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 جملس التنمية الصناعية        
 الدورة الثامنة والعشرون        

 ٢٠٠٤مايو   / أيار  ٢٧-٢٥فيينا،    
    من جدول األعمال املؤقت            ) ج (٥البند   

   أحوال متأزمةأنشطة اليونيدو يف البلدان اخلارجة من
 تقرير من املدير العام

 
 .٦-ق/١٠-تتضمن هذه الوثيقة تقريرا مرحليا عن التطورات احلاصلة واخلطوات املتخذة يف االمتثال للقرار م ع

 
 مقدمة

 
ــيقة وفقــا للقــرار م ع   -١  ٦-ق/١٠-تصــدر هــذه الوث

بشـــأن أنشـــطة اليونـــيدو يف الـــبلدان اخلارجـــة مـــن أحـــوال   
ــتأزمة ــد أخــذ ذ . م ــداف    وق ــبار األه ــني االعت ــرار بع ــك الق ل

االمنائــية لأللفــية ومــا اختذتــه املؤمتــرات الدولــية مــن قــرارات   
هامــة ذات صــلة بالتنمــية، وشــّدد عــلى ضــرورة أن تعــّزز       
املؤسسـات الدولـية داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها،         
مبــا فــيها اليونــيدو، ضــمن إطــار والياهتــا، جهودهــا التعاونــية 

 الفعـال واجلماعي لتنفيذ جدول أعمال القرن        تعزيـزا للدعـم   
وإدراكـــا حلـــرج .  مـــن أجـــل حتقـــيق التنمـــية املســـتدامة ٢١

وضـعف أحـوال الـناس يف مجيع البلدان اخلارجة من أوضاع          
مـتأّزمة، مبـا فـيها البلدان اخلارجة من الصراعات، ولضرورة           
ــلحّد مــن     ــة ل تقــدمي دعــم موقــوت يف اجملــاالت ذات األولوي

ّوه القـرار بالصوغ اجلاري ملبادرة اليونيدو       ذلـك الضـعف، نـ     
املواضــيعية بشــأن استصــالح الصــناعة وإعــادة بــنائها بعــد       
األزمـات، وباجـتماع املائدة املستديرة الذي عقد حول هذا          

املوضـــوع أثـــناء الـــدورة العاشـــرة ملؤمتـــر اليونـــيدو العـــام يف  
 .٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول

ملدير العام على أن    ويف هـذا السـياق، شّجع القرار ا        -٢
يـنظر، تـبعا لكـل حالـة ويف تشـاور تـام مـع الـبلدان املتأثّرة،                  
فـيما إذا كان استصالح الصناعة وإعادة بنائها ميثّالن أولوية          

ــك       ــىت يصــبحان كذل ــتأّزمة وم ــة م ــن حال ــبلد اخلــارج م . لل
ــند      ــباره، ع ــأخذ يف اعت ــام أن ي ــر الع ــرار إىل املدي وطلــب الق

ــد األ    ــا بع ــالت م ــج    ختطــيط تدّخ ــباع هن ــات، ضــرورة ات زم
مــتكامل يرســي توازنــا مناســبا بــني جهــود اإلغاثــة اإلنســانية 

كما طلب القرار إىل املدير     . واستصـالح القـدرات اإلنتاجية    
ــيدو إىل     العــام أن يكفــل تركــيز املســاعدة الــيت تقّدمهــا اليون
ــندرج      ــتأّزمة عــلى أنشــطة ت ــبلدان اخلارجــة مــن أحــوال م ال

ليونـيدو، حسـبما حـُّددت يف      بوضـوح ضـمن نطـاق واليـة ا        
ــية،     ــيط الرئيسـ ــائق التخطـ ــا مـــن وثـ ــال وغريهـ ــة األعمـ خطـ
وتوافــُق تلـك املساعدة مع االستراتيجيات الوطنية للحّد من      

وإضـافة إىل ذلـك، طلب القرار إىل        . الفقـر، حيـثما ُوجـدت     
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املديـر العام أن ينظر فيما إذا كان ينبغي ألنشطة اليونيدو يف            
 أزمــات يف مجــيع املــناطق أن تســهم يف الــبلدان اخلارجــة مــن

استصـالح الصـناعة يف ما بعد األزمات، وأن ينظر يف كيفية     
وعالوة على ذلك، شّجع القرار املدير العام       . ذلـك اإلسـهام   

عـلى أن يـتخذ، بالـتعاون مـع سائر وكاالت األمم املتحدة،             
ــع       ــام مـ ــاور تـ ــيدو، بتشـ ــاركة اليونـ ــتمرار مشـ ــمان اسـ لضـ

ــية، يف  ــلطات املعنـ ــناعية    السـ ــية الصـ ــاريع للتنمـ ــوغ مشـ  صـ
املسـتدامة يف الـبلدان اخلارجـة من أحوال متأّزمة، ويف تنفيذ            

 .تلك املشاريع عند تأمني الظروف الالزمة

وأخــريا، طلــب القــرار إىل املديــر العــام أن يقــّدم إىل  -٣
جملــــس التنمــــية الصــــناعية، يف دورتــــيه الثامــــنة والعشــــرين 

حلــيا وجــيزا عــن الــتطّورات والتاســعة والعشــرين، تقريــرا مر
 .واخلطوات املتخذة يف هذا الصدد

