي ييتخدم أيض ي ييا كوثيقة خالل دورات اللجنة
التحضيرية الحكومية الدولية للمؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نموا،

وإ ننوه باإلرش ييادات االس ييتراتيجية بش ييأن عمل المنظمة ،الواردة في إطار اليونيدو البرنامجي المتوس ييط

األجيل للفترة  ،2025-2022وبيالمبيادرات المنطلقية منهيا دعميا للجهود العيالميية الراميية إلى إعيادة البنياء بشي ي ي ي ي ي يكيل
أفضل بعد جائحة كوفيد،19-
فإننا:
-1

نهنئ أقيل البليدان نموا على ميا أحرزتيه من تقيدم نحو زييادة إنتياجيتهيا ،مميا مكنهيا من تحقيق تحول

رئيس ييي مطرد في اقتص يياداتها ،و لع على الرغم من كثرة التحديات االجتماعية االقتص ييادية التي واجهتها على كل من

الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي ،التي شملت بروز أزمات من صنع اإلنسان وأزمات طبيعية وظروف خطرة؛
-2

نهنئ أيض ي ي ييا البلدان التي اس ي ي ييتوفت معايير الخروج من فئة أقل البلدان نموا ،وندعو اليونيدو

إلى مواص ي ييلة تقديم المس ي يياعدة إلى تلع البلدان من خالل وظائفها األس ي يياس ي ييية األربع ،وهي تحديداً ‘1 :التعاون
التقني ‘2 ،التحليل والبحث وخدمات المشيورة السيياسياتية ‘3 ،الوظائف المعيارية واألنشيطة المتعلقة بالمعايير،

 ‘4العمل كمحفل جامع وإقامة الشي ي ي يرايات من أجل نقل المعارف والربط الش ي ي ييبكي والتعاون الص ي ي ييناعي لتحقيق

التحول االقتصادي المستدام بعد خروج البلدان من تلع الفئة؛
-3

نس ي ي ي ي ييلم بأن البلدان التي تخرج من فئة أقل البلدان نموا تواجه تحديات كبرى في التغلب على

العواقب االجتماعية واالقتصي ي ي ييادية لجائحة كوفيد 19-وغيرها من الكوارث ونشي ي ي ييجع على إدماج تدابير للحد من
مخاطر الكوارث في اسي ييتراتيجيات االنتقال السي ييلس الخاصي يية بتلع البلدان بهدف تعزيز اسي ييتدامة التقدم اإلنمائي،

بما في لع تقييم العواقب المحتملة للخروج من تلع الفئة وتحديد مواطن الض ي ي ي ييعف .لذلع ،فإننا نس ي ي ي ييلم بالحاجة
إلى تعزيز الدعم المقدم لتلع البلدان قبل خروجها من فئة أقل البلدان نموا وبعده ،من خالل توفير حوافز وتدابير

دعم إضافية مناسبة يمكن التنبؤ بها؛
-4

نثني كذلع على مسي ي ي يياهمة اليونيدو على كل من الصي ي ي ييعيد الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي

والعالمي في العملية التحض ي ي ي يييرية للمؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نموا ،التي ش ي ي ي ييملت التش ي ي ي ييارك في تنظيم

المؤتمر الوزاري التاسييع ألقل البلدان نموا مع مكتب ممثل األمم المتحدة السييامي ،ومنظمة دول أفريايا والكاريبي

والمحيط الهادئ ،باعتباره تخر حدث عالمي تمهيدي النعقاد المؤتمر الخامس المعني بأقل البلدان نموا؛
-5

نكرر النيداء اليذي ُو ِّجيه ،من خالل قرار المؤتمر العيام م ع/18-ق ،8-إلى المجتمع اليدولي ،بميا

فييه منظومية األمم المتحيدة ،لتوحييد الجهود من أجيل النجياح في تنظيم المؤتمر الخيامس المعني بيأقيل البليدان نموا وفي

إعداد وثيقته الختامية العملية المنحى ،وهي برنامج عمل الدوحة ،الذي سوف يعتمد في كانون الثاني/يناير 2024؛
-6

نطليب إلى اليونييدو أن تقوم بتكييا وتخطيط وتكثيا دعمهيا المقيدم إلى أقيل البليدان نموا في

إطار تعزيز التنمية الصي ييناعية الشي يياملة للجميع والمسي ييتدامة باعتبارها سي ييبيال لتحقيق أهداف برنامج عمل الدوحة

المقبيل لص ي ي ي ي ي ي ييالح أقيل البليدان نموا بجملية وس ي ي ي ي ي ي ييائيل ،منهيا تقيديم دعم فوري مخصي ي ي ي ي ي ييص خالل فترة السي ي ي ي ي ي يينتين

 ،2023-2022على النحو التالي:
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أوال-

االستثمار في شعوب أقل البلدان نموا :القضاء على الفقر وبناء القدرات حتى ال يتخلف أحد عن الركب
-7

نهيب باليونيدو أن تواص ييل تطوير ودعم معايير وعمليات التنمية الص ييناعية الش يياملة للجميع

والمسي ي ييتدامة لصي ي ييالح جميع الناس .ونرحب بجهود اليونيدو إلشي ي يراك ودعم النسي ي يياء والشي ي ييباب والفئات الضي ي ييعيفة،

ونشي ي ييجعها على تكييا عملها مع احتياجات تلع الفئات ومع مجاالت العمل واألهداف ات الصي ي ييلة من برنامج

عمل الدوحة لص ي ي ي ي ي ييالح أقل البلدان نمواً ،وال س ي ي ي ي ي يييما فيما يتعلق بالتعليم والتدريب في المجاالت التقنية والمهنية،
والتلميذة المهنيية ،ودعم الجهود الراميية إلى إنتياج وتجهيز منتجيات نهيائيية ات قيمية مضي ي ي ي ي ي ييافية أيبر تعزز أربياح
سكان المجتمعات المحلية والتشجيع على تنظيم المشاريع وتوفير فرص العمل الالئق؛
-8

نلتزم ،من ثم ،بض ي ييمان إش ي يراك الجميع في منافع التص ي يينيع في بلداننا ،تماش ي يييا مع مبدأ عدم

ترك أحد خلف الركب .وتهدف أقل البلدان نموا ،من خالل تعزيز التص ي ي ي ي ي يينيع المس ي ي ي ي ي ييتدام لديها ،إلى دعم عملية

إضي ي ي ييافة الايمة في جميع القطاعات الصي ي ي ييناعية واإلنتاجية ،وال سي ي ي يييما في العمليات الزراعية ،من خالل تطوير

األعمال التجارية الزراعية ،والحد من فواقد ما بعد الحصيياد ،وزيادة الموارد والكفاءة التشييغيلية بهدف زيادة األمن

الغذائي وتعزيز سي ييالمة األغذية والتغذية ،فضي ييال عن توفير فرص العمل وتعزيز اإلنتاج المحلي ،وال سي يييما لدى

المجتمعات الريفية .أما في المناطق الصيناعية القائمة على مسيتوى المجتمعات المحلية ،فسيوف ندرب المنتجين
والتعاونيات وص ييغار الص ييناعيين على عمليات اإلنتاج والتجهيز وندعمهم من أجل التوص ييل إلى منتجات نهائية

ات قيمة مض ي ي ييافة أيبر ،وس ي ي ييوف نحرص على تمكين المجتمعات المحلية ومكافحة اآلثار الض ي ي ييارة للهجرة من

الريا إلى المدن باعتبار لع شرطا أساسيا لتهيئة فرص عمل الئقة؛
-9

ندعو المجتمع الدولي والقطاع الخاص إلى مواصيلة التسيليم باألدوار الحيوية للنسياء والشيباب

وأفراد الفئات الض ي ييعيفة في أقل البلدان نموا ،وتعزيز مش ي يياركتهم الكاملة في األنش ي ييطة الص ي ييناعية ،بوس ي ييائل منها

تعزيز بناء قدراتهم ،من أجل ممارسيية أعمالهم وتوفير المزيد من فرص العمل الالئق لهم وتيسييير حصييولهم على

الخدمات المالية .ونلتزم بتعزيز المنشي ي ييآت الصي ي ييغرى والصي ي ييغيرة والمتوسي ي ييطة ،بما في لع المنشي ي ييآت التي تديرها
وتملكها النسي يياء ،و لع بالعمل على فتح األبواب أمام الجميع على قدم المسي يياواة للحصي ييول على الخدمات المالية

والمنتجات التي تعزز اإلطار القانوني ،وال سيييما بالنسييبة للمنشييآت الصييغرى ،وتيسييير دخولها في سييالسييل الايمة
الوطنية واإلقليمية والعالمية ،واستيعابها للرقمنة ،وبالتالي االستفادة من فرص تعزيز القدرة التنافسية في االقتصاد

الرقمي العالمي التي توفرها التجارة اإللكترونية؛ وسوف نطور سالسل الايمة القائمة على السلع الريفية والزراعية
من خالل توفير التمويل الميسييور التكلفة ،بمشيياركة المؤس يسييات الخاصيية ،مما يطلق العنان لتنظيم المشيياريع في

المجتمعات الريفية ،على مستوى المزارع؛
ثانيا-

االستفادة من قوة العلم والتكنولوجيا واالبتكار لمعالجة مواطن الضعف المتعددة األبعاد وتحقيق أهداف

التنمية المستدامة
-10

نسييلم بأن اليونيدو تحظى بمكانة جيدة وأنها أقامت شيرايات قوية مع أصييحاب المصييلحة المعنيين

من أجل حش ي ي ي ييد الدعم الكافي وض ي ي ي ييمان اس ي ي ي ييتفادة أقل البلدان نموا من الثورة الص ي ي ي ييناعية الرابعة ،ودعم نقل المعارف

والتكنولوجيات المناس ي ييبة والسي ي يليمة بيئيا ،والمس ي يياهمة في زيادة القدرات في مجال التحول الرقمي ،ومنظومات االبتكار،

والقدرة التنافسية على مستوى الشركات ،وإقامة الشرايات ،واالستثمار ،والبنية التحتية ،والحوكمة؛
-11

نطلي ييب إلى اليونيي ييدو أن تعزز دعمهي ييا ألقي ييل البلي ييدان نموا التي تمر بمرحلي يية انتقي يياليي يية من

اقتص ي ييادات ات قيمة مض ي ييافة منخفض ي يية قائمة على الموارد الطبيعية والمنتجات التي تتطلب تكنولوجيا بس ي يييطة
إلى اقتصي ي ي ي ييادات ات قيمة مضي ي ي ي ييافة أعلى قائمة على الصي ي ي ي ييناعة وعلى إنتاج منتجات وخدمات ات تكنولوجيا

عالية .ودعما لتلع العمليات ،نطلب أيضي ي ي ي ي ي ييا إلى اليونيدو أن تدعم جهود أقل البلدان نموا في الحصي ي ي ي ي ي ييول على
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التكنولوجيات الحديثة ،التي يمكنها أن تس يياعد على تسي يريع وتيرة التنمية الص ييناعية الش يياملة للجميع والمس ييتدامة،

