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 االجتماعات. إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق رجى من أعضاء الوفود التكّرُيلذا، بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. ، طُُالتوفريلدواعي 

  العاماملؤمتر 
  السادسة عشرةالدورة
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤ - تشرين الثاين/نوفمرب ٣٠فيينا،
  من جدول األعمال ١٩البند

  املتوسطة أنشطة اليونيدو املتعلقة بالتعاون مع البلدان
     الدخل، مع مراعاة إعالن سان خوسيه

    املتعلقة بالتعاون مع البلدان املتوسطة الدخل أنشطة اليونيدو    
      من املدير العام تقرير    

إحلاقاً بنتائج املؤمتر الرفيع املستوى للبلدان املتوسطة الدخل، الذي استضافته حكومة     
حزيران/يونيه  ١٤إىل  ١٢من كت اليونيدو يف تنظيمه يف سان خوسيه، اركوستاريكا وش

حق الذي اعتمده اجمللس يف دورته احلادية واألربعني (املقرر ، وعمالً باملقرر الال٢٠١٣
)، تفيد هذه الوثيقة عن أنشطة اليونيدو املتعلقة بالتعاون مع البلدان ٤-/م٤١-ص  ت م

 املتوسطة الدخل، وتقدِّم عرضاً وجيزاً لنطاق وآفاق التعاون الربناجمي بني اليونيدو وتلك البلدان.
    

    مقدِّمة  - أوال  
ح فيهـا نصـيب الفـرد مـن     وُتعرَّف البلدان املتوسطة الدخل بأهنا االقتصـادات الـيت يتـرا     -١

ــار   ١٢ ٧٣٦دوالراً إىل  ١ ٠٤٥الـــدخل القـــومي اإلمجـــايل مـــن   ــنة، مـــع اعتبـ دوالراً يف السـ
دوالراً هــو احلــد الفاصــل بــني الشــرحية الــدنيا مــن االقتصــادات    ٤ ١٢٥نصــيب الفــرد البــالغ 
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وإىل جانــب ذلــك، تتبــاين البلــدان املتوســطة تباينــاً  )١(والشــرحية العليــا منــها.املتوســطة الــدخل 
ــوارد        شــديداً مــن حيــث مســاحة إقليمهــا وعــدد ســكاهنا ومنوهــا االقتصــادي وثرواهتــا مــن امل
الطبيعيـة وخصائصــها اجليوسياســية وغـري ذلــك مــن العوامــل االجتماعيـة. وتفيــد تقــارير األمــم    

بلـدان متوسـطة الــدخل، يقطنـها مخسـة مليـارات مــن       ١٠٤هنـاك  املتحـدة احلديثـة العهـد بــأن    
ــالغ عــددهم ســبعة مليــارات و   يف املائــة مــن فقــراء العــامل. ويبلــغ نصــيب    ٧٣ســكان العــامل الب

تريليـون دوالر   ٢٤,٦البلدان املتوسطة الدخل من الناتج احمللي اإلمجـايل العـاملي قُرابـة الثُلـث (    
  كربى للنمو العاملي.، وهي متثل قوى دافعة )٢٠١٤يف عام 

ويدعو "إعالن سان خوسيه"، الذي اعتمده املـؤمتر الرفيـع املسـتوى للبلـدان املتوسـطة        -٢
، إىل إنشــاء وتــدعيم هياكــل تتــيح التحــاور وتقاســم املعــارف وإقامــة    ٢٠١٣الــدخل يف عــام 

واملسـتدامة  الشبكات بشأن املسائل اليت هلا أمهية بالغة يف سبيل حتقيق التنميـة الشـاملة للجميـع    
  يف البلدان املتوسطة الدخل، وُيربز ما تواجهه هذه البلدان من حتديات خاصة.

