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 *1185774*
 

 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ويرجى من أعضاء الوفود التكّر. الوثيقة عدد حمدود من النسخبع من هذه ، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام 
  الدورة الرابعة عشرة

 ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت١٧البند 

  أنشطة اليونيدو املتعلقة بإعالن فيينا وخطة العمل الوزاريني
     ٢٠٠٩ألقل البلدان منوا لعام 

      واأنشطة اليونيدو الداعمة ألقل البلدان من    
       تقرير من املدير العام    

بشأن إعالن فيينا وخطة العمل الوزاريني ألقلّ  ٥- ق/١٣-  للقرار م عامتثاالً  
البلدان منوا، تقّدم هذه الوثيقة معلومات عن تنفيذ القرار وعن األنشطة اليت اضطُلع هبا 

خاص على نتائج مؤمتر وسُيطلَع املؤمتر بوجه  .ألقلّ البلدان منوادعماً واألحداث اليت نظمت 
 للمؤمتر يةعمال التحضريوكذلك على األاألمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا، 

 .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ و٢٤الوزاري ألقلّ البلدان منوا املزمع عقده يف فيينا يومي 
     

    مقدمة  -أوال  
ــوزاري الثالــث املعــين بأقــ     -١ ــا يف  ركّــز مــؤمتر اليونيــدو ال ل البلــدان منــوا، املعقــود يف فيين

 والـذي شـارك يف تنظيمـه مكتـب املمثـل الـسامي ألقـل البلـدان          ٢٠٠٩ديـسمرب   /كانون األول 
منــواً والبلــدان الناميــة غــري الــساحلية والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة، علــى تــأثري األزمــة            
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وانبثق عن هـذا املـؤمتر    .البلدان منوااالقتصادية العاملية على القدرات اإلنتاجية والتجارة يف أقل 
، اللـذان أحاطـت اجلمعيـة       ٢٠٠٩إعالنُ فيينا وخطة العمـل الوزاريـان ألقـل البلـدان منـوا لعـام                

ــة علمــاً  ــة عــشرة   العام ــرار م ع( هبمــا يف دورهتــا الثالث ــام   ).٥-ق/١٣-الق وكــان اهلــدف الع
التنميـة االقتــصادية بـني أقــل   املتـوخَّى يف خطـة العمــل هـو تعزيـز القــدرات اإلنتاجيـة مــن أجـل       

ــزا لألمــن الغــذائي        ــدان تعزي ــوُّع االقتــصادي يف البل ــق التن ــدان منــوا، وذلــك مــن أجــل حتقي البل
وتعتـرب خطـة العمـل       .والقدرات اإلنتاجية، ومن ثَم تقليل قابليـة التعـرض للـصدمات اخلارجيـة            

يع خطــى التنميــة ألقــل البلــدان منــوا، إىل جانــب خطــة عمــل االحتــاد األفريقــي مــن أجــل تــسر  
الصناعية يف أفريقيا ومبادرة تنمية األعمـال التجاريـة الزراعيـة والـصناعات الزراعيـة األفريقيـة،                 

 تــسترشد بــه املنظمــة فيمــا تقّدمــه مــن دعــم مــن أجــل أقــل البلــدان منــوا وتــشكِّل األطــر نرباســاً
 .اعية الزرالرئيسية الثالثة ملبادرة اليونيدو من أجل تنمية األعمال التجارية

ــوزاري لــدى تنفيــذ اإلطــار الربنــاجمي       -٢ ــاٌر خــاص خلطــة العمــل ولإلعــالن ال وأويل اعتب
وسيــــستمر إيــــالء اهتمــــام خــــاص ). IDB.35/8/Add.1 (٢٠١٣-٢٠١٠املتوســــط األجــــل، 

مبـــا يف ذلـــك يف جمـــال املواصـــفات  (لألعمـــال التجاريـــة الزراعيـــة وبنـــاء القـــدرات التجاريـــة  
الصغرية واملتوسطة، واإلنتاج األنظـف، ونقـل التكنولوجيـا، علـى           ، وتنمية املنشآت    )واملقاييس

