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 .الجتماعات اإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١١ يونيه/ حزيران٢٤- ٢٢فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

واملنظمات املسائل املتعلقة باملنظمات احلكومية الدولية 
       احلكومية وغري احلكومية وغريها من املنظمات

      معلومات عن منظمات حكومية دولية    
       من املدير العاممذكّرة    

هـي جمموعـة دول أفريقيـا    (تقّدم هذه املـذكّرة معلومـات عـن منظمـة حكوميـة دوليـة                
 .أعربت عن رغبتها يف عقد اتفاق عالقة مناسب مع اليونيدو) ي واحمليط اهلادئ والكاريب

    
 ٤١-م/١- من املبادئ التوجيهية الصادرة عن املؤمتر العـام يف مقـّرره م ع             ٨عمالً بالفقرة     -١

م هــذه الوثيقــة يف مرفقهــا معلومــات عــن جمموعــة دول أفريقيــا  قــدِّبــشأن عقــد اتفاقــات العالقــة، ُت
  .، اليت أبدت رغبتها يف عقد اتفاق عالقة مناسب مع اليونيدو)اجملموعة(ي واحمليط اهلادئ  والكاريب

    
    اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه    

  ر املـؤمتر العـام      مـن مرفـق مقـرّ      ٩ للفقـرة    ير العـام، وفقـاً    لعلّ اجمللس يوّد أن يـأذن للمـد         -٢
، بإبرام اتفاق عالقـة مناسـب مـع اجملموعـة، اسـتناداً إىل املعلومـات الـواردة يف                   ٤١-م/١-م ع 

  .مرفق هذه الوثيقة
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    املرفق
      ي واحمليط اهلادئ جمموعة دول أفريقيا والكاريب    
    اخللفية التارخيية    

مبوجب اتفاق جـورج تـاون      ) اجملموعة(ي واحمليط اهلادئ      ريقيا والكاريب أُنِشئت جمموعة دول أف   
عـة علـى اتفـاق      واحملـيط اهلـادئ املوقِّ    ي    والكـاريب فـة مـن دول أفريقيـا        وهـي مؤلّ  . ١٩٧٥يف عام   

ى رمسيــا باتفــاق الــشراكة سمَّجــورج تــاون املــربم بــني تلــك الــدول واالحتــاد األورويب، وهــو ُيــ
ــا   ــة    ي  والكــاريباملــربم بــني دول أفريقي ــة واالحتــاد األورويب مــن ناحي واحملــيط اهلــادئ مــن ناحي

 هبـدف تنـسيق التعـاون بـني أعـضائها      نـت اجملموعـة أصـالً     وقـد تكوّ  . أخرى، أو اتفاق كوتونـو    
وكان هـدفها الرئيـسي التفـاوض حـول إبـرام اتفاقـات تعـاون مـع اجلماعـة                   . األورويبواالحتاد  
  . وتنفيذ تلك االتفاقاتاألوروبية

عت اجملموعة نطاق أنشطتها منذ ذلك احلني حيـث جتـاوز حجـم التعـاون بـني أعـضائها                   قد وسّ و
 التعاون اإلمنائي مـع االحتـاد األورويب وأصـبح يـشمل اآلن طائفـة خمتلفـة مـن اجملـاالت، مثـل                       حدَّ

  .التجارة واالقتصاد والسياسة والثقافة يف حمافل دولية خمتلفة، وباألخص منظمة التجارة العاملية
    

    الغرض    
  :ل األهداف الرئيسية للمجموعة فيما يليتتمثّ

 املستدامة لدوهلا األعضاء ودجمهـم تـدرجييا يف االقتـصاد العـاملي،             حتقيق التنمية   )أ(  
  وجعل احلد من الفقر أولوية؛ وإنشاء نظام عاملي أكثر إنصافا؛

  جمموعـة ة بـني تنسيق أنشطة اجملموعـة يف إطـار تنفيـذ اتفاقـات الـشراكة املربمـ           )ب(  
  واحمليط اهلادئ من ناحية واالحتاد األورويب من ناحية أخرى؛ي  والكاريبدول أفريقيا 