  
 رات واخلطوات املتخذة حىت اآلنّ التطو-أوال

 
 إقرار األنشطة املتعلقة باملبادرات

ــيدو اخلاصــة بشــأن استصــالح       -٤ ــبادرة اليون ــز م تركّ
ــلى تيســري صــوغ       ــات ع ــد األزم ــنائها بع ــادة ب الصــناعة وإع

مــا تواجهــه الــبلدان يف تدابــري مصــّممة خصيصــا للــرد عــلى  
أحـوال مـا بعـد األزمات من حتّديات خاصة يف جمال التنمية             

وقـد أُقـّر هـذا املشـروع املقترح، الذي تبلغ قيمته      . الصـناعية 
/  آب٦مـارس و / آذار٦ دوالر يومـي  ٣٨٥ ٠٠٠االمجالـية  

وعـــالوة عـــلى ذلـــك، أُقـــّرت يف إطـــار  . ٢٠٠٣أغســـطس 
يع مقترحة، تنفّذ   تدّخـالت مـا بعـد األزمـات جمموعـة مشار          

ــية     ١,٥يف أفريقــيا بصــورة رئيســية، وتــبلغ ميزانيــتها االمجال
 .مليون دوالر

  
 األنشطة املضطلع هبا

 
 التنسيق داخل املقر

تســهيال للتنســيق الداخــلي لــربجمة األنشــطة املــتعلقة   -٥
هبــذا املوضــوع وتنفــيذها ورصــدها، أنشــئ فــريق عــامل غــري 

 والــتعاون الــتقين، رمســي ضــمن نطــاق شــعبة صــوغ الــربامج 
كمــا أنشــئت، لصــاحل العــراق خصيصــا، فــرقة عمــل شــارك  
فــيها موظفــون مــن تلــك الشــعبة وشــعبة العملــيات امليدانــية   

كمــا ســاعد عــلى تنفــيذ األنشــطة املــتعلقة . وتنســيق الــربامج
هبـــذا املوضـــوع فـــريق مـــن اخلـــرباء املعيـــنني بعقـــود قصـــرية  

 .وموظف داخلي انتدب هلذا الغرض
 

 ضع االستراتيجيةالبحوث وو

أُعـــّد مشـــروع ورقـــة بشـــأن اســـتراتيجية اليونـــيدو   -٦
الستصــالح الصــناعة وإعــادة بــنائها بعــد األزمــات، واُتخــذ   
ذلـك املشـروع أساسـا لورقـة البحـث وورقـة املناقشـة اللتني               
عرضـتا يف اجـتماع املـائدة املسـتديرة الـذي عقد أثناء املؤمتر              

من مث، متثّل ورقة    و. ٢٠٠٣ديسمرب  /العـام يف كـانون األول     
املناقشــة جتســيدا واضــحا للمســائل الــيت أثــريت فــيما يــتعلق   
بـتدخالت اليونـيدو احملـتملة يف الـبلدان اخلارجـة مـن أحوال              
مــــتأّزمة، وتقــــّدم إطــــارا لــــربنامج اليونــــيدو املــــتعلق هبــــذا  

وجيـري وضـع الصـيغة النهائية لورقة رمسية بشأن          . املوضـوع 
ــيع ا   ــالل جتمـ ــن خـ ــتراتيجية مـ ــيات  االسـ ــيقات والتوصـ لتعلـ

 .املقّدمة أثناء املؤمتر العام

ــال       -٧ ــلة يف جمـ ــق صـ ــائل األوثـ ــم املسـ ــهيال لفهـ وتسـ
املســـاعدة الالحقـــة لألزمـــة ضـــمن إطـــار جـــدول األعمـــال 
اإلمنـائي العاملي احلايل، أنشئ نظام املورد االلكتروين املساند         

 (PPESR)ألنشــطة مــا بعــد األزمــات ومــا بعــد الصــراعات    
ــن نظـــ   ــزء مـ ــية   كجـ ــيانات االلكترونـ ــيدو الدارة البـ ام اليونـ

(EDMS). وهـــذا الـــنظام هـــو مكتـــبة معرفـــية حتـــتوي عـــلى 
معلومــات ووثــائق عــن املســائل ذات الصــلة وعــن األنشــطة  
الـــربناجمية الـــيت تعدهـــا وتضـــطلع هبـــا وكـــاالت ومـــنظمات  

 يف املائـة مـن املـرحلة األوىل إلصدار          ٨٠وقـد أجنـز     . أخـرى 
، PPESRاملـــتعلقة مبحـــتويات نظـــام أذون البحـــث واملـــتابعة 

الــذي سيصــبح جاهــزا للعمــل عــلى اإلنترنــت مــع هنايــة عــام 
 وسـيوفّر مـن مث حمفـال لتـبادل املعلومـات بني خمتلف              ٢٠٠٤

 .الشركاء االمنائيني
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وقــــد أجــــرت اليونــــيدو تقيــــيمات لالحتــــياجات،   -٨
وشـاركت يف بعـثات مشـتركة بـني الوكـاالت، كمـا نظمت              

 ١٤ات لصــوغ الــربامج إىل الــبلدان الـــ  بعــث٢٠٠٣أثــناء عــام 
أفغانســـتان، أنغـــوال، اجلزائـــر، مجهوريـــة الكونغـــو     : التالـــية

النكـــا، الســـودان، ســـرياليون،  الدميقراطـــية، روانـــدا، ســـري
 -العـراق، غواتـيماال، غينـيا، كـوت ديفـوار، الكونغو، تيمور       

ونتيجة لتلك البعثات، أُعّد عدد من الوثائق الربناجمية         . ليشـيت 
ويشــار يف . ولــية واملكــتملة، كمــا أُعــّدت أطــر اســتراتيجيةاأل

املـرفق إىل احملـتوى الدقـيق والوضـعية احلالـية لألنشطة يف كل              
 .بلد

ومـع أن تدّخـالت اليونـيدو يف البلدان اخلارجة من            -٩
وإيــران ) بــرنامج مــتكامل(أحــوال مــتأّزمة، مــثل بورونــدي  

ــام( ــبابوي ) زلـــزال بـ ــية (وزمـ ــة طبيعـ  ال ،) جفـــاف–كارثـ
يُضـطلع هبـا خصيصـا ضـمن أنشـطة املـبادرات املتعلقة بفترة              
مـا بعـد األزمـات، فسـوف تـُواصـل مـن أجـل صوغ وتنفيذ                

أو رصـد الـربامج األصـلح لتلبــية احتـياجات انـتعاش تلــك      /و
ــاديا  ــناعيا واقتصـ ــبلدان صـ ــيتطلّب   . الـ ــد سـ ــد جديـ ــة حتـ ومثـ

تدّخـالت مـن جانـب اليونـيدو يف بلـدان خارجة من أحوال       
ــتأّز ــترة الســنتني   م ــناء ف ــربيا، أث ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤مة، مــثل لي

 .نظرا ملشاركة اجملتمع الدويل يف جهود التعمري
  

 اجتماع املائدة املستديرة بشأن استصالح
 الصناعة وإعادة بنائها بعد األزمات، الذي
 ُنظّم أثناء دورة املؤمتر العام العاشرة

ــباد   -١٠ ــرة، حظيـــت املـ ــام العاشـ ــر العـ رة يف دورة املؤمتـ
املـتعلقة بفـترات مـا بعد األزمات باهتمام خاص يف اجتماع            
املـائدة املسـتديرة الـرابع، الـذي شارك يف مناقشاته مناظرون            

ــيمور   ــة تـ ــثل رئـــيس مجهوريـ ــرموقون، مـ ــر -مـ ليشـــيت ووزيـ
الـتجارة والصناعة بسرياليون وممثل اليابان الدائم لدى األمم         

ــيع املســتوى للقطــا    ــثّل رف ــنا ومم ــتحدة يف فيي ع اخلــاص يف امل
النكــا وموظفــني كــبار مــن مــنظومة األمــم املــتحدة،    ســري

. قّدمــوا عرضــا لــتجارهبم يف تقــدمي املســاعدة بعــد األزمــات  

وقـد أّيـد املشـاركون يف املـناظرة مـبادرات اليونيدو وقّدمت             
اقـتراحات إضافية بشأن سبل ووسائل تدّخالت اليونيدو يف         

 االستصـــالح مراحـــلها املتواصـــلة ابـــتداء مـــن اإلغاثـــة إىل    
. والــتطوير يف الــبلدان املــتأثّرة بأزمــات طبيعــية أو اصــطناعية 

ويشــار يف هــذا الصــدد إىل نشــر ملخصــات للعــروض الــيت    
قّدمهــا املشــاركون يف حلقـــات الــنقاش وللمناقشــات الـــيت     
جـرت يف كـل اجتماعات املائدة املستديرة اليت عقدت أثناء           

/ دارها يف نيســانيــتوقّع إصــ(الــدورة العاشــرة لــلمؤمتر العــام 
 ).٢٠٠٤أبريل 

 تنويها واضحا باقتراح    ٦-ق/١٠-ونـّوه القرار م ع     -١١
األمانـة الـوارد يف ورقـة املناقشـة الـيت أُعـّدت الجتماع املائدة               
املسـتديرة، والذي يدعو إىل أن تستند مبادرة اليونيدو املتعلقة      

: بفـــترة مـــا بعـــد األزمـــات إىل ثالثـــة مـــبادئ أساســـية، هـــي 
ــمّ التشــــخيص ا ــتجابات املصــ ــليم، واالســ ــا، لســ مة خصيصــ

والتنسـيق الوثـيق بـني اجلهـات املاحنـة والتعاون بني الوكاالت             
 .املعنية

 
 حلقة العمل حول األمن البشري

بــناء عــلى مــبادرة أطلقــتها بعــثة الــيابان الدائمــة،        -١٢
ــن     ــول األمـ ــل حـ ــة عمـ ــيم حلقـ ــيدو يف تنظـ ــتركت اليونـ اشـ

، ملناقشة  ٢٠٠٤ناير  ي/ كانون الثاين  ٢٠البشـري عقـدت يف      
االطـار االستراتيجي لألمن البشري مع الدول األعضاء ومع         
وكـــاالت األمـــم املـــتحدة الكائـــنة يف فييـــنا وغريهـــا مـــن       

وقّدمـت اليونـيدو يف تلـك احللقة عرضا ملبادرهتا          . املـنظمات 
ــنائها بعــد األزمــات      ــتعلقة باستصــالح الصــناعة وإعــادة ب امل