  ، IDB.39/2 (٢٠١٠تقريـــر اليونيـــدو الـــسنوي، النحـــو الـــوارد بيانـــه مبزيـــد مـــن التفـــصيل يف 
 اليونيـدو تواصـل تنفيـذ بـرامج تعـاجل مـسألة احلـد مـن                 وهذا التقرير يبّين كيف أنَّ     ).٣الفصل  

  .بلدان منواالفقر، مع إيالء اهتمام خاص ألقل ال
    

   أمثلة عن الربامج واملبادرات الداعمة ألقل البلدان منوا  -ثانيا 
، تقريـر اليونيـدو الـسنوي     ة منـذ صـدور      جرى تنفيذ عدد من الربامج واملبادرات املهمّـ         -٣

ومن الربامج الرئيسية الداعمة ألقل البلدان منوا املبادرةُ الـيت أُعلـن عنـها خـالل مـؤمتر                  . ٢٠١٠
: مبــادرة تنميــة األعمــال التجاريــة الزراعيــة والــصناعات الزراعيــة األفريقيــة  " وهــي اســطنبول،

توســيع نطــاق أنــشطة بنــاء القــدرات يف جمــال صــوغ الــسياسات مــن أجــل املنــشآت الــصغرية    
واهلـدف مـن هـذه املبـادرة هـو          ". ة القيمـة  لواملتوسطة يف أقل البلدان منوا يف مجيع مراحل سلس        

، سالسـل قيمـة زراعيـة       ٢٠٢٠ريقيا مـن شـأنه أن يـضّم، حبلـول عـام             إجياد قطاع زراعي يف أف    
ــصغرية        ــة ال ــشآت الزراعي ــتجني أصــحاب املن ــة املن ــربط بفعالي ــربح ت ــرية ال ــة ووف ــة اإلنتاجي عالي

ر منتجات من األغذيـة واألليـاف واألعـالف والوقـود عاليـة القيمـة،               واملتوسطة باألسواق وتوفّ  
تــستفيد مــن املــوارد الطبيعيــة علــى حنــو مــستدام وهتّيــئ وتــساهم يف زيــادة دخــول املــزارعني، و

ويطّبق يف إطار املبادرة املـذكورة منـوذج تنمـوي ينظـر إىل             . فرص عمل أوفر ذات جودة عالية     
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مسأليت التنمية االقتصادية والتخفيف من الفقر من منظور أوسـع، حيـث تقـوم اليونيـدو بـدور                  
ر عامـل جـذب     لتنمية، بل أهّم من ذلك أهنا تـوفّ       احملفِّز على حشد املوارد من مؤسسات متويل ا       

ففي مجهورية الكونغو الدميقراطية، كان املنيهوت، وهـو مـن املنتجـات            . لتنمية القطاع اخلاص  
 يف املائة من سكان األرياف، من املنتجـات الثالثـة الـيت    ٧٠ر الغذاء والدخل لـالزراعية اليت توفّ  

ميــة األعمــال التجاريــة الزراعيــة والــصناعات  رصــدت هلــا مــوارد خمصــصة يف إطــار مبــادرة تن  
والقـصد مـن ذلـك هـو حتـسني إمـدادات            . الزراعية األفريقية، إىل جانب زيت النخل واخلشب      

وقـدمت  . كينشاسا وزيادة توفري زيت النخل واملنيهوت يف املقاطعات الـثالث حـول العاصـمة         
تحدة مـن أجـل إنـشاء مرفـق          مليون دوالر من دوالرات الواليات امل      ١,٣حكومة اليابان مبلغ    

ومنــذ . منـوذجي لتجهيـز األغذيــة يف كيمبيـسي يف مقاطعــة كونغـو الـسفلى، يف إطــار الربنـامج      
، تأمل اليونيدو يف زيادة عدد البلـدان املـشاركة يف املبـادرة واملـضي قـدما         ٢٠١١منتصف عام   

