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 تصديـر  
 
زةً مكانةً) اليونيدو(أ منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية تتبوفهي املنظمة :  يف منظومة األمم املتحدةمتمي

 على ز فيه أساساًالتحديد تكوين الثروات من خالل التصنيع الذي تركِّ وجه علىالوحيدة اليت تستهدف 
. مصدر الثروة الرئيسي يف أغلب البلدان الناميةحيث إنه هو طة، شجيع منو قطاع املنشآت الصغرية واملتوست

 صناعات قادرة على املنافسة دولياًمن خالل إجياد  منها إىل النهوض مبستويات املعيشة وقد قامت املنظمة، سعياً
ء القدرات التجارية يف منظومة األمم املتحدة، كما ومراعية للبيئة، بوضع أكرب حافظة للمشاريع املتصلة ببنا

الرائد يف جماالت عديدة منها تنفيذ بروتوكول مونتريال بشأن القضاء على املواد املستنفدة =تضطلع املنظمة بدور
=.ثات العضوية الثابتةستكهومل بشأن امللوالطبقة األوزون، واتفاقية 

وتقدمي املساعدة  التنمية قوةً فاعلةً أنسب لتحقيق  األمم املتحدة جعل منظومةمن أجل اإلصالحات اجلارية إن 
غ األمم املتحدة رسالتها على حنو أفضل لكسب دعم واسع لِّ أن تب تقتضي أيضاً واحلفاظ على البيئةاإلنسانية

 هذه بينهمثلما ستد اليونيدو يف طليعة قاطرة اإلصالح، وتوج. التنميةاجلهات العديدة املعنية بالنطاق من 
، تقرير اليونيدو السنوياليت ينبغي اختاذها لالرتقاء مبكانة املنظمة العمل على إتاحة التدابري  بني ومن. الوثيقة

إسهامات أنشطة إبراز سيساعد على فهذا . الذي هو مبثابة وثيقة تشريعية بشأن أدائها، ألكرب عدد من الناس
العاملني وإن كانت جليةً ألعني  ،اإلسهاماتذلك أن هذه . ة الدوليةاليونيدو الرئيسية يف حتقيق أهداف التنمي

 .العامل اخلارجي ما يدركهايف املنظمة، قلَّ

 ٢يستعرض الفصل مث . يومكيالّ.  برسالة استهاللية من املدير العام لليونيدو، السيد كانديه كالتقرير السنوييبدأ 
األربعني إلنشاء اليونيدو السنوية الذكرى االحتفال ب وهو ث بارز، أال حبد، بدءاً أهم أحداث السنةبإجياز

وحشد األموال شؤون التعاون التقين عن إدارة حملة عامة لي ذلك تو. األمم املتحدةكمنظمة من منظمات 
يف سبيل الرتقاء مبكانة اليونيدو واجلهود املبذولة من أجل اواإلصالحات اإلدارية وأنشطة الدعوة إىل املناصرة 

ا أم. يز التعاون امليداين مع وكاالت األمم املتحدة األخرى والشركاء من خارج منظومة األمم املتحدةتعز
وسع الذي تعمل فيه املنظمة على مواصلة التعاون مع وكاالت األمم املتحدة أل، فيتناول اإلطار ا٣الفصل 

م وتقد. ه اليونيدو يف ذلك السياقالذي تضطلع بالنشيط جداً  إصالح األمم املتحدة والدور :، وهوخرىألا
 املرفق ذا E`aJoljFويتضمن القرص املدمج . عن عمليات اليونيدو امليدانيةحملةً عامةً  ٨ إىل ٤الفصول من 

لعني املطَّمن املفيد لغري  ولعلَّ.  جمال التعاون التقينيفالتقرير تذييالت فيها أرقام مفصلةٌ عن أنشطة اليونيدو 
 .ه تلك العملياتتقدمي وصف موجز للمبادئ اليت توج نشطة املنظمةعلى أ

=.مها املنظمة تستند إىل وظيفتني رئيسيتني وثالث أولويات مواضيعيةاملساعدة اليت تقدإن 

=: فهما التاليتانانتالوظيفتان الرئيسيأما 

يف أرضيةً لكل اجلهات الفاعلة ح بالصناعة وينشرها ويتيذات صلة ينتج معارف  حمفل عامليمبثابة العمل =•
=القطاعني العام واخلاص؛كال 
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=. تدعم اجلهود اليت يبذهلا زبائنها يف جمال التنمية الصناعيةتعاون التقينالوتنفيذ برامج بشأن وضع =•

=: فهي التاليةاألولويات املواضيعيةوأما 

من خالل املنشآت خصوصاً يع الصناعة، تشجوهذا يكون ب، نتاجيةاإلنشطة األ الفقر من خالل احلّد من=•
وحتصيل الدخل وبناء العمل فرص توفري التركيز على مع ، الصغرية والصغرى، يف املناطق األقل منواً

=القدرات املؤسسية؛

سواء،  مبساعدة البلدان على تطوير القدرات اإلنتاجية والتجارية على حدوذلك ، بناء القدرات التجارية •
=ة على استيفاء معايري األسواق الدولية؛مبا فيها القدر

يف املناطق وخاصة دة، ، من خالل تعزيز جناعة الطاقة الصناعية ومصادر الطاقة املتجدالبيئة والطاقة=•
=.الريفية، ودعم أنشطة أخرى يف جمال التنمية الصناعية املستدامة

 التعاون التقين ميكن تقامسها مع واضعي التجارب يف جمالف: متكاملتان ومتداعمتانوالوظيفتان الرئيسيتان 
 بالتعاون راًعلى حتديد أكثر ااالت تأثُّفهو يساعد  العمل التحليلي ؛ أماالسياسات واجلهات الفاعلة األخرى

بني تعقُّد الترابط اء  ما تتجاوز الربامج واملشاريع حدود املواضيع احملورية اليت تستهدفها من جروكثرياً. التقين
=.ائل التنميةمس

حول الوظيفتني الرئيسيتني واألولويات املواضيعية إىل إجراءات على أرض الواقع، ومثة مثاين منائط للخدمات ت
 : التاليةوهي

 اإلدارة الرشيدة للصناعة واإلحصاءات الصناعية -١ 

 ترويج االستثمار والتكنولوجيا -٢ 

 القدرة على املنافسة الصناعية والتجارة -٣ 

 تنمية القطاع اخلاص -٤ 

 الصناعات الزراعية -٥ 

 ٦- ر املناخالطاقة املستدامة وتغي 

 بروتوكول مونتريال -٧ 

=اإلدارة البيئية -٨ 

استخدامها  ميكن طات إطارية للخدمات القُطرية، أو   وميكن دمج مجيع اخلدمات يف برامج متكاملة أو خمطَّ
 .يف مشاريع قائمة بذاا 
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ومن مث، فإن النهوض مبستويات     . إنَّ التنمية لن تكتب هلا االستدامةُ ما مل يستفد منها الفقراء يف املقام األول         
 صاحل    يف فهذه مسألة متليها األخالق كما إهنا       . تمع الدويل  معيشتهم هو التحدي الرئيسي الذي يواجه ا  

 وميكن القول ببساطة إن حتقيق مزيد من العدالة يكفل مزيداً من االستقرار والسلم   . األغنياء واألقوياء
 .يف العامل

ملستدامة، هلذا العام ما أسهمت به اليونيدو، بعملها على تشجيع التنمية الصناعية ا        التقرير السنوي يستعرض 
ومع   . يف اجلهود املبذولة على نطاق عاملي يف سبيل احلد من الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية األخرى لأللفية        

أنه يتضمن فصوالً هامةً عن اإلصالحات اليت أُجريت داخل املنظمة وخارجها، فإنين ال أعترب تلك                
دثه برامج اليونيدو من آثار إجيابية يف حياة الناس يف    اإلصالحات غايةً يف حد ذاا بل وسيلةً لتعزيز ما حت   

ويف الوقت الذي أفتخر فيه بالقول إن الغالبية يعتربون اليونيدو يف طليعة اجلهود املبذولة            . البلدان النامية
إلصالح األمم املتحدة، فإن مبعث هذا الفخر يكمن يف االعتقاد الراسخ بأن هذه اإلصالحات ستساعدنا    

ومن املنطلق ذاته، فإن النهج اإلجيايب الذي اعتمدناه لضمان االتساق يف           .  خدماتنا على حنو أفضل  على تقدمي
 استند إىل اقتناعنا بأنه سيفضي إىل حتقيق وقع أكرب على املستوى     ٢٠٠٦عمل األمم املتحدة خالل عام  

 .القُطري إذا نفِّذ تنفيذاً سليماً

 سكَّان البالغني سن العمل يف البلدان النامية مبا ينيف على   ، سيزداد عدد ال ٢٠١٠عندما حيلُّ عام  
ولن يستطيع هؤالء استخدام كل طاقام ما مل يتح            . ٢٠٠٥ مليون شخص على ما كان عليه يف عام          ٧٠٠

المدير العام يلقي كلمة في 
الذكرى السنوية األربعين 

 .إلنشاء اليونيدو

١ رسالة من املدير العام
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 أن بعضهم سيشعرون بالعزلة يف جمتمع مل يوفهم         يف وما من شك  . أمامهم مزيد من الفرص لكسب العيش
ر النامجة عن ذلك فهي بديهية وتقتضي منا العمل على تكوين الثروات وخلق فرص العمل            أما اآلثا. حقهم

ويف هذا     . يف البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية، مبا فيها تلك اليت هي خارجة من مرحلة نزاع             
 .السياق، يصبح توفري العمل للشباب ضرورة ملحة    

ل الوحيد خللق فرص العمل الالزمة هو التشجيع على تطوير قطاع خاص          إنَّ اليونيدو تؤمن بأن السبي   
 وإننا نركِّز على املنشآت الصغرية واملتوسطة ألهنا تستأثر حبصة األسد يف منو قطاع الشغل يف      . حيوي

  من خالل عملنا يف جمال    -وسواء أعملنا على زيادة قدرة املنشآت على تصدير منتجاا    . البلدان النامية
 أم اعتنينا بتدريب النساء منظِّمات املشاريع، فإن هدفنا هو تيسري توفري فرص        -بناء القدرات التجارية  
وحنن قد قمنا بذلك من خالل عدد من الربامج الناجعة، ولكن ما زال يتوجب         . العمل وتكوين الثروات

 .فعل املزيد

ي، هناك بعد آخر تساهم اليونيدو يف معاجلته،    وعالوة على بعدي التنمية املستدامة االقتصادي واالجتماع  
فمن بني التحديات اليت سنواجهها يف السنوات املقبلة يكاد ال يوجد حتد       . أال وهو احلفاظ على البيئة

 وهي أكرب مصدر   -فال بد من مساعدة الصناعة . يضاهي تغير املناخ من حيث تعدد جوانبه وتعقُّده
 على التخفيف من أثرها على البيئة، وجعلها يف       -حتباس احلراري وامللوثات األخرى النبعاثات غازات اال

 .ويستهدف عملنا يف جمايل البيئة والطاقة تلك األنشطة مباشرة       . الوقت ذاته أكثر قدرة على املنافسة 

عاون بني بلدان    التإىلفقد أصبح ينظَر أكثر فأكثر . لقد حصلت تطورات هامة يف جمال التعاون اإلقليمي   
ومع اكتساب بلدان اجلنوب مزيداً من املهارات    .  أنه عنصر هام من عناصر التعاون الدويلعلىاجلنوب 

وستؤدي مبادرة . والقدرات، تبدي هذه البلدان رغبتها يف نقلها إىل بلدان أخرى وهي قادرة على ذلك   
، إىل زيادة هامة يف قدرة    ٢٠٠٦قت خالل عام  اليونيدو اجلديدة بشأن التعاون بني بلدان اجلنوب اليت أُطل 

البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية على العمل معاً على حنو أفضل يف املستقبل، وذلك من خالل          
 .تبادل التجارب السياساتية ونقل التكنولوجيا وتشجيع تدفُّق االستثمار داخل بلدان اجلنوب       

فقد اقترنت االستمرارية الربناجمية       .  ذا شأن يف أداء اليونيدو املهام املنوطة ا   لقد شهدت هذه السنة حتسناً   
كما أرست هذه السنة أساساً         .  تقدمي خدمات التعاون التقين  يف مببادرات جديدة، والتزم مبعايري جودة عالية   

 .اليت سنتبعها يف السنوات القادمة  " النمو املقترن باجلودة "متيناً الستراتيجية  

وإنين   .  زاخراً باملعلومات وحمفِّزاً على حد سواء   ٢٠٠٦عن عملنا خالل عام    التقرير السنوي أمتنى أن جتدوا 
 .٢٠٠٧التقرير السنوي  لعلى قناعة بأننا سنروي قصةً أكثر إثارة عندما حيني وقت كتابة     

 

 



 

Q 

 

  مستعدة ملواجهة حتديات اليونيدو
 .املستقبل يف جمال التنمية الصناعية

٢ استعراض أحداث السنة
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   الذكرى السنوية األربعون إلنشاء اليونيدو-ألف

 
 فرصة لالحتفال واستخالص العربة               

 وهو عنصر هام ضمن اجلهود اليت - باالحتفال بالذكرى السنوية األربعني إلنشاء اليونيدو  ٢٠٠٦متيز عام 
جرت مراسم االحتفال الرئيسية    وقد  . تبذهلا املنظمة إلبراز دورها وزيادة الوعي باألنشطة اليت تضطلع ا       

، وشاركت يف استضافتها وزارة اخلارجية االحتادية النمساوية            ٢٠٠٦نوفمرب   / تشرين الثاين   ٢٨صباح يوم  
 مدعو، منهم     ١ ٢٠٠لإلشادة باليونيدو ما ينيف على       " أوستريا سنتر فيينا   "واجتمع يف مركز    . ومدينة فيينا  

ينا مقرا هلا وسفراء اليونيدو للنوايا احلسنة وموظفون متقاعدون                 رؤساء املنظمات األخرى اليت تتخذ من في         
وختللّت الربنامج مقتطفات موسيقية من عزف عدد من الفنانني          .  املنظمة  يفوآخرون ما زالوا يعملون    

 ?rkfal=s~äìÉ=^ÇÇÉÇJfåîÉëíãÉåíI=_ìëáåÉëë=~åÇ=m~êíåÉêëÜáéë? عنوانه الدوليني، ونظّم معرض خاص      
 ). وتنظيم األعمال والشراكات االستثمار-و املضافة قيمة اليونيد(

وافتتح املدير العام احتفال الصباح، فوصف يف كلمته هذه الذكرى بالفرصة الساحنة لالحتفال واستخالص            
مث حتدث رئيس مجهورية اجلبل األسود، وهي آخر دولة عضو انضمت إىل اليونيدو، عن أمهية             . العربة

وأعقب ذلك عرض فيلم قصري     .  النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية املنظمة لكل من البلدان 
يلخص أولويات املنظمة املواضيعية الثالث، أال وهي احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية، وبناء                  

 وشخصيات مرموقة  وألقى ممثّلون رفيعو املستوى للحكومة النمساوية. القدرات التجارية، والبيئة والطاقة
أخرى كلمات موجزة أكّدوا فيها على مشاركة البلد املضيف الكبرية يف أنشطة اليونيدو، كما أشاروا فيها            

وألقى املدير العام ملكتب . إىل قدرة املنظمة على التكيف السريع مع التغيرات اليت يشهدها احمليط الدويل 
 العام لألمم املتحدة سلَّم فيها بالدور الثمني الذي تؤديه اليونيدو           األمم املتحدة يف فيينا كلمةً نيابة عن األمني      

يف اجلهود املبذولة للقضاء على الفقر واجلوع ومحاية البيئة ومساعدة البلدان النامية على بناء قدرا على        
 .االستفادة من التجارة العاملية

  
 ...نظرة إىل الوراء    

تقييم إجنازات املنظمة يف املاضي، كان من بني املعامل البارزة فيه   مبا أن هذا احلدث اعترب أيضا فرصة ل
كلمات ألقاها أربعة رؤساء تنفيذيني سابقني لليونيدو أضفوا على احلدث شرفاً بتقدمي وجهات نظرهم                     

وأشار املتكلّم األول، وهو الدكتور عبد الرمحن خان الذي شغل      . الشخصية بشأن تاريخ املنظمة وعملها 
، إىل أن املنظمة قد حافظت حىت اآلن، من خالل تكيفها              ١٩٨٥ و١٩٧٥دير التنفيذي بني سنيت     منصب امل

الناجح مع منوذج إمنائي متغير باستمرار، على أمهية الدور الذي تضطلع به يف أفريقيا والبلدان النامية       
 املليئة باألحداث،      ١٩٨٥سيازون اإلبن، إىل سنة      . وأشار املدير العام األول، السفري دومينغو ل  . األخرى

وحتدث السفري ماوريسيو    . حيث أصبحت اليونيدو وكالة متخصصة هلا ميزانيتها وبنيتها اإلدارية اخلاصة ا     
، عن السنوات    ١٩٩٧ و ١٩٩٣دي ماريا إي كامبوس، الذي خلف السيد سيازون مديرا عاما بني سنيت       

له على احلفاظ على املنظمة وكالة متخصصة هلا     احلافلة بالتحديات اليت شهدا فترة رئاسته وعن عم     
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،   ٢٠٠٥ و ١٩٩٧وأكّد السيد كارلوس ماغارينيوس، الذي كان مديرا عاما يف الفترة ما بني سنيت   . أمهيتها
 .على إجنازات اليونيدو الكربى يف جمال بناء القدرات التجارية يف البلدان النامية    

  
 مث نظرة إىل املستقبل        ... 

يومكيالّ، على    . ليت أعطت حملة عن ماضي اليونيدو، ركّز املدير العام احلايل، كانديه ك   عقب الكلمات ا
وبدأ كلمته باإلشارة إىل أمهية املاضي    . مستقبل املنظمة املليء بالتحديات واملبشر باخلري يف آن واحد 

 تها اليونيدو خالل   وحتدث املدير العام عن عدد من اإلجنازات اليت حقّق . واحلاضر يف تقرير املستقبل
 سنة من عمرها، مثل مشاركتها يف وضع اخلطة الصناعية الرئيسية ملاليزيا؛ ودورها الرائد يف تنفيذ     ٤٠

بروتوكول مونتريال؛ ودعمها ملعرض الصني الدويل لالستثمار والتجارة، الذي ارتفع عدد املشاركني فيه   
ا للمركز الدويل لالرتقاء بتكنولوجيا    مشارك يف غضون عشر سنوات؛ ومساعد١٧ ٠٠٠ إىل  ٣٠٠من 

 .الصناعة التحويلية يف بنغالور يف اهلند    

وأكّد املدير العام أيضا على العمل الذي تضطلع به املنظمة يف الوقت الراهن يف إطار أولوياا املواضيعية     
ونيدو اليوم أكثر أمهية مما     فنظرا للتغيرات املتسارعة اليت تطرأ على البيئة الدولية، أصبحت مهام الي      . الثالث

وسيكون من أبرز جوانب عملها يف املستقبل تعزيز استخدام التكنولوجيات   .  عاما٤٠كانت عليه قبل  
أي املالئمة  (ومن مثّ، ستكون التكنولوجيا اخلضراء  . النظيفة واملستدامة لتكوين الثروات يف البلدان النامية

 . السنوات املقبلةيف طليعة جهود اليونيدو على مدى    ) للبيئة 

وقبل اختتام احتفال الصباح، وزع املدير العام على بعض املوظفني جوائز األداء االستثنائي يف فئات خمتلفة،   
 موظفا ٢٦وتلقّى . األداء املتميز واملتواصل، واالبتكار، وأفضل مكتب من حيث األداء خارج املقر : وهي

 .ية وما فوقها جوائز فردية أو مجاعيةيعملون يف فئة اخلدمة العامة والفئة الفن  

التي " حلمي األفريقي"أغنية 
أدتها السيدة نوماثيمبا سمايلي

ديفيدنز وفرقتها كانت من 
=.أبرز معالم االحتفال
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 اإلنتاجية، والتجارة والطاقة            : مناقشات الفريقني      

عقدت بعد الظهر ندوة ملناقشة التحديات الرئيسية اليت يرجح أن تواجهها اليونيدو يف املستقبل والتدابري اليت        
لفريقني اليت جرت على شاكلة مناقشات وأدار احلوار يف مناقشات ا. ميكن اختاذها للتصدي لتلك التحديات

ومتحورت حول أولويات اليونيدو املواضيعية، تود بنجامني، وهو حمرر الشؤون املالية يف شبكة    " دافوس"
وشدد املدير العام، الذي افتتح املناقشات، على أمهية التفاعل واالبتكار واحلاجة إىل  . األخبار سي ان ان

وأحد   ) êáíáëÜ=mÉíêçäÉìã_(أشار بيتر ساذرالند، رئيس شركة النفط الربيطانية         مثّ  . عوملة ذات وجه إنساين  
سفراء اليونيدو للنوايا احلسنة، إىل األوجه العديدة اليت تترابط ا حتديات رئيسية من قبيل اإلضرار بالنظم      

عملية، ال سيما       األغذية والفقر، ودعا بشدة إىل ضرورة التعجيل باختاذ خطوات       يفاإليكولوجية والنقص  
 .فيما يتعلق بالكفاءة يف استخدام الطاقة والتقليص من انبعاثات الغازات وتغير املناخ   

وركّز الفريق األول على التحديات اليت تواجه زيادة اإلنتاجية وإجياد فرص عمل من خالل التجارة تراعي      
 إطار شراكة مع منظمات أخرى، من   يف وانتهى إىل أن اليونيدو تبذل جهودا جبارة،   . اجلوانب االجتماعية 

ومع   . أجل مساعدة البلدان النامية على التصدي لتلك التحديات حىت يتسنى هلا حتقيق أهدافها اإلمنائية           
ذلك، فقد ارتأى الفريق أن بإمكان املنظمة فعل املزيد، ال سيما فيما يتعلق بتحسني اجلودة وإسداء املشورة    

 .ت والشراكة بني القطاعني العام واخلاص والدعم على مستوى املنشآت   السياساتية ووضع السياسا 

وحظيت اليونيدو بالثناء     . وتطرق الفريق الثاين إىل أمهية الطاقة يف النمو االقتصادي، فضال عن أثرها يف البيئة
يف املعارف على أنشطتها وحثّت على االستمرار يف نهجها االبتكارية يف هذا اال، مما يسهل التشارك    

والتجارب على الصعيد العاملي ويشجع احلوار حول استدامة التنمية بني مجيع اجلهات املعنية بالتنمية على               
 .كال الصعيدين الوطين والدويل   

وأكّد املدير العام، عند اختتام مناقشات الفريقني، على ضرورة اتباع نهج مجاعية ومتكاملة يف السعي إىل 
وشدد على دور اليونيدو احليوي يف النقاش اجلاري بشأن ضمان االتساق على نطاق  احلد من الفقر، 

 .منظومة األمم املتحدة

 اهلواء مباشرة باستخدام أحدث        علىوقد شعرت اليونيدو باالعتزاز إذ بثَّت مجيع وقائع هذا احلدث            
. تتبع مراسم االحتفال ساعة حدوثها         التكنولوجيات، مما أتاح ملكاتبها ونظرائها يف مجيع أرجاء العامل فرصة               

: وميكن االطّالع على أشرطة الفيديو القصرية وعلى الكلمات اليت ألقيت يف احلفل على موقع املنظمة الشبكي                    
ÜííéWLLïïïKìåáÇçKçêÖL.=

  
 على أُهبٍة خلوض األعوام األربعني القادمة               

جلو الفريد الذي كان سائدا وسيبقى خالدا تكلَّل االحتفال بالذكرى السنوية األربعني بنجاح باهر بفضل ا
يف األذهان، وقد متيز مبشاركة العديد من ممثّلي الدول األعضاء واملنظمات الدولية األخرى، فضال عن             

وساهم احلدث يف تعزيز العالقات بشركاء اليونيدو وحتسني فهم العمل           . العديد من املوظفني واملتقاعدين 
ة يف الوقت الراهن على أُهبة ملواجهة حتديات املستقبل يف جمال التنمية   وتوجد املنظم  . الذي تضطلع به

 .الصناعية
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   إدارة شؤون التعاون التقين-باء
 

 آلية أفضل لالستعراض واملوافقة            

فرباير، أنشئت جلنة للموافقة على الربامج حلّت حمل جلان املوافقة    /بعد وضع هيكل تنظيمي جديد يف شباط   
وتوجد مجيع الوحدات املسؤولة عن صوغ      . أبريل/السابقة وبدأت متارس عملها يف نيسان املواضيعية األربع 

كما يوجد ممثّالً فيها فريق التقييم والفريق االستشاري املعين     . الربامج وعن أنشطة التنفيذ ممثّلة يف هذه اللجنة      
 بشأن التعاون التقين املعروضة ، اللذان يقدمان املشورة حرصا على أن تكون املقترحات)انظر أدناه(باجلودة 

 .املبادئ التوجيهية بشأن برامج التعاون التقين ومشاريعهعلى جلنة املوافقة على الربامج متوافقة مع  

وهو يسهل يف الوقت ذاته          . ويضمن اهليكل التنظيمي اجلديد زيادة تيسري عمليات املوافقة الداخلية وتبسيطها                             
املبادئ      ما للموافقة على برامج التعاون التقين ومشاريعه اليت تعد بناًء على                           اتباع ج أكثر اتساقا وانسجا             

 صيغة   )١(أغسطس     /وقد صدرت يف آب         . وغريها من اإلجراءات العملية والتعليمات اإلدارية السارية                         التوجيهية    
. يعية الثالث  تعكس على حنو أفضل البنية التنظيمية اجلديدة واألولويات املواض                      للمبادئ التوجيهية      حديثة  

وسوف توزع هذه الصيغة، بعد زيادة ذيبها وتنقيحها، توزيعا داخليا على املكاتب املختصة يف شكل سهل                                         
وتقدم هذه الصيغة احلديثة توجيها مستفيضا بشأن إدارة برامج التعاون التقين ومشاريعه يف                                  . االستخدام    

حة املعامل طوال مجيع مراحل دورة مشاريع                   الوقت الذي تسند فيه مسؤوليات وصالحيات ومساءلة واض                      
 .التعاون التقين  

  
 أنشطة جلنة املوافقة على الربامج           

تعىن جلنة املوافقة على الربامج جبميع األولويات املواضيعية، وهي تستعرض برامج اليونيدو ومشاريعها          
  ص األموال ملقترحات التعاون التقين يف إطار مقاييس حيدلس التنفيذي  وتوافق عليها، وختصوهي   . دها ا

 .ختصص أيضا موارد للشروع يف إعداد وثائق مفصلة والقيام بأنشطة حلشد األموال     

، واستعرضت ما جمموعه   ٢٠٠٦ اجتماعا خالل عام ٢٠وهي قد عقدت . وجتتمع اللجنة مرة كل أسبوعني   
أما .  يف املائة ٧٩املقترحات نسبة ويبلغ معدل املوافقة العام على تلك  .  من وثائق الربامج واملشاريع٢٠٧

 يف املائة؛ وهو ما حدث باخلصوص عندما كانت     ٩املقترحات املقدمة اليت مل حتظ باملوافقة فلم تتعد نسبة    
. هناك حتفّظات شديدة على مدى متاشي املقترح مع أولويات اليونيدو وااالت املواضيعية اليت حددا      

ويشمل العدد كال     . قترحات املقدمة موزعة حسب القرار املتخذ واملنطقة  امل ١ والشكل  ١ويعرض اجلدول  
ويتعلق ثلث الوثائق     . من وثائق املشاريع املفصلة واملقترحات األولية يف شكل كشوف ملخصات اخلدمات    

 .املستعرضة تقريبا بأنشطة التعاون التقين اليت استهدفت أفريقيا  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(=ad=^fKNT=oÉîKN.=
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 ه لجنة الموافقة على البرامج بشأن المقترحات المقدمة اإلجراء الذي اتخذت -١الجدول 
=٢٠٠٦خالل عام 

  العدد النسبة املئوية
٧٩= ١٦٤= =املقترحات اليت حظيت باملوافقة               
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 الفريق االستشاري املعين باجلودة             

يضم الفريق االستشاري املعين باجلودة موظَّفَني يعمالن بشكل دائم وممثِّلني لكل واحدة من األولويات      
شطة اإلنتاجية وبناء القدرات التجارية والبيئة     املواضيعية الثالث، أال وهي احلد من الفقر من خالل األن 
  ١٤٥، ٢٠٠٦وقد استعرض الفريق، يف عام . والطاقة، وهم ينتمون إىل شعبة صوغ الربامج والتعاون التقين  