مما أحرزته البلـدان املتوسـطة الـدخل عـن تقـدم ملحـوظ، تتخلـف بلـدان         وعلى الرغم   -٣
كثرية منها عـن حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وُتواجـه مشـاكل متشـاهبة تتمثـل يف ضـعف           

واملؤسســات ونقــص املهــارات ونقــائص ُســوقية وَحْوكميــة عديــدة. وال يــزال نصــيب اهلياكــل 
ــال الصــناعة          ــة يف جم ــة املضــافة العالي ــى املنافســة وذات القيم ــادرة عل ــات الصــناعية الق القطاع

ويليــة منخفضــاً، كمــا أن توجُّــه الصــادرات حنــو الزراعــة والصــناعات االســتخراجية ذات   حالت
جيعلها معرَّضة لتقلبات األسـعار العامليـة. وكـثري مـن البلـدان املتوسـطة       القيمة املضافة املنخفضة 

البلـدان املنخفضـة الـدخل أو    الدخل عاجز عن منافسة الصناعات التحويلية املتدنية األجـور يف  
منافسة مبتكري التكنولوجيا الراقية يف البلدان العاليـة الـدخل، ومـن مث فهـي تواجـه مـا ُيسـّمى        

  وسط.مبصيدة الدخل املت
ويف الظــروف العامليــة الراهنــة، املتســمة باشــتداد التوجُّــه االبتكــاري والتعلُّمــي وِقَصــر     -٤

دورات املنتجات واختالط املزايا النسبية وَتساُرع التغيُّر التكنولوجي، حتتاج البلـدان املتوسـطة   
للجميــع   الــدخل إىل بنــاء قــدرات إنتاجيــة وابتكاريــة وإىل تعزيــز التنميــة الصــناعية الشــاملة        

واملستدامة وتعزيز الكفاءة والفاعلية يف استخدام الطاقة واملواد واالنتقال إىل أمنـاط اسـتهالكية   
نتاجية قليلة االنبعاثات الكربونية وزيادة األخذ بالتكنولوجيات البيئية عمالً بالواليـة الـواردة   إو

قــد كــان لليونيــدو دور وأهــداف التنميــة املســتدامة. و ٢٠٣٠يف خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 

───────────────── 
نكليزية يف املوقع . متاح باإل٢٠١٦، تصنيف جمموعات البلدان واجلهات املقرضة للسنة املالية البنك الدويل  )١(  

http://data.worldbank.org/about/ country-classifications.  
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، وســوف تعمــل مــع البلــدان املتوســطة  ٢٠٣٠نشــط يف صــوغ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   
(إقامـة ُبـىن حتتيـة قـادرة علـى       ٩الدخل على تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، وال سيما اهلـدف  

التنميـة   الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار) وسائر أهداف
 ٥(ختفيــف حــدة الفقــر)؛ واهلــدف  ١املســتدامة ذات الصــلة بأنشــطة املنظمــة، وهــي: اهلــدف  

الشــامل للجميــع واملســتدام، والعمالــة الكاملــة (النمــو االقتصــادي  ٨(نــوع اجلــنس)؛ واهلــدف 
(تيسـري حصـول اجلميـع     ٧(إدارة املياه)؛ واهلـدف   ٦واملنتجة، وتوفري العمل الالئق)؛ واهلدف 

 ١٧(احلد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينـها)؛ واهلـدف    ١٠الطاقة)؛ واهلدف على 
  (الشراكات).

أمرين ُمهمَّـني للبلـدان املتوسـطة     يوال تزال املساعدة اإلمنائية الرمسية والتمويل التساهل  -٥
لـك  الدخل، وإن كانت إمكانية احلصـول عليهمـا تـتقلص مـع تزايـد دخـل البلـدان، كمـا أن ت        

البلدان قد تكون عاجزة عن تلقي متويل كاف من مصادر أخرى. وقد متخـض املـؤمتر الـدويل    
، عـن خطـة عمـل أديـس أبابـا، الـيت حتـث        ٢٠١٥الثالث لتمويل التنمية، املعقود يف متوز/يوليه 

األمم املتحدة على حتسني وتركيز دعمها املقدَّم إىل البلـدان املتوسـطة الـدخل، كمـا تـدعو إىل      
م اجلهود الرامية إىل معاجلة نقـص التمويـل وتـدين مسـتويات االسـتثمار يف تلـك البلـدان،        تدعي

وإىل اســتخدام آليــات وشــراكات ذات طــابع ابتكــاري لتشــجيع القطــاع اخلــاص علــى زيــادة    
  مشاركته يف التمويل على الصعيد الدويل.

