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 . االجتماعاتإىلن الوثائق م بإحضار نسخهم م من أعضاء الوفود التكّرذا، ُيرجىل. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام
  الدورة اخلامسة عشرة

  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٦- ٢ليما، 
   من جدول األعمال املؤقَّت١٧البند 

  أنشطة اليونيدو املتعلقة بإعالن وخطة عمل فيينا 
  وبالتعاون مع البلدان  منواً الوزاريني ألقل البلدان

       املتوسطة الدخل
      ن منواًأنشطة اليونيدو الداعمة ألقل البلدا    
      تقرير من املدير العام    

 بشأن إعالن وخطة عمل فيينا الـوزاريني ألقـلّ البلـدان          ٦-ق/١٤-للقرار م ع   امتثاالً   
منــوا، تقــّدم هــذه الوثيقــة معلومــات عــن تنفيــذ ذلــك القــرار وعــن األنــشطة الــيت اضــطُلع هبــا     

وص، سـُيحاط املـؤمتر علًمـا       وعلى وجـه اخلـص    . مت دعماً ألقلّ البلدان منوا    ظِّواألحداث اليت نُ  
ر عقـده يف ليمـا مـن    بأحدث املعلومات عن املـؤمتر الـوزاري اخلـامس ألقـل البلـدان منـواً، املقـرَّ          

 .٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠
    

    مقدِّمة  -أوالً  
/  تـشرين الثـاين    ٢٥ املعقـود يف فيينـا يف      منـواً    اعتمد املـؤمتر الـوزاري الرابـع ألقـل البلـدان            - ١

ــوفمرب  ــرة     ٢٠١١نـ ــواً للفتـ ــدان منـ ــل البلـ ــتني بأقـ ــا اخلاصـ ــة عملياهتـ ــدو وخطـ ــتراتيجية اليونيـ    اسـ
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 هذه االستراتيجية جزءا من خطـة العمـل الوزاريـة فقـد أحـاط املـؤمتر                 ، وباعتبار ٢٠٢٠- ٢٠١٢
ومنـذ عـام   . ٢٠١١نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٨العام علما هبا يف دورته الرابعة عشرة املعقـودة يف    

مت اليونيدو بالفعل سلسلة من أربعة مـؤمترات وزاريـة وعـدة حلقـات عمـل بـشأن                  ، نظَّ ٢٠٠٧
وقـد استـضيفت تلـك املـؤمترات واحللقـات يف فيينـا ويف اخلـارج               . أقل البلـدان منـواً القـت جناحـاً        

  ).كيغايل، رواندا؛ واغادوغو، بوركينا فاسو؛ سييم رياب، كمبوديا؛ اسطنبول، تركيا(
  د اســـتراتيجية اليونيـــدو وخطـــة عملياهتـــا اخلاصـــتان بأقـــل البلـــدان منـــواً للفتـــرة   وجتـــسِّ  - ٢

 التــزام اليونيــدو بربنــامج التنميــة ألقــل البلــدان منــواً املنــصوص عليــه يف برنــــامج  ٢٠٢٠- ٢٠١٢
 )١(. ومـسامهتها امللموسـة فيـه      ٢٠٢٠- ٢٠١١عمــل اســطنبول لصــاحل أقــل البــلدان منواً للعقـد         

ــا          و ــم املتحــدة يف قراره ــة لألم ــة العام ــه اجلمعي ــذي أقرت ــل اســطنبول، ال ــامج عم ــاب برن ــد أه ق
 أصـحاب املـصلحة املعنـيني االلتـزام بتنفيـذ         ميعجب،  ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧، املؤرَّخ   ٦٥/٢٨٠

 القـدرة   )٢(:ويتضمن هذا الربنامج أولويات التنمية املدرجـة يف إطـار اجملـاالت التاليـة             . ما جاء فيه  
نتاجيــة؛ والزراعــة، واألمــن الغــذائي والتنميــة الريفيــة؛ والتجــارة؛ والــسلع األساســية؛ والتنميــة  اإل

ــة      ــة املــوارد املالي ــة؛ واألزمــات املتعــددة وســائر التحــديات املــستجّدة؛ وتعبئ البــشرية واالجتماعي
ج علـى   ويركـز الربنـام   .  املـستويات  لّكألغراض التنمية وبناء القدرات؛ واحلوكمة الرشيدة على        