برناجما ومشروعا جديدا للتعاون التقين قُدمت يف شكل مقترحات أولية أو مفاهيم من قبيل كشوف          
ويف شكل وثائق    ) ٧٧(ختيار الربامج أو غريها من املذكّرات املفاهيمية ملخصات اخلدمات أو استمارات ال

 .، وتناقش حول تلك الربامج واملشاريع مع اجلهات اليت قدمتها   )٣(وبرامج متكاملة ) ٦٥(مشاريع 

، إىل املسامهة يف التحسني       املبادئ التوجيهيةودف هذه العملية اإلجرائية، اليت يرد وصف كامل هلا يف        
تواصل ألنشطة التعاون التقين اليت تضطلع ا املنظمة، وخاصة فيما يتعلق بصوغ وثائق الربامج واملشاريع         امل

. وطرائق تنفيذها وإدماج آليات مالئمة للرصد واإلبالغ والتقييم يف كل األنشطة املتصلة بالتعاون التقين        
 باجلودة مذكّرات إرشادية يحيلها إىل أعضاء    وبناًء على نتائج هذه العملية، يِعد الفريق االستشاري املعين    
 .جلنة املوافقة على الربامج الذين يتولّون استعراض املقترحات   

أفريقيا

املنطقة العربية

أوروبا والدول املستقلة حديثا

آسيا واحمليط اهلادئ

املشاريع األقاليمية والعاملية

أمريكا الالتينية والكاريبـي

١٢%

١٤%

٣٣%

٨% 

١٦%

١٧%
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ومن املتوقّع أالّ تقتصر الفائدة من املشورة اليت يسديها الفريق على املسامهة يف حتسني نوعية أنشطة املنظمة             
 فحسب، بل ينتظر منها أن تساهم أيضا مسامهة غري           يف جمال التعاون التقين من حيث أمهيتها واستمراريتها      
=. يف البلدان اليت تتلقّى املساعدة من اليونيدو   )٢(مباشرة ولكن فعالة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

   
 صايف قيمة املشاريع (حشد األموال والتعاون التقين  -جيم

 )املوافَق عليها واملنَجزة 
 

 مة املشاريع املوافق عليها واملنجزة               صايف قي   : التعاون التقين     

 ماليني    ١٠٤,٤بلغ صايف قيمة مشاريع التعاون التقين وبراجمه املوافَق عليها من مجيع مصادر األموال ما جمموعه                                    
ويرجع هذا الفارق إىل مبادرة اليونيدو إىل                    . ٢٠٠٥ مليون دوالر عما شهده عام               ٢٤دوالر، وهو ما يقلّ بزهاء            

،   ٢٠٠٥قد حظي مبوافقة صندوق جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية االستئماين للعراق يف عام                           إلغاء مشروع كان    
 من جراء ما صاحب تنفيذه من بطء جتاوز ما                  ٢٠٠٧وإىل تأجيل سداد مستحقّات مشروع رئيسي إىل غاية عام                       

 مليون دوالر يف عام         ١٢٠ابة    ولوال هذان احلدثان املتفردان لبلغت قيمة املشاريع املوافق عليها قر                     . كان متوقّعا  
ويف الوقت ذاته، ارتفع مستوى املبالغ املستحقّة يف املستقبل مبوجب االتفاقات                               . ٢٠٠٦ كما يف عام        ٢٠٠٥
ومن مثّ، بلغ جمموع األموال اليت حشدت               .  مليون دوالر خالل العام      ١٧,١مبا قدره   ) اليت مل تذكر أعاله       (املربمة  
 مليون     ١١٣,٧ا املستوى يتجاوز قيمة املشاريع املنفّذة سنويا، اليت مل تتعد                      ومبا أن هذ   .  مليون دوالر    ١٢١,٩

 بداية     يف( مليون دوالر     ٢٢٧,٤دوالر، ستؤدي الزيادة التدرجيية يف حافظة املشاريع والربامج، واليت تبلغ حاليا                        
 .ملقبلة  ، إىل املسامهة يف استمرار ارتفاع مستويات إجناز املشاريع يف السنوات ا                        )٢٠٠٧عام  

 
 مجموع األموال التي حشدت واألنشطة (أنشطة اليونيدو في مجال التعاون التقني  -٢الشكل 

=)٢٠٠٦-١٩٩٩التي ُأنجزت، 
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 حشد األموال      

متول أنشطة التعاون التقين أساسا من خالل مسامهات طوعية تقدمها بلدان ومؤسسات ماحنة وصناديق             
٢٠٠٥وعلى حنو ما شهدته سنة       . دة األطراف، وكذلك وبقدر حمدود برنامج األمم املتحدة اإلمنائي   متعد   ،

ال يزال حشد األموال، وخاصة من احلكومات املاحنة، يتأثر تأثرا إجيابيا قويا من جراء التركيز الشديد على      
ومن املتوقّع   . ابة لتلك األولويات   أولويات التنمية العاملية وبفضل تقدمي برامج اليونيدو بشكل أوضح استج      

 .أن يستمر هذا االجتاه مقترنا بتعاون أوثق مع ماحنني منفردين بشأن األولويات املواضيعية     

أما بناء   .  مليون دوالر ٦٠,٩: ومن حيث األولوية املواضيعية، استأثر موضوع البيئة والطاقة بنصيب األسد    
 مليون دوالر للحد من الفقر،    ١٣,٦دوالر، بينما خصص    مليون ٢٧,٤القدرات التجارية، فقد استقطب 

ولوال إلغاء املشروع الذي كان من املفترض أن   . مبا يف ذلك أغلب األنشطة املتصلة بتنسيق األمن البشري    
 مليون   ١٩,٦ميوله صندوق جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية االستئماين للعراق، لوصل املبلغ األخري إىل          

غ حجم األموال اليت حشدت للربامج املتكاملة واملخطّطات اإلطارية للخدمات القُطرية، اليت       وبل . دوالر
.  مليون دوالر، دون حساب تكاليف الدعم   ٢١,٢تقدم فيها خدمات اليونيدو يف شكل جمموعة واحدة،       

 بفضل   ٢٠٠٧م ولئن كان هذا املبلغ أدىن مما شهدته السنوات السابقة، فهو من املتوقّع أن يرتفع يف عا            
 .عرض عدد كبري من الربامج املتكاملة اليت صيغت صياغة جديدة أو تتألّف من مراحل جديدة على املاحنني          

، مع   )مبا يف ذلك تكاليف الدعم   ( مليون دوالر   ٥٥,١وبلغت قيمة أموال اليونيدو الواردة من مصادر حكومية         
ئية االستئماين للعراق وتأجيل سداد املبلغ املشار إليه يف                 مراعاة إلغاء مشروع صندوق جمموعة األمم املتحدة اإلمنا              

 ماليني    ٨,٢ ماليني دوالر، تليها سويسرا مببلغ قدره            ١٠وظلّت إيطاليا أكرب مساهم مببلغ قدره             . الباب السابق   
بني    ومن ).  مليون دوالر  ٢,٤(فسلوفينيا  )  ماليني دوالر   ٤,٢(فالنرويج  )  ماليني دوالر  ٥,٧(دوالر، مث اليابان  

، مثة أملانيا ورواندا وفرنسا والنمسا واملفوضية األوروبية،                  ٢٠٠٦احلكومات املاحنة الرئيسية األخرى يف عام           
وخصصت مسامهة رواندا لتمويل مشروع ينطوي على           . حيث ساهم كل منها مببلغ يعادل مليون دوالر أو أكثر   

وتتولّى خمتلف صناديق األمم املتحدة االستئمانية             . دإنشاء حمطات صغرية لتوليد القدرة الكهرمائية يف ذلك البل     
 أعقاب حاالت الطوارئ يف أفغانستان والعراق ونيجرييا ومجهورية تنـزانيا املتحدة؛ واستهدف                      يفمتويل مشاريع   

واستفادت أوغندا وسري النكا وغانا من ثالثة مشاريع يف                  . املشروعان يف البلدين األخريين تقدمي الدعم لالجئني              
ويبين التذييل باء توزع مشاريع صندوق         . ار صندوق األمم املتحدة االستئماين لألمن البشري مولتها اليابان           إط

 .التنمية الصناعية والصناديق االستئمانية املوافق عليها، حسب املنطقة وحسب اال                    

  ٣٤,٧ف لتنفيذ بروتوكول مونتريال       أما يف ميدان البيئة، فقد بلغت األموال اليت قدمها الصندوق املتعدد األطرا            
  مليون دوالر     ١٥,٢مليون دوالر، ووصلت قيمة املشاريع املوافق عليها يف إطار مرفق البيئة العاملية إىل                  

 ). ماليني دوالر من املسامهات اإليطالية واليابانية املذكورة أعاله تتعلق بتنفيذ بروتوكول مونتريال                     ٥(

كبريين يتوقّع أن يفضيا إىل زيادة هامة يف التمويل يف فترة السنتني    حدوث تطورين  ٢٠٠٦وشهدت سنة  
٢٠٠٨-٢٠٠٧. 

أما أوهلما فيتعلق بقرار اختذه مرفق البيئة العاملية يقضي بالسماح لكل املنظمات املعنية واملؤهلة بأن حتصل  
ففيما خيص اليونيدو،       . هامباشرة على األموال من هذا املرفق لتنفيذ املشاريع املندرجة ضمن جماالت ختصص         
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يفترض أن يؤدي هذا القرار إىل املوافقة على عدد كبري من املشاريع يف إطار برنامج امللوثات العضوية الثابتة     
 ، حيث أُجنز قدر هام من العمل التحضريي من خالل إعداد خطط تنفيذ وطنية ملا يزيد على   )العصية(

هذه املشاريع ستتطلّب مشاركة أطراف أخرى بقدر كبري من التمويل،     وال بد من اإلشارة إىل أن    .  بلدا ٤٠
 .وخاصة فيما يتعلق باملشاريع اليت يراد إجنازها يف أقل البلدان منوا     

وأما التطور الكبري الثاين، فمرده إىل النهج اجلديد الذي يتبعه االحتاد األورويب يف جمال التعاون مع جمموعة                                                      
فبموجب اتفاقات        . لكاريـيب واحمليط اهلادئ، خصوصا على املستوى دون اإلقليمي                        دول أفريقيا والبحر ا      

الشراكة االقتصادية اجلديدة، جيري وضع برامج رئيسية للتعاون التقين تضم مكونات واسعة دف إىل                                                  
روبية    وقد دعت اللجان االقتصادية اإلقليمية واملفوضية األو                      . تعزيز القدرات التجارية لدى تلك البلدان                

اليونيدو إىل املشاركة يف صياغة تلك املكونات بناًء على أداء املنظمة يف برامج مماثلة اضطلعت ا سابقا                                                 
ومبا أن هذه الربامج اليت وضعتها املفوضية                    . وتضطلع ا يف الوقت الراهن، وهذا سيجلب معه أمواال طائلة                             

 متويال مشتركا، فمن املتوقّع أن يتيح ذلك فرصا ممتازة                     األوروبية، واليت ينتظر من اليونيدو تنفيذها، تتطلّب                     
 .أمام اجلهات املاحنة الثنائية للمشاركة يف هذه الربامج البالغة األمهية على املستوى السياسي                                    

فقد أصبحت سلوفينيا،        . وقد شهدت هذه السنة أيضا أول مسامهة كبرية موعة من املاحنني اجلدد يف أوروبا                
كما بدأت عدة       . ماحنا رئيسيا بعد التوقيع على اتفاق إطاري مع اليونيدو لتسهيل هذا التعاون            كما أشري آنفا،    

 .٢٠٠٧بلدان أخرى متول أنشطة حمددة، ويتوقّع أن ترتفع مسامهات هذه اموعة من البلدان يف عام                          
    

   اإلصالحات اإلدارية -دال
ومجيع هذه     . ة اليونيدو على االضطالع مبهامها    أُجري عدد من اإلصالحات اإلدارية بغية زيادة قدر 

اإلصالحات حسنت أداء املنظمة وفعاليتها وحتقّقت يف أغلب األحيان من خالل اتباع ج الالمركزية يف          
 .السلطة وتعزيز الرقابة والتقييم 

 بناًء على    وتشمل هذه اإلصالحات تناوب كبار املوظفني اإلداريني وحتسني التخطيط لعملية تعاقب املوظفني       
وقد اعتمدت ترتيبات . أهداف معينة واستعراض املشتريات وتعيني موظفي املشاريع ونظم إدارة املعارف

والتخطيط جار على قدم وساق لكي تعتمد على نطاق منظومة األمم املتحدة،            . حماسبية ومالية جديدة   
قطاع العام اليت أوصت األمم املتحدة باتباعها   ، املعايري احملاسبية الدولية لل٢٠١٠يناير /حبلول كانون الثاين 

وعالوة على ذلك، سيحلّ نظام جديد        . واليت يتوقّع أن توفّر معلومات أفضل الختاذ القرارات اإلدارية   
للتخطيط اإلداري املؤسسي حمل نظام املعلومات اإلدارية املتكامل املعمول به حاليا يف األمم املتحدة، وقد         

وختاما، فُتح مكتب جديد يف بروكسل لتعزيز قدرة         . طوات األوىل صوب اعتماده    اختذت اليونيدو اخل  
 .اليونيدو على االضطالع مبشاريع ميوهلا االحتاد األورويب وإدارا     

وبغية تقييم إجنازات اليونيدو على حنو أفضل، جيري حتسني نظام اإلدارة القائمة على النتائج الذي تستعمله        
وسعياً إىل استحداث ج أكثر اتساقا      .  جتارب هيئات أخرى يف منظومة األمم املتحدة  املنظمة باالستفادة من 

إزاء اإلدارة القائمة على النتائج داخل املنظومة، أنشأت اللجنتان اإلداريتان الرفيعتا املستوى املعنيتان باإلدارة    
 .والربامج فريقا عامال مشتركا تساهم اليونيدو يف عمله بنشاط     
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 رة املوارد البشرية  إدا-هاء 
 

 استعراض إدارة اليونيدو للموارد البشرية               

واشتمل هذا االستعراض  . أُجري استعراض كبري لالستراتيجية اليت تتبعها اليونيدو يف إدارة املوارد البشرية  
على عملية تشاورية موسعة شاركت فيها فرقة عمل شكّلها املدير العام إلعادة تقييم نظم إدارة املوارد           

وإضافة إىل ذلك، دعا املدير العام جمموعة من كبار مديري شؤون املوارد البشرية   . البشرية التابعة للمنظمة 
الذين يعملون يف مؤسسات من القطاع اخلاص ويف منظمات دولية أو تقاعدوا منها إىل مناقشة استراتيجية           

 .اليونيدو للموارد البشرية 

وقد نفّذ   . لتوصيات عرضتها فرقة العمل على الس التنفيذي  وشكّلت هذه العملية التشاورية األساس    
وستدمج التوصيات اليت حظيت باملوافقة    . معظم تلك التوصيات أو جيري تنفيذها بعد أن وافق عليها الس    

 .يف إطار شامل إلدارة املوارد البشرية هو قيد اإلعداد  

جات املنظمة حاضرا ومستقبال، سعيا إىل حتديد     وجرى استعراض شامل للمهارات املتوفّرة مقارنة باحتيا
الثغرات األساسية يف الكفاءات، ال سيما يف جماالت النمو اجلديدة، ووفّر هذا االستعراض لليونيدو أساسا                  

 وظيفة من الفئة    ٧١ونتيجة لذلك، أُعلن عن      . سليما للوفاء باحتياجاا من املوظفني بشكل أكثر تركيزا  
 . وظيفة ٣٩الفنية شغلت منها  

 أفضل املمارسات  إىلفاستناداً . واعتمدت املنظمة أيضا طرائق أحسن النتقاء املوظفني على أساس تنافسي       
املتبعة يف أساليب تقييم املؤهالت، تشمل هذه الطرائق امتحانا كتابيا وعرضا فنيا أمام موظفني من الفئة              

وتفيد املعلومات التقييمية اليت    . حمددة البنية مع أفرقة  املرشح ومقابالت إليه الفنية يف الفرع الذي تقَدم 
 .وردت حىت اآلن بأن النتائج كانت إجيابية للغاية     

  
  امليدان  إىل سياسة جديدة بشأن االنتقال             

 أفضل املمارسات اليت تتبعها إىل امليدان استند فيها  يف العمل إىلاعتمدت سياسة جديدة بشأن االنتقال    
 وميكن  )٣(. امليدانيف تحدة األخرى واملؤسسات اإلمنائية، من أجل تعزيز وجود اليونيدو       هيئات األمم امل 

 .جيم-٣االطّالع على مزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع يف الفصل    
  

 التطوير الوظيفي       

 امليدان   إىل أتاحت املنظمة مزيدا من الفرص أمام املوظفني للتطور وظيفيا من خالل سياسة االنتقال       
 . موظفا٥٣وقد شهدت السنة قيد االستعراض ترقية      . إلعالن عن الشواغر يف املقر وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣(=rkfalLad_LEjFKVT.=
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وبغية تعزيز كفاءات املوظفني، طُلب أيضا من خمتلف الوحدات التنظيمية يف اليونيدو تقدمي معلومات عن         
ملدير العام   تلك املعلومات، عرضت على ا    إىلواستناداً  . احتياجات موظفيها الفردية واجلماعية إىل التعلّم  

 .خطة للتعلّم خاصة باملنظمة لينظر فيها ويوافق عليها      

وإضافة إىل الربنامج اإلرشادي املوجه إىل املوظفني امليدانيني، نظّمت برامج أخرى لتعزيز الكفاءات املهنية   
 الس وعقب موافقة. يف جماالت من قبيل حتليل اإلطار املنطقي واإلدارة القائمة على النتائج واالتصال   

التنفيذي، أُجري عمل حتضريي بشأن برنامج تنمية مهارات القيادة لفائدة املوظفني يف املستويات العليا       
من أجل تبين الكفاءات اليت حيتاج    ) ٣انظر الشكل (وقد اعتمد منوذج عجلة املسار الوظيفي  . واإلدارية

وقد استحدثت جمموعة من       .  غاية تقاعدهم   إىل  اكتساا طوال مسارهم الوظيفي، منذ تعيينهم    إىلاملوظفون 
، أُحرز تقدم كبري يف      ٢٠٠٦ويف عام   . األدوات أو جيري استحداثها بشأن كل مرحلة من هذه املراحل      

 .تطوير جماالت التعيني واالنضمام واالتصال 
   

= اليونيدوفيعجلة المسار الوظيفي  -٣الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
=
    

ة االحتفاالت بالذكرى السنوية األربعني إلنشاء اليونيدو، أوضح املدير العام األمهية اليت يوليها     ومبناسب
وقد حصل عدد من موظفي الفئة الفنية وفئة اخلدمة العامة على جوائز        . لإلجنازات اليت حيقّقها املوظفون 

 موظفا آخرون على   ٢٧ كوفئ وعالوة على ذلك،  . ألف أعاله -٢األداء االستثنائي، مثلما ذُكر يف الفصل   
 .األداء املتميز يف إطار املخطّط املعتاد للمكافأة على األداء اجلدير بالثناء   

التعيني

 االنضمام املغادرة

 النمو

االتصال
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 تقييم األداء     

وغُيرت دورة   . تواصلت اجلهود املبذولة لتعزيز تقييم األداء من خالل تبسيط ج اإلدارة القائمة على النتائج    
وسيؤدي  . ديسمرب لتوائم برنامج عمل املنظمة    / كانون األول  ٣١ يناير إىل/ كانون الثاين١تقييم األداء من 

هذا التغيري إىل تبسيط اشتغال نظام اإلدارة القائمة على النتائج حيث إن خطة عمل الفروع ميكن مناسقتها                 
 .مع مهام املوظفني بصفتها أهدافا فردية لألداء

األداء اخلاصة باملوظفني العاملني يف   وقد أنشئ فريقان عامالن لوضع توصيات بشأن حتسني مؤشرات       
 .الفروع التقنية واملكاتب امليدانية 

  
 التواصل   

لطاملا أكّد املدير العام على احلاجة إىل تدفّق املعلومات بشكل فعال داخل اليونيدو لتعزيز العمل اجلماعي 
 سياسة العامة فإىل جانب التخاطب املباشر مع املوظفني حول مسائل ال. والتشارك يف املعلومات

 واملسائل اإلدارية من خالل القنوات اإلدارية العادية، اعتمد املدير العام أسلوب االتصال املباشر 
املتمثّل يف االجتماع " احلوار مع املدير العام"كما استحدث أسلوب   . باملوظفني عرب الربيد اإللكتروين

 أعمال حمدد لإلدالء برأيهم يف أي بعدد من املوظفني يتم اختيارهم عشوائيا ودون أي جدول 
 .موضوع خيتارونه

. أخريا، أنشأ املدير العام أيضا فريقا يعىن بآليات فض املنازعات والوساطة من أجل معاجلة شكاوى املوظفني     
 :وهلذا الفريق مهمتان مها

 واآلليات غري   )املعين باالنتصاف للمشتكني من خالل اآلليات الرمسية(استعراض نظام العدل الداخلي  •
 الرمسية لفض املنازعات؛ 

تقدمي توصيات بشأن استراتيجيات وآليات معاجلة الشكاوى وحلّ املنازعات يف مكان العمل، مع     •
 .االستفادة من اآلليات وأفضل املمارسات لدى املنظمات األخرى

    
   تركيز أدق على األولويات املواضيعية  -واو

 
اإلصالحات الواسعة النطاق اليت أجرا يف السنوات املاضية، على تركيز   عملت اليونيدو، استنادا إىل   

ومن    . خدماا بصورة أدق وتعزيز قدراا التقنية وجعل إدارا وخدمات الدعم اليت تقدمها أجنع تكلفة   
ق باملواضيع اليت     أما فيما يتعل . الناحية اجلغرافية، ال تزال اليونيدو تركّز أساسا على أفريقيا وأقل البلدان منوا        

ويف هذا السياق، اختذت املنظمة خطوات     . تركّز عليها، فإن اهتمامها بالطاقة وتغير املناخ آخذ يف التزايد   
وهذا سيسهل نقل التكنولوجيات اليت تتسبب يف قدر          . للحصول على متويل مباشر من مرفق البيئة العاملية    

 .أقل من انبعاث غازات االحتباس احلراري



א =٢٠٠٦א

NS 

وقد استحدثت هذه الربامج اليت هي نتيجة رئيسية لعملية اإلصالح                       . استعراض متعمق للربامج املتكاملة   وجرى 
اليت قامت ا املنظمة يف وقت سابق عملية مكّنت املنظمة من حتسني جماالت تركيزها يف إطار التعاون التقين                               

. ستفادة من التكامل بني خدماا  على املستوى امليداين، وذلك بتركيز خدماا على أهداف واضحة واال         
ونتيجة لالستعراض الربناجمي، جيري اآلن إلغاء الربامج املتكاملة يف بعض البلدان تدرجييا، أو تبسيط تلك                               

 .٢٠٠٧الربامج، أو تعزيزها، فيما ستطلق جمموعة جديدة من الربامج املتكاملة يف بلدان خمتلفة عام                         

يدة منها واملنقّحة، من التركيز األدق على أولويات اليونيدو املواضيعية الثالث،         وستستفيد الربامج املتكاملة، اجلد     
وقد حتقّقت أكرب     . احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية، وبناء القدرات التجارية، والبيئة والطاقة            : وهي 

سل القيمة العاملية كمفهوم        يف جمال احلد من الفقر، حيث متّ تعزيز التكامل يف سال       ٢٠٠٦درجات التحسن عام     
وقد تسنى حتقيق هذا التركيز األدق نتيجة للتحليالت واملناقشات املستفيضة اليت              . توحيدي ملختلف اخلدمات     

 .جرت خالل أول معتكف مواضيعي لليونيدو ضم كبار مديري اليونيدو وموظفيها الفنيني يف ثالثة فروع تقنية              
    

  فاعلة أخرى    التعاون مع وكاالت وجهات -زاي
 

. تتطلّب مواجهة التحديات العاملية الرئيسية مواجهة أجنع إقامة تعاون أوثق فيما بني وكاالت األمم املتحدة        
ويف    .  عملية إصالح األمم املتحدة، اليت يئ املناخ ملزيد من االتساق داخل املنظومة           ٣وسيتناول الفصل  

 خطوات لتوحيد قواها مع وكاالت أخرى من وكاالت   انتظار استكمال هذه العملية، اختذت اليونيدو  
 .األمم املتحدة ومع اجلهات الفاعلة من خارج منظومة األمم املتحدة، دف زيادة أثر املساعدة اإلمنائية       

  
  وتقييمه    اتفاق التعاون بني اليونيدو واليونديب              

، خطوة هامة صوب املزيد       ٢٠٠٤رب  سبتم /كان اتفاق التعاون بني اليونيدو واليونديب، الذي أُبرم يف أيلول       
شتركة بني  املتقين التعاون الربامج ل اإطاركما وضعت املنظمتان يف هذا الشأن    . من التعاون بني الوكالتني

 .اليونيدو واليونديب بشأن تنمية القطاع اخلاص     

 خدماا حىت  ومن الناحية املثالية، ينبغي أن يكون لليونيدو حضور يف كل بلد من البلدان املستفيدة من     
تتمكّن من اإلشراف على أنشطتها والتنسيق مع الوكاالت األخرى وتقدمي معلومات يف هذا الشأن إىل املقر       

. يف املقابل، يتمتع اليونديب حبضور ميداين واسع جدا        . لكن املوارد املتاحة ال تسمح بذلك    . يف فيينا
ظمتني من خالل التعاون يف عدد من ااالت، مع   وهكذا، أدى هذا االتفاق الذي يهدف إىل توحيد قوة املن

 وهو مكاتب اليونيدو   -التركيز على تنمية القطاع اخلاص، إىل استحداث منوذج جديد للتمثيل امليداين    
 بلدا خالل فترة جتريبية   ١٥وكان قد تقرر إنشاء هذه املكاتب يف مكاتب اليونديب القُطرية يف . املصغرة

وأسفرت   .  بلدا  ٨٠كون اهلدف على املدى الطويل إنشاء هذه املكاتب يف ما جمموعه   متتد عامني، على أن ي
. ألجل تنمية القطاع اخلاص  جديدة   برامج مشتركة املناقشات اليت جرت على املستوى القُطري إىل صياغة 

اق بفضل  وتستفيد احلكومة والشركاء من القطاع اخلاص يف البلدان اليت تنشط فيها املنظمتان من هذا االتف      
 .التحسن يف نوعية وفعالية اخلدمات والربامج اإلمنائية اليت تقدماا     
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وكان قد   )٤(.٢٠٠٦سبتمرب   / أيلول  إىليونيه /وجرى تقييم مشترك لالتفاق خالل الفترة املمتدة من حزيران
ون حمليون من    وعين فيها موظفون فني ) ٤انظر الشكل ( مكتبا من مكاتب اليونيدو املصغرة ١٣أُنشئ آنذاك 

وقد مشل التقييم كال من التقدم احملرز والتوصيات الرامية  . ذوي الكفاءات اجليدة رؤساء لعمليات اليونيدو 
 .إىل زيادة تطوير وتعديل التعاون امليداين وتنسيق الربامج  

  
 ق ، بمقتضى اتفا٢٠٠٦سبتمبر / غاية أيلولإلىمكاتب اليونيدو المصغّرة التي أنشئت  -٤الشكل 

=التعاون بين اليونيدو واليونديب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
   

 : أن هناك تقدما واضحا يف ثالثة جماالت هي   إىلوخلص التقييم  

.  تقريبا مليون دوالر ٨٠ مشتركا بقيمة إمجالية تبلغ   برناجما ٣٣صوغ  حاليا  جيري:الربامج املشتركة� •
 اخلاص فيبلغ    القطاعصوغها ضمن إطار العمل لتنمية        مت  برناجما ١٤أما احلجم املايل اإلمجايل لقيمة     

 ؛ دوالر  مليون ٥٢,٦

 مليون  ٣٠ بنحو مشروعا وبرناجما بقيمة تقدر ٤٢جيري حاليا صوغ  : مشاريع اليونيدو وبراجمها� •
 ؛ املوارد حشد وأما املبالغ الفعلية فسوف تعتمد على النجاح يف   . دوالر

لقد حتسن وضوح صورة اليونيدو حتسنا          :  تصوغها األمم املتحدة  بروز صورة اليونيدو يف الربامج اليت    •
كبريا يف هذا اال من خالل املشاريع والربامج اجلديدة، بالنظر إىل الفترة القصرية نسبيا منذ توقيع                  

 . شهرا١٨االتفاق وبدء مكاتب اليونيدو املصغرة بالعمل، أي منذ فترة تتراوح بني تسعة أشهر و       