وتطبيق تلع التكنولوجيات وتعهدها؛

 -12نهيب باليونيدو مواصيلة تحسيين مسيتوى الخدمات التي تقدمها حالياً إلى الدول األعضياء في
مجال التحول الرقمي ،بما في لع وظائفها في مجاالت التعاون التقني وتنظيم البرامج والبرمجة ووضع المعايير
والسييياسييات وإقامة الش يرايات والعمل كمحفل جامع .ونرحب بوضييع إطار اسييتراتيجي لتنظر فيه الدول األعضيياء
في اليونيدو من أجل أن ي ِّ
وجه عمل المنظمة بشيأن التدخالت المتعلقة بالصيناعة الرقمية ،وباحتمال وضيع برامج
ُ
وطنية وإقليمية وعالمية مخصصة في المستقبل؛
-13

نهيب بالدول األعضي ي يياء ومنظومة األمم المتحدة اإلنمائية أن تيسي ي يير سي ي ييبل تحسي ي ييين مسي ي ييتوى

مشي ي ي ي ي يياركة العلماء والمهندسي ي ي ي ي ييين من أقل البلدان نموا في البحوث التعاونية الدولية ومشي ي ي ي ي يياريع العلم والتكنولوجيا

واالبتكيار؛ وأن تعزز اليدعم لمختلف الشي ي ي ي ي ي ي ارييات في مجيال العلم والتكنولوجييا واالبتكيار مع أقيل البليدان نموا في

م ارحيل التعليم االبتيدائي والثيانوي والعيالي والتعليم المهني وبرامج التعليم المسي ي ي ي ي ي ييتمر؛ وأن تنشي ي ي ي ي ي ييط فرص مزاولية
األعمال التجارية لدى القطاع الخاص وتعزز البنية التحتية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار؛ ونشييجع سييائر أصييحاب
المصلحة على الايام بذلع كله؛
-14

نهييب بيالمجتمع اليدولي والقطياع الخياص زييادة االسي ي ي ي ي ي ييتثميار في العلوم والتكنولوجييا واالبتكيار

داخل أقل البلدان نموا ،على أن يشييمل لع زيادة االسييتثمار المالي في القطاعات الصييناعية ،مع التركيز أيضييا

على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات البش ي ي يرية والمؤس ي ي يس ي ي ييية الالزمة الس ي ي ييتدامة التحول الرقمي وتطوير القطاعات

الصناعية الناشئة؛
ثالثا-

التحول الهيكلي كمحرك لالزدهار
-15

نس ي ي ي ي ييلم بالدور الدولي الرائد الذي تض ي ي ي ي ييطلع به اليونيدو في تعزيز ودعم التنمية الص ي ي ي ي ييناعية

الش يياملة للجميع والمس ييتدامة بوص ييفها محركا لالزدهار .ويرتبط الكثير من األعمال األس يياس ييية التي تض ييطلع بها

اليونيدو ارتباطاً مباشي ي ي ي ي اًر بعدة من مجاالت عمل برنامج عمل الدوحة لصي ي ي ي ييالح أقل البلدان نمواً وأهدافه ،بما في
لع إنتاجية العمال ،والتنويع االقتصي ييادي ،والصي ييناعات ات الايمة المضي ييافة ،وتنمية القطاع الخاص ،وتيسي ييير
الحصيول على الطاقة ،وتعزيز المشياركة في سيالسيل الايمة العالمية واإلقليمية ،وكلها عوامل تدفع عجلة التحول

الهيكلي لدى أقل البلدان نموا؛
-16

نسي ي ي ييلم أيضي ي ي ييا بأن أقل البلدان نموا تواجه أوجه قصي ي ي ييور كبيرة في البنى التحتية في مجاالت

مختلفة ،منها النقل والطاقة والمياه والصي ي ي ي ييرف الصي ي ي ي ييحي وتكنولوجيا المعلومات واالتصي ي ي ي يياالت ،ونؤكد من جديد
الحاجة إلى توفير بنى تحتية جيدة ومسي ي ي ي ييتدامة ومتكيفة يعول عليها ،و لع بسي ي ي ي ييبل مختلفة منها إنشي ي ي ي يياء مناطق

صي ييناعية جديدة وتحسي ييين القائم منها ،والحاجة إلى تعزيز الربط بين البنى التحتية من خالل إجراءات ملموسي يية،

بما يفضي إلى تحقيق أقصى قدر من التآزر في تخطيطها وتطويرها؛
-17

س يينواص ييل تحديد األولويات فيما يتعلق بتحويل القطاعات اإلنتاجية المحلية ألقل البلدان نموا ،مع

التركيز بوجه خاص على فرص تنويع اقتصي ي ي يياداتها ،وتعزيز سي ي ي ييالسي ي ي ييل الايمة وجميع اإلمكانات الصي ي ي ييناعية المحلية

األخرى ،وبناء القدرات اإلنتاجية ،واس ي ي ي ي ييتحداث بنى تحتية أنظف وأيثر كفاءة في اس ي ي ي ي ييتخدام الطاقة وص ي ي ي ي ييديقة للبيئة،

وال سي يييما فيما يتعلق بالطاقة المتجددة ،وممارسي ييات االقتصي يياد الدائري؛ ونلتزم أيضي ييا في الوقت اته بمشي يياطرة الخبرات

والمعارف الواسيعة المترايمة بشيأن التصينيع المسيتدام مع جميع الجهات الفاعلة التي تدعم أقل البلدان نموا في جهودها

اإلنمائية مع التسليم بالحاجة إلى اجتذاب مستويات أعلى من االستثمارات الدولية واالستثمارات المؤثرة في اقتصاداتنا؛
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-18

نحث المجتمع الدولي والقطاع الخاص على مواءمة عملهما واسي ي ي ي ييتثماراتهما مع أولويات أقل

البلدان نموا فيما يتعلق بالتحول الهيكلي للقطاعات الص ي ي ي ييناعية القائمة ومن أجل إقامة مناطق ص ي ي ي ييناعية جديدة

على مسي ي ييتوى المجتمعات المحلية .وينبغي لمنظومة األمم المتحدة واألوسي ي يياط األياديمية ومؤس ي ي يسي ي ييات البحوث،
وسييائر أصييحاب المصييلحة المعنيين اآلخرين ،العمل باسييتمرار على التوعية بالتصيينيع المسييتدام وتيسييير التعاون
التقني فيما بين أقل البلدان نموا والمستثمرين من القطاعين العام والخاص وسائر الشركاء المعنيين؛

رابعا-

تعزيز التجارة الدولية والتكامل اإلقليمي لدى أقل البلدان نموا
-19

نطلب إلى اليونيدو أن تدعم جهود أقل البلدان نموا في تنويع ص ي ي ي ييادراتها وزيادتها ،وال س ي ي ي يييما من

-20

نش ي ييدد على ض ي ييرورة أن تس ي ييتبين أقل البلدان نموا أفض ي ييل أس ي يواق التص ي ييدير المحتملة الواعدة

خالل وضع نظم وطنية شاملة لضمان الجودة تمكن المنتجين المحليين من المشاركة الكاملة في األسواق الدولية؛

للمنتجات المص ي ي يينعة محليا وأن تندمج فيها من خالل تعزيز الس ي ي ييياس ي ي ييات واالس ي ي ييتراتيجيات التجارية وتقوية البنى

التحتية الوطنية للجودة وغير لع من السبل ،مما ييسر وصولها إلى األسواق اإلقليمية والدولية؛
-21

نهيب بالمجتمع الدولي والقطاع الخاص توفير الدعم واالسي ييتثمارات للقطاعات والمنشي ييآت التجارية

القائمة لدى أقل البلدان نموا التي تس ي ي ييعى إلى الوص ي ي ييول إلى األسي ي ي يواق اإلقليمية والدولية ،وال س ي ي يييما من خالل تطوير

عملياتها الصناعية ومنتجاتها وخدماتها ات الايمة المضافة القادرة على الوفاء بمعايير الجودة الدولية ات الصلة؛
خامسا-

التصدي لتغير المناخ والتعافي من جائحة كوفيد 19-وبناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية
-22

نسيلم بخبرة اليونيدو الواسيعة في المسياعدة على تعبئة االسيتثمارات من أجل دعم المسياهمات

المحددة على النطاق الوطني وخطط التكيا الوطنية وتيسي ي يييرها .وعلى هذا األسي ي يياس ،نحث اليونيدو كذلع على
المضي ي ي ي ي ي ييي قيدميا في دعمهيا للمبيادرات التي تقودهيا وتمليع زميامهيا أقيل البليدان نموا من أجيل تقيديم حلول مبتكرة

للتكيا مع تغير المناخ تتيح الص ي ي ي ي ي ييمود آلثار هذا التغير والمش ي ي ي ي ي يياركة في الجهود العالمية الرامية إلى التخفيا

منها .ونهيب أيضي ي ي ي ي ييا باليونيدو أن تدعم كال من الجهود الدولية المبذولة والجهود ،التي تقودها أقل البلدان نموا،

من أج ييل تعزيز النظم الصي ي ي ي ي ي ييحي يية الوطني يية والت ييأه ييب لمواجه يية األوبئ يية الع ييالمي يية من خالل العم ييل على تطوير
الص ييناعات الص ييحية ،وبص ييورة أيثر تحديدا لتحس ييين فرص الحص ييول على مس ييتلزمات الرعاية الص ييحية المنتجة

محليا ،مثل األدوية األساسية والخدمات ات الصلة؛
-23

نؤكد على ض ي ييرورة أن تزيد أقل البلدان نموا من خبراتها في مجال نقل التكنولوجيا واالس ي ييتثمارات،

بوسي ي ي ي ييائل منها التعاون الصي ي ي ي ييناعي فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الصي ي ي ي ييناعي الثالثي ،والتعاون مع معاهد البحوث

ومرايز التميز اإلقليمية من خالل الجماعات االقتص ي ييادية اإلقليمية ات الص ي ييلة ،وأن تواص ي ييل أيض ي يًا تطوير ما يرتبط

بذلع من قدرات بشرية ومؤسسية؛ وينبغي لنا أن نزيد من تصميمنا على مواصلة االستثمار في الموارد البشرية والمالية

لمعالجة الصدمات االقتصادية الوطنية واإلقليمية والعالمية والتخفيا من حدتها؛
-24

نشيدد على ضيرورة أن يواصيل المجتمع الدولي وشيركاؤه نشير االسيتثمارات لمعالجة الصيدمات

االقتصي ي ييادية وبناء قدرة أقل البلدان نمواً على الصي ي ييمود في مواجهتها ،مؤكدين من جديد على الفوائد المضي ي يياعفة
المتوقعة على الصعيد العالمي؛
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سادسا-

حشد التضامن الدولي وتنشيط الشراكات العالمية واألدوات المبتكرة للتنمية المستدامة الواعية بالمخاطر -

مسيرة الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نمواً
-25

إننا ،إ نعترف بس ي ييجل اليونيدو في بناء الشي ي يرايات وزيادة االس ي ييتثمار من أجل التنمية الص ي ييناعية

الش ي ي ي ي يياملة للجميع والمس ي ي ي ي ييتدامة ،نحث المنظمة على دعم جهود أقل البلدان نموا الرامية إلى تعزيز ش ي ي ي ي يراياتها الوطنية