حنـو معاجلـة التحـديات     دة االستراتيجية املقبلة موجَّهـةً ويلزم أن تكون أطر األمم املتح  -٦
منائية ملختلف اجملموعات الفرعية من البلدان املتوسـطة الـدخل، وإمكانيـة إسـهامها يف تـوفري      اإل

اخلري العام. وينبغي هلا أن ترتكز على األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وخطـة التنميـة املسـتدامة لعـام        
ــا       ٢٠٣٠ ــع، مب ــا مــن أهــداف، وأن تكــون شــاملة للجمي ــرتبط هب ــا ي ــك احلكومــات  وم يف ذل

  والقطاع اخلاص واملؤسسات األكادميية ومؤسسات التمويل اإلمنائي.
    

    يف البلدان املتوسطة الدخل ينطاق اخنراط اليونيدو الربناجم  - ثانياً  
األعضـاء يف   ١٧٠بلداً متوسط النمو مـن بـني الـدول الــ     ٩٧يف الوقت احلاضر، هناك   -٧

ــة التصــدي للتحــديات ا    ــدو. وبغي ــذه     اليوني ــا ه ــيت تواجهه ــة ال ــة والبيئي القتصــادية واالجتماعي
البلدان، تقيم اليونيدو عالقات تعـاون إمنـائي مـع هـذه البلـدان يف جمـاالت مواضـيعية هـي بنـاء          

نتاجيـة؛ وتسـتخدم   القدرات التجارية، والطاقة والبيئة، واحلد من الفقر مـن خـالل األنشـطة اإل   
  ات.اليونيدو يف ذلك جمموعة متنوعة من األدو
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منصـــات لتقاســـم اء وســـوف تواصـــل اليونيـــدو أداَء دور وســـيط ودور مباشـــر يف إنشـــ   - ٨
العالية الدخل والبلدان املتوسطة الـدخل واملعـارف   ن املعارف من أجل جتميع وتقاسم موارد البلدا

  املتراكمة لديها دعماً خلطط التنمية الوطنية والدولية. ومن األمثلة املتاحة حىت اآلن ما يلي:
جريت مـع القطـاع اخلـاص الستكشـاف الكيفيـة الـيت ميكـن        املشاورات اليت أ  (أ)    

هبا للمنشآت التجارية أن تسهم يف التنمية املستدامة، واليت ُعقدت يف الربازيل وبولنـدا وتركيـا   
  وسلوفاكيا واملكسيك ومنغوليا، وكذلك يف فيينا؛

ان، دخل، الـذي ُعقـد يف َعمـ   ملتوسـطة الـ  املؤمتر الرفيع املستوى بشأن البلدان ا  (ب)    
تيســري لتصــنيع يف التنميــة االقتصــادية، و ، ونــاقش مســائل النمــو املتكــافئ، ودور ا ٢٠١٣عــام 

احلصــول علــى الطاقــة وشــح امليــاه واألمــن الغــذائي، واإلدمــاج االجتمــاعي، ودور شــراكات    
  القطاع اخلاص؛

، ٢٠١٤يف عـام  مؤمتر باكو الدويل بشـأن الصـناعة الـذي ُعقـد يف أذربيجـان        (ج)    
والذي تناول ما تواجهه البلـدان املتوسـطة الـدخل الغنيـة بـاملوارد مـن حتـديات خاصـة وكيفيـة          

  زيادة املوارد املقدَّمة من مؤسسات التمويل اإلمنائي والقطاع اخلاص؛
ــة"، الــيت       (د)     ــة يف الســوق العاملي ــة "توطيــد التحالفــات الدولي حلقــة العمــل املعنون

، والـيت استكشـفت فـرص بنـاء صـالت جتاريـة بـني منشـآت         ٢٠١٥عام ُعقدت يف إكوادور، 
واملنطقــة االقتصــادية األوراســية    بـــيصــغرية ومتوســطة مــن منطقــة أمريكــا الالتينيــة والكاري     