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املرحلة التجريبية التفاق التعاون بني - مكتب التقييم التابع لليونديب، التقييم املشترك  -فريق التقييم التابع لليونيدو =)٤(

=.٢٠٠٦اليونيدو واليونديب، فيينا، 

األردن وأرمينيا وإريتريا وأفغانستان وإكوادور وبوركينا فاسو وبوليفيا وجمهورية الو  : مكاتب اليونيدو المصغّرة
 .بابوي وسيراليون ومالي ونيكاراغواالديمقراطية الشعبية ورواندا وزم
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ويبدو من غري    . د املوارد أقلّ من التوقّعات بكثري، وهذا سيؤثّر على استرداد التكاليف  ولكن، ظلّ حش 
احملتمل أن تغطي اإليرادات املتولّدة عن تنفيذ الربامج واألنشطة تكاليف هذه املكاتب، حبسب ما يتوخاه            

القطاع اخلاص شكّل   كما أن اختالف األساليب اإلدارية وجماالت االهتمام فيما يتعلق بتنمية            . االتفاق
. فلم تكن هناك استراتيجية مشتركة وال تشارك يف اختاذ القرار أو الرصد أو حلّ املشاكل  . حتديات كبرية 

وال يوصي التقييم باستمراره لفترة السنوات اخلمس املتوخاة يف البداية      . غري أن االتفاق كان ناجحا مبجمله  
ن ليشمل جماالت إضافية إىل جانب تنمية القطاع اخلاص،        فحسب، بل يوصي أيضا بضرورة توسيع التعاو    

كالبيئة والطاقة، وبإجراء حتسينات على اإلدارة والتنفيذ املشتركني، وبانتهاج أسلوب أفضل يف متويل هذه           
 .املكاتب املصغرة

 :وميكن تلخيص الدروس الرئيسية هلذا التقييم فيما يلي   

د يف تقاليد التعاون، والتشارك يف األولويات، وكذلك االلتزام    ما فتئت تتجسللنجاح الدافعة العوامل •
= االستراتيجية على أرفع املستويات؛    والرؤية

 لدى أصحاب املصلحة والتوجيه بشأن السياسة العامة من جانب الدول األعضاء    املتواصل االهتمام �•
اآلن تبين أن الدعم املايل ال          حىت غري أن التجربة     . التعاون واحلفاظ عليهبدء    عامل رئيسي يف   كالمها

 لتعاون؛ ل يأيت تلقائيا نتيجة   

ينبغي أن    ملنظمات املشاركة     او، وينبغي أن يكون مفهوما أن البلد املضيف          موارديتطلبان    والتغيري  االبتكار �•
مات  وعندما يقتصر طموح املنظ     .  والربامج  للمشاريع  تتجاوز كثريا القيمة املالية        تدرك أن الفوائد احملتملة     

 ؛  والتشبيك  سبل الوصول إىل املعارف    واملشورة   فوائد من حيث    البلد   ، فقد خيسر   الدخل على توليد    

يكسر   من حاالت التصلّب لدى املنظمات، فإن العمل معا على الصعيد القُطري ميكن أن       الرغم  على •
على  أكثر فاعلية    دعميفضي إىل  كما إنه  بينها، التفاهم حيسن املنظمات وبني اختالف الثقافات حاجز 

 .القُطريالصعيد 

،   نتائج التقييمموافقة تامة على  )٥(، يف رد إداري مشترك، واملدير العام لليونيدو اليونديبمدير وقد وافق 
=: ما يليعلىواتفقا 

 ، مع إجراء ما يلزم من تعديالت؛ التعاون مواصلة �•

 التعاون؛ عمل مشتركة لتتولّى مهمة إدارة تنفيذ اتفاق    فرقة إنشاء �•

، مع   ٢٠٠٩ حبلول اية العام    ٣٠إىل   لكي تصل  زيادة عدد مكاتب اليونيدو املصغرة   على  العمل �•
 اإلبقاء على متثيل اليونيدو امليداين القائم؛   

 ألجل مكاتب اليونيدو املصغرة؛ مستدامة  متويل  آلية  استحداث �•

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=.fa_KPOLNQ وfa_KPOLNNن الوثيقتا=)٥(
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تنمية القطاع اخلاص وغري ذلك من ال   جميف من اجلهود بغية العمل على حنو مشترك املزيد بذل �•
 .منها حشد األموال على حنو مشترك  بوسائل  والربامج، املشاريع

ديسمرب، نظر الس يف العناصر الواردة يف الرد املشترك بني إداريت اليونيدو واليونديب          / كانون األول  ١ويف  
، منها تنفيذ اتفاق التعاون على مدى   وطلب إىل املدير العام أن يفعل أشياء، بالتشاور مع الدول األعضاء     

 )٦(.فترة األعوام اخلمسة املتوخاة 

وستضمن املنظمتان، عند مضيهما قُدماً يف تنفيذ االتفاق، االتساق مع مبادرات األمم املتحدة اإلصالحية          
 .األوسع نطاقا على املستوى القُطري 

  
 شراكات أخرى من أجل التنمية               

بني اليونيدو واليونديب بصفته خطوة تكتسي أمهية خاصة صوب حتقيق االتساق يف          بينما يربز اتفاق التعاون  
 تعزيز شراكاا مع وكاالت أخرى يف األمم املتحدة ومع    على جمال املساعدة اإلمنائية، تعمل اليونيدو أيضا  

 األهداف   اجلهات الفاعلة من خارج منظومة األمم املتحدة من أجل السعي بطريقة أكثر منهجية إىل بلوغ       
 .املشتركة

مذكّرة تفاهم تقوم اليونيدو مبوجبها ) الفاو (فقد وقّعت اليونيدو ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة    
وسيكون ملشاريع التعاون التقين  . بإيفاد موظفني إىل مقر الفاو للعمل على إقامة عالقات أوثق بني املنظمتني 

 كالتجهيز الصناعي للمنتجات      - األنشطة التكاملية لدى املنظمتني     يف جماالت حمددة كتلك اليت تعتمد على        
 أثر أكرب بكثري من املشاريع املنفردة   -الزراعية وأنواع الوقود األحيائي اليت هلا قابلية تنافسية جتاريا 

املية يف    وتشارك الفاو أيضا يف الربنامج اإلقليمي للقطن الذي تنفذه اليونيدو ومنظمة التجارة الع        . واملنفصلة
االستشارية   نة اللجومن املتوقّع أن تترتب على هذا الربنامج الذي يتعاون مع رابطة القطن األفريقية و . أفريقيا

 بلدا أفريقيا، زيادة يف صادرات هذا احملصول األفريقي الرئيسي بنسبة    ١١، والذي يشارك فيه  الدولية للقطن
 .ط يف املائة يف األمد املتوس  ٤٠ و ٢٠تتراوح بني 

وأطلقت اليونيدو مبادرة بشأن تشغيل الشباب خالل املائدة املستديرة الوزارية عند الفطور اليت أقامها املدير   
وأدار املناقشات اخلاصة ذا املوضوع كل    . يوليه /العام أثناء اجتماع الس االقتصادي واالجتماعي يف متوز 

 واملدير التنفيذي لشعبة التشغيل يف منظمة العمل     ك الدويلالبنيف اخلرباء االقتصاديني  كبري ومن املدير العام 
، وسيكون هناك برنامج إيضاحي يف غرب أفريقيا يشارك    ٢٠٠٧ومن املزمع عقد مؤمتر متابعة عام  . الدولية

 ومنظمة العمل الدولية ومشاركون آخرون      مكتب األمم املتحدة لغرب أفريقيا  فيه ممثّلون لالحتاد األفريقي و  
وتتوقّع اليونيدو أن يكون ذلك أول برنامج من بني الكثري من برامج         .  ووكاالت خمتلفة من حكومات

 .تشغيل الشباب اليت تستفيد من حتسن االتساق والتعاون بني الوكاالت      

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=.٦-م/٣٢-املقرر م ت ص =)٦(
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ية على بناء    ملساعدة تسعة بلدان نام       ٢٠٠٣ومبوجب االتفاق بني اليونيدو ومنظمة التجارة العاملية املوقّع عليه عام                 
قدرات متكنها من إنتاج وتصدير سلع تنافسية، نظّمت حلقة عمل للجهات املهتمة بالتنمية يف كل بلد من هذه                        

كما تناقشت املنظمتان حول إمكانية قيام             . البلدان، جرى خالهلا التعرف على احتياجات التعاون التقين األساسية                 
.  منظمة التجارة العاملية يف تقدمي اخلدمات على املستوى القُطري             اليونيدو، من خالل وجودها امليداين، مبساعدة            

وينصب تركيز اليونيدو على تطوير القدرات اإلنتاجية والبنية التحتية بغية ضمان استيفائها للمتطلّبات التقنية؛                      
 . العاملي  وتتمثّل مهمة منظمة التجارة العاملية يف دعم التكامل بني البلدان املعنية يف النظام التجاري             

وتتعاون اليونيدو مع وكاالت أخرى من وكاالت األمم املتحدة منها الصندوق الدويل للتنمية الزراعية              
وقد اقترح اليونيب، على    ). اليونيب (والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة  ) اإليفاد(

اليونيدو للمراكز الوطنية       /وسيع دور شبكة اليونيب     سبيل املثال، التعاون على تطوير الوقود األحيائي وت    
 ليشمل حتديد املشاريع الواعدة يف جمال مقاومة تغري املناخ، لكي تمول ضمن آلية التنمية                 نتاج األنظف لإل

 النفايات اخلطرة  املتعلقة حبركة  اتفاقية بازل  النظيفة املنصوص عليها يف بروتوكول كيوتو، عالوة على تنفيذ          
 . وبالتخلّص منها  دودعرب احل

. وال ميثّل التعاون بني الوكاالت سوى جزٍء من استراتيجية اليونيدو الرامية إىل تعزيز التآزر من خالل الشراكات                     
فاالتفاق اجلديد مع شركة مايكروسوفت، على سبيل املثال، الذي يركّز أساسا على تكنولوجيا املعلومات                             

اريع وتشجيع االستثمار وتوفري املعلومات التجارية يف البلدان األفريقية              واالتصاالت يف التدريب على تنظيم املش       
ولدى اليونيدو يف جمال بناء        . جنويب الصحراء الكربى، يبني رغبة املنظمة يف إشراك القطاع اخلاص يف جهودها                  

 شراكات    إىل القدرات التجارية أكرب حافظة للمشاريع يف منظومة األمم املتحدة يف هذا اال، وهي منضمة               
 .عديدة مع منظمات داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها ومع االحتاد األورويب وفرادى البلدان املاحنة                        

وقد أقامت اليونيدو شراكات متينة مع مؤسسات مالية منها جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وذلك             
  يف ار وائتمانات التصدير، من أجل التعاون     مذكّرة تفاهم مع املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثم      على بالتوقيع 

. المدير العام كانديه ك
يومكيال والسيدة جيري 

أليوت، نائبة الرئيس 
المعنية بالقطاع العام 

 في النطاق العالمي على
شركة مايكروسوفت 

 في االتفاق علىيوقعان 
تدى األفريقي لزعماءالمن

الحكومات 
=.ومايكروسوفت
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 ذلك، اشتركت     علىوعالوة   . جماالت أنشطة ترويج االستثمار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات املؤسسية      
وحدة ترويج االستثمار التابعة لليونيدو يف األردن مع جملس االستثمار األردين، حتت سامي إشراف جاللة          

 .يونيه/حزيران يف تدى االستثمار والتجارة األردين    تنظيم من يفامللك عبد اهللا،   

غري أن اليونيدو تويل اهتماما خاصا للتعاون مع شركاء من البلدان النامية يف إطار التعاون بني بلدان     
وليس التعاون  . اجلنوب، سواء أكان هؤالء الشركاء مؤسسات أو شركات من كال القطاعني العام واخلاص       

ما جديدا، لكن إمكانات هذا التعاون زادت كثريا نتيجة التقدم الذي أحرزته عدة           بني بلدان اجلنوب مفهو  
اقتصادات ناشئة يف السنوات األخرية، وال سيما يف الصني واهلند، ونتيجة تزايد التدفّقات التجارية            

 .والتكنولوجية واالستثمارية بني البلدان النامية    

ويتمثّل أهم هذه      .  هذا اال جيري تنفيذها أو النظر فيها وهناك عدد من مبادرات اليونيدو اجلديدة يف
وينصب اهتمام هذه املراكز على     . املبادرات يف إنشاء مراكز متخصصة يف التعاون بني بلدان اجلنوب    

ااالت اليت يتمتع فيها البلد املضيف أو مؤسسات حمددة يف ذلك البلد بقدرات تكنولوجية أو صناعية      
ففي .  شركات أو مؤسسات يف بلدان أقل تقدما        إىل لالستفادة منها يف تقدمي الدعم التقين      متطورة جدا،  

 اآلونة األخرية؛ كما متت املوافقة على مشروع إلنشاء مركز مشابه يف        يفاهلند، بدأ أحد هذه املراكز عمله      
طاقة املتجددة إلدخال    وسيقـوم هذان املركزان بأشياء منها نقل اخلربة الفنية يف جمال تسخري ال      . الصني

حمطات صغرية لتوليد القدرة الكهرمائية وطاقة  (الكهرباء إىل األرياف واستخدام تلك الطاقة يف اإلنتاج 
وميكن احلصول على املزيد من التفاصيل عن دور اليونيدو يف التعاون . إىل بلدان نامية أخرى  ) الكتلة احليوية

 .ألف-٧فيما بني بلدان اجلنوب يف الفصل   

وباإلضافة إىل التعاون التقين، شاركت اليونيدو يف أنشطة خمتلفة مشتركة بني الوكاالت دف إىل زيادة حتسني                                                       
ألف باختصار إىل مشاركة اليونيدو يف وضع                         -٧ويتطرق الفصل        . التنسيق يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب                     

لى إعداد تقرير عن دور الصناعة يف التعاون بني                       وتعكف املنظمة ع         .  الذي يقوم اليونديب بتنسيقه             تقرير اجلنوب     
بلدان اجلنوب، وسيوفّر هذا التقرير سياقا إلدراج املسائل الصناعية يف أنشطة التعاون القُطرية بني بلدان اجلنوب                                                                  

 االجتماع األربعني لرؤساء ومنسقي جمموعة                         أخريا، استضافت اليونيدو              . اليت تشترك فيها وكاالت متعددة              
 .، والذي يقدم الباب التايل وصفا له                يونيه  /، الذي عقد يف حزيران            والصني     ٧٧الـ 
     

   الدعوة إىل املناصرة -حاء 
 

 جهود جديدة من أجل زيادة إبراز دور اليونيدو                    

وتشمل هذه الوظائف طائفة واسعة من أنشطة الدعوة                  . إن اليونيدو ملتزمة بتعزيز وظائفها بصفتها حمفال عامليا          
وقد أكّد جملس         . رة، بدءا بالدعاية وانتهاء إىل املشاركة يف املبادرات على نطاق منظومة األمم املتحدة                      إىل املناص 

يونيه، على أمهية زيادة إبراز دور اليونيدو              /التنمية الصناعية يف دورته احلادية والعشرين املعقودة يف حزيران           
توفري مزيد من املعلومات والدعوة إىل         "إىل   ، الذي دعا، يف مجلة أمور،        ٢-م /٣١- ت ص مباعتماده املقرر  
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وستربط   ". املناصرة يف األحداث الدولية الكربى اليت تشارك فيها اليونيدو ومن خالل سفراء النوايا احلسنة           
وظائف اليونيدو بصفتها حمفال عامليا أيضا على حنو أفضل بأنشطة التعاون التقين، وذلك بغية دعم اجلهود اليت                        

 .جيم-٣ة من أجل تعزيز العمليات امليدانية الوارد وصفها يف الفصل           تبذهلا املنظم  

وقد استجابت املنظمة لذلك ببذل جهود أكرب من أجل تبليغ رسالتها وبتكثيف مشاركتها يف املناسبات          
نوفمرب بالذكرى    /وكان احلدث األهم يف هذا السياق هو احتفال اليونيدو يف تشرين الثاين      . الدولية الكربى

فهذه املبادرة . ية األربعني لتأسيسها، وقد سبق احلديث عن ذلك يف الباب ألف من هذا الفصل     السنو
وغريها من املبادرات تساعد على تسليط الضوء على ما تسهم به أنشطة اليونيدو الرئيسية يف سبيل بلوغ                         

 .األهداف اإلمنائية الدولية  
  

 تبليغ رسالة اليونيدو على حنو أفضل                 

دو مع خبري يف جمال الدعوة العامة إىل املناصرة حىت تتمكن من تبليغ رسالتها على حنو أفضل                 ستتعاقد اليوني 
إضافة إىل ذلك، أصبحت اليونيدو حريصة على جعل منشوراا الرئيسية أسهل      . وزيادة إبراز دورها

عية حول أداء  ومتثّل هذه الوثيقة جهدا يرمي إىل إتاحة وثيقة تشري  . استخداما وأكثر إفادة باملعلومات
فهذا املنشور اهلام سيجري حتسينه من    : مثاال آخر تقرير التنمية الصناعية  ويشكل  . اليونيدو جلمهور أوسع   

وقد وِضعت سياسات وتدابري جديدة فيما يتعلق باملنشورات التقنية، وجيري      . حيث األسلوب واملضمون 
وستدخل تعديالت     .  الوثائق واعتمادهاتأسيس جلنة جديدة معنية باملنشورات لكي تتوىل استعراض هذه  

 .٢٠٠٧شاملة على موقع اليونيدو على شبكة اإلنترنت قبل اية عام         

وقد بدأت اجلهود الرامية إىل الدعوة إىل املناصرة وإبراز دور اليونيدو تؤثّر يف تدفّق املعلومات يف سياق                 
فبدال من إسناد املوارد إىل وحدات     .  جيري حتسينها فعملية وضع الربنامج وامليزانيتني  . عمل اليونيدو اليومي 

. جامدة يف اهليكل التنظيمي، ستبين هذه العملية كيف تستخدم موارد املنظمة يف سبيل حتقيق أهدافها العامة           
وهذا سيمكّن الدول األعضاء من رؤية ما حقّقه التمويل، بدال من االكتفاء بربط التمويل ببنود إنفاق                   

=.في الساحة التذكارية داخل مركز فيينا الدولي والصين يقفون ٧٧الـالمشاركون في االجتماع األربعين لرؤساء ومنسقي مجموعة 
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ويف الوقت نفسه، ستواصل اليونيدو وضع مؤشرات أفضل لألداء حىت يصبح        . سفر واملعداتكاملوظفني وال
وقد أُتيح   . باإلمكان قياس نتائج ذات طابع ملموس أكثر وحمددة حتديدا أدق وإبالغ الدول األعضاء ا        

 .متويل أكرب للميدان من أجل توعية الناس بأنشطة اليونيدو اهلادفة إىل دعم التنمية         

إنه يتعلق باحلملة      .  ويستحق التوقّف عنده بشكل خاص   ٢٠٠٦نشاط آخر عزز إبراز دور املنظمة عام  ومثة 
فقد متّ، عرب    . الدؤوبة اليت أطلقها املدير العام وكبار املديرين من أجل شرح رؤية اليونيدو للسنوات املقبلة      

واسعة وناجحة، لكن األمر يقتضي    قنوات خمتلفة، تبليغ الرسالة اليت مفادها أن املنظمة خضعت إلصالحات        
ومن بني هذه القنوات، استفاد املدير العام وكبار      . اآلن تعزيز تلك اإلصالحات وتوسيع أنشطة التواصل      

املديرين من وجود عدد كبري من قادة العامل يف الدورة احلادية والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة، يف            
وقد مت، من خالل هذه احلملة،        .  وترسيخ صالت تروج لدور اليونيدو    أكتوبر، من أجل إقامة   /تشرين األول

التعريف بوضوح بتوجهات اليونيدو وخططها وأولوياا اجلديدة خالل السنة األوىل من فترة اإلدارة          
 . وهذا عنصر حاسم األمهية يف اجلهود الرامية إىل حشد الدعم الدويل      -اجلديدة  

  
 بات الدولية الكربى         املناس   يف املناصرة      إىلالدعوة   

 املناسبات الدولية الكربى، مثة نشاط بارز يفمن بني أنشطة الدعوة إىل املناصرة اليت قامت ا اليونيدو 
فقد كان . يونيه/ والصني يف حزيران٧٧يتمثّل يف استضافة االجتماع األربعني لرؤساء ومنسقي جمموعة الـ

ل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب إىل األمام، إذ حضره  هذا النشاط مناسبة هامة لدفع تنفيذ جدول أعما
عدد من الوكاالت اإلمنائية من داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها، كالوكالة الدولية للطاقة الذرية 

وقد شارك يف استضافة . ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وصندوق األوبك للتنمية الدولية
وتركزت املناقشات على احلاجة إىل تقوية منظومة األمم .  والصني٧٧لـموعة افرع فيينا  هذه املناسبة

املتحدة وزيادة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبناء القدرات التجارية وتسخري الطاقة ألغراض التنمية 
قي الضوء على عمل املنظمة وأُل. واألمهية احلامسة اليت تكتسيها الوكاالت املتخصصة يف معاجلة هذه املسائل

 .يف هذه ااالت، وكذلك على احلاجة إىل تعزيز التعاون مع املنظمات األخرى وتوسيعه 

األمريكي املعين بأمن   -وبينت اليونيدو التزامها باملسائل املتعلقة بالطاقة خالل االجتماع الوزاري اإليبريي             
سبتمرب     / وقد عقد هذا االجتماع يف أيلول           . ل قابل لالستمرار    الطاقة املتجددة كبدي     : الطاقة يف أمريكا الالتينية     

األمريكية ووزارة   -يف مونتيفيديو، بأوروغواي، واشتركت يف تنظيمه اليونيدو وأمانة مؤمتر القمة اإليبريية                   
ومتثّلت عناصره األساسية يف مناقشة أمن الطاقة فيما بني وزارات                    . الصناعة والطاقة والتعدين يف أوروغواي        

كان من نتائج االجتماع       و. لطاقة يف املنطقة ووضع برنامج تعاون إقليمي حول تقنيات الطاقة املتجددة              ا
الرئيسية صدور إعالن وزاري سلّط الضوء على ضرورة التعاون اإلقليمي بغية حتسني فعالية استخدام الطاقة                             

وأيد اإلعالن      . ولوجي يف هذا امليدان     وزيادة إمدادات الطاقة املتجددة والتشجيع على البحث والتطوير التكن              
اقتراحا قدمته اليونيدو يدعو حكومات املنطقة إىل دراسة فكرة إنشاء مرصد إقليمي خاص مبصادر الطاقة                            

األمريكية ألجل زيادة التباحث        -وأُرسل اإلعالن الوزاري إىل القمة اإليبريية           . املتجددة واستخدام الطاقة الرشيد       
  يف  سبيل متابعة االجتماع الوزاري، سوف يعقد          وعلى  . حول مسائل أمن الطاقة     حوله وإجراء مناقشات  

 . الطاقة املتجددة من منظور عاملي     على  اجتماع للتركيز     ٢٠٠٧ عام  يف الربازيل  
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وخالل افتتاح الدورة احلادية والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة، أُلقي الضوء على جهود اليونيدو الرامية                      
التصنيع جزءا هاما من جدول األعمال اإلمنائي العاملي، عندما قدم املدير العام عرضا استعرض ما             إىل جعل 

 كلمة ألقاها أمام اللجنة الثانية اليت تعاجل املسائل              يف  )٧(تضمنه تقرير عن التعاون يف ميدان التنمية الصناعية           
 شددت فيه على أمهية التنمية الصناعية،              )٨(عامة وأفضى ذلك إىل صدور قرار عن اجلمعية ال         . االقتصادية واملالية  

 .وعلى تعزيز أمهية املنظمة وواليتها يف جمال تنسيق أنشطة التنمية الصناعية يف منظومة األمم املتحدة                         

 االستثمار شبكة اليونيدو هليئات ترويج    وكانت هناك مناسبة هامة أخرى يف هذا اال، هي املؤمتر الثالث ل   
الذي عقد يف جوهانسربغ واشتركت يف تنظيمه اليونيدو والشراكة اجلديدة لتنمية                   ) بانتأفري (يف أفريقيا

وكان اهلدف من املؤمتر مناقشة اآلثار املترتبة على    . أفريقيا ووزارة التجارة والصناعة يف جنوب أفريقيا
واليت ألقت    أفريقيا املستثمرين األجانب يف   اليت أعدا اليونيدو بشأن   ٢٠٠٥لعام الدراسة االستقصائية 

الضوء من زاوية جديدة على طبيعة االستثمار األجنيب املباشر القادم من بلدان اجلنوب وديناميته يف املنطقة            
 وضع استراتيجيات أفضل    يف إليه األفريقية جنويب الصحراء الكربى، وهي توفّر هلذه البلدان أساسا تستند    

وأدت املناقشات اليت دارت يف املؤمتر إىل صياغة برنامج إقليمي   . رمن أجل اجتذاب االستثمار األجنيب املباش
إلدارة االستثمار، وذلك من أجل ترويج االستثمار وحتسني املناخ االستثماري يف املنطقة األفريقية جنويب             

 .دال معلومات أكثر تفصيال عن أفريبانت  -٨ويتضمن الفصل  . الصحراء الكربى

. من املناسبات الدولية األخرى بغية نشر معلومات عن املسائل املتعلقة بالصناعة                  وشاركت اليونيدو يف طائفة        
على سبيل املثال، قدمت املنظمة ورقة عنواا              حول العلم والتكنولوجيا       ٧٧موعة الـ   الوزاري  جتماع  ففي اال

كما نظّمت      . اليونيدو   دور  :  يف بلدان اجلنوب    العلوم والتكنولوجيا   يف جمال تطوير      ات ستراتيجي التحديات واال   
 .يونيه يف القاهرة    /اليونيدو املؤمتر السابع عشر لوزراء الصناعة األفريقيني، الذي عقد يف حزيران            

    
 الذي جيري لسياسة األنشطة التنفيذية، االستعراض الشامل  -طاء

 كل ثالث سنوات
 

هو أداة من أدوات األمم  الذي جيري كل ثالث سنوات  االستعراض الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية
املتحدة إلرساء التوجهات األساسية للسياسة العامة على نطاق املنظومة يف جمال التعاون اإلمنائي وطرائق    

وتقع على عاتق الس االقتصادي واالجتماعي مسؤولية املساعدة على ضمان        . التنفيذ على الصعيد القُطري 
 .امة على نطاق منظومة األمم املتحدة تنفيذ هذه التوجهات يف جمال السياسة الع   

 :أما التوجهات الرئيسية للسياسة العامة فهي التالية 

حتقيق التكامل بني أنشطة منظومة األمم املتحدة واخلطط واألولويات الوطنية وضمان امللكية             •
=واملشاركة الوطنيتني؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٧(=^LSNLPMR.=
=.٦١/٢١٥قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة =)٨(
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=الشراكة والدعم يف بناء القدرات الوطنية؛    �•

=م املتحدة على اإلسهام يف حتقيق النتائج اإلمنائية؛    قدرة منظومة األم �•

=.عملية إصالح األمم املتحدة     �•

، قام الس االقتصادي واالجتماعي باستعراض التقدم الذي أحرزته منظومة األمم املتحدة        ٢٠٠٦ويف عام  
 األنشطة   الستعراض الشامل لسياسةوشاركت اليونيدو بنشاط يف التقرير املرحلي ل   . يف هذه ااالت

 وسامهت عدة فروع ووحدات من اليونيدو مبدخالت هامة يف       )٩(،التنفيذية الذي جيري كل ثالث سنوات  
 .هذا التقرير

 :وأبرز التقرير عددا من أنشطة اليونيدو التنفيذية، هي التالية   

ت الوطنية يف    اإلسهام يف بناء القدرات من خالل آليات خمتلفة، منها براجمها املتكاملة وتطوير القدرا        �•
=سياق االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛ 

تيسري نقل التكنولوجيا    وإقامة شراكات من أجل  من الباطن  للتعاقد عاملية  وبورصات   شبكات  إنشاء �•
=؛ فيما بني بلدان اجلنوب 

على   تعزيز التعاون الدويل وإجياد حلول قائمة  من أجل م تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت استخدا �•
=؛الشراكاتمن أجل تطوير   تكنولوجيا تلك ال

=.دعم نقل التكنولوجيا �•

 وضمان جناعتها    األنشطة التنفيذية من أجل التنمية   وفيما يتعلق مبسألة التقدم احملرز يف حتقيق االتساق يف 
 التعاون بني ووثاقة صلتها بالتنمية، ألقى التقرير الضوء على إنشاء مكاتب اليونيدو املصغرة مبوجب اتفاق   