واإلقليمية والعالمية ،وبيئاتها التمكينية ،وأنظمة تش ي ي ي ييجيع االس ي ي ي ييتثمار فيها من أجل النهوض باألولويات الوطنية للتنمية

الصي ي ييناعية وتحقيق الرخاء المسي ي ييتدام .ونؤكد من جديد ،على وجه الخصي ي ييوص ،ضي ي ييرورة أن تقدم اليونيدو الدعم ألقل

البلدان نموا من خالل أنشيطة محافل اليونيدو العالمية والنهج الوطيدة القائمة على تعدد أصيحاب المصيلحة التي أثبتت

صييالحيتها ،وأبرزها برنامج الشيراية القطرية ،وبرنامج تطوير الصييناعة وتحديثها ،وبرنامج المجمعات الصييناعية ،ومن
خالل قدرة المنظمة على حفز االبتكار وتشجيع االستثمار وما تقدمه من خدمات أخرى؛
-26

نلتزم بالتعجيل بتنفيذ اس ي ييتراتيجيات حش ي ييد الموارد لتنش ي يييط الش ي يرايات العالمية واس ي ييتيعاب مش ي يياركة

العديد من أص ييحاب المص ييلحة ،بما في لع القطاع الخاص ،عند تص ييميم برامج ومش يياريع للتنمية المس ييتدامة؛ وكمثال

على لع ،نالحظ مع التقدير الشي ي يراية التي أُنش ي ييئت بين جهات متعددة من أص ي ييحاب المص ي ييلحة من أجل بناء قدرات

وكاالت تشجيع االستثمار في أقل البلدان نموا ،والتي ضمت مكتب ممثل األمم المتحدة السامي ،واليونيدو ،واألونكتاد،

ومنظمة العمل الدولية ،والصيندوق األوروبي لالسيتثمار ،والرابطة العالمية لوكاالت تشيجيع االسيتثمار ،ونؤكد من جديد

رغبتنا في أن ُتمنح فرقة العمل هذه موارد مالية متناسبة لتعظيم أثرها اإلجمالي في مجال التعاون التقني؛
-27

نهييب بيالبليدان المتقيدمية النمو ووكياالت األمم المتحيدة والش ي ي ي ي ي ييركياء اإلنميائيين اآلخرين تيأمين اليدعم

المالي المناسيب لهذه األولويات ،ونهيب بالمجتمع الدولي في نطاقه األوسيع وجميع أصيحاب المصيلحة المعنيين تجديد
أسيياليبهم في الش يراية على نحو يتماشييى مع نهج التنمية القائم على تعدد أصييحاب المصييلحة .وينبغي أن تكون مسيييرة

التقدم ص ييوب الرفع المس ييتدام لص ييفة أقل البلدان نموا ش يياملة للجميع ،وال تدع أحدا يتخلف عن الركب .غير أن حرمان

البلدان ،لدى خروجها من فئة أقل البلدان نموا ،من االسي ي ييتفادة من طائفة متنوعة من تدابير الدعم الدولي ،بما في لع
بعض أوجه المعاملة واإلعفاءات الخاص ي يية والتفض ي يييلية الهامة المتص ي ييلة بالتجارة ،أمر يس ي ييتدعي اتخا تدابير لتخفيا

حدة االنتقال ودعم عملية االنتقال لضيمان سيالسيتها .ومن المهم في هذا الصيدد مواصيلة دعم هذه البلدان ،بما يتناسيب
مع احتياجاتها والقيود التي تحد من قدراتها ،لضمان سالسة االنتقال بعد الخروج من فئة أقل البلدان نموا؛

وفي ضوء ما تقدم:
نس ي ي ي ي ي ييلم بأن ورقة الموقف االس ي ي ي ي ي ييتراتيجية المقدمة من اليونيدو ،والواردة في التذييل األول ،تس ي ي ي ي ي ييتجيب

لالحتياجات واألولويات المحددة ألقل البلدان نموا في العقد القادم ،2031-2022

نطلب إلى اليونيدو أن تضي ي ي ييع االسي ي ي ييتراتيجية التنفيذية المقبلة المعنية بأقل البلدان نموا للفترة 2031-2022

وخطية تنفييذها ،مع ضي ي ي ي ي ي يميان التوافق مع برنامج عميل الدوحة المقبيل لص ي ي ي ي ي ييالح أقل البليدان نموا للفترة 2031-2022

وأطر اليونيدو وسياساتها االستراتيجية ات الصلة ،وأن تدمج االستراتيجية الجديدة في عمل المنظمة عمومًا،

نييدعو اليونيييدو إلى أن تعمييل على تطبيق االسي ي ي ي ي ي ييتراتيجييية التنفيييذييية المعنييية بييأقييل البلييدان نموا للفترة

 2031-2022وخطة تنفيذها ،عند االنتهاء من وضيعهما وبعد أن تقرهما أجهزة صينع السيياسيات المناسيبة ،في
حدود الميزانية العادية والموارد الخارجة عن الميزانية ،ونش ي ييجع على حش ي ييد موارد إض ي ييافية كافية لتقديم الخدمات
المتعلقة بوضع المعايير والسياسات وتوفير المشورة إلى جانب المشاريع والبرامج التقنية التي تدعم تنفيذها،

ندعو اليونيدو إلى مواصيلة مسياهمتها في أنشيطة فرقة العمل المشيتركة بين الوكاالت المعنية بمسياعدة

البلييدان على الخروج من فئيية أقييل البلييدان نموا ،التي يقودهييا مكتييب ممثييل األمم المتحييدة الس ي ي ي ي ي ي ييامي ،من خالل

تزويدها بالمدخالت الالزمة المتعلقة بدور التصنيع في خروج البلدان من فئة أقل البلدان نموا،
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ندعو أيضا المجتمع الدولي ،بما في لع وكاالت منظومة األمم المتحدة ،إلى توحيد الجهود من خالل

إقامة برامج مشي ي ييتركة والتعاون بروح الش ي ي يراية عبر مختلف األطر المختارة للتعجيل بتطبيق اسي ي ييتراتيجية اليونيدو
التنفيذية المقبلة المعنية بأقل البلدان نموا للفترة  2031-2022وخطة تنفيذها ،عند االنتهاء من وضعهما،

نطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقارير منتظمة إلى الدول األعضي ي ي ي ي يياء عن تطبيق االسي ي ي ي ي ييتراتيجية التنفيذية

المعنييية بييأقييل البلييدان نموا للفترة  2031-2022وخطيية تنفيييذهييا بعييد االنتهيياء من وضي ي ي ي ي ي ييعهمييا وإقرارهمييا وفق

الممارسات المتبعة.
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التذييل األول
ورقة موقف لصوغ استراتيجية اليونيدو المقبلة المعنية بأقل البلدان نموا للفترة 2031-2022

وخطة تنفيذها

)(7

تسريع وتيرة التصنيع المستدام لدى أقل البلدان نموا ودور اليونيدو في مؤتمر األمم المتحدة الخامس

المعني بأقل البلدان نموا المعقود في الدوحة
مقدمة

تشييكل التنمية الصييناعية الشيياملة للجميع والمسييتدامة عنص ي ار بالع األهمية في األهداف اإلنمائية العالمية ،وخصييوصييا
بالنسي ي ييبة ألقل البلدان نموا .وتوفر والية اليونيدو أسي ي يياسي ي ييا اسي ي ييتراتيجيا صي ي ييلبا لدعم أقل البلدان نموا في تحقيق األهداف

العالمية من خالل التنمية الص ي ي ييناعية الش ي ي يياملة للجميع والمس ي ي ييتدامة .لع أن للمنظمة س ي ي ييجال حافال في مجموعة من
الخدمات التقنية التي تح ِّس ين القدرة التنافسييية ،وتعزز الرخاء المشييترك المتأتي من التصيينيع وتضييمن التنمية الصييناعية

المسي ييتدامة بيئيا .واسي ييتنادا إلى هذه الخبرة ،تصي ييبح اليونيدو مؤهل ًة لالضي ييطالع بدور قوي في التحضي ييير لمؤتمر األمم

المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا وعقده ،وكذلع في وضع وتنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا،

الذي سيتمخض عنه المؤتمر والذي سيغطي العقد .2031-2022

وتوجد مجموعة متنوعة من الوثائق والبييانات واإلعالنات تحيدد السي ي ي ي ي ي ييياق العيالمي لدور اليونييدو في دعم البليدان

النامية ،وهي كما يلي:
•

خطة التنمية المس ي ييتدامة لعام  ،2030التي تتض ي ييمن أهدافا وغايات ترتبط ارتباطا مباش ي ي ار بواليات

•

خطية عميل أديس أبيابيا لعيام  2015الص ي ي ي ي ي ي ييادرة عن المؤتمر اليدولي الثياليث لتموييل التنميية ،التي

•

اس ييتعراض األمم المتحدة الش ييامل للس ييياس ييات الرباعي الس يينوات للفترة  ،2024-2021الذي يحدد

اليونيدو،

تعتبر جزءا ال يتج أز من خطة عام ،2030

الكيفيية التي ينبغي بهيا لمنظومية األمم المتحيدة أن تسي ي ي ي ي ي يياعيد البليدان على تنفييذ خطية عيام 2030

والتصدي لجائحة كوفيد،19-
•

مجموعة من المؤتمرات المتعلقة بالبيئة التي وضييعت صييكوكا ات صييلة ،مثل اتفاقية األمم المتحدة
اإلطارية بش ييأن تغير المناخ ،واتفاق باريس بش ييأن تغير المناخ لعام  ،2015وإطار ِّس ينداي للحد من
مخيياطر الكوارث للفترة  ،2030-2015واتفيياقييية األمم المتحييدة لمكييافحيية التص ي ي ي ي ي ييحر لعييام ،1994
والخطة الحضرية الجديدة لعام .2016

وهناك عدد من الوثائق األخرى التي تركز بشي ييكل أوضي ييح على دعم أفقر البلدان وأيثرها ضي ييعفا مثل أقل البلدان
نموا والبلدان النامية غير الساحلية وبلدان أفريايا والدول الجزرية الصغيرة النامية ،وهي كما يلي:
•

برنامج عمل إسطنبول المنبثق عن مؤتمر األمم المتحدة الرابع السابق المعني بأقل البلدان نموا،

•

البيانات الصيادرة عن أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصيغيرة النامية والبلدان النامية غير السياحلية ،مثل

رؤيية أقيل البليدان نموا لعيام  :2050نحو مس ي ي ي ي ي ييتقبيل متكيا مع تغير المنياخ ،وإجراءات العميل المعجييل

للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا) ،وبرنامج عمل فيينا للبلدان النامية غير الساحلية،

__________
) (7سيبدأ تطبيق استراتيجية اليونيدو المعنية بأقل البلدان نموا للفترة  2031-2022وخطة تنفيذها بعد اعتماد برنامج عمل الدوحة للفترة

 2031-2022الذي سيتمخض عنه مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في كانون الثاني/يناير  ،2022في الدوحة،
قطر ،وفقا لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  232/74باء.
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•