 .يف تطوير أنشطة املراحل النهائية

رع يف تنفيـذ نـشاط مهـم مـن أنـشطة اليونيـدو يف             ويف جمال بناء القدرات التجارية، شُ       -٤
ويهـدف هـذا     .هاييت، اليت هي من أفقر البلدان يف العامل، وذلك بفضل دعـم االحتـاد األورويب              

الربنــامج إىل تعزيــز قــدرة البلــد علــى التــصدير وحتــسني قدرتــه التنافــسية يف األســواق اإلقليميــة 
اء هيئـة وطنيـة للمواصـفات تـساعد يف هتيئـة            وينصب اهتمام هـذه املبـادرة علـى إنـش          .والدولية

بيئــة تــدعم عمليــة الــتعمري وتــشجع الــصادرات وتــساهم يف محايــة املــستهلكني مــن الــواردات    
ــة  ــة النوعيـ ــام      .الرديئـ ــشروع يف عـ ــن املـ ــة األوىل مـ ــدأت املرحلـ ــد بـ ــدره ٢٠٠٨وقـ ــغ قـ     مببلـ

و بإنــشاء املبــاين وقامــت اليونيــد . يــورو، بالتعــاون مــع وزارة التجــارة والــصناعة ٤٤٠ ٠٠٠
ــة        ــشأن املواصــفات والنوعي ــانون ب ــى إعــداد ق ــة عل ــع احلكوم ــوظفني وعملــت م ــدريب امل  .وت

 يورو للمرحلـة الثانيـة املتوقـع      ٦٠٠ ٠٠٠وخّصص االحتاد األورويب منذ وقت قريب ما قدره         
 مليـون   ٢٠ إىل   ١٥وتقـدر اليونيـدو أنـه سـيلزم اسـتثمار حنـو             . ٢٠١١انطالقها قبل هناية عـام      

رو على مدى عقدين مـن الـزمن إلقامـة بنيـة حتتيـة وطنيـة حيويـة خاصـة بالنوعيـة مـن أجـل                          يو
  .متكني أصحاب املشاريع احلرة يف هاييت من الوفاء مبتطلبات السوق الدولية

ــابع للجماعــة        -٥ ــة الت ــة املتجــّددة وكفــاءة اســتخدام الطاق ويعتــرب املركــز اإلقليمــي للطاق
ـا، املوجـود يف الـرأس األخـضر والـذي حيظـى بـدعم اليونيـدو،          االقتصاديـة لدول غــرب أفريقيـ     

وسـيكون هلـذا    . من األمثلة الشاهدة على الدور احلاسم للطاقـة وإلتاحـة سـبل احلـصول عليهـا               
ــة     ــة يف املنطق ــاءة الطاق ــق أســواق كف ــشجيع خل ــامج  . املركــز دور حمــوري يف ت ويف إطــار الربن

رفق البيئة العاملية، يهـدف املركـز اإلقليمـي للطاقـة           االستراتيجي للطاقة يف غرب أفريقيا التابع مل      
املتجددة وكفاءة استخدام الطاقـة إىل جـذب املـستثمرين وتـسخري اإلمكانـات اهلائلـة للمنطقـة             
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وتـضطلع اليونيـدو بالـدور الرائـد يف تنفيـذ برنـامج مرفـق البيئـة                . يف جماالت الطاقات املتجـددة    
ملتعلقــة بالطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة يف البلــدان  العامليــة الــذي يــدعم عــددا مــن املــشاريع ا 

اخلمــسة عــشر األعــضاء يف اجلماعــة االقتــصاديـة لــدول غـــرب أفريقيـــا، إضــافة إىل بورونــدي   
ويف إطـار هـذا الربنـامج تـدير اليونيـدو مـشاريع إلنـشاء شـبكات كهربائيـة                   . وتشاد وموريتانيا 