 مشتركة بني اليونيدو   ، وهي مبادرةلبلدان األفريقيةمن أجل ا "مبادرة القطن"اليونيدو واليونديب وعلى  
  إىل  كما أبرز التقرير الدعم التقين الذي تقدمه اليونيدو  .  وقد سبق احلديث عنها   ومنظمة التجارة العاملية

ترويج االستثمار     إىل  الذي يهدف jÉÇáíÉêê~åÉ~å=bñÅÜ~åÖÉÒ“ اإلنترنت   على املوقع اإللكتروين 
والتكنولوجيا وإقامة شبكات للمعلومات بني أفريقيا وآسيا، واليونديب لصاحل مؤمتر طوكيو الدويل املعين   

كما أبرز التقرير بوضوح أنشطة املنظمة يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب، مع إشارات       . بالتنمية يف أفريقيا 
 . للتكنولوجيااألفريقي اإلقليمي ملركز ها الدعم املقدم إىل ا حمددة إىل أمور من 

وسيقدم الفصل التايل وصفا للمسامهات الكربى اليت قامت ا اليونيدو من أجل حتقيق توجهات السياسة      
 .الشامل لسياسة األنشطة التنفيذية الذي جيري كل ثالث سنوات     العامة املبينة يف االستعراض  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=.٢٠٠٦/١٤قرار الس االقتصادي واالجتماعي =)٩(



 

 

أُحرز تقدم كبري يف زيادة التأثري على 
املستوى امليداين، مع ما ينطوي عليه ذلك 
من آثار بعيدة املدى على النمو الصناعي 

 .وعلى االقتصاد عموما

=ثري على املستوى امليداينتعزيز إصالح األمم املتحدة وزيادة التأ ٣
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  صوب تعاون تقين أفضل-ألف

 
لقد اختذت خطوات كبرية من أجل زيادة أثر عمليات اليونيدو وأثر منظومة األمم املتحدة ككل على الصعيد 

فقد أُحرز تقدم كبري كانت له نتائج بعيدة املدى حلقت بالتعاون اإلمنائي، خصوصا فيما يتعلق مبا . امليداين
 .اون من قدرة على حفز النمو الصناعي واالقتصاد عموما، على املستوى القُطريينطوي عليه هذا التع

وقد أصبحت اليونيدو، بعد أن نفّذت إصالحات داخلية واسعة النطاق وتعلّمت أن جتميع املوارد وتعزيز التآزر 
حدة ويف تعزيز أساسيان إلحداث أثر إمنائي أكرب، نشطة جدا يف دعم املضي قُدماً يف خطة إصالح األمم املت

 جمال التعاون يفوباإلضافة إىل ذلك، زادت املنظمة تركيز أنشطتها . التناسق بني اإلجراءات املنفّذة يف امليدان
وسيستفيد التعاون التقين كثريا من هذه التدابري اليت . التقين وعززت متثيلها امليداين وحسنت إجراءاا اإلدارية

  الكيفية اليت تنفّذ ا منظومة األمم املتحدة على التحسينات املزمع إجراؤها ستعزز أيضا إسهام املنظمة يف
 .ككل أنشطتها

    
 توحيد األداء:  إصالح األمم املتحدة-باء
 

، اليت عقدت يف نيويورك وأسفرت عن توافق يف اآلراء ٢٠٠٥ ةالقمة العاملياستجابةً لدعوة زعماء العامل خالل 
ساق  باالتافريق رفيع املستوى معنيت اتمع الدويل، أنشأ األمني العام لألمم املتحدة بعيد املدى حول أولويا

وأُسندت إىل هذا الفريق مهمة . على نطاق منظومة األمم املتحدة يف جماالت التنمية واملساعدة اإلنسانية والبيئة
ن على بلوغ األهداف اإلمنائية استكشاف كيفية حتسني بنية األمم املتحدة حىت تتمكّن من مساعدة البلدا

لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، وكيفية تصدي األمم املتحدة على حنو أجنع لتحديات 
 .عاملية كبرية كالتدهور البيئي واألمراض املعدية والنـزاعات املسلّحة

وهو أن : إىل املفهوم احملوريتوحيد األداء، ، ٢٠٠٦نوفمرب /ويشري عنوان التقرير الذي صدر يف تشرين الثاين
على األمم املتحدة التغلُّب على تشتتها وتوحيد أدائها يف تقدمي خدماا يف جماالت التنمية واملساعدة اإلنسانية 

إىل وهذا يتطلّب التزاما أقوى من جانب كياناا العديدة بالتعاون على تنفيذ استراتيجية موحدة، سعيا . والبيئة
 .حتقيق جمموعة واحدة من األهداف

 :أما التوصيات الرئيسية الواردة يف التقرير فهي التالية

أمم متحدة  "االستعاضة عن برامج خمتلف وكاالت األمم املتحدة يف بلد ما بربنامج قُطري يف إطار  •
جملس األمم ي ينفّذه فريق قُطري واحد وترصد أداءه هيئة حكومية دولية رقابية واحدة، ه" واحدة

 ؛املتحدة للتنمية املستدامة

تقدمي املساعدة اإلنسانية من خالل شراكة واحدة تضم األمم املتحدة واحلكومات الوطنية واحلركة  •
 الدولية جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر واملنظمات غري احلكومية؛
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  يفمركز االمتياز  للبيئةرنامج األمم املتحدة بإنشاء نظام قوي حلماية البيئة العاملية، على أن يكون  •
 هذا اال؛

 ؛ من خالل إنشاء كيان قوياملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةضمان السعي إىل حتقيق  •

 .اإلنسان األمم املتحدة حلقوق إطار واضح لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، تكون حموره مفوضيةإنشاء  •

وسيقتضي حتقيقها إدخال تغيريات على                 . ن مخس سنوات لتحقيق هذه األهداف                 وقد حدد إطار زمين م        
ويقترح التقرير إنشاء فريق تابع لألمم املتحدة يعىن بسياسات                    . طريقة إدارة ومتويل منظومة األمم املتحدة            

مني العام،     وينبغي أن يواصل األ        . التنمية وعملياا تكون مهمته مجع خربات مجيع املنظمات يف جمال التنمية                                
، الذي يضم الرؤساء التنفيذيني              جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق                         من خالل     

ة يف جمال تسيري األعمال، واحلثّ بشدة على                     ممارسات األمم املتحد          للمنظمات األعضاء، قيادة عملية تغيري              
 ختطيط املوارد البشرية واملالية واخلدمات املشتركة                          حتقيق التطابق التام فيما بني املنظمات يف جماالت                     

كما ينبغي حتقيق مزيد من الشفافية واملساءلة من خالل إنشاء آلية تقييم                       . والتقييمات بغية تعزيز االتساق        
أخريا، ينبغي زيادة اجلهود الرامية إىل جعل أموال املاحنني تصب                              . ٢٠٠٨على نطاق األمم املتحدة حبلول عام                    

 ".الربنامج القُطري الواحد         "ويل  يف مت 

ويتوقّع التقرير أن يكون تنفيذ التوصيات خطوة أوىل حنو حتقيق اتساق أفضل على نطاق املنظومة وأن جيعل 
 .هذا التنفيذ منظومة األمم املتحدة قوة أوثق صلة مبسائل التنمية واألمن البشري واالستدامة البيئية

    
  املتحدة   اليونيدو وإصالح األمم-جيم
 

  وتعليقات على هذا املفهوممشاورات حول توحيد األداء 

لقد كانت اليونيدو سباقة من نواٍح شتى يف القيام بعملية إصالح ملعاجلة نفس املسائل اليت تناقش اآلن يف إطار 
قيق االتساق إصالح األمم املتحدة ككل، وميكنها بالتايل تقدمي بعض الدروس القيمة يف سبل التوصل إىل حت

، ما انفكّت اليونيدو تروج ٢٠٠٥فمنذ أن أطلق األمني العام مبادرته عام . وجناعة التكلفة على نطاق املنظومة
جملس الرؤساء التنفيذيني فقد شارك كبار مسؤويل املنظمة مشاركة نشطة يف مجيع دورات . بقوة ألهدافها

 اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى و الرفيعة املستوى املعنية بالربامجاللجنة وملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق
 .جمموعة األمم املتحدة اإلمنائيةوفريق األطراف الرئيسية يف 

 نظام منسق األمم املتحدة املقيم، استضافت املنظمة يف فيينا املشاورات املواضيعية حول دور ٢٠٠٦ويف عام 
ويتماشى ج اليونيدو إزاء . ساق على نطاق منظومة األمم املتحدةعين باالتلفريق الرفيع املستوى املالتابع ل

يف نظومة املساق على نطاق الرفيع املستوى املعين باالتتعزيز االتساق مع التوصيات الرئيسية اليت أوردها الفريق 
 :تقريره األخري، وميكن تلخيصها كما يلي

  اإلمنائية املتفق عليها دوليا؛زيادة تركيز العمل ومواءمته مع األهداف •
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 بناء حتالفات مع الشركاء حتقيقا ملزيد من التآزر؛ •

جملس السعي حثيثا إىل التعاون بني الوكاالت فيما يتعلق باألولويات املواضيعية، وال سيما حتت رعاية  •
 ؛الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق

  التكامل بني األنشطة على الصعيد القُطري؛حتقيق •

 مواصلة حتسني اجلودة والكفاءة يف تنفيذ الربامج؛ •

 .تنسيق املمارسات يف جمال تسيري األعمال مع بقية منظومة األمم املتحدة •

 .ردة أدناه واألبواب الوا٢وما انفكّت اليونيدو تعمل حبزم كبري يف مجيع هذه ااالت، مثلما هو مبين يف الفصل 

وقد ". األمم املتحدةالتكامل مع التخصص داخل منظومة " ذلك، قدمت املنظمة مذكّرة عنواا إىلإضافة 
 حتقيق يفتضمنت هذه املذكّرة اخلطوط العريضة لرأي اليونيدو الذي مفاده أن أحسن طريقة للمضي قُدماً 

 أن يتولّى على، األمم املتحدةا بني منظمات  نطاق املنظومة هو تقسيم العمل تقسيما واضحعلىاالتساق 
اليونديب مهام إدارة نظام املنسق املقيم، وانسحاب املنظمات من جماالت العمل اليت تتمتع فيها منظمات 

 .أخرى باخلربة الفنية

 هي ، هناك عدد من املسائل اليت"برنامج واحد ومكتب واحد وميزانية واحدة"وفيما يتعلق بالنهج املتمثّل يف 
فالربنامج الواحد جيب أن يكون قُطريا من حيث . ما زالت يف حاجة إىل معاجلة كي يعطي النهج نتائجه املثلى

 ملكيته وإدارته، كما أن من الضروري أن تواَءم اخلطط الوطنية مع أولويات املاحنني وأن 
اكة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أما الشر. يستفاد من مجيع اخلربات املتوفّرة لدى منظومة األمم املتحدة

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل التصدي لتغير املناخ فينبغي أن تظلّ مفتوحة للتعاون مع وكاالت أخرى 
وجيب وضع نظام متويل متعدد السنوات للميزانية .  جمال البيئةيف هلا خربة فنية قطاعية لألمم املتحدةتابعة 

ويف هذا السياق، جيب استكشاف سبل اجتذاب موارد إضافية .  كافيا ومستقرا وميكن التنبؤ بهالواحدة يكون

رئيسة المشاورات التي عقدها
 فيينا الفريق الرفيع في

االتساق المستوى المعني ب
 نطاق المنظومة، السيدة على

روث جاكوبي، المديرة العامة
 فيلشؤون التعاون اإلنمائي 

وزارة الخارجية السويدية، 
 جانب السيد عدنان أمين،إلى

المدير التنفيذي ألمانة الفريق 
يومكيال، . والسيد كانديه ك

=.المدير العام لليونيدو
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ومن املفترض يف املكتب الواحد أن ميكّن الوكاالت املتخصصة من اعتماد أجنع الترتيبات من . ألغراض التنمية
أخريا، ينبغي تعزيز دور . ني العمليات حتقيق االتساق بيف مسامهته إىلحيث التكلفة ألنشطتها امليدانية، إضافة 

واليونيدو ملتزمة باملساعدة على حلّ هذه . جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق
 .املسائل ودفع مبادرة برنامج األمم املتحدة القُطري الواحد إىل األمام

  
 مليدانحفز الوكاالت على حتقيق االّتساق بني أنشطتها يف ا

إىل جانب ما سبق ذكره من مسامهات يف إصالح األمم املتحدة، اخنرطت اليونيدو يف عدة أنشطة مشتركة بني 
فثمة مبادرة خاصة أطلقتها اليونيدو بغية كفالة االتساق على مستوى املنظومة متثّلت . الوكاالت يف هذا اال

.  الرفيعة املستوى املعنية بالربامجاللجنةُواليت أوصت بإنشائها  فرقة العمل املعنية بالتنمية االقتصاديةيف إنشاء 
بشأن النمو "وتتمثّل مهمة هذه الفرقة يف وضع إطار مشترك للعمل اجلماعي الذي تقوم به الوكاالت 

االقتصادي املستدام بصفته بعدا أساسيا للجهود املبذولة على نطاق املنظومة من أجل دعم بلوغ األهداف  
يونيه، قبلت اللجنة اقتراح اليونيدو بأن يركَّز العمل على بناء القدرات / ويف حزيران)١(".ئية لأللفيةاإلمنا

واتفق . سبتمرب، نظّمت اليونيدو اجتماعا لفريق عامل من أجل استهالل هذه العملية/التجارية، ويف أيلول
ايل التجارة والتنمية على احلاجة إىل االجتماع، الذي حضرته عشر من منظمات األمم املتحدة العاملة يف جم

وستتمثّل اخلطوة األوىل يف . املزيد من التعاون بغية حتسني االتساق على نطاق املنظومة يف هذا اال املواضيعي
وتقوم . وضع دليل يبين خمتلف اخلدمات اليت تعرضها منظمات األمم املتحدة يف جمال بناء القدرات التجارية

 بتنسيق عملية إعداد هذا الدليل ونشره، مما سيجعله عندئذ نقطة انطالق الفرقة يف تنفيذ مزيد اليونيدو حاليا
 .من األنشطة الرامية إىل زيادة االتساق يف جمال بناء القدرات التجارية

 وأطلقت منظمة العمل الدولية مبادرة مماثلة حتت رعاية اللجنة املذكورة، وهي تتعلق مبوضوع التشغيل والعمل
وتساهم اليونيدو مع منظمة العمل الدولية يف وضع جمموعة أدوات ستمكّن الوكاالت اإلمنائية يف . الالئق

وتنوي اليونيدو . منظومة األمم املتحدة من تعميم التشغيل والعمل الالئق بشكل أفضل يف براجمها ومشاريعها
كما . عمل الالئق، وزيادة اهتمامهم اإذكاء وعي موظفيها، وخباصة مديري املشاريع، مبسائل التشغيل وال

يتوقَّع أن يفضي ذلك إىل سياسات تنظيمية ومشاريع للتعاون التقين تروج معايري العمل اليت وافقت عليها األمم 
 .املتحدة وتعزز جهود املنظمة يف جماالت خلق فرص العمل وظروف العمل وغري ذلك من مبادئ العمل الالئق

   
 وىمتثيل ميداين أق

ويشكّل التعاون على حنو أوثق مع . يتطلّب االتساق على نطاق املنظومة حضورا أقوى لليونيدو يف امليدان
وفضال عن ذلك . جيم-٢برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أداة هامة يف هذا الصدد، كما هو مناقَش يف الفصل 

وهي سياسة تستند إىل أفضل  )٢( امليداناعتمدت املنظمة سياسة جديدة وشاملة وشفّافة بشأن االنتقال إىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=.٢٠٠٥مارس / آذار ٢١، E`b_LOMMRLQFتقرير اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج يف دورا التاسعة =)١(
)٢(=rkfalLad_LEjFKVT.=
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وتتضمن هذه السياسة إيفاد املوظفني . املمارسات يف وكاالت ومؤسسات إمنائية أخرى تابعة لألمم املتحدة
وتقدم السياسة . املعينني دوليا إىل امليدان لكي يعملوا هناك بغية تلبية االحتياجات اليت تقتضيها عمليات املنظمة

وعة شاملة من احلوافز على حتقيق االرتقاء الوظيفي يف امليدان ودف إىل جعل نظام اخلدمة يف املذكورة جمم
 .امليدان ميثّل نقلة وظيفية جمزية ومثرية للتجربة املهنية

 قرارا بتعيني موظفني من الفئة الفنية وما فوقها واختيارهم للعمل يف ٢٦وقد أصدر املدير العام ما جمموعه 
  يف املائة يف ٤٠وبينما كانت معدالت الشغور يف امليدان تبلغ ما يقارب . كز العمل امليداينخمتلف مرا

 السنوات األخرية، باستثناء مكاتب اليونيدو املصغرة، فقد اخنفضت هذه املعدالت يف اية هذا العام إىل 
 يتعلق مبمثّلي اليونيدو يف املكاتب  يف املائة فيما١٨,٨ يف املائة فيما يتعلق باملديرين اإلقليميني، و١٦,٧
 .وال توجد أي شواغر يف مكاتب اليونيدو املصغرة. القُطرية

ومن املتوقّع أن حيسن تعزيز وجود اليونيدو يف امليدان، مع ما يقترن به من تدابري كتطوير القدرات التقنية 
الستراتيجية يف املناقشات اجلارية حول االتساق للمكاتب امليدانية، تنفيذَ الربامج وموقع املنظمة من الناحية ا

عالوة على ذلك، نظّم للمرة األوىل برنامج لتهيئة املوظفني املنتدبني للعمل . على نطاق منظومة األمم املتحدة
وقد غطّى هذا الربنامج مجيع اجلوانب األساسية للتمثيل امليداين، وعرف املوظفني مبنتجات اليونيدو . يف امليدان

 .وخدماا وزودهم مبهارات أساسية أخرى

الربنامج القُطري لألمم "وستتمكّن اليونيدو بفضل تعزيز وجودها امليداين من االضطالع بدور أقوى يف إطار 
، الذي ذُكر آنفا، ومن مث ستزداد مسامهاا وأمهيتها يف تقدمي اخلدمات اإلمنائية على نطاق "املتحدة الواحدة
إطار عمل األمم املتحدة  من خالل املشاركة النشطة يف التقييم القُطري املشترك ويف -تحدة منظومة األمم امل
 .، ومن خالل تقدمي خدمات تقنية واستشارية أفضلللمساعدة اإلمنائية

، ٢٠٠٦ أبريل/نيسان ١٩ في
افتتح وزير التجارة والصناعة

 جنوب أفريقيا، ماديسي في
مباهلوا، والمدير العام 

يومكيال، . لليونيدو، كانديه ك
رسميا مكتب اليونيدو اإلقليمي

. بريتوريا، بجنوب أفريقيافي



 

 

اليونيدو تساعد على إطالق العنان إلمكانات 
أيضا وهي تساعد . الفقراء اإلنتاجية غري املستغلَّة

املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة على النمو 
.وتزيد من إسهامها يف ارى الرئيسي لالقتصاد

=احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية ٤
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 املنشآت الصناعية النامية  :   مفتاح احلد من الفقر-ألف

 
واصلت اليونيدو، على مدار السنة، دعم الدول األعضاء يف مواجهة التحديات اليت تطرحها األهداف                    

. ٢٠١٥حبلول عام   اإلمنائية لأللفية، ال سيما اهلدف املتمثّل يف ختفيض نسبة الفقر املدقع إىل النصف              
وتضطلع التنمية الصناعية اليت يتصدرها القطاع اخلاص بدور مركزي يف وضع البلدان الفقرية يف مسار النمو           

بيد أن معظم السكان يف العديد من البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منوا، يواجهون           . االقتصادي املستدام
وليس هناك سوى عدد قليل من املنشآت         . ناعية أو توسيعها    عقبات تعرقل سعيهم إىل استهالل أنشطة ص      

الصغرية والصغرى اليت هلا القدرة على أن تصبح منشآت صغرية ومتوسطة مستقرة وعلى انتهاز الفرص          
=.املتاحة يف قطاع التصدير واالقتصاد العاملي  

ية القطاع اخلاص وتكفل حتول     واليونيدو تساعد البلدان النامية على خلق بيئة سياساتية ومؤسسية تسهل تنم                
هذا القطاع إىل حمرك فعال لتحقيق النمو لصاحل الفقراء، عن طريق إزالة العقبات اليت تثبط املبادرات احمللية           
يف جمال تنظيم املشاريع وتعزيز القدرات على تنظيم املشاريع وحتسني سبل الوصول إىل تنمية املهارات وإىل           

إطالق العنان لإلمكانات اإلنتاجية غري املستغلّة اليت يتمتع ا          يف هذا السياق إىل     وترمي املساعدة   . التمويل 
أفقر السكان من جهة، وإىل حتويل وتنويع املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة ومساعدا على النمو                                         

 .وزيادة إسهامها يف ارى الرئيسي لالقتصاد، من جهة أخرى                      

تفيدة من خدماا يف هذا املسعى عن طريق تقدمي اخلدمات التكميلية الثالث                              البلدان املس     وتدعم اليونيدو       
 :التالية

 ؛تنمية القطاع اخلاص لصاحل الفقراء  حتسني بيئة األعمال التجارية واإلطارين السياسي واملؤسسي ل       •

 ترويج روح تنظيم املشاريع وإقامة صالت بني األعمال التجارية؛         •

ملتوسطة يف قطاعات حمددة ومتكينها من سبل احلصول على ما حتتاج إليه من          دعم املنشآت الصغرية وا  •
 .موارد وتزويدها خبدمات الدعم  

    
   حتسني بيئة األعمال التجارية واإلطارين السياسي واملؤسسي      -باء
 

، قامت اليونيدو ببناء قدرات وطنية على تصميم سياسات متناسقة للمنشآت الصغرية         ٢٠٠٦يف عام 
سطة، ترتبط بأهداف اقتصادية واجتماعية أوسع يف عدد من البلدان منها أوغندا واجلمهورية العربية             واملتو

وإىل جانب وضع البنية التحتية          . السورية ومجهورية مولدوفا ورواندا وفييت نام واململكة العربية السعودية         
زيز خدمات تنمية األعمال     الالزمة لصوغ سياسة املنشآت الصغرية واملتوسطة وتنفيذها، متّ كذلك تع    

ويقدم املشروع اخلاص بتحسني بيئة األعمال التجارية يف         . التجارية اخلاصة باملنشآت الصغرية واملتوسطة    
 .فييت نام مثاال بالغ األمهية  
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، أعلنت حكومة فييت نام عن رغبتها يف أن يتضاعف عدد منشآت القطاع اخلاص                 ٢٠٠٥ففي عام 
، وعن توقّعها أن ختلق هذه املنشآت اجلديدة         ٢٠١٠ حبلول عام    ٥٠٠ ٠٠٠ إىل   ٢٥٠ ٠٠٠املسجلة من  

 مليون وظيفة جديدة وأن تساعد على زيادة كمية صادرات قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة            ٢,٧
ومتشياً مع هذا اهلدف، ساعدت اليونيدو الوكالة املعنية بتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة                  . وحتسني جودا 

ة إىل وزارة التخطيط واالستثمار يف عملية املشاركة واالستشارة الواسعة إلعداد خطة عمل تنمية                 التابع
 إجراًء   ٤٥وتتضمن اخلطة، اليت أقرها رئيس الوزراء،        . ٢٠١٠-٢٠٠٦املنشآت الصغرية واملتوسطة للفترة    

قا من املسائل يشمل تسجيل    منها إىل حتسني البيئة التنظيمية واإلدارية، وهي تغطّي نطا      ٣٩حمدداً يهدف  
األعمال التجارية وإصدار التراخيص بشأهنا وإفالسها، واحملاسبة واإلبالغ املايل، وتسوية املنازعات، وسبل               

 .احلصول على التمويل واألراضي والتكنولوجيا   

صغرية وبغية حتسني نظام تسجيل األعمال التجارية، ساعدت اليونيدو الوكالة املعنية بتنمية املنشآت ال              
واملتوسطة على وضع الصيغة النهائية للخطط املتعلقة بربنامج وطين إلصالح التسجيل من شأنه أن ينشئ           

وسيساعد الربنامج على      . نظاما حاسوبيا واحدا لتسجيل كل من األعمال التجارية والضرائب واإلحصاءات       
جتارية يف فييت نام من   ختفيض تكاليف الدخول إىل األسواق وكذلك ما تنطوي عليه ممارسة أعمال     

تكاليف وجمازفات، وهو سيزود املنشآت مبعلومات صحيحة من الناحية القانونية تغطّي التراب الوطين عن        
 .الشركاء احملتملني

 وزارة ووكالة وإدارة     ١٩وقد ساعدت املنظمة كذلك الوكالة املعنية بتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة و             
وهذه البوابة    . EïïïKÄìëáåÉëëKÖçîKîåF األعمال التجارية احلكومية على اإلنترنت    متعاونة على إنشاء بوابة 

 . تدعم أوساط األعمال التجارية والوكاالت املعنية بالتسجيل وإصدار تراخيص األعمال التجارية        
لية    صحيفة وقائع سهلة االستعمال بشأن مجيع مقتضيات الترخيص احلا        ٣٠٠وال تكتفي هذه البوابة بإدراج    

 صفحة من النصوص القانونية القابلة للتنـزيل على احلواسيب الشخصية، وإمنا        ٧ ٠٠٠وتكميلها بأكثر من   
هي تتضمن أيضا نصائح أساسية تتعلق باألعمال التجارية لفائدة املنشآت الصغرية ومعلومات مستفيضة عن                

 .ة بتلك املنشآت مؤسسات دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة والسياسات والربامج املتعلق     

كما شاركت اليونيدو يف املساعدة على حتسني تدفّق االستثمارات األجنبية املباشرة إىل املنطقة األفريقية جنويب                                    
دراسة استقصائية عن      ) أفريبانت  (فقد نشرت شبكة هيئات ترويج االستثمار يف أفريقيا           . الصحراء الكربى 

األجنبية املباشرة الراهنة من حيث دوافعها وخصائصها التشغيلية               املستثمرين األجانب حلّلت فيها االستثمارات          
" أفريبانت  "وأفضت املناقشات اليت دارت حول الدراسة االستقصائية يف مؤمتر           . وتصوراا وخططها للمستقبل     

، إىل وضع برنامج إقليمي لدعم استثمارات               ٢٠٠٦يونيه    /الثالث، الذي عقد يف جوهانسبورغ يف حزيران          
 .٨وميكن االطّالع على مزيد من التفاصيل يف الفصل           . اخلاص وتعزيز إدارة االستثمار يف املنطقة        القطاع 

ومبا أن االفتقار إىل طاقة ميكن التعويل عليها وتكون متوفّرة بأسعار معقولة ميثّل أهم احلواجز القائمة أمام            
 حتسني وصول الفقراء إىل خدمات الطاقة   التنمية الريفية، فإن استراتيجية اليونيدو للطاقة الريفية ترمي إىل   

وجيري العمل على تنفيذ مشاريع     . اليت ميكن التعويل عليها واليت هي مستدامة وربط هذه اخلدمات باإلنتاج      
ففي عام .  األرياف وبشأن الطاقة املتجددة يف كل من أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا      يفبشأن الطاقة  

ة العاملية، استهلّ مشروع بشأن إنشاء ثالث شبكات توزيع مصغرة يف مناطق    ، وبدعم من مرفق البيئ  ٢٠٠٦
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ومتثّلت اخلطوات األوىل يف حتديد مواقع هلذه الشبكات اليت ستستخدم مصادر الطاقة      . ريفية نائية يف زامبيا 
وحشد التمويل    ، وإعداد دراسات اجلدوى  )الطاقة الشمسية وطاقة الكتلة األحيائية والطاقة املائية   (املتجددة 
وقد متّ، يف مجيع املواقع، تبين أنشطة إنتاج حمددة، بغية ضمان االستدامة االقتصادية لشبكات                    . املشترك

كما تعمل اليونيدو بالتعاون الوثيق مع          . التوزيع املصغرة وتعزيز مشاركة اتمعات احمللية يف املشروع    
 .كات التوزيع املصغرة يف األرياف يف مجيع أحناء زامبيا    احلكومة على إعداد سياسات كفيلة بتكرار جتربة شب     