الخطط اإلقليميية المحيددة ،مثيل خطية االتحياد األفريقي لعيام  :2063أفرياييا التي نصي ي ي ي ي ي ييبو إليهيا،

واتفيياق منطقيية التجييارة الحرة القييارييية األفرياييية ،ووالييية عقييد التنمييية الصي ي ي ي ي ي ينيياعييية الثييالييث ألفريايييا

(.)2025-2016

ووفقا لإلطار البرنامجي المتوس ي ي ييط األجل للفترة  ،2025-2022تس ي ي ييتهدف أنش ي ي ييطة اليونيدو ثالثة أبعاد مؤثرة،

هي ‘1 :النهوض بالقدرة التنافسي ي ي ي ييية االقتصي ي ي ي ييادية؛  ‘2تحقيق الرخاء المشي ي ي ي ييترك من الصي ي ي ي ييناعة؛  ‘3حماية
الصي ييناعة المسي ييتدامة بيئيا .ولهذه األبعاد الثالثة للتنمية الصي ييناعية الشي يياملة للجميع والمسي ييتدامة صي ييالت مباشي يرة
يثيرة بتحقيق أهداف التنمية المس ييتدامة .وتس ييترش ييد عمليات اليونيدو بعدد من الوثائق واالس ييتراتيجيات التي يركز

بعضها على دعم أقل البلدان نموا ،وهي كما يلي:
•

إطار اليونيدو البرنامجي المتوسط األجل للفترة  2025-2022ومبادراتها الداعمة للجهود العالمية

•

اسييتراتيجية اليونيدو التنفيذية المعنية بأقل البلدان نموا للفترة  2020-2012بوصييفها محركا للنمو

•

والية اليونيدو المنصوص عليها في إعالن ليما لعام  2013وإعالن أبوظبي الوزاري لعام ،2019

•

إعالنات اليونيدو الو ازرية السي ييابقة المتعلقة بأقل البلدان نموا التي تسي ييترشي ييد بها اللجنة التحضي يييرية

الرامية إلى "إعادة البناء بشكل أفضل" بعد جائحة كوفيد19-

الشامل للجميع لدى العديد من أقل البلدان نموا

الحكومية الدولية لمؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.

وتقدم اليونيدو المس ي يياعدة من خالل أربع وظائف أس ي يياس ي ييية ،هي ‘1 :التعاون التقني؛  ‘2تقديم خدمات المش ي ييورة في

مجاالت التحليل والبحث والس ييياس ييات؛  ‘3الوظائف المعيارية واألنش ييطة المتعلقة بالمعايير؛  ‘4العمل كمحفل جامع
وإقامة الش يرايات ،من أجل وض ييع اس ييتراتيجيات التحول الص ييناعي وتنفيذها .وتش ييمل مجاالت الخبرة المترابطة لليونيدو

ما يلي :التحول الهيكلي والخبرة القطاعية ،والتحول واالبتكار الرقميين ،والصناعة المحايدة كربونيا واالقتصاد الدائري.

وي َّنفذ أيثر من ثلث مشياريع اليونيدو في أقل البلدان نموا .وقد ُنِّف َذ نحو  460مشيروعا وطنيا ( 34في المائة من جميع
ُ
مش ي ي ي ي يياريع اليونيدو) في أقل البلدان نموا خالل الفترة  2019-2012لدعم التنمية الص ي ي ي ي ييناعية واالقتص ي ي ي ي ييادية في تلع
البليدان .وبلغيت الايمية اإلجمياليية لمش ي ي ي ي ي يياريع اليونييدو في أقيل البليدان نموا خالل الفترة  2019-2012ميا مقيداره 306

ماليين دوالر ( 28في المائة من جميع مش ي ي ي يياريع اليونيدو) .وتتناول ورقة الموقف هذه دور اليونيدو في كل مجال من
مجياالت التركيز المتوقعية مبيدئييا لمؤتمر األمم المتحيدة الخيامس المعني بيأقيل البليدان نموا (وفقيا لبرنيامج عميل اليدوحية

لصالح أقل البلدان نموا (التنايح األول)):
-1

االستثمار في شعوب أقل البلدان نموا :القضاء على الفقر وبناء القدرات حتى ال يتخلف أحد

-2

االس ي ي ييتفادة من قوة العلم والتكنولوجيا واالبتكار لمعالجة مواطن الض ي ي ييعف المتعددة األبعاد وتحقيق

-3

التحول الهيكلي كمحرك لالزدهار

-4

تعزيز التجارة الدولية والتكامل اإلقليمي لدى أقل البلدان نموا

-5

التصي ي ي ي ي ي ييدي لتغير المنياخ والتعيافي من جيائحية كوفييد 19-وبنياء القيدرة على الص ي ي ي ي ي ييمود في وجيه

-6

حش ي ييد التض ي ييامن الدولي وتنش ي يييط الشي ي يرايات العالمية واألدوات المبتكرة للتنمية المس ي ييتدامة الواعية

عن الركب

أهداف التنمية المستدامة

الصدمات المستقبلية

بالمخاطر  -مسيرة الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نموًا
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وبالنسييبة لكل مجال من مجاالت التركيز السييتة ،تحدد الورقة أوال سييياقه الموجز باسييتخدام البيانات المجمعة عن

مجموعة أقل البلدان نموا ،ثم ترسي ييم مسي ييارات تنطلق من التنمية الصي ييناعية الشي يياملة للجميع والمسي ييتدامة صي ييوب

مجال التركيز ،وتلي لع مناقشة حول كيفية مساهمة أنشطة اليونيدو في أهداف وإجراءات مؤتمر األمم المتحدة

الخامس المعني بأقل البلدان نموا من خالل دعمها للتنمية الصي ييناعية الشي يياملة للجميع والمسي ييتدامة .وتُختتم ورقة
الموقف بجدول يلخص لع.
مجال األولوية  :1االستثمار في الشعوب في أقل البلدان نموا :القضاء على الفقر وبناء القدرات حتى ال يتخلف
أحد عن الركب

السي ي ي ي ي ي يي يياق .انخفض الفقر في أق ييل البل ييدان نموا بين ع ييامي  2000و ،2019ولكن بوتيرة أبط ييأ بين ع ييامي 2010

و .2019وأدت أزم يية كوفي ييد 19-إلى زي ييادة مع ييدالت الفقر ألول مرة من ييذ عقود ،حي ييث ق ييدر البعض أن  35مليون

ش ييخص إض ييافي باتوا يعانون من الفقر في أقل البلدان نموا ،أي ما يعادل زيادة قدرها  3,3نقاط مئوية في عدد الفقراء
في عام  . 2020وكان الشي ي ييباب والنسي ي يياء والعمال غير النظاميين األشي ي ييد تضي ي يير ار من الجائحة .وقد تضي ي ييررت البلدان
المنخفضي يية الدخل وأقل البلدان نموا بنفس القدر الذي تضي ييررت به البلدان المرتفعة الدخل على األقل في عام ،2020

بيد أن التعافي لدى المجموعتين األولى والثانية س ي ي يييس ي ي ييتغرق وقتا أطول بكثير بس ي ي ييبب تعذر الحص ي ي ييول على اللقاحات

وانخفاض ُحَزم الحوافز المالية .وتتس ييم أقل البلدان نموا بمحدودية قدرة نظمها على الص ييمود وبهش يياش يية حوكمتها ،ومن

المحتمل بش ي ييدة أن يفض ي ييي ض ي ييعف أسي ي يس ي ييها االقتص ي ييادية والص ي ييناعية في مجال التنمية الص ي ييناعية الش ي يياملة للجميع

والمسي ي ي ييتدامة إلى بطء اسي ي ي ييتجابتها ،مما يؤدي بدوره إلى اتسي ي ي يياع الفجوة بينها وبين البلدان الغنية ،األمر الذي يقلل من

ترس الفقر.
إمكانية التقارب بينهما ويفاقم االنقسامات بين أقل البلدان نموا والبلدان األخرى ،وهو ما يمكن أن يزيد من ُّ
الشكل 1

نسبة الفقراء في أقل البلدان نموا ()2018-1990

النسبة المئوية

 5,50دوالرات في
اليوم بمقياس تعادل
القوة الشرائية

 3,20دوالرات في
اليوم بمقياس تعادل
القوة الشرائية

 1,90دوالر في اليوم
بمقياس تعادل القوة
الشرائية

المصدر.UNCTAD LDC report 2021 :

المس ي ي ي ييارات .تؤدي برامج التص ي ي ي يينيع الش ي ي ي يياملة للجميع والمس ي ي ي ييتدامة إلى الحد من الفقر من خالل تحس ي ي ي ييين العرض

(مثل توفير المزيد من فرص العمل للفئات الض ي ييعيفة والمنخفض ي يية الدخل بش ي ييكل مباش ي يير أو غير مباش ي يير) والطلب

(توفير منتجات وخدمات أفضي ي ي ي ييل جودة وأقل سي ي ي ي ييعرا) واسي ي ي ي ييتخدام سي ي ي ي ييبل أخرى (مثل توفير الخدمات الحكومية أو

االسي ييتثمار في الناس) .فعلى جانب العرض ،يؤدي التصي يينيع وتعزيز الصي ييناعات الكثيفة التصي ييدير إلى توليد فرص

للعمل تفض ي ييي إلى زيادة مداخيل الش ي يرائح األيثر فق ار بين العمال .وعلى جانب الطلب ،توفر القطاعات الص ي ييناعية

كما وأفضي ي ي ييل نوعية يسي ي ي ييتهلكها الفقراء مباش ي ي ي يرة ،وهي تسي ي ي ييهم في تحقيق أمنهم الغذائي
األيثر تطو ار منتجات أيبر ًّ
وتحس ي ييين ص ي ييحتهم ،مما يجعل أقل البلدان نموا أيثر قدرة على الص ي ييمود في مواجهة األزمات ويس ي ييرع وتيرة تعافيها

االقتصي ي ييادي من الخسي ي ييائر المتعلقة بفواقد ما بعد الحصي ي يياد أو يقلل منها ،األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسي ي ييين
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كما وأرخص س ي ي ييعرا .وتخفض بلدان تس ي ي يييوية
مس ي ي ييتويات األمن الغذائي والتغذية ،مثال عن طريق توفير أغذية أيبر ًّ

يثيرة مس ي ييتويات الفقر بتعزيز العمالة والص ي ييناعات الكثيفة التص ي ييدير .ومن ش ي ييأن زيادة إنتاج لقاحات كوفيد 19-أن

تساعد على التعافي من األزمة الراهنة في العديد من أقل البلدان نموا عن طريق تسريع وتيرة التعافي االقتصادي.