وأعلن . قعة يف هذا امليدانوكذلـك للـتدخالت احلالـية واملتو    
املديـر العـام عن اعتزامه إنشاء مرفق خاص يف اليونيدو يـُعىن     

 مليون دوالر تأيت  ١بـاألمن البشـري، بأموال ابتدائية قدرها        
ــلي       ــا ي ــل م ــرض متوي ــيدو اخلاصــة، بغ ــوارد اليون ــن م ) أ: (م

األنشطة ) ب(املسـاعدة التمهـيدية وأنشطة وصوغ الربامج؛        
تعزيز ) ج(الت األمـم املـتحدة األخرى؛       املشـتركة مـع وكـا     

 .املشاورات فيما بني الوكاالت وفيما بني اجلهات املاحنة
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 حتديث املعلومات املقدمة عن األنشطة 

ــت      -١٣ ــة يف الوق ــربجمة املخــتلفة جاري ــيات ال ــا أن عمل مب
احلاضـر فسوف ُيبلَغ يف حينه عن أي تقّدم الحق يف األنشطة     

م معلومات أكثر تفصيال    ا ستقدّ كم. املـتعلقة هبـذا املوضـوع     
عـن خطـة أعمـال اليونيدو بشأن استصالح الصناعة وإعادة           

 .٢٠٠٥-٢٠٠٤بنائها بعد األزمات للفترة 
  

  االجراء املطلوب من اجمللس اختاذه-ثانيا
 

رمبـا يـود اجمللـس أن حيـيط علما باملعلومات الواردة             -١٤
 .يف هذه الوثيقة
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 املرفق
 

 د األزماتتدخالت اليونيدو بع
 )٢٠٠٤فرباير /حىت شباط(

 

 حالة املشروع
مصدر 
 التمويل

امليزانية املعتمدة 
 )بالدوالرات(

امليزانية املقترحة 
   البلد جمال التدخل   املشروع )بالدوالرات(

يونيه / حزيران–مايو /حلقة عمل إقليمية تنظم يف أيار
 من أجل استعراض نتائج أساليب اخلوصصة ٢٠٠٤

ل اليونيدو لعمليات مقايضة الديون باألسهم    وكذلك حتلي
 .يف إطار استصالح منشآت خمتارة مملوكة للدولة

مبادرة إقليمية بشأن استصالح املنشآت  ١٤٤ ٠٠٠ ١٤٤ ٠٠٠ اليونيدو جار
الصناعية يف أفغانستان، مبا يف ذلك 

 اخليارات املتعلقة باخلوصصة

 اخلوصصة  ١

 مرحلة متقّدمة من اجراءات املشروع املقترح هو يف
املوافقة على متويله يف إطار الصندوق االستئماين لألمن    

 .البشري

يف انتظار 
 التنفيذ

الصندوق 
االستئماين 

لألمن 
  البشري

تقدمي املساعدة إىل اجملتمعات احمللية  ٨٥٢ ٦٧٢
الريفية املتأثّرة باحلروب من خالل زيادة 

ضافية اإلنتاجية الزراعية وتعزيز أنشطة إ
 مدّرة للدخل

 الصناعة الزراعية ٢

جيري تقدمي املشروع املقترح إىل الصندوق االستئماين 
لألمن البشري يف إطار املرحلة الرابعة من مبادرة 

وقد اتفق على التعاون مع مركز األمم املتحدة ". أوغاتا"
 .للمستوطنات البشرية لتنفيذ الربنامج بصورة مشتركة  

يف انتظار 
 التنفيذ

الصندوق 
االستئماين 

لألمن 
  البشري

استحداث تكنولوجيات إسكانية زهيدة    ٧٨٦ ٠١٨
التكلفة تستهدف استصالح املنشآت   

 احمللية الصغرية إلنتاج مواد البناء  

 اإلسكان ٣

أُعدت ورقة مفاهيمية وقُدمت بصورة غري رمسية إىل  
ويفترض املضي يف العمل على هذه الورقة   . اجلهة املاحنة

 يكتمل صوغها يف شكل برنامج رمبا ميكن أخذه يف  حىت
 ".أوغاتا"االعتبار لدى برجمة املرحلة اخلامسة من مبادرة  

يف انتظار 
 التنفيذ

الصندوق 
االستئماين 

لألمن 
 البشري

تعزيز أنشطة العون الذايت واالنتاج الريفي      ١ ٥١٠ ٠٠٠ 
على مستوى اجملتمعات احمللية حتسينا   

سكان املتأثرين للرفاه االقتصادي لل 
 بالنـزاعات

تنمية قدرات  ٤
تنظيم املشاريع يف 

 األرياف

 ١ أفغانستان

أّدى الزلزال إىل إحلاق أضرار جزئية أو كلية بأكثر من 
.  يف املائة من املنشآت الصناعية الواقعة يف املنطقة  ٤٠

 منشأة صغرية  ١١وقد قّدمت مساعدة تقنية الستصالح    
نشآت تدريب ومتوسطة، كما ُوفّر ملوظفي عدد من امل

كما . على صيانة املعدات وإدارة النوعية وإدارة اإلنتاج
 .أعّد تقرير ختامي أقّره النظراء

استصالح : تقدمي املساعدة بعد الزلزال ١٣٠ ٠٠٠ ١٣٠ ٠٠٠ اليونيدو أُجنز
 القطاعات الصناعية وإعادة بنائها