 .هاء أيضا موضوع عمل اليونيدو يف جمال الطاقة املتجددة       -٦ويتناول الفصل 
    

  إقامة صالت وعلى تنظيم املشاريع علىالتشجيع  -جيم
 بني األعمال التجارية

 
 املناطق الريفية واألقل منوا يف البلدان األفريقية   املساعدة اليت تقدمها يف هذا اال على يفتركّز اليونيدو  

جنويب الصحراء الكربى ويف أقل البلدان منوا، مع إيالء اهتمام كبري ملسألة تنمية املهارات والدراية الفنية            
والثقافة يف جمال تنظيم املشاريع، وخاصة يف صفوف الشباب، وإزالة العقبات االجتماعية والقانونية اليت               

وجيري يف عدد متزايد من البلدان تنفيذ برنامج املنهاج          . ساواة بني اجلنسني يف األعمال التجارية      تعوق امل
كما جيري، بدعم من شركة مايكروسوفت، إدراج        . الدراسي بشأن تنظيم املشاريع، الذي وضعته اليونيدو       

ربم بني اليونيدو وشركة      مهارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هذا الربنامج يف إطار االتفاق امل   
 .٢مايكروسوفت املشار إليه يف الفصل  

 

 

 

 

 

 

 
   

وتضمن تقرير احلكومة عن إصالح التعليم إقراراً مبا تكتسيه            . وقد كانت أوغندا أول بلد جرب فيه الربنامج          
 تعديالت لنظام      املهارات يف جمال تنظيم املشاريع من أمهية لنمو املنشآت الصغرية، كما تضمن اقتراحات بشأن                         

ومبساعدة من اليونيدو ومتويل من اليابان، استهلّت           . التعليم بغية تزويد القوى العاملة مبزيد من املهارات العملية       

 فيينصب التركير بشدة، 
المساعدة التي تقدمها 

 المنطقة فياليونيدو 
األفريقية جنوبي الصحراء 

 تطوير علىالكبرى، 
 مجال تنظيم فيالمهارات 
=.المشاريع
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 مدارس ثانوية     ١٠وزارة التعليم والرياضة برناجما جتريبيا من برامج املنهاج الدراسي بشأن تنظيم املشاريع يف                   
وقد اتسع       . ٢٠٠٣؛ ووسع هذا الربنامج ليغطي التراب الوطين يف عام               ٢٠٠٢ طالب يف عام     ٦ ٠٠٠استفاد منه   

 .مايو / مدرسة ثانوية يف شهر أيار     ١٨٠ طالب يف   ٦٩ ٠٠٠نطاقه على مر السنني حىت بلغ عدد املشاركني فيه             

 إطار استعراض منهاجها الدراسي، وبتمويل        يف، نفّذت حكومة موزامبيق،   ٢٠٠٤أكتوبر  /ويف تشرين األول 
وقد   . من النرويج، برناجما جتريبيا من برامج املنهاج الدراسي بشأن تنظيم املشاريع يف مقاطعة كابو ديلغادو        

، بعدما كان ٢٠٠٦فرباير / طالب يف شباط٢ ٦٠٠وسع نطاق تنفيذ هذا الربنامج ليشمل مثاين مدارس ا    
، قررت احلكومة زيادة توسيع نطاق هذا    واآلن . ٢٠٠٥أبريل / طالبا يف نيسان٩٦٠ينفّذ يف أربع مدارس ا 

 طالبا، وبعد سنتني  ١١ ٣٥٠ مدرسة و ٣٨، ستشارك فيه  ٢٠٠٧ففي عام . الربنامج ليشمل الصعيد الوطين 
سبتمرب، برنامج لتهيئة سلطات التعليم  /وقد استهلّ، يف أيلول  .  طالب١٢٩ ٧٠٠ مدرسة و ٢١٤ستشارك فيه  

 .دراسي املذكور   يف مجيع املقاطعات لتنفيذ املنهاج ال  

ليشيت أيضا من املنظمة مساعدا على اعتماد برنامج املنهاج الدراسي بشأن تنظيم          -وطلبت حكومة تيمور   
، وتوسعت العملية      ٢٠٠٥وبدأت االستعدادات يف عام     . وقد متّ ذلك بتمويل من اليابان والربتغال     . املشاريع

 . طالب١٦ ٠٠٠ مدرسة و  ١٣٤ لتشمل   ٢٠٠٦أكتوبر  /يف تشرين األول  

أخريا، ساعدت اليونيدو املعهد الوطين لتطوير التعليم يف ناميبيا على وضع مقرر ودليل للمعلّمني وبرنامج                    
لتدريب املعلمني فيما يتعلق بربنامج املنهاج الدراسي املذكور، يف حني جتري االستعدادات العتماد هذا      

 .الربنامج يف رواندا والكامريون ونيكاراغوا 

ان، تدعم املنظمةُ التنميةَ يف والية أعايل النيل من خالل مركز التدريب املهين يف ملكال، حيث                ويف السود
. سيكون هلذا املركز دور هام يف إعادة بناء وتأهيل اتمعات احمللية اليت تعاين يف أعقاب احلرب األهلية  

يم املشاريع واملهارات التقنية، كما أنه        وسيعىن هذا املشروع الذي متولّه هولندا بتطوير املهارات يف جمال تنظ          
 تراخيص للمشاريع التجارية      على احلصول  على  جمال تنمية األعمال التجارية وسيساعد          يف سيوفّر خدمات  

 شاب، ال سيما    ٣٠٠واهلدف من ذلك هو حتسني املستوى العام ملعيشة أكثر من  . من خالل مركز جامع
كذلك إىل استعراض املناهج الدراسية وتنقيحها باستمرار، وتوفري          ويرمي املشروع . املعوقني واملشردين

التدريب والدعم التقنيني للمدرسني والشبان منظّمي املشاريع، كجزء من برنامج خللق فرص العمل، وإنشاء        
 .٢٠٠٧بنية حتتية أساسية متكّن الشباب من تنظيم املشاريع مع هناية عام          

. ٢٠٠٦ دوليا واملتعلق بإنشاء جتمعات وشبكات من املنشآت يتوسع طيلة عام                 وظلّ برنامج املنظمة املعترف به     
 اليونيدو مشاريع للمساعدة على إنشاء جتمعات وشبكات من املنشآت الصغرية واملتوسطة على                    فقد نفّذت  

الصعيد القطري، واستجابت للطلب املتزايد على هذه اخلدمات عن طريق إدماج منهجياا وأدواا ضمن             
وأكمل الربنامج التدريـيب   . جمموعات متكاملة من الربامج التدريبية املتخصصة على الصعيدين العاملي واإلقليمي    

العاملي بشأن إنشاء جتمعات املنشآت، الذي أجري بتعاون مع مركز منظمة العمل الدولية يف تورينو، سنته      
وجمموعة األدوات    . عة أدوات لتنمية القطاع اخلاص واستهلّت طريقة إضافية للمساعدة تتمثّل يف جممو   . الثالثة

هذه هي عبارة عن مرفق للتشارك يف املعارف عن طريق االتصال احلاسويب املباشر يساعد واضعي السياسات             
 .واملمارسني على تصميم برامج لدعم إنشاء جتمعات من املنشآت وتنفيذ تلك الربامج         
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ل املتعلقة بإنشاء التجمعات يف واحد من أكرب برامج إنشاء جتمعات وشبكات         وأُجري تقييم متعمق لألعما  
واهلدف من الربنامج هو مساعدة صناع    . من املنشآت، فيما يتعلق بصناعة النسيج يف شانداري باهلند      

 ففرادى صناع النسيج يف املنطقة ال ميلكون االستثمار     . النسيج الفقراء عن طريق ترويج التعاون 
 إىل األسواق على حنو أفضل، كما أن أصحاب مصانع النسيج والتجار     مسايل الالزم للوصول   الرأ

 وقد قُرن هنج تطوير التجمعات مبجموعات العون الذايت   . يستأثرون مبكاسب حتسني اإلنتاجية 
 جمموعة من جمموعات العون ٦٠فقد أنشأ الربنامج . الريفية من أجل توليد الدخل وخلق فرص العمل

ذايت لفائدة صناع النسيج احملتاجني، وشجعت هذه اموعات على الشروع يف االدخار والقيام بأنشطة  ال
 ائتمانية، كما أنشأ الربنامج جمموعتني من املنتجني الذين قلّصوا اعتمادهم على أصحاب مصانع 

 من ١٢ك، أنشأ وعالوة على ذل. النسيج والتجار فيما يتعلق بأجورهم وعرض منتجام يف األسواق
، مما قلّص اعتمادهم "نادي احلرير"أصحاب املصانع والتجار جمموعتهم اخلاصة اليت أطلقوا عليها االسم  

 .على الوسطاء

 أن عائدات أعضاء جمموعة املنتجني قد ازدادت بنسبة   ٢٠٠٦وقد تبين من التقييم الذي أُجري عام 
وبصرف النظر عن ذلك، . عون سلعهم مباشرة إىل السوق يف املائة ألهنم أصبحوا يبي٢٠ و١٥تتراوح بني 

حتقّقت مكاسب اجتماعية هائلة، خصوصا للنساء اللوايت أنشأن أيضا منظمات خاصة ن، وذلك من  
وأثبت هنج إنشاء جتمعات وشبكات من املنشآت . حيث اكتساب الثقة يف الذات وحمو األمية واالدخار

 .يد التنظيم يساعد على احلد من الفقر بوضوح أن تضافر اجلهود على حنو ج

وسعياً إىل تسريع إنشاء جتمعات وشبكات وتوسيع نطاق تبني مفهوم إنشاء التجمعات والشبكات يف 
اهلند، استهلّت اليونيدو العمل على إصدار تراخيص ملديري التجمعات املؤهلني يتم احلصول عليها من 

على توسيع نطاق الدعم لكي يصل إىل جمموعات املنتجني الفقراء  فهذا سيساعد . خالل التدريب املكثّف
 .ويدعم منوها وازدهارها

أصبحت المنشآت الصغيرة
 صناعة النسيج الهندية في

أقوى بفضل النهج الذي 
ونيدو إلنشاء استحدثته الي

=.تجمعات
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   دعم قطاع الصناعة الزراعية حتديدا  -دال
 

نظراً إىل أن قطاع الصناعة الزراعية هو أكرب قطاع صناعي يف معظم البلدان النامية، فقد ظلّت اليونيدو                    
وأسفر الدعم عن تقليل فقدان    . ى األنشطة يف املناطق الريفية تركّز على هذا القطاع حتديدا، مشددة عل  

احملصول يف فترة ما بعد احلصاد، وتقليص النفايات إىل احلد األدىن، واالستفادة من املنتجات اجلانبية، وزيادة         
ومشلت    . سالسة التدفّقات اإلنتاجية، وحتسني نوعية املنتجات وجودة تغليفها، وزيادة القيمة املضافة         

. لتدخالت املواد اخلام وما يتصل ا من صناعات جتهيزية، كما مشلت املنتجات الغذائية وغري الغذائية             ا
 .والدعم مقدم جزئيا من خالل مراكز تفوق تقنية يف جتهيز املنتجات الزراعية     

تضررة من  االنتهاء من تنفيذ مشروع كبري لتحقيق االنتعاش االقتصادي يف املناطق امل     ٢٠٠٦وشهد العام  
  ١٤٥فمتوسط الدخل السنوي للسكان يف املنطقة ال يتجاوز      . احلرب يف جبال النوبة يف جنوب السودان   

وقد تأثّرت املنطقة بشدة من النـزاعات املسلّحة واجلفاف، مما أدى إىل اهنيار كامل تقريبا للبىن          . دوالرا
ني اتمعات احمللية يف املنطقة من التخطيط    وقد استهلّ املشروع دف متك   . االجتماعية واالقتصادية 

 أسرة ومعداا الالزمة لإلنتاج الزراعي   ٦ ٠٠٠وستتحسن مهارات   . ألنشطتها اإلمنائية وتنفيذها وإدارا   
 .وجتهيز األغذية، مما سينشئ أساسا أمنت لتوليد الدخل        

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمموعة إمنائية حملية وضعت خططا إلعادة         ٤٠ر من  أما النتائج اليت حققها الربنامج فتمثّلت يف إنشاء أكث   
 أسرة، بالتعاون مع هذه اموعات     ٦ ٠٠٠وقد قدمت اليونيدو إىل معظم األسر البالغ عددها      . التأهيل

وعالوة على ذلك، لُقِّنت هذه         . وعن طريقها، املهارات واملعارف الالزمة إلنتاج منتجات زراعية إقليمية       
 .ب اآلالت واألدوات األساسية وكيفية إصالحها       اموعات كيفية تركي  

فمعظم صغار املالكني   . ويف الوقت ذاته، زودت اتمعات احمللية الفقرية يف مالوي مبهارات ومعدات أفضل     
وأصحاب املنشآت الصغرى يف هذا البلد ما زالوا ميارسون زراعة الكفاف ويعتمدون على أساليب إنتاج               

 ترويج علىاليونيدو تساعد 
اإلنتاج المحلي لألدوات 

 منطقة جبال فيالزراعية 
=.النوبة السودانية
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 تتفاقم هذه اإلنتاجية اهلزيلة بسبب انتشار أمراض معدية كاملالريا واأليدز أو       كما. وتكنولوجيات عتيقة 
ومن أجل معاجلة هذه املشكلة، استهلّت اليونيدو يف اآلونة األخرية برناجما يهدف إىل ضمان رزق       . فريوسه 

سرة تترأس النساء     أ٣ ٢٠٠وتشارك يف هذا املشروع أكثر من      . الفقراء واتمعات احمللية يف مقاطعة ساليما   
 . يتيم  ١ ٠٠٠قرابة نصفها وتعتين بأكثر من   

ويف إطار هذا املشروع، تلقّت جلان حتسني القرى التدريب على أنشطة توليد الدخل واملساعدة على            
وقد أَوضح املشروع استخدام تكنولوجيات توفري العمالة من أجل زيادة العائدات       . استهالل هذه األنشطة   

وتكفّل املشروع أيضا برعاية تدريب اليتامى على استخدام     . زراعية وتنويعها يف األمد البعيد   الزراعية وغري ال 
كما دربت املنظمة ميسري التنمية        . املعدات واملرافق اليت حسنها املشروع، مما منحهم فرصا للمستقبل       

 .د اتمعية بغية ضمان استمرارية اخلدمات املقدمة إىل فقراء مالوي إىل أمد بعي     

ويف هذا السياق،     . ومتثّل صناعة جتهيز اخلشب اهلدف الذي تصبو إليه الربامج اليت استهلّت يف إثيوبيا وكينيا     
تعمل اليونيدو على النهوض بقطاع اخليزران من أجل توفري فرص عمل يف األرياف واملدن وزيادة القيمة    

خشب  "لقد أصبح اخليزران، وهو   . ج والتسويقاملضافة ملنتجات اخليزران، مما يضفي طابعا حرفيا على اإلنتا
، يف السنوات األخرية من املواد اخلام اهلامة يف عدد من االقتصادات األفريقية، ولكن االستخدام          "الفقراء

وتفيد التقارير املؤقّتة  . املقصور على حاالت الكفاف ما زال هو السائد، مما جيعل القيمة املضافة منخفضة  
بتكاري بأنّ هناك تقدما واضحا يف املهارات التقنية فيما يتعلق بتجهيز اخليزران        عن هذا املشروع اال  

وباإلضافة إىل ذلك، بدأ العاملون يف هذا اال يتلقّون التدريب من أجل             . واستدامة إمدادات اخليزران اخلام 
. أحسن للمنتجات النهائية   حتسني اجلوانب التقنية والوظيفية واجلمالية ملنتجات اخليزران، مما سيتيح تسويقا         

كما يتعلّم األشخاص املشاركون يف التدريب كيفية ختطّي العقبات اليت حتول دون منو منشآم لكي يتسنى               
 .هلا إحداث أثر إجيايب يف االقتصاد احمللي واإلقليمي  



 إن جني فوائد األسواق املفتوحة مرهون 
 ى النفاذ إىل سالسل    بقدرة املنشآت عل
 واليونيدو تساعد البلدان.        القيمة العاملية

           النامية واالقتصادات االنتقالية على 
 .         جين تلك الفوائد 

=بناء القدرات التجارية  ٥
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  املنافسة واالمتثال للمواصفات والتواصلعلى  القدرة -ألف

 
يتيح ازدياد العوملة وحترير األسواق فرصا كبرية للبلدان النامية واالقتصادات االنتقالية لتسخري التجارة             

تتوقّف على  غري أن الفوائد املستمدة من األسواق املفتوحة ال تأيت تلقائيا، فهي    . للخروج من ربقة الفقر
وهذا يعين أن املنشآت جيب أن    .  سالسل القيمة العاملية للمنتجات واإلمدادات  إىلقدرة املنشآت على النفاذ 

تكون قادرة على املنافسة ليس من حيث السعر والكمية فقط بل من حيث النوعية وموثوقية اإلمدادات        
 .واالمتثال للمواصفات اليت حيددها املشتري أيضا   

يونيدو البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية، من خالل برناجمها اخلاص ببناء القدرات التجارية،          وتساعد ال 
 :على جين فوائد التجارة بزيادة ما يلي  

= لدى املنشآت الصناعية؛   القدرة التنافسية        •

= السلع املصنوعة للمواصفات أو املعايري؛    امتثال   •

=.ق العاملية باألسوا االتصال     على املصدرين  قدرة •

 .وينصب تركيز األنشطة أساسا على املسألتني األوليني من هذه املسائل
    
   إقامة صناعات قادرة على املنافسة-باء
 

تقتضي إقامة صناعات قادرة على املنافسة التحقّق من اإلمكانيات املتوفّرة يف جمال القيمة املضافة احمللية           
 يف تنسيق وثيق مع املشاريع اليت تنفّذها يف إطار اال املواضيعي        وتعمل اليونيدو،   . والصادرات الدولية

اخلاص باحلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية، على إعداد منهجية للتحليل فيما يتصل بالتجارة وعلى         
هجية     مبن٢٠٠٦وقد أُخذ يف باراغواي خالل عام  . إجياد كفاءة حملية للقيام بتحليالت للقدرة على املنافسة  

 .حتليل التجارة اليت استحدثت للمرة األوىل كمشروع رائد يف إكوادور           

وتنفّذ اليونيدو برامج وطنية وإقليمية لتطوير القدرات الصناعية بالتعاون مع وكاالت شريكة دولية مثل الصندوق                             
الدولية ومنظمة التجارة       ومركز التجارة     ) الفاو (نظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة          املشترك للسلع األساسية وم       

ومن األمثلة الرئيسية يف هذا الصدد الدعم املقدم بالتشارك مع منظمة التجارة العاملية إىل منتجي القطن                              . العاملية
 الذي صدر عن      الكتيب اخلاص بنوعية القطن      ففي إطار هذا الربنامج، نشر باللغة الفرنسية            . يف غرب أفريقيا  

وهذا الكتيب     . ، وهو يشتمل على خطة بشأن النوعية ومخسة أدلة تقنية        فريقياأ لغرب  االحتاد االقتصادي والنقدي     
 .هو أداة عملية ودليل مرجعي بشأن حتسني نوعية القطن وتعزيز سعره باستمرار يف البلدان األفريقية                    

 مراكز كما عملت اليونيدو على حفز انتشار التكنولوجيات العصرية، وخصوصا من خالل شبكتها من   
فقد روجت، على وجه اخلصوص، اعتماد        .  ومن خالل دعمها لربامج إدارة التكنولوجيا    الدولية  االتكنولوجي
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التكنولوجيات العصرية يف جتهيز املنتجات الزراعية، لكي يتمكَّن هذا القطاع من االستجابة على حنو أفضل             
ج احملددة يف هذا الصدد األخذ بتكنولوجيا       ومن الربام. ملتطلّبات األسواق العاملية من حيث الكمية والنوعية      

التصميم   األمتتة ومراقبة العمليات، واختبار اآلالت الزراعية وتقييمها، وحتسني اإلنتاج بواسطة نظامي    
ومن األمثلة على الدعم الناجح استراتيجية      . مة باحلاسوب والصناعة التحويلية املدع    و م باحلاسوبواملدع

فقد   .  إثيوبيا، اليت أعدهتا اليونيدو بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة يف إثيوبيا       صناعة اجللود ومنتجاهتا يف  
، وذلك من   ٢٠٠٦يوليه   / و متوز ٢٠٠٥يوليه   / يف املائة بني متوز  ٢٠ازدادت صادرات هذا القطاع بنسبة 

مة إمجالية    وُصدرت األحذية ألول مرة خالل هذه الفترة، بقي     .  مليون دوالر ٧٦ مليون دوالر إىل   ٦٦
 . ماليني دوالر  ٣قدرها حنو  

 

 

 

 

 

 

 

 

ومتثّل إقامة احتادات التصدير طريقة فعالة ملساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة على املنافسة يف أسواق           
واحتاد التصدير هو شبكة من املنشآت الصغرية واملتوسطة       . التصدير مع احلد من املخاطر اليت تتعرض هلا 

 املشاركة فيها من حتسني صادراهتا، مع تقليص حجم التكاليف املقترنة بذلك بواسطة جتميع       متكّن املنشآت
 .املعارف واملوارد املالية واالتصاالت معا

، كانت اليونيدو تنفّذ مشاريع بشأن إنشاء احتادات للتصدير يف كل من األردن   ٢٠٠٦وخالل عام 
تدريب القائمني على إنشاء احتادات التصدير من       واشتمل ذلك على   . وأوروغواي وبريو وتونس واملغرب      

وقد أنشئ اآلن      . القطاعني العام واخلاص، وحتسني البيئة املؤسسية والرقابية اخلاصة بإنشاء احتادات التصدير          
ويتوىل . أحد عشر احتادا للتصدير يف تونس، ويعمل أكثر من عشر مؤسسات على الترويج لتلك االحتادات       

ومشلت األنشطة     .  يف بريو دعم ست جمموعات من املنشآت يف إقامة احتادات للتصدير          املشروع الذي ُنفِّذ   
برناجما تدريبيا مدته أسبوع ألربعني من مروجي احتادات التصدير وحلقتني دراسيتني لتوعية املؤسسات       

ز الدويل للتدريب   املرك و  التصديرلكونسورتيومات   يطايل إلاالحتاد ا  وُنظّمت، بالتعاون مع   . الرئيسية باملوضوع
 مشاركا من   ٢٦وحضر الربنامج  . ، دورة تدريبية دولية بشأن احتادات التصديرالتابع ملنظمة العمل الدولية 

 .مجيع أحناء العامل، ميثّلون مؤسسات من القطاعني العام واخلاص داعمة للمنشآت الصغرية واملتوسطة         

تبرهن الصادرات المتنامية
 نجاح علىوالمتنوعة 

االستراتيجية الخاصة 
 بصناعة الجلود ومنتجاتها

=.في إثيوبيا
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يف القدرة التنافسية العاملية، فاملشترون الدوليون   وقد أصبحت املسؤولية االجتماعية للشركات عنصرا هاما      
وتوجد شواهد    . أصبحوا يشترطون أكثر فأكثر امتثال املصدرين للمبادئ اليت تقتضيها تلك املسؤولية       

متزايدة على أن احترام املسؤولية االجتماعية للشركات يف التخطيط االستراتيجي ويف العمليات يؤدي إىل           
وفضال عن  . صادي، أو أنه على األقل ليس له تأثري يف أرباح الشركات يف األمد القصري   زيادة الناتج االقت

ذلك فإن عددا متزايدا من الشركات الكبرية واملنشآت الصغرية واملتوسطة قد سلّمت باحلاجة إىل حتسني       
غار املوردين استراتيجياهتا اخلاصة بإدارة املخاطر البيئية واالجتماعية، وهي تتعامل بنشاط أكرب مع ص  

 .ومجاعات اتمع احمللي، وما إليها  

ومبا أن منشآت صغرية ومتوسطة عديدة يف البلدان النامية جتد صعوبة بالغة يف تطبيق مبادئ املسؤولية                 
   باملسؤولية  املتحلّني  املشاريع  اخلاصة مبنظّمي " ريب "االجتماعية للشركات فقد أطلقت اليونيدو براجمية       

=EoÉëéçåëáÄäÉ=båíêÉéêÉåÉìêë=^ÅÜáÉîÉãÉåí=mêçÖê~ããÉF . الدولية هذه تساهم يف املبادرات" ريب"وبراجمية 
الصادرة عن األمم املتحدة واملعيار  " التحالف العاملي"بشأن اإلدارة السليمة للشركات، وخصوصا مبادرة    

الصغرية واملتوسطة من     ، مبا ميكِّن املنشآت  )٢٦٠٠٠اإليسو   (الدويل املرتقب بشأن املسؤولية االجتماعية      
وعلى الصعيد العاملي، تعكف اليونيدو،    . االستجابة االستباقية للمتطلبات البيئية واالجتماعية لألسواق العاملية           

بالتشارك مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، على وضع دليل عملي يبني للمنشآت الصغرية              
وما انفكّت  .  الفساد الذي هو عقبة كبرية حتول دون تنميتها       واملتوسطة كيف تدافع عن نفسها إزاء     

اليونيدو، منذ بداية هذا العام، تنفِّذ برناجما لتوعية املنشآت الصغرية واملتوسطة يف بلغاريا والبوسنة واهلرسك         
ل ورومانيا وصربيا بتعميم منهجيات املسؤولية االجتماعية للشركات، وذلك متابعة لربنامج من هذا القبي    

 .الذي كانت قد نفّذته يف كرواتيا    

 جمال األعمال التجارية أداة هامة للتشجيع على اعتماد مبادئ املسؤولية االجتماعية للشركات                                           يفوالشراكات      
 األعمال التجارية فيما خيص صناعة مكونات                    يف وقد دخل مشروع الشراكات             . وكذلك لبناء القدرات اإلنتاجية           

ومتّ حىت    . ، وأصبح ناجحا من الناحية االقتصادية وُمكتفياً بذاته                  ٢٠٠٦لسادسة يف عام       السيارات يف اهلند سنته ا        
 .اآلن إنشاء اإلطار املؤسسي، وأوفد مهندسون ومستشارون إىل امليدان لتقدمي خدمات متواصلة للشركات املعنية                                            

    

بفضل تضافر جهود 
شركاء محليين ودوليين، 

أصبح برنامج صناعة 
السيارات الهندية مكتفيا 

=.بذاته اقتصاديا
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   حتقيق االمتثال ملتطلّبات السوق  -جيم
 

 فعالة يف التجارة، إىل بنية حتتية معترف هبا على الصعيد العاملي ختص         حيتاج أي بلد، لكي يشارك مشاركة  
وتتكفَّل اليونيدو بتحليل الفجوات يف البىن التحتية وإنشاء اهليئات املعنية بوضع املعايري           . االمتثال للمتطلّبات 

ا أو االرتقاء بتلك    وإصدار شهادات االعتماد وكذلك اخلدمات املعترف هبا دوليا الختبار املنتجات ومعايرهت         
اهليئات أو اخلدمات، كما إهنا تساعد املنشآت يف الصناعات ذات اإلمكانيات التصديرية الكبرية على حتقيق            

وقد   . وملؤسسات البحوث الصناعية والتكنولوجية الوطنية أمهية حامسة يف هذا السياق            . االمتثال للمتطلّبات  
لرابطة العاملية ملنظمات البحث الصناعي     الشتراك مع ا استحدثت اليونيدو برناجما هلذه املؤسسات با     

 بوابة على اإلنترنت بشأن التعاون التقين ختص املختربات وامسها       ٢٠٠٦، وأقامت يف عام والتكنولوجي
 ).i^_kbq" (البنت "

ونيدو    وعندما تكون البلدان قد انضمت حديثا إىل منظمة التجارة العاملية أو تريد أن تنضم إليها، تساعد الي                    
تلك البلدان على حتسني بنيتها التحتية اخلاصة باالمتثال للمتطلّبات، لكي تتمكّن من االمتثال التفاقَي منظمة                  

. التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية       التجارة العاملية املتعلقني باحلواجز التقنية اليت تعترض التجارة وبتطبيق       
متكّن البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية من اكتساب العضوية الكاملة    وتقدم اليونيدو أيضا املساعدة اليت   

احملفل ووضعية الشريك الكاملة يف هيئات دولية معنية باملعايري وتقدير مدى االمتثال لتلك املعايري، مثل          
ين الدويل بشأن     احملفل التعاو، واملكتب الدويل للمكاييل واملقاييس    ، ويئات إصدار شهادات النوعية   هلالدويل  

 .املنظمة الدولية لعلم القياس القانوين    ، و )إيسو  (املنظمة الدولية للتوحيد القياسي     ، و اعتماد املختربات

