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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة التاسعة والعشرون

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١-٩فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقت٤البند 

 يةحالة عمل أفرقة التشاور غري الرمس
 مذكرة من األمانة

 
 .تقّدم هذه املذكرة معلومات عن األنشطة اليت اضطلعت هبا مؤّخرا أفرقة التشاور غري الرمسية ومعلومات عن املسائل ذات الصلة

 
 مقدمة

/  معلومات حّتى آذارIDB.28/7وفّرت الوثيقة  -١
مارس بشأن عمل فريقي التشاور غري الرمسيني بشأن    

. ليونيدو وبشأن بناء القدرات التجارية التربعات وعضوية ا 
أّما أنشطة  . وتتضمن هذه الوثيقة حتديثا لتلك املعلومات  

الفريق االستشاري غري الرمسي املعين بالالمركزية فترد يف       
من جدول األعمال، مبا   ) ج (٣الوثائق املتاحة يف إطار البند 

فيها توصية الفريق بشأن مشروع اتفاق التعاون مع برنامج    
 .)IDB.29/9الوثيقة (ألمم املتحدة اإلمنائي  ا

 
 التربعات وعضوية اليونيدو -أوال

مل جتر إعادة تشكيل فريق التشاور غري الرمسي بشأن        -٢
التربعات وعضوية اليونيدو منذ أن غادر رئيساه فيينا يف        

ومع ذلك، ميكن اإلبالغ عن . وقت سابق من هذا العام
لرامية إىل توسيع عضوية  بعض التطورات املتصلة باجلهود ا

أّما أنشطة األمانة يف جمايل مجع التربعات ودفع   . املنظمة
 فتتناوهلا   – اللذين نظر فيهما الفريق  –االشتراكات املقررة    

 .IDB.29/8 وIDB.29/4الوثيقتان 

  Corr.1 وIDB.26/14(وقد جرى يف وثائق سابقة  -٣
صاالت  اإلبالغ عن إجراء ات) IDB.27/20 وIDB.26/CRP.6و

 مع عدد من البلدان اجلزرية يف احمليط  ٢٠٠٢أولية منذ عام 
ويف سياق متابعة هذه اجلهود، ُدعي ممثلون عن ثالثة     . اهلادئ

جزر مارشال  وهي (من البلدان اجلزرية يف احمليط اهلادئ 
إىل حضور اجتماع لصوغ الربامج ) وساموا وجزر سليمان

/  نيسان ٢٨ إىل  ٢٦عقد يف مقر اليونيدو خالل الفترة من   
وكان الغرض من وراء ذلك هو صوغ    . ٢٠٠٤أبريل  

مشاريع وبرامج ملموسة للتعاون التقين أمال يف أن يهّيئ 
تعزيز التعاون السبيل أمام تلك البلدان لكي تنضّم إىل دستور    

كما جرت إحاطة هؤالء املمثلني بشروط العضوية . اليونيدو
لّم املمثلون مجيعهم  وس. وما يتصل بذلك من التزامات مالية  

بفوائد عضوية اليونيدو احملتملة واعترفوا بأّنه جتّمع لديهم ما 
يكفي من املعلومات لكي يعّدوا حججا مقنعة لسلطات 

 .بلداهنم وحيرزوا تقّدما بشأن عملية االنضمام 

أبريل، مت يف     /ومتابعة لالجتماع الذي عقد يف نيسان  -٤
عثة برجمة إىل البلدان    يوليه إيفاد ب / متوز-يونيه   /حزيران
وقد أجريت مع املسؤولني احلكوميني مباحثات    . الثالثة
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تفصيلية بشأن عّدة أفكار مشاريع ُحّددت يف فيينا، ومتت 
وقد نوقشت مسألة . إحاطة كبار املاحنني احملتملني هبا 

ويف البلدان الثالثة . العضوية مع وزراء اخلارجية والصناعة
تتابع    -وا وجزر سليمانجزر مارشال وسام -مجيعها 

األمانة املذكرات املعتزم تقدميها إىل الوزارات املعنية بشأن     
 .االنضمام إىل دستور اليونيدو 

وقام ممثل توفالو الدائم لدى األمم املتحدة  -٥
ويف تلك . ٢٠٠٤يونيه   /بزيارة فيينا يف حزيران    ) نيويورك(

