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   مقدمة-أوال 

 ٢-ق/١٠-أصدرت هذه الوثيقة وفقا للقرار م ع -١
،   ٢٠٠٧-٢٠٠٤بشأن اإلطار الربناجمي املتوسط األجل،   

 واستكمل ١٠/١٤-بالشكل الذي قُدم به يف الوثيقة م ع
ومتثل هذه   . GC.10/CRP.4يف ورقة غرفة االجتماعات 

ائق نظرة عامة متسقة وشاملة بشأن جمموعة اخلدمات الوث
اليت ستوفرها اليونيدو ضمن إطار منائط خدماا الثمانية،    
وتشري أيضا إىل جماالت التركيز واألولويات الربناجمية لدى        

. املنظمة، وكذلك برنامج حبوثها على املدى املتوسط 
دورته   وحيدث هذا النص املعلومات املقدمة إىل الس يف 

 .IDB.29/12التاسعة والعشرين يف الوثيقة 
  

    التنفيذ-ثانيا
  نظرة عامة

طُبق اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة                       -٢
 بنجاح وفعالية منذ أن وافق عليه املؤمتر                   ٢٠٠٧-٢٠٠٤
 ذلك على كل من التدابري العامة اليت اختذت                        وينطبق    . العام

لبنود اإلطار الربناجمي   لضمان فهم مجيع موظفي اليونيدو 
املتوسط األجل فهما كامال، والتدابري األكثر حتديدا اليت 
اختذت لضمان اعتماد اخلدمات واألولويات املنصوص عليها     
لالضطالع بأنشطة اليونيدو املختلفة يف جمال التعاون التقين 

وقد وصفت هذه التدابري بالتفصيل يف . واحملفل العاملي
، كما وصفت يف هذا   IDB.29/12ثيقة الفصل األول من الو

الفصل العناية اليت أوليت لضمان أخذ التوجيهات اليت 
قدمتها الدول األعضاء يف املبادئ التوجيهية االستراتيجية  

بعني االعتبار على  " صوب حتسني إجناز برنامج اليونيدو  "
 .النحو الواجب

ووفقا ملا أُبلغ به الس يف دورته التاسعة    -٣
رين، فقد جرى تبسيط عملية املوافقة على الربامج   والعش

واملشاريع من خالل إنشاء أربع جلان للموافقة على املشاريع  
وقد اعتمد مؤخرا يف ). IDB.29/12 من الوثيقة  ١٠الفقرة  (

، إطار مراقبة إدارية جديد لصياغة وتنفيذ  ٢٠٠٥مارس /آذار
 اجلديدة وتتعلق هذه املبادئ التوجيهية. الربامج واملشاريع

لدورة إدارة الربامج واملشاريع باعتماد اليونيدو بشكل متزايد    
ملبادئ اإلدارة القائمة على النتائج يف مجيع أنشطتها كوسيلة      

. وأثرها ) مالءمتها وفعاليتها(لتحسني نوعية هذه األنشطة 
وقد أجرت اليونيدو، بعد أن أدخلت منهجية اإلدارة القائمة 

، تقييما ذاتيا نقديا     ٢٠٠١نذ عام  على النتائج تدرجييا م
 للتحقق من أا  ٢٠٠٤ألعماهلا يف هذا امليدان يف عام  

وقد كانت نتائج هذا التقييم . كانت تسلك املسار السليم
الذايت، اليت أقرا إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة اليت 
مولت بعض األعمال املبدئية اليت أفضت إىل إدخال اإلدارة   
القائمة على النتائج يف اليونيدو، قد أدت إىل حتديد عدد من   

وجيري اآلن   . ااالت اليت ميكن إحراز املزيد من التقدم فيها  
بذل اجلهود إلحراز فرص التقدم هذه، حيث مت إحراز 
اختراق هام للغاية من خالل صياغة وثيقة برنامج وميزانيتني   

ويرد    . ٢٠٠٧-٢٠٠٦قائمة على النتائج لفترة السنتني 
وصف أكثر تفصيال العتماد اليونيدو لنهج اإلدارة القائمة    

الفصل السادس من     (٢٠٠٤على النتائج يف التقرير السنوي   
 ).IDB.30/2الوثيقة 

وفضال عن ذلك، اختذت أيضا تدابري لتعزيز     -٤
الكفاءات التقنية ملوظفي اليونيدو وخربم الرفيعة املستوى 

للتدخل احملددة يف اإلطار الربناجمي   يف ااالت املختارة 
ويف هذا الصدد، صيغ برنامج للتعليم    . املتوسط األجل

التنظيمي عقدت يف إطاره سلسلة من حلقات العمل التقنية  
. ٢٠٠٤واحللقات الدراسية املركّزة يف الربع األخري من عام   

ومن املتوقع عقد املزيد من احللقات الدراسية يف الربع األول  
وتشتمل املواضيع اليت تغطيها احللقات على  . ٢٠٠٥م من عا

الربامج؛  /ج اإلطار املنطقي لتصميم وتقييم املشاريع   
، )وارتباطها بالعمليات التنظيمية  (وتصميم الوظائف 

واالبتكار من أجل التطوير؛ ونشر التكنولوجيا وتشجيع  
االستثمار؛ وتنمية القطاع اخلاص، واستراتيجيات احلد من   

كما صممت حلقات . واألهداف اإلمنائية لأللفية الفقر 
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دراسية توجيهية خاصة للموظفني الوطنيني يف امليدان لتعزيز  
 .خربام املهنية الرفيعة املستوى

ويف معرض تدبري آخر صمم لتعزيز أثر خدمات  -٥
اليونيدو على املستوى امليداين اهلام للغاية، أبرمت املنظمة  

يف  ) اليونديب(ج األمم املتحدة اإلمنائي     اتفاق تعاون مع برنام  
 لتعزيز متثيلها يف امليدان من خالل    ٢٠٠٤سبتمرب /أيلول

إنشاء عدد من مكاتب اليونيدو الفرعية داخل املكاتب     
-GC.11/7يشار إىل ذلك يف الوثيقة (امليدانية لليونديب 

IDB.30/17 .(   وينص هذا االتفاق على أن يتم، خالل فترة
 استحداث  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ملدة سنتني يف الفترة جتريبية أولية 

 مكتبا فرعيا لليونيدو الستكمال الشبكة امليدانية    ١٥
والغرض من . للمكاتب القطرية واإلقليمية التابعة لليونيدو

هذه املبادرة املشتركة بني اليونيدو واليونديب، على املدى    
 الطويل، هو زيادة الوجود امليداين لليونيدو يف ما يصل إىل  

وسيجري، يف بعض احلاالت، القيام أيضا    .  بلدا٨٠
مكاتب تقنية إقليمية  /باستكشاف إمكانية إنشاء مراكز   

مشتركة بني اليونيدو واليونديب بغية إحراز قدر أكرب من    
وسيكفل . التعاضد وزيادة حتسني العمليات املشتركة بينهما     

  هذا التمثيل امليداين املتزايد دور اليونيدو التشاركي يف    
االمتثال لدعوة األمني العام إىل زيادة التنسيق على املستوى        
امليداين وميكّن اليونيدو، يف الوقت نفسه، من القيام بدور 
أكثر فعالية يف صياغة وتنفيذ استراتيجيات وطنية للحد من    
الفقر واملشاركة بفعالية أكرب يف تطوير آليات التنسيق على   

ي املشترك وإطار عمل األمم  املستوى امليداين كالتقييم القطر
 .املتحدة للمساعدة اإلمنائية  

كما إن اتفاق التعاون مع اليونديب ميثل عنصرا    -٦
جوهريا هاما من حيث إنه ينص على التعاون االستراتيجي   

. بني املنظمتني يف مجيع ميادين النشاط اليت تغطيها اليونيدو  
 وعلى كل حال، فإن تركيزه الرئيسي ينصب على تنمية   

القطاع اخلاص الذي سيصاغ وينفذ بصدده برنامج مشترك    
وقد سعى اليونديب واليونيدو، يف اختيارمها  . للتعاون التقين

هلذا اال ذي األولوية، إىل تقدمي استجابة خملصة وريادية     
للتحليالت واالستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقرير   

دم إىل األمني العام   اللجنة املعنية بالقطاع اخلاص والتنمية املق
إطالق " حتت عنوان ٢٠٠٤مارس /لألمم املتحدة يف آذار
تسخري األعمال التجارية من أجل   : العنان لتنظيم املشاريع 

وهو يدعو إىل اختاذ اإلجراءات يف ثالثة جماالت   ". الفقراء
 :حمددة 

اال العام لتهيئة بيئة متكينية لتنمية القطاع    ● 
 اخلاص؛

ترك بني القطاعني العام واخلاص لزيادة      اال املش ● 
 الشراكة واالبتكار؛ 

جمال حشد املوارد والقدرات من قبل القطاع   ● 
 .اخلاص

ويهدف الربنامج املشترك بني اليونيدو واليونديب إىل دعم   
كل هذه األنشطة واألهداف اليت تقع ضمن والية كل من  

 اإلشارة   املنظمتني، كما يتبني ذلك بالتفصيل الحقا يف سياق      
 ).تنمية القطاع اخلاص (٤إىل منيطة اخلدمات 

وحيدث النص التايل املعلومات املقدمة إىل الس يف  -٧
، مع اإلشارة إىل الفقرة ذات العالقة يف  IDB.29/12الوثيقة 

تلك الوثيقة يف سياق كل عنوان من عناوين منائط اخلدمات  
 .ذات الصلة

  
شـيدة للصـناعة واالحصاءات     اإلدارة الر : ١منـيطة اخلدمـات     

  الصناعية
جيـــري حالـــيا اســـتعراض وتنقـــيح املنهجـــية بشـــأن   -٨

ــياق اإلدارة   ــتراتيجي، يف ســـ ــناعي االســـ التشـــــخيص الصـــ
ويتوقع أن يتم إجناز هذه العملية يف الربع      . الرشـيدة للصناعة  
وفضــال عــن ذلــك مــن املــتوقع أن . ٢٠٠٥الثالــث مــن عــام 

ملعـين بعملـية االبتكار والتعلّم يف       يعقـد املؤمتـر الـدويل الـثاين ا        
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ــوز    ــند يف مت ــنغالور باهل ــدن الديناميكــية يف ب ــناطق امل ــيه /م يول
٢٠٠٥. 

وباإلضــافة إىل ذلــك، ســيحدث ســجل اإلجنــازات   -٩
وقد مت  . يف جمـال التنمـية الصـناعية بشـكل منتظم كل سنتني           

تقريـر التنمية   إصـدار هـذا السـجل ونشـره لـلمرة األوىل مـع              
ــناعية  ــجل   . ٢٠٠٢/٢٠٠٣ (IDR)الصــ ــذا الســ ــيح هــ ويتــ

ــتقاة مــن األداء الصــناعي     ــة بشــأن جوانــب من ــيانات مقارن ب
ــيها األداء الصــناعي      ــوم عل ــيت يق ــية ال ــز اهليكل وبشــأن احلواف

وسـتتاح جمموعـات البـيانات يف هـذا السـجل على            . للـبلدان 
 يف النصـف الـثاين من       (CD-ROM)أقـراص مدجمـة حاسـوبية       

م إلجـــــراء التحلـــــيالت وســـــتظل تســـــتخد. ٢٠٠٥عـــــام 
واملقارنـات وكذلـك الستخالص االستنتاجات بشأن األداء        

ــيمي  ــيا إجــراء التحديــث    . القطــري واإلقل ــرر مبدئ ومــن املق
 .٢٠٠٧التايل يف عام 

وقـد يسـرت اليونـيدو، كجزء من استجابتها لقرار           -١٠
ديسمرب / كانون األول  ٢٣ املؤرخ   ٥٨/٢٣٣اجلمعـية العامة    

اء الــدول األفريقــية للمــبادرة اخلاصــة  ، اعــتماد رؤســ٢٠٠٣
بـالقدرات اإلنتاجـية األفريقـية واملـرفق املايل املرن املتصل ا            

. ٢٠٠٤يوليه  /يف متوز ) مـرفق القـدرات اإلنتاجية األفريقية     (
وقـد اعـتمدت هـذه املبادرة من ِقبل الشراكة اجلديدة لتنمية            