. تـشاد وغامبيـا وغانـا وليربيـا وسـرياليون      :يصغرية يف مخسة بلدان مـن أقـل البلـدان منـوا، وهـ           
الطاقـة الكهربائيـة    وسيجري تطوير هذه الشبكات باستخدام حمطات الطاقة املائيـة الـصغرية أو       

  .الضوئية أو الطاقة األحيائية
 متكني املرأة، وخصوصا الـتمكني االقتـصادي، لـه تـأثري إجيـايب كـبري          ومن املسلّم به أنَّ     -٦

وتـستهدف اليونيـدو، مـن خـالل        . ي املستدام والتنمية الـصناعية املـستدامة      على النمو االقتصاد  
براجمها يف أفغانستان ومايل، إدماج املرأة يف عملية النمو والتنمية، ّممـا يـسفر عـن نتـائج إجيابيـة                    

ففـي مـايل،    . مضاعفة لصاحل األسـر واجملتمعـات احملليـة واالقتـصادات الوطنيـة يف هنايـة املطـاف                
أنشأت اليونيدو ثالثة مراكز منوذجية يف منـاطق ديـوويال وسـيغو وسيكاسـو، يف إطـار شـراكة         

وتتلقّـــى هـــذه الـــربامج . مـــع وزارة املـــرأة ووزارة الـــصناعة وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي
ومـن املتوقـع أن يـستمر املـشروع الـذي           . النموذجية التمويل من حكومة لكسمربغ واليونيـدو      

وهـو يـشمل حنـو    .  بتمويل ينـاهز مليـون يـورو     ٢٠١٣فّذ على مدى مخس سنوات حىت عام        ين
، أطلقـت   ٢٠١١فربايـر   /ويف شـباط  .  قرية من أفقر القـرى يف اجلنـوب        ١٠٠ امرأة يف    ١ ٠٠٠

ــريكّ   ــستان سـ ــار يف أفغانـ ــشروعا يف نانغرهـ ــدو مـ ــزارعني   اليونيـ ــغار املـ ــات صـ ــى احتياجـ ز علـ
. وخـصوصا الـصناعات الـيت تـديرها النـساء العـامالت يف بيـوهتن              زلية،    والصناعات الزراعية املن  

ز املشروع علـى تزويـد هـؤالء النـساء باملعـدات الـضرورية لتطـوير منتجاهتـا وتدريبـهن                    وسريكّ
وسيـستفيد مــن  . علـى مهـارات تنظـيم املـشاريع الالزمـة إليـصال تلـك املنتجـات إىل األسـواق         

 حني سـتنعكس آثـاره الفرعيـة علـى عـدد             شخص استفادة مباشرة، يف    ١ ٨٠٠املشروع زهاء   
وتوجد مبقاطعة نانغرهار أكـرب كثافـة سـكانية مـع ارتفـاع مـستوى                .أكرب من الناس يف املنطقة    

 .٢٠١٠الفقر الذي تفاقم من جراء الفيضانات األخرية اليت حدثت يف أواسط عام 
    

مايو / أيار١٣-٩مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا،  -ثالثا 
   ، اسطنبول٢٠١١

 إىل  ٩كان مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً املعقود يف اسـطنبول مـن                  -٧
فقـد تعاونـت     .، حدثا حاسم األمهية يف دعم النهوض بأقـل البلـدان منـوا            ٢٠١١مايو  / أيار ١٣

ء الـدول واحلكومـات      مـن رؤسـا    ٣٦حبـضور   (منظومة األمم املتحدة برمتها والـدول األعـضاء         
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ــرا٩٦و ــالن       ) وزي ــا واعتمــدت إع ــا وثيق ــصلة، تعاون ــة ذات ال ــة واإلقليمي ــات الدولي ، واملنظم
الوثيقـــــــة ( )٢( وبرنـــــــامج عمـــــــل اســـــــطنبول)١()A/CONF.219/L.1الوثيقـــــــة (اســـــــطنبول 