شني وضـمان مجلـة أمـور منـها         اإلنصاف على مجيع املستويات مـن خـالل متكـني الفقـراء واملهمَّـ             
وتركـز  . والتنميـة املـستدامة    الـشامل للجميـع       واملنـصف  املساواة بني اجلنسني والنمـو االقتـصادي      

الرئيسية للتنميـة،   اإلجراءات املوجهة ألقل البلدان منواً، اليت وردت يف الربنامج، على األولويات            
  .اليت تشكل العناصر األساسية لعمليات اليونيدو يف أقل البلدان منواً

وتتمحور استراتيجية اليونيدو اخلاصة بأقل البلدان منواً حول حلول ملموسة تفـضي إىل               -٣
النمو الشامل للجميع، والتنمية الصناعية املستدامة، لتنتـهي أخـريا بـالتحول اهليكلـي القتـصادات                

ومن املتوخى أن تسفر عمليات اليونيدو يف إطار هذه االسـتراتيجية عـن متكـني               . قل البلدان منواً  أ
ويرتكـز  . البلدان من تعزيز املصادر املستدامة للدخل والعمالة من خالل توفري القدرات اإلنتاجية  
ة وإقليميـة   تنفيذ استراتيجية اليونيدو اخلاصة بأقل البلدان منواً علـى وضـع بـرامج ومـشاريع وطنيـ                

  حتويــل الــسلع األساســية إىل منتجــات؛  ) أ: (وتطويرهــا، مــع مراعــاة ثــالث ركــائز رئيــسية هــي  
  .البعد اإلقليمي املتعلق بتنمية سالسل القيمة) ج(التركيز على اجملتمعات احمللية؛ و) ب(و

───────────────── 
  )1(  A/CONF/219/3/Rev.1.  
  .٤٣، الفقرة A/CONF/219/3/Rev.1انظر   )2(  
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 وفيمــا تتزايــد املخــاوف بــشأن مــستقبل ٢٠١٥ويف ســياق خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   -٤
املــوارد، ُيستحــَسن بــشدة اســتغالل اإلمكانــات التكميليــة واملتزايــدة الــيت تتمتــع هبــا دول تعبئــة 

وسـائر اجلهـات املاحنـة      ) الربازيل، االحتاد الروسي، اهلنـد، الـصني، جنـوب أفريقيـا          " (الربيكس"
ل هـذه البلـدان علـى       وتـدلِّ . املستجّدة يف إطار التعاون املتعدد األطراف فيما بني بلدان اجلنوب         

أنَّ التــصنيع هــو شــرط للتنميــة االقتــصادية، وهــو أمــر متفــاهم عليــه بوجــه عــام؛ فقــد ارتفعــت  
 يف ٢٥ إىل ١٩٨٩ يف املائـة يف عـام   ١٥حصتها الكلية مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل العـاملي مـن          

  .٢٠١٠املائة يف عام 
البلـدان  وهكذا، سوف تكرَّس جلسة كاملة من املؤمتر الوزاري اخلـامس القـادم ألقـل                 -٥

ــة القطــاع اخلــاص        ــات املتاحــة يف جمــاالت تنمي ــات واآللي منــواً لالســتفادة مــن خمتلــف اإلمكان
واملنــشآت الــصغرية واملتوســطة، وبنــاء القــدرات اإلنتاجيــة، والتجــارة، والعمالــة صــوب تنفيــذ  

وعلـى  . ٢٠٢٠-٢٠١٢استراتيجية اليونيدو وخطة عملياهتا اخلاصتني بأقل البلدان منواً للفتـرة         
  : وجه التحديد، سوف تنصب أعمال هذه اجللسة على ما يلي

تشجيع البلدان املاحنة املستجّدة فضال عن البلدان املاحنة التقليديـة علـى وضـع                )أ(  
استراتيجيات لـدعم التنفيـذ الفعَّـال السـتراتيجية اليونيـدو العملياتيـة اخلاصـة بأقـل البلـدان منـواً                     

   وما بعده؛٢٠١٥حبلول عام 
هـود التنميـة ألقـل      يز الدور احلاسم للتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب يف ج            تعز  )ب(  

  البلدان منواً؛
إشراك البلدان يف تنفيـذ اسـتراتيجية اليونيـدو وخطـة عملياهتـا اخلاصـتني بأقـل                   )ج(  