استصالح  ٥
القطاعات 

الصناعية وإعادة 
 بنائها

 ٢ اجلزائر 
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 حالة املشروع 
مصدر 
 التمويل

امليزانية املعتمدة 
 )بالدوالرات(

امليزانية املقترحة 
   البلد جمال التدخل   املشروع )بالدوالرات(

عثتان لصوغ املشروع؛ وجيري التفاوض على    أوفدت ب
التمويل مع بعض اجلهات املاحنة، كما جيري وضع صيغة    
للتعاون مع سائر وكاالت األمم املتحدة؛ ويعتزم إيفاد  

 ؛ ٢٠٠٤أبريل /بعثة ميدانية يف نيسان

يف /أُجنز
انتظار 
 التنفيذ

 ٦٥ ٠٠٠ اليونيدو
لصوغ (

 )املشروع

 القطاع الصناعي  ترويج االستثمار لصاحل  ٩٤٥ ٠٠٠
 غري النفطي يف أنغوال

 ترويج االستثمار ٦

أُجنزت عملية صوغ املشروع وأعد مشروع اقتراح بشأن   
مبن فيهم املقاتلون   (برنامج لتطوير مهارات الشباب  

 .يف قطاع الصناعة التحويلية) السابقون 

يف /أُجنز
انتظار 
 التنفيذ

 /اليونيدو
االحتاد 

األورويب، 
ا، إيطالي

 النرويج

املساعدة على إدماج الشباب يف العمل    ١ ٧٩٨ ٩٦٠ 
يف القطاعات اإلنتاجية، وخصوصا يف  

 قطاع الصناعات الزراعية

 اآلالت الزراعية ٧

أُعّدت وثيقة مشروع إلنعاش واستصالح الصناعة 
التحويلية ولتنمية القطاع اخلاص حبيث تناسب اجلماعة    

ذات التوجه السوقي ) سادكال(االمنائية للجنوب األفريقي 
واهلدف هو بناء قدرات وطنية . وكذلك السوق العاملية  

 .لتدعيم القدرة على املنافسة وتوليد فرص عمل   

بناء قدرات الستصالح صناعة األغذية    ١ ١٣٠ ٠٠٠  اليونيدو جار
 يف أنغوال

جتهيز املنتجات  ٨
األمان /الزراعية
 الغذائي

يف انتظار  ال يزال قيد الصوغ 
 التنفيذ

ُيحّدد فيما 
 بعد

ُتحّدد مسامهات ( 
)اليونيدو فيما بعد

تنمية قدرات  ٩ تنمية قدرات تنظيم املشاريع يف األرياف   
تنظيم املشاريع يف 

 األرياف

 ٣ أنغوال

 بعثة تعّرف ٢٠٠٣ديسمرب /ُنظّمت يف كانون األول 
تقنية إلجراء تقييم أويل للوضع االقتصادي والصناعي     

ت املمكنة ملساعدات اليونيدو؛  الراهن ولتحديد اجملاال 
 بعثة صوغ   ٢٠٠٤وسوف تنظم يف الربع الثاين من عام    

 .مكتملة

يف انتظار 
 التنفيذ

صوغ برنامج الستصالح الصناعة بعد  )ُتقّرر فيما بعد(  اليونيدو
 األزمات 

١٠  ٤ الكونغو حتدد فيما بعد

 بعثة ٢٠٠٣أكتوبر /أوفدت اليونيدو يف تشرين األول 
د برنامج للمساعدة على استصالح الصناعة  قامت بإعدا 

 .يف كوت ديفوار وإعادة بنائها بعد األزمات  

يف انتظار 
 التنفيذ

 ٢٥ ٠٠٠ اليونيدو
لصوغ (

 )املشروع

٧ ٩٦٠ ٠٠٠ 
 منها (

؛ ٢ ٥٠٠ ٠٠٠
 ملرحلة الطوارئ 

٥ ٤٦٠ ٠٠٠و
 )ملرحلة إعادة البناء

إعادة صوغ برنامج اليونيدو املتكامل  
لصناعة وإعادة ضمن إطار استصالح ا

 بنائها بعد األزمات 

١١  ٥ كوت ديفوار 
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 حالة املشروع
مصدر 
 التمويل

امليزانية املعتمدة 
 )بالدوالرات(

امليزانية املقترحة 
   البلد جمال التدخل   املشروع )بالدوالرات(

 بعثة تعّرف ٢٠٠٣ديسمرب /ُنظّمت يف كانون األول 
تقنية إلجراء تقييم للوضع الراهن وحتديد اجملاالت املمكنة  
ملساعدات اليونيدو؛ وقد اتفقت اليونيدو وسلطات      
مجهورية الكونغو الدميقراطية بشأن صوغ السياسة    

الصناعية وكذلك على ايالء اهتمام  واالستراتيجية 
رئيسي ألربعة قطاعات فرعية صناعية، هي النسيج 

ويعتزم  . وجتهيز األغذية وجتهيز األخشاب ومواد البناء 
نيسان / أبريل–مارس /إيفاد بعثة صوغ مكتملة يف آذار

٢٠٠٤. 