ــاليمي الفعـّـ    )ج(   ال داخــل اجملموعــة فيمــا بــني دول  توثيــق التعــاون اإلقليمــي واألق
واحمليط اهلادئ، وبوجه عام بني البلـدان الناميـة، وتعزيـز املنظمـات اإلقليميـة               ي    والكاريبأفريقيا  

  .اليت هي أعضاء فيها
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    العضوية    
عـت اتفـاق كوتونـو، الـذي      دولـة عـضوا، كلـها، فيمـا عـدا كوبـا، وقّ            ٧٩ف اجملموعة مـن     تتألّ

ــاد األورويب  ــا باالحت ــصحراء، و   ٤٨: يربطه ــوب ال ــا جن ــن أفريقي ــداً م ــن ١٦ بل ــ م   ، ي اريبوالك
  . من احمليط اهلادئ١٥و
    

    اهليكل التنظيمي    
ف األجهــزة الرئيــسية للمجموعــة مــن مــؤمتر قمــة رؤســاء الــدول، وجملــس الــوزراء، وجلنــة تتـألّ 

واألمانـة مـسؤولة عـن تـسيري إدارة اجملموعـة           . السفراء، وأمانة اجملموعة الـيت يرأسـها أمـني عـام          
د جملــس وحيــّد. تــشارية التابعــة للمجموعــة تــساعد أجهــزة صــنع القــرار واألجهــزة االس هــي و

  .الوزراء اللوائح املالية للمجموعة ويقر ميزانيتها
    

    التمويل    
مــة مــن أعــضائها ومــن االحتــاد ل امليزانيــة الــسنوية العاديــة للمجموعــة مــن مــسامهات مقدّ ُتمــوَّ

  .األورويب من خالل اتفاقات متويل من صندوق التنمية األورويب
    

    اليونيدوالتعاون مع     
دهتا يف إطار الغرض املـشترك الرامـي إىل املـسامهة يف بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة الـيت حـدّ              

سـيما االتفاقـات     االً، وال األمم املتحدة وتنفيـذ الـدوائر الـصناعية لالتفاقـات الدوليـة تنفيـذاً فعّـ               
 اجملموعـة يف وضـع بـرامج        دة األطراف، ميكن لليونيدو أن تكون شريكةً رئيسيةً يف        البيئية املتعدّ 
  :تتصل مبا يلي

ــة املؤســسات وتطــوير       )أ(   ــسياسات وإقام ــة، بغــرض وضــع ال ــصناعات الزراعي ال
  القدرات للمساعدة يف القضاء على الفقر؛

ي واحملـيط   تعزيز الصناعات التنافسية والقطاع اخلاص يف بلدان أفريقيا والكـاريب           )ب(  
  جارة العاملية وتطوير اإلنتاج والقدرات املتصلة بالتجارة؛اهلادئ من أجل زيادة مشاركتها يف الت

 للتنميـة الـصناعة املـستدامة يف بلـدان          استحداث صناعات مالئمة للبيئة تعزيزاً      )ج(  
  .ي واحمليط اهلادئ أفريقيا والكاريب
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    العالقة بسائر املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية    
راقب لدى اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة، وقـد وقّعـت اتفـاق شـراكة                  تتمّتع اجملموعة مبركز امل   

  .مع االحتاد األورويب
    

    العنوان    
Secretariat of the 
African, Caribbean and Pacific Group of States 
Avenue Georges Henri 451 
1200 Brussels 
Belgium 

  +٣٢ ٢ ٧٤٣ ٠٦ ٠٠: رقم اهلاتف
  +٣٢ ٢ ٧٣٥ ٥٥ ٧٣: رقم الفاكس

        www.acpsec.org: املوقع على اإلنترنت
    رئيس املنظمة    

  باسمشالسيد حممد بن 
  األمني العام

  