 وتتخذ  .أفريقـيا كإطـار سياسـايت للتنمـية الصناعية املستدامة         
ــراءات مـــع اجلماعـــات    ــيا اآلن تدابـــري وإجـ ــيدو تدرجيـ اليونـ
االقتصـادية اإلقليمـية واحلكومات والقطاع اخلاص األفريقي        
لترشــيد خطــط العمــل القطاعــية وخطــط الطــريق اإلقليمــية    

. ضـمن األولويـات القطاعـية للشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا         
ــيدو يف ا  ــيجة لذلـــك، شـــرعت اليونـ ــتدإلونتـ ــاج الـ رجيي دمـ

جلمـيع بـراجمها التكاملـية ألفريقـيا يف إطـار الشراكة اجلديدة             
ــية     ــالقدرات اإلنتاجــ ــة بــ ــبادرة اخلاصــ ــيا واملــ ــية أفريقــ لتنمــ

 .األفريقية

الـتقرير السنوي    بـاء مـن      -ويتـناول الفصـل الـرابع        -١١
تنفـيذ املـبادرة اخلاصـة بـالقدرات اإلنتاجية األفريقية           ٢٠٠٤

ــدة لتنمــية أفريقــيا بشــأن  كعنصــر مكــون يف الشــراكة اجلد  ي
وقـد بـدأت هـذه املـبادرة مبؤمتر         . التنمـية الصـناعية املسـتدامة     

دون إقلـيمي يف غـرب أفريقـيا بشـأن حتسني األداء الصناعي             
وتعزيــز العمالــة مبشــاركة فعالــة مــن املكتــب دون اإلقلــيمي   
ملـنظمة العمـل الدولـية، والبـنك اإلسـالمي للتنمـية ومصرف          

وقـد ركّـز أصـحاب املصـلحة املشاركون         . التنمـية األفـريقي   
 :يف أعمال متابعتهم على ثالث نقاط رئيسية

حتسني األداء الصناعي، مبا يف ذلك مواءمة     ● 
السياسات الصناعية يف سلسلة تطور قيمة 

املالبس من خالل  /األنسجة/منتجات القطن
 الشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛ 

ة متكني القطاع تعزيز املناخ االستثماري بغي      ● 
اخلاص من احلصول على الفرص اليت تتيحها  
املوارد غري املستغلة إىل حد كبري يف قطاع جتهيز   

 األغذية؛ 

االلتزام الواضح من ِقبل مجيع أصحاب املصلحة    ● 
بتقدمي مقترحات حمسوسة لدعم مرفق القدرات  
اإلنتاجية األفريقية اخلاص بغرب أفريقيا، مبا يف  

ضحة للمتابعة تقوم على أساس ذلك إجراءات وا
مكونات حمددة للربامج املتكاملة اجلارية واملقبلة  

 .لليونيدو

وتشـــتمل اجلهـــود األخـــرى الـــيت بذلـــتها اليونـــيدو  -١٢
لـترمجة حمفـلها العـاملي إىل واقـع من املساعدة التقنية يف إطار              

 :اإلدارة الرشيدة للصناعة على األنشطة التالية

ركت يف مؤمتر بشأن  أسهمت اليونيدو وشا ● 
القدرة على املنافسة نظمته إدارة التجارة 

يونيه   /والصناعة يف جنوب أفريقيا يف حزيران 
وباإلضافة إىل ذلك، ساعدت على   . ٢٠٠٤

تنظيم سلسلة من احملافل االستشارية بشأن تقوية  
الكفاءات املتعلقة باإلدارة الرشيدة واالقتصادية،    
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نيا املتحدة من    حبيث كانت غانا ومجهورية تنـزا   
 بني أوىل البلدان املشاركة؛ 

ساعدت اليونيدو حكومة مصـر على إعداد ورقة  ● 
،  "مصر قادرة على املنافسة  "بيضاء من أجل  

وتبدأ اآلن مشروعا رئيسيا يف اململكة العربية   
السعودية لتصميم استراتيجيات لتعزيز القدرة  

 على املنافسة والتنوع يف اال الصناعي؛ 

ري يف الوقت احلايل تنفيذ سلسلة من برامج جي ● 
بناء القدرات اليت تشتمل على التدريب على 
استخدام منهجية اليونيدو يف التشخيص الصناعي  
وحتليل القدرة على املنافسة يف جمال التجارة، مع  

 .التركيز على أمريكا الالتينية  

وتشـمل األنشـطة اجلديـرة باملالحظـة والـيت نفذت            -١٣
 اإلحصــاءات يف ســياق وظــيفة احملفــل العــاملي الــيت    يف جمــال

ــيدو   ــا اليونـ ــطلع ـ ــامس،   (تضـ ــل اخلـ ــون، الفصـ ــيل نـ التذيـ
IDB.30/2 (ما يلي: 

 للربنامج  ٢٠٠٥ وعام  ٢٠٠٤جولتا عام  ● 
املشترك بني اليونيدو ومنظمة التعاون والتنمية يف  
امليدان االقتصادي املعين جبمع اإلحصاءات  

 سنة؛الصناعية العاملية كل 

 من  ٢٠٠٥ و٢٠٠٤نشر وتوزيع طبعات عامي   ● 
منتجات املنشورات املخصصة للبيع واملستقاة من    

وتشمل هذه . قواعد اليونيدو اإلحصائية
الطبعات، من بني أمور أخرى، طبعات على  

لقواعد  (CD-ROM)أقراص مدجمة حاسوبية 
وقواعد ) إندستات(بيانات اإلحصاءات الصناعة  

والنسخة ض والطلب الصناعي بيانات ميزان العر 
. من احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية الورقية 

وفضال عن ذلك أُعدت النسخة احملدثة من 
جمموعة املنشورات غري املعروضة للبيع على 

وامللخصات القطرية  ، ٢٠٠٤االنترنت لعام  
 ؛اإلحصائية

مسامهة اليونيدو املنتظمة يف دوائر اإلحصاء    ● 
أجل تطوير وتعزيز املعايري الدولية عرب    الدولية من 

مشاركة املنظمة يف اجتماعات ترعاها اللجنة   
اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة وتعىن بالتنسيق 
بني الوكاالت يف جمال اإلحصاءات وصوغ   
البيانات الفهرسية اإلحصائية، وضمان نوعية  
بيانات القواعد املتعددة اجلنسيات، وتعزيز     

وحدة الدولية بني املنظمات املمارسة امل
ويف هذا السياق، شرعت   . اإلحصائية الوطنية

اليونيدو مع شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة،   
يف إعداد مدخالت تقنية لالستعراض الذي 
ستضطلع به اللجنة اإلحصائية لإلحصاءات 

 ؛ ٢٠٠٦الصناعية واملقرر إجراؤه يف عام 

نات بشأن  اإلنشاء اجلاري لنظام قاعدة بيا  ● 
اإلحصاءات اإلنتاجية لدعم البحوث اجلارية 
بشأن اإلنتاجية اليت تقوم ا اليونيدو يف سياق 

.  كما يرد وصفه تاليا    ١العنصر املكون للبحوث  
وتشمل احملتويات األولية البيانات املعدة للبحث 
والوصلة الالزمة للتحديث املنتظم واملعاجلة 

 الثانوية للبيانات؛

مات التقنية من خالل مقترحات إحصائية اإلسها ● 
وإعداد تقرير حتليلي ألحد برامج اليونسكو  
اجلارية يف جمال تنمية الصناعات الثقافية يف آسيا  

وقد نشرت هلذه الغاية ورقتان  . واحمليط اهلادئ
حتليليتان تستندان إىل قواعد بيانات اليونيدو    

. وورقتان منهجيتان جلمع اإلحصاءات الصناعية 
أُدجمت هذه األوراق يف املقترح املشترك بني      و

اليونيدو واليونسكو ومنظمة األمم املتحدة 
للملكية الفكرية الذي جرى تقدميه لندوة كبار     
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اخلرباء اليت عقدا اليونسكو لتنمية الصناعة 
الثقافية يف آسيا واحمليط اهلادئ يف جودبور، 

 .٢٠٠٥فرباير /اهلند، يف شباط

شـطة احملفـل العـاملي هـذه يف جمال          وقـد صـاحبت أن     -١٤
ــة مــن مشــاريع      اإلحصــاءات الصــناعية مخســة مشــاريع هام
الـتعاون الـتقين لتعزيز القدرات الوطنية يف جمال اإلحصاءات          

ويـنطوي أحـد املشاريع، والذي مت إجنازه يف عام          . الصـناعية 
ــيل اإلحصــائي    ٢٠٠٤ ــيانات وإجــراء التحل ــيم الب ، عــلى تقي

التحويلية السوداين على أساس نتائج     لفـائدة قطـاع الصـناعة       
الدراســـات االستقصـــائية الســـنوية املســـتقاة مـــن العنصـــر      

وتتضــمن . اإلحصــائي للــربنامج املــتكامل اخلــاص بالســودان 
مشــاريع الــتعاون الــتقين األربعــة اجلاريــة األخــرى عناصــر       
ــنان     ــا ولب إحصــائية للــربامج املــتكاملة اخلاصــة بكــل مــن غان

ودية وسـري النكا، وترمي إىل تعزيز       واململكـة العربـية السـع     
حصائية الوطنية هلذه البلدان على معاجلة      إلقدرات املكاتب ا  

 .حصاءات الصناعية إلنتاج بيانات عالية النوعية ونشرهاإلا
  

  ترويج االستثمار والتكنولوجيا: ٢منيطة اخلدمات 
لقــد بــدأ تنفــيذ اإلطــار الــربناجمي املتوســط األجــل،   -١٥

ــة   ، يف٢٠٠٧-٢٠٠٤ ــتثمار يف ثالثـــ ــز االســـ ــال تعزيـــ  جمـــ
 :مسارات متوازية

أنشطة التعاون التقين لبناء القدرات الوطنية  ● 
وتعزيزها الجتذاب االستثمارات األجنبية   
املباشرة من خالل توفري التدريب واملساعدة    
التنظيمية للمؤسسات، وإنشاء نظم معلومات  
. لكي يتخذ املستثمرون قرارام بصورة أفضل

مل هذه النظم على معايري للقدرة التنافسية وتشت
لالستثمارات يف قطاعات فرعية وجممالت 

وقد نفذت هذه األنشطة بشكل   . منشآت حمددة  
رئيسي يف إطار الربامج املتكاملة اجلارية 

 لليونيدو؛

الترويج املباشر يف الشراكات اليت قد تقود إىل  ● 
االستثمار األجنيب املباشر من خالل عدد من  
شبكات وقنوات اليونيدو، مبا فيها مكاتب 
ترويج االستثمار والتكنولوجيا، واملركز اآلسيوي     
األفريقي لترويج االستثمار والتكنولوجيا الذي  
أنشئ قبل حنو مخس سنوات يف سياق التعاون 

 UNIDO“بني بلدان اجلنوب وحمفل شبكة 
Exchange” على الويب، وجمموعة متنوعة من 

 ستثمار والتكنولوجيا؛حمافل ترويج اال

أنشطة احملفل العاملي، مبا فيها البحوث إلنتاج     ● 
بيانات وحتاليل جديدة من خالل الدراسات    
االستقصائية واألنشطة النموذجية، وأدوات  
كالنموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واإلبالغ 

وجممل املشروع االستثماري،   ) الكومفار(
حملافل  إدارة الشبكات وغريها من ا  /وإنشاء

كشبكة وكاالت ترويج االستثمار ومكاتب  
ترويج االستثمار والتكنولوجيا ومصفق التعاقد  

 .من الباطن والشراكة

وتتضـمن األنشـطة الـيت جـرى القـيام ـا حىت اآلن            -١٦
يف جمـال تـرويج االسـتثمار يف إطـار الربامج املتكاملة اجلارية             

ــية تقــدمي املســاعدة إىل مثــاين وكــاالت تــرويج اســتثما   ر وطن
لالرتقـاء بقدراا من خالل التدريب وإنشاء جماالت براجمية         

 ٨٠أخـرى؛ وإنشـاء وكالة ترويج استثمار جديدة؛ وصوغ          
مشـروعا اسـتثماريا كفـرص مشـاريع مشـتركة والترويج هلا             

