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 مقّدمة

  ٢-ق/١٠-للقــرار م ع     تصــدر هــذه الوثيقــة وفقــا      -١
 -٢٠٠٤بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة 

ويف ذلك القرار، أحاط املؤمتر العام علما، مع         . ٢٠٠٧
 املتعلقة   GC.10/14التقدير، باملعلومات الــواردة يف الوثيقة   

وأحاط  . ٢٠٠٧-٢٠٠٤باإلطار الربناجمي املتوسط األجل،    
ستراتيجية املؤسسية اليت   مع االهتمام، باال   كذلك علما،   

الصناعية يف دورته     قّدمها املدير العام إىل جملس التنمية
ساعي  كما أُعرب يف القرار عن التأييد مل . السابعة والعشرين

اليونيدو الرامية إىل زيادة التضافر بني أنشطتها اخلاصة باحملفل    
على واملوافقة أنشطتها اخلاصة بالتعاون التقين،     والعاملي
اح املنظمة تركيز خدماهتا على عدد معني من اجملاالت     اقتر

. مما يعزز أثر خدمات اليونيدو يف امليدان   ذات األولوية،
وإضافة إىل ذلك، أُعرب يف القرار عن التأييد ملساعي   

 GC.10/CRP.4اليونيدو من أجل أن تؤخذ يف االعتبار الوثيقة 
 از برنامج  صوب حتسني إجن "واملبادئ التوجيهية االستراتيجية  

اليت اعتمدها جملس التنمية الصناعية يف دورته    ، "اليونيدو
لدى  ،٧-م /٢٦-ص السادسة والعشرين يف مقرره م ت   

. ملساعدة التقنية والبحوث  املنظمة يف جمال ا  تنفيذ برنامج  
صوغ بيان لرؤية   وأخريا، ُدعي املدير العام يف القرار إىل   

 يعتمده لكيناسب وقت م  رمبا يف ،استراتيجية طويلة األمد 
قُُدما بعملية ، وُشجِّع على املضي املؤمتر العام القادم

الالمركزية صوب امليدان، وأن يواصل تعزيز وترشيد      
 .اليت تضطلع هبا املنظمة العمليات امليدانية

، أخذ املؤمتر العام يف      ٢-ق /١٠-ويف القرار م ع     -٢
جملتمع   األهداف اإلمنائية األعم اليت أقرها ا       اعتباره أيضا 

وأشار باخلصوص إىل األهداف اإلمنائية لأللفية    . الدويل
من إعالن األلفية الذي اعتمده مؤمتر قمة األمم  املستمدة 

إىل عدد  وكذلك  ، ٢٠٠٠ سبتمرب/املتحدة لأللفية يف أيلول
 مثل مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين   األخرىبادراتامل من

العامة االستثنائية اليت منوا، ودورة اجلمعية   بأقل البلدان
يونيه    /يف حزيران كُّرست للتنمية االجتماعية واليت عقدت

/ ، واملؤمتر الدويل لتمويل التنمية الذي عقد يف آذار   ٢٠٠٠
ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة الذي ،  ٢٠٠٢ مارس

كما أوىل املؤمتر العام يف . ٢٠٠٢سبتمرب /عقد يف أيلول
لواجب ألحكام االتفاقات البيئية املتعددة    االعتبار ا القرار 

الصناعي، مثل بروتوكول     األطراف اليت متس القطاع 
 مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون وبروتوكول  

 بشأن تغّير   اإلطارية  كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة 
 واتفاقية  األحيائي بشأن األمان  املناخ وبروتوكول قرطاجنة  

وعالوة على . هومل بشأن امللوثات العضوية الثابتةستوك
االجتاهات االقتصادية  ذلك، نّوه املؤمتر العام مبا يترّتب على     

والصناعية والتكنولوجية العاملية من آثار يف خدمات الدعم 
، بأمهية ربط أنشطة اليونيدو الربناجمية  تقّدمها اليونيدو اليت

حدة الفقر، حيثما باالستراتيجيات الوطنية للتخفيف من   
ويف هذا الصدد، أدرك املؤمتر العام ما لدى    . أمكن ذلك

اليونيدو من جتربة واسعة وخربة فنية وفرية يف تعزيز التنمية  
الصناعية وخصوصا ما حققته من جناحات خالل السنوات 

 .الست املاضية

املدير العام أن يقّدم    ويف اخلتام، طلب املؤمتر العام إىل       -٣
تظمة إىل جملس التنمية الصناعية، وأن يقّدم إىل تقارير من

. املؤمتر يف دورته احلادية عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار  
 .وهذه الوثيقة هي استجابة لذلك الطلب

  
 تنفيذ الربامج  -أوال

 حملة عامة  

 الربناجمي املتوسط األجل للفترة       اإلطار تواصل تنفيذ  -٤
 الدورة العاشرة    بشكل ُمرض منذ انعقاد  ٢٠٠٧-٢٠٠٤

ويصدق ذلك على كلّ من املستوى العام  . للمؤمتر العام
ومستوى فرادى منائط اخلدمات وبرنامج البحوث، اللذين 
  يشكّالن العنصرين الربناجميني األساسيني الرئيسيني لإلطار  

ولدى عرض حالة تنفيذ اإلطار     . الربناجمي املتوسط األجل 
 هذه الورقة إىل كلّ من  الربناجمي حىت هذا التاريخ، ستشري 

التدابري العامة اليت اعتمدت حىت اآلن وإىل التدابري احملّددة 
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املتعلّقة بنمائط اخلدمات وما يتصل هبا من جماالت التركيز     
 .واألولوية

وقد مت إيالء عناية فائقة لكفالة أن تويل تدابري التنفيذ   -٥
عضاء يف  لإلرشادات اليت قّدمتها الدول األاالعتبار الواجب

 صوب حتسني إجناز برنامج "املبادئ التوجيهية االستراتيجية 

 من  ٧ومثلما وردت اإلشارة سابقا يف الفقرة   . "اليونيدو
، فإنّ املبادئ التوجيهية شكّلت مدخالت IDB.28/3الوثيقة 

 الربناجمي املتوسط األجل حامسة يف الصياغة األوىل لإلطار
ه املكوِّنة اليت ، وال سيما عناصر  ٢٠٠٧-٢٠٠٤للفترة 

تشمل منائط اخلدمات املعدلة، وجماالت التركيز واخلدمات    
وأُويل اهتمام مماثل إلدراج . ذات األولوية، وبرنامج البحوث

 املبادئ التوجيهية بالكامل يف مرحلة التنفيذ اجلاري لإلطار  
ومن مثّ، ميكن اإلشارة بصورة  . الربناجمي املتوسط األجل 
التعاون التقين املنفّذة، أو املقترحة عامة إىل أنّ أنشطة 

للتنفيذ، هي أنشطة ختضع بكاملها للطلب وتتركّز على    
وهي تتركّز،     . اجملاالت اليت تتمّتع املنظمة فيها مبيزة نسبية  

حيثما أمكن، على اجملاالت اليت تنطوي عليها والية اليونيدو  
واليت ُتستبان بوضوح يف اخلطط الوطنية للتخفيف من حدة   

فقر وداخل االستراتيجيات القطرية املوافق عليها، مثلما    ال
ومثة روابط . ةدعت إىل ذلك املبادئ التوجيهية االستراتيجي   

أكثر حتديدا بني املبادئ التوجيهية وفرادى أنشطة التعاون    
التقين سريد ذكرها، حسب االقتضاء، يف وصف هذه     

 . األنشطة أدناه 
 

 التنفيذ العام 
 
هودا كبرية لنشر الوثائق األساسية بذلت األمانة ج -٦

 وإلجراء حوار موّسع بشأن  الربناجمي املتوسط األجل لإلطار
تنفيذها بفعالية وذلك تسليما منها بضرورة إذكاء الوعي       
الكامل لدى موظفي اليونيدو مبا ينّص عليه اإلطار الربناجمي  

وكخطوة أوىل . وجعلهم يتفّهمون آثاره يف عملهم اليومي
 وثيقة بعنوان ٢٠٠٤الجتاه، صدرت يف بداية عام  يف هذا ا

اخلدمات : وضع استراتيجية اليونيدو املؤسسية موضع التنفيذ  

واألولويات املقررة يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة   
 وجرى توزيعها على كافة موظفي اليونيدو  ٢٠٠٧-٢٠٠٤

اليونيدو وجتمع هذه الوثيقة بني استراتيجية . من الفئة الفنية
املؤسسية ومنائط اخلدمات املنقحة، وجماالت التركيز،      
واخلدمات ذات األولوية، وبرنامج البحوث اليت ترد يف 

 املقدَّمتني إىل املؤمتر  GC.10/CRP.4 وGC.10/14الوثيقتني 
العام مع تصدير من املدير العام وفصل يربط بني 

. مد املتوسطاالستراتيجية املؤسسية وأولويات اليونيدو يف األ 
ويف ذلك التصدير، شّدد املدير العام على أنّ مضمون أنشطة     

 سوف ُتحدَّد وفق  ٢٠٠٧-٢٠٠٤اليونيدو خالل الفترة  
عرض مفّصل للخدمات وبرنامج البحوث واألولويات 

 .الواردة يف الوثيقة

وللتأكّد من أنّ املوظفني يفهمون هذه اخلدمات  -٧
ر العام سلسلة من واألولويات فهما تاما، عقد املدي 

االجتماعات مع كافة موظفي اليونيدو املعنيني بالعمليات من  
الفئتني الفنية واخلدمات العامة إلجراء مناقشة بالتفصيل حول  
كيفية ربط كافة أنشطة اليونيدو يف جمال التعاون التقين     
واحملفل العاملي، مبا فيها جهود البحوث، ربطا واضحا     

 يت متت املوافقة عليها يف القرار باخلدمات واألولويات ال
وجتري متابعة هذه االجتماعات مع     . ٢-ق/١٠-م ع

املوظفني بسلسلة متواصلة من حلقات العمل اليت ُيناقش فيها         
أّما املواضيع اليت    . بالتفصيل عدد من املسائل ذات الصلة 

 :اختريت إىل اآلن حللقات العمل هذه فهي تشمل ما يلي      

أنشطة اليونيدو االجتماعية   حتقيق التكامل بني   •
لتحقيق مجلة  (االقتصادية وأنشطة التعاون التقين البيئي   

من األغراض منها حشد املزيد من املوارد من     
الصناديق البيئية لفائدة الطائفة الواسعة من أنشطة    
اليونيدو يف جمال التعاون التقين، وفق ما تنص عليه      

 إجنازسني   حتصوب"املبادئ التوجيهية االستراتيجية 
 ؛")اليونيدوبرنامج 

تنقيح هنج اليونيدو واستراتيجيتها اإلقليميني املتعلقني       •
لكفالة أن يدرك موظفو     (بآسيا واحمليط اهلادئ 
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اليونيدو بالكامل الظروف واالحتياجات احملددة     
للبلدان واملناطق الفرعية يف آسيا واحمليط اهلادئ، وأن        

ىل هذه البلدان  تكون خدمات اليونيدو املقدَّمة إ  
واملناطق الفرعية متفقة متاما مع هذه الظروف 

 ؛)واالحتياجات

ترشيد العمل داخل اليونيدو املتعلّق خبدمات إسداء     •
لكي يتّم   (املشورة يف جمال السياسة العامة الصناعية      

إدراج هذه اخلدمات التمهيدية بشكل مناسب يف      
 ؛) للمنظمة سياق وظيفيت احملفل العاملي والتعاون التقين    

أنشطة احملفل  دور البحوث واإلحصاءات يف ربط    •
لكي    ( العاملي والتعاون التقين اليت تضطلع هبا اليونيدو

حتتلّ أنشطة اليونيدو يف جمال البحوث واإلحصاءات 
الصناعية موقعا مناسبا داخل اإلطار العام للخدمات 

 ؛)اليت تقّدمها املنظمة

من ( لتشجيع االستثمار  زيادة تطوير برنامج اليونيدو •
أجل إقامة روابط أوثق بني هذا الربنامج وغريه من  

 ؛)خدمات التعاون التقين اليت تنفّذها اليونيدو 

  ٢٠٠٤استنتاجات تقرير التنمية الصناعية لعام  •
ومبادرة القدرات اإلنتاجية األفريقية والربامج املتكاملة        

كن هبا  لتقييم الكيفية اليت مي(اجلارية يف املنطقة 
 ).لليونيدو أن ختدم أفريقيا بقدر أكرب من الفعالية 

  ٢٠٠٣ومثة تدبري هام اتُّخذ يف النصف الثاين من عام      -٨
لتيسري قدر أكرب من الفعالية يف تنفيذ أنشطة اليونيدو يف جمال       
االستدامة البيئية يتمثّل يف إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية     

ى ذلك إىل دمج الفروع الثالثة       وقد أفض. املعنية هبذه املسائل  
السابقة املعنية باإلنتاج األنظف وإدارة البيئة، وكفاءة 
استخدام الطاقة يف الصناعة، وبروتوكول مونتريال يف فرعني  
معنيني باالتفاقات البيئية املتعّددة األطراف والطاقة واإلنتاج 

وبذلك متكّنت املنظمة من حتقيق قدر أفضل من        . األنظف
ة يف بلوغ غرضها املتمثّل يف توفري خدمات يف اجملال          الفعالي

. البيئي ختتلف عن خدمات منافسيها أو تنفّذ بشكل مغاير

وأتاح هلا ذلك، على وجه اخلصوص، تبسيط األنشطة املنفّذة   
يف سياق االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، مثل بروتوكول  

 عضوية الثابتةواتفاقية ستوكهومل بشأن امللوثات ال  مونتريال 
كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية      وبروتوكول

 .٨ و٧ و٦، اليت تشملها منائط اخلدمات بشأن تغّير املناخ  

والربامج واملشاريع املنفّذة يف سياق االتفاقات البيئية  -٩
املتعددة األطراف تساعد البلدان املستفيدة ال يف الوفاء    

سب، بل كذلك يف التطابق مع معايري بالتزاماهتا الدولية فح
األسواق املتقّدمة والتكنولوجيا الراقية، اليت تساعد بدورها   
هذه البلدان على دخول األسواق الدولية وإحراز مشاركة    

وعلى وجه اخلصوص، تساعد هذه    . أكرب يف التجارة الدولية  
 :األنشطة البلدان املستفيدة على حتقيق ما يلي 

ومات ووضع قائمة مبصادر التلوث   مجع وإدارة املعل  •
 وبكميات االنبعاثات ذات الصلة؛

وضع استراتيجيات وأولويات ومعايري وتشريعات    •
 بشأن امتثال البلدان املعنية لاللتزامات البيئية الدولية؛      

بناء القدرات الوطنية وجمموعات املهارات الالزمة          •
 .لتنفيذ هذه االتفاقات البيئية املتعددة األطراف   

 :وعلى مستوى املنشآت، ُتقدَّم املساعدة يف شكل   

 نقل التكنولوجيا؛ و •

 توفري وتركيب املعّدات املالئمة بيئيا؛ و    •

 .تدريب املوظفني  •

وعالوة على ذلك، متّ اختاذ عدد من التدابري اإلدارية              -١٠
والتنظيمية لكفالة تكييف إجراءات اليونيدو املتعلقة حبشد        

مج واملشاريع واملوافقة عليها     األموال وصياغة الربا   
اإلطار     واستعراضها وتقييمها حبيث تتالءم مع احتياجات  

وقد متّ إدماج هذه التدابري، اليت       . الربناجمي املتوسط األجل 
تستند إىل املداوالت والتوصيات اليت انبثقت عن معتكف     

،   ٢٠٠٤فرباير / شباط١٠ و٩اجمللس اإلداري املعقود يومي    
املشاريع الصادر يف  /ت للمراقبة اإلدارية للربامج     يف اإلطار املوق   
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ومن املالمح ذات األمهية اخلاصة هلذا         . ٢٠٠٤مارس  /آذار
اإلطار اجلديد تبسيطه لعملية املوافقة على الربامج واملشاريع             
من خالل إنشاء أربع جلان للموافقة على املشاريع ُتعىن   
  مبشاريع يف جماالت التخفيف من حدة الفقر من خالل       
األنشطة املنتجة، وبناء القدرات التجارية، واملساعدة املقّدمة 

 .إىل البلدان اخلارجة من حاالت أزمات، والطاقة والبيئة
 

 واإلحصاءات الرشيدة للصناعة اإلدارة -١منيطة اخلدمات 
مبا يف ذلك برنامج البحوث للفترة املتوسطة األجل  (الصناعية
٢٠٠٧-٢٠٠٤( 

 
يف سياق اإلدارة الرشيدة للصناعة،    باشرت اليونيدو،  -١١

إعداد منهجية بشأن التشخيص الصناعي االستراتيجي، ينتظر 
أن يتّم وضعها يف صيغتها النهائية ونشرها حبلول هناية عام   

وباشرت أيضا التحضري لعقد املؤمتر الدويل الثاين    . ٢٠٠٤
املعين بعملية االبتكار والتعلّم يف مناطق املدن الديناميكية 

كما متّ   . ٢٠٠٥بانغلور باهلند يف أوائل عام  ذي سُيعقد يفال
إنشاء مركز للمعارف من أجل نشر املنشورات املعنية       
باإلدارة الرشيدة للصناعة والصادرة عن اليونيدو وعن غريها        

 .من اجلهات

وقد استهل نشاطان هاّمان على حنو خمصوص يف جمال        -١٢
. ءات الصناعيةتعزيز القدرات الوطنية يف جمال اإلحصا    

وينطوي النشاط األول على تقييم البيانات وإجراء التحليل  
اإلحصائي لفائدة قطاع الصناعة التحويلية السوداين على 
أساس نتائج الدراسات االستقصائية السنوية املستقاة من 

أّما  . العنصر اإلحصائي للربنامج املتكامل اخلاص بالسودان     
جاريا للتعاون التقين يهدف     النشاط الثاين فيتضّمن مشروعا   

إىل مساعدة دائرة اإلحصاء يف غانا على تطوير قدرهتا على   
ويشكّل هذا املشروع     . مجع وحتليل اإلحصاءات الصناعية    

األخري العنصر اإلحصائي للربنامج املتكامل اخلاص بغانا          
 .وينطوي على إجراء دراسات استقصائية إحصائية سنوية  

 احملفل العاملي اليت تضطلع هبا    وقد مت يف سياق وظيفة -١٣
. اليونيدو تنفيذ عّدة أنشطة إحصائية جديرة باملالحظة

 :وتشمل هذه األنشطة ما يلي  

 للربنامج املشترك بني اليونيدو    ٢٠٠٤جولة عام   •
 املعين   منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي      و

 جبمع اإلحصاءات الصناعية العاملية كلّ سنة؛ 

 من منتجات ٢٠٠٤ونشر وتعميم طبعات عام إمتام  •
املنشورات املخصصة للبيع واملستقاة من قواعد   

  طبعات على أقراص مدجمة     مثل ال(اليونيدو اإلحصائية   
اإلحصاءات   قواعد بيانات    ل)CD-ROM( حاسوبية

 وقواعد بيانات ميزان العرض      )اندستات (الصناعية 
الصناعي واحلولية الدولية لإلحصاءات      والطلب  
، فضال عن جمموعة من املنشورات على         )الصناعية

 ؛حصائيةاإل قطرية اللّخصات  اإلنترنت وامل

مسامهة اليونيدو املنتظمة يف دوائر اإلحصاء الدولية       •
من أجل تطوير وتعزيز املعايري الدولية عرب مشاركة     
املنظمة يف اجتماعات ترعاها اللجنة اإلحصائية التابعة      

التنسيق بني الوكاالت يف جمال    لألمم املتحدة وُتعىن ب 
اإلحصاءات وصوغ البيانات الفهرسية اإلحصائية، 
وضمان نوعية بيانات القواعد املتعددة اجلنسيات، 
وتعزيز املمارسة املوّحدة الدولية بني املنظمات  

 اإلحصائية الوطنية؛

وضع وحفظ مؤشرات بواسطة أنشطة من قبيل عملية    •
اإلجنازات يف جمال    لتنقيح وحتديث سجل  ٢٠٠٤عام 

التنمية الصناعية وإنشاء قاعدة بيانات بشأن 
اإلحصاءات اإلنتاجية لدعم البحوث اجلارية بشأن 

 اإلنتاجية؛

تقدمي إسهامات تقنية من خالل مقترحات إحصائية   •
وإعداد تقرير حتليلي ألحد برامج اليونيسكو اجلارية         

يط يف جمال تطوير الصناعات الثقافية يف آسيا واحمل     
 .اهلادئ
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وقد ُشرع يف تنفيذ برنامج البحوث وقُطعت خطوات       -١٤
كبرية فيما يتعلّق بكافة العناصر املنفصلة األربعة اليت يشملها       

 :هذا الربنامج  

 إىل حتليل إسهام الصناعة ١يهدف عنصر البحوث  •
وهو ينص   . يف التنمية والتخفيف من حدة الفقر  
صة باإلنتاجية  بالتحديد على إنشاء قاعدة بيانات خا

واملؤّشرات االقتصادية، وتقييم وحتليل أداء اإلنتاجية 
وجيرى تناول هذه املسائل عن     . يف سياق جممل النمو  

طريق برنامج حبوث جيري تنفيذه ويتناول أداء     
  ١٧ بلدا ناميا ويف  ١٧اإلنتاجية يف عّينة واسعة تشمل 

 دراسة من دراسات احلاالت القطرية؛    

نشر  إىل تقييم دور ٢ث يهدف عنصر البحو •
وهو يرمي بصورة    . التكنولوجيا يف تعزيز اإلنتاجية  

خاصة إىل تناول املسائل ذات الصلة بكيفية تعزيز     
أوجه التفاعل بني اجلهات الفاعلة اقتصاديا واألسواق     
واملؤسسات بغية تعزيز فعالية تدفّقات التجارة    
 واالستثمار على الصعيد الدويل، وكيفية التوفيق بني      
أوجه التباين القائمة بني احتياجات الصناعة والبيئة 

هذا وقد مت   . من خالل تطوير التكنولوجيا ونشرها
صوغ مشروع ُيعىن بتطّور نظم االبتكار الوطنية يف   

 ؛أمريكا الالتينية من أجل معاجلة هذه املسائل  

 اخليارات السياساتية يف     ٣يتناول عنصر البحوث   •
صوغ جمموعة وهو يقتضي  . دالنظام االقتصادي اجلدي 

أدوات سياساتية للتنمية الصناعية يتناسب مع  
التحّديات اليت يطرحها النظام املتعّدد األطراف،     
وتقييم أفضل وسيلة ميكن فيها للسالسل العاملية 
لتطّور قيمة املنتجات أن تسهم يف تعزيز القدرات    

وجيري تناول هذه املسائل يف سياق مبادرة      . الداخلية
درات اإلنتاجية األفريقية، اليت هي اآلن العنصر الق

الذي يهتم بالتنمية الصناعية املستدامة من بني عناصر      
الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا، كما جيري إعداد    

إدراج الصناعات احمللية يف السالسل  "ورقة بعنوان 

ما : العاملية لتطّور قيمة املنتجات وشبكات اإلنتاج
مع تركيز خاص    " الرتقاء هبا؟  هي فرص وحتديات ا 

وإضافة إىل ذلك، شاركت اليونيدو أيضا  . على آسيا
يف اجتماعني دوليني نوقشت فيهما هذه املسائل ومها  
املؤمتر السنوي ملنتدى بواو آلسيا املعقود يف     

 يف بواو، مقاطعة هانيان،    ٢٠٠٤أبريل  /نيسان 
بالصني، واملنتدى املعين باالجتاهات واالحتياجات    

كنولوجية يف السالسل العاملية لتطّور قيمة املنتجات الت
الذي اشتركت يف تنظيمه اليونيدو ومؤمتر األمم 

كجزء من  ) األونكتاد (املتحدة للتجارة والتنمية 
  ٢٠٠٤املؤمتر احلادي عشر لألونكتاد املعقود يف عام        

 يف ساو باولو بالربازيل؛

خلاص    حتديدا بتنمية القطاع ا  ٤يهتّم عنصر البحوث  •
 .٤وستتم مناقشته يف سياق منيطة اخلدمات 

وعالوة على ذلك، تعمل اليونيدو حاليا على وضع       -١٥
مكافحة "الصيغة النهائية لربنامج البحوث اإلستراتيجية   

الذي  ) كومبيد" (التهميش والفقر من خالل التنمية الصناعية     
يناير /مدته ثالث سنوات والذي اسُتهلّ يف كانون الثاين  

التغلّــب على أوجــه      : ويشمل املشاريع املنفصلة التالية ٢٠٠٢
؛ والتخفيف من حدة    القصور السوقية وتوفري املنافع العامة    

الفقر من خالل التنمية الصناعية؛ والتحديات اليت تواجه        
تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة؛ ووضع رأس املال     

غراض  االجتماعي موضع التنفيذ؛ والتنمية التكنولوجية أل   
وترتبط املشاريع اخلمسة مواضيعيا بربنامج     . التصنيع املستدام 

، ومن مثّ    ٢٠٠٧-٢٠٠٤البحوث للفترة املتوسطة األجل    
إسهاما كامال " كومبيد"فإّنه من املتوقع أن يسهم الربنامج     

يف تنفيذ برنامج البحوث املتوسط األجل الذي تضطلع به     
 البلدان املهّمشة     على" كومبيد "ويركّز الربنامج  . اليونيدو

ذات الدخل املنخفض، ويهدف إىل استبانة اآلليات اليت متكّن 
هذه البلدان من جتاوز التهميش بواسطة التنمية الصناعية  

هذا وقد متكّن الربنامج إىل اآلن، استنادا إىل       . املستدامة
أعمال مكتبية وميدانية، من حتقيق نتائج حبثية من أجل   
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 وستتّم يف املرحلة األخرية من    .املشاريع اخلمسة كلّها 
،  ٢٠٠٤ديسمرب /الربنامج، اليت ستكتمل حبلول كانون األول    

دراسة خدمات اليونيدو يف ضوء هذه النتائج وإصدار      
وسُيعقد مؤمتر يف كانون   . التوصيات ذات الصلة باليونيدو 

 ملناقشة النتائج واآلثار ذات الصلة     ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
 .باليونيدو

 
 ترويج االستثمار والتكنولوجيا  : ٢دمات  منيطة اخل

 
واصلت أنشطة اليونيدو يف جمال ترويج االستثمار  -١٦

والتكنولوجيا التركيز على تعزيز الشراكات والروابط     
مثل نقل التكنولوجيا والتعاقد من الباطن والتسويق     (العضوية 

بني ) املشترك وغري ذلك من أشكال االتفاقات اإلستراتيجية   
حمللية واألجنبية، وخباصة يف صناعات األغذية        املنشآت ا

. الزراعية، بوصفها سبيال لتوليد االستثمار املباشر األجنيب
 شبكة وكاالت ترويج االستثمار يف أفريقيا  وجيري تعزيز 

مصافق التعاقد من   جنوب الصحراء كما جرى توسيع شبكة   
جمموعة   ومتّ أيضا رفع مستوى  .  بانضمام أعضاء جددالباطن

، كما  ترويج االستثمار والتكنولوجيا  لونيدو التدريبية الي
عّززت االستقصاءات اخلاصة باملستثمرين عرب شّتى املنتديات      

وإضافة إىل ذلك، تتواصل اجلهود لتعزيز الروابط      . الكربى
بني أنشطة ترويج االستثمار وخدمات البيئة والطاقة، بغية       

املستوى تعزيز األداء الصناعي ومكاسب اإلنتاجية على    
املركز اآلسيوي األفريقي لترويج    وقد أصبح  . العمليايت

 اآلن يف سنته الرابعة من العمل منذ  االستثمار والتكنولوجيا
 .إنشائه يف سياق التعاون بني بلدان اجلنوب 

وقد متّ وضع خطة عمل بشأن أنشطة ترويج  -١٧
 :االستثمار تستند إىل مبادرتني اثنتني مها   

وكاالت ترويج  اليونيدو لة شبكتوسيع مفهوم  •
 وتوسيع مفهوم االستقصاءات    االستثمار يف أفريقيا 

اخلاصة باملستثمرين ليشمل مناطق أخرى، حبيث  
تستخدم نتائج االستقصاءات لتصميم برامج عملية   

ملساعدة البلدان النامية على اجتذاب االستثمارات      
 األجنبية وحشد االستثمارات الداخلية؛    

ل وتطبيق اآلالت واألدوات املالية     استكشاف استعما •
اجلديدة لدعم اإلنتاجية واالرتقاء بالتكنولوجيا يف 

 .منشآت القطاع اخلاص يف بلدان أفريقية خمتارة 

وواصلت خدمات اليونيدو يف جمال التمكني        -١٨
التكنولوجي التركيز على االحتفاظ بشبكات مؤسسات      

لوجيا وإنشائها التمكني ومراكز التكنولوجيا وجمّمعات التكنو      
وتعزيزها فضال عن تطوير وتطبيق منهجيات وأدوات لبناء 

وجيري إيالء اهتمام خاص للنهوض بتطبيقات   . القدرات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أوساط املنشآت    
الصغرية واملتوسطة بواسطة برامج اإلنتاجية اإللكترونية      

لنظم الوطنية    كما جيرى العمل على تعزيز قدرة ا  . والنوعية
 .لإلدارة واالبتكار يف جمال التكنولوجيا

وعالوة على ذلك، جرى توسيع نطاق شبكة مراكز        -١٩
ترويج االستثمار والتكنولوجيا بزيادة عدد املراكز   
التكنولوجية املنتسبة عرب التفاوض مع أطراف ترغب يف       

ومتّ يف   . االنضمام من الربازيل وبريو والصني وفنـزويال واهلند       
إطار الشبكة وضع برامج جديدة واملوافقة عليها يف جمال  
التعاون بني بلدان اجلنوب وبلدان الشرق واجلنوب، ومن   
املقّرر تنفيذ عدد من أنشطة التدريب يف أفريقيا وآسيا 

 .وأمريكا الالتينية

وقد تدعَّم برنامج االستبصار التكنولوجي ألوروبا      -٢٠
 بالتعاون مع أوكرانيا   الشرقية، الذي يشمل برامج تنفَّذ  

وتركيا واجلمهورية التشيكية وهنغاريا، كما جيري اآلن 
التحضري لعقد مؤمتر القمة الثاين بشأن االستبصار 

ويستمر تكريس  . ٢٠٠٥التكنولوجي يف بودابست يف عام   
برنامج االستبصار التكنولوجي ألمريكا الالتينية إلجراء  

 صيد األمساك يف  دراسة استبصار إقليمية يف جمال صناعة
 .سواحل أمريكا اجلنوبية املطلّة على احمليط اهلادئ



 IDB.29/12 
 Arabic 
 Page 8 
 
 

. كما اتُّخذت تدابري لتعزيز أنشطة احملفل العاملي   -٢١
وباملوازاة مع املؤمتر احلادي عشر لألونكتاد يف ساو باولو     

 معرض  ٢٠٠٤يونيه /بالربازيل، نظّمت اليونيدو يف حزيران 
ضعت سلسلة من أوراق   وُو. ٢٠٠٤، لتكنولوجيااملستقبل ل

 .العمل بشأن التجارة واالستثمار والتكنولوجيا  
 

 القدرة على املنافسة الصناعية والتجارة   : ٣منيطة اخلدمات  
 
لقد أصبح بناء القدرات التجارية نشاطا حموريا         -٢٢

لليونيدو فيما تبذله من جهود ملساعدة البلدان النامية على    
. لباهتا وإقامة صالت معهااملنافسة يف األسواق والوفاء مبتط  

وتسليما بأن على منتجات البلدان النامية ال أن تنافس يف 
جمال النوعية واألسعار فحسب بل كذلك يف االمتثال لطائفة 
متنّوعة من املعايري التقنية ومتطلبات ولوائح الصّحة واألمان،  
تركِّز خدمات التعاون التقين الواردة يف منيطة اخلدمات هذه  

ع ما يلزم من املعايري واملقاييس والبىن التحتية لتقييم   على وض
املطابقة؛ ومساعدة خمتربات التجارب يف احلصول على  

 وفقا   العتمادها  دعم تنمية القدرات اعتمادها دوليا؛ و
  ISO 14000 و  ISO 9000ملتطلّبات جمموعيت املعايري القياسية    

؛ )إليزوا (الصادرتني عن املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  
وهتدف هذا التدابري إىل املساعدة       . وحتسني النوعية واإلنتاجية   

على تبديد الشواغل اليت أعرب عنها يف االجتماع الوزاري          
الرابع ملنظمة التجارة العاملية الذي عقد يف الدوحة بقطر يف     

 .٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين

ولدعم بناء هذه القدرات، جيري حاليا تنفيذ مشاريع         -٢٣
يف عدد من البلدان واملناطق، منها األرجنتني وبنغالديش  

،  لبنانمصر ووسري النكا و وفييت نام   اجلزائر  وتونس و
رابطة وفضال عن بلدان أمريكا الوسطى ومنطقة هنر امليكونغ   

االحتاد االقتصادي والنقدي     جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي و    
كذلك   ويف هذا الصدد، استهلت اليونيدو     .لغرب أفريقيا

برناجما مشتركا للتعاون التقين مع منظمة التجارة العاملية، 
يهدف إىل حتقيق زيادة ملموسة يف صادرات البلدان النامية   
بواسطة إزالة القيود اجلانبية املفروضة على التوريد، وتطوير   

وإثبات املطابقة للشروط التقنية، واالندماج يف النظام    
البلدان املشاركة يف هذا      أّما . التجاري املتعدد األطراف  

املشروع التجريبـي فتشمل األردن وأرمينيا وبوليفيا وغانا 
وقد متّ كذلك    . وكوبا وكمبوديا وكينيا ومصر وموريتانيا 

تعزيز التعاون مع املفوضية األوروبية بشأن برامج دعم     
 .النوعية، وال سيما يف باكستان وبنغالديش ونيبال  

ملي، تشارك اليونيدو بنشاط    وعلى مستوى املنتدى العا    -٢٤
اللجنة االقتصادية  يف ملتقيات تيسري التجارة اليت تنظمها     

، ويف اجتماعات فريق تيسري ألوروبا التابعة لألمم املتحدة
كما تواصل اليونيدو  . التجارة املشترك بني الوكاالت  

اإلسهام يف قاعدة بيانات املساعدة التقنية ذات الصلة    
منظمة التعاون و منظمة التجارة العاملية بالتجارة اليت تديرها

، ويف الشراكة العاملية من أجل  والتنمية يف امليدان االقتصادي
. تيسري التجارة والنقل وشبكة األمم املتحدة لتيسري التجارة    

املنظمة ويف إطار مذكرة تفاهم بشأن التعاون بني اليونيدو و  
إلكترونية بشأن ، مت تطوير أداة تعلّم الدولية للتوحيد القياسي 

التوحيد القياسي وجيري العمل على معاجلة املسائل املتصلة 
كما تعمل   . باحلواجز التقنية اليت تقف يف وجه التجارة

اليونيدو على تعزيز تعاوهنا مع وكاالت تقنية دولية مثل    
املكتب الدويل للمكاييل واملقاييس، واحملفل الدويل العتماد     

ة، واحملفل التعاوين الدويل بشأن   هيئات إصدار شهادات النوعي
، واللجنة املنظمة الدولية للتوحيد القياسي واعتماد املختربات،  

الكهروتقنية الدولية، وقطاع توحيد مواصفات االتصاالت     
الدولية التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت، واملنظمة الدولية       

 .لعلم القياس القانوين   
 

 اص  تنمية القطاع اخل : ٤منيطة اخلدمات  
 
اإلطار الربناجمي     سعيا إىل حتقيق األهداف اليت حّددها    -٢٥

، تواصل بذل اجلهود     ٢٠٠٧-٢٠٠٤املتوسط األجل للفترة   
من أجل إحراز تقّدم يف العمل املتعلّق باألنشطة الرئيسية يف  

واعترافا مبا حتقّق من إجنازات      . جمال تنمية القطاع اخلاص   
املاحنة قدرا كبريا من      سابقة وأثر مستدام، قّدمت األطراف    
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األموال لتنفيذ مراحل املتابعة لربامج التعاون التقين اجلارية      
ومن األمثلة   ). أي الربامج اليت ُتنفّذ يف أوغندا وفييت نام  (

على دعم املاحنني املؤكَّد لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية         
 متت املوافقة على رصد أموال لتنمية تنظيم املشاريع يف      

وعالوة على ذلك، تكثّفت اجلهود من أجل  . ليشيت-رتيمو
تعزيز التحالفات التجارية بوصفها جماال من جماالت التركيز،  

صوب "وذلك متاشيا مع املبادئ التوجيهية اإلستراتيجية   
 ."اليونيدو حتسني إجناز برنامج   

وقد أُحرز تقّدم كبري أيضا يف تنفيذ اخلدمات ذات    -٢٦
إذ ُشرع يف   : تنمية القطاع اخلاصاألولوية فيما يتعلق ب

األنشطة التحضريية لعملية تقييم االحتياجات وتفّحصها،   
بعد أن مت صوغ مشروع لوضع جمموعة أدوات سياساتية 

ويف حني سُيستهلّ . بشأن تنمية القطاع اخلاص واملوافقة عليه
يف وقت الحق من هذه السنة الربنامج املشترك بني اليونيدو  

ايل لكونسورتيومات التصدير بشأن تشجيع    واالحتاد اإليط
قيام كونسورتيومات تصدير خاصة باملنشآت الصغرية    
واملتوسطة، تقّرر عقد حلقة دراسية لترويج خربة اليونيدو 

 .الرائدة يف هذا اجملال يف مشال أفريقيا 

وال يزال قدر كبري من األولوية ُيمنح ألنشطة احملفل    -٢٧
ولذلك جرت، . يطة اخلدمات هذهالعاملي املنفّذة يف إطار من  

-٢٠٠٤اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة     منذ صوغ 
، إقامة عّدة مناسبات بارزة ومشتركة بني الوكاالت،        ٢٠٠٧

مبا يف ذلك عقد حلقة عمل مشتركة بني اليونيدو وبرنامج     
واتفاق األمم املتحدة    ) اليونديب(األمم املتحدة اإلمنائي  

، حول الشراكات من ٢٠٠٤يناير /ن الثاين العاملي، يف كانو 
أجل تنمية املنشآت الصغرية، ودورة تدريبية عاملية يف 

أبريل من نفس السنة حول تطوير جتّمعات املنشآت   /نيسان
وقد   . الصغرية واملتوسطة باالشتراك مع منظمة العمل الدولية  

أفضت هذه الدورة األخرية اليت ُنظِّمت يف بريوت يف       
 باالشتراك مع اللجنة االقتصادية ٢٠٠٤مارس /آذار

واالجتماعية لغريب آسيا مع حلقة عمل إقليمية بشأن تطوير  
جتّمعات وشبكات منشآت الصناعة التحويلية الصغرية  

واملتوسطة، إىل استقطاب اهتمام كبري، مما سيكفل استمرار 
 .هذه األنشطة

وكما وردت اإلشارة أعاله، فإنّ أحد عناصر برنامج       -٢٨
ويقتضي هذا . حوث يتناول أيضا تنمية القطاع اخلاص  الب

العنصر البحثي أن تكفل أنشطة البحوث إسهام املنشآت 
الصغرية واملتوسطة وتنظيم املشاريع يف تعزيز النمو والتعلّم  
والتخصُّص واالبتكار التكنولوجي والصادرات من ناحية، 
وأن تعتمد على التجارب الناجحة للمسؤولية االجتماعية         
. للشركات من أجل تعزيز التنمية املستدامة، من ناحية أخرى

ويف هذا السياق ويف إطار برنامج تعاون حبثي ومواضيعي مع 
سويسرا ومعهد الدراسات اإلمنائية يف اململكة املتحدة، مت   
االنتهاء من دراسة عن التجّمعات الصناعية والتخفيف من 

جتعل تطوير حدة الفقر تتضمن استراتيجيات لوضع منهجية   
التجّمعات أكثر فائدة للفقراء وأداة حامسة لدعم األهداف   

ومن اإلجنازات اهلامة ذات الصلة باتفاق         . اإلمنائية لأللفية 
األمم املتحدة العاملي نشر دراسة استقصائية للمنشآت      
الصغرية واملتوسطة يف إطار االتفاق العاملي، ونشر وثيقة    

لشراكات من أجل تنمية   باالشتراك مع اليونديب بعنوان ا 
 .املنشآت الصغرية

ومتابعة لتوصيات جلنة األمم املتحدة لتنمية القطاع      -٢٩
اخلاص، سيتّم التوقيع مع اليونديب على اتفاق يتعلّق بربامج     

 .التعاون التقين املشتركة  
 

 الصناعات الزراعية   : ٥منيطة اخلدمات  
 
تركيز  يف جمال الصناعات الزراعية، واصلت اليونيدو       -٣٠

أنشطتها وفق اخلدمات ذات األولوية احملّددة يف اإلطار    
وفيما  . ٢٠٠٧-٢٠٠٤الربناجمي املتوسط األجل للفترة      

 وتعزيز موارد الّرزق يف اجملتمعات   نظم ما بعد احلصاديتصل ب
الريفية من خالل شبكات كفؤة لتوريد املنتجات الزراعية، مت         

احلصاد يف أوغندا من   إنشاء مثانية من مراكز جتريبية ما بعد    
وملا كانت  . أجل جتفيف الفواكه واخلضار االستوائية    

املنتجات معّدة للتصدير، قامت ثالثة من هذه املراكز حىت        
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وتركّز على   " Pride Uganda"اآلن بتكوين شركة تسمى    
وقد ُمّولت املراكز الثالثة األوىل بالكامل، فيما       . الصادرات

راكز األخرى على أساس    جيري يف الوقت نفسه إنشاء امل 
وتتوىل الشركات نفسها االستثمار يف   . التمويل اجلزئي 

وقد طلب برنامج  . املعدات الالزمة وتغطية التكاليف األخرى   
ميّول من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األغذية       
والزراعة والبنك الدويل وينفّذ من قبل وزارة الزراعة أن         

 مركزا آخر يف جنوب البالد ٤٠شاء تساعد اليونيدو يف إن
لتهتم كذلك مبنتجات القطاعات الفرعية األخرى مثل قطاع  

وبالنسبة جلمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية،    . األلبان
شرعت اليونيدو يف مشروع يهدف إىل إقامة وحدة لتجهيز 

ويكمن اهلدف العام     . حليب املاعز ممّولة من مجهورية كوريا  
ر يف تعزيز القدرة الوطنية على كفالة توافر    والغرض املباش

األغذية املأمونة ذات القيمة الغذائية العالية يف املناطق الريفية  
 .كما يف املناطق غري الزراعية 

ويف جمال املنتجات املبتكرة، جيري تعزيز مركز     -٣١
خدمات صناعة األحذية واجللود، الذي أنشأته اليونيدو يف    

م   املدّعصميم قوالب األحذية    مصر، بإضافة مرافق لت 
وقد متّ إنشاء مراكز للتصميم املدّعم باحلاسوب  . باحلاسوب

خلدمة الصناعة احمللية الصغرية لألحذية يف االحتاد الروسي         
 .وإريتريا

وقد أصبح مركز مماثل للتصميم املدّعم باحلاسوب يف   -٣٢
جمال صناعة املالبس يف كوبا يعمل بصورة كاملة يف معهد      

التابع لوزارة الصناعات اخلفيفة، ويقّدم      ) BOGA (بوغا
  ٢ ٥٠٠ مصنعا للمالبس تشّغل حوايل      ١٧اخلدمات إىل   

  ٧وفضال عن تقليص نفايات القّص بنسبة تصل إىل       . عامل
يف املائة، يقّدم املعهد كذلك خدمات هتدف إىل زيادة     

 .إنتاجية األيدي العاملة 

 إطار مبادرة   ويف سياق تقدمي املساعدة التقنية يف     -٣٣
اليونيدو املتعلقة بفترة ما بعد األزمات، اسُتهل يف منطقة 

  احمللية اجملتمعات جبال النوبة يف السودان مشروع لبناء     
، ممّول من الفقرحدة ألغراض األمن الغذائي والتخفيف من  

وإضافة إىل   . صندوق األمم املتحدة االستئماين لألمن البشري  
ل من جمموعة األمم املتحدة   ذلك، مت احلصول على التموي

اإلمنائية لفائدة برنامج يهدف إىل تعزيز املنشآت الصناعية        
 .املنـزلية يف املناطق الريفية واحلضرية يف العراق 

 
 الطاقة املستدامة وتغّير املناخ  : ٦منيطة اخلدمات  

 
يف جمال الطاقة، متّ إيالء اهتمام خاص للخدمتني اللتني         -٣٤

استخدام مصادر الطاقة الريفية يف : "مهاحتظيان باألولوية و
كفاءة "و " أغراض إنتاجية، مع التركيز على الطاقة املتجّددة  

 ".استخدام الطاقة 

ويهدف برنامج اليونيدو للطاقة الريفية إىل حتقيق ما     -٣٥
 :يلي

دراسة اجلدوى وتوضيح النجاعة االجتماعية        •
 واالقتصادية لشّتى النهج املولّدة للطاقة؛  

شجيع املنشآت احمللية املستدامة اليت ميكنها أن تقّدم      ت •
خدمات موثوقة يف جمال الطاقة باالعتماد على    

 تكنولوجيات الطاقة املتجّددة؛

توليد /استبانة األنشطة املدّرة للدخل واملتصلة بإنتاج   •
 .أو باستخدام الطاقة يف املناطق الريفية  /و

 ألغراض   ويتطابق توفري خدمات الطاقة الريفية  -٣٦
االستعمال املنتج مع األهداف اإلمنائية لأللفية واإلستراتيجية 

وبإمكان الطاقة أن حتّد من الفقر ومتنع    . املؤسسية لليونيدو
اجلوع بواسطة تيسري التطبيقات املدّرة للدخل، وإنشاء   
املنشآت الصغرية، وكذلك توفري الكهرباء من أجل ضّخ املياه       

ومن األمثلة على مشاريع . ي طحن األغذية والطه /وجتهيز
اليونيدو يف جمال الطاقة الريفية مشروع لتوليد الكهرباء يستند 
إىل الطاقة املتجّددة لتزويد الشبكات الصغرية املعزولة يف 
زامبيا، ومتت املوافقة على متويله من قبل مرفق البيئة العاملية   

ية وتبلغ ميزانية هذا املشروع اإلمجال    . ٢٠٠٤مايو /يف أّيار
 مليون دوالر، وهو يهدف إىل حتسني األحوال املعيشية      ٧,٨
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لسكان الريف بإتاحة خدمات الطاقة العصرية وتشجيع      
 .أنشطة توليد الدخل

وفيما يتعلّق بكفاءة استخدام الطاقة، تعتمد اليونيدو       -٣٧
هنجا قائما على النظم يهدف إىل حتقيق الكفاءة األمثل لنظم          

صانع لتزّود نقطة االستعمال يف    الطاقة اليت تستخدمها امل  
احملطة خبدمات تتيحها الكهرباء والغاز وغريمها من أنواع 

وال حتتاج هذه اجلهود إىل األخذ بأحدث        . الوقود
، لكّنها تعتمد على نقل  )ورّبما أغالها مثنا (التكنولوجيات  

التكنولوجيا واملهارات واملعلومات اليت ميكن، عندما يكتسبها      
يد، أن ُتستنسخ من خالل التدريب داخل البلد     الطرف املستف

أّما الكفاءة يف  . والدعم املقّدم إىل مؤسسات تقدمي اخلدمات   
استخدام الطاقة فتؤدي إىل خفض التلّوث واحلّد من كثافة       

. الطاقة املستخدمة وحتسني اإلنتاجية والقدرة على املنافسة     
ساعدة  ومن األمثلة على مشاريع اليونيدو يف هذا اجملال امل         

املقّدمة إىل حكومة اهلند من أجل استهالل برنامج وطين 
لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة يف قطاع الصناعة الصغرية  

ويهدف هذا املشروع ال إىل حتسني كفاءة     . لألدوات اليدوية  
استخدام الطاقة فحسب، بل كذلك إىل خفض التلّوث، مبا   

 .فيه انبعاثات غاز الدفيئة

ق باجملال ذي األولوية املتعلق بتغّير املناخ، ال     وفيما يتعلّ -٣٨
. تزال أنشطة اليونيدو موّجهة ضمن إطار بروتوكول كيوتو

وعلى وجه التحديد، هتدف اخلدمات املقدَّمة إىل بناء   
القدرات الوطنية للبلدان املشاركة وتعزيز الشراكات    

قيق  االبتكارية الستبانة وتنفيذ مشاريع آلية التنمية النظيفة وحت    
ويف إطار هذا اجملال      . تقليص مشهود النبعاثات غاز الكربون   

ذي األولوية تسعى اليونيدو أيضا إىل االستفادة من أوجه   
التآزر بني بروتوكويل مونتريال وكيوتو عرب استبانة الربامج       

 .املفيدة للهدفني البيئيني العامليني كليهما  
 

 بروتوكول مونتريال : ٧منيطة اخلدمات  
 
 مشروع من مشاريع ٩٠٠وىل اليونيدو حاليا تنفيذ تت -٣٩

.  بلدا ناميا يف مجيع أحناء العامل    ٧٠بروتوكول مونتريال يف 

 مليون دوالر،    ٣٥٠وتبلغ ميزانية هذه املشاريع اإلمجالية حنو     
 طن من    ٣١ ٠٠٠وهي هتدف إىل التخلّص تدرجييا من حنو       

 اليونيدو إىل   وإضافة إىل ذلك، تقّدم   . املواد املستنفذة لألوزون  
ومتاشيا مع اخلدمة    .  بلدا الدعم يف جمال تعزيز املؤسسات      ٢١
، حصلت اليونيدو   ٧ ذات األولوية من منيطة اخلدمات   ١

على املوافقة على ما وضعته من خطط وطنية وقطاعية      
  ٣٩للتخلص التدرجيي من تلك املواد يبلغ عددها اإلمجايل           

جهودها من أجل    خطة تساعد بفعالية البلدان النامية يف    
 .االمتثال

 
  البيئية اإلدارة : ٨منيطة اخلدمات  

 
تتناول منيطة اخلدمات هذه مسألة االستدامة البيئية         -٤٠

وتشمل  .  من األهداف اإلمنائية لأللفية     ٧وفقا للهدف   
اخلدمات ذات األولوية يف إطار هذه النميطة اإلنتاج األنظف         

تيجية اليونيدو يف جمال وُتنفَّذ استرا. واملستدام وإدارة املياه 
اإلنتاج األنظف واملستدام بواسطة شبكة من املراكز الوطنية 

 :لإلنتاج األنظف وتسعى إىل حتقيق األهداف التالية

نشر التكنولوجيات املعّززة للنوعية واإلنتاجية       •
 والسليمة بيئيا؛

مساعدة البلدان النامية على الوصول إىل أسواق          •
 .التصدير

دد، جتدر اإلشارة إىل أن اليونيدو بصدد مراجعة    ويف هذا الص 
استراتيجيتها يف جمال اإلنتاج األنظف مع التركيز بصفة  

ويف السياق نفسه، تعمل   . خاصة على تصميم املنتوجات  
  -اليونيدو على تنظيم مؤمتر إقليمي حول استدامة املوارد    

إقفال حلقة املواد، سُيعقد يف حيدر آباد باهلند يف  
 .٢٠٠٤تمرب سب/أيلول

وباملثل، تتيح خدمات اليونيدو يف جمال إدارة املياه   -٤١
نقل أفضل ما يتوافر من التكنولوجيات السليمة بيئيا من أجل   

األهنار   (منع صرف النفايات الصناعية السائلة يف املياه الدولية    
ومن مثّ   ) والبحريات واألراضي الرطبة واملناطق الساحلية      
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وهتدف هذه اخلدمة . ائدة األجيال القادمة محاية موارد املياه لف
 :إىل حتقيق مجلة من األمور منها

 الذهب بالطرق  مساعدة القطاع الصغري لتعدين    •
على التقليل إىل أدىن حّد من صرف الزئبق   احلرفية 

 عايل السّمية املستخدم يف استخراج الذهب؛   

مساعدة احلكومات على العمل معا يف إدارة أحواض          •
واملناطق  ، واألراضي الرطبة  لعابرة للحدود، األهنار ا  

 الكربى يكولوجية البحريةالساحلية، والنظم اإل
 .واستخدامها بشكل مستدام

ويشمل برنامج اليونيدو الدويل يف جمال املياه مشروع أفريقيا     
 بلدا ويهدف إىل العمل بواسطة  ١٦اإلقليمي الذي يشمل 

تنـزاف املوارد   إجراءات إيكولوجية إقليمية على مكافحة اس
يف املنظومة البحرية املعيشية وتدهور املناطق الساحلية  

وحظي هذا املشروع  . اإليكولوجية الكبرية ملنطقة تيار غينيا    
باملوافقة والتمويل من جانب مرفق البيئة العاملية مبنحة قدرها   

 . مليون دوالر  ٢١

 بلدا باملساعدة    ٣٨ ذلك، تزّود اليونيدو    علىوعالوة  -٤٢
اتفاقية   تضع خططها التنفيذية الوطنية يف إطار لكي

وقد جرى اختاذ . ستوكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة
مبادرات عديدة متت املوافقة عليها من أجل صوغ وتنفيذ 
مشاريع مبتكرة واسعة النطاق للقضاء على خمزونات    

ونتيجة لنجاح اليونيدو  . امللوثات العضوية الثابتة وانبعاثات 
 هذا اجملال، ُمنحت املنظمة االستفادة املباشرة من أموال   يف

مرفق البيئة العاملية املخصصة للمجال ذي األولوية املتعلّق 
 .امللوثات العضوية الثابتة بالقضاء على 

  
 مسائل أخرى -ثانيا

 الالّمركزية
 
أُحرز منذ الدورة العاشرة للمؤمتر العام يف كانون       -٤٣

ّدٌم كبري يف اجلهود اليت تبذهلا    تق٢٠٠٣ديسمرب  /األّول
اليونيدو من أجل إحراز املزيد من التقّدم يف عملية نقل 
أنشطتها من املركز إىل امليدان ومن أجل زيادة تعزيز وترشيد 

ويشمل التحالف املقترح مع اليونديب   . حضورها امليداين 
تنفيذ مبادرات موضوعية من خالل برنامج إمنائي مشترك   

.  منوذج جديد مرّشد للحضور امليداين    وكذلك من خالل   
 عرض مفّصل التفاق التعاون الذي        IDB.29/9ويرد يف الوثيقة   

 .يدعم هذا التحالف  
 

 بيان الرؤية االستراتيجية
 
جيري النظر بصورة أولية يف صوغ بيان لرؤية       -٤٤

استراتيجية طويلة األمد، بغية كفالة إجنازه من أجل عرضه      
ورته احلادية عشرة حسب الطلب       على املؤمتر العام يف د    

 .٢-ق/١٠-الوارد يف القرار م ع  
  

 اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه -ثالثا
لعلّ اجمللس يوّد أن حييط علما باملعلومات الواردة يف          -٤٥

 .هذه الوثيقة
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