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 جملس التنمية الصناعية
 الدورة التاسعة والعشرون

 ٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١١-٩فيينا، 
 من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

 
   اجلنوبالتعاون فيما بني بلدان 

 تقرير من األمانة عن التقدم احملرز
  

 يفيد عن التطّورات املستجدة واإلجراءات املتخذة مؤخرا بشأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، عمال بالقرار          
 .٤-ق/١٠-م ع

 مقدمة
 
يف اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل لتحقيق األهداف    -١

اإلمنائية لأللفية، مثّة تسليم   اإلمنائية املقررة، مبا فيها األهداف     
التعاون و. عاملي بدور التعاون التقين فيما بني البلدان النامية 

فيما بني بلدان اجلنوب ليس بديال عن التعاون بني الشمال 
 مثلمـــا جاء يف قـــرار املؤمتـــر العـــام واجلنوب بل مكمال له،

 .٤-ق/١٠-م ع

تعاون فيما بني  وقد تلقت أنشطة اليونيدو يف جمال ال -٢
بلدان اجلنوب دفعة جديدة منذ أن اعتمد املؤمتر العام القرار    

، الذي سلّم فيه بأمهية هذا التعاون  ٤-ق/١٠-م ع
ويف الوقت احلاضر، تنصّب أنشطة اليونيدو ذات . للمنظمة

الصلة على ترويج االستثمار والطاقة املتجّددة، مع اهتمام    
 .خاص مبشاريع الطاقة الريفية 

، IDB.28/2 (٢٠٠٣ّدم التقرير السنوي لعام  ويق -٣
مؤمتر طوكيو  معلومات خلفية عن أمهية  ) زاي-الفصل الرابع

ألنشطة اليونيدو يف  ) تيكاد  (ا  الدويل املعين بالتنمية يف أفريقي
 .جمال التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

  
   األساليب-أوال

 
   التعاون الثالثي-ألف

 
وى املعين بالتعاون فيما بني  املؤمتر الرفيع املستمنذ  -٤

 إىل    ١٠، املغرب، من    يف مراكشالذي ُعقد ،بلدان اجلنوب
 ٧٧، تركّز جمموعة الـ    ٢٠٠٣ديسمرب   / كانــون األول  ١٩

وهذا التركيز يتعلّق على وجه   . على أمهية التعاون الثالثي
اخلصوص باستخدام خربات ومؤسسات االقتصادات 

تقّدمة واملنظمات الدولية  الصاعدة بدعم مايل من البلدان امل



 IDB.29/13 
 Arabic 
 Page 2 
 
 

وترد يف الفقرات التالية أمثلة هلذا  . لصاحل البلدان النامية
 .األسلوب من التعاون

  
 األفريقي لترويج االستثمار والتكنولوجيا    -املركز اآلسيوي 

 
األفريقي هو وليد مؤمتر  -إنّ مفهوم التعاون اآلسيوي -٥

) تيكاد الثاين   (طوكيو الدويل الثاين املعين بالتنمية يف أفريقيا  
وتقوم اليونيدو منذ ذلك الوقت بدعم . ١٩٩٨يف عام 

 ملركز اآلسيوي األفريقي لترويج االستثمار والتكنولوجيا    ا
بتمويل من حكومة اليابان بغية تشجيع االستثمار ونقل 

واملركز هو شبكة من   . التكنولوجيا من آسيا إىل أفريقيا
االستثمار   الشراكات وحمور تلتقي فيه هيئات تشجيع   

األفريقية ورابطات األعمال التجارية وكذلك الوكاالت  
اآلسيوية لتشجيع االستثمار يف اخلارج لتنفيذ شّتى الربامج 

وبذلك ميثل املركز مصدر إهلام ودعم  . املشتركة بينها 
لشركائه األفارقة لكي يسّوقوا يف آسيا ما لديهم من فرص  

وعيهم مبا تتيحه    لزيادة  استثمارية، ولشركائه اآلسيويني  
أفريقيا من الفرص ولترمجة ما لديهم من اهتمام عام إىل     

ولذلك، تشمل برامج . خطوات ملموسة صوب االستثمار
املركز مبادرة املنظورات اآلسيوية الستقصاء فرص االستثمار        
يف أفريقيا، وتسويق جممالت املشاريع االستثمارية      

حلقات دراسية  والتحليالت القطاعية عرب اإلنترنت، وعقد   
استثمارية يف املدن اآلسيوية الكربى، وعقـد حلقات عمل  

قانون و ،"كل شيء األسلحة"حول مواضيع مثل مبادرة (
،   نظام األفضليات املعّمم ، ولنمو والفرص يف أفريقيا ا تشجيع

، وبعثات   )واألرصدة الكربونية يف إطار آلية التنمية النظيفة 
إىل أفريقيا، وترتيب لقاءات تقّصي احلقائق وإنشاء األعمال  

ثنائية للمزاوجة بني أصحاب األعمال وتنظيم برامج مندوبني  
 .ألغراض املتابعة 

ملركز   ، أفضى مشروع ا ٢٠٠٤يوليه  /وحىت هناية متوز -٦
 إىل اآلسيوي األفريقي لترويج االستثمار والتكنولوجيا

 :إحداث أثر كبري، وهو ال يزال يف طور النمو 

انية بلدان يف أفريقيا ومخسة يف  يغطي نشاط املركز مث  •
 آسيا، وهو اآلن بصدد تغطية بلدين آخرين يف آسيا؛   

  ٢٣٠ُنظّمت رحالت استثمار إىل أفريقيا ألكثر من       •
رجـل وامرأة أعمال من آسيا لعقد ما يزيد على  

  لقاء ثنائي ملناقشة أنشطة جتارية واستثمارية؛   ١ ٠٠٠

ن آسيا  رجل وامرأة أعمال م٢ ٢٠٠التقى أكثر من  •
 وأفريقيا ملناقشة أنشطة جتارية واستثمارية؛  

 حلقة دراسية استثمارية لصاحل  ٢٤ُنظّمت حىت اآلن  •
 رجال ونساء أعمال يف ستة بلدان آسيوية من ٩٠٧

 أجل ترويج فرص استثمارية يف أفريقيا؛ 

سّجــل موقـع املركـز علـى اإلنترنـت أكثــر مــن      •
 ؛ زيارة للحصول على معلومات ١٩٦ ٥٠٠

 جممل مشروع  ٤٦٥ُسّوق يف آسيا أكثر من  •
 . حتليال قطاعيا خاصا بأفريقيا٤٥استثماري و

  
 هيئات واعتماد  صدار شهادات النوعية  النظام اإلقليمي إل

الحتاد التابع ل  والتوحيد القياسي وتعزيز النوعية،   صداراإل
  أفريقياباالقتصادي والنقدي لغر 

 
االحتاد   املشترك مع بعد جناح الربنامج اخلاص بالنوعية  -٧

 واملمّول من االحتاد   االقتصادي والنقدي لغريب أفريقيا 
األورويب، تقوم اليونيدو حاليا باالشتراك مع بلدان االحتاد       
الثمانية بصوغ برنامج جتريبـي دون اقليمي إلعادة هيكلة      
الصناعة واالرتقاء هبا لكي يتسّنى لغرب أفريقيا مواجهة    

") اتفاق الشراكة االقتصادية  ("ة حرة   نتائج إنشاء منطقة جتار   
. ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين ١مع االحتاد األورويب حبلول   

وسيبدأ برنامج االرتقاء الصناعي بالسنغال، حيث خصصت  
 أكثر من مليون يورو    ٢٠٠٤الوكالة الفرنسية للتنمية يف عام 

ومن املتوقّع أن يتيح التمويل الذي سيقّدمه . لليونيدو لتنفيذه
حتاد األورويب الحقاً توسيع هذا الربنامج ليشمل بلدانا   اال

وسوف .  أفريقيا باالحتاد االقتصادي والنقدي لغرأخرى يف 
تنفذ اليونيدو هذه األنشطة اهلادفة إىل إعادة هيكلة الصناعة     
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واالرتقاء هبا يف غرب أفريقيا مستفيدة من اخلربة املكتسبة يف          
ا، اليت سُتوفِّر اآلن خرباء    تونس وغريها من بلدان مشال أفريقي  

وهذا مثال للتعاون الثالثي . هلذا الربنامج يف غرب أفريقيا
 .مثري لالهتمام

  
  نقل تكنولوجيا اجلنوب-باء

 
تواصل اليونيدو، من خالل برامج ومشاريع ممّولة يف  -٨

أغلبها من بلدان اجلنوب، نقل تكنولوجيات منتقاة مستحدثة   
 تقوم مؤسسات يف الصني   وحىت اآلن، . يف هذه البلدان

 .واهلند بنشاط كبري يف جمال عرض تكنولوجياهتا  
  

 )الصني(الطاقة املتجّددة 
 
 ركز الدويل للمحطات الكهرمائية الصغرية  واصل امل -٩

 برناجمه الواسع للتعاون    ٢٠٠٤، يف عام   الصنييف هان تشو،
وكان    . فيما بني بلدان اجلنوب يف جمال الطاقة املتجّددة

برز تنظيم احللقة الدراسية الثانية املشتركة بني    احلدث األ
اليونيدو واملركز حول التعاون فيما بني البلدان النامية يف   
جمال احملطات الكهرمائية الصغرية، اليت ُعقدت يف الصني يف   

 بلدا   ١٢ مشاركا من   ٢٢ وحضرها  ٢٠٠٤أبريل  /نيسان 
كا    مشار ٢٩أفريقيا، وثالثة مشاركني من البلدان العربية و  

من مخسة بلدان آسيوية، ومشارك واحد من بلد يف أمريكا     
ومشلت اجلوانب األخرى للتعاون فيما بني بلدان . الالتينية

اجلنوب تدريب مهندسني أفريقيني على خمتلف جوانب 
وقام موظفون كبار من املركز   . احملطات الكهرمائية الصغرية

يا الشعبية  ببعثتني لتقدمي املشورة التقنية إىل مجهورية كور 
 .الدميقراطية والسودان، وجيري التخطيط لبعثات أخرى  

  
 )اهلند(الكتلة األحيائية   

 
 ةالكتلتغويز تكنولوجيا تواصل اليونيدو تشجيع نقل  -١٠

املستحدثة يف مركز بانغالور للبحوث، التابع ملعهد   األحيائية 
 إجراءات ٢٠٠٤واختذت يف عام . (IISc)العلوم اهلندي 

 وحدات جتريبية توضيحية يف إطار مشروعني     ملموسة إلنشاء 
ينتظر    (إنشاء جمّمع للطاقة املتجّددة يف كاساما، زامبيا       : مها

،   )٢٠٠٤ديسمرب  /أن يبدأ تركيب املعدات يف كانون األول 
ينتظر   (ونظام لتغويز الكتلة األحيائية يف كوكودريلو، كوبا   

). ٢٠٠٥أن يبدأ تركيب املعدات يف الربع األول من عام  
وقد جرى تدريب خرباء من زامبيا وكوبا يف معهد العلوم    

 .اهلندي
  

 )الصني، اهلند(املساكن املنخفضة التكلفة 
 
أنشأت اليونيدو تشجيع نقل جتارب الصني واهلند  -١١

وخرباهتما وتكنولوجياهتما التصنيعية، مبا يف ذلك ترويج   
االستثمار وبناء القدرات يف جمال إنتاج مواد بديلة لبناء      

 .ساكن يف بلدان أفريقية منتقاة امل
  

 تدعيم املؤسسات تعزيزا للتعاون -جيم
 فيما بني بلدان اجلنوب

 
املركز الدويل لالرتقاء بتكنولوجيا الصناعة التحويلية        

(ICAMT)اهلند ، 
 
أنشأت اليونيدو هذا املركز بالتعاون مع حكومة اهلند     -١٢

ا  لتقدمي الدعم للبلدان النامية من أجل حتسني أدائه 
التكنولوجي يف جماالت الصناعة التحويلية واإلنتاجية، 
والنوعية، والقدرة على املنافسة، من خالل االرتقاء 
بتكنولوجيات الصناعة التحويلية وتعزيز التعاون بني الشمال   
واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب وإقامة شراكات من أجل 

 .التنمية املستدامة
  

 ألغراض التكنولوجيا    الدويل لترويج شن جنمركز 
  الصني،(ITPC) التنمية املستدامة  

 
 الدويل لترويج شن جنمركز  أنشأت اليونيدو  -١٣

 بالتعاون مع حكومة   التنمية املستدامةألغراضالتكنولوجيا 
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الصني وجمموعة شن جن للطاقة من أجل معاجلة شواغل 
البلدان األقل منوا فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيات ذات  

لطاقة والبيئة ونقلها ونشرها، مبا يف ذلك الوصول   الصلة با
إىل مصادر التكنولوجيا، والتمويل، وتدريب القوى البشرية،  

وسيشكّل املركز مرتكزا مفيدا     . ونظم شبكات املعلومات
لترويج نقل التكنولوجيا وإقامة الشراكات التعاونية، واحلوار   

 صالت السياسايت وتبادل اخلربات ونشر املعلومات وإقامة   
جتارية يف جمال التكنولوجيا فيما بني بلدان اجلنوب وبني هذه      

 .البلدان وبلدان الشمال
  

مركز الصني الدويل للتبادل االقتصادي والتقين    
(CICETE) 

 
تساعد اليونيدو مركز الصني الدويل للتبادل  -١٤

االقتصادي والتقين يف جهوده الرامية إىل تعزيز التعاون   
: يما بني البلدان النامية يف اجملاالت التاليةاالقتصادي والتقين ف

االرتقاء بشبكة الصني للمعلومات املتصلة بالتعاون     ) أ(
االقتصادي والتقين فيما بني البلدان النامية بإنشاء مصرف    
بيانات خاص بالتكنولوجيات العملية واملنتجات وكذلك  

التعلّم عن بعد من /إنشاء نظام للتعليم ) ب(خدمات النظم؛ 
جل توفري املعلومات والتدريب يف جماالت تكنولوجية  أ

إجراء استقصاء ودراسة بشأن صوغ برامج    ) ج(منتقاة؛   
توضيحية للتعاون االقتصادي والتقين فيما بني البلدان النامية 

 .وإعداد توصية بشأن تدابري أخرى 
  

 ، الصني(ICM)املركز الدويل لترويج تكنولوجيا املواد    
 
ملركز الدويل لترويج تكنولوجيا   أنشأت اليونيدو ا -١٥

 يف تعاون وثيق مع حكومة الصني واألكادميية     (ICM)املواد 
الصينية ملواد البناء من أجل توفري منطلق للتكنولوجيات 
اجلديدة واالبتكارات يف جمال املواد اجلديدة مبا يسّد الفجوة 
بني طلب األسواق على التكنولوجيات اجلديدة واحتياجات 

وسيساعد    . نها والقاعدة التكنولوجية املوجودةالصناعة م
املركز البلدان النامية على تعزيز أدائها التكنولوجي يف قطاع   

صناعة املواد، الذي يؤثّر يف كافة القطاعات، وعلى تعزيز      
التعاون الدويل ونقل التكنولوجيا ألغراض التنمية الصناعية    

 .املستدامة
  

 "China Online"مشروع 
 
هي شريك كامل " UNIDO Exchange"إن شبكة  -١٦

مـن حيـث الناحيتني املوضوعيـة والتكنولوجيـة فـي مشـروع  
"China Online" الذي ُينفّذ باالشتراك مع السلطات الصينية ،

وشركات دولية وبالتعاون مع املكتب امليداين ومكتب 
. بيجني لترويج االستثمار والتكنولوجيا التابعني لليونيدو 

روع إقامة شراكة هادفة فيما بني بلدان اجلنوب   وسُيتيح املش
تربط بني منشآت صغرية ومتوسطة يف الصني ومنشآت  
صغرية ومتوسطة يف أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ وأمريكا    

 .الالتينية والكاريبـي

وفيما يتعلق باملستقبل، يوجد يف أفريقيا حاليا، منذ  -١٧
، إطار للتعاون  اعتماد مبادرة القدرات اإلنتاجية األفريقية  
وقد اعُتمدت . فيما بني بلدان اجلنوب لصاحل أقل البلدان منوا 

مبادرة القدرات اإلنتاجية األفريقية، وهي مبادرة وضعتها      
) كامي (اليونيدو بالتعاون مع مؤمتر وزراء الصناعة األفريقيني 

والقطاع اخلاص األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية  
، من )نيباد ( الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا األفريقية وأمانة

  ٢٠٠٤يوليه / متوز ٧جانب رؤساء الدول األفريقية يف 
بوصفها العنصر اخلاص بالتنمية الصناعية املستدامة يف  

وميكن هلذا التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، لصاحل  ". نيباد "
: قارة تضّم غالبية أقل البلدان منوا، أن جيري يف شكلني  

ما فيما بني األقاليم الفرعية األفريقية، وثانيهما بني    أوهل
اجلماعات االقتصادية اإلقليمية األفريقية وتلك املوجودة يف  

 .آسيا، وكذلك يف أمريكا الالتينية  
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 التعاون مع الوكاالت األخرى -ثانيا 

 
،  ٤-ق/١٠-وفقا ألحكام قرار املؤمتر العام م ع  -١٨

عملية يف جمال تعاون بلدان  دّعمت اليونيدو أيضا ترتيباهتا ال   
اجلنوب من خالل عدد من املؤسسات الدولية ووكاالت 

 .األمم املتحدة
  

 )اليونديب(  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي -ألف
 

من آليات ترويج االستثمار بواسطة التعاون فيما بني      -١٩
، اليت تيّسر إقامة  "UNIDO Exchange" بلدان اجلنوب شبكة
وقد . آت التجارية عرب بوابتها الدولية شراكات بني املنش 

أصبحت الشبكة مستودعا مركزيا للمعارف الصناعية    
ويف هذا اإلطار، وبناء     . وكذلك وسيطا نزيها عرب اإلنترنت    

، صممت "تيكاد "على طلب وحدة اليونديب املعنية بشؤون 
اليونيدو ونفذّت آلية للتشبيك األقاليمي بني أفريقيا وآسيا  

وتتيح هذه الشبكة  ". TICAD Exchange"تعرف باسم  
تروجيا هادفا لعروض وطلبات التعاون األفريقية يف آسيا      

ويف الوقت . وعروض وطلبات التعاون اآلسيوية فـي أفريقيا
تروجيا عامليا      " TICAD Exchange"نفسه، تتيح شبكة   

للشركات األفريقية واآلسيوية عرب ارتباطها األصيل مبنصة  
 ".UNIDO Exchange"التشبيك العاملية 

  

  املنظمات األخرى-باء
 

اعترافا بإسهام اليونيدو يف هذه املبادرة اهلامة للتعاون  -٢٠
فيما بني بلدان اجلنوب، دعيت املنظمة لدعم التشغيل التقين  

اآلسيوية، اليت ستصبح إطارا   -والفين لغرفة التجارة األفريقية 
ل بني مؤسسيا رئيسيا ومؤسسة دعم أقاليمية وسيطة للتفاع 

 .منظمي املشاريع األفريقيني واآلسيويني 

وُمضي يف تعزيز التعاون مع منظمات أخرى مثل    -٢١
، وغرفة  ٧٧ مركز اجلنوب يف جنيف، وأمانة جمموعة الـ  

،  ٧٧التجارة والصناعة يف البلدان النامية التابعة جملموعة الـ
والربنامج العاملي للعوملة وحترير التجارة والتنمية البشرية  

 -صندوق برييز تدامة التابع لألونكتاد واليونديب، واملس
 .غرييرو االستئماين  

وواصلت اليونيدو خالل املؤمتر الدويل بشأن الطاقات   -٢٢
  ٢٠٠٤يونيه  /املتجّددة الذي عقد يف بون، أملانيا، يف حزيران 

من أجل غرييرو االستئماين     -صندوق برييز   مباحثاهتا مع   
تياجات التكنولوجية تنفيذ برنامج مشترك لتقييم االح  

كمتابعة ملبادرة اليونيدو اليت أُطلقت يف مؤمتر القمة العاملي       
 .٢٠٠٢للتنمية املستدامة يف عام 

  
 اإلجراء املطلوب من اجمللس اختاذه -ثالثا

 
 .رمبا يود اجمللس أن حييط علما هبذه الوثيقة   -٢٣
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