 .دوليا

كمـا سـجل تقـدم يف خطـة العمـل اخلاصة بأنشطة              -١٧
 :ترويج االستثمار

شبكة وكاالت ترويج   –توسيع أنشطة اليونيدو  ● 
االستثمار يف أفريقيا، وبشكل خاص    
االستقصاءات اخلاصة باملستثمرين اليت جيري    
القيام ا حتت إشرافها، حبيث تستخدم نتائج     
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االستقصاءات لتصميم برامج عملية ملساعدة 
البلدان النامية على اجتذاب االستثمارات 

وقد . األجنبية وحشد االستثمارات الداخلية
ت نتائج االستقصاء األول من هذه      نشر

االستقصاءات والذي جرى القيام به يف عام    
، يف البلدان العشرة املشاركة ووضعت ٢٠٠٣

أنشطة لتنفيذ التوصيات السياساتية املستقاة من   
وقد شرع يف استقصاء ثاٍن  . هذا االستقصاء 

كذلك إلجراء حتليالت أكثر تعمقا للفئات    
جانب يف أفريقيا جنوب   املختلفة للمستثمرين األ

وسريكّز هذا االستقصاء على     . الصحراء الكربى 
أثر األنواع املختلفة من املستثمرين على  
االقتصادات احمللية وسيتحرى الروابط بني 
االستثمار األجنيب املباشر والتجارة يف سياق     

وستؤدي النتائج إىل صيغ  . البلدان املستهدفة
 ركة؛استراتيجية حمددة للبلدان املشا 

استكشاف استعمال وتطبيق اآلالت واألدوات  ● 
املالية اجلديدة لدعم اإلنتاجية واالرتقاء  
بالتكنولوجيا يف منشآت القطاع اخلاص يف بلدان  

وقد استهلت، يف هذا الصدد،  . أفريقية خمتارة 
عمليات جتريبية يف مجهورية تنـزانيا املتحدة     

ق إلنشاء آالت مالية جديدة لتعبئة موارد سو  
 .الرأمسال من أجل مشاريع استثمار صناعية

ومــن األنشــطة اهلامــة املضــطلع ــا يف هــذا الصــدد   -١٨
ــز        ــار املرك ــيا يف إط ــيا وآس ــني أفريق ــا ب ــز الشــراكات م تعزي
اآلسـيوي األفـريقي لترويج االستثمار والتكنولوجيا وتوسيع        
ــباطن والشــراكة، وذلــك مــن      ــتعاقد مــن ال شــبكة مصــفق ال

 . بينها إقامة ثالثة مصافق جديدةخالل عدة أمور من

وقـد عـاجل تنفـيذ اإلطـار الـربناجمي املتوسـط األجل              -١٩
 :يف جمال الترويج للتكنولوجيا ونشرها ااالت التالية

أنشطة التعاون التكنولوجي لبناء القدرة يف جمال     ● 
االستبصار ورسم املسار التكنولوجي يف أوروبا 

ة حديثا وأمريكا الدول املستقل/الوسطى والشرقية
الالتينية وآسيا، اليت تشتمل على التدريب وإقامة   
الشبكات وتطوير األطر املؤسسية والدراسات،   
ولتقوية البنية التحتية لنظم االبتكار الوطنية من   
خالل إنشاء وإدارة مراكز تكنولوجيا دولية  
ومراكز وطنية لنقل التكنولوجيا واالبتكار   

ركز غانا لالبتكار  التكنولوجي، مبا يف ذلك م
التكنولوجي لصاحل السلع الرأمسالية، وتوفري 

 التقييم لالحتياجات التكنولوجية واالرتقاء ا؛  

أنشطة احملفل العاملي، مبا يف ذلك معرض املستقبل      ● 
للتكنولوجيا، كحدث من أحداث املؤمتر العام 
احلادي عشر ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة       

/ لو، الربازيل، يف حزيران والتنمية يف سان باو
، وإذكاء الوعي، واملنشورات    ٢٠٠٤يونيه 

واملنهجيات املتعلقة باالستبصار التكنولوجي،   
وفتح بوابة على االنترنت لرسم املسار  
التكنولوجي، ومبادئ توجيهية لتقييم  

 .االحتياجات التكنولوجية

ــا يف ســياق      -٢٠  وتشــمل األنشــطة احملــددة املضــطلع
 :ج التكنولوجيا ما يليبرنامج تروي

برنامج النشر والدعم التكنولوجي لصاحل   ● 
الصناعات الصغرية، وذلك لوضع وتنفيذ مشاريع   
لالرتقاء بالتكنولوجيا القطاعية يف اهلند وإقامة  
آليات دولية جديدة لنشر التكنولوجيا ونقل   
املمارسات الدولية الفضلى يف إدارة التغير   

ملنشآت الصغرية   التكنولوجي على مستوى ا
 واملتوسطة يف البلدان النامية األخرى؛

الربنامج األقاليمي املتعلق ببناء القدرات لنقل  ● 
التكنولوجيات الكفؤة يف استخدام الطاقة 
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واملتوافقة مع البيئة وترويج االستثمارات احمللية يف 
جمال مواد البناء اليت تعتمد على املوارد احمللية من   

 منخفضة التكلفة يف أفريقيا  أجل إنشاء مساكن  
 وآسيا وأمريكا الالتينية؛ 

مرفق متويل التكنولوجيا املتوافقة مع املناخ يف  ● 
الصني وإقامة صندوق رأمسال مساهم ملعاجلة  
احلواجز املالية عن طريق توفري املسامهة 
االستثمارية يف رأس املال واملساعدة التقنية  

يل، للمنشآت الصينية من خالل نقل التمو
والترويج التجاري، وتطبيق التكنولوجيات  
واالبتكارات اجلديدة ذات األثر الكبري يف جمال   

 الطاقة النظيفة على نطاق الصناعة؛

 –تقييم االحتياجات : نقل التكنولوجيا"مبادرة   ● 
لتقوية القدرة املؤسسية " إجراءات الترويج

للبلدان املشاركة يف تقييم القدرات التكنولوجية  
 املستويني الوطين والقطاعي وعلى مستوى  على

املنشآت، ومساعدة النظراء على وضع برامج      
تقوم على القدرة لالرتقاء بالتكنولوجيا على   
الصعيدين الوطين والقطاعي، وتسهيل مواءمة 
االحتياجات التكنولوجية على صعيد املنشآت   

 .لغايات التعاون التقين االقتصادي 
  

  ة على املنافسة الصناعية والتجارةالقدر: ٣منيطة اخلدمات 
ركّز تنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل يف جمال       -٢١

القدرة على املنافسة الصناعية والتجارة على بناء القدرات    
التجارية من خالل أنشطة التعاون التقين، وذلك من أجل   

 :مساعدة البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية على ما يلي 

ناء وتعزيز القدرات الرقابية واملؤسسية والبشرية   ب ● 
الوطنية لتجاوز احلواجز اليت تعترض التجارة 
وللوفاء باملعايري الطوعية واإللزامية وإجراءات  
تقييم املطابقة لتكون قادرة على ولوج األسواق 

اخلارجية وحتسني محاية املستهلكني والبيئة يف   
 األسواق الداخلية؛

قدراا املؤسسية وقدراا على بناء وتعزيز   ● 
مستوى املنشآت لتحسني نوعية اإلنتاج الصناعي      
وإنتاجيته وتوسيع نطاق القدرات يف جمال  

 .العرض

ويف هذا السياق، ركِّز إىل حد كبري على تنفيذ   -٢٢
مذكرة التفاهم اليت وقّعتها اليونيدو ومنظمة التجارة العاملية    

ن من خالل حلقات   يف كانكو ٢٠٠٣سبتمرب /يف أيلول
دراسية لتقييم االحتياجات واستهالل العمل يف تسعة بلدان 

كما بذلت اجلهود لزيادة التعاون    . ريادية اختارا املنظمتان
مع سائر املنظمات والربامج املتعددة األطراف املشتركة يف   
بناء القدرات التجارية كمركز التجارة الدويل وبرنامج األمم    

والبنك الدويل  ) األونكتاد ( والتنمية املتحدة للتجارة 
واملنظمات املشاركة يف اإلطار املتكامل للمساعدة التقنية 
املتصلة بالتجارة لدعم أقل البلدان منوا، والفريق املشترك بني    
الوكاالت املعين بتيسري التجارة، ومع املنظمات التقنية  

تعاوين الرئيسية كاملنظمة الدولية للتوحيد القياسي واحملفل ال 
الدويل بشأن اعتماد املختربات واحملفل الدويل العتماد     
هيئات إصدار شهادات النوعية واملنظمة الدولية لعلم القياس   

 .القانوين واملكتب الدويل للمكاييل واملقاييس 

وتضمنت أنشطة احملفل العاملي املضطلع ا يف سياق  -٢٣
ة على البلدان  حبوثا عن أثر املعايري اجلديد    ٣منيطة اخلدمات 

النامية، واستقصاءات على مستوى املنشآت بشأن احلواجز   
التقنية اليت تعترض التجارة واملعايري اإلصحاحية ومعايري   
الصحة النباتية، ووضع نظام متري لتقييم احتياجات القدرة    
التجارية للبلدان النامية، مع التركيز على املعايري والبنية   

 ومدخالت إىل قاعدة البيانات املتعلقة  التحتية لتقييم املطابقة،
باملساعدة التقنية املتصلة بالتجارة وبناء القدرات اليت حتتفظ   
ا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة 

 .التجارة العاملية
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وقد متيزت أنشطة بناء القدرات التجارية والنفاذ إىل    -٢٤
 املضطلع ا يف سياق   ٣السوق املتعلقة بنميطة اخلدمات 

الربامج املتكاملة اجلارية واملشاريع ذات النميطة الوحيدة، 
 :بالتايل

تعزيز البنية التحتية لتوحيد املواصفات وتقييم   ● 
وتشتمل األعمال املضطلع ا يف هذا . املطابقة

السياق على مشاريع إقليمية متعددة يف بلدان    
يقيا،  االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفر 

ومنطقة دلتا امليكونغ، وأقل البلدان منوا يف 
وباإلضافة إىل  . جنوب آسيا، وأمريكا الوسطى

ذلك تنفّذ اليونيدو حاليا مشاريع قطرية لالرتقاء    
يئات املعايري وخمتربات علم القياس واالختبار   

  بلدا؛ ٢٧وهيئات منح الشهادات واالعتماد يف  

 خالل حتسني تعزيز القدرة على املنافسة من    ● 
وتشمل األنشطة املضطلع ا . النوعية واإلنتاجية

يف هذا السياق مشاريع إقليمية عن اإلدارة الكلّية   
للنوعية يف آسيا واإلنتاجية اإللكترونية والنوعية 
يف بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والدول 
املستقلة حديثا، وكذلك مشاريع لالرتقاء  

 اليونيدو وإلمكانية الصناعي واستخدام براجميات 
تتبع األغذية لتكون متماشية مع اللوائح التنظيمية 

 .يف البلدان املستوردة
  

  تنمية القطاع اخلاص: ٤منيطة اخلدمات 
تتركّز جهود اليونيدو يف جمال تنمية القطاع اخلاص   -٢٥

على تقدمي املساعدة للتغلّب على القيود اليت تواجهها 
ة يف تعزيز إنتاجيتها وقدرا على     املنشآت الصغرية واملتوسط 

وتتصل هذه القيود بشكل أساسي بقدراا احملدودة   . املنافسة
على الوصول إىل التكنولوجيات واملهارات واملعلومات 
واملعرفة الالزمة لتحريك النمو واحملافظة عليه واالرتقاء    

وقد مت تقدمي الدعم بطريقة متكاملة وكان يرتبط      . بالقدرات

من األحيان باألعمال املنجزة يف قطاعات حمددة     يف كثري 
كالصناعات الزراعية، أو لربامج متخصصة كتيسري التجارة    

وقد سلكت اليونيدو  . ونقل التكنولوجيا واإلنتاج األنظف 
يف تصميمها وتنفيذها لربامج استراتيجية موجهة 

ولذا صممت برامج املنظمة . للمجموعات املستهدفة
تياجات املختلفة موعات مستهدفة حمددة  لالستجابة لالح

من املنشآت الصغرية واملتوسطة ابتداًء باملنشآت املتوسطة   
. املتخصصة واملتطورة وحىت املنشآت الريفية الصغرية 

واشتملت هذه الربامج على برنامج الشراكات التجارية 
وخدمات املعلومات وتنمية جتمعات وشبكات املنشآت 

طة واحتادات التصدير وتنمية تنظيم املشاريع    الصغرية واملتوس
الريفية والنسائية وإطار متكيين ودعم مؤسسي للمنشآت   

 .الصغرية واملتوسطة

 يستهدف هذا   ‐برنامج الشراكات التجارية   -٢٦
الربنامج املنشآت املتوسطة والصغرية األكثر تقدما اليت تسعى      

 على ربط    إىل إحراز قدرة تنافسية دولية، ولذا فإنه يركّز  
املنشآت املتوسطة والصغرية باملنشآت األكرب وإدماجها يف    

وبالنظر إىل . السالسل العاملية األوسع لتطور قيمة املنتجات
أن االمتثال للمعايري والقواعد الرفيعة، مبا فيها املعايري البيئية      
واالجتماعية اليت تتزايد صرامة، ميكن أن يوفّر نفاذا أفضل  

قُدم الدعم إىل املنشآت املتوسطة والصغرية   إىل السوق، فقد 
من أجل فهم استراتيجيات املسؤولية االجتماعية املؤسسية  

وقد بين الربنامج اخلاص . للشركات الكربى واالستجابة هلا 
برنامج    : باملسؤولية االجتماعية املؤسسية على ثالثة أركان

يدو الشراكات التجارية بصفته العمود الفقري ألعمال اليون   
مع القطاع اخلاص؛ ومشاركة اليونيدو يف اتفاق األمم    

والباعث وراء ذلك هو احلاجة إىل تلبية (املتحدة العاملي  
؛ ومبادرة  )املتطلبات اخلاصة للمنشآت الصغرية واملتوسطة 

جديدة لبناء القدرات يف جمال املسؤولية االجتماعية  
ون التقين وبالتايل، جيري توسيع نطاق برامج التعا . املؤسسية

استنادا إىل برنامج الشراكة التجارية الناجح يف اهلند    
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والتركيز على تعزيز اإلنتاجية، حبيث تدمج فيها املسائل       
 .البيئية واالجتماعية

ويف إطار هذا الربنامج، نفِّذت مشاريع يف كل من  -٢٧
وصممت . جنوب أفريقيا واملغرب ونيجرييا وكرواتيا واهلند 

لكل من إندونيسيا ومجهورية تنـزانيا املتحدة    مشاريع جديدة 
وتعكف اليونيدو يف كرواتيا مثال   . وفييت نام ونيكاراغوا

على استحداث إطار سياسايت شامل للمسؤولية االجتماعية 
املؤسسية للقطاع العام وتقوم بتدخالت موازية على مستوى 
الشركات من أجل متكني املنشآت الصغرية واملتوسطة من  

 مبادئ املسؤولية االجتماعية املؤسسية، أي املسائل    إدماج
البيئية واالجتماعية، يف عملياا، حبيث يؤدي ذلك يف نفس    

املسؤولية "وقد صدر املنشور . الوقت إىل حتسني إنتاجيتها
أيتعني على  : االجتماعية املؤسسية وجدول أعمال التنمية
ة من   كواحد"املنشآت الصغرية واملتوسطة أن تعبأ بذلك؟ 

سالسل ورقات العمل التقنية املتعلقة باملنشآت الصغرية  
وباإلضافة إىل ذلك، واستنادا إىل حلقة عملية . واملتوسطة

نظِّمت بالتعاون مع اليونديب واالتفاق العاملي، صدر  
 .الشراكة من أجل تنمية املنشآت الصغريةاملنشور املشترك   

ية   توخيا لتحسني إنتاج‐خدمات املعلومات -٢٨
املنشآت الصغرية واملتوسطة وقدرا على املنافسة، ساعدت   
اليونيدو على بناء قدرات وطنية ومستدامة ألنشطة 

. املعلومات ودعم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
والبلدان املستفيدة حاليا من هذا الربنامج هي أوغندا واجلزائر  

كومة مع ح(ومجهورية تنـزانيا املتحدة وجيبويت والصني 
، وغواتيماال واملغرب واململكة العربية  )والية شانكسي

وقد بدأت أنشطة جديدة يف أوغندا لتوسيع . السعودية
القدرات الوطنية يف جمال دعم املعلومات وتكنولوجيا  
املعلومات واالتصاالت حبيث تشمل املقاطعات الريفية،   
وذلك من أجل تقدمي خدمة أفضل إىل الصناعات احمللية، مع 

 .التركيز بشكل خاص على دعم النساء منظِّمات املشاريع   

تنمية جتمعات وشبكات املنشآت الصغرية     -٢٩
 لكي تعاجل اليونيدو اموعة املستهدفة األكرب     ‐واملتوسطة

من املنشآت الصغرية اليت تزود األسواق الوطنية بشكل  
رئيسي ولكنها تعتزم كذلك أن تدخل أسواق التصدير،   

نظمة بشكل رئيسي على برامج تنمية التجمعات ركّز دعم امل 
ملساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة على التغلب على   

وتقدم . عقبات العزلة والوصول إىل الكفاءات اجلماعية
برامج الدعم هذه املساعدة يف جمال تصميم وتنفيذ  
استراتيجيات ومبادرات تنمية التجمعات اليت ترمي إىل تعزيز   

احمللية اليت ميكن أن تعمل فيها الشركات على    نظم االقتصاد 
إقامة شبكات فيما بينها وتستكمل قدراا وتزيد إمكانات      
. وصوهلا إىل املوارد واألسواق ضمن بيئة مؤسسية مواتية

وقد أُتيحت برامج تدريبية لبناء القدرات للمؤسسات 
احلكومية ذات العالقة ورابطات القطاع اخلاص وغري ذلك   

. ات، مبا يف ذلك أنشطة التعاون بني التجمعات من املنظم
وقد نفّذت أو تنفّذ حاليا مشاريع يف كل من إكوادور  
وباكستان وزمبابوي والسنغال وكولومبيا ومصر واملغرب  

ونظّمت دورة تدريبية عاملية  . ونيجرييا ونيكاراغوا واهلند 
بشأن تنمية جتمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة لصاحل 

احلكوميني ومزاويل املهن يف املنشآت الصغرية املوظفني 
واملتوسطة من البلدان النامية يف إطار التعاون املوضوعي مع 
سويسرا وبرنامج التجمعات املشترك بني اليونيدو وإيطاليا يف    

وصدرت  . ٢٠٠٥ و٢٠٠٤اهلند وعقدت يف العامني 
 حنو منهجية ‐التجمعات الصناعية واحلد من الفقر "الدراسة 

ييم أثر مبادرات تنمية التجمعات على الفقر وآثارها     لتق
، وتعاجل هذه الدراسة العالقة بني  ٢٠٠٤يف عام " االجتماعية

 .التجمعات الصناعية والتخفيف من حدة الفقر

 عززت اإلجراءات املشتركة    ‐احتادات التصدير  -٣٠
الرامية إىل حتسني قدرات املنافسة يف جمال التصدير لدى  

صغرية واملتوسطة من خالل تكوين شبكات   املنشآت ال
منشآت صغرية ومتوسطة أو احتادات تصدير موجهة جتاريا     
وكثريا ما تكون قائمة ضمن جتمعات أوسع من املنشآت     
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وقد نفذت مشاريع لتعزيز احتادات   . الصغرية واملتوسطة
. التصدير يف كل من األردن وتونس ومصر واملغرب واهلند

ي جديد وافقت عليه احلكومة اإليطالية وسيعمل برنامج عامل
وصدر . مؤخرا على توسيع نطاق الدعم إىل بلدان إضافية

 دليل احتادات التصدير باللغتني الفرنسية واالسبانية أيضا  
وأصدرت الوكاالت الوطنية يف . الذي كان قد نشر سابقا 

وفضال عن ذلك . الربتغال وكوريا ترمجته إىل كال اللغتني  
 ٢٠٠٥سبتمرب /جتماع فريق خرباء يف أيلولخيطط لعقد ا

وهناك  . بالتعاون مع االحتاد اإليطايل الحتادات التصدير      
مبادرة أخرى خيطط هلا وهي برنامج تدريب عاملي بشأن        
احتادات التصدير مت تنفيذ األعمال األساسية التحضريية  

 .اخلاصة به

 صمم هذا ‐تنمية تنظيم املشاريع الريفية والنسائية -٣١
الربنامج للتصدي لالحتياجات اخلاصة للمنشآت الصغرية  
جدا واألعمال التجارية الصغرية كإسهام مباشر يف حتقيق    

 لأللفية بشأن التخفيف من حدة الفقر   ١منائي  إلاهلدف ا
. واستراتيجيات ختفيف  حدة الفقر على الصعيد القطري  

ويتركّز الدعم الذي تقدمه اليونيدو يف هذا املضمار على  
تعزيز استراتيجيات النمو من القاعدة إىل القمة لتشجيع تزايد   
مبادرات تنظيم املشاريع املستندة إىل القاعدة، مبا يف ذلك        
تكوين جمموعات ورابطات ذاتية املساعدة لتنظيم املشاريع،    

ويهدف هذا . وال سيما من قبل النساء والسكان الريفيني   
رية والصغرية إىل الربنامج إىل تعزيز حتول املنشآت الصغ 

أنشطة موجهة حنو النمو وتنوعها، وإىل زيادة القدرة    
اإلنتاجية للمرأة وللسكان الريفيني لتمكينهم من املشاركة يف      

وصيغت أو استهلت، يف . االقتصادات الوطنية مشاركة فعالة
أثناء الفترة املستعرضة، مشاريع جديدة لتنظيم املشاريع    

من أفغانستان، ومناطق إيواء   الريفية والنسائية يف كل 
الالجئني يف غينيا، ومشال ناميبيا، وسرياليون، والسودان،   

. ليشيت، وعدد من بلدان جزر جنوب احمليط اهلادئ   -وتيمور
وقد وسع نطاق العديد من املشاريع القائمة، ومن بينها  
مشاريع يف كل من أوغندا وفييت نام وكينيا واملغرب    

وفضال عن ذلك،  .  الفلبينيةوموزامبيق ومنطقة مندناو
روجت اليونيدو ملبادرات جديدة لتنمية تنظيم املشاريع      
للشباب من خالل تطوير املناهج الدراسية يف املدارس، 
وللتنمية الثقافية للصناعة بالتعاون مع اليونسكو،  

 .ولالحتياجات اخلاصة للبلدان اخلارجة من حاالت نـزاع

ؤسسي للمنشآت اإلطار التمكينـي والدعم امل -٣٢
 لكي تكون برامج الدعم اهلادفة  ‐الصغرية واملتوسطة 

املذكورة أعاله فعالة، ال بد هلا من أن تشكّل جزءا ال يتجزأ      
وقد . من سياسة متكينية وبيئة مؤسسية لتنمية القطاع اخلاص

ركّز دعم اليونيدو الرامي لتحقيق تلك الغاية على بناء    
ت متساوقة وأطر مؤسسية القدرات الوطنية يف صوغ سياسا

للمنشآت الصغرية واملتوسطة تكون مرتبطة بأهداف   
اقتصادية واجتماعية أوسع نطاقا؛ وتقوية اهلياكل املؤسسية 
املالئمة لتنفيذ سياسات املنشآت الصغرية واملتوسطة 
واسترتيجياا؛ وكذلك حتسني األطر الرقابية الرامية إىل   

فعلى وجه املثال،   . توسطةتعزيز تنمية املنشآت الصغرية وامل     
تساعد اليونيدو احلكومة الفييتنامية يف األنشطة االستهاللية 
هلياكل الدعم الوطنية واخلاصة باملقاطعات من أجل تنمية   
املنشآت الصغرية واملتوسطة، كما تساعد على توفري املعارف   
وقواعد املعلومات اليت من شأا دعم صوغ سياسات  

 .رية واملتوسطةوبرامج املنشآت الصغ

ونشرت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان   -٣٣
االقتصادي واليونيدو دليال لعملية تنقيح السياسات واخلطط 
االستراتيجية املتعلقة بتنمية املنشآت الصغرية والصغرية   

السياسات الفعالة للمنشآت التجارية "واملتوسطة بعنوان 
ملشترك بني منظمة على سبيل املتابعة للمحفل ا " الصغرية

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واليونيدو بشأن تنمية 
ويستند هذا الدليل إىل استنتاجات  . تنظيم املشاريع واملنشآت  

االجتماعات املعقودة مع خرباء من االقتصادات االنتقالية 
وبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي   

وممثلي القطاع اخلاص اليت مت التوصل واملؤسسات الدولية 
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وفضال عن ذلك، تقيم اليونيدو حاليا . إليها يف إطار احملفل
جدوى استحداث جمموعة أدوات سياساتية لتنمية القطاع 
اخلاص واليت ستكون مبثابة دليل موجه باالتصال احلاسويب    
املباشر بشأن املعارف املتخصصة للسياسات والتشريعات    

رسات اخلاصة بتنمية القطاع اخلاص، مع التركيز   وأفضل املما
. على تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة على وجه اخلصوص   

وستغطي هذه اموعة موضوعات مثل بناء القدرات   
التجارية واالبتكار واالرتقاء التكنولوجي وترويج االستثمار  

وعملية تقييم . وتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة  
وتفحصها هي قيد التنفيذ حاليا، ومن املقرر االحتياجات 

وباالستناد     . ٢٠٠٥مايو  /عقد لفريق خرباء يف فيينا يف أيار   
إىل نتائج هذا التقييم سيوضع مقترح مفصل بشأن جمموعة 

 .أدوات سياساتية شاملة وسيقدم للموافقة عليه

وكما أشري آنفا، أبرمت اليونيدو اتفاق تعاون مع   -٣٤
 لوضع برامج مشتركة    ٢٠٠٤سبتمرب /لولاليونديب يف أي

والغاية من ذلك . للتعاون التقين يف جمال تنمية القطاع اخلاص
هي تعزيز أثر برامج التعاون اليت تنفذها املنظمتان يف هذا      
اال، وبالتايل تقوية إسهام القطاع اخلاص يف حتقيق   

ج ومن املتوخى أن يجرب الربنام . األهداف اإلمنائية لأللفية  
 بلدان تشترك املنظمتان يف اختيارها      ١٠بصورة أولية يف حنو   

على أساس التزام احلكومات املعنية والقطاع اخلاص 
وسيتم استكمال أنشطة  . وأصحاب املصلحة اآلخرين 

املساعدة التقنية على الصعيدين العاملي واالقليمي من خالل  
حلقات عمل وحلقات دراسية وبرامج حبثية، وكذلك من 

 القيام بصورة مشتركة بصوغ األدلة االرشادية   خالل
وجمموعات الرباجميات وغري ذلك من األدوات الالزمة  

ويف حني أن . االت حمددة تتعلق بتنمية القطاع اخلاص 
الربامج األولية ستمول جزئيا من جانب املنظمتني، فإن    
حشد موارد خارجية من ماحنني من القطاعني اخلاص والعام 

ين القطري والعاملي سيكون ضروريا لتنفيذ   على الصعيد
وحيرز تصميم الربامج املشتركة لتنمية     . الربنامج بنجاح 

القطاع اخلاص وصوغها تقدما جيدا حىت اآلن يف عدد من   

البلدان، مبا فيها مجهورية تنـزانيا املتحدة ومجهورية الو     
 .الدميقراطية الشعبية ونيجرييا ونيكارغوا 

  
  الصناعات الزراعية: ٥منيطة اخلدمات 

واصلت منيطة اخلدمات هذه توفري الدعم التقين  -٣٥
للبلدان املستفيدة من اليونيدو وفقا للخدمات ذات األولوية 

-٢٠٠٤احملددة يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة      
وتشمل هذه اخلدمات نظم ما بعد احلصاد يف  . ٢٠٠٧

 املنتجات وتنويعها  قطاع األغذية وجتهيز األلياف وابتكار  
لغرض تعزيز الوصول إىل األسواق وتعزيز سبل العيش  
للمجتمعات الريفية بواسطة الشبكات الكفؤة لتوريد 

وقد قدم دعم اليونيدو يف هذه امليادين إما    . املنتجات الزراعية 
مباشرة على شكل مشاريع خاصة بنميطة واحدة باالستناد     

وإما يف إطار برامج إىل خدمات حمددة تغطيها النميطة، 
ومشاريع أوسع تنفذ مشفوعة باخلدمات املضمنة يف منائط 

 .اخلدمات األخرى

وفيما يتصل بنظم ما بعد احلصاد يف قطاع األغذية،     -٣٦
أنشئت مثانية مراكز جتريبية ملا بعد احلصاد يف أوغندا من         
. أجل جتفيف الفواكه واخلضار االستوائية املوجهة للتصدير

برنامج ميول من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وقد طالب 
والبنك الدويل ) الفاو(ومنظمة األغذية والزراعة ) االيفاد (

وينفذ من قبل وزارة الزراعة، بأن تساعد اليونيدو على إنشاء    
 مركزا آخر يف جنوب البالد تم كذلك مبنتجات يف   ٤٠

، شرعت   ويف هذه األثناء . قطاعات أخرى مثل قطاع األلبان
اليونيدو يف مشروع يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية    
يهدف إىل إنشاء وحدة لتجهيز حليب املاعز، ممول من      
مجهورية كوريا، دف تعزيز القدرة الوطنية على كفالة     
توافر األغذية املأمونة ذات القيمة الغذائية العالية يف املناطق 

ويف زمبابوي،   . لى حد سواءالريفية واملناطق غري الزراعية ع   
أجنزت اليونيدو األعمال التحضريية لصوغ مشروع لزيادة   
األمن الغذائي يف املناطق اليت ضرا اجلفاف من خالل    
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ومن املتوقع أن ميول . املعدات واملنهجيات املعززة لإلنتاجية
هذا املشروع من قبل صندوق األمم املتحدة االستئماين     

التحضري ملشروع آخر بشكل مشترك    ومت . لألمن البشري
مع منظمة الصحة العاملية للتدخل املتكامل من أجل تنمية 
اتمع احمللي واستقراره يف مدينة شندي يف السودان، ومت 

 .حشد التمويل الالزم لتنفيذ املشروع

ويف سياق جتهيز األلياف، اضطلعت اليونيدو بعدد       -٣٧
. واأللبسة بشكل خاصكبري من املشاريع يف صناعيت النسيج  

ومن بينها مشاريع تعىن بإدخال مرافق التصميم املدعومة   
باحلاسوب يف هاتني الصناعتني يف كل من كوبا وغواتيماال،    
وإقامة نظم اختبار وخمتربات يف صناعة القطن يف األرجنتني 
ومشروع لتحسني نوعية صناعيت النسيج واأللبسة وقدرما    

 وإقامة مركز ريادي متفوق يف     على املنافسة يف بنغالديش  
كما أُدخلت مرافق تصميم مدعومة   . جتهيز األلياف يف مايل   

باحلاسوب خارج نطاق صناعيت النسيج واملالبس، وذلك  
يف صناعة األحذية يف كل من االحتاد الروسي واريتريا    

 . ومصر

وقد ركزت املشاريع املنفذة يف جمال املنتجات     -٣٨
ذ بشكل معزز إىل األسواق على قطاع  املبتكرة وتنويعها للنفا  

وينفَّذ أحد املشاريع اهلامة . النسيج واملالبس إىل حد كبري
جدا يف منطقة االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا،     
وهو مشروع يتضمن حتليال للتحديات اليت تواجه صادرات 
القطن يف املنطقة والترويج لوسم خاص لقطن االحتاد 

قدي لغرب أفريقيا وإنشاء آالت جتهيز    االقتصادي والن
مالئمة والتدريب يف ميادين تصنيف القطن وحلجه   

وقد قدم الدعم يف غرب أفريقيا أيضا إىل     . واستغالله جتاريا 
غانا لالرتقاء مبهاراا الوطنية يف جمال التسويق وتطوير    
املنتجات وهندسة النسيج الصناعي والبحوث التطبيقية يف  

ويف أماكن أخرى من القارة، استهل مشروع . قطاع النسيج
يف أوغندا لبناء طاقات وقدرات النساء منظِّمات املشاريع يف  
صناعات النسيج لتصنيع منتجات ابتكارية ذات نوعية جيدة     

وذات قدرة تنافسية يف كل من السوق احمللية وسوق 
الصادرات، وذلك من خالل أمور من بينها برنامج توعية يف 

 املالبس وتطوير املنتجات وتصميم السطوح  جمال إنتاج
ويف مدغشقر،  . اخلارجية واحلياكة بواسطة النول اليدوي

قدمت املساعدة إىل صناعة احلرير، مبا يف ذلك إدخال  
وقد قدمت مساعدة مماثلة . معدات جديدة كالنول العريض

كذلك إىل مصنعي منتجات اجللود يف عدد من بلدان مشال  
) اثيوبيا وتونس وكينيا ومصر واملغرب (وشرق أفريقيا 

ملساعدا على الوصول إىل األسواق من خالل االرتقاء   
 .بالربامج واملشاركة يف املعارض التجارية

وفيما يتصل باال ذي األولوية اخلاص بتعزيز سبل  -٣٩
العيش للمجتمعات الريفية من خالل السالسل الكفؤة 

روع لغانا لتعزيز قدرات لتوريد املنتجات الزراعية، صيغ مش 
املصارف الريفية ومؤسسات دعم األعمال التجارية على    
حفز إنشاء هذه األعمال من خالل إقامة الروابط ما بني      
قطاع الزراعة غري الرمسي الذي تتواله املرأة على األغلب       
وشركات القطاع الرمسي اليت تتوىل تلبية احتياجات األسواق 

وال يزال جيري تنفيذ مشروع     . احمللية وأسواق التصدير
 يف بوركينا فاسو للتخفيف من حدة     ٢٠٠٢استهل يف عام  

الفقر من خالل تطوير قدرات اإلنتاج والتسويق اخلاصة 
 .  قيد التنفيذ–بقطاع نسيج القطن احلريف 

ويف سياق تقدمي املساعدة التقنية يف إطار مبادرة     -٤٠
استهل يف منطقة اليونيدو املتعلقة بفترة ما بعد األزمات،  

جبال النوبة يف السودان مشروع لبناء قدرة اتمعات احمللية 
يف جمال األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر ممول من  

كما مول  . صندوق األمم املتحدة االستئماين لألمن البشري  
نفس الصندوق مشروعا لتقييم آفاق استصالح مصنع 

ضافة إىل ذلك، مت  وباإل . للنسيج يف غولبهار، أفغانستان 
احلصول على التمويل من جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية  
لفائدة برنامج يهدف إىل تعزيز الصناعات املنـزلية يف املناطق      

 .الريفية واحلضرية يف العراق
 



GC.11/6 
IDB.30/16 
Arabic 
Page 15 
 
 

  الطاقة املستدامة وتغير املناخ: ٦منيطة اخلدمات 
فية يف جمال الطاقة، يوىل اهتمام خاص للطاقة الري -٤١

استخدام مصادر الطاقة الريفية يف "للخدمات ذات األولوية 
أغراض إنتاجية مع التركيز على الطاقة املتجددة وكفاءة      

 ."الطاقة

ودف برامج اليونيدو اخلاصة بالطاقة الريفية إىل  -٤٢
 :حتقيق ما يلي

دراسة اجلدوى وتوضيح النجاعة االجتماعية  ● 
 دة للطاقة؛واالقتصادية لشىت النهوج املولّ

تشجيع املنشآت احمللية املستدامة اليت ميكنها أن     ● 
تقدم خدمات موثوقة يف جمال الطاقة باالعتماد  

 على تكنولوجيات الطاقة املتجددة؛ 

استبانة األنشطة املدرة للدخل واملتصلة بإنتاج أو  ● 
 .توليد أو استخدام الطاقة يف املناطق الريفية

ت الطاقة الريفية ألغراض ويتطابق توفري خدما -٤٣
االستعمال املثمر مع األهداف اإلمنائية لأللفية واالستراتيجية     

فبإمكان الطاقة أن حتد من الفقر ومتنع . املؤسسية لليونيدو
اجلوع بواسطة تيسري التطبيقات املدرة للدخل وإنشاء  
املنشآت الصغرية وكذلك توفري الطاقة من أجل ضخ املياه  

ومن األمثلة على مشاريع    .  األغذية والطبخوجتهيز أو طحن 
اليونيدو يف جمال الطاقة الريفية مشروع لتوليد الكهرباء   
يستند إىل الطاقة املتجددة لتزويد الشبكات الصغرية املعزولة   

وقد متت املوافقة على متويل هذا املشروع من ِقبل . يف زامبيا
هذا ويهدف . ٢٠٠٤مايو /مرفق البيئة العاملية يف أيار 

 مليون دوالر،   ٧,٨املشروع، الذي يصل جمموع ميزانيته إىل   
إىل حتسني األحوال املعيشية لسكان الريف بإتاحة خدمات  

وتنفذ مشاريع  . الطاقة العصرية وتشجيع أنشطة توليد الدخل
أخرى تستند إىل نظم الطاقة املتجددة يف كل من املكسيك    

 .واهلند

الطاقة، تعتمد اليونيدو وفيما يتعلق بكفاءة استخدام  -٤٤
جا قائما على النظم يهدف إىل حتقيق الكفاءة األمثل لنظم 
الطاقة اليت تستخدمها املصانع لتزود نقطة االستعمال يف 
الوحدات خبدمات تتيحها الكهرباء والغاز وغريمها من أنواع  

وال حتتاج هذه اجلهود إىل األخذ بأحدث    . الوقود
، لكنها تعتمد على نقل   )ها مثنا ورمبا أغال(التكنولوجيات 

التكنولوجيا واملهارات واملعلومات اليت ميكن أن تستنسخ،     
عندما يكتسبها الطرف املستفيد، من خالل التدريب داخل   

ويؤدي . البلد والدعم املقدم إىل مؤسسات تقدمي اخلدمات
االستخدام الكفؤ للطاقة إىل خفض التلوث واحلد من كثافة 

. ة وحتسني اإلنتاجية والقدرة على املنافسة  الطاقة املستخدم
ومن األمثلة على مشاريع اليونيدو يف هذا اال املساعدة    
املقدمة يف قطاع صناعات األدوات اليدوية والسرياميك 
والزجاج يف اهلند من خالل إدخال التكنولوجيات  
والعمليات الكفؤة من حيث استخدام الطاقة، والقيام 

حتسني معايري النوعية وإنشاء روابط مع مبراجعات للطاقة و
وال دف هذه املشاريع إىل حتسني كفاءة استخدام   . السوق

الطاقة فحسب، وإمنا دف كذلك إىل خفض التلوث، مبا  
 .فيه انبعاثات غاز الدفيئة 

ومتاشيا مع النهج املستند إىل النظم املذكورة أعاله،    -٤٥
 احملركات الصيين   استهلت اليونيدو برنامج حلفظ طاقة نظم 

الذي يوفر للمتدربني الصينيني منهاجا تدريبيا يستند إىل    
النظم وفريدا من نوعه وميكن تطبيقه على نطاق واسع   
لتمكينهم من الوصول إىل املستوى األمثل يف استخدام نظم 

 :دال من يلي-الفصل الرابع (احملركات 

 موظف من موظفي   ١ ٠٠٠تدريب زهاء   ● 
ة على اإلجراءات الالزمة الوحدات الصناعي

للوصول باألنظمة املسيرة باحملركات إىل املستوى      
 األمثل؛ 

  ٣٨أسفرت تقييمات الوحدات الصناعية الـ  ● 
األوىل، اليت أجراها مهندسون صينيون تلقوا هذا 
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التدريب على إيصال النظم الصناعية إىل احلد 
 مليون كيلووات  ٤٠األمثل، عن حتديد حنو   

فورات السنوية احملتملة يف جمال ساعة من الو
 يف املائة   ٢٣الطاقة، تعادل ما يصل متوسطه إىل   
 من الوفر يف كل نظام من األنظمة؛

يف حالة مثال حمدد، كان مركز شنغهاي حلفظ    ● 
الطاقة قادرا على مساعدة مصنع املستحضرات   
الصيدالنية اآلسيوي اجلديد على ختفيض  

اص بالتربيد بنسبة   استهالك الكهرباء يف نظامه اخل 
وسيغطي هذا االستثمار التكاليف  .  يف املائة٦٢

 .يف أقل من سنتني

وفضال عن ذلك، تروج اليونيدو الشراكات     -٤٦
التجارية بشكل فعال لدعم كفاءة استخدام الطاقة  
والتكنولوجيات النظيفة من أجل تعزيز اإلنتاجية والقدرة  

فعلى سبيل . ن متعددةعلى املنافسة لصناعات خمتارة يف بلدا  
املثال، استهلت املنظمة مشروعا مشتركا يف اهلند مع احتاد       

وقد  ". ICICI"غرف التجارة والصناعة اهلندية ومصرف    
،   ٢٠٠٥مارس  / آذار ١١استهل املدير العام هذا املشروع يف  

وهو يركّز على جتهيز املواد الزراعية واألغذية وعلى قطاعي   
 .اللُباب والورق

ا يتعلق باال ذي األولوية املتصل بتغير املناخ،    وفيم -٤٧
ال تزال أنشطة اليونيدو موجهة ضمن إطار بروتوكول   

وعلى وجه التحديد، دف اخلدمات املقدمة إىل . كيوتو
بناء القدرات الوطنية للبلدان املشاركة وتعزيز الشراكات   

ة وحتقيق االبتكارية الستبانة وتنفيذ مشاريع آلية التنمية النظيف   
 .النبعاثات يف غاز الكربون  . تقليص مشهود

وعلى الرغم من عدم توفر آلية مالية مماثلة للصندوق  -٤٨
املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال أو مرفق البيئة      
العاملية من أجل األنشطة يف جمموعة كبرية من ااالت  

ا يف جمال   األخرى املتعلقة بالبيئة، فإن اليونيدو حترز تقدم   
وقد بلغت . حشد األموال ملشاريع يف هذا اال اهلام 

املفاوضات مرحلة متقدمة ذا الشأن مع املاحنني احملتملني    
كالنمسا وإيطاليا واليابان، من أجل متويل مشاريع يف إطار  
آلية التنمية النظيفة يف بلدان كاجلزائر وجنوب أفريقيا   

.  ديفوار واملغربوالصني وفييت نام والكامريون وكوت
وشرع أيضا يف إجراء حمادثات مع كل من اسبانيا واسرائيل    

 .وأملانيا وفرنسا وكندا  

ويتوقع االسراع بشكل حثيث يف برنامج    -٤٩
ومن . بروتوكول كيوتو بعد أن دخل حيز التنفيذ مؤخرا   

 :األمثلة على خدمات اليونيدو املتوقعة يف هذا امليدان ما يلي

القدرات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة أنشطة بناء  ● 
يف كل من جنوب أفريقيا وفييت نام واملكسيك 

 ونيجرييا؛  

تنظيم أحداث ودورات جانبية يف سياق  ● 
االجتماعات الدولية لتغير املناخ وترؤس هذه  

 األحداث والدورات واملشاركة فيها؛

ترويج الشراكات بني القطاعني العام واخلاص   ● 
ت آلية التنمية النظيفة يف كل من يف عمليا

 .الربازيل وجنوب أفريقيا والفلبني واملغرب واهلند
  

  بروتوكول مونتريال: ٧منيطة اخلدمات 
 مشروعا من  ٩٩٥تتوىل اليونيدو حاليا تنفيذ   -٥٠

 بلدا ناميا يف مجيع أحناء     ٧٥مشاريع بروتوكول مونتريال يف  
 ماليني  ٤٠٦مجالية حنو  وتبلغ ميزانية هذه املشاريع اإل   . العامل

 ٤٠ ٠٠٠دوالر، وهي دف إىل التخلص تدرجييا من حنو    
وإضافة إىل ذلك، تقدم  . طن من املواد املستنفدة لألوزون

 بلدان من  ١٠اليونيدو الدعم يف جمال تعزيز املؤسسات إىل     
.  مشروعا، تشمل مراحل جديدة أو جمددة   ٢٥خالل 

، ٧ من منيطة اخلدمات   ذات األولوية ١ومتاشيا مع اخلدمة  
حصلت اليونيدو على املوافقة على ما وضعته من خطط 

 خطة للتخلص  ٤٥وطنية وقطاعية يصل جمموعها إىل 
التدرجيي، مبا يف ذلك مشاريع التخلص التدرجيي من بروميد 
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امليثيل، وهي اخلطط اليت تساعد البلدان النامية بشكل فعال   
 .يف جهودها الرامية لالمتثال

 مليون ٤٢ادت اليونيدو حافظتها لتصل إىل مبلغ وز -٥١
، مع توقع زيادات إضافية يصل ٢٠٠٥دوالر يف عام 

 و٢٠٠٦ مليون دوالر خالل العامني  ٦٢جمموعها إىل 
وتستثىن من هذا املبلغ املشاريع احملتملة يف قطاعات   . ٢٠٠٧

جديدة مثل اهليدروكلوروفلوروكربونات واملربدات، اليت    
رجح يف العملية اجلديدة لتجديد موارد ستدرج على األ

الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، اليت    
، واليت سيكرس  ٢٠٠٥من املقرر أن ينظر فيها يف اية عام 

 مليون دوالر   ٤٢٠فيها على األغلب مبلغ إضايف بقيمة   
 .٢٠٠٨-٢٠٠٦لفترة السنوات الثالث 

  
  البيئيةاإلدارة : ٨منيطة اخلدمات 

تتـناول منـيطة اخلدمات هذه مسألة االستدامة البيئية          -٥٢
ــلهدف   ــا ل ــداف ا ٧وفق ــن األه ــية إل م ــية لأللف وتشــمل . منائ

ــتاج     ــيطة اإلنـ ــذه النمـ ــار هـ ــة يف إطـ ــات ذات األولويـ اخلدمـ
وتنفذ استراتيجية اليونيدو   . األنظـف واملسـتدام وإدارة البيـئة      

ة شـــبكة مـــن يف جمـــال اإلنـــتاج األنظـــف واملســـتدام بواســـط
املراكـز الوطنية لإلنتاج األنظف وتسعى إىل حتقيق األهداف       

 :التالية

نشر التكنولوجيات املعززة للنوعية واإلنتاجية   ● 
 والسليمة بيئيا؛

مساعدة البلدان النامية على الوصول إىل أسواق  ● 
 .التصدير

شارة إىل أن اليونيدو قد إلويف هـذا الصـدد، جتـدر ا       -٥٣
. عة اسـتراتيجيتها يف جمـال اإلنتاج األنظف      شـرعت يف مـراج    

دارة إلوبــدأت هــذه العملــية مــع عقــد مؤمتــر إقلــيمي بشــأن ا
ــند يف     ــاد يف اهلـ ــيدر آبـ ــناعية يف حـ ــلموارد الصـ ــتدامة لـ املسـ

وقـد أُتـبع ذلـك املؤمتـر بإعداد ورقة          . ٢٠٠٤سـبتمرب   /أيلـول 
ــلموارد     ــتدامة لـ ــيدو إزاء اإلدارة املسـ ــج اليونـ ــن ـ ــل عـ عمـ

دارة املستدامة  إلمـن اإلنتاج األنظف إىل ا     "بعـنوان   الصـناعية   
ووزعت هذه الورقة على    ". سد الثغرات : للموارد الصناعية 

فـــرباير /الـــدول األعضـــاء إلبـــداء تعلـــيقاا علـــيها يف شـــباط
ويف هــذه األثــناء، صــيغت عــدة مشــاريع باالســتناد . ٢٠٠٥

وقـد اشتملت هذه املشاريع     . إىل هـذه االسـتراتيجية املـنقحة      
عــلى مشــروع يــنفذ بالشــراكة مــع املراكــز الوطنــية لإلنــتاج  

تأجري "األنظـف يف عـدد من البلدان من أجل تطوير قدرات      
ــية  ــواد الكيميائ ــية     "امل ــواد الكيميائ ــتجو امل ــث يعطــى من ، حبي

املسـتخدمة يف العملـيات الصـناعية حوافز إلعادة تدوير مثل           
ــد   ــية بعـ ــواد الكيميائـ ــذه املـ ــا"هـ ــي " تأجريهـ ــدال مـــن بـ عها بـ

ويوضـع مشـروع آخـر لـإلدارة املستدامة للموارد          . لزبائـنهم 
الصــناعية لقطــاع األلــبان يف أمــريكا الوســطى، إضــافة إىل      
مشـاريع مماثلـة أخـرى قـيد الـدرس لقطاعي النسيج ومعاجلة             

 .األرز

وباملـثل، تتـيح خدمات اليونيدو يف جمال إدارة املياه           -٥٤
سـليمة بيئـيا من     نقـل أفضـل مـا يـتوافر مـن التكنولوجـيات ال            

أجـل مـنع صـرف النفايات الصناعية السائلة يف املياه الدولية            
) األــار والــبحريات واألراضــي الرطــبة واملــناطق الســاحلية (

وتتضمن . ومـن مث محايـة موارد املياه لفائدة األجيال القادمة         
 :أهداف هذه اخلدمة ما يلي

مساعدة القطاع الصغري لتعدين الذهب بالطرق   ● 
ية على التقليل إىل أدىن حد من صرف   احلرف

الزئبق العايل السمية املستخدم يف استخراج 
 الذهب؛

مساعدة احلكومات على العمل معا يف إدارة  ● 
أحواض األار العابرة للحدود واألراضي الرطبة  
واملناطق الساحلية والنظم االيكولوجية البحرية 

 . الكربى واستخدامها بشكل مستدام

ر تنفـيذ املشـروع العـاملي املشـترك بـني مرفق       واسـتم  -٥٥
منـــائي واليونـــيدو إلالبيـــئة العاملـــية وبـــرنامج األمـــم املـــتحدة ا
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أو /وتتمثل األهداف القصوى و   . ملعاجلـة تلـوث املاء بالزئبق     
 :االجنازات هلذا املشروع يف ما يلي

احلد من تلوث املياه الدولية بالزئبق من خالل  ● 
  مناجم الذهب الصغرية؛االنبعاثات املنطلقة من 

إدخال التكنولوجيات األنظف يف جمال استخراج  ● 
الذهب وتدريب العاملني يف التعدين على 

 تطبيقها؛ 

بناء القدرات واآلليات الرقابية لتمكني القطاع  ● 
 من ختفيف التلوث بالزئبق إىل أدىن حد؛ 

 إدخال برامج لرصد البيئة والصحة؛ ● 

 احمللية على تقييم مدى بناء قدرات املختربات ● 
 .التلوث بالزئبق وأثره

وفضـال عـن ذلـك، يشـمل بـرنامج اليونـيدو الدويل              -٥٦
 ١٦يف جمـال املـياه املشـروع اإلقلـيمي ألفريقـيا الذي يشمل              

ــوارد      ــدا ويهــدف إىل العمــل عــلى مكافحــة اســتنـزاف امل بل
املعيشـــية وتدهـــور املـــناطق الســـاحلية يف املـــنظومة الـــبحرية  

ــيا بواســطة إجــراءات   االيكولوجــ ــيار غين ية الكــبرية ملــنطقة ت
وقد بدأ تنفيذ هذا املشروع بعد املوافقة     . ايكولوجـية إقليمية  

 ٢١علـيه ومتويله من جانب مرفق البيئة العاملية مبنحة قدرها           
وباإلضـافة إىل ذلك، أجرت اليونيدو بنجاح       . ملـيون دوالر  

عمــل  مفاوضــات مــع املــنظمة الــبحرية الدولــية وبــرنامج ال     
العـــاملي حلمايـــة البيـــئة الـــبحرية مـــن األنشـــطة الـــربية الـــتابع 
لـربنامج األمـم املـتحدة للبيـئة لتنفـيذ مشـروع لـتدبر الــتلوث        

وقــد أُبــرم اتفــاق ممــاثل مــع مــنظمة األمــم  . الــربي والــبحري
ــبحرية يف    ــزراعة ومعهـــد الـــبحوث الـ ــة والـ ــتحدة لألغذيـ املـ

ن مشـــروع الـــنرويج للـــتعاون واملشـــاركة يف الـــتمويل بشـــأ 
يتـناول مصايد األمساك وتقديرات إدارة املوارد البحرية احلية         

 .يف أعماق البحار

ــنجاح      -٥٧ ــيدو بـــ ــت اليونـــ ــدد نظمـــ ــذا الصـــ ويف هـــ
االجـــتماعات االقليمـــية األوىل يف إطـــار مشـــروع املـــرافق     

اإلمنائـــية الـــتابع ملـــرفق البيـــئة العاملـــية، الـــنوع بـــاء، إلعـــداد  
ليونديــب ومــرفق البيــئة   مشــروع مشــترك بــني اليونــيدو وا   

العاملـية بشأن حتسني حفظ وترشيد استخدام النباتات الطبية         
ــتدامة    ــيدة لآلفـــات مـــن خـــالل اإلدارة املسـ ــرية واملبـ والعطـ
لألراضـي يف ســرياليون وغينــيا والنــيجر ونــيجرييا، وشــكّلت  
اللجنة التوجيهية للمشروع املكونة من ممثلي البلدان األربعة        

ــية  ونظـــراء مـــن القطـــاع اخلـــ  اص واملـــنظمات غـــري احلكومـ
ــية  ــنظمات الدول ــراز دور    . وامل ــذا املشــروع إىل إب ــرمي ه وي

شـراكات القطـاع العـام يف حتقـيق األهـداف اإلمنائية لأللفية             
وال ســيما اهلــدف اإلمنــائي األول لأللفــية املتصــل بتخفــيف  (

حــــدة الفقــــر واهلــــدف اإلمنــــائي الســــابع لأللفــــية املتصــــل 
 ).باالستدامة البيئية

وباإلضـافة إىل ذلـك تشترك اليونيدو اشتراكا فعاال           -٥٨
يف دعــم تنفــيذ اتفاقــية اســتكهومل بشــأن امللوثــات العضــوية    

ويف هـذا اـال املتصـل بشـكل مباشـر باتفاقية بازل              . الثابـتة 
بشـأن الـتحكم يف نقـل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب            

ا يف تنفيذ  بلد٤٠احلـدود، قدمت اليونيدو املساعدة إىل حنو    
أنشـطة متكينـية أو صـياغة خطـط تنفـيذ وطنـية للقضـاء على                

وقـد مت إجنـاز هـذه األنشطة التمهيدية اآلن،          . هـذه امللوثـات   
حيـــث تدخـــل اليونـــيدو اآلن مـــرحلة جديـــدة مـــن مـــراحل 
اإلعـداد ملشـاريع واسـعة الـنطاق يف كـثري مـن البلدان، وهي           
ــزونات   ــلى املخــ ــاء عــ ــة القضــ ــاريع ــــدف إىل معاجلــ  مشــ
االحتياطــية مــن املــواد الكيميائــية اخلاضــعة هلــذه االتفاقــية أو  
احلـد مـن انـبعاثات مـثل هـذه املواد الكيميائية، مبا فيها ثانية               
ــناعية    ــتجها القطاعـــات الصـ ــوران، الـــيت تنـ ــيد والفـ األوكسـ

 . اخلاصة ا

وقـــد منحـــت اليونـــيدو، نتـــيجة لـــنجاحها يف هـــذا  -٥٩
شـر إىل أمـوال مـرفق البيئة        اـال، إمكانـية الـنفاذ بشـكل مبا        

ــات العضــوية      ــة اخلــاص بامللوث ــية يف اــال ذي األولوي العامل
فقـــد متخضـــت اخلـــربة الفـــريدة لليونـــيدو يف جمـــال  . الثابـــتة

األنشــطة املــتعلقة ــذه الصــناعة عــن زيــادة يف متويــل مــرفق   
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ــية، وبالـــتايل تـــزايد عـــدد الـــبلدان الـــيت تطلـــب    البيـــئة العاملـ
قامــت اليونــيدو مؤخــرا، باإلضــافة إىل  و. مســاعدة اليونــيدو

 مليون ٢٣,٧ مشـروعا جاريـا يصـل جممـوع قيمتها إىل           ٣٩
دوالر، بـتقدمي سبعة مقترحات مشاريع يصل جمموع قيمتها       

وفضـال عن ذلك، تشتمل حافظة      .  ملـيون دوالر   ١١,٧إىل  
ــترة   ــيدو للف  نشــاطا يف هــذا  ٤٤ عــلى ٢٠٠٨-٢٠٠٥اليون

 . مليون دوالر١٢٠بلغ اال يقدر إمجايل قيمتها مب

 :ومن األمثلة على املشاريع اجلارية -٦٠

مشروع عاملي يهدف إىل تعزيز مشاركة اتمع     ● 
املدين بنشاط وفعالية يف التحضريات لتنفيذ  
اتفاقية استكهومل، وقد متت املوافقة عليه من قبل 

 مرفق البيئة العاملية؛

 عرض إمكانية تطبيق "برنامج عاملي عنوانه   ● 
التكنولوجيات غري االحتراقية املتاحة لتدمري  
امللوثات العضوية الثابتة وإزالة العقبات اليت 

، ومن  "تعرقل اعتمادها وتنفيذها بشكل فعال    
املقرر تنفيذه يف سلوفاكيا، وقد وافقت عليه   
احلكومة وأُعيد تقدميه إىل أمانة مرفق البيئة  
ا العاملية من أجل احلصول على موافقة مسؤوهل

 التنفيذي األول؛

عرض إمكانية تطبيق    "وثيقة مشروع بعنوان  ● 
التكنولوجيات غري االحتراقية املتاحة لتدمري  
امللوثات العضوية الثابتة وإزالة العقبات اليت 

يتصل مبشروع يعتزم   " تعرقل تنفيذها بنجاح 
تنفيذه يف الفلبني ومتت املوافقة عليه يف اجتماع  

 ؛ ٢٠٠٤مايو /ية يف أيارجملس مرفق البيئة العامل

يف الصني، وافق املسؤول التنفيذي األول يف   ● 
  ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول ١٠مرفق البيئة العاملية يف 

على أن تنفذ اليونيدو بشكل مباشر مشروعا  
بناء قدرات مجهورية الصني الشعبية  "بعنوان 

لتنفيذ اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية 
 ".نفيذ وطنيةالثابتة ووضع خطة ت

وتشـمل املشــاريع الــيت ووفــق علــيها حديــثا يف هــذا   -٦١
اـــال مشـــروعا يف رومانـــيا بشـــأن الـــتخلص مـــن نفايـــات  
البايفينـيل املـتعدد الـتكلور، يف حني تشمل املشاريع اليت هي          

 :يف سبيلها إىل التنفيذ ما يلي

مشروع بشأن تدابري للتخطيط للتخلص من   ● 
ن نفايات البايفينيل  املخزونات االحتياطية م 

املتعددة التكلور يف سكك احلديد وغريها من    
األطراف اليت توجد لديها هذه النفايات يف  

 اجلمهورية التشيكية؛

إدخال أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املمارسات  ● 
البيئية للحد من انبعاثات املواد الكيميائية السمية  

 ا؛ من مصانع اللبائد يف مصر أو القضاء عليه

مشروع إقليمي يف غانا ونيجرييا لوضع    ● 
استراتيجيات مالئمة لتحديد املواقع امللوثة باملواد 

أو /الكيميائية املدرجة يف املرفقني ألف وباء و
 جيم من اتفاقية استكهومل؛

مشروع إقليمي يف البلدان األعضاء يف اهليئة    ● 
اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األمحر وخليج 

دن لتعزيز االستراتيجيات اإلقليمية للحد من  ع
 .اإلنتاج غري املقصود للملوثات البيئية الثابتة  

  
طار الربناجمي املتوسط األجل،    إلبـرنامج الـبحوث اخلـاص بـا       

٢٠٠٧‐٢٠٠٤  
لقـد بـدأ تنفيذ برنامج البحوث واستهلت يف إطاره           -٦٢

 خطـوات هامـة فـيما يـتعلق جبمـيع العناصـر األربعـة املنفصلة              
 :اليت يشملها هذا الربنامج

 يهـــدف إىل حتلـــيل إســـهام    -١عنصـــر الـــبحوث    -٦٣
وهـو ينص   . الصـناعة يف التنمـية والتخفـيف مـن حـدة الفقـر            



 GC.11/6 
 IDB.30/16 
 Arabic 
 Page 20 
 
 

ــية    ــيانات خاصـــة باإلنتاجـ بالـــتحديد عـــلى إنشـــاء قـــاعدة بـ
ــتغري   ــية والــ واملؤشــــرات االقتصــــادية، وتقيــــيم أداء اإلنتاجــ

ــر     ــيف حــدة الفق ــهامهما يف ختف ــد جــرى  و. اهليكــلي وإس ق
ــرنامج حبــوث جــاري       ــاتني املســألتني عــن طــريق ب ــناول ه ت

 بلدا  ١٧التنفـيذ بشـأن أداء اإلنتاجـية يف عيـنة واسعة تشمل             
 :وينقسم مشروع البحوث إىل جزأين. ناميا

يف اجلزء األول، سيستعرض املشروع املراجع   ● 
. التجريبية عن حتليل اإلنتاجية وطرائق قياسها   

ء قاعدة بيانات خاصة   ومن مث سينتقل إىل إنشا 
باإلنتاجية ميكن استخدامها إلجراء املقارنات بني       

ومن مث سيحدد مشروع البحوث وحيلّل  . البلدان
العوامل احلامسة الكامنة لإلنتاجية فيما بني  

 البلدان؛

 بلدا لدراسات احلالة  ١٧يف اجلزء الثاين، اختري   ● 
وستقوم دراسات احلالة هذه  . القطرية املتعمقة

اسة خربة اإلنتاجية اخلاصة بكل بلد وتقدم بدر
تفسريا هلا يف ضوء خلفية أداء النمو اإلمجايل هلذه    

وفضال عن ذلك ستفحص دراسات . البلدان
احلالة القطرية العوامل احلامسة الرئيسية خلربة 
اإلنتاجية يف البلدان املعنية، وستقيم يف هذا   
ما السياق مواطن القوة والضعف هلذه البلدان في

يتصل خبمس جمموعات واسعة النطاق من 
ويف اية املطاف،    . العوامل احملددة لنمو اإلنتاجية

ستحلل دراسات احلالة هذه السياسات اليت مت 
اعتمادها من قبل كل بلد من هذه البلدان واليت 

. هلا تأثري بين أو ضمين على تطورات اإلنتاجية 
انون  ويتوقع أن تصدر نتائج هذا املشروع يف ك

 .٢٠٠٥ديسمرب  /األول

، يهـــدف إىل تقيـــيم دور نشـــر ٢عنصـــر الـــبحوث  -٦٤
وهـو يـرمي بصورة خاصة      . التكنولوجـيا يف تعزيـز اإلنتاجـية      

إىل تـناول املسـائل ذات الصـلة بكيفـية تعزيـز أوجـه التفاعل               

بـني اجلهــات الفاعلــة اقتصــاديا واألســواق واملؤسســات بغــية  
واالســتثمار عــلى الصــعيد   تعزيــز فعالــية تدفقــات الــتجارة    

الـــدويل، وكيفـــية التوفـــيق بـــني أوجـــه التـــباين القائمـــة بـــني 
احتــياجات الصــناعة والبيــئة مــن خــالل تطويــر التكنولوجــيا  

وهــناك مشــروع يــنفّذ حالــيا يف هــذا املــيدان وهــو . ونشــرها
العوامـل احلامسـة السـتخدام التكنولوجيات السليمة        "بعـنوان   

ويفحص هذا املشروع العوامل    ". ةبيئـيا يف بلدان نامية خمتار     
القرينـية وكذلـك العوامـل اخلاصة بالشركات اليت تؤثر على           
ــية،     ــبلدان النام ــيا يف ال اســتخدام التكنولوجــيات الســليمة بيئ
باالســتناد إىل جمموعــة بــيانات مت تولــيدها يف ســياق النشــاط 
ــتدامة يف    ــية املســ ــاملي للتنمــ ــة العــ ــر القمــ التحضــــريي ملؤمتــ

ــة مــن ذلــك هــي اســتعراض الصــكوك    وا. جوهانســربغ لغاي
السياسـاتية املـتعلقة بنشـر أفضل التكنولوجيات السليمة بيئيا          

وسينجز هذا املشروع يف منتصف عام      . والـترويج لـتطويرها   
 . وستنشر وثيقة حبثية عنه٢٠٠٥

، يتناول اخليارات السياساتية يف     ٣عنصـر الـبحوث      -٦٥
ــد  ــنظام االقتصــادي اجلدي ة جمموعــة وهــو يقتضــي صــياغ . ال

أدوات سياســاتية للتنمــية الصــناعية تتناســب مــع الــتحديات   
الـيت يطـرحها الـنظام املـتعدد األطراف، وتقييم أفضل وسيلة            
ميكـن فـيها للسالسـل العاملية لتطور قيمة املنتجات أن تسهم     

وقــد وضــع مشــروعان هامــان . يف تعزيــز القــدرات الداخلــية
 :يف سياق عنصر البحث هذا، ومها

تسخري املنافع العمومية من أجل   " بعنوان  مشروع ● 
وهو قيد التنفيذ، ويشتمل  " التنمية االقتصادية

على برنامج حبوث مشترك مع جامعة 
ويعاجل هذا املشروع دور  . كومبلوتنسه يف مدريد  

املنافع العمومية يف التنمية االقتصادية وتوفريها  
بالشكل املناسب وآثارها السياساتية على    

تلفة، مبا يف ذلك دور املنظمات  األصعدة املخ
وستقدم نتائج  . الدولية واليونيدو بشكل خاص

مرحلية يف املؤمترات اليت ستعقد خالل عام 
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وستقدم حصيلة هذا املشروع إىل املؤمتر   . ٢٠٠٥
 العام القادم؛

يهدف املشروع البحثي اآلخر إىل إجراء حتديد     ● 
وتقييم، مع التركيز على القطاعات الفرعية،     

فضل طريقة ميكن ا زيادة املشاركة يف    أل
السالسل العاملية لتطور قيمة املنتجات وشبكات   
اإلنتاج العاملية من أجل تعزيز القدرات التنافسية   
للصناعة احمللية وماهية الدعائم املؤسسية 

وقد استهلت، ابتداء . والسياساتية هلذه العمليات
، سلسلة من املنشورات ملعاجلة  ٢٠٠٣من عام 

، نشرت ورقات ٢٠٠٤ففي عام . ذه املسائله
إدراج الصناعات احمللية يف  "عمل بعنوان 

السالسل العاملية لتطور قيمة املنتجات وشبكات  
فرص وحتديات االرتقاء ا، مع  : اإلنتاج العاملية

التركيز على آسيا والقدرة التنافسية املتزايدة  
للصني والتخلص التدرجيي من ترتيبات األلياف     

وبعد تلقي ردود فعل إجيابية من ِقبل    ". تعددة امل
أصحاب املصلحة العديدين على هذه املنشورات  
والطلبات اليت تقدموا ا للحصول على تغطية 
أوسع للقطاعات واملسائل املختلفة، سينشر    

السالسل العاملية لتطور قيمة "منشور آخر بعنوان  
اء  آفاق االرتق: املنتجات وشبكات اإلنتاج العاملية

. ٢٠٠٥خالل عام " ا املتاحة للبلدان النامية 
وسيقدم هذا املنشور جمموعة كاملة من 
املعلومات والتوصيات املتعلقة بالسالسل العاملية 
لتطور قيمة املنتجات ودورها يف التنمية   

وميكن أن تستخدم هذه املنشورات  . االقتصادية
املتبصرة يف غايات استراتيجية وسياساتية    

 . التعاون التقينولغايات

 االستراتيجيات  ، يرمي إىل حتليل   ٤وعنصـر البحوث     -٦٦
األكـثر فعالـية لـتعزيز إسـهام املنشآت الصغرية واملتوسطة يف            

وقد بدأ تنفيذ أحد املشاريع يف     . الـنمو الصـناعي الديناميكي    
 بالــتعاون مــع جامعــة ٢٠٠٤ســبتمرب /هــذا املــيدان يف أيلــول

 ويقيم أمهية استراتيجيات    وسـيدرس هذا املشروع   . هارفـارد 
املســؤولية االجتماعــية املؤسســية والــتحديات الــيت تواجههــا  
املنشــآت الصــغرية واملتوســطة يف جهودهــا الرامــية إىل الــنفاذ 

ومــن مث سيشــرع يف حتديــد القطاعــات . إىل أســواق جديــدة
الفرعـية الصـناعية اليت من املرجح أن يؤدي اعتماد املنشآت           

فــيها ملمارســات املســؤولية االجتماعــية  الصــغرية واملتوســطة 
املؤسســية إىل زيــادة حصصــها الســوقية املتأتــية مــن تفضــيل   

وستدرس أيضا  . املسـتهلكني لالسـتهالك املسؤول واملستدام     
العالقــة بــني املســؤولية االجتماعــية املؤسســية وإدارة النوعــية 
ــة       ــك حال ــلى مســتوى الشــركة، وكذل ــية ع ــز اإلنتاج وتعزي

 ســياق الشــراكات بــني القطــاعني العــام  العمــل اجلمــاعي يف
ومـن املـتوقع أن يـنجز هـذا املشـروع يف اية عام             . واخلـاص 
٢٠٠٥. 

وتعمـل اليونـيدو حاليا، كجزء ال يتجزأ من أنشطة           -٦٧
حبوثهــــــــا، عــــــــلى وضــــــــع صــــــــيغة ائــــــــية لــــــــربنامج  

مكافحـــة التهمـــيش  "االســـتراتيجية الثالثســـنوية   الـــبحوث
ــية الصــناع    ــن خــالل التنم ــر م ــيقة " (يةوالفق ، IDB.30/2الوث

ويشـــمل هـــذا الـــربنامج مخســـة ).  جـــيم-الفصـــل خامســـا 
التغلـب عـلى أوجه القصور السوقية       : مشـاريع منفصـلة هـي     

ــر مــن       ــية؛ والتخفــيف مــن حــدة الفق ــنافع العموم ــري امل وتوف
خـــالل التنمـــية الصـــناعية؛ والـــتحديات الـــيت تواجـــه تنمـــية  

ل االجتماعي  املنشـآت الصـغرية واملتوسطة، ووضع رأس املا       
ــراض التصــنيع       ــنولوجي ألغ ــيذ؛ والــتطوير التك موضــع التنف

ويركّز الربنامج على البلدان املهمشة ذات الدخل       . املسـتدام 
ــلي ألنشــطة     ــة األســاس التحلي ــنخفض، ويهــدف إىل تقوي امل

ومتاشـيا مـع هدف هذا الربنامج،       . اليونـيدو يف هـذه الـبلدان      
شـاريع هو   كـان القصـد مـن وراء كـل مشـروع مـن هـذه امل               

حتديــد آثــار السياســات العامــة وسياســات اليونــيدو يف إطــار 
وقد قُدمت استنتاجات   . كـل جمـال مـن جماالت هذا البحث        

هـذا البحـث وآثـاره ونوقشـت يف اجـتماع عقـد ملدة يومني               
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 اشــــترك فــــيه باحــــثون ونظــــراء ٢٠٠٥أبــــريل /يف نيســــان
ــيدو   ــن اليونــ ــون مــ ــتعراض وموظفــ ــاج  . اســ ــرتأى إدمــ ويــ

ــيدو ذات   التوصــيات  ــا يف أنشــطة اليون املتصــلة بذلــك الحق
ــل   ــة الدخـ ــبلدان املنخفضـ ــلة يف الـ ــيلة  . الصـ ــر احلصـ وستنشـ

 .٢٠٠٥النهائية يف سلسلة من املنشورات خالل عام 

ويقـدم عـرض أكثر تفصيال لربنامج حبوث اليونيدو          -٦٨
 .يف ورقة غرفة مؤمتر منفصلة

  
   اإلجراء املطلوب من الس اختاذه-ثالثا

لعـل الـس يـود أن حيـيط علما باملعلومات الواردة             -٦٩
  .يف هذه الوثيقة
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