دور اليونيدو .يتمثل أحد مجاالت التركيز المهمة بالنس ي ي ييبة إلى اليونيدو في زيادة فرص العمل الص ي ي ييناعية لفائدة
جميع الفئات ،بما يش ي ييمل النس ي يياء والش ي ييباب ،والحد من أوجه الض ي ييعف ،وخص ي ييوص ي ييا في بيئات ما بعد األزمات

وفي السيياقات الهشية .واليونيدو مؤهَّلة لضيمان أن تتناسيب المهارات التي يجري توفيرها للقوى العاملة الصيناعية
مع الطلب السي ي ي يريع التطور لدى القطاعات الصي ي ي ييناعية ،بما في لع الطلب على الكفاءات الخضي ي ي يراء والرقمية.
ومن العوامل المسي ي ي ي ِّ
ياعدة في هذا الشي ي ي ييأن ضي ي ي ييمان أن تكون لدى القوة العاملة مهارات مناسي ي ي ييبة وجيدة تتالءم مع
االقتصي ي ي يياد الجديد .ويشي ي ي ييمل لع تعزيز اإللمام بالمهارات الرقمية ونشي ي ي يير التعليم التقني والتدريب المهني وفرص

التلمذة المهنية والتشجيع على تنظيم المشاريع وتوفير فرص العمل الالئق.

ومن التحديات المعروفة في مجال التدريب أنه كثي ار ما يكون غير مالئم الحتياجات الصيناعة .بيد أن لليونيدو سيجال
ممتا از في توفير ضي ييروب التدريب المناسي ييبة ،بما في لع التدريب على كيفية التصي ييدي لمشي ييكلة تغير المناخ ،وتزويد

الشيباب بالمهارات ،وتحقيق فوائد ملموسية .فعلى سيبيل المثال ،يعمل مرفق تنمية التعلم والمعرفة ،منذ تأسييسيه في عام

 ،2012على س ي ي ييد الفجوة في المهارات الص ي ي ييناعية ،وهو يتعاون مع الش ي ي ييركاء التجاريين من أجل إنش ي ي يياء أياديميات
ومرايز محلية للتدريب الصي ييناعي ُت ِّعُّد الشي ييباب لشي ييغل الوظائف المتاحة في المؤسي يسي ييات المحلية ،كما أنه يتعاون مع
هؤالء الشييركاء على تحسييين القائم من تلع األياديميات والمرايز .وعلى المسييتوى المتوسييط ،تضييمن اليونيدو أن تقدم

المدارس المهنية ومرايز التدريب المهني تدريبا معتمدا على المهارات المناسييبة ،وأن تكون المصييارف قادرة على تقييم

مقترحات االسييتثمار المقدمة من الشييباب .وعلى المسييتوى الكلي ،تشييجع اليونيدو اعتماد سييياسييات مراعية الحتياجات

الشي ييباب ،مثل السي ييياسي ييات المتعلقة بمناهج التدريب المهني الوطنية أو تنظيم المشي يياريع .وبهدف حماية البيئة ،نجحت

اليونيدو في التعريا العملي بالتكنولوجيات التي تحد من انبعاثات غازات الدفيئة ،وو َّس ي ي ي ي يعت نطاق البرامج من خالل

التدريب في سي ي يييراليون وغامبيا وغينيا-بيسي ي يياو وموزامبيق .وفي مشي ي ييروع لبناء القدرات المهنية للمجموعات النازحة في
السودان ،أفاد أيثر من نصف المتدربين ،وعددهم  672متدربا ،بأن دخلهم زاد نتيجة تحسن فرص العمل.

وثمة دور عام إضي ي ي ي ي ييافي لليونيدو في إطار هذا المجال من مجاالت األولوية يتعلق بفرصي ي ي ي ي يية تطوير القطاعات

كما وأرخص سعرا ،مثل األغذية أو اللقاحات ،وهو أمر أساسي لكي يستفيد
الصناعية بحيث توفر منتجات أيبر ًّ
أفقر السكان مباشرة من برامج التصنيع عن طريق استهالك منتجاتها.

مجال األولوية  :2االستفادة من قوة العلم والتكنولوجيا واالبتكار لمعالجة مواطن الضعف المتعددة األبعاد
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

السيياق .من المرجح أن ُتسيتخدم تكنولوجيات جديدة كثيرة في مجاالت الصيناعة والخدمات المالية وتوفير الطاقة ،وهي

المجيياالت التي تتخلف فيهييا البلييدان النييامييية ،وال س ي ي ي ي ي يييمييا أقييل البلييدان نموا ،كثي ار عن الركييب .والتكنولوجيييات الجييديييدة

المسييتخدمة في أقل البلدان نموا هي أقل بكثير منها لدى البلدان األخرى ،لكنها في تزايد .ومسييتوى جاهزية تلع البلدان

لألخذ بالتكنولوجيات الرائدة ،وفقا لمؤش ي ي يير الجاهزية الذي يتعهده مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) ،كان

 0,12في عام  2020مقارن ًة بمتوسي ي ي ييط عالمي قدره  .0,44وتسي ي ي ييجل أقل البلدان نموا نتائج أدنى على صي ي ي ييعيد العلم
والتكنولوجيا واالبتكار من حيث المدخالت (مثل التعليم والتدريب التقنيين) والمخرجات (مثل براءات االختراع).
وتظهر المؤش ي يرات المتعلقة بالبنية التحتية الرقمية المزيد من التحديات التي تواجهها التنمية الصي ييناعية الشي يياملة للجميع
ُ

والمس ييتدامة لدى أقل البلدان نموا .فص ييحيح أن نس ييبة اش ييترايات النطاق العريض الثابتة قد زادت من  0,1اش ييتراك لكل

 100شيخص في عام  2010إلى  1,4اشيتراك في عام  .2019وارتفعت نسيبة األفراد الذين يسيتخدمون اإلنترنت في
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أقل البلدان نموا بس ييرعة من  3,8في المائة في عام  2010إلى  21,1في المائة في عام  ،2019بيد أن هذه النس ييبة

تقل بكثير من حيث الايمة المطلقة عن المتوسي ي ي ي ييط العالمي الذي زاد من  28,9في المائة إلى  56,7في المائة خالل

تلع الفترة .وتواجه النسيياء بوجه خاص تحديات في الوصييول إلى اإلنترنت ( 13,9في المائة لدى النسيياء مقابل 24,4
في المائة لدى الرجال) .وفي أقل البلدان نموا ،يبلع متوسي ي ييط تكلفة اسي ي ييتخدام  1غيغابايت من خدمات اإلنترنت 14,8

في المائة من نص ي ي ي ي ي يييب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي ،مما يجعل اس ي ي ي ي ي ييتخدام خطط النطاق العريض في األجهزة

المحمولة سعة  1غيغابايت باهظ التكلفة بالنسبة لمعظم األفراد في أقل البلدان نموا.

المس يياراتُ .تعتبر نظم العلم والتكنولوجيا واالبتكار ونظم االبتكار الوطنية أبعادا حاس ييمة في مس ييار تحول أي بلد ،بما في
تحول البلد بعيدا عن
لع النجاح في التص يينيع .فهي تس ييمح للبلد باس ييتخدام عمليات إنتاج أيثر تعقيدا ،مما يس يياعد على ُّ

االقتصاد ي الايمة المضافة المنخفضة والقائم على الموارد الطبيعية والمنتجات ات التكنولوجيا البسيطة باتجاه اقتصاد

قائم على الص ي ييناعات ات الايمة المض ي ييافة المرتفعة والمنتجات والخدمات ات التكنولوجيا المتطورة .ومن ش ي ييأن تطوير
القطاعات الص ي ييناعية وتعزيزها ،بوس ي ييائل منها االس ي ييتفادة من الفرص التي يتيحها التص ي يينيع الرقمي ،زيادة قدرة المنش ي ييآت

التجياريية والبليدان على الص ي ي ي ي ي ييمود في مواجهية التحيدييات واألزميات الطبيعيية واالجتمياعيية واالقتصي ي ي ي ي ي يياديية ،بميا في ليع

الصيدمات والجائحات .وقد كانت الشيركات والبلدان التي تتمتع بفرص أفضيل للوصيول إلى التكنولوجيات الرقمية والتجارة

اإللكترونية أيثر قدرة على الص ي ي ييمود خالل الجائحة .وس ي ي ييتس ي ي يياعد التكنولوجيات األيثر تطو ار الش ي ي ييركات العاملة في أقل

البلدان نموا على الوصول إلى األسواق والمشاركة بشكل أيمل في سالسل الايمة اإلقليمية والعالمية.

دور اليونيدو  .يتمثل أحد األهداف المهمة لليونيدو في حشي ي ي ييد الدعم لضي ي ي ييمان اسي ي ي ييتفادة أقل البلدان نموا من نقل
المعارف واسيتخدام التكنولوجيات المناسيبة والسيليمة بيئيا ،مما يسيهم في تعزيز تنمية القدرات البشيرية والمؤسيسيية،

وال سيما من خالل التدريب.

وفيما يخص اس ي ي ييتخدام التكنولوجيا الرقمية يمكن لليونيدو ،بص ي ي ييورة أيثر تحديدا ،أن تس ي ي ييتخدم وظائفها في مجاالت

التوعية باألحوال العالمية للمسي يياعدة في إعداد البلدان القتصي يياد رقمي جديد .وقد أصي ييدرت تقرير التنمية الصي ييناعية
ص ي ي ي ي ي ي ِّمم بهدف التوعية بظهور وانتشي ي ي ي ي ييار تكنولوجيات اإلنتاج الرقمي المتقدم الخاصي ي ي ي ي يية بالثورة
لعام  ،2020الذي ُ
الصيناعية الرابعة .كما تسياعد اليونيدو الدول األعضياء على تعزيز منظومات االبتكار وقيادة التحول إلى صيناعات
رقمية تراعي االعتبارات الجنس ييانية وتتس ييم باالس ييتدامة .ويش ييمل لع تعميم البنية التحتية الرقمية ،والتعليم والمهارات

الرقمية ،واالبتكار ،وبرامج التعاون والشي ي ي ي يرايات الرقمية .وهي تجمع بين الخبرات الش ي ي ي يياملة لعدة قطاعات ،للتعجيل

بالحلول المبتكرة والرقمية ليس فقط في قطاعات الص ي ي ييناعات الذكية واألغذية الزراعية ،بل أيض ي ي ييا في مجال الطاقة

الذكية واالقتصي ي ي ي يياد الدائري ،و لع من خالل تطبيقات مثل التنقل اإللكتروني ،والشي ي ي ي ييبكات الذكية المتجددة ،والتآزر
الحضري الصناعي ،وتعزيز إدارة تدفقات المواد والنفايات ،من بين تطبيقات أخرى كثيرة.