والربازيل واالحتـاد الروسـي واهلنـد والصـني وجنـوب أفريقيـا (جمموعـة "بـريكس"). وعرضـت          
دان "بــريكس" ألغــراض التجــارة واالســتثمار ة منــاذج للتعــاون والشــراكات فيمــا بــني بلــقــاحلل

  واملتوسطة؛ ةدعماً للمنشآت الصغري
ــدو يف الصــني، عــام      (هـ)     ــه اليوني ــذي نظمت ــر  ٢٠١٤امللتقــى ال ــق احلري ، بشــأن طري

اجلديد، والذي ناقش مسألة إنشاء ممرات (ألغراض النقل واالقتصاد والصناعة) من أجـل تعميـق   
  اريع ملموسة وشراكات مع مصرف التنمية اآلسيوي؛التكامل اإلقليمي وأفضى إىل مش

اجلانبـي الذي نظمته اليونيدو بشـأن "دور نقـل التكنولوجيـا يف تعزيـز     احلدث   (و)    
التنمية الصناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة" أثنـاء معـرض الصـني التكنولـوجي الـدويل الثـاين          

  ؛٢٠١٤الذي أُقيم يف شانغهاي، عام 
ــاي مـــــؤمتر   (ز)     ــة الـــــذي ُعقـــــد يف جـــ ــام القمـــ ، حتـــــت ٢٠١٥بور، اهلنـــــد، عـــ

" (شـــــراكات ملواجهـــــة اهلمـــــوم الواقعيـــــة Partnerships for Shared New Realities" عنـــــوان
  املشتركة)؛  اجلديدة



GC.16/13 

V.15-06779 5 
 

يف البلـدان املتوسـطة النمـو، الـذي ُعقـد       املؤمتر الدويل بشأن التنميـة الصـناعية    (ح)  
ــام  ــيالروس، عـ ــجيع   ٢٠١٥يف بـ ــة لتشـ ــتراتيجيات الالزمـ ــدد السياســـات واالسـ ، والـــذي حـ

ــك السياســــات         ــائل تنفيــــذ تلــ ــافة العاليــــة ووســ ــناعية ذات القيمــــة املضــ ــات الصــ القطاعــ
  واالستراتيجيات من خالل شراكات متعددة اجلهات ذات املصلحة؛

املعنــون "الشــراكة بــني االحتــاد الروســي والربازيــل يف جمــال  مشــروع اليونيــدو  (ط)  
التكنولوجيا واالبتكار من أجل تنمية الصناعات الصغرية واملتوسطة"، واملركز اهلندي للتعـاون  
الصــناعي فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، وإنشــاء مركــز احملــيط اهلــادئ للطاقــة املتجــددة وكفــاءة      

مجيعــاً يف توطيــد التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب  اســتخدام الطاقــة يف فيجــي، الــيت أســهمت
  والتعاون الثالثي؛

الصناعية يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبــي، وهـو    بنك اليونيدو للمعارف  (ي)  
آلية مبتكرة لتسهيل تبادل املعارف واخلـربات الفنيـة يف سـبيل حتقيـق التنميـة الصـناعية الشـاملة        

  للجميع واملستدامة؛
رنــامج اليونيــدو للصــناعة اخلضــراء، الــذي تلتقــي فيــه شخصــيات مــن قطــاع    ب  (ك)    

األعمال واحلكومات واجملتمع املدين لتوسيع نطاق تطبيق سياسات وممارسات الصـناعة اخلضـراء   
  يف مجيع قطاعات الصناعة التحويلية وإدماج تلك السياسات واملمارسات يف صميم الربامج؛

، والـذي استكشـف   ٢٠١٥ُعقـد يف البحـرين، عـام    "املؤمتر األخضر"، الـذي    (ل)    
  كيفية التحفيز على األخذ بالتكنولوجيات واملمارسات اخلضراء؛

ــة        (م)     ــوزراء التجــارة يف دول جمموع ــدو يف االجتمــاع اخلــامس ل مشــاركة اليوني
ــريكس"،  ــه   "ب ــد يف متوز/يولي ــذي ُعق ــا     ٢٠١٥ال ــالن أُوف ــذي أفضــى إىل إع ــام وال  ٢٠١٥لع

ر القمة السابع جملموعة "بريكس"، الذي عاود تأكيد والية اليونيـدو يف تعزيـز   الصادر عن مؤمت
ــتراتيجية     ــا، وإىل صـــوغ اسـ ــتدامة وتســـريع ُخطاهـ ــاملة للجميـــع واملسـ ــناعية الشـ ــة الصـ التنميـ

للشــــراكة االقتصــــادية، الــــيت أعطــــت أولويــــة لشــــبكة اليونيــــدو/بريكس لنقــــل   "بــــريكس"
التكنولوجيـا. ومشــاريع اليونيـدو املتعلقــة باإلدمـاج االجتمــاعي واالقتصـادي للفئــات املهمَّشــة     
(مبا فيها الشباب والنسـاء والالجـئني واألقليـات اإلثنيـة)، والـيت حتـدد وتـدعم مفـاهيم ومنـاذج          

رة والواعــدة مــن أجــل خلــق فــرص عمــل يف أوروبــا وآســيا الوســطى،   العمــل التجــاري املبتكــ
  وكذلك يف املنطقة العربية؛

برنامج اليونيدو لتوفري مصادر الرزق وحتقيق االنتعاش االقتصـادي يف البلـدان     (ن)  
  املتوسطة الدخل اليت تواجه أزمات واخلارجة من أزمات يف املنطقة العربية.
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ــدو للشــر    -٩ ــرامج اليوني ــل ب ــا  ومتث ــيت ُتجــرَّب حالي ــة، ال ــا والســنغال،   اكة القُطري يف إثيوبي
شـد مـوارد   حلمنوذجاً جديداً ومبتكراً لتحقيق التنميـة الصـناعية الشـاملة للجميـع واملسـتدامة، و     

تقنية وبشرية ومالية من جهات معنية متعددة هبدف تعظيم أثر أنشطة التعاون التقين اليت تقـوم  
توسطة الدخل من أفريقيا واملنطقـة العربيـة وآسـيا الوسـطى وجنـوب      هبا اليونيدو. ومثة بلدان م

  آسيا وأمريكا الالتينية طلبت إشراكها يف برامج الشراكة القطرية املقبلة.
وســهلت اليونيــدو عديــداً مــن أنشــطة التعــان الــتقين واملشــورة السياســاتية يف البلــدان      -١٠

  املتوسطة الدخل، منها:
نوعية السياسات الصناعية)، الـذي يقـدَّم ملقـرري     (حتسني ”EQuIP“مشروع   (أ)  

السياســات يف منطقــة أمريكــا الالتينيــة والكاريبـــي دعمــاً يف جمــال صــوغ وتصــميم السياســات 
  واالستراتيجيات اخلاصة بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة؛

نتريــال مســاعدة اليونيــدو للمكســيك علــى االمتثــال بالتزامــات بروتوكــول مو  (ب)  
  وعلى أن تصبح أول بلد يف أمريكا الالتينية يتوقف عن إنتاج املواد املستنفدة لألوزون؛

عمل اليونيـدو يف لبنـان، الـذي أدى إىل تعزيـز القـدرات اإلنتاجيـة للمنشـآت          (ج)  
الصـــغرية واملتوســـطة وقـــدرهتا التنافســـية وتيســـري وصـــوهلا إىل األســـواق مـــن خـــالل االرتقـــاء 

قلـها وإدارة شــؤوهنا، وتنميـة القـدرات ذات التوجُّــه السـوقي، وتـوفري الرعايــة      بالتكنولوجيـا ون 
  والتوجيه للمنشآت التجارية؛

ــاً يف منطقــة جنــوب البحــر       (د)   ــا الســليمة بيئي مشــروع إقليمــي لنقــل التكنولوجي
األبــيض املتوســط، موجَّــه لصــاحل تــونس ومصــر واملغــرب، عاجلــت اليونيــدو مــن خاللــه نقــاط  

  ئي الساخنة؛التلوث البي
كفـاءة  عمل اليونيدو يف مجهورية إيران اإلسالمية، الذي ُيعجِّل األخـذ بنـهج     (هـ)  

ــة بشــأن       ــات طوعي ــها اســتحداث اتفاق ــة يف القطاعــات الصــناعية، بوســائل من اســتخدام الطاق
  الطاقة، توفر إطاراً ملعايري وطنية إلدارة شؤون الطاقة وتساعد يف بناء القدرات؛

ــا يف تنفيــذ رؤيتــها االســتراتيجية وخطتــها   مســاعدة ا  (و)     ليونيــدو حلكومــة نيجريي
مـن   ”Strategic Framework Vision 20:2020 and Transformation Agenda“التحوُّلية املسـماة  

  أجل حتسني القدرة التنافسية والتنويع يف القطاعات غري النفطية؛
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الطاقــة يف جنــوب   عمــل اليونيــدو يف جنــوب أفريقيــا، الــذي ســاعد وزارة       (ز)    
أفريقيا على حتقيق كفاءة استخدام الطاقـة يف الصـناعة مـن خـالل أدوات سياسـاتية مبتكـرة يف       

  جمال ختطيط إدارة شؤون الطاقة.
برناجمـاً لبنـاء    ٢٠١٤وإىل جانب ذلك، نظـم معهـد اليونيـدو لتنميـة القـدرات يف عـام         -١١

متوسـط الـدخل بشـأن مسـتقبل     بلـداً   ٢٥قدرات مقرري سياسات ومسؤولني حكـوميني مـن   
الصــناعة التحويليــة، قــام أيضــاً بصــوغ اســتراتيجية وسياســة خاصــة بالصــناعة الزراعيــة لصــاحل   

  املنطقة العربية من أجل حتسني األمن الغذائي وتوفري فرص للعمل.
وُتواصــل اليونيــدو بنــاء االلتــزام السياســي باملضــي يف ســبيل التنميــة الصــناعية الشــاملة    -١٢

ــة     للجميــع  ــرامج إطاري ــرام مــذكرات تفــاهم وإعالنــات مشــتركة وب واملســتدامة مــن خــالل إب
للتعـاون مـع احلكومــات واملنظمـات فــوق احلكوميـة ومؤسسـات التمويــل اإلمنـائي واملنظمــات       
الدولية. وتعمل اليونيدو مع منظومة األمم املتحدة ضمن نطاق أُطـر األمـم املتحـدة للمسـاعدة     

  بلداً متوسط الدخل). ٧٨نها بلداً (م ١١٦اإلمنائية يف 
لـدخل،  وأعدت اليونيدو أطراً الخنراط اليونيدو احملتمل يف مساعدة البلـدان املتوسـطة ا    -١٣

بصــوغ عــدة بــرامج قُطريــة وإقليميــة هتــدف إىل ضــمان االتســاق العــام يف كيفيــة  وتقــوم حاليــا
تقــدمي اليونيــدو للمســاعدة التقنيــة وإىل تعزيــز الشــراكات التعاونيــة مــع خمتلــف الشــركاء وإىل   

  اجتذاب جهات ماحنة حمتملة.
وسوف تواصل اليونيدو جهودهـا حلشـد املـوارد مـن خمتلـف اجلهـات ذات املصـلحة،          -١٤
جيع جتميع موارد البلدان املتوسطة الدخل والبلدان العالية الـدخل وإقامـة شـراكات بينـها     ولتش

من أجل التصدي للتحديات اليت تواجهها البلدان املتوسطة الـدخل، ولتسـهيل التبـادل األفقـي     
للمعارف والتجارب وإقامة الشـبكات فيمـا بـني البلـدان املتوسـطة الـدخل. كمـا ستسـعى إىل         

سـطة الـدخل، مبـا فيهـا     متويل مشاريع التعاون التقين املضطلع هبا مع البلدان املتوتوسيع وسائط 
  التمويل الذايت وتوفري األموال املخصصة الغرض للمشاريع اإلقليمية.

    
    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه  - ثالثاً  

  يف هذه الوثيقة. الواردةط علماً باملعلومات يلعل املؤمتر يود أن حي  -١٥
 


