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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة الثامنة والعشرون

 ٢٠٠٤مايو / أيار٢٧-٢٥فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٤البند 

 
 نتائج عمل أفرقة التشاور غري الرمسية

 
 ر من املدير العامتقري

  
أوهلمــا بشــأن التــربعات وعضــوية : يفــيد هــذا الــتقرير عــن أنشــطة فــريقي تشــاور غــري رمســيني مؤلفــني مــن الــدول األعضــاء  

اليونـيدو، وثانـيهما بشـأن بـناء القـدرات الـتجارية، كمـا يقـدم معلومـات عـن إنشـاء فـريق استشاري غري رمسي جديد بشأن التمثيل                  
 .امليداين

 

   مقدمة
-طلب اجمللس إىل املدير العام، يف مقرره م ت ص     -١
، أن يعقد مشاورات غري رمسية وثيقة ومنظمة مع     ١٠-م /٢٦

الدول األعضاء املهتمة ملساعدته يف مشاوراته مع الدول غري     
ودعما لذلك املسعى  . األعضاء هبدف توسيع عضوية املنظمة  

مواردها    املتمثل يف تدعيم عضوية اليونيدو، وتوسيعا لقاعدة  
من حيث حجم التربعات املقدمة واالشتراكات املسددة،    
أنشأ املدير العام فريقا ملساعدته على تنفيذ املبادرة املتعلقة   

وعالوة على ذلك،  . بالتجارة وتيسري الوصول إىل األسواق 
جيري إنشاء فريق استشاري غري رمسي بشأن التمثيل امليداين       

املتعلقة بالالمركزة والتمثيل   دعما لتنفيذ الواليات التشريعية  
 .امليداين

  
  التربعات وعضوية اليونيدو -أوال

كان من بني املسائل املطروحة أثناء دورة اجمللس  -٢
السادسة والعشرين كيفية حتسني قدرة املنظمة على مواجهة   
التحديات التنموية من حيث ضمان مزيد من االستقرار يف 

من التربعات وزيادة إمكانية     تدفق املوارد املالية املتأتية 
الوصول إىل األموال اإلمنائية، ومن مث زيادة قابلية التنبؤ  

وكانت هناك مسألتان   . باملوارد املتاحة ألغراض التنمية
. أخريان، مها استرداد االشتراكات املتأخرة وعضوية اليونيدو     

وبغية دراسة هذه املسائل دراسة شاملة، أنشئ يف    
فريق تشاوري غري رمسي اشترك يف    ٢٠٠٣يونيه   /حزيران

مورينو   . وك) اهلند(سرينيفاسان   . ب. رئاسته السيد ت 
وُدعي الفريـــق أيضــا إىل تنـــاول مقـــرر اجمللـــس  ). إيطاليا(
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، الذي طلب فيه اجمللس إىل املدير    ١٠-م /٢٦-م ت ص
العام أن يعقد مشاورات غري رمسية وثيقة ومنتظمة مع الدول 

هتمة ملساعدته يف مشاوراته مع الدول غري   األعضاء امل
 .األعضاء هبدف توسيع عضوية املنظمة  

يوليه   / متوز ٣١ويف اجتماعيه األولني، املعقودين يف   -٣
، نظر الفريق يف عدد من      ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٧و

وقد ركز . املسائل املتعلقة باملوارد املالية وبعضوية املنظمة
ول األعمال على التربعات بينما   اجلزء األول من مشروع جد

وتناول االجتماعان جمموعة من     . ُعين اجلزء الثاين بالعضوية 
ويف اجتماعه  . النقاط احملددة ذات الصلة بذينك املوضوعني 

، ناقش   ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين األول  ٧الثاين، املعقود يف  
الفريق، ضمن مجلة أمور، تدابري تستهدف إحياء اهتمام       