مجال األولوية  :3التحول الهيكلي كمحرك لالزدهار
السي ي ييياق .لم ِّ
تحول أقل البلدان نموا اقتصي ي يياداتها من الناحية الهيكلية ،وتعثرت جهودها للحاق بركب اإلنتاجية (مايس ي ي ي ًة
بنصي ي ي يييب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في العالم) .ويبلع مسي ي ي ييتوى اإلنتاجية في أقل البلدان نموا ُعشي ي ي يير مسي ي ي ييتوى
اإلنتاجية في العالم ككل .وتوض ييح بيانات اليونيدو أن مس ييتوى اإلنتاجية في الص ييناعات التحويلية لدى أقل البلدان نموا
بلع عند قياس ييه بنص يييب الفرد من الايمة المض ييافة الص ييناعية  132دوال ار (باألس ييعار الثابتة في عام  )2015في عام

 ،2019مقارن ًة ب 5 469دوال ار لدى االقتصي ييادات الصي ييناعية .ولم ترتفع حصي يية الصي ييناعة (التحويلية وغير التحويلية)
في الناتج المحلي اإلجمالي (وارتفعت حص ي ي يية الص ي ي ييناعات التحويلية من  11,0في المائة في عام  2010إلى 11,2

في المائة في عام  )2019على مدى العقد الماضيي ،ولكن حصية الزراعة انخفضيت ،وزادت حصية الخدمات .وزادت

حصة العمالة في الصناعة من  11,2في المائة في عام  2010إلى  12,6في المائة في عام .2019
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الشكل 2

حصة أقل البلدان نموا في الناتج المحلي اإلجمالي والصناعات التحويلية على مستوى العالم (يمين)،

واإلنتاجية النسبية ألقل البلدان نموا مقارنة بالعالم (وسط) ،وحصة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي

اإلجمالي لدى أقل البلدان نموا (يسار)
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المصدر :مؤشرات التنمية العالمية ،اإلنتاجية مايسةً بنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (بايمة الدوالر الحالية).

المسيياراتُ .يعتبر التصيينيع والتحول الهيكلي وسيييلتين بالغتي األهمية لرفع مسييتويات المعيشيية .ويقصييد بالتحول الهيكلي
تحول عوامل اإلنتاج عن األنشيطة المنخفضية اإلنتاجية إلى األنشيطة المرتفعة اإلنتاجية ،سيواء داخل القطاع الواحد أو
فيما بين قطاعات مختلفة ،وهو يعتمد إلى حد كبير على اجتذاب االستثمار الخاص إلى قطاعات الصناعة والخدمات

النظيفة المتسيمة بالكفاءة في اسيتخدام الطاقة وبارتفاع اإلنتاجية .وتشيجيع الصيناعة بالع األهمية في المناطق المحدودة

الدخل .صي ييحيح أن متوسي ييط كثافة الوظائف في قطاع الصي ييناعة تخذ في االنخفاض على الصي ييعيد العالمي ،لكن هذا

القطاع ما زال يس ي ييتطيع المس ي يياعدة على نمو العمالة بش ي ييكل مباش ي يير وغير مباش ي يير على حد سي ي يواء .وتؤدي زيادة تنوع
وإنتاجية قاعدة اإلنتاج والتصي ييدير إلى تحسي ييين نوعية النمو وزيادة القدرة على الصي ييمود أمام الصي ييدمات .وترتبط قاعدة

اإلنتاج األيثر تحوال بالبنى التحتية المالئمة للطاقة وباالتصاالت الجيدة النوعية بسالسل الايمة العالمية.

ومن ش ي ي ييأن تطوير نظم وطنية لض ي ي ييمان الجودة أن ِّ
يمكن المنتجين المحليين من المس ي ي يياهمة في التحول الهيكلي

والمشياركة الكاملة في األسيواق الدولية .ومن شيأن تعزيز السيياسيات واالسيتراتيجيات التجارية وتقوية البنى التحتية

الوطنية للجودة أن ييسر بصورة أيبر الوصول إلى األسواق اإلقليمية والدولية.

دور اليونيدو .يمثل هذا الجزء من برنامج عمل الدوحة لصيالح أقل البلدان نموا  -أي التحول الهيكلي  -مجال التركيز
المتسي ي ييق مع والية اليونيدو على نحو أيثر وضي ي ييوحا ومباش ي ي يرة ،ومن َّثم فهو مجال التركيز ضي ي ييمن برنامج العمل الذي

وتجمع اليونيدو بين تحليل السيياسيات الصيناعية والتحليل اإلحصيائي
يمكن لليونيدو حتما أن تسيهم فيه مسياهمة كبيرةَ .
والخبرة العملية الداعمة للشي ييركات الصي ييناعية من جميع األحجام وعبر مختلف القطاعات والسي ييياقات :من الصي ييناعات
الزراعية إلى النسي يييج ،ومن السي يييارات إلى اإلبداع ،ومن الصي ييناعات الثقيلة إلى مواد البناء ،وعلى نطاق البيئات الريفية

والحض ي يرية وشي ييبه الحض ي يرية .ويمكن تطبيق هذا المزيج المنقطع النظير من الخبرة والمعرفة في سي ييياقات مختلفة لدعم

اسي ييتراتيجيات فعالة للتنمية الصي ييناعية الشي يياملة للجميع والمسي ييتدامة ،ومسي يياعدة البلدان النامية على االرتقاء بصي ييناعاتها

الزراعية وسالسل الايمة لديها ،وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت التجارية الزراعية الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

ويمكن لليونيدو أن توظف جميع معارفها وأدواتها لدعم أقل البلدان نموا فيما يتعلق بتعزيز التصيينيع المتسييم بالكفاءة

في اس ي ي ييتخدام الطاقة وتيس ي ي ييير الحص ي ي ييول على الطاقة وتطبيق ُن ُهج االقتص ي ي يياد الدائري وتعزيز االس ي ي ييتثمار األجنبي
ويعتبر دور اليونيدو
المباشير وتطوير سيالسيل الايمة ،وبناء مناطق اقتصيادية خاصية والتحول إلى اقتصياد المعرفةُ .
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أسيياسيييا في ضييمان إنشيياء بنية تحتية أفضييل للطاقة ،واالنتقال إلى طاقة أنظف ،وتحسييين االرتباط بسييالسييل الايمة
العالمية .ويشي ي ييمل الدعم ضي ي ييمان جودة المنتجات والعمليات وسي ي ييالمتهما ،وتطبيق االبتكار والرقمنة ،ودمج صي ي ييغار
المزارعين في سي ي ي ييالسي ي ي ييل الايمة العالمية ،وتعزيز الروابط بين الزراعة والصي ي ي ييناعة واألسي ي ي يواق ،وتعزيز البنية التحتية

للمجمعات الزراعية الصناعية ،ووضع استراتيجيات بشأن الجوانب المشتركة بين الزراعة والمياه والطاقة.
مجال األولوية  :4تعزيز التجارة الدولية والتكامل اإلقليمي لدى أقل البلدان نموا

السييياق .ظلت حصيية أقل البلدان نموا في التجارة العالمية صييغيرة على الدوام (بيانات األمم المتحدة) ،س يواء من

حيث صييادرات السييلع ( 1,03في المائة في عام  2020مقارن ًة ب 1,00في المائة في عام  )2010أو صييادرات
الخدمات ( 0,67في المائة في عام  ،2020و 0,61في المائة في عام  .)2010وتقل الحصص التجارية كثي ار
عن حصي ي ي يية السي ي ي ييكان ( 13,6في المائة في عام  ،2020و 12,1في المائة في عام  ،2010بيانات مؤش ي ي ي يرات
التنميية العيالميية) .كميا أنهيا أقيل من الحصي ي ي ي ي ي يية في النياتج المحلي اإلجميالي ( 1,34في الميائية في عيام ،2010

و 1,05في المائة في عام  ،2010بيانات مؤش ي يرات التنمية العالمية) ،الواردة في الش ي ييكل  .2وباس ي ييتثناء حاالت

محدودة ،كثي ار ما تكون سي ي ييلة صي ي ييادراتها غير متطورة أو تعتمد على سي ي ييلعة واحدة أو عدد قليل من السي ي ييلع غير

المصي ي ي ي ي َّينعة .وتكافح أقل البلدان نموا من أجل المشي ي ي ي يياركة بفعالية في سي ي ي ي ييالسي ي ي ي ييل الايمة العالمية واإلقليمية .وقد
انخفضي ي ي ييت حصي ي ي يية الصي ي ي ييادرات في الناتج المحلي اإلجمالي لدى أقل البلدان نموا من  26,8في المائة في عام

 2010إلى  22,5في المائة في عام  ،2019انظر الشكل .3
الشكل 3

حصة أقل البلدان نموا في صادرات العالم من السلع والخدمات
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المصدر.UNCTADstat :

المسي ي ي ي ي ي ييارات .تؤدي التجيارة إلى زييادة الميداخييل من خالل زييادة الكفياءة في توزيع الموارد والتخصي ي ي ي ي ي ييص ،وزييادة
اإلنتاجية ،وتدعم نمو الناتج المحلي اإلجمالي من خالل التعلم ،وتس يياعد على تنويع االقتص ييادات .ولألس ييف ،لم

تتمكن أقل البلدان نموا من االس ي ي ييتفادة من التجارة على النحو الكامل .ويرجع لع إلى أن أقل البلدان نموا تواجه
مجموعيية من القيود على التجييارة تتعلق بيياالفتقييار إلى البنى التحتييية الجيييدة المتصي ي ي ي ي ي يليية بييالتجييارة ،وعييدم كفيياءة

اإلجراءات الجمركية ،ورداءة المنتجات ،وضعف خدمات الدعم المقدمة للمصدرين.

دور اليونيدو .يتعلق معظم العمل في هذا الصي ييدد بضي ييمان أن تسي يياعد النظم والقواعد التجارية الدولية أقل البلدان نموا،
وهو ما يتص ي ي ييل بعمل جهات أخرى؛ بيد أن لليونيدو أيض ي ي ييا دو ار ا ص ي ي ييلة يتمثل في وض ي ي ييع المعايير لربط الش ي ي ييركات
بسييالسييل الايمة العالمية ،وهو ما نوق

في المجال السييابق من مجاالت برنامج عمل الدوحة لصييالح أقل البلدان نموا.

وفي هذا المجال ي الصي ي ي ي ي ييلة ،يمكن لليونيدو أن تدعم تجارة أقل البلدان نموا في الميادين التي ايتسي ي ي ي ي ييبت فيها الخبرة
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الفنية ،بما في لع تعزيز مراقبة الجودة ،ووضي ييع المعايير ،وتعزيز الصي ييادرات ،وسي ييالسي ييل الايمة العالمية .وفي بعض

المشياريع ،تهدف اليونيدو إلى تحسيين القدرة التنافسيية الصيناعية لدى أقل البلدان نموا من خالل تعزيز معايير االمتثال
لدى سي ييالسي ييل الايمة لتحسي ييين سي ييالمة األغذية وجودتها من أجل تعزيز التجارة والوصي ييول إلى األسي يواق .وفي مشي يياريع

أخرى ،تحاول اليونيدو ربط المجموعات الصيناعية المحلية بمجموعات صيناعة السييارات العالمية .وركز أحد المشياريع

على مستويات الجودة والمعايير العالمية للسماح باستخدام سالسل كتل البيانات في قطاع الكاياو.

مجال األولوية  :5التصدي لتغير المناخ والتعافي من جائحة كوفيد 19-وبناء القدرة على الصمود
في وجه الصدمات المستقبلية

السي ييياق  .سي ييوف تتأثر أقل البلدان نموا أيثر من غيرها بتغير المناخ رغم أنها أقل البلدان مسي يياهمة فيه .لع أنه

على مدى السينوات الخمسيين الماضيية ،لم تقع سيوى  18في المائة من الكوارث المتصيلة بالمناخ في أقل البلدان
نموا ،بييد أن  69في الميائية من الوفييات النياجمية عن تليع الكوارث في جميع أنحياء العيالم كيانيت في أقيل البليدان

نموا ،على الرغم من أن أقل البلدان نموا ال يوجد بها س ي ي ي ي ي ييوى  13في المائة من س ي ي ي ي ي ييكان العالم .كما أن البلدان

األفقر واألضعف يستغرق التعافي فيها مدة أطول ،وخصوصا ألن فرص الحصول على اللقاحات محدودة (على
س ي ي ييبيل المثال ،كانت نس ي ي ييبة من حص ي ي ييلوا على اللقاح حتى منتص ي ي ييف عام  2021ال تزيد على  2في المائة من

سكان أقل البلدان نموا مقارن ًة ب 41في المائة في البلدان المتقدمة النمو).

المسيارات .تكتسيي التنمية الصيناعية الشياملة للجميع والمسيتدامة أهمية كبيرة في التصيدي لتغير المناخ ،والتعافي

من جائحية كوفييد ،19-وبنياء القيدرة على الصي ي ي ي ي ي ييمود .ويتيأتى لع بجعيل اإلنتياج أنظف (التخفيا من تثار تغير

المناخ) وتوفير مسيار أيثر تنوعا وقدرة على الصيمود للخروج من األنشيطة المتأثرة بتغير المناخ (التكيا) .وهذا

من ش ي ي ي ي ييأنه تعزيز االنتعاش األخض ي ي ي ي يير ،ويمكن أن يدعم المس ي ي ي ي يياهمات المحددة وطنيا ألقل البلدان نموا وخطط

التكيا الوطنية لديها .وسييعزز دعم التنمية الصيناعية الشياملة للجميع والمسيتدامة أيضيا القدرات المتعلقة بصينع

األدوية إلنتاج اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية.

دور اليونيدو .في حين أن األنشي ييطة األيثر صي ييلة بهذا الجانب من جوانب برنامج عمل الدوحة لصي ييالح أقل البلدان

نموا هي المشيياريع التي تسييهم بشييكل مباشيير وص يريح في دعم أو تفعيل المسيياهمات المحددة وطنيا وخطط التكيا

الوطنية ألي بلد ،فإن هناك العديد من أنش ي ي ي ييطة اليونيدو ات الص ي ي ي ييلة المذكورة هنا ولكنها تندرج أيض ي ي ي ييا في إطار

برنامجي العمل الثاني والثالث .ويتصييل أحد مجاالت النتائج الرئيسييية لليونيدو بالصييناعة المسييتدامة بيئيا .ومن بين

مشاريع اليونيدو الخاصة بالمساعدة التقنية ،يركز أيثر من النصف من حيث العدد والايمة على هذا المجال .فعلى
سيبيل المثال ،ركزت اليونيدو في السينوات األخيرة على اإلنتاج الصيناعي المتَّسيم بالكفاءة في اسيتخدام الموارد َّ
وبقلة

انبعاثات الكربون ،وتقديم المشي ي ي ييورة بشي ي ي ييأن الرقابة على التلوث الصي ي ي ييناعي ،وإرسي ي ي يياء ُن ُهج اليونيدو لإلنتاج األنظف
والمتَّسيم بكفاءة اسيتخدام الموارد واالقتصياد الدائري ،والنجاح في التعريا بصيورة عملية بالتكنولوجيات التي تقلل من

انبعاثات غازات الدفيئة ،والتدريب ،باسيتخدام منصيات إنترنت األشيياء لتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة الح اررية األرضيية،
وتعزيز إنتاج واسيتخدام المركبات الكهربائية ،ومسياعدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية على الوفاء بااللتزامات التي

تنص عليها االتفاقات العالمية للحد من التدهور البيئي البش ي ييري المنش ي ييأ ،وتعزيز س ي ييالس ي ييل الايمة الدائرية لص ي ييناعة
نسي يييج أيثر مراعاة للبيئة وأيثر قدرة على المنافسي يية .وثمة تدخالت أخرى كثيرة تندرج في إطار الصي ييناديق المتعددة

األطراف مثل مرفق البيئة العالمية ،والصييندوق األخضيير للمناخ الذي سيييزداد نموا في المسييتقبل بعد اعتماد اليونيدو

له في عام .2020

ولليونيدو سجل حافل في تحقيق نتائج ملموسة في المجاالت البيئية ،مثل المشاريع المتعلقة بنقل التكنولوجيات السليمة

بيئيا في كمبوديا؛ ومشييروع كهربة ريفية في تشيياد؛ ومشييروع شييبكة مصي َّيغرة تعمل بالطاقة المتجددة في غامبيا ،واإلدارة

الس ييليمة بيئيا لمركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في نيبال ،ومش يياريع للطاقة الكهرمائية في تنزانيا ومدغش ييقر ،من بين
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مشي ي ي يياريع أخرى .كما نفذت اليونيدو برنامجا للتصي ي ي ييدي لجائحة كوفيد 19-يتألف من أنشي ي ي ييطة مثل  ‘1إنتاج معدات
الحماية الش ي ي ييخص ي ي ييية واختبارها؛  ‘2التعامل مع النفايات الطبية؛  ‘3التركيز على التعافي الص ي ي ييناعي .فعلى س ي ي ييبيل
المثال ،ركز أحد المشاريع على وضع واعتماد معايير جديدة لألقنعة والمنتجات اليدوية المائية الكحولية.

مجال األولوية  :6حشتتتتد التضتتتتامن الدولي وتنشتتتتيط الشتتتراكات العالمية واألدوات المبتكرة للتنمية المستتتتتدامة
الواعية بالمخاطر  -مسيرة الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نمواً

السيياق .تضيم أهداف التنمية المسيتدامة وخطط العمل المتصيلة بها تدابير دعم ألقل البلدان نموا من خالل تقديم
المعونة وتنش ي يييط التجارة والتمويل ،مثل منحها أفض ي ييليات تجارية وتقديم معونات لتنش ي يييط التجارة وتوفير التمويل

إلقام ة مشي يياريع متعلقة بالمناخ .ولتلع التدابير أهميتها بالنسي ييبة إلى أقل البلدان نموا ،بما في لع البلدان المتوقع
أن تخرج من تلع الفئة ،التي تضي ييم حاليا  46بلدا .ومن المقرر أن تخرج أنغوال وبوتان وسي ييان تومي وبرينسي يييبي
وجزر س ييليمان من تلع الفئة في الس يينوات المقبلة ،في حين أُوص ييي بخروج بنغالدي

الشعبية ونيبال منها في عام  ،2021ولكن أرجئ خروجها  5سنوات.

وجمهورية الو الديمقراطية

المس ي ي ييارات  .يمكن لتدابير الدعم أن تس ي ي يياعد أقل البلدان نموا على تنمية اقتص ي ي يياداتها ،من خالل االس ي ي ييتثمار في
األنشييطة االقتصييادية ،وتيسييير وصييول صييادراتها إلى األس يواق ،ودعم قدرتها على الصييمود في وجه الصييدمات.
وسيينصيب التركيز بوجه خاص على إعداد البلدان للخروج من فئة أقل البلدان نموا وضيمان عدم تخلف أحد عن

الركب في عملية الخروج منها.

دور اليونيدو .ترتبط الغاية  5من الهدف  17من أهداف التنمية المسي ييتدامة باألولويات الحالية لبرنامج الدوحة لصي ييالح
أقل البلدان نموا ،التي تهدف إلى اعتماد نظم لتشي ي ي ي ييجيع االسي ي ي ي ييتثمار وتنفيذها في أقل البلدان نموا .ويرتبط لع ارتباطا

وثيقا بموضي ي ييوع "االسي ي ييتثمار األجنبي المباشي ي يير" وعمل اليونيدو في مجال تشي ي ييجيع االسي ي ييتثمار (والش ي ي يرايات) من أجل

التصي ي ي يينيع .وعالوة على لع ،فإن لليونيدو سي ي ي ييجال حافال في بناء الش ي ي ي يرايات لفائدة أقل البلدان نموا ،من خالل النهج

القائمة على تعدد أصي ي ي ييحاب المصي ي ي ييلحة ،و لع مثال من خالل البرامج المتكاملة للش ي ي ي يراية الُقطرية التي تتماشي ي ي ييى مع

األولوييات الوطنيية .وفي إطيار أحيد برامج الشي ي ي ي ي ي ي اريية الُقطريية ،عمليت اليونييدو مع الحكومية اإلثيوبيية لتحيدييد القطياعيات

والمجاالت واإلجراءات ات األولوية للتنمية الصيناعية الوطنية ،وبناء شيرايات بين أصيحاب المصيلحة المتعددين حول

تلع األولويات .وساعد لع على تأمين أيثر من  788مليون دوالر لدعم القطاعات ات األولوية والمجاالت الشاملة.
الملخص والخطوات التالية

يبين الجدول أدناه دور اليونيدو وأنشييطتها في مجاالت برنامج الدوحة لصييالح أقل البلدان نموا المبينة في ورقة الموقف
هذه .وهو يركز على أمثلة رئيسية لتيسير المناقشات ،ولكن توجد في الممارسة العملية روابط أيثر تفصيال.

المخطط العام ألنشطة اليونيدو في مجاالت برنامج الدوحة لصالح أقل البلدان نموا (األهداف واإلجراءات)
دور اليونيدو:
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مجاالت البرنامج

التعاون التقني

االستثمار في شعوب أقل
البلدان نموا :القضاء على
الفقر وبناء القدرات حتى
ال يتخلف أحد عن الركب

توفير التدريب الشامل،
بحيث ال يتخلف أحد عن
الركب (تدريب الشباب
والنساء)

التحليل والبحث وخدمات
المشورة السياساتية

الوظائف المعيارية
واألنشطة المتعلقة
بالمعايير

العمل كمحفل جامع
وإقامة الشرايات
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دور اليونيدو:
مجاالت البرنامج

التعاون التقني

االستفادة من قوة العلم
والتكنولوجيا واالبتكار
لمعالجة مواطن الضعف
المتعددة األبعاد وتحقيق
أهداف التنمية المستدامة

تطوير منظومات االبتكار

التحول الهيكلي كمحرك
لالزدهار

تعزيز الصناعات المتسمة
بالكفاءة في استخدام
الطاقة وسبل الحصول
ون ُهج
على الطاقةُ ،
االقتصاد الدائري ،وتعزيز
االستثمار األجنبي
المباشر وتطوير سالسل
الايمة ،وبناء مناطق
اقتصادية خاصة،
واالتجاه نحو اقتصاد
المعرفة.

تعزيز التجارة الدولية
والتكامل اإلقليمي لدى
أقل البلدان نموا

تعزيز مراقبة الجودة،
وتعزيز الصادرات
وسالسل الايمة العالمية.

التصدي لتغير المناخ
والتعافي من جائحة
يوفيد 19-وبناء القدرة
على الصمود في وجه
الصدمات المستقبلية

اإلنتاج الصناعي المتَّسم
بالكفاءة في استخدام
الموارد َّ
وبقلة انبعاثات
الكربون ،وتقديم المشورة
بشأن الرقابة على التلوث
الصناعي ،ووضع ُن ُهج
لإلنتاج األنظف.