، أعدت اليونيدو والبنك الدويل دراسة مشتركة بشأن التحديات اليت تواجه املصدرين                 ٢٠٠٦وخالل عام  
واستعرضت  .  يف األسواق الدولية    حية وتدابري الصحة النباتية    التدابري الص الباكستانيني يف االمتثال ملتطلّبات    

الدراسة اإلطار القانوين والرقايب، وقيمت أدوار الوزارات واملؤسسات الداعمة ومسؤولياهتا، وقدمت     
 ولتقدمي الدعم إىل      لتدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية      اقتراحات بشأن وضع استراتيجية لالمتثال ل  

التدابري الصحية وتدابري      واقترحت الدراسة أيضا خطط عمل لتحقيق االمتثال ملتطلّبات         . احملتملني املصدرين 
 يف أسواق مستهدفة رئيسية مثل االحتاد األورويب، ستكون أساسا يستند إليه يف تنفيذ                      الصحة النباتية  

وتقوم باكستان اآلن    . كوانصب تركيز اليونيدو على قطاع مصايد األمسا       . استراتيجية االمتثال للمعايري   
 بتحسني خدمات التفتيش وقوارب صيد األمساك ومرافق املرافئ ومنشآت التجهيز يف البلد وفقا        

 .لتوصيات الدراسة 

ذات أمهية خاصة للمنتجني ولتجار       ) ٢٢٠٠٠إيسو   (وقد أصبحت معايري الصحة الغذائية وسالمة األغذية      
ة سليمة ونظم سليمة ألمان األغذية من جانب القطاع          ومن أجل تيسري األخذ مبمارسات صحي    . التجزئة

اخلاص، تقدم اليونيدو مساعدة يف جمال تطوير خدمات االعتماد املعترف هبا دوليا وكذلك تطوير القدرات      
 .يف جمال اخلدمات االستشارية والتدريب   

من إثيوبيا وأوغندا    وُنفِّذت مشاريع لتحسني البنية التحتية اخلاصة بسالمة األغذية ونوعيتها يف كل        
وبنغالديش وبوركينا فاسو واجلزائر ومجهورية تنـزانيا املتحدة وغانا وكوبا ولبنان واملغرب وموزامبيق      

 منشأة  ٦٠وساعدت تلك املشاريع على تعزيز خدمات وخمتربات تفتيش األغذية وأعانت حنو             . ونيجرييا 
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، وإمكانية تتبع املنتجات    ٢٢٠٠٠ملعيار إيسو ، واحتليل املخاطر ومواضع الضبط احلرجة على اعتماد نظم  
. حتليل املخاطر ومواضع الضبط احلرجةويطبق معظم تلك املنشآت اآلن   . الغذائية واإلشهاد بأهنا عضوية  

 منشأة حاليا باملراحل النهائية من عملية اعتمادها من حيث         ١١ويف إثيوبيا اعُتمدت ثالث منشآت ومتر         
 .٢٢٠٠٠امتثاهلا للمعيار إيسو  

وقد أخذت إمكانية تتبع املنتجات الغذائية تصبح شرطا هاما، وخصوصا يف األسواق األوروبية، حيث اعُتمد                       
 تنفيذ مشروع بشأن       علىوتتعاون وزارة التجارة والصناعة املصرية واليونيدو          . ٢٠٠٥تشريع جديد يف عام     

ويطبق هذا املشروع هنجا ابتكاريا إزاء             . ة إمكانية تتبع منتجات الصناعات الزراعية املخصصة للسوق األوروبي                  
بناء القدرات التجارية يتمثل يف الربط بني مقايضات الديون والتعاون التقين فيما يتعلق بالتجارة، وذلك على                     

. التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية           وباحلواجز التقنية للتجارة     وجه التحديد للتغلّب على العقبات املتعلقة ب        
 . ماليني مصري يف األرياف من األثر اإلجيايب هلذا املشروع يف مورد رزقهم              ٥يد حنو    ويستف 

 

 

 

 

 

 

 

 

إيسو    (وتواصل اليونيدو أيضا حتسني امتثال املنشآت ملعايري دولية أخرى، منها املعايري املتعلقة بإدارة النوعية    
، وتدعم املنتجني يف إعداد      )p^=UMMMيار املع(، واملساءلة االجتماعية   )١٤٠٠١إيسو  (، وإدارة البيئة )٩٠٠١

 فيما خيص سوق      E`bFتصرحيات ذاتية بشأن االمتثال للمعايري مثل عالمات االمتثال للمواصفات األوروبية           
 .االحتاد األورويب 

إن الربامج اليت توائم بني متطلّبات التوحيد القياسي وتقييم مدى االمتثال لتلك املتطلّبات وتنظّم تقسيم          
وتدعم    .  بكفاءة بني البلدان تساعد على تعزيز التجارة بني بلدان املنطقة الواحدة والتجارة األقاليمية         العمل

مجاعة   : اليونيدو تلك الربامج يف أمريكا الوسطى ومنطقة امليكونغ، ويف الدول األعضاء يف املنظمات التالية              
رابطة جنوب   ، و)إيكواس (رب أفريقيااجلماعة االقتصادية لدول غ ، ومجاعة شرق أفريقيا ، و دول األنديز

فمثالً ساعدت اليونيدو، بتمويل من       . فريقياأاالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب  ، و قليمي إلآسيا للتعاون ا
 والقياس واالختبار  ، على حتسني البنية التحتية للمواصفات   الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي  حكومة اهلند و

 إلىبغية تعزيز سبل النفاذ 
األسواق، تدعم اليونيدو 
إصدار شهادات اعتماد 

=.دولية للمختبرات
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: ، وهيقليمي  إلرابطة جنوب آسيا للتعاون ا   ة التنافسية، للصادرات يف بلدان منطقة     ، وبالتايل القدر والنوعية 
 .بنغالديش وبوتان وملديف ونيبال   

    
   التعاون بني الوكاالت -دال

 
لقد تبين من الفقرات السابقة أنّ اليونيدو تعمل بشكل مكثف مع منظمات أخرى يف ميدان بناء القدرات            

لية األمم املتحدة اخلاصة باالتساق على نطاق املنظومة، واألعمال اليت قامت هبا          وقد أبرزت عم   . التجارية
ساعدت اليونيدو االحتاد األفريقي على حتديد موقفه      (األمم املتحدة يف جمال مبادرة املعونة من أجل التجارة،     

 ومواءمة التعاون الوثيق   وبغية تكثيف  . احلاجة إىل التنسيق بني الوكاالت يف ميدان التجارة        ) من هذه املبادرة 
 اتفاق أثناء انعقاد مؤمتر وزراء    علىالذي هو قائم من قبل بني اليونيدو واالحتاد األفريقي، وقّعت املنظمتان          

 . مصريف) ١٧كامي (الصناعة األفريقيني 

حدة،   ومن أجل الشروع يف إنشاء إطار مشترك لإلجراءات اجلماعية املنسقة بني مؤسسات منظومة األمم املت            
ما يتعلق مبوضوع كفاءة األسواق وتكاملها، حتت رعاية       فينظمت اليونيدو، بصفتها املُمسكة بزمام القيادة    

، اجتماعا حضره ممثّلون    للجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج   فرقة العمل املعنية بالتنمية االقتصادية والتابعة    
ن يتم، كخطوة أوىل، جتميع املعلومات عن خدمات             واتفق على أ  )١(.ملختلف مؤسسات األمم املتحدة    
وستشكّل تلك املعلومات جزءا من دليل مرجعي عن بناء     ). املشتركة(املنظمات املشاركة وأنشطتها   

وستوفِّر هذه العملية لنظام منسقي األمم املتحدة املقيمني معلومات شاملة عن القدرات      . القدرات التجارية
 .نظومة األمم املتحدة، وستحدد أوجه التكامل بني الوكاالت      واخلربات املوجودة داخل م

 

 

 

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التابعة لألمم إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةالفاو، ومركز التجارة الدولية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، و=)١(

، باجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروألفريقيا، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و
=.وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، والبنك الدويل، ومنظمة التجارة العاملية

تعمل اليونيدو بشكل مكثف 
مع منظمات أخرى من أجل 

رك وضع إطار مشت
لإلجراءات الجماعية المنسقة 

 مجال بناء القدرات في
=.التجارية
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القياس واليونيدو عضو يف اللجنة املشتركة املعنية بتنسيق املساعدة املقدمة إىل البلدان النامية يف جمال         
 جمال تعزيز  ، اليت أنشأهتا املنظمات الدولية الرئيسية املعهود إليها بواليات يف     واالعتماد وتوحيد املواصفات  

أما املنظمات األخرى اليت هي حاليا أعضاء يف       . القياس واالعتماد وتوحيد املواصفات   القدرات يف ميادين  
يئات إصدار شهادات  هلاحملفل الدويل ، و املكتب الدويل للمكاييل واملقاييس  : هذه اللجنة، فهي التالية  

املنظمة    ، واإليسو، و   الدويل بشأن اعتماد املختربات   احملفل التعاوين، و اللجنة الكهرتقنية الدولية   ، والنوعية 
 .الحتاد الدويل لالتصاالت   التابع ل   تقييس االتصاالت ، ومكتب الدولية لعلم القياس القانوين 

وتتولّى اليونيدو حاليا مهام أمانة اللجنة املشتركة املعنية بتنسيق املساعدة املقدمة إىل البلدان النامية يف جمال              
، وهي بذلك تضطلع بالترويج لالتفاقات الدولية بشأن املعايري والقياس   عتماد وتوحيد املواصفات القياس واال

واالعتماد واالختبار واالمتثال للمتطلّبات، وتدعم صوغ اتفاقات االعتراف املتعددة األطراف من جانب         
وقد نظّمت     . تماد املختربات احملفل التعاوين الدويل بشأن اع     ويئات إصدار شهادات النوعية    هلاحملفل الدويل  

اليونيدو أيضا حلقة عمل إقليمية يف بريو حول تطوير قدرات القياس واالعتماد وتوحيد املواصفات يف         
وهدفت حلقة العمل إىل حتسني فهم أمهية احلواجز غري اجلمركية اليت تعترض التجارة       . منطقة األنديز

 خلفية فشل جولة الدوحة للمحادثات    وعلى  . لتقنية الراهنة واستبانة االحتياجات إىل حتديث البنية التحتية ا    
التجارية وما نتج عنه من اهتمام باتفاقات التجارة احلرة الثنائية أو اإلقليمية، سلَّطت حلقة العمل الضوء       
أيضا على املساعدة التقنية اليت حتتاج إليها بلدان منطقة األنديز من أجل زيادة الصادرات من خالل إزاحة       

 .عقبات التقنية اليت تعترض التجارةال
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املستدامة إجراء تستلزم أمناط اإلنتاج واالستهالك 
تغيريات جوهرية على طرائق تصميم املنتجات 

وقد استبانت . الصناعية وعلى التكنولوجيا املستخدمة
اليونيدو األنشطة اليت ال بد من االضطالع هبا 

 .إلحداث تلك التغيريات

=البيئة والطاقة ٦
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   يف سبيل إجياد أمناط إنتاج واستهالك مستدامة -ألف

 
حدد إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية احترام الطبيعة ضمن القيم األساسية اليت ينبغي أن تقوم عليها دعائم      

ميكن   "عضاء يف األمم املتحدة على أنه ال   واتفقت الدول األ. العالقات الدولية يف القرن احلادي والعشرين
إالّ بإدارة حذرة وفقا  " احلفاظ على الثروات اليت ال تقدر وال حتصى اليت توفّرها لنا الطبيعة ونقلها إىل ذريتنا     

لصاحل رفاهنا يف    "ملبادئ التنمية املستدامة، وأنه جيب تغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك احلالية غري املستدامة              
 )١(".ستقبل ورفاهية ذريتناامل

وتستلزم أمناط اإلنتاج واالستهالك املستدامة إجراء تغيريات أساسية على طرائق تصميم املنتجات الصناعية           
وقد استبانت اليونيدو، لدى إعداد بيان رؤيتها االستراتيجية الطويلة األمد،                  .  التكنولوجيا املستخدمة  وعلى

 أربعة أنشطة جيب االضطالع هبا يف آن واحد من أجل إجراء           )٢(، ٢٠٠٥ عام اليت اعتمدها املؤمتر العام يف 
 :تلك التغريات األساسية، وهي التالية    

=املضي يف تعزيز كفاءة استخدام املوارد والقضاء على املواد اخلطرة والسامة؛  •

عادة التدوير وإعادة  التقدم صوب التدفّق الدائري للمواد بني اإلنتاج واالستهالك مع زيادة إمكانيات إ        •
 االستخدام إىل أقصى حد؛   

االنتقال بالصناعة وسائر قطاعات اتمع األخرى من استخدام مصادر الطاقة غري املتجددة إىل مصادر       •
 الطاقة املتجددة؛ 

 .التشجيع على االنتقال من بيع املنتجات إىل بيع اخلدمات اليت توفّرها املنتجات         •

ضاء التام على النفايات الصناعية والتلوث الناجم عن الصناعة، تواصل اليونيدو كذلك             ونظرا إىل تعذُّر الق  
مساعدة البلدان على احلد من تأثريات الصناعة يف البيئة بأسلويب مكافحة التلوث عند املصب وإدارة               

 .النفايات، مع التركيز على استخدام التكنولوجيات السليمة بيئيا    
    
 ة استخدام املوارد  تعزيز كفاء-باء

 :تعزز اليونيدو كفاءة استخدام املوارد يف املنشآت من خالل عدد من براجمها البيئية، وهي التالية        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=.٥٥/٢ من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ٦الفقرة  )١(
=.٤-ق/١١-القرار م ع )٢(
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.  إطاره على بناء مراكز وطنية لإلنتاج األنظف      يف برنامج اإلنتاج األنظف، الذي تعمل اليونيدو      •
نظف وتكنولوجياته، وهذا يترتب عليه         وتساعد هذه املراكز املنشآت على اتباع تقنيات اإلنتاج األ        

=.النفايات والتلوث واستهالك للطاقة واملياه بتكلفة جمدية     =تقليص يف حجم   

برنامج نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا، الذي يركِّز على القضاء على التلوث الناتج عن املياه املصروفة            •
تاج األنظف، فهو يتيح للمؤسسات الداعمة         وهذا الربنامج أوسع نطاقا من برنامج اإلن   . من املصانع

=.للصناعة أن تقدم جمموعة كاملة من خدمات محاية البيئة      

برامج اليونيدو املنفذة مبوجب اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة، وهي برامج هتدف إىل                •
ت العضوية الثابتة واليت هي بوجه   القضاء على إنتاج واستخدام املواد الكيميائية اليت هي من امللوثا   

وينصب تركيز هذه الربنامج على       . خاص عصية التحلّل احليوي وتتراكم بشدة يف أنسجة اجلسم          
القضاء على إنتاج امللوثات العضوية العصية اليت هي منتجات جانبية، وال سيما ُمركَّبات الديوكسني      

املتاحة اليت تقوم على اإلنتاج األنظف واتباع أفضل   والفيوران، من خالل استعمال أفضل التقنيات  
=.املمارسات البيئية 

برنامج اليونيدو لكفاءة الطاقة الصناعية، الذي يساعد املؤسسات الصناعية ومؤسسات الدعم على         •
اتباع هنج قائم على ُنظُم تقلّل من استهالك الطاقة، مما من شأنه أن حيقّق مكاسب هائلة من حيث                 

=.الكفاءة

برنامج اليونيدو املعين باملناخ، وهو يروج يف البلدان النامية آللية التنمية النظيفة املنصوص عليها يف             •
وسوف متكِّن هذه اآللية       . بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ            

ن أجل استخدام تكنولوجيات أكفأ      املنشآت القائمة يف هذه البلدان من حشد استثمارات دولية م       
 .استهالكا للطاقة 

 

 

 

 

 

 

 
   

اليونيدو تقلّل من تأثير 
 البيئة بوسائل فيالصناعة 

شتى بدءا بمراقبة التلوث 
على التشجيع إلىووصوال 

 استخدام فيالكفاءة 
=.الموارد
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وتشجع اليونيدو كذلك على الكفاءة يف استخدام املواد والطاقة من خالل عدد من براجمها غري البيئية أيضا،         
جمها   كما تشجع املنظمة، من خالل برنا      . وال سيما براجمها املتعلقة بصناعات األغذية واملنسوجات واجللود        

 .للشراكات يف جمال األعمال التجارية على الكفاءة يف استخدام املواد والطاقة يف املنشآت       

فقد كان  . ومن األنشطة اهلامة لربنامج اإلنتاج األنظف املشروُع التجريـيب لُنظُم إدارة املعارف على اإلنترنت        
اد قدرات وطنية من خالل املراكز   ، هو إجي  ١٩٩٤حمور تركيز برنامج اإلنتاج األنظف، منذ إنشائه يف عام     

وكل هذه املراكز واملشاريع موصولة ببعضها البعض       . الوطنية لإلنتاج األنظف أو املشاريع الوطنية املتصلة هبا       
وقد أدركت    . من خالل شبكة عاملية لإلنتاج األنظف، ولكن تدفّق املعلومات من خالهلا كان ضعيفا    

كن أن تزداد إذا أتيح هلم أن ينهلوا من رصيد خرباهتم املشترك، فقررت         اليونيدو أن فعالية أعضاء الشبكة مي    
واختريت  . ، ُنظُما إقليمية إلدارة املعارف املتعلقة باإلنتاج األنظف على اإلنترنت      ٢٠٠٥أن ُتنشئ، يف عام  

فرباير  /شباط رمسيا يف   mi~íáåkÉí`وافُتتحت شبكة     . منطقة أمريكا الالتينية والكاريـيب ميدانا هلذه التجربة     
ويشارك يف هذه   . ÜííéWLLïïïKÅéJä~íáåJìåáÇçKåÉí: ، وميكن الوصول إليها على العنوان التايل  ٢٠٠٦

=. بلدا من بلدان املنطقة   ١٤الشبكة يف الوقت الراهن  

ولنظام إدارة املعارف وظيفة مزدوجة، فهو حيتوي على حيز مفتوح للعموم به معلومات عامة عن أنشطة            
ف يف املنطقة، مما يسلّط مزيدا من الضوء على املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف والربامج املتصلة             اإلنتاج األنظ 

متاحة  ) إنترانت (كما حيتوي هذا النظام على شبكة داخلية          . هبا ويرسم صورة عامة لشبكة قوية وناجعة       
وتتضمن هذه      . لداخليللمستخدمني املأذون هلم فقط، وهي األداة الرئيسية إلدارة املعارف واالتصال ا       

الشبكة الداخلية وثائق تقنية ومواد تدريب ومعلومات عن اخلرباء االستشاريني يف جمال اإلنتاج األنظف             
وهناك أيضا مساحات عمل من أجل إعداد مبادرات مشتركة، وميكن فيها      . والتكنولوجيات السليمة بيئيا   

 .ولوجيات السليمة بيئيا    توجيه طلبات للحصول على خدمات اإلنتاج األنظف والتكن    

ويعكف خرباء دوليون   .  مستخدما مأذونا هلم بالوصول إىل الشبكة الداخلية      ٣٩٠ويوجد يف الوقت الراهن   
وقد أدى جناح هذا املشروع   . يف الوقت احلاضر على التحقّق من الوثائق احململة من أجل ضمان جودهتا   

وسوف ُينشأ النظام   . مية أخرى إلدارة معارف اإلنتاج األنظف التجريـيب إىل التخطيط إلقامة ثالثة ُنظُم إقلي     
، مث نظام ٢٠٠٨، وسيتبعه نظام آخر يف أوروبا الشرقية يف عام   ٢٠٠٧التايل منها يف أفريقيا خالل عام 

 .٢٠٠٩ثالث يف آسيا يف عام   
    

   القضاء على استخدام املواد اخلطرة والسامة-جيم
 

 جمال اإلنتاج األنظف، ومنها مثال القضاء على استخدام عمال مناجم الذهب               يفإنّ برنامج املنظمة وأنشطتها      
احلرفيني للزئبق أو احلد من استخدامهم له، يساعد على التقليل إىل أقصى حد من دور املواد اخلطرة والسامة                              

 عاما خلت،      ١٤بل   ولكن برنامج بروتوكول مونتريال، الذي بدأ تنفيذُه ق             . املستعملة يف الصناعة ومن تأثريها         
فهو يسعى إىل القضاء على املواد        . هو الربنامج الرئيسي الذي تعمل اليونيدو على تنفيذه يف هذا اال احملدد                    

 .املستنفدة لألوزون اليت هي املواد الكيميائية املدمرة لطبقة األوزون احلامية لألرض                  
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وف يتم تنفيذ اجلزء األعظم من األنشطة املدرجة يف إطاره         وس . لقد حقّق بروتوكول مونتريال جناحا كبريا   
، وبدأت األطراف يف الربوتوكول تلتفت إىل استخدام املواد املستنفدة لألوزون اليت              ٢٠١٠حبلول عام  

اسُتثنيت من املنع حىت اآلن، ومن بينها املواد املستخدمة يف صناعة مناشق اجلرعات احملسوبة اليت تعمل بتقنية                   
واليت هي مستخدمة على نطاق واسع لعالج الربو وغريه من أمراض اجلهاز      ) األيروسول (اء اجلوي اهلب

وقد استهلّت اليونيدو مشروعا يف مصر هبدف إدارة التحول إىل إنتاج مناشق للجرعات احملسوبة                 . التنفسي
م تكنولوجيا للتصنيع    وهي تساعد الشركات على التحول إىل استخدا       . خالية من املواد املستنفدة لألوزون  

خالية من املواد املستنفدة لألوزون، وتساعد احلكومةَ على تنفيذ استراتيجية انتقالية وطنية بشأن مناشق       
اجلرعات احملسوبة، ومن جوانبها اهلامة محلة لتوعية األطباء الذين يصفون هذه املناشق بأنّ الوقت قد حان     

وسيكون هذا هو املشروع       . ة لألوزون وتعريفهم بدواعي ذلك   الستعمال مناشق خالية من املواد املستنفد   
 .األول ضمن عدة مشاريع من هذا القبيل     

كما بدأت األطراف يف الربوتوكول تلتفت إىل املواد الكيميائية اليت هي أقل استنفادا لألوزون ولكنها                 
ففي تشرين   . تربيد املباين مستخدمة بكميات ضخمة، ومنها مواد التربيد املستخدمة يف الكثري من أجهزة       

، أقرت اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال ثالثة        ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
مشاريع إيضاحية إقليمية بشأن أجهزة تربيد املباين لكي ُتنفِّذها اليونيدو يف كل من أفريقيا وأوروبا الشرقية        

ليل على إمكانية االستعاضة عن أجهزة تربيد املباين اليت ُتستخدم فيها        وغرب آسيا، وذلك لكي تقيم الد  
 .مواد مستنفدة لألوزون بأجهزة تربيد أخرى   

   
   إعادة التدوير إىل أقصى حد-دال

 
نظرا إىل الروابط الوثيقة بني اإلنتاج األنظف وإعادة التدوير، فإنّ اليونيدو، من خالل برناجميها بشأن     

 ونقل التكنولوجيا السليمة بيئيا، تساعد املنشآت أيضا على إعادة تدوير ما ُتنتجه من          اإلنتاج األنظف
فربنامج الزئبق يشجع على إعادة تدوير الزئبق حيثما تعذَّر          . نفايات واستخدام تلك النفايات كمواد تصنيع   

كان إنتاج هباءات جوية 
خالية من المواد المستنفدة 

 جمهورية فيلألوزون 
تنزانيا المتحدة مشروعا 

 إطار برنامج فيرائدا 
=. مونتريالبروتوكول
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لى إعادة تدوير املواد  وأخريا، فإن برامج صناعات النسيج واجللود تركز جزئيا ع . االستغناء عن استخدامه  
 .الكيميائية املستخدمة يف جتهيز املنسوجات والدباغة     

ومن سبل إعادة التدوير إىل أقصى حد حتويل نفايات اإلنتاج إىل منتجات جديدة، مما يسمح للمنشآت بأن           
ىل  حتول تكلفة متكبدة، مثل إدارة مصرف للنفايات، إىل إيراد مكتسب، مقدمة بذلك منتجا جديدا إ       

وقد دأبت املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف يف السلفادور وغواتيماال ونيكاراغوا على مساعدة         . السوق
فهذه املراكز اكتسبت خربة كبرية يف هذه الصناعة من          . مصانع األلبان اليت تتعامل معها على القيام بذلك 
صفوفها ملعاجلة منتج جانيب لعملية      وقد قررت أن توحد     . خالل عملها التقليدي يف جمال اإلنتاج األنظف        

إنتاج اجلنب؛ وهو مصل اللنب الذي جرت العادة دوما على التخلّص منه باإللقاء به يف املسطّحات املائية،         
حيث ُيحدث مشاكل كثرية بسبب ما يتسم به من ارتفاع يف مستويات الطلب األحيائي الكيميائي على              

وقد دفع التشدد يف إنفاذ التشريعات املتعلقة حبماية املياه مصانع     . ة األكسجني ومن ارتفاع يف درجة امللوح 
وبالنظر إىل أن املعاجلة     . األلبان يف هذه البلدان إىل أن تفكّر يف طريقة أخرى تتعامل هبا مع هذا املنتج اجلانيب       

 فقد تعاونت معها التقليدية للتلوث عند املصب سوف تزيد من تكاليف التشغيل اليت تتكبدها هذه املصانع،       
 . على إجياد حلول أفضلَ بيئيا واقتصاديا    ٢٠٠٥املراكُز الوطنية لإلنتاج األنظف منذ عام    

ويف نيكاراغوا، قرر مصنع لأللبان أن يعيد استخدام مصل اللنب يف إنتاج مشروبات، بعد أن أجرى       
على إعداد دراسة للسوق من أجل      والعمل جار  . دراسات تقييمية تقنية ودراسات تقييمية مبدئية للسوق      
ومن املعتزم الربط بني هذا املسعى ومبادرة وطنية   . تبين نكهات املشروبات األكثر قبوال يف سوق نيكاراغوا   

وتوزع احلكومة   . هتدف إىل تزويد تالميذ املدارس يوميا بكوب واحد من مشروب ذي قيمة غذائية عالية          
ويف السلفادور، قرر مصنع   . رح أن ُيستعاض عنه مبشروب مصل اللنبيف الوقت الراهن احلليب، ولكن اقتُ 

واعتمد هذا املصنع، مبساعدة      . لأللبان أن يعيد استخدام مصل اللنب يف إنتاج اجلنب الطازج وبديل للقشدة    
دة جتهيز  من املركز الوطين لإلنتاج األنظف، تكنولوجيا الترشيح الفائق الدقّة وهي التكنولوجيا الالزمة إلعا       

وعالوة على هذا احلل، اعتمد          . ٢٠٠٧مصل اللنب؛ وسوف ُتطرح املنتجات اجلديدة يف األسواق يف عام             
، قرر املصنع أن يعيد  ٢٠٠٦فبعد إجراء عمليات تقييم خالل عام   . مصنع لأللبان يف غواتيماال حال آخر  

 إلىتحويُل مصل اللبن 
منتَج جديد يقلّل من 

األثر الذي يلحق بالبيئة 
ويزيد من أرباح صناعة

=.األلبان
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، تكنولوجيا  ٢٠٠٧صنع، خالل عام  وسوف يعتمد هذا امل    . استخدام مصل اللنب يف إنتاج اللنب الزبادي   
 .التناضح العكسي، وسيتلقّى مساعدة مستمرة يف هذا اال من املركز الوطين لإلنتاج األنظف     

    
   التشجيع على استخدام مصادر الطاقة املتجددة-هاء

 
 املعنية بالطاقة يف     إنّ اليونيدو تشجع يف املقام األول على استخدام مصادر الطاقة املتجددة من خالل براجمها                       

. املناطق الريفية والطاقة املتجددة واليت تستهدف بوجه خاص املناطق الريفية غري املتصلة بشبكة الكهرباء الوطنية              
  .٢٠٠٦ مزيدا من التفاصيل عن األنشطة املنفّذة يف إطار هذا الربنامج خالل عام              ٤ويتضمن الفصل    

األحيائي يف هذا العام، مما يعكس سرعة تزايد االهتمام على نطاق            وقد حدث تطُّور هام بشأن أنواع الوقود      
وملا كان بوسع الوقود األحيائي     . عاملي مبا ميكن أن يسهم به هذا الوقود يف تنوع مصادر الطاقة لدى البلدان        

خ، وبالنظر   أن حيلّ حمل الوقود املستمد من مصادر غري متجددة، ويقدم بالتايل حال ممكنا ملشكلة تغير املنا         
إىل االرتفاع الكبري يف أسعار الوقود اهليدروكربوين التقليدية، فقد شرعت اليونيدو يف إعداد استراتيجية             