توسيع عضوية اليونيدو وتعزيز التعاون مع    الدول األعضاء و
املؤسسات املالية الدولية، كما ناقش اقتراحا يرمي إىل إرساء 
صلة مباشرة بني آليات خفض الديون من جانب والتعاون  

واقُترح يف  . التقين وبناء القدرات التجارية من جانب آخر 
ذلك االجتماع اتباع سياسة أكثر مبادأة الستثارة اهتمام     

ان مثل أستراليا وكندا والواليات املتحدة األمريكية    بلد
ولدعوهتا إىل إعادة النظر يف االنضمام إىل عضوية اليونيدو،  

. نظرا للتغريات اإلجيابية الكثرية اليت حدثت منذ انسحاهبا  
نوفمرب / تشرين الثاين   ٧ويف االجتماع الثالث املعقود يف  

ايضة  ، جرى مزيد من التباحث بشأن اقتراح مق   ٢٠٠٣
الديون وكذلك بشأن أنشطة ما بعد النـزاعات كحجة 
إلعادة الدول األعضاء السابقة إىل عضوية اليونيدو،     

اتصاالت يف (ونوقشت خطة عمل مشلت خطوات تروجيية  
ونتيجة لذلك قام رئيسا ). فيينا ونيويورك وواشنطن العاصمة
، ببعثة إىل ٢٠٠٤يناير  /الفريق يف أوائل كانون الثاين

ركّز فيها  ) نيويورك وواشنطن العاصمة (يات املتحدة الوال
 :على ثالثة أهداف، هي 

بدء حوار سياسي مع حكومة الواليات  )أ( 
املتحدة وجملس الشيوخ هبدف استثارة اهتمام الواليات    

املتحدة بإجراء مراجعة لسياستها إزاء اليونيدو، مبا يف ذلك     
 احتمال إعادة النظر يف مسألة العضوية؛

تشجيع الدول النامية اجلُزرية الصغرية على     )ب( 
 إعادة النظر يف االنضمام إىل عضوية اليونيدو؛  

اإلسهام يف تعزيز تعاون اليونيدو مع  )ج( 
املؤسسات املالية الدولية، وال سيما البنك الدويل واملؤسسة   
املالية الدولية ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، وكذلك  

 ).اليونديب(برنامج األمم املتحدة االمنائي    مع األمم املتحدة و

،   ٢٠٠٤فرباير / شباط٦ويف اجتماع رابع عقد يف  -٤
أطلع الرئيسان الفريق على نتائج رحلتهما إىل الواليات  
املتحدة، واليت كانت قد عممت يف مذكرة إعالمية مؤرخة 

واستنادا إىل املعلومات املقدمة،   . ٢٠٠٤فرباير  / شباط٣
أييدا عارما لنتائج البعثة وأوصى باختاذ   أبدى الفريق ت

 :اجراءات متابعة تشمل، ضمن مجلة أمور، ما يلي

مواصلة االتصاالت مع وزارة اخلارجية  )أ( 
بالواليات املتحدة اليت اسُتهلت أثناء بعثة رئيسي الفريق،   
واستثارة اهتمام الواليات املتحدة بإعادة النظر يف سياستها     

ق مبادرة اليونيدو اجلديدة بشأن  إزاء اليونيدو يف سيا
استصالح الصناعة وإعادة بنائها عقب األزمات، ويف سياق  

 برامج أخرى؛

التواصل مع مسؤويل الواليات املتحدة   )ب( 
اآلخرين من جملس الشيوخ والكونغرس، الذين الُتقي هبم 

 أثناء البعثة، وحبث إمكانية تنظيم زيادات متابعة؛  

التمهيدية اليت أقامها مواصلة االتصاالت  )ج( 
الرئيسان مع املمثلني الدائمني ألستراليا وكندا يف فيينا هبدف  

 إيفاد بعثيت استطالع إىل البلدين؛ 

إقامة حوار دبلوماسي مع املمثلني الدائمني  )د( 
للدول النامية اجلزرية الصغرية مبنطقيت احمليط اهلادي والبحر    