A/CONF.219/3 ( وميثــل برنــامج عمــل اســطنبول اتفاقــا   .بعــد شــهور مــن املفاوضــات الكثيفــة
ويوفر الربنـامج خارطـة طريـق شـاملة لـدعم            . البلدان منوا وشركائها اإلمنائيني    مشتركا بني أقل  

اقتـــصادات أقـــل البلـــدان منـــوا ويـــشّدد علـــى احلاجـــة إىل حتويـــل هيكلـــي لبيئتـــها االقتـــصادية   
ويــسعى الربنــامج إىل حتقيــق هــدف أكثــر  . ٢٠٢٠-٢٠١١االجتماعيــة خــالل العقــد املقبــل،  

 ". مبقدار النصف يف العقد املقبلن منواخفض عدد أقل البلدا"طموحا، وهو 

ويويل برنامج عمل اسطنبول درجة عاليـة مـن األولويـة للتحـول اهليكلـي القتـصادات                   -٨
ويتضمن الربنامج مثـاين أولويـات إمنائيـة ويـشّدد علـى ضـرورة تعزيـز                 .منوا األقل   ٤٨الـالبلدان  

ومـن العناصـر األساسـية لربنـامج       .القدرة اإلنتاجيـة، الـيت تعتـرب عـامال مـضاعفا لفـرص التنميـة              
عمل اسطنبول مبادرة القطاع اخلاص والتجارة واالستثمار والتكنولوجيـا، والتعـاون فيمـا بـني               

وهذه األولويات اإلمنائية الرئيسية تشكل العناصر األساسـية لعمليـات اليونيـدو           .بلدان اجلنوب 
 .يف أقل البلدان منوا

 شىت سابقة ملـؤمتر األمـم املتحـدة     أحداثا٢٠١٠ًوقد حضرت اليونيدو على مدى عام    -٩
فقـد شـارك املـدير العـام يف اجتمـاع وزاري عقـد يف الربتغــال        .الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـواً     

مـت اليونيـدو بالتعـاون مــع    ونظّ .بـشأن حـشد املـوارد املاليـة مـن أجـل تنميــة أقـل البلـدان منـوا         
ت إسـهاما ملحوظـا يف مـداوالت املـؤمتر     السلطات يف تركيا حلقات عمل واجتماعـات أسـهم    

ــواً    ــدان من ــل البل ــين بأق ــع املع ــوم        .الراب ــسخري العل ــشأن ت ــة العمــل ب ــذه األحــداث حلق ــن ه وم
 باالشـتراك   ٢٠١١فربايـر   /والتكنولوجيا واالبتكار لصاحل أقـل البلـدان منـوا، املعقـودة يف شـباط             

دت بوجــه خــاص يف حتديــد مــع اجمللــس التركــي لألحبــاث العلميــة والتكنولوجيــة، والــيت ســاع  
 .ان العلوم والتكنولوجيااحتياجات أقل البلدان منوا يف ميد

  :ظّمـــت علـــى هـــامش املـــؤمتروشـــاركت اليونيـــدو يف األحـــداث الثالثـــة التاليـــة الـــيت ُن  -١٠
حـدث مـشترك    ) ب(تعزيز القدرات اإلنتاجيـة ودور القطـاع اخلـاص يف أقـل البلـدان منـوا؛ و                ) أ(

حـوار أداره املـدير العـام       ) ج(تحـدة املعنيـة بالتجـارة والقـدرات اإلنتاجيـة؛ و          مع جمموعة األمـم امل    

───────────────── 
 يف صيغة مشروع فقط على العنوان التايل باإلنكليزيةمتاح حاليا   )1(  

http://ldc4istanbul.org/uploads/IstanbulDeclaration.pdf.  
 لصاحل أقل البلدان منواً متاح على العنوان التايل ٢٠٢٠-٢٠١١ برنامج عمل العقد  )2(  

http://ldc4istanbul.org/uploads/IPoA.pdf.  
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حــول تعزيــز دور املنــشآت الــصغرية واملتوســطة يف سالســل القيمــة اخلاصــة باألعمــال التجاريــة     
 . الزراعية