ولوية يف املناسبة، أقيم غداء عمل ملناقشة اجملاالت ذات األ
، وملناقشة  ٢٠٠٣املساعدة اليت حّددهتا بعثة لليونيدو يف عام 

انضمام توفالو إىل دستور اليونيدو، وهو عملية من املرّجح 
 .٢٠٠٤أن ُتستكمل يف أواخر عام 

 
 بناء القدرات التجارية -ثانيا

  ١٩توىل ممثال اليونيدو ومنظمة التجارة العاملية يف   -٦
 تقرير إىل فريق التشاور غري الرمسي      تقدمي ٢٠٠٤يوليه  /متوز

بشأن بناء القدرات التجارية عن التقّدم احملرز يف تنفيذ  
. ٢٠٠٣سبتمرب /مذكرة التفاهم املوقّعة يف كانكون يف أيلول 

اململكة  (وأُبلغ املشاركون، برئاسة السيد بيتر جنكنـز      
، بالتطورات املتصلة بربنامج التعاون التقين املشترك    )املتحدة

ني منظمة التجارة العاملية واليونيدو والذي ينفّذ يف تسعة من    ب
األردن وأرمينيا وبوليفيا وغانا     : البلدان املشاركة هي

 .وكمبوديا وكوبا وكينيا ومصر وموريتانيا   

وأكّد املدير العام لليونيدو جمّددا على أمهية برنامج   -٧
لى   رفع القيود املفروضة ع) أ(التعاون التقين املشترك يف  

وضع نظم الثبات التطابق مع    ) ب(اجلانب التوريدي؛ و
متكني االندماج األفضل يف  ) ج(الشروط التقنية والرقابية؛ و

وشّدد على جناعة مذكرة     . النظام التجاري املتعدد األطراف
التفاهم يف حتقيق نتائج سريعة تستند إىل املعارف املكتسبة     

بقة بشأن احتياجات البلدان من خالل تدخالت سا 
 .وتدخالت جارية لليونيدو وملنظمة التجارة العاملية

وقّدم نائب املدير العام ملنظمة التجارة العاملية، السيد   -٨
كيبكورير علي أزاد رانا، تقريرا عن التقّدم الذي أحرزه      

وقال إنه   . فريقا اليونيدو واملنظمة يف تنفيذ مذكرة التفاهم   
 قّدمه املستفيدون    شعر بالتشجيع نتيجة الدعم القوي الذي 

واملاحنون إىل احللقات الدراسية االبتدائية املشتركة بني منظمة   
. التجارة العاملية واليونيدو واملعقودة يف البلدان املشاركة

ومضى يقول إنه حاملا تتم استبانة احتياجات البلدان    
بالتفصيل، سيجري االتصال باملاحنني للحصول على دعمهم    

ج بناء القدرات التجارية يف البلدان املايل لتنفيذ برنام
 .املشاركة

وأجريت مناقشة قصرية للفكرة اليت عرضتها    -٩
اليونيدو ومنظمة التجارة العاملية بشأن عقد مؤمتر للماحنني     

. بغية حشد التمويل لتنفيذ برامج بناء القدرات التجارية  
وطلب الرئيس إىل ممثلي البلدان املاحنة استشارة حكوماهتم    

ورئي أن النهج األكثر جدوى يتمثّل يف      .  هذه الفكرة بشأن
تقدمي املستفيدين احملتملني طلبات التمويل إىل املاحنني الثنائيني      

ومت االتفاق على أن املسألة جديرة مبزيد من    . داخل بلداهنم
 .املناقشة

وطلب الرئيس أيضا إىل البلدان النامية أن تبلّغ  -١٠
كن تلبيتها بواسطة العملية  الفريق بأي احتياجات خاصة مي

 .املشتركة بني منظمة التجارة العاملية واليونيدو  

وإضافة إىل ذلك، ناقش الفريق بصورة أولية مفهوم   -١١
وضع أدوات لقياس بناء القدرات التجارية، أي وسائل  

ومن املتوخى أن . لقياس االستثمارات الالزمة يف هذا اجملال
ويف تلك احلالة . س تلكتتوىل األمانة وضع أدوات القيا

 .سيتّم إطالع الدول األعضاء على ما يتّم إحرازه من تقّدم 
 

 اإلجراء املطلوب من اجمللس -ثالثا

 .رمبا يوّد اجمللس أن حييط علما هبذه الوثيقة   -١٢
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