يف انتظار 
 التنفيذ

صوغ برنامج الستصالح الصناعة عقب  ٤٧ ٣٥٠  اليونيدو
 األزمات 

١٢ مجهورية  
الكونغو 

 الدميقراطية 

٦ 

، )اليابان(مثة اقتراح مبشروع قيد املناقشة مع اجلهة املاحنة   
وقد ُنظّمت زيارة ميدانية ملمثّل اجلهة املاحنة بالسفارة  

 .اليابانية يف غواتيماال 

يف انتظار 
 التنفيذ

 اليونيدو

 

تقدمي املساعدة إىل اجلماعات الريفية    ١ ٠٥٠ ٠٠٠
من أجل ختفيف األثر السليب الناجم    احمللية 

عن حرائق األحراج من خالل إدارة 
مالئمة للموارد الطبيعية وتوفري فرص  
للعمل وإلدرار الدخل، خصوصا يف   

 قطاع الصناعة الزراعية 

١٣ تنمية املنشآت 
الصغرية واملتوسطة 

لصاحل منظّمي 
املشاريع احملليني 
 يف منطقة بيتني 

)Petén( 

 ٧ غواتيماال

 أجل إعداد برنامج مكتمل، جرى تدريب الالجئني  من
املهّجرين داخليا وسكان اجملتمعات احمللية املضيفة، مبا يف  

 جمموعة من منظّمي املشاريع، على مهارات ٤٠ذلك 
تقنية وأخرى تتعلق بتنظيم املشاريع ألغراض اإلنتاج     

وجيري مساعدة رابطة . الصناعي الصغري واألصغر حجما  
رية على صوغ خطة عمل إلنشاء مركز الصناعات الصغ 

وقد قُّدمت وثيقة مشروع   . معين باإلنتاج اجملتمعي  
،  ٢٠٠٤فرباير /مكتملة إىل أحد املاحنني يف شباط

مارس /وأجريت مشاورات ختامية مع ذلك املانح يف آذار 
٢٠٠٤. 

 /اليونيدو جار
الصندوق 
االستئماين 

لألمن 
 البشري

٢٥٠ ٠٠٠ 
لإلعداد (

والتنفيذ 
 )ياجلزئ

املساعدة على بناء القدرات واستصالح   ١ ٠٦٤ ٧١١
املرافق االجتماعية يف مناطق الالجئني من 
أجل تنمية املهارات وإجياد فرص لتوليد   
الدخل لصاحل الالجئني املهجرين داخليا 

املرحلة (واجملتمعات احمللية املضيفة 
االسترشادية يف منطقة نزيريكوريك 

)(N’Zérékorek( 

١٤  املدّرة األنشطة
للدخل لصاحل 

الالجئني 
واألشخاص 

املهجرين داخليا 
واجملتمعات احمللية 

 .املضيفة

 ٨ غينيا
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 حالة املشروع 
مصدر 
 التمويل

امليزانية املعتمدة 
 )بالدوالرات(

امليزانية املقترحة 
   البلد جمال التدخل   املشروع )بالدوالرات(

؛ ٢٠٠٣ديسمرب /أوفدت بعثة إىل عمان يف كانون األول 
وعقب استعراض تقييمي لالحتياجات العراقية، أعدت  
اليونيدو استراتيجية لدعم استصالح الصناعة وإنعاش    

وف تنجز حبلول هناية وس. االقتصاد يف العراق 
 وثيقة مشروع مكتملة للجزء املتعلق ٢٠٠٤مارس /آذار

 .بشبكات املاء ومرافق النظافة العامة

يف انتظار 
 التنفيذ

اليابان 
كمانح 
 حمتمل

استصالح وحدات الكَلورة ألغراض    ٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
بالتعاون مع (تنقية املاء والنظافة العامة 

 ألريافاإلمداد باملاء يف ا  ): اليونيسيف

١٥ استصالح شبكات 
اإلمداد باملاء 

ومرافق النظافة 
العامة يف تعاون 

وثيق مع 
 اليونيسيف

يف انتظار  
 التنفيذ

ُيحدَّد فيما 
 بعد

دعم أنشطة إدارة النوعية والبيئة وإنتاجية  ١ ٠٥٠ ٠٠٠ 
قطاع اللوازم األساسية للرعاية الصحية  

ة بالتعاون مع منظمة الصح  (يف العراق 
 )العاملية

١٦ توفري لوازم الرعاية 
الصحية األساسية 
يف تعاون وثيق مع 

منظمة الصحة 
 العاملية

يف انـــتظار  
 التنفيذ

ُيحدَّد فيما 
 بعد

 إىل ٦ ٨٠٠ ٠٠٠ 
١١ ٤٠٠ ٠٠٠ 

دعم تنمية قدرات النساء والشباب يف  
جمال تنظيم املشاريع من أجل توفري فرص  

 مساعدة : عمل ومصادر رزق مستدامة 
متهيدية لتوفري فرص عمل يف قطاع  

 املنشآت الصناعية الصغرية واملتوسطة 

١٧ تنمية املنشآت 
الصغرية واملتوسطة 
يف تعاون وثيق مع 

 اليونيدو

يف انـــتظار  
 التنفيذ

حيدد فيما 
 بعد

تقدمي الدعم يف جمال نظم املعلومات   ١ ٠٠٧ ٠٠٠ 
ألغراض االشتراء احمللي للوازم اإلغاثة     

 اتعقب األزم 

١٨  

يف انـــتظار  
 التنفيذ

حيدد فيما 
 بعد

 