  .٢٠٢٠-٢٠١٢البلدان منواً للفترة 
ومـن املتوقـع    .  والـشباب  ى جدول أعمال املؤمتر مناقشة املـسائل الـشاملة املتـصلة بـاملرأة            ويتوخَّ
ر املــؤمتر منــرباً لتأســيس الــصندوق االســتئماين اخلــاص بأقــل البلــدان منــواً، الــذي ســوف أن يــوفِّ

  .يسهم يف نشر أنشطة اليونيدو يف هذه البلدان
ــامج         - ٦ ــنظّم برن ــواً، ي ــدان من ــل البل ــدو اخلاصــة بأق ــرار اســتراتيجية اليوني ــى إق ــاًء عل وبن

طريـة، بغيـة    قُ مـن بعثـات الربجمـة ال       ا ومنسقو أقل البلدان منـواً عـدداً       اليونيدو اإلقليمي ألفريقي  
، يف  ٢٠١١نـوفمرب   /الوفاء بااللتزامات اإلدارية الرفيعة املستوى اليت قُِطَعْت يف تشرين الثـاين          

وقـد مشلـت تلـك البعثـات حـىت          . املؤمتر الوزاري األخري ألقل البلدان منواً الذي عقد يف فيينا         
ــنن، :  بلــدا مــن أقــل البلــدان منــواً يف أفريقيــا، هــي  ١١ املختلفــة اآلن يف مراحلــها أوغنــدا، ب

. االسـتوائية، ليـسوتو، موزامبيـق، النيجـر       - بوركينا فاسو، تشاد، توغو، زامبيا، غينيـا، غينيـا        
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وقد أُعّدت وثائق املشاريع اليت ستقام دعما لتنفيذ االستراتيجية اخلاصة بأقل البلدان منـواً يف            
، وكذلك يف املنطقـة الثالثيـة الـيت         )اإليكواس(ة االقتصادية لدول غرب أفريقيا      بلدان اجلماع 

، والسوق املشتركة لـدول شـرق أفريقيـا         )سادك(أنشأهتا اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي      
ومـن املتوقـع تكـرار هـذه املبـادرة يف           . ، ومجاعـة شـرق أفريقيـا      )كوميسا(واجلنوب األفريقي   
  .اهلادئمنطقة آسيا واحمليط 

وترد أدناه أمثلة خمتارة مـن مـشاريع اليونيـدو املوجَّهـة إىل أقـل البلـدان منـواً يف اجملـاالت                        -٧
  :التالية

  مبادرة تسريع تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية؛  )أ(  
  برامج بناء القدرات التجارية واالستثمار؛  )ب(  
  تنمية القطاع اخلاص؛  )ج(  
  اريع املتصلة باستخدام الطاقة يف اإلنتاج؛املش  )د(  
  .القضايا البيئية  )ه(  

    
    مبادرة تسريع تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية  -ثانياً  

ــاع         -٨ ــة املتكــررة وارتف ــات الغذائي ــسم باألزم ــاملي احلــايل املت ــصادي الع ــشهد االقت يف امل
الــصناعات الزراعيــة واألعمــال التجاريــة الزراعيــة الطلــب علــى خمتلــف الــسلع الزراعيــة، تبــدو 

وهتـدف اسـتراتيجية    . حمركات يعوَّل عليها يف حتقيق النمو الشامل للجميع يف أقل البلـدان منـواً             
اليونيدو ألقل البلدان منواً إىل حتويل املزايا النـسبية القائمـة علـى املـوارد لـدى أقـل البلـدان منـواً                       

وهذا أمر ضـروري لتعزيـز      . ل إضافة قيمة على السلع األساسية     إىل قدرة على املنافسة من خال     
ــؤدي إىل التحــول           ــة ت ــدرات إنتاجي ــوفري ق ــن خــالل ت ــة م ــدخل والعمال ــستدامة لل ــصادر امل امل

ن ل مبادرة تسريع تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية املكـوِّ           ومتثِّ. االقتصادي
ذ هــذه املبــادرة وتنفِّــ. ري وضــعها لفائــدة أقــل البلــدان منــواً الرئيــسي للــربامج القطريــة الــيت جيــ 

أنشطتها يف مجيع أحناء العامل، مبا يشمل أقل البلدان منوا يف أفريقيـا والـشرق األوسـط وأمريكـا            
  ).ترد يف اجلدول التايل البلدان اليت لديها سالسل قيمة خمتارة(الالتينية 
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  اجلدول    
ها برامج قائمة يف إطار مبادرة تسريع تنمية األعمال التجارية أقل البلدان منواً اليت لدي    

      الزراعية والصناعات الزراعية
 سالسل القيمة املختارة البلد

 طحن القمح أفغانستان
 املوز أوغندا

 السمسم، واللحوم احلمراء بوركينا فاسو
زيت النخيل، والفواكه واخلضروات، واألمساك، والعسل،  بوروندي

 )برنامج جترييب(ومشتقات األلبان 
 إيلنغواإليلنغ الفانيليا،  جزر القمر
 اللحوم احلمراء، وجوز الكاجو زانيا املتحدة مجهورية تن

 احلبوب جنوب السودان
 الثروة احليوانية رواندا

 )غةاملدبوغة وغري املدبو(اجللود  السودان
 الزجنبيل، وجوز الكاجو سرياليون

 زبدة الشيا غينيا
األرز، واخلشب وشجر املطاط، والفواكه واخلضروات،  ليربيا

 واألمساك
 السكر اليدوي مدغشقر
 اللحوم احلمراء، واللوبياء النيجر
     )اليام والبطاطا احللوة(الدرنات  هاييت

    ستثماربرامج بناء القدرات التجارية واال  -ثالثاً  
إثيوبيــا،  (بنــاء قــدرات وكــاالت تــرويج االســتثمار يف أقــل البلــدان األفريقيــة منــواً   -٩

زانيا املتحـدة، الـرأس األخـضر، روانـدا، زامبيـا،             أوغندا، بوركينا فاسو، بوروندي، مجهورية تن     
وقـد أنـشئت شـبكة وكـاالت        ). السنغال، كينيا، مايل، مدغشقر، مـالوي، موزامبيـق، النيجـر         

ــرويج ــام   ت ــا ع ــرويج االســتثمار     ٢٠٠١ االســتثمار يف أفريقي ــدرات وكــاالت ت ــاء ق  لغــرض بن
اإلقليميــة، مــن خــالل تــوفري التــدريب وإقامــة روابــط شــبكية مــع مكاتــب تــرويج االســتثمار     

ــا ــرويج     . والتكنولوجيـ ــاالت تـ ــدعم وكـ ــهجيات تـ ــدمي أدوات ومنـ ــامج إىل تقـ ــدف الربنـ ويهـ
 لالســتثمار األجــنيب املباشــر يف تنميــة القطــاع اخلــاص  االســتثمار يف أفريقيــا يف تعمــيم التــرويج

وأسفر الربنامج، حـىت اآلن، عـن إجـراء دراسـات استقـصائية مستفيـضة، وتنظـيم                 . بشكل عام 
  .دورات تدريبية خمتلفة لوكاالت ترويج االستثمار، وإنشاء مرصد للبيانات
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ذت اليونيـدو   فَّـ ن. بيةالتجارة والقدرة التصديرية يف مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشع            -١٠
تعزيز السياحة املستدامة واإلنتاج النظيف والقدرة التصديرية يف مجهوريـة الو           "مشروعا بشأن   

ويتمثــل . مــن أجــل زيــادة حجــم الــصادرات، وحتــسني نوعيــة املنتجــات" الدميقراطيــة الــشعبية،
ــة مــن       ــز قطــاعي الزراعــة العــضوية واحلــرف اليدوي خــالل اهلــدف مــن هــذا املــشروع يف تعزي

كمـا يتمثـل هدفـه األمسـى يف متكـني املنتجـات مـن               . ربطهما بشكل أوثق بالـسياحة والتـصدير      
ومن بـني النتـائج األخـرى، وفّـر املـشروع التـدريب يف جمـاالت                . املنافسة يف األسواق اإلقليمية   

ســالمة األغذيــة، وإصــدار الــشهادات والــسالمة والــصحة يف بيئــة العمــل، كمــا وفّــر خمتــربات   
  .لفحص املنتجاتإضافية 

يتمثــل الغــرض مــن هــذا الربنــامج يف تعزيــز املرافــق  . برنــامج حتــسني العمــل واملعــايري  -١١
الوطنية اخلاصة مبراقبة جودة منتجات خمتارة، وذلك من خالل االمتثـال للمعـايري واملمارسـات               

