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 جملس التنمية الصناعية
 التاسعة والعشرونالدورة 
 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١-٩فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت) ب (٣البند 

 دان اخلارجة من أوضاع متأّزمةأنشطة اليونيدو يف البل
 تقرير من املدير العام

ــرار م ع   ــثاال للق ــيقة     ٦-ق/١٠-امت ــواردة يف الوث ــلمعلومات ال ــيقة حتديــث ل ــرد يف هــذه الوث ــيت IDB.28/5، ي ، ال
 .٢٠٠٤مارس /تضمنت عرضا للتطورات احلاصلة واخلطوات املتخذة حىت آذار

 
 مقدمة

ــيقة   -١ ــات IDB.28/5قّدمــت الوث ــن األنشــطة   معلوم ع
ــيدو حـــىت آذار   ــا اليونـ ــارس /الـــيت اضـــطلعت هبـ  يف ٢٠٠٤مـ

ــبلدان اخلارجــة مــن أوضــاع مــتأّزمة   وجــرى تنفــيذ مجــيع  . ال
األنشـطة املضطلع هبا وفقا لإلطار وخطة العمل اللذين عرضا          

ومتثل هذه الوثيقة حتديثا    . أثـناء دورة اجمللس الثامنة والعشرين     
 .لتلك املعلومات

  
  األخريةالتطورات -أوال

 
ــران -٢ ــيه /يف حزي ــاييت  ٢٠٠٤يون ــة ه ، اتصــلت حكوم

ونظرا ألن هذا   . باملديـر العـام لكـي تنتفع مبساعدات اليونيدو        
الــبلد يفــي باملعــايري احملــددة العــرض الــذي قدمــته اليونــيدو يف  

ــنة والعشــرين    ــس الثام ــلى   (دورة اجملل ــترة قصــرية ع انقضــاء ف

ــز مــن اجملــت    ــتهاء األزمــة، واهــتمام مركّ ــدويل ووجــود  ان مع ال
. ، فقـد أدرجـت هـاييت يف هـذا اإلطار          )إمكانـات متويـل قويـة     

وارتقابـا لـلمؤمتر الـدويل للماحنني بشأن هاييت، الذي عقد يف            
، ٢٠٠٤يولـــيه / متـــوز٢٠ و١٩واشـــنطن العاصـــمة يومـــي   

 ٢٦أعـدت حكومـة هـاييت إطارا مؤقتا للتعاون، حظي بدعم            
خــض املؤمتــر عــن  ومت. جهــة ماحنــة ثنائــية ومــتعددة األطــراف 

ــتوقعات، إذ جتـــاوزت   ــيون ١تعهـــدات بالتـــربع فاقـــت الـ  بلـ
كما أن وفد اليونيدو الذي حضر املؤمتر التقى برئيس         . دوالر

وزراء هـاييت، الـذي اعتـرب اليونـيدو شريكا مميزا لبلده، وذكر             
عـدة جمـاالت يـرى أنـه ميكن لليونيدو فيها أن تؤدي دورا يف               

شأن السياسات واالستراتيجيات   اجلهود اليت تبذهلا حكومته ب    
ــيدو إىل  . الصــناعية واستصــالح الصــناعة  وســوف توفــد اليون

 بعثة برجمة كاملة، تركز على      ٢٠٠٤سبتمرب  /هـاييت يف أيلـول    
 .استصالح الصناعة



 IDB.29/11 
 Arabic 
 Page 2 
 
 

ــد يف جـــدول       -٣ ــد اجلديـ ــربيا، الوافـ ــتعلق بليـ ــيما يـ وفـ
األعمـال املـتعلق بـأحوال مـا بعد األزمات، الذي عرض على             

لـس الثامـنة والعشرين، أجريت اتصاالت أولية معها         دورة اجمل 
 . بعثة صياغة٢٠٠٤أكتوبر /وستوفد إهليا يف تشرين األول

ونظرا ألنه جيري حاليا، على صعيدي امليدان واملقر،         -٤
الـتفاوض عـلى أنشـطة بـرجمة بالغـة األمهية لصاحل بلدان معينة              

ــيل، فمــن    ) وخصوصــا العــراق ( ــرام أنشــطة مــن هــذا القب وإب
ســبتمرب /توقع حــدوث تطــورات هامــة يف أواســط أيلــول    املــ

ولذلــك، تفــيد هــذه الوثــيقة عــن الــتقدم احملــرز حــىت . ٢٠٠٤
هــذا الوقــت، وســوف ُتصــدر قــبل دورة اجمللــس إضــافة إلــيها  

 .تقّدم معلومات حمّدثة هبذا الشأن

٥- وإىل جانـب اإلضافة املذكورة أعاله، سوف ُتصدر          
اتيجية أنشــطة مــا بعــد ورقــة غــرفة اجــتماعات تتــناول اســتر 

ومتـثل تلـك الورقـة الصـيغة النهائية لورقة املناقشة            . األزمـات 
اخلاصـة باجـتماع املـائدة املستديرة، اليت عممت بصورة غري            

/ رمسـية أثـناء الـدورة العاشـرة لـلمؤمتر العام يف كانون األول             
، وتـأخذ بعـني االعتـبار اإلفـادة املـرجتعة من             ٢٠٠٣ديسـمرب   

.شأن هنج اليونيدو يف هذا املضمارالدول األعضاء ب  
  

 اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه -ثانيا
 
 .رمبا يود اجمللس أن حييط علما هبذه الوثيقة -٦

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