لدول غري األعضاء،    الكاريـيب، وكذلك مع سنغافورة وسائر ا
 بشأن انضمامها إىل اليونيدو؛
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استثارة اهتمام الدول النامية اجلزرية   )هـ( 
الصغرية بإطالق برامج اليونيدو اإلقليمية يف ميدان الطاقة 

 املتجددة؛  

دعوة ممثلي البنك الدويل واملؤسسة املالية  )و( 
 الدولية إىل فيينا إلجراء مناقشات مفصلة حول املسائل اليت 

 أثارها رئيسا الفريق مع ممثلي املؤسستني؛   

مواصلة املناقشات التفصيلية مع اليونديب  )ز( 
بشأن إقامة مشاورات منتظمة مع اليونيدو من أجل تقاسم  

 املعلومات عن األنشطة املزمعة؛ 

دعوة ممثلي مصرف التنمية للبلدان    )ح( 
األمريكية إىل فيينا لبحث إمكانية إطالق برامج إقليمية 

 .مشتركة بني اليونيدو وذلك املصرف 

وسيقوم مكتب املدير اإلداري لشعبة الشؤون اإلدارية،  
بالتعاون مع الفروع التقنية ومكتيب اليونيدو لالتصال يف 

 .نيويورك وجنيف، بتسهيل أنشطة املتابعة املرتقبة   
  

  بناء القدرات التجارية -ثانيا
 املدير العام  يف دورة اجمللس السادسة والعشرين، أبلغ -٥

اجمللس باقتراحه الداعي إىل إنشاء فريق مشاورات غري رمسي،       
يتألف من ممثلي الدول األعضاء املهتمة، لكي يسدي إليه     
املشورة ويساعده يف تنفيذ املبادرة املتعلقة بتسهيل التجارة         

مارس   /وقد أنشئ الفريق يف آذار. والوصول إىل األسواق
) بريو (لينيتش فيالردي  بو.  حتت رئاسة السيد خ  ٢٠٠٣

، وعقد ثالثة  )اململكة املتحدة (والسيد بيتر جنكنـز  
أكتوبر    /مايو إىل تشرين األول /اجتماعات أثناء الفترة من أيار 

٢٠٠٣. 

وساعدت أنشطة الفريق على زيادة دعم الدول    -٦
األعضاء ألنشطة اليونيدو املتعلقة ببناء القدرات التجارية،   

الدولية األخرى، وخصوصا منظمة والتعاون مع املنظمات 
وجرى إطالع املشاركني على مبادرة    . التجارة العاملية 

اليونيدو املتعلقة بالتجارة، وعلى نتائج اجتماع منظمة  

التجارة العاملية الوزاري يف كانكون، وعلى آفاق التعاون بني 
 .اليونيدو ومنظمة التجارة العاملية

 املدير العام ورقة  ويف االجتماع األول للفريق، قدم  -٧
عن دور اليونيدو والنظام املتعدد األطراف يف بناء القدرات    
التجارية، شددت على أن اللوائح واملعايري التقنية متثل لدى  
كثري من البلدان النامية عقبة أكرب مما متثله التعريفات     

وُسلِّم بأن هناك فجوة يف املساعدة التقنية يف هذا  . اجلمركية
 والية اليونيدو احلالية وخربهتا تؤهالهنا ألداء دور   اجملال وبأن

 .هام يف سد تلك الفجوة

وقد أكد تلك االستنتاجات عرض ايضاحي قدمه  -٨
السيد أوتو خينيه، مدير شؤون االتساق باملديرية العامة    

 ٢٣للتعاون الدويل بوزارة اخلارجية اهلولندية، يوم 
ا تواجهه بلدان  وأوضح السيد خينيه م. ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

نامية كثرية من صعوبات يف سعيها إىل التوافق مع املعايري       
وبيَّن أن اليونيدو تتمتع مبوقع فريد  . التقنية املتفق عليها دوليا

يؤهلها ملساعدة تلك البلدان على تذليل بعض تلك  
 .الصعوبات

، قدم السيد ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول ١٥ويف  -٩
 العام السابق للغات وملنظمة التجارة سذرلند، املدير . بيتر د 

العاملية واملفوض األورويب لشؤون السياسة اخلاصة بالتنافس،   
عرضا أمام الفريق تناول فيه مستقبل منظمة التجارة العاملية   

. مع تركيز خاص على نتائج املؤمتر الوزاري يف كانكون 
وشدد على أمهية تعاون اليونيدو مع منظمة التجارة العاملية  

 .يف معاجلة مسألة احلواجز التقنية اليت تعوق التجارة

وُيرَتقب أن يواصل الفريق عمله ألغراض منها رصد     -١٠
التقدم احملرز يف تنفيذ املشاريع املندرجة ضمن إطار مذكرة     
التفاهم بني اليونيدو ومنظمة التجارة العاملية، اليت أبرمت يف 

 .٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول١٠كانكون يوم 

مبا يود اجمللس أيضا أن حييط علما بأن املدير العام        ور -١١
جنوب (مولييا . ت. أنشأ فرقة عمل خمصصة يقودها السيد أ

لكي تعمل كفريق مساند مؤلف من البلدان ذات    ) أفريقيا
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املصلحة ويتوىل تدقيق وجهة تدخالت اليونيدو يف أفريقيا يف   
 عددا وقد عقدت فرقة العمل. ميدان بناء القدرات التجارية 

من االجتماعات وتلقت إحاطات عن اجلهود املبذولة لتنفيذ  
خمتلف برامج اليونيدو املتعلقة بالتجارة يف مناطق اجلماعة    

واالحتاد    ) اإليكواس (االقتصادية لدول غرب أفريقيا  
واجلماعة ) UEMOA(االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا  

وبتوجيه   . قياومشال أفري) السادك(اإلمنائية للجنوب األفريقي  
، أدرجت يف االجتماع السادس عشر ملؤمتر    من فرقة العمل

 تشرين   ٢٨وزراء الصناعة األفريقيني، الذي عقد يف   
، جلسة خاصة حول بناء القدرات  ٢٠٠٣نوفمرب /الثاين

املنسوجات /التجارية فيما يتعلق بسلسلة تطور الثياب 
 .القطنية

  
  التمثيل امليداين -ثالثا

لتمثيل امليداين، منذ وقت طويل، موضوع ال يزال ا -١٢
ويف . واليات معتمدة من جانب هيئات اليونيدو التشريعيـــة 

اآلونـــة األحـــدث عهـــدا، طلـــب املؤمتر العـــام، يف قـــراره   

، إىل املدير العام أن ميضي يف عملية    ٢-ق/١٠-م ع 
ليات الالمركزة إىل امليدان، وأن يواصل تدعيم وترشـيد العم      

وعالوة على ذلك، طلب املؤمتر إىل املدير      . امليدانيــة للمنظمـة
، أن يقدم اجمللس، عقب  ١٠-ق/١٠-العام، يف قراره م ع

استعراض العمليات امليدانية املزمع إجراؤه يف الربع األول من     
 .، توصيات إضافية بشأن الالمركزة  ٢٠٠٤عام 

ستنري بشأن   وملساعدة املدير العام على اختاذ قرار م    -١٣
املضي يف عملية الالمركزة على النحو األجنع تكلفة، سوف  
تدعى الدول األعضاء إىل املشاركة يف فريق استشاري غري     

. والسيد هـ ) الصني (جانغ . رمسي يترأسه السيد ي  
 ).أملانيا (هونسوفيتس 

  
  اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه -رابعا

ا باملعلومات الواردة رمبا يود اجمللس أن حييط علم  -١٤
 .يف هذه الوثيقة
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