التحليل والبحث وخدمات
المشورة السياساتية

الوظائف المعيارية
واألنشطة المتعلقة
بالمعايير

العمل كمحفل جامع
وإقامة الشرايات

تلية تيسير
التكنولوجيا/مصرف
التكنولوجيا
تقرير التنمية الصناعية
لعام 2020
اعتماد نظم لتشجيع
االستثمار وتنفيذها

تقديم المشورة وإجراء
البحوث بشأن السياسات
الصناعية
العمل اإلحصائي بشأن
الهدف  9من أهداف
التنمية المستدامة

تقديم المشورة وإجراء
البحوث بشأن السياسات
الصناعية

وضع المعايير

حشد التضامن الدولي
وتنشيط الشرايات العالمية
واألدوات المبتكرة للتنمية
المستدامة الواعية
بالمخاطر  -مسيرة
الخروج المستدام من فئة
أقل البلدان نمواً

برامج الشراية الُقطرية

وبعد صوغ ورقة الموقف هذه ،تعتزم اليونيدو الايام بما يلي:

V.21-09262

•

التشاور مع أقل البلدان نموا بشأن ورقة الموقف وتنايحها وفقا لذلع؛

•

وض ي ييع خرائط وخطط مفص ي ييلة لتحديد كيفية تواؤم إدارات اليونيدو وبرامجها مع برنامج الدوحة لص ي ييالح أقل

•

وضع استراتيجية لليونيدو لتعزيز برنامج الدوحة لصالح أقل البلدان نموا؛

•

وضع إطار للنتائج المنشودة من دعم اليونيدو لبرنامج الدوحة لصالح أقل البلدان نموا؛

•

تعزيز نظم اليونيدو لإلدارة والرص ييد للمس يياعدة على إنجاز أعمال اليونيدو التي تركز على برنامج الدوحة

البلدان نموا ،مع توضيح المشاريع الجاري تنفيذها المتوائمة بالفعل ،وما يتعين الايام به لتحسين التواؤم؛

لصالح أقل البلدان نموا.
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المرفق
الوثائق َّ
المقدمة إلى المؤتمر العام في دورته العادية التاسعة عشرة
الرمز

العنوان

بند جدول األعمال

 1افتتاح الدورة

-

-

 2انتخاب أعضاء المكتب

-

-

 3إقرار جدول األعمال

GC.19/1

جدول األعمال المؤقت

GC.19/1/Add.1

جدول األعمال المؤقت المشروح

GC.19/INF.3

قائمة الوثائق

PBC.35/15/Rev.1

المدرجة في المرفق األول بدستور اليونيدو.
قوائم الدول
َ
مذكرة من األمانة

GC.19/CRP.1

تقرير عن نتائج المشاورات غير الرسمية السابقة للدورة

 4تنظيم األعمال

بشأن التحضير للمؤتمر العام .تقرير من رئيسة الدورة التاسعة

واألربعين لمجلس التنمية الصناعية
ِّ
الممثلين لدى المؤتمر
 5وثائق تفويض

-

-

 6تعيين المدير العام

المقرر م ت ص/49-م3-

مقرر المجلس المتعلق بتوصية بشأن مرشح لشغل منصب

المقرر م ت ص/49-م4-

مقرر المجلس بشأن شروط وأحكام تعيين المدير العام

 7انتخاب أعضاء الهيئتين

-

-

 8تقري ار المدير العام السنويان عن أنشطة المنظمة

IDB.48/2

تقرير اليونيدو السنوي 2019

IDB.49/2

تقرير اليونيدو السنوي 2020

GC.19/2

تقرير مجلس التنمية الصناعية عن أعمال دورته الثامنة واألربعين،

GC.19/3

تقرير مجلس التنمية الصناعية عن أعمال دورته التاسعة واألربعين،

GC.19/4

ملتقى مسائل التنمية الصناعية ورقة مناقشة مقدَّمة من األمانة

لعامي  2019و2020

 9تقري ار مجلس التنمية الصناعية عن أعمال دورتيه
العاديتين الثامنة واألربعين والتاسعة واألربعين

المدير العام

 25-23تشرين الثاني/نوفمبر 2020
 15-12تموز/يوليه 2021

 10ملتقى مسائل التنمية الصناعية
 11المسائل المالية
(أ)

المقررة على الدول األعضاء
جدول األنصبة َّ

المقرر م ت ص/49-م7-

مقرر المجلس بشأن جدول األنصبة المقررة2023-2022 ،

IDB.49/6

المقررة للفترة المالية 2023-2022
جدول األنصبة َّ

GC.19/5

وضع اليونيدو المالي .تقرير من المدير العام

GC.19/CRP.2

Status of assessed contributions. Note by the Secretar-

مذكرة من األمانة

(ب) وضع اليونيدو المالي

iat
GC.19/CRP.3

Status of unutilized balances of appropriations. Note
by the Secretariat

GC.19/CRP.9

Investment proposal for unutilized balances. Note by
the Secretariat

(ج)
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صندوق رأس المال المتداول

المقرر م ت ص/49-م6-

مقرر المجلس بشأن طلب إعادة حقوق التصويت للجمهورية الدومينيكية

المقرر م ت ص/49-م8-

مقرر المجلس بشأن صندوق رأس المال المتداول لفترة السنتين

2023–2022

V.21-09262

GC.19/INF/4
بند جدول األعمال

الرمز

العنوان

IDB.49/7

صندوق رأس المال المتداول لفترة السنتين 2023-2022
مقترحات من المدير العام

(د)

تعيين مراجع حسابات خارجي

GC.19/22

المرشحون لمنصب مراجع الحسابات الخارجي.

تقرير من المدير العام
GC.19/CRP.8

Candidates for the appointment of an External Auditor. Note by the Secretariat

 12البرنامج والميزانيتان2023–2022 ،

المقرر م ت ص/49-م9-

مقرر المجلس بشأن البرنامج والميزانيتين2023-2022 ،

IDB.49/5

البرنامج والميزانيتان .2023-2022 ،مقترحات المدير العام

IDB.49/5/Add.1

البرنامج والميزانيتان .2023-2022 ،تعديالت على مقترحات

IDB.49/8

اإلطار البرنامجي المتوسط األجل ،2025-2022 ،التكامل

المدير العام
 13اإلطار البرنامجي المتوسط األجل2025-2022 ،

وتوسيع النطاق من أجل إعادة البناء بشكل أفضل.
مقترح من المدير العام

GC.19/CRP.10

Integrated results and performance framework: Building the evidence base, managing for results. Note by
the Secretariat

 14اليونيدو وإصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية ،بما

IDB.49/14

يشمل إصالح نظام المنسقين المايمين الجديد والشبكة

الميدانية

إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية.

تقرير من المدير العام
GC.19/CRP.4

United Nations development system reform. Report
by the Director General

 15استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد19-

GC.19/6
GC.19/CRP.6

استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد .19-تقرير من المدير العام
UNIDO strategic framework for health industry development
2022–2030. Note by the Secretariat

 16أنشطة اليونيدو المتعلقة بإعالن أبوظبي

GC.19/7

أنشطة اليونيدو المتعلقة بإعالن أبوظبي.

 17اليونيدو والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

GC.19/8

اليونيدو والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

 18اليونيدو وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

IDB.49/17

اليونيدو وخطة التنمية المستدامة لعام .2030

 19العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريايا

GC.19/9

معلومات محدَّثة بشأن العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريايا.

GC.19/CRP.11

Report on the African Union Summit on Industrializa-

تقرير من المدير العام
تقرير من المدير العام
تقرير من المدير العام
تقرير من المدير العام

tion and Economic Diversification. Note by the Secretariat

 20أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتحول الرقمي واالبتكار
(أ)

GC.19/11

إطار اليونيدو االستراتيجي للثورة الصناعية الرابعة

تقرير من المدير العام

 .2030-2022تقرير من المدير العام

الرابعة

أنشطة اليونيدو المتعلقة بتغير المناخ والبيئة والطاقة

21
(أ)

V.21-09262

إطار اليونيدو االستراتيجي للثورة الصناعية

GC.19/10

أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتحول الرقمي واالبتكار.

أنشطة اليونيدو المتعلقة باالقتصاد الدائري

GC.19/12

أنشطة اليونيدو المتعلقة باالقتصاد الدائري.

تقرير من المدير العام
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GC.19/INF/4
بند جدول األعمال

الرمز

العنوان

UNIDO Strategic Framework for the Fourth Indus-

GC.19/CRP.7

trial Revolution 2022–2030: Making 4IR work for all.
Note by the Director General

(ب) أنشطة اليونيدو في مجال البيئة والطاقة
(ج)

استراتيجية اليونيدو للتصدي لتغير المناخ

GC.19/13

أنشطة اليونيدو المتعلقة بتغير المناخ والبيئة والطاقة.

GC.19/14

إطار استراتيجي إلجراءات اليونيدو المتعلقة بالمناخ.

تقرير من المدير العام
تقرير من المدير العام

A strategic framework to deliver climate impact

GC.19/CRP.5

across UNIDO’s operations and activities. Note by
the Secretariat

 22أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتحول الهيكلي والخبرة
القطاعية

(أ)

أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتنمية القطاعية،

GC.19/15

بما في لع األعمال التجارية الزراعية وبناء

التجارية وخلق فرص العمل.

القدرات التجارية وخلق فرص العمل

 23أنشطة اليونيدو المتعلقة بإعالن أبوظبي الوزاري

تقرير من المدير العام

GC.19/16

ألقل البلدان نمواً

24

أنشطة اليونيدو المتعلقة باألعمال التجارية الزراعية وبناء القدرات

أنشطة اليونيدو الداعمة ألقل البلدان نمو.

تقرير من المدير العام

أنشطة اليونيدو المتعلقة بالدول الجزرية الصغيرة النامية GC.19/17

 25أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتعاون مع البلدان المتوسطة GC.19/18

الدخل مع مراعاة إعالن سان خوسيه

أنشطة اليونيدو المتعلقة بالدول الجزرية الصغيرة النامية.

تقرير من المدير العام

التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في البلدان

المتوسطة الدخل

تقرير من المدير العام
استراتيجية اليونيدو لحاالت ما بعد النزاعات/األزمات.

 26استراتيجية اليونيدو لحاالت ما بعد النزاعات/األزمات

GC.19/19

 27شؤون العاملين ،بما في لع لجنة المعاشات التقاعدية

مقرر المجلس بشأن الترشيحات لعضوية لجنة المعاشات التقاعدية
المقرر م ت ص/48-م11-
َّ

لموظفي اليونيدو

تقرير من المدير العام
للموظفين

GC.19/20

شؤون العاملين :لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي اليونيدو.

GC.19/21

العالقات بالمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية

تقرير من المدير العام

 28المسائل المتعلقة بالمنظمات الحكومية الدولية

وغير الحكومية وغيرها من المنظمات.

والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وغيرها
من المنظمات

40/40

مذكرة من المدير العام

 29موعد الدورة العشرين ومكان انعقادها

-

-

 30اختتام الدورة

-

-
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