ن هــذا ّسويف هــذا الــصدد، ســوف حيــ . الدوليــة املتعلقــة بــشروط ســالمة الــصادرات وجودهتــا 
بورونـدي  (لربنامج القدرة علـى املنافـسة باالسـتفادة مـن الفـرص الـيت تتيحهـا الـسوق العامليـة                     ا

  ).والسودان، على سبيل املثال
وضـعت اليونيـدو هنجـا شـامال     . برامج تنمية التجمعات، واحتادات شـركات التـصدير     -١٢

اع الـصناعي   بشأن تنمية التجمعات والشبكات من أجـل زيـادة القـدرة علـى املنافـسة يف القطـ                 
وعــالوة علــى ذلــك، تــساعد اليونيــدو   . واحلــد مــن الفقــر مــن خــالل القيــام بأنــشطة إنتاجيــة   

املنشآت الصغرية واملتوسطة على توسـيع حتالفاهتـا يف جمـال الـصادرات بتحـسني فـرص نفاذهـا                   
  ).السنغال، على سبيل املثال(إىل األسواق الوطنية واإلقليمية والدولية 

    
    قطاع اخلاصتنمية ال  -رابعاً  

وافقـت أملانيـا يف   . مبادرة بـشأن اخلطـة األفريقيـة لـصنع املستحـضرات الـصيدالنية          -١٣
 مليـون يـورو للمـساعدة علـى توســيع     ١,٢ علـى املـسامهة مببلـغ    ٢٠١٠أكتـوبر  /تـشرين األول 

املنشآت الصغرية واملتوسطة وحتديثها يف عدد من البلدان النامية واألقل منواً، مـع التركيـز علـى     
األساسـية  ) أي الـيت ال حتمـل عالمـة جتاريـة    (أفريقيا وآسيا، لكي تقـوم بـصنع األدويـة اجلنيـسة          

وبالتعاون مع مفوضية االحتاد األفريقي، وضعت اليونيدو خطـة أعمـال شـاملة لإلسـراع               . حملًيا
ــادرة  ــذ تلــك املب وهتــدف هــذه اخلطــة إىل التــشجيع علــى تطــوير صــناعة املستحــضرات     . بتنفي

مــع التركيــز بوجــه خــاص علــى االســتقاللية يف إنتــاج األدويــة الــيت حتــسن الــصحة  الــصيدالنية 
  . العامة داخل البلدان األفريقية
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ريادة املشاريع اإلبداعية يف جمال الصناعات اإلبداعية للمساعدة على تنميـة الـسياحة،               -١٤
ف مـن حـدة     يهدف هذا املـشروع إىل التخفيـ      . بغية توفري فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر       

الفقر بتحفيز العمل علـى تنـشيط اجملتمعـات احملليـة وتـوفري فـرص العمـل مـن خـالل القيـام بأنـشطة             
بوتـــان (وهـــو يـــستهدف صـــغار الـــسن والنـــساء باعتبـــارهم املـــستفيدين الرئيـــسيني منـــه . إنتاجيـــة

  ).وموزامبيق، على سبيل املثال
يـادة املـشاريع إىل حتفيـز       يهدف برنامج مناهج تـدريس فـن ر       . برامج تشغيل الشباب    -١٥

ما لدى الشباب مـن مواهـب يف إقامـة املـشاريع عـن طريـق تعزيـز قـدرهتم علـى التعـّرف علـى                          
). ، علـى سـبيل املثـال   الأنغـو (الفرص االقتصادية الساحنة، وتطوير املهـارات التجاريـة األخـرى           

  .وجيري اإلعداد ملبادرات مقبلة لتشجيع الشباب على إقامة املشاريع
    

    املشاريع املتصلة باستخدام الطاقة يف اإلنتاج  -اًخامس  
توليد الكهرباء اعتمادا على الطاقة املتجددة لتغذيـة ُشـبيكات الكهربـاء يف املنـاطق        -١٦

ــة ــدو      . املنعزل ــصرا أساســيا يف اســتراتيجية اليوني ــاج عن ــة يف اإلنت ــز اســتخدام الطاق ــشكل تعزي ي
وقـد جنحـت اليونيـدو يف تركيـب ُشـبيكات      . ٢٠٢٠-٢٠١١اخلاصة بأقل البلـدان منـواً للفتـرة         

ويف ). حمطات كهرمائيـة، وألـواح مشـسية      (كهربائية للطاقة املتجددة يف املناطق الريفية األفريقية        
بلدان مثل أوغندا، وتشاد، وزامبيا، دعمت اليونيـدو تطـوير الـشبيكات الكهرمائيـة بغيـة تـوفري                  

ــشآت ا    ــة واملن ــات احمللي ــة املتجــددة للمجتمع ــصغريةالطاق ــة    . ل ــشئت حمط ــا، أن ــة زامبي ــي حال فف
 كيلــو واط يف مقاطعــة شــيوانغ أنــدو، فــضال عــن شــبيكة للطاقــة   ١٠٠كهرمائيــة بقــدرة تبلــغ 
ــغ   ــدرة تبل ــاء   ٦٠الشمــسية بق ــا بالكهرب ــة مبانت ــد منطق ــو واط لتزوي ــوفِّ.  كيل ــة  وت ر حمطــة الطاق

ي   نفيـذ مـشروع جتـريب     ومـن املزمـع ت    .  أسـرة معيـشية ومؤسـسة حمليـة        ٦١٧الشمسية الكهرباء لــ   
.  كيلـو واط   ٢٥إلنتاج الغاز احليوي سـيزود اجملتمعـات احملليـة يف نـدوال بقـدرة كهربائيـة تبلـغ                   

ويف تشاد، جيري العمل على تشييد أربع شبيكات كهربائية للطاقة الشمـسية هتـدف إىل تزويـد             
رت اليونيـدو  قـد وفَّـ  أمـا يف أوغنـدا، ف     . سر املعيـشية واملنـشآت احملليـة بالكهربـاء        ُأل من ا  ١ ٢٥٠

املــساعدة التقنيــة بــإجراء دراســات جــدوى يف أربعــة مواقــع حمتملــة إلقامــة حمطــات كهرمائيــة،   
واهلدف احملوري هنـا هـو وضـع        . وزودت حكومة أوغندا بتقييم لتلك املواقع وتوصيات بشأهنا       

ة يف أقـل البلـدان      إطار قانوين وسياسايت مستمر يوفّر بيئـة مواتيـة لتنميـة املـوارد املتجـددة الـوفري                
  .منواً يف املستقبل
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    القضايا البيئية  -سادساً  
مكافحة استنفاد املـوارد احليـة وتـدهور املنـاطق الـساحلية يف النظـام اإليكولـوجي                   -١٧

تتمثـل أهـداف   . البحري الكبري لتيار غينيا بتدابري إقليميـة قائمـة علـى النظـام اإليكولـوجي             
اك املـــستنفدة واســـتدامتها، وإحيـــاء املوائـــل الطبيعيـــة هـــذا املـــشروع يف إحيـــاء مـــصائد األمســـ

املتدهورة واحلد من ضروب التلـوث النـاجم عـن األنـشطة الربيـة والـسفن بوضـع إطـار إداري                     
  .إقليمي لالستخدام املستدام للموارد احلية وغري احلية يف خليج غينيا

بالتعـاون مـع    . تعميم مفهوم اإلنتاج األنظـف واألجنـع مـن حيـث اسـتخدام املـوارد                -١٨
املراكز الوطنية لإلنتـاج األنظـف، تقـوم اليونيـدو بتنفيـذ مـشاريع هتـدف إىل زيـادة الكفـاءة يف                      

ويف إطـار بنـد إدارة      . استخدام املـوارد وزيـادة النظافـة يف اإلنتـاج لـدى سالسـل إمـداد خمتـارة                 
ع هــذا سالســل اإلمــداد يف خطــة العمــل مــن أجــل تــسريع التنميــة الــصناعية يف أفريقيــا، وضــ    

ف مـن عمليـات تقيـيم لـألداء البيئـي كمـا أنـه يـبين اخلـربة الوطنيـة يف جمـال                        املشروع الذي يتألَّ  
  ).غينيا، على سبيل املثالزانيا املتحدة،  إثيوبيا، مجهورية تن(اإلنتاج األنظف 

    
    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه  -سابعاً  

  .علومات الواردة يف هذه الوثيقة اإلحاطة علماً بامللعلَّ املؤمتر يودُّ-١٩
 