١١ ٣٠٠ ٠٠٠ 
 ٢١ ٣٠٠ ٠٠٠إىل 

 منها(
 ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

 ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠إىل 
مبلغ مقّدر 

الستصالح مصانع 
 )االمسنت

بالتعاون  (إعادة تدوير نفايات مواد البناء 
مع املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا   
الراقية ومركز األمم املتحدة للمستوطنات     

 )لبشريةا

١٩  

 ٩ العراق 
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 حالة املشروع
مصدر 
 التمويل

امليزانية املعتمدة 
 )بالدوالرات(

امليزانية املقترحة 
   البلد جمال التدخل   املشروع )بالدوالرات(

يف انـــتظار  
 التنفيذ

ُيحدَّد فيما 
 بعد

 

٥٨ ٥٠٠ ٠٠٠ 
 ٦٣ ٥٠٠ ٠٠٠إىل 

 منها(
 ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

مبلغ مقّدر 
للمشروع الرائد 
 )اخلاص باألمسدة

دعم استصالح قطاع الصناعة الزراعية  
تنمية املنشآت ) أ): (بالتشارك مع الفاو  (

الصناعية املنـزلية من أجل إعادة إدماج 
) ب(ن داخليا والعائدين؛  املهجري

 –مشروع رائد الستصالح قطاع األلبان  
إعادة ) ج(مصنع احلليب يف أبو غريب؛ 
 بناء قدرات مراقبة أمان األغذية 

٢٠ الصناعة الزراعية 
بالتشارك مع (

 )الفاو

  

يف انـــتظار  .جيري إعداد وثيقة مشروع مكتملة
 التنفيذ

لتوليد الكهرباء يف  مشاريع جمتمعية   ١٩٠ ٠٠٠ ٨٦ ٠٠٠ اليونيدو
األرياف خارج نطاق شبكة الكهرباء 
باستخدام مصادر الطاقة املتجددة، وتنفيذ  
مشاريع رائدة يف ميدان الطاقة بالتشارك     

 مع القطاع العام  

٢١ تنمية موارد الطاقة 
 يف األرياف

أعدت خطة الستصالح مسلخني، ومت استصالح 
دبغة نيابوغوغو؛ مسلخني آخرين، واستصلحت جزئيا م

ونظمت دورات لتوفري التدريب األساسي للحرفيني يف     
 .جمال املنتجات اجللدية

يف انـــتظار 
 التنفيذ

حتسني نوعية املوارد الطبيعية يف قطاع   ١ ٥٠٠ ٠٠٠ ٢١٥ ٠٠٠ اليونيدو
الصالل واجللود من أجل استصالح 
املدبغة املوجودة يف نيابوغوغو وإنتاج 

 منتجات قابلة للتصدير

٢٢ استصالح املدابغ 
وترويج املنتجات 

 اجللدية

يف انـــتظار  .يلزم تنفيذ السياسة الصناعية املوضوعة حديثا 
 التنفيذ

تدعيم قدرة السلطات احلكومية املعنية     ٣٠٠ ٠٠٠ ٨٢ ٠٠٠ اليونيدو
ومنتدى الشراكة االقتصادية من أجل   

 تنفيذ السياسة الصناعية تنفيذا فّعاال   

٢٣ تنفيذ السياسة 
 لصناعيةا

١٠ رواندا

 لتحديد احتياجات   ٢٠٠٣سبتمرب /ُنظّمت بعثة يف أيلول
ويتوقّع أن تبدأ األنشطة العملياتية يف . البلد ذات األولوية

وقّدم إىل حكومة . ٢٠٠٤النصف األول من عام 
 مشروع وثيقة برنامج  ٢٠٠٤فرباير  /سرياليون يف شباط 

ئي   مشلت تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة واألمن الغذا   
 .وتيسري وصول املنتجات السمكية إىل األسواق 

يف انـــتظار 
 التنفيذ

ُيحدَّد فيما 
 بعد

املساعدة على تنمية قدرة املنظمات  ٦ ١٠٠ ٠٠٠ ٢٨ ٠٠٠
األهلية من أجل إعادة بناء االقتصاد 

. وتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة 
وإضافة إىل ذلك، املساعدة على حتقيق 

تشجيع األنشطة   األمن الغذائي الوطين ب   
التجارية الالحقة للحصاد، وعلى تيسري   
الوصول إىل األسواق وحتسني القدرة    
التنافسية للمنتجات السمكية يف األسواق      

 االقليمية والدولية  

٢٤ تنمية قدرات 
تنظيم املشاريع 
وتعزيز األمن 

 الغذائي

١١ سرياليون
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 حالة املشروع 0
مصدر 
 التمويل

امليزانية املعتمدة 
 )بالدوالرات(

امليزانية املقترحة 
   البلد جمال التدخل   املشروع )بالدوالرات(

 إلعداد اقتراح بشأن   ٢٠٠٣فرباير /ُنظّمت بعثة يف شباط
ستصالح املنشآت الصناعية عقب األزمات يف الشمال ا

وأعد اقتراح إلضفاء الطابع املؤسسي على . الشرقي للبلد
خمتلف خدمات تنمية املنشآت الصغرى والصغرية  
ولتشجيع مشاركة الشباب والنساء واملقاتلني السابقني يف        
صميم األنشطة االقتصادية يف مناطق البلد اخلارجة من   

 .الصراعات

انـــتظار يف 
 التنفيذ

الصندوق 
االستئماين 

لألمن 
 البشري

 

دعم انتعاش املنشآت األهلية الصغرى  ٨٦٠ ٢٨٠
والصغرية من خالل مبادرات العون   
الذايت احمللية لتوفري فرص للعمل ومصادر      

 لتوليد الدخل  

٢٥ تنمية املنشآت 
الصغرية واملتوسطة 

من خالل 
مبادرات العون 

الذايت احمللية لتوفري 
للعمل فرص 

ومصادر لتوليد 
يف املنطقة (الدخل 
)الشرقية-الشمالية

أُعّد باالقتران مع املشروع املقترح املذكور أعاله مشروع    
لتطوير خدمات تنمية املنشآت يف املنطقة اليت مّزقتها  
احلروب يف البلد، من أجل ترويج نقل التكنولوجيا 

 .وتنمية املهارات وبناء القدرات  

انـــتظار يف 
 التنفيذ

الصندوق 
االستئماين 

لألمن 
 البشري

 

تشجيع املكننة الزراعية يف املنطقة   ٨١٨ ٥٥٠
اخلارجة من الصراعات هبدف زيادة 
اإلنتاجية الزراعية وتعزيز األمن الغذائي    
من خالل بناء القدرات وإنشاء صناعات   

 زراعية حملية

٢٦  الصناعة الزراعية

١٢ سري النكا

أبريل / إيفاد بعثة يف نيسانقيد التنفيذ؛ ومن املقّرر 
 . لبدء أنشطة املشروع٢٠٠٤

الصندوق  جار
االستئماين 

لألمن 
 البشري

١ ١٤١ ٦٩٠ إنعاش قدرات اإلنتاج الزراعي يف املناطق      ١ ١٤١ ٦٩٠
 من خالل تاخلارجة من الصراعا 

تشجيع املشاركة وبناء اجلماعات  
 اإلنتاجية تعزيزا لألمن الغذائي 

٢٧  الصناعة الزراعية

مرحلة إعداد املشروع؛ وجيري التفاوض مع اجلهات   
 .املاحنة

يف انـــتظار 
 التنفيذ

ُيحدَّد فيما 
 بعد

إنشاء وحدات إلنتاج مواد بناء زهيدة  )ُتقرَّر فيما بعد( ٢٩٣ ٨٠٠
التكلفة من أجل تشييد مالجئ ومساكن 
يف املناطق اخلارجة من الصراعات 

 واملناطق الريفية

٢٨  

١٣ السودان
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 حالة املشروع

مصدر 
 التمويل

امليزانية املعتمدة 
 )بالدوالرات(

امليزانية املقترحة 
   البلد جمال التدخل   املشروع )بالدوالرات(

ت اليونيدو، بالتعاون مع الفاو، اليت تقود العمل       أسهم
على صوغ برنامج لتوفري مصادر رزق مستدامة، يف    
تقييم احتياجات اجملتمعات احمللية الريفية من أجل بدء   
أنشطة لتنمية املهارات التقنية ومهارات تنظيم املشاريع  

وجيري التماس تعاون منظمة  . لتشجيع املنشآت الصغرية  
ية لبدء تنفيذ املبادرة اجملتمعية يف املناطق   الصحة العامل 

 .الريفية

يف انـــتظار 
 التنفيذ

ُيحدَّد فيما 
 بعد

)فيما بعد ُتقرَّر ( صوغ برنامج مشترك مع الفاو ومنظمة     )ُتقرَّر فيم بعد(
 الصحة العاملية 

٢٩   

بعثة صوغ املشروع مل توفد بعد بسبب عدم توافر  
 .األموال 

يف انـــتظار 
 التنفيذ

حدَّد فيما ُي
 بعد

تنمية قدرات تنظيم املشاريع لدى    ١٣٢ ٢١٠ 
الشباب يف أماكن خمتارة، مع إيالء  
اهتمام خاص إلنتاج معينات حركية  
لضحايا احلرب وتشجيع األنشطة   

 اإلنتاجية غري الرمسية

٣٠   

  

يونيه /قامت بعثتا اليونيدو اللتني أوفدتا يف حزيران   
 بصوغ املساعدة اليت     ٢٠٠٤يناير / وكانون الثاين  ٢٠٠٣

تقدمها اليونيدو يف جمايل توفري بيئة مواتية لنمو املنشآت    
وتدعيم تنمية قدرات تنظيم املشاريع، خصوصا بني  

وقد قطعت املفاوضات شوطا متقدما   . صفوف الشباب 
بشأن تقدمي كل منهما أمواال    (مع الربتغال واليابان    

 ). دوالرا ٣٥٠ ٠٠٠قدرها 

يف انـــتظار 
 التنفيذ

لربتغال، ا
 اليابان

املساعدة على إتاحة تنفيذ فعلي للقوانني  ٧٠٠ ٠٠٠ 
املتعلقة باملنشآت بتوفري فرص لتدريب   
الشباب يف جمال تنظيم املشاريع وتدريب  
املوظفني احلكوميني على إدارة تنفيذ  

 القوانني واللوائح املتعلقة باملنشآت  

٣١ تنمية قدرات 
 تنظيم املشاريع

١٤ ليشيت -تيمور

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