 : ااالت التالية علىبشأن أنواع الوقود األحيائي تركِّز فيها اهتمامها   

ن نطاق استخدام     إعداد دراسات موجزة عن احتياطي الوقود األحيائي واستخداماته مع التركيز على أ    •
=الوقود يتجاوز بكثري قطاع النقل؛  

التعاون بني بلدان اجلنوب على نقل تكنولوجيا تغويز الكتلة األحيائية الصلبة وطرحها يف األسواق،              •
وذلك باالستفادة من النجاح يف إنشاء مركز التفوق يف جمال تغويز الكتلة األحيائية التابع لليونيدو يف              

=بانغالور باهلند؛ 

=حتويل النفايات، وال سيما املتأتية من الصناعات الغذائية، إىل إيثانول كأولوية يف األمد القصري؛             •

التشجيع على اعتماد الالمركزية يف إنتاج الديزل األحيائي وتوثيق الروابط بني تطوير إنتاج الوقود           •
=ملية من جهة أخرى؛ األحيائي يف املناطق الريفية احمللية من جهة، والتجارة واألسواق العا    

إنشاء دائرة لتبادل املعلومات بشأن مصانع التكرير األحيائية مسامهة يف عمل املراكز املعرفية العاملية      •
=.داخل منظومة األمم املتحدة 

     
   االنتقال من بيع املنتجات إىل بيع خدمات املنتجات-واو

 
، جيري االضطالع به يف املقام    ٢٠٠٥هلّ يف عام   نشاط اليونيدو هذا، الذي هو جديد نسبيا، حيث إنه استُ       

وتعمل اليونيدو اآلن على جعل البلدان النامية واالقتصادات          . األول يف سياق برنامج اإلنتاج األنظف    
االنتقالية تأخذ بالنموذج اجلديد يف قطاع األعمال املتمثّل يف بيع خدمات املنتجات بدال من بيع املنتجات                       

ومن شأن هذا النموذج أن يؤدي إىل تقليص     . ري اعتماده اآلن يف البلدان املتقدمة نفسها، وهو منوذج جي
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وقد  . هائل يف اآلثار البيئية للمنتجات على امتداد دورة عمرها منذ تصنيعها حىت التخلّص منها بصورة هنائية                
ر تفصيال هلذه    وميكن االطّالع على عرض أكث . ركَّزت املنظمة جهودها األوىل على صناعات الكيماويات  

 .٨ يف الفصل  ٢٠٠٦األنشطة اليت نفّذت خالل عام    
    

   خفض التلوث الصناعي وإدارة النفايات-زاي
 

إنّ اليونيدو ُمدركة، وهي تروج ألمناط إنتاج واستهالك أكثر استدامة، أنّ من املتعذّر القضاء متاما على        
تقليل من أثرمها إىل أدىن حد، ُتشجع اليونيدو على اتباع             وسعياً إىل ال  . التلوث الصناعي والنفايات الصناعية

          ث من خالل برنامج نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا وبراجمها اليت ختصممارسات سليمة بيئيا خلفض التلو
 .قطاع املنسوجات واجللود حتديدا   

وهذه    .  امللوثات العضوية العصيةويف سياق اتفاقية استكهومل، ُتركِّز اليونيدو على إزالة املخزون القدمي من    
امللوثات هي يف معظم األحيان مبيدات حشرات مل تعد صاحلة لالستخدام، ولكن هناك خمزون من امللوثات                 
العضوية العصية النامجة عن الصناعة، ومنها مثال املركَّبات الكيماوية الثنائية الفينيل املتعدد الكلورة، اليت          

ا مكثَّفا كزيوت يف احملوالت الكهربائية ومعدات أخرى، وهي ملوثات ال بد من القضاء   تستخدم استخدام 
 .عليها أيضا 

 تنفيذ مشاريع إيضاحية كاملة ُتطبق فيها تكنولوجيات خمتلفة ميكنها أن       ٢٠٠٦ويف سلوفاكيا، بدأ يف عام     
دة يف املاضي على حرق امللوثات العضوية    فقد جرت العا . تقضي على امللوثات العضوية العصية دون حرقها 

العصية، ولكن اجلدل الذي ثار حول استخدام احملارق حدا باتفاقية استكهومل إىل اقتراح حبث مسألة ما إذا                  
. كانت التكنولوجيات غري اإلحراقية تستطيع أن تقدم طريقة ناجعة أو أجنع لتدمري هذه املركّبات الكيماوية                 

املنفَّذ يف سلوفاكيا إىل تقديرات وتقييمات أُعدت على مدى عدة سنوات، وكذلك إىل         ويستند املشروع  
وقد متثّلت   . العثور على خمزونات من امللوثات العضوية العصية اليت ميكن أن ُتستخدم يف مشروع إيضاحي 

ملنظمة تسعة من موردي    وبعدها، دعت ا   . اخلطوة األوىل اليت خطتها اليونيدو يف إنشاء هيكل إدارة املشروع         
، سوف ُيختار موردو التكنولوجيا بناًء على    ٢٠٠٧ويف عام . التكنولوجيا لكي يعرضوا تكنولوجيات خمتلفة

 .ما يقدمونه من عروض، مث تقام املشاريع اإليضاحية 
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 تستطيع اليونيدو، بفضل مكانتها العاملية 
وتعدد ختصصاهتا أن تعاجل مسائل تندرج ضمن 

وطنية، وأن ختصصات خمتلفة وتتجاوز احلدود ال
 جتمع بني أصحاب املصلحة من مجيع البلدان 

 .ومجيع مستويات اتمع

=ملسائل املتداخلةالربامج وا ٧
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   التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وأقل البلدان منوا-ألف

 
.  هذا العام وحدة متخصصة إلعداد وتنسيق أنشطة التعاون فيما بني بلدان اجلنوب أنشـأت اليونيدو يف مطلع    

فاشـتدت بذلـك األواصـر بـني أنشـطة اليونـيدو يف أقـل الـبلدان منـوا وأنشـطة تشـجيع الـتعاون فيما بني بلدان                  
 :وُحفِّز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب بطرائق خمتلفة، منها التالية. اجلنوب

ا لـدى الـبلدان األكـثر تطـورا مـن بـني بلـدان اجلـنوب مـن قـدرات متكِّـنها مـن دعم بلدان نامية                         تبـين مـ    •
 أخرى، مع التركيز على أقل البلدان منوا؛

بـناء الشـراكات فـيما بـني الـبلدان النامـية، ألغـراض مـنها بوجـه خاص تعزيز القدرات اإلنتاجية يف أقل             •
 البلدان منوا؛

 ة والتعاون اإلقليمي؛تعزيز التجارة اإلقليمي •

 دعم إقامة الشبكات املؤسسية من خالل مراكز التفوق يف اجلنوب؛ •

ويف . بـني الشـمال واجلـنوب، مـع التركـيز عـلى أقـل البلدان منوا بشكل خاص                 " املثلّـث "تعزيـز الـتعاون      •
ر طوكيو الدويل  سياق مؤمتيف، يوفِّـر الشمال، أو وكالة يقع مقرها يف الشمال،  "املثلّـث "إطـار الـتعاون     

بشـأن التنمــية األفريقــية ويف ســياقات أخــرى أيضــا، املـوارد املالــية أو التقنــية الالزمــة لدعــم بــرنامج مــن   
 .برامج التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

ويهـدف الـتعاون الـتقين الـذي تعرضه اليونيدو يف املقام األول إىل الوفاء بااللتزامات التالية الواردة يف برنامج             
 )١(:ل بروكسلعم

 بناء القدرات اإلنتاجية جلعل العوملة جمدية ألقل البلدان منوا؛ :٤االلتزام  

 تعزيز دور التجارة يف التنمية؛ :٥االلتزام  

 .احلد من الضعف ومحاية البيئة :٦االلتزام  

لصغرية واملتوسطة والتركـيز منصـب عـلى زيـادة القيمة املضافة واستحداث ُنظُم لسالسل العرض لصاحل املنشآت ا             
 .وتتماشى هذه األنشطة مع األهداف اإلمنائية لأللفية وتسهم يف حتقيقها. يف قطاع الصناعات الزراعية

وغطّـت خدمـات التعاون التقين اليت قدمتها اليونيدو عدة جماالت عادت بالنفع على أقل البلدان منوا يف إطار               
 :رزهاالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وفيما يلي أب

تعزيز الصالت التجارية يف قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة، مبا يف ذلك إنشاء جتمعات وشبكات يف                 •
 هذا القطاع؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مايو / أيار٢٠ يف بروكسل يف   مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوااعتمده ) L`lkcKNVNLNN^(برنامج العمل =)١(

٢٠٠١.=
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رابطة جنوب آسيا للتعاون دعـم الـنفاذ إىل األسـواق وتيسـري التجارة يف أقل البلدان منوا من بني أعضاء           •
 ؛اإلقليمي

 ؛ادي والنقدي لغرب أفريقيااالحتاد االقتصحتسني اجلودة يف بلدان  •

بـناء القدرات والشراكات يف جمال التكنولوجيا بني بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية والكاريـيب من    •
  الذي أنشأته اليونيدو يف اهلند؛املركز الدويل لالرتقاء بتكنولوجيا الصناعة التحويليةخالل 

ــية يف شــرق    • ــلمحطات   أفريقــيا وغــرهبا مــن خــالل امل  إنشــاء حمطــات صــغرية للقــدرة املائ ــدويل ل ركــز ال
  الذي أنشأته اليونيدو يف الصني؛الكهرمائية الصغرية

  لسد االحتياجات الريفية والصناعية من الطاقة؛حيائيةألتكنولوجيات الكتلة انقل  •

 بلدا يف خليج ١٦غينيا الذي يستفيد منه  يكولوجي البحري الكبري ملنطقة تيار      إل ا تنفـيذ مشـروع النظام     •
وقــد أقــرت . غينــيا، وذلــك بالــتعاون مــع بــرنامج األمــم املــتحدة للبيــئة وبــرنامج األمــم املــتحدة اإلمنــائي 

 . هذا الربنامجالشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا

وبغـية تبسـيط وتعمـيق األنشـطة اخلاصـة بالـتعاون فيما بني بلدان اجلنوب وبأقل البلدان منوا من خالل آليات             
إنشاء مراكز للتعاون الصناعي فيما بني االقتصادات       : ية أفضل، بدأت املنظمة مبادرة جديدة تتمثّل يف       مؤسس

 .الناشئة يف بلدان اجلنوب

ومن . ٢٠٠٧يناير /وقـد افتـتح أول مركـز للـتعاون الصناعي فيما بني بلدان اجلنوب يف اهلند يف كانون الثاين              
دف هذه املراكز إىل حشد املوارد التقنية واملالية واإلدارية من أجل وهت. املقـرر إنشـاء مركـز مشـابه يف الصني      

ــتجارة        ــز ال ــول اخلاصــة بالتنمــية وتعزي ــز القــدرات اإلنتاجــية وتوفــري أرضــية للتشــارك يف املعــارف واحلل تعزي
وجتري حاليا مفاوضات إلنشاء مركز . اإلقليمـية وتشـجيع تكـرار أفضـل املمارسـات يف جمـال احلد من الفقر            

 . مصر، ومن املتوقّع إنشاء مركزين آخرين يف الربازيل وجنوب أفريقيا مستقباليف

اريع اليت أُعدت لصاحل صات املشخمصائق وث عـدد خدمـات التعاون التقين اليت قُدمت و       ٣ و ٢ويتضـمن اجلـدوالن     
 .هذا االويتضح من كال اجلدولني حصول زيادة كبرية يف . أقل البلدان منوا، موزعة حسب األعوام

  
=  خدمات التعاون التقني التي قُدمت إلى أقل البلدان نموا، حسب العام وبآالف الدوالرات-٢الجدول 

٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥  
١٥ ٢٨٣= ٩ ٣٦٣= ٨ ١٥٧= ١٠ ٥٠٥= ٩ ٣٤٢= =   عدد اخلدمات املقدمة يف هناية العام

   
= أقل البلدان نموا، حسب العام وبآالف الدوالرات  وثائق مخصصات المشاريع المقدمة إلى-٣الجدول 

٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٥  
١٨ ٩١٢= ١٦ ١٧٤= ١٢ ٠٢١= ١٤ ٩٢٧= ١٢ ٩٥٧= = هناية العاميف   
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وجرى حتسني التفاعل . ٣، كما ذُكر يف الفصل ٧٧عـالوة عـلى ذلـك، عززت اليونيدو عالقتها مبجموعة الـ    
وقـد لقي التقرير    . ألخـرى الـيت تقـوم بتنفـيذ بـرنامج عمـل بروكسـل             والتنسـيق مـع وكـاالت األمـم املـتحدة ا          

، والذي ٢٠٠٦سبتمرب  /الـذي قدمـته اليونـيدو إىل دورة اجلمعـية العامـة لألمـم املـتحدة يف أيلـول                   )٢(القطـاعي 
 وتعمل. يعكـس دور املنظمة وإسهامها يف التعاون التقين يف أقل البلدان منوا، ترحيبا من مجيع الدول األعضاء     

املـنظمة مـع الوحـدة اخلاصـة للـتعاون فـيما بـني بلـدان اجلـنوب، الـتابعة لـربنامج األمـم املـتحدة اإلمنائي، على                    
 :وسيغطي هذا التقرير عددا من املواضيع منها. إعداد تقرير عاملي عن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

 تعريف التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ •

 ان اجلنوب يف جمال الصناعة؛التعاون فيما بني بلد •

 النتائج املفيدة للمبادرات اخلاصة بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ •

 اعتبار القطاع اخلاص حمركا ممكنا  - احلكوماتالـتعاون فـيما بـني بلـدان اجلـنوب عـلى نطـاق يـتجاوز                  •
 للتعاون يف اال الصناعي؛

 .دان اجلنوبدور اليونيدو يف تعزيز التعاون فيما بني بل •

طار الربناجمي املتوسط إلاكمـا أُشـري إىل عمـل املـنظمة يف جمـال الـتعاون فـيما بـني بلدان اجلنوب يف وثيقة عن تنفيذ              
ــثالثني ،٢٠٠٩-٢٠٠٦األجــل،   وأُعــرب خــالل الــدورة عــن دعــم قــوي   )٣(. قُدمــت إىل دورة الــس الثانــية وال

لـتعاون بـني وكـاالت األمـم املـتحدة ودعـم اجلهـود الـيت تـبذهلا بلدان            لـلجهود الـيت تـبذهلا املـنظمة يف سـبيل تعزيـز ا             
 .اجلنوب، وال سيما أقل البلدان منوا، يف جمال التنمية الصناعية، من خالل مبادرات خاصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=.E^LSNLPMRFمذكّرة من األمني العام . التعاون يف ميدان التنمية الصناعية=)٢(
)٣(=fa_KPOLNP و fa_KPOL`omKR. 

التنمية الصناعية والتجارة 
والحد من الفقر من خالل 

التعاون فيما بين بلدان 
 فيمنشور صدر الجنوب 

 نوفمبر/تشرين الثاني
 سياق الجهود في ٢٠٠٦

التي تبذلها اليونيدو لترويج
ما بين بلدان فيالتعاون 
=.الجنوب
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   البحوث واإلحصاءات-جيم
 

 :تراعي البحوث واألنشطة املقترنة هبا املبادئ التوجيهية الثالثة التالية

اختـيار املواضـيع ومـيادين العمـل مـن جمـال يـتحدد عـلى أساس التغير اهليكلي والتجارة الدولية والنمو،                       •
 ية املتعلقة بدور الصناعة يف التنمية حتليال جمديا؛وميكن فيه حتليل املواضيع التقليد

االسترشـاد يف اختـيار مـيادين عمـل حمـددة مـن هـذا اال واختيار بعض ميادين العمل األخرى املتصلة                   •
بـه، بالوالية العامة لليونيدو املتمثّلة يف احلد من الفقر من خالل التنمية الصناعية املستدامة، واالهتداء يف       

 .ولويات املنظمة املواضيعية الثالثذلك بأ

االسـتناد يف صـياغة فـرادى مشـاريع البحوث مبدى جدوى نتائجها يف صقل برامج املنظمة ويف تصميم          •
 .املكونات السياساتية للتعاون التقين

    
 البحوث االقتصادية 

ــة املواضــيعية األوىل، أال وهــي يفُتعــىن الــبحوث  ر مــن خــالل األنشــطة  احلــد مــن الفقــ :  معظمهــا باألولوي
ــرة مــتعمقة وثــيقة الصــلة          . اإلنتاجــية ــية يف الــبلدان النامــية تقــدم نظ  وال تــزال الــبحوث املــتعلقة باإلنتاج

ومثـة خطـوة هامـة يف هـذا االجتـاه تتمـثّل يف تقـدمي نـتائج هذه البحوث يف شكل         . هبـذا اـال ذي األولويـة      
 مــتاحة عــلى شــبكة  ٢٠٠٧ ستصــبح يف مطلــع عــام  قــاعدة بــيانات عاملــية بشــأن اإلنتاجــية، وهــي قــاعدة  

إضافة إىل . اإلنترنـت للـدول األعضـاء واملـنظمات الدولـية ومعـاهد الـبحوث وغريهـا مـن اجلهـات املهـتمة                     
وللعوامل احمللية والدولية . ذلـك، ُشـرع يف حتـري العوامـل الكامـنة وراء الـتفاوت يف األداء بـني بلـد وآخر                  

ويكتســي نقــل التكنولوجــيا عــرب اســترياد الســلع الوســيطة والســلع   . العــلى الســواء دور هــام يف هــذا اــ 
اإلنتاجـية وزيـادة الـتكامل الـدويل أمهـية خاصة، غري أن أمهية هذا األخري ال تتحقّق إال يف حالة توفّر قدرة                

تعاد عن  املنافسة والتحول اهليكلي باالبعلىهذا وإنّ جودة أداء املؤسسات والقدرة  . استيعابية حملية جيدة  
 .اال الزراعي هي مهمة أيضا

ة يف بوسطن بالواليات املتحدة األمريكية، ُوجهت        االقتصادي وثاملكتـب الوطـين للـبح     ويف اجـتماع ُعقـد يف       
وقد قاست اليونيدو هذه . رسـالة تعكـس صـورة قامتـة عـن الفجـوة التكنولوجـية بـني الـبلدان الغنـية والفقـرية                  

فة بينت كلّها أنّ الفجوة ليست واسعة فحسب بل هي مستمرة يف االتساع الفجـوة مستخدمة ستة ُنهج خمتل    
بيد أن مثة بارقة أمل تلوح بفضل ثلّة من البلدان . وهـذا االتسـاع سيتواصـل ما مل يتخذ إجراء ملعاجلته          . أيضـا 

اليت )  واهلنداجلديدة من أمثال تايلند والصني" النمور"األوىل وبعض  " الـنمور اآلسيوية  "اقتصـادات   (اآلسـيوية   
 .هي آخذة يف التطور بسرعة

وبغـية حتديـد قـدرة الـبلدان عـلى املشـاركة بـنجاح يف الـتجارة العاملية، متشيا مع أولوية اليونيدو املواضيعية الثانية            
، متّ القيام بأعمال حتضريية من أجل إجراء دراسة عن أمناط التجارة يف الصناعة        )بـناء القـدرات التجارية    : وهـي (

 .ويلية، واجتاهات التخصص الدولية اليت تقابلها وآثار ذلك يف النمو الصناعي والنمو بصورة عامةالتح
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وبـدأت ُتجـرى البحوث بشأن مسائل الطاقة، اليت تشكّل جزءا من األولوية املواضيعية الثالثة لليونيدو، وهي                  
طاقة يف احلاضر واملستقبل من أجل فقـد طُـبق عـلى الصـني منـوذج لتحلـيل االحتـياجات إىل ال           . البيـئة والطاقـة   

ويوصـي منـوذج التحلـيل هذا بإجراء حتسينات على كفاءة استخدام الطاقة يف اال    . حتقـيق التنمـية الصـناعية     
وهذا النموذج جاهز للتطبيق   . الصناعي وزيادة اإلمدادات بالطاقة وتوليد طاقة مستدامة على حنو أجنع تكلفة          

، كما ميكن أن يساعد هذا النموذُج الدولَ األعضاء على وضع         )انظر أدناه (طرية  يف التقيـيمات اإلقليمية والق    
 .وتنفيذ سياسات طويلة األمد بشأن الطاقة واستراتيجيات بشأن االستعمال النهائي

، وهو برنامج متوله مكافحـة التهمـيش والفقـر من خالل التنمية الصناعية   لقـد نشـر بـرنامج الـبحوث املسـمى       
وتوفّر التوصيات الواردة يف . س دراسات عن إسهام الصناعة يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية     الدامنـرك، مخـ   

كما . هـذه الـتقارير أساسا لوضع سياسات واستراتيجيات بشأن التنمية الصناعية يف البلدان املنخفضة الدخل    
 .تتضمن التقارير نصائح بشأن التعاون التقين ختص اليونيدو حتديدا

  
 يمات القطريةالتقي

إن تشخيصـات القــدرة عـلى املنافســة الـيت تقــوم هبـا اليونــيدو تسـاعد عــلى تقيـيم األداء التنافســي للصــناعات       
ــيمي والقطــاعي     ــية عــلى كــل مــن املســتوى العــاملي واإلقل وقــد ُهذِّبــت وُوســعت هــذه املنهجــية الــيت    . الوطن
إجراء تقييمات أوسع آلفاق التنمية الصناعية اسـتحدثتها اليونـيدو واسـتعملتها هلـذا الغـرض، وهـذا مكّـن من                

وهذه املنهجية تزود املنظمة أيضا بطريقة قياسية إلجراء حتاليل . املسـتدامة عـلى املسـتويني القطـري واإلقليمي       
وقـد فُـرغ من   . منـتظمة تشـكل بدورهـا إسـهاما رئيسـيا يف الـربامج واملشـاريع الـيت سُتسـتحدث يف املسـتقبل                     

بية عن رواندا، وستستخدم نتائج هذه الدراسة كمدخل يف إعداد برنامج جديد من برامج           إعـداد دراسة جتري   
 . هذا البلدإىلاليونيدو يتعلق بتقدمي خدمات التعاون التقين 

 احلكومــات والقطــاع اخلــاص ســجل اليونــيدو لإلجنــازات يف جمــال التنمــية الصــناعيةوعــلى مســتوى أعــم، يســاعد 
وقد ُنفّذت أعمال   . نتاج الصناعي والتجارة باملنتجات الصناعية وقياس أدائهما      ومؤسسـات املعارف على رصد اإل     

وعلى هذا األساس، سيتم إنتاج نسخة . تقنـية حتضريية بشأن حتديث مؤشرات األداء الرئيسية يف سجل اإلجنازات         
 .داء، ملساعدة أصحاب املصلحة على حتسني التقييم ومعايري األ٢٠٠٧جديدة من سجل اإلجنازات عام 

  
 احلوكمة الصناعية

تقـدم اليونـيدو طائفة من اخلدمات إىل البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية هبدف حتسني قدرة              
الوكــاالت احلكومــية ومؤسســات القطــاع اخلــاص عــلى وضــع اســتراتيجات وسياســات صــناعية وتنفــيذها      

ب التعامل مع جهات معنية ومستويات إدارية خمتلفة بدءا وهـذه عملـية معقّـدة وطويلة األمد تتطل     . ومراقبـتها 
وتشكّل قنوات اإلفادات . باجلمعـيات الـتجارية احمللية ووصوال إىل الوزارات، كما تتطلّب التنسيق فيما بينها           

املـرجتعة جـزءا من تصميم املشروع أو الربنامج، مما يتيح استعمال الدروس املستخلصة خالل التنفيذ يف سبيل      
وميـثّل تعـدد ختصصـات املـنظمة عنصـرا هامـا يف معاجلة املسائل املعقّدة اليت ينطوي                  .  تقـدمي اخلدمـات    حتسـني 

 .عليها هذا النوع من املشاريع
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ــرجوع إىل الفصــل    للحصــول عــلى معلومــات إضــافية عــن الــبعض مــن أهــم األنشــطة يف جمــال      ٨وميكــن ال
حتســني القــدرة التنافســية والتــنويع اســتراتيجيات "عــنون احلوكمــة الــيت ُنفِّــذت يف ســياق الــربنامج املــتكامل امل 

 ". يف اململكة العربية السعوديةالصناعيني
  

 اإلحصاءات

تقضــي الواليــة الــيت أســندهتا األمــم املــتحدة إىل اليونــيدو بتجمــيع وتعمــيم اإلحصــاءات الصــناعية عــلى نطــاق 
 بالتعاون مع منظمة التعاون   ٢٠٠٦سية للعام   وقـد أُجنـز التجمـيع السـنوي لإلحصاءات الصناعية الرئي          . عـاملي 

وعممت اليونيدو قواعد البيانات على مجيع أحناء العامل بعد أن حسنت قابلية    . والتنمـية يف امليدان االقتصادي    
. البـيانات الـيت وردت يف تقاريـر البلدان للمقارنة على املستوى الدويل وأدجمت معها التقديرات اليت وضعتها                

، قدر اإلمكان،   تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية    املعـيار املنهجي املوصى به دوليا، أي        وقـد اعـُتمد     
وحيــتوي التذيــيل ســني عــلى املنــتجات الــيت صــدرت اســتنادا إىل قواعــد   . يف جتمــيع تلــك البــيانات وتعمــيمها

 .٢٠٠٦البيانات وُعممت عام 

ية، قامـت املنظمة بتحديث قاعدة بيانات أخرى فريدة تتعلق      وباإلضـافة إىل قواعـد بـيانات اإلحصـاءات الصـناع          
وُشرع يف وضع . بالقـيمة املضـافة للصـناعة التحويلـية عـلى مسـتوى القطاعـات والقطاعات الفرعية بأسعار ثابتة          

قــاعدة بــيانات جديــدة مــن سلســلة قواعــد بــيانات اإلحصــاءات الصــناعية عــلى مســتوى الــرقمني مــن التصــنيف 
، واليت تتضمن سلسلة زمنية تارخيية ملتغيرات ٣ التنقـيح  –املوحـد جلمـيع األنشـطة االقتصـادية        الصـناعي الـدويل     

كمــا ُشـرع يف تنظــيم وتطويــر سـجل إجنــازات التنمــية   . التصـنيف الصــناعي املوحـد جلمــيع األنشــطة االقتصـادية   
 .نةالصناعية بصورة منهجية من أجل زيادة اتساق البيانات وقابلية املؤشرات للمقار

ويف إطـار املسـؤولية املشـتركة مـع وكـاالت أخـرى عـن اسـتحداث وتـرويج منهجية وممارسة موحدتني على             
الصـعيد الـدويل بشـأن العملـيات اإلحصـائية، أخـذت اليونـيدو، بالـتعاون مع شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم                   

 من كتيبات األمم املتحدة حول املـتحدة، زمـام القـيادة يف األعمـال التحضـريية بشـأن إعـداد كتيبني جديدين           
وقامـت املــنظمة كذلــك ببـناء قــدرات عــلى إجــراء   . إحصـاءات الــبىن الصــناعية ومؤشـرات اإلنــتاج الصــناعي  

دراسـات استقصـائية إحصـائية يف أربـع بلـدان نامـية ويف بلد مير اقتصاده مبرحلة انتقالية، ومدت يد العون يف            
 .ءات الصناعيةتنظيم حلقة تدريبية إقليمية بشأن اإلحصا
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 تضع اليونيدو رؤى متوسطة وطويلة األمد 
       بشأن التنمية الصناعية واالقتصادية من 

  خالل عملية تتمثّل يف حشد              
                     اجلهات الفاعلة الرئيسية 

 .      للقيام بعمل مشترك  
 

=مالمح برامج خمتارة ٨
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  النهوض بإنتاج املنسوجات من ألياف اإلبليات يف بوليفيا-ألف

   
 . تطوير الصناعات الزراعية:املكون الربناجمي

 . حتسني القدرة التنافسية للصناعات الزراعية ومرونتها وإنتاجيتها:اهلدف

 .عية حتسني سلسلة القيمة يف الصناعات الزرا:النتيجة املتوقّعة

ــر األداء ــن       :مؤش ــيت يغطــيها املشــروع م ــنطقة ال ــاع حمصــول الصــوف املومســي يف امل   إىل ٠,٨ ارتف
 . أطنان من خالل استخدام معدات متطورة جلز الصوف٥

    
فعادة ما . يعتـرب الالمـة، وهـو حـيوان مـن فصـيلة اإلبلـيات، عـامال هامـا جـدا يف اقتصـاد املـرتفعات البوليفـية                       