    
 / تشرين الثاين٢٥-٢٤املؤمتر الوزاري الرابع ألقل البلدان منواً،  -رابعا 

   ، فيينا٢٠١١نوفمرب 
 ٢٥و ٢٤سيكون املؤمتر الوزاري الرابع ألقل البلدان منواً، املزمع عقده يف فيينا يـومي                -١١

 آفـاق   -منـواً  البلـدان  بأقـل  املعـين  الرابـع  املـؤمتر "، حـول موضـوع      ٢٠١١نـوفمرب   /تشرين الثـاين  
، مناســبة لطــرح اقتراحــات وإجــراءات ملموســة تــسهم يف تنفيــذ برنــامج عمــل  "العمــل املقبــل

وتعتزم اليونيدو إعداد استراتيجية هلا لدعم أقـل البلـدان منـوا إىل جانـب         .نفيذا فّعاال اسطنبول ت 
  .وثيقة إطار برناجمي شامل ومبادرات مواضيعية تكون مبثابة نواتج ملموسة

 بأقـل  املعـين  الرابـع  وفيما خيص التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، أُعلـن خـالل املـؤمتر          -١٢

ات هامة تعتزم اليونيدو أن تبين عليها برناجمهـا املقبـل للتعـاون الـتقين ألن       منواً عن مبادر   البلدان
 : هذه املسامهات ستوفر دعما كبريا هلا

تعتزم احلكومة التركية الـيت استـضافت املـؤمتر الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـواً                    )أ( 
ج خاصــة  لــصاحل مــشاريع وبــرام٢٠١٢ مليــون دوالر ســنويا اعتبــارا مــن عــام ٢٠٠ختــصيص 

 بأقل البلدان منوا؛

سينــشأ يف تركيــا مركــز دويل للعلــوم والتكنولوجيــا واالبتكــار يكــّرس ألقــل      )ب(  
البلدان منوا، ومـن املزمـع أن يكـون مبثابـة بنـك للتكنولوجيـات يـساعد أقـل البلـدان منـوا علـى                          

لـس  وسـيتوىل جم  . احلصول على التكنولوجيات الدقيقـة وعلـى وضـع بـرامج لنقـل التكنولوجيـا              
 ماليـني  ٥تركيا لألحباث العلمية والتكنولوجية تنسيق هذه املبادرة الـيت يبلـغ جممـوع ميزانيتـها             

) اليونـــسكو(دوالر، وذلـــك بالتعـــاون مـــع منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة    
  واليونيدو؛
سينشأ مركز للزراعة الدولية من أجـل أقـل البلـدان منـوا يف إطـار شـراكة مـع                      )ج(  

نظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي ومؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة               م
والتنميـــة، هبـــدف دعـــم املبـــادرات العامليـــة مثـــل مبـــادرة تنميـــة األعمـــال التجاريـــة الزراعيـــة    

 والصناعات الزراعية األفريقية؛

ا املاليــة مــن بليــوين  أعلنــت احلكومــة التركيــة أيــضا التزامهــا بزيــادة مــسامهاهت   )د( 
 يف جمــاالت مثــل الزراعــة واألعمــال    ٢٠٢٠ بليــون دوالر حبلــول عــام   ١٢دوالر حاليــا إىل 



GC.14/12 

V.11-85774 7 
 

التجارية الزراعية والبىن التحتية والصناعة التحويليـة والطاقـة وامليـاه والـصناعات االسـتخراجية               
أجـل زيـادة    ويشمل التزام احلكومة أيـضا إنـشاء مؤسـسات لتـرويج االسـتثمار مـن                 .والسياحة

 .تعزيز الدعم التقين املقّدم ألقل البلدان منوا
    

   اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه -خامسا 
  .لعل املؤمتر يوّد أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة  -١٣
 