واملعروف أن  . األصـليون صـوف الالمـة، عـلى سـبيل املـثال، كمـادة خـام لصناعة النسيج                 يسـتخدم السـكان     
جـودة أفضـل أنـواع صـوف الالمـة تفـوق جـودة صـوف األلـبكة، مع أن هذا األخري هو أغلى أنواع صوف                          

ــيات يف الســوق  ــا التنافســية        . اإلبل ــيات وقدرهت ــياف اإلبل ــلى أل ــتماد ع ــيد أن إنتاجــية صــناعة النســيج باالع ب
 .نخفضتان بسبب رداءة طرائق تربية هذه احليوانات واستخدام طرائق غري مالئمة لتجهيز الصوفم

. ٢٠٠٥ومـن أجـل التصـدي هلـذه املشـكالت، أطلقـت احلكومـة البوليفـية واليونـيدو مشـروع اإلبليات عام                       
مة ووصوال إىل ويهـدف املشـروع يف األمـد البعـيد إىل حتسـني كـامل سلسـلة إنـتاج الصـوف، بدءا بتربية الال                  

وإذا اســتطاع مــربو الالمــة واحلرفــيون إنــتاج صــوف يفــي   . قــيام احلرفــيني احمللــيني بغــزل الصــوف وحياكــته  
مبتطلــبات مصــانع النســيج البوليفـــية الــيت ُتــنافس غريهــا يف األســـواق العاملــية واملتمــثّلة يف وجــوب عـــرض          

لنفع ال على هؤالء املزارعني فحسب بل    منسـوجات عالـية اجلودة مصنوعة من صوف اإلبليات، عاد ذلك با           
وإىل جانـب حتسني طرائق تربية الالمة وتطوير معدات جز الصوف ومعاجلته، من املقرر     . عـلى الـبلد بأكملـه     

 شخصـا هبـدف نقل اخلربات يف خمتلف املراحل اليت مير هبا تصنيع             ١٢٠تنظـيم دورات تدريبـية يسـتفيد مـنها          
ــيات ــتعاون والــتحاور مــع املــنظمات واملشــاريع    ويتمــثّل أحــد عن. صــوف اإلبل اصــر املشــروع الرئيســية يف ال

 .األخرى، داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها، وتذكر هذه اللمحة العامة املوجزة بعضا منها فقط

لقـد متـثّل أول نشـاط مـن أنشـطة املشـروع يف إمـداد املـزارعني مـن السكان األصليني يف جنوب غرب البالد                  
ته يف  . ٢٠٠٥نوفمــرب / الصــوف يف تشــرين الــثاينمبعــدات جلــزوُعوجلــت مشــكلة صــغر نطــاق اإلنــتاج وتشــت

فهــذه املعــدات . مــناطق متــباعدة جــداً بــتوفري معــدات كهربائــية حممولــة جلــز الصــوف ذات فلطــية منخفضــة  
 منه ذات اجلديـدة متكِّـن مـن الـتخلّي عـن األسـاليب التقلـيدية جلـز الصـوف الـيت كانت تنتج كميات حمدودة                

وبفضـل املعـدات اجلديـدة اليت حسنت اإلنتاج كثريا، تالشت    . نوعـية رديـئة ُتـباع بأسـعار زهـيدة يف السـوق        
ومبا . أيضـا مشكلة النقص يف األيدي العاملة والنامجة عن نزوح أعداد كبرية من الشباب إىل املناطق احلضرية     

ولّـدات كهربائـية، بــدأ الـتعاون مـع مشــروع     أن املعـدات ذات الفلطـية املنخفضـة ميكــن شـحنها عـن طــريق م     
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 يف املـناطق الريفـية النائـية، عـلما بأن هذه     لطاقـة الشمسـية الفولطاضـوئية   لنظـم  حكومـي يهـدف إىل تركيـب       
 .النظم متثّل شكال من أشكال التزويد بالطاقة يتميز باخنفاض تكلفته والمركزيته واستدامته

ومن املقرر . جلـودة تربـية قطعـان من اإلبليات جيدة النوعية   ويتطلّـب احلصـول باسـتمرار عـلى صـوف عـايل ا       
على إدخال حتسينات جينية هتدف إىل احلصول      ) الفاو(الـتعاون مـع مـنظمة األمـم املـتحدة لألغذيـة والزراعة              

يزيد سعر الكيلوغرام الواحد من األلياف البيضاء يف السوق (عـلى كمـيات أكرب من األلياف البيضاء الناعمة       
مـن خـالل مكـون مشـروع يشجع على اتباع أساليب مستندة إىل     )  دوالر٠,٥عر األلـياف امللونـة بــ    عـلى سـ   

 .علم الوراثة من خالل هنج تشاركي يستهدف املزارعني املبتكرين

ونـاقش اجتماع مائدة مستديرة، حضره ممثّلو مجعيات إقليمية ملربي حيوانات الالمة وأصحاب مصانع الغزل           
. لو مؤسسـات دعـم خمتلفة، خيارات التسويق املتاحة يف املستقبل بعد زيادة إنتاج ألياف الالمة               والنسـيج وممـثّ   

 وباإلضــافة إىل ذلــك، حظــي املشــروع باهــتمام كــبري يف املعــرض الــدويل لصــادرات منــتوجات اإلبلــيات           
 .يف بوليفيا

 

 

 

 

 

 

 
    

و إىل اقتراح عدد من التنقيحات لضمان       مـاي /وخلـص تقيـيم أجـري يف منتصـف مـدة تنفـيذ املشـروع يف أيـار                 
وقد أُعيد النظر يف الفكرة األصلية املتمثّلة يف السماح للجمعية احمللية . التنفـيذ الفعـلي للمشروع وزيادة تأثريه      

ملـربي حــيوانات الالمــة بــإدارة مركـز االبــتكار ونقــل التكنولوجــيا، الــذي كـان ُينــتظر مــنه أن يــزود املنــتجني    
مـنها توفـري معـدات لالسـتخدام املشـترك، وذلـك بسـبب مـا تشـكو مـنه اجلمعية من قدرات                      خبدمـات دعـم،     

ومتّ االتصــال بالقـائمني عــلى مشــروع مركــز الســكان األصــليني  . إداريـة حمــدودة ومشــاكل يف وضــعها املــايل 
اسم املرافق، لإلنـتاج املسـتدام لألغذيـة، الـذي متولــه الدامنـرك وتديـره مـنظمة بوليفية غري حكومية، هبدف تق                   

 .وقد بدأ حوار مكثّف حول هذا املوضوع

وجنمت عن .  أطنان ٥ إىل   ٠,٨ونتـيجة ملشروع اإلبليات، ارتفع احملصول املومسي من الصوف حىت اآلن من             
 .ذلك زيادة كبرية يف املبيعات ويف إيرادات املزارعني املعنيني

بدأ دخل المزارعين في 
عدة من بلدان أمريكا 
الالتينية يرتفع بفضل 

مشاريع اليونيدو المتعلقة
=.بصوف اإلبليات
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   برنامج دعم النوعية يف بنغالديش-باء
  

 .تدعيم البنية التحتية يف جماالت املعايري والقياس واالختبار وتقييم االمتثال :اجمياملكون الربن

 .االمتثال وتقييم واالختبار املعايري والقياس البنية التحتية يف جماالت  تعزيز:اهلدف

قياس  املنتجات والواختبار قدرة املختربات على معاينة مواد التفتيش    تعزيز :النـتائج الرئيسـية املتوقّعة    
 . إصدار الشهاداتوهيئات قدرة هيئات االعتماد على اعتماد املختربات تعزيز؛ والصناعي والقانوين

 .هناك أربعة خمتربات ُحسنت أو جيري التخطيط إلنشائها؛ كما أُنشئ جملس اعتماد :مؤشرات األداء
   

 ٣٦لدا فقريا ومكتظّا بالسكان الذين يعيش عـلى الـرغم مـن اجلهـود الوطنية والدولية املتواصلة، ال تزال بنغالديش ب     
وال تـزال بـنغالديش بلـدا زراعـيا إىل حـد بعـيد ومتـثّل فيه صناعات قائمة على              . يف املائـة مـنهم دون مسـتوى الفقـر         

الـزراعة، كمنـتجات اجللود واملالبس اجلاهزة ومنتجات اجلوت واألمساك واألغذية البحرية املصنعة، جزءا هاما من                
 .ومن شأن زيادة صادرات هذه املنتجات أن تساهم إسهاما كبريا يف احلد من الفقر. الصادراتاإلنتاج و

فهـي، على سبيل املثال، تفتقر إىل  .  الصـناعات القائمـة عـلى الـزراعة تواجـه حتديـات كـبرية       فـإنّ ومـع ذلـك،    
ديش ثاين أكرب مورد    وقد كانت بنغال  . ضـمان اجلـودة والدعـم املؤسسـي العملي واملعلومات املتعلقة بالسوق           

أخـريا، تعترب الصناعات الزراعية مصدرا  . لـلجوت، لكـن الطلـب العـاملي عـلى اجلـوت تـراجع بصـورة كـبرية               
فصـناعة اجللـود بوجـه خـاص مسؤولة عن مستويات عالية من النفايات السائلة امللوثة وعن           . رئيسـيا للـتلوث   

 .أن املياه اجلوفية ملوثة بالزرنيخكما . كميات كبرية من النفايات الصلبة غري املعاجلة

 اخلـاص ببـنغالديش هلـذه املشـاكل مـن خالل حتسني       طـاري لـلخدمات القطـرية     إلااليونـيدو   ط  خمطّـ ويتصـدى   
وحيصل هذا املخطّط على    . اإلنتاجـية الصـناعية وسـبل الوصول إىل األسواق، وإدخال التكنولوجيات النظيفة           

د واليابان والوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي والوكالة السويدية للتعاون الـتمويل مـن املفوضـية األوروبية واهلن    
  وأُجنــز الكــثري خــالل ٢٠٠٦يــناير /وقــد بــدأ التنفــيذ يف كــانون الــثاين . اإلمنــائي الــدويل وغريهــا مــن املصــادر 

 .السنة األوىل

 :الربنامج ما يليومتّ يف سياق هذا . وميثّل برنامج دعم النوعية يف بنغالديش ُمحفِّزا كبريا

 يوليه؛/صدور قانون االعتماد يف بنغالديش يف متوز •

 وال تزال اليونيدو تؤيد حتويله إىل هيئة اعتماد معترف هبا دوليا؛. تأسيس جملس االعتماد يف بنغالديش •

انـتقال اإلشـراف عـلى املعهد الوطين للتدريب والبحث يف جمال املنسوجات من مؤسسة مغازل النسيج          •
 بـنغالديش الـيت متلكهـا احلكومـة إىل هيئة إشرافية تشكّلت حديثا وحيظى فيها القطاع اخلاص بتمثيل         يف

 وهذا سيمكّن املعهد من حتقيق إمكاناته كاملة بصفته معهدا متطورا للتدريب والبحث؛. قوي
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ــيا، مبســاعدة مــن اليونــيدو، بتحديــث وتطويــر خمتــرب املقايــيس يف معهــد بــنغالد     • يش لــلمعايري القــيام حال
 واالختبار، إضافة إىل تدريب العاملني فيه؛

إعــداد تصــاميم ومواصــفات لــثالثة خمتــربات جديــدة تابعــة لشــعبة التفتــيش ومراقــبة اجلــودة يف إدارة     •
وُيستكمل . ٢٠٠٧يونيه /مصـائد األمسـاك، ومـن املقـرر أن تصـبح هذه املختربات جاهزة يف حزيران        

وضع نظام شامل لضمان جودة صادرات األغذية البحرية وإمكانية         هـذا النشـاط بدورات تدريبية وب      
 تعقّب مساراهتا؛

قـيام اليونـيدو بـتعزيز رابطـة املسـتهلكني يف بـنغالديش مـن خـالل إذكـاء وعـي املسـتهلكني ودعم البنية                •
ز وهذا سوف يعز. التحتـية يف هـذا اـال، ومـن خالل تشجيع التعاون مع املنظمة الدولية للمستهلكني          

ومــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إىل املــزيد مــن   . مشــاركة املســتهلكني يف وضــع املعــايري ومراقــبة األســواق  
 .كما متّ حتديد احتياجات الرابطة إىل املساعدة يف األمد البعيد. الشفافية يف جمال املعايري

 .ري اآلن تركيبهاأخريا، ويف جمال األمن البشري، متّ شراء معدات لتنقية املياه اجلوفية من الزرنيخ وجي

، يـتوقع أن يكـتمل تـأثري املخطـط اإلطـاري لـلخدمات القطـرية، بعـد الـنجاح يف حشد                      ٢٠٠٩وحبلـول عـام     
 .األموال اليت ال تزال مطلوبة وتنفيذ مجيع مشاريع هذا املخطّط

   
الربنامج اإلقليمي بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات يف أوروبا  -جيم

 الوسطى والشرقية
  

 .للشركات االجتماعية واملسؤولية  التصديرية للمنشآت الصغرية واملتوسطةاالحتادات :ملكون الربناجميا

 .حتسني سبل وصول املنشآت الصغرية واملتوسطة إىل األسواق العاملية :اهلدف

ء  من أجل استيفااالستجابة وعـي املنشـآت الصـغرية واملتوسطة وقدرهتا على     ازديـاد  :النـتائج املـتوقّعة   
 .العامليةالقيمة  سالسلاملعايري االقتصادية واالجتماعية والبيئية املطلوبة يف 

حتسـن الدراية الفنية للجهات الفاعلة القادرة على دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة يف   :مؤشـر األداء  
 .الربامج اخلاصة باملسؤولية االجتماعية للشركات

    
د باملـبادئ اخلاصـة باملسـؤولية االجتماعـية للشـركات عامال رئيسيا من      ، بـات التقـي   ٥مثـلما ذُكـر يف الفصـل        
وتـتعرض منشآت أوروبا الوسطى والشرقية لضغوط متزايدة للتقيد هبذه املبادئ يف   . عوامـل القـدرة التنافسـية     

 عامي ففي. مـنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أسـواق بلـدان االحتـاد األورويب وغريهـا مـن بلـدان         
، نفّـذت اليونيدو وكرواتيا مشروعا ركّز على تبادل املمارسات اإلدارية اجليـدة والتجـارب          ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤

املـتعلقة باملسـؤولية االجتماعـية للشـركات، وعـلى بـناء القـدرات يف جمـال اخلدمـات املـتعلقة هبـذه املسؤولية،                      
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ــتكلفة يف  متكِّــن مــن تنفــيذ مفاهــيم   عملــية وتعمــيم طــريقة  املســؤولية االجتماعــية للشــركات تنفــيذا نــاجع ال
وتلقّت احلكومة الكرواتية الدعم يف وضع احلوافز والسياسات اليت تشجع على  . املنشـآت الصغرية واملتوسطة   

 .التقيد مببادئ املسؤولية االجتماعية للشركات يف القطاع اخلاص

ع نطـاق بـرنامج املسـؤولية االجتماعـية للشـركات ليشمل      ونتـيجة هلـذا الـربنامج، طُلـب إىل اليونـيدو أن توسـ       
ونظّمت اليونيدو، بالتعاون مع حكومة كرواتيا واملركز . بلدانـا أخـرى يف مـنطقة أوروبـا الوسـطى والشـرقية            

، منتدى إقليميا   ٢٠٠٦مارس  /الكـروايت لإلنـتاج األنظـف، وبدعـم مـن حكومة هنغاريا، يف زغرب، يف آذار               
. اعــية للشــركات اســتهدف املنشــآت الــتجارية الصــغرية يف أوروبــا الوســطى والشــرقية عــن املســؤولية االجتم

وحضـر املنتدى ممثّلون لوزارات ودوائر أعمال ومؤسسات أكادميية ومنظمات غري حكومية من معظم بلدان              
 :وكانت أهداف املنتدى كالتايل. أوروبا الوسطى والشرقية، إضافة إىل ممثّلني للسويد وفرنسا

  ومناقشة إجنازات املشروع الكروايت للمسؤولية االجتماعية للشركات، وخاصة يف جمال البيئة؛تقدمي •

 استطالع إمكانيات توسيع نطاق هذا املفهوم ليشمل بلدانا أخرى يف املنطقة؛ •

إجيـاد الـتزام بالسياسـات الشـاملة للمسـؤولية االجتماعـية للشـركات عـالوة على دعم املبادرات القائمة            •
 .خالل التعاون فيما بني القطاعني العام واخلاصمن 

وقـد أبـدى املشـاركون تقديـرا كبريا للنتائج اليت متخض عنها املشروع واليت أثارت مناقشات ُمفعمة باحليوية      
وقدمــت هــذه املناقشــة حــول الوضــعية احلالــية . حــول نقــل الــتجارب الكرواتــية إىل بلــدان أخــرى يف املــنطقة

االجتماعـية للشـركات يف الـدول األعضـاء اجلدد يف االحتاد األورويب أفكارا نيرة وقيمة        لسياسـات املسـؤولية     
 .حول التواؤم مع سياسات االحتاد األورويب واعتماد معايري عالية يف مواجهة املنافسة العاملية

ارب واملعلومات وأوصـى املنتدى بإنشاء مركز إقليمي للمسؤولية االجتماعية للشركات ليكون أرضية لتبادل التج        
وعرضـت احلكومـة الكرواتـية استضـافة هـذا املركز يف زغرب؛ ومن املقرر إنشاؤه عام             . بشـأن أفضـل املمارسـات     

وسيسـاعد املركـز شـبكات القطاع اخلاص على صوغ األنشطة املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات            . ٢٠٠٧
 .ف أرجاء أوروبا الوسطى والشرقيةوتنفيذها، كما سيقوم بتعميم أفضل املمارسات على خمتل

مناقشات مكثفة أثناء 
اجتماع حول المسؤولية 

اعية للشركات االجتم
=. مقر اليونيدوفيعقد 
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وتعكـف اليونـيدو اآلن عـلى إعـداد ورقـة مناقشـة حول الوضعية احلالية للمسؤولية االجتماعية للشركات يف                     
وستشمل . البوسـنة واهلرسـك وبلغاريـا ورومانـيا وصربيا      : أربعـة مـن بلـدان أوروبـا الوسـطى والشـرقية، هـي             

يق مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات يف املنشآت الصغرية     الورقـة دراسـات حالـة واستعراضـا عامـا لتطبـ           
وســتقوم املــنظمة يف مــرحلة ثانــية باختــيار نظرياهتــا مــن املؤسســات، مــن قبــيل رابطــات األعمــال  . واملتوســطة

الـتجارية واملراكـز الوطنـية لإلنـتاج األنظف، بغية القيام بتحليل مشترك لقواعد الزبائن واحتياجات كل منها            
ويتمــثّل اهلــدف يف اســتحداث خدمــات ومفاهــيم تدريبــية بشــأن هــذه . ملســؤولية االجتماعــية للشــركاتإىل ا

، تـنوي اليونـيدو تنظـيم سلسـلة من حلقات العمل يف البلدان املستهدفة من أجل         ٢٠٠٧ويف عـام    . املسـؤولية 
 شامل هلذه املسؤولية وهذا يشمل استخدام نظام رصد. توفـري التدريـب بشـأن املسـائل املتصلة هبذه املسؤولية      

 املتحلّنينظّمي املشاريع   مب اخلاصة" ريـب "يكـون يسـري االسـتعمال ومـتاحا يف شـكل براجمـية يف إطـار براجمـية                   
 .٥، وقد سبق احلديث عنها يف الفصل باملسؤولية

   
   شبكة ترويج االستثمار يف أفريقيا-دال

  
 .املباشر وإقامة التحالفات األجنيبثمار واالستاالستثمار الداخلي تشجيع  :املكون الربناجمي

 .املباشرواالستثمار األجنيب  االستثمار الداخلي حفز :اهلدف

ازديـاد القدرات الوطنية على تصميم وإدارة السياسات واالستراتيجيات واألدوات           :النتـيجة املـتوقّعة   
 .اخلاصة باالستثمار

 االستثمار، مما زود اجلهات املهتمة بالتنمية يف ُجمع وُنشر كم كبري من املعلومات عن    :مؤشـر األداء  
القطـاعني العـام واخلـاص مبالمـح وتقيـيمات أداء مفصـلة بشـأن خمـتلف أنواع االستثمار، عالوة على                      

وباإلضـافة إىل ذلـك، متّ حتلـيل مـدى تـأثري أنـواع خمـتلفة من        . معلومـات عـن اجتاهـات منـو االسـتثمار      
 .قتصادات املضيفة االعلىاالستثمار األجنيب املباشر 

   
. شـهد العقـدان األخـريان سـرعة مل يسبق هلا مثيل يف االبتكار التكنولوجي وحترير التجارة وعوملة االقتصاد العاملي                  

وهو بالتايل جزء ال يتجزأ من . ويعـد االسـتثمار، األجـنيب واحملـلي عـلى السـواء، عنصـرا رئيسـيا يف هـذه العمليات           
فبناء القدرات اإلنتاجية وحتسني . يدو املواضيعية ويضطلع بدور حموري يف أنشطتها  كـل أولويـة مـن أولويـات اليون        

ومثـة حاجة إىل االستثمار من أجل اعتماد    . القـدرات التنافسـية يـتمان مـن خـالل االسـتثمار يف املصـانع واملعـدات                
زيعا ذكيا لالستثمارات ويتطلب توسيع التجارة تو. تكنولوجـيات مالئمـة للبيـئة أو تطويـر مصـادر الطاقـة النظـيفة         

 .من أجل تلبية احتياجات السوق العاملية وإقامة شراكات مع اجلهات العاملية الفاعلة

ولكــن، تظــلّ الــتدفقات االســتثمارية إىل العديــد مــن مــناطق الــبلدان النامــية، وخاصــة إىل بلــدان املــنطقة األفريقــية   
ملوارد الطبيعية ومقصورة على عدد قليل من البلدان      جـنويب الصـحراء الكـربى موجهـة يف معظمهـا حنـو اسـتغالل ا               

. ستثمار يف أفريقياالشبكة اليونيدو هليئات ترويج ا٢٠٠١وبسـبب هـذا الوضـع، أُنشـئت عام      . الغنـية هبـذه املـوارد     
. وهـي تسـاعد هيـئات تـرويج االسـتثمار يف املـنطقة عـلى وضـع اسـتراتيجيات لـتدفّقات االستثمار األجنيب املباشر                     
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رتني يف السـنة إصـدار دراسة استقصائية بشأن املستثمرين األجانب تتضمن حتليال لالستثمارات األجنبية    وجيـري مـ   
 .املباشرة اليت هي موجودة من حيث الدوافع واخلصائص التنفيذية والتصورات واخلطط املستقبلية

فهم طبيعة أنواع خمتلفة ، وهي الثالثة من نوعها،    ٢٠٠٥وقـد عمقـت الدراسـة االستقصائية اليت أجريت عام           
ويقدم التحليل . مـن املسـتثمرين مـن خـارج قطـاعي اهليدروكربون والتعدين، وأثرهم يف االقتصادات املضيفة        

عـلى مسـتوى املنشـآت أفكـارا نـافذة جديـدة فـيما خيـص أداء فرادى املستثمرين ومنو شركاهتم واستثماراهتم                 
كمـا يــزود  . ما يتصـل بـتدفق االسـتثمارات األجنبــية املباشـرة    الفعلـية والعديـد مـن مســائل تعزيـز اإلنتاجـية فــي     

التحليل مقرري السياسات مبعلومات أساسية تساعدهم على اختيار املستثمرين بشكل أفضل وزيادة تأثريهم             
 .يف التنمية احمللية وتصميم اخلدمات والتدخالت السياساتية املطلوبة

وهي .  النظر إىل االستثمار األجنيب املباشر من منظور الكمية فقطوتلـبي هـذه الدراسـة احلاجـة إىل الـتخلّص من       
تلقـي الضـوء عـلى زيـادة تـنوع املسـتثمرين األجانب من حيث الدينامية وتأثري االستثمار على الصعيد احمللي من           

اهات كما تلقي الضوء على اجت. حيـث فـرص العمـل والقـيمة املضـافة وإدراك املخاطـر والعوامل املرتبطة باملوقع          
جديـدة كـزيادة نسـبة املسـتثمرين القـادمني من بلدان اجلنوب ذات االقتصادات النامية واملستثمرين املستقلني أو           

فتغــير مالمــح املســتثمرين األجانــب وتــزايد أمهــية  . املنشــآت األجنبــية الــيت هــي ليســت فــروعا لشــركات دولــية 
ن اجلنوب يف القطاعات الناشئة يبني احلاجة إىل إعادة املنشـآت األجنبـية والشركات عرب الوطنية القادمة من بلدا         

 .النظر يف استراتيجيات احلكومات األفريقية وأولوياهتا فيما يتعلق بتشجيع االستثمار

الـذي ُعقد يف جوهانسبورغ يف  " أفريبانـت الثالـث  "وقُدمـت نـتائج هـذه الدراسـة االستقصـائية خـالل مؤمتـر               
وزارة الـتجارة والصناعة يف جنوب    والشـراكة اجلديـدة لتنمـية أفريقـيا          يونـيه، واشـتركت يف تنظـيمه      /حزيـران 
وثـار يف املؤمتـر نقاش واسع بني املشاركني حول كيفية استخدام نتائج الدراسة االستقصائية يف دعم    . أفريقـيا 

هيـــئات تـــرويج االســـتثمار األفريقـــية، وخاصـــة تعزيـــز دورهـــا املتمـــثّل يف الدعـــوة إىل مناصـــرة السياســـات   
سـتثمارية وتعزيـز قدرهتـا عـلى جـذب االسـتثمار وتنفـيذ اسـتراتيجيات لـترويج االستثمار وتوفري اخلدمات                  اال

وأسـفرت املناقشـات عـن حتديـد اخلطـوط العريضـة لـربنامج إقليمي لدعم االستثمار من القطاع                   . الالزمـة لــه   
 .اخلاص وحتسني أساليب إدارة االستثمار يف املنطقة

، وهي تنوي تنفيذ نتائج الدراسة االستقصائية يف مجيع   "أفريبانـت " توصـيات اجـتماع      وتقـوم اليونـيدو بتنفـيذ     
وقـد صـيغ بـرنامج إقلـيمي للتصـدي ملشـكلة تـباطؤ الـنمو يف جمـال توفري فرص العمل وتوليد                  . أرجـاء املـنطقة   

 يقوم على وسيسـتند هـذا الـربنامج إىل منهاج للرصد     . الدخـل يف املـنطقة األفريقـية جـنويب الصـحراء الكـربى            
 :وهو يهدف إىل تسهيل ما يلي. بيانات ُجمعت أثناء إعداد الدراسات االستقصائية

 تقييم املناخ االستثماري؛ •

 حتسني املناخ االستثماري من خالل التدابري السياساتية والتدخالت الرقابية واخلدمات االستهدافية؛ •

 ثمرين وأدائهم وتأثريهم؛قياس آثار هذه التدابري السياساتية يف أعمال املست •

زيـادة الـتدفّقات االسـتثمارية األجنبـية، وزيـادة قدرهتـا عـلى االتصال بالقطاع اخلاص احمللي وحفزه إىل             •
 احلد األقصى؛
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تولـيد االسـتثمار احملـلي مـن خـالل حتديـد مواقـع سالسـل اإلمـداد الفرعـية األجنبـية ومـن خالل تدعيم                            •
 ملنشآت احمللية؛الصالت بني الوسطاء املاليني وا

 التجارة اإلقليمية من خالل قاعدة معلومات جتريبية أفضل؛ •

 .استحداث مؤشرات اقتصادية كلوائح الترتيب واملؤشرات واملعايري •

 يف أديس أبابا حتضره اجلهات املعنية اإلقليمية والوطنية اليت ٢٠٠٧مـارس   /وسـُيعقَد اجـتماع للخـرباء يف آذار       
وسُيقدم التصميم النهائي   . ام واخلاص على السواء، لوضع اللمسات األخرية على الربنامج        متـثّل القطـاعني العـ     

أبريل بغية إقراره، مث ُيقدم بعد ذلك إىل        /الذي سُيعقَد يف نيسان   ) كامي (مؤمتـر وزراء الصـناعة األفريقيني     إىل  
عتماده بصفته أولوية يف دفع      ال ٢٠٠٧يونـيه   /قمـة االحتـاد األفـريقي لرؤسـاء الـدول واحلكومـات يف حزيـران              

 .عجلة التصنيع يف أفريقيا

وستسـتند اسـتراتيجية اليونـيدو لترويج االستثمار يف املستقبل إىل مرجعيات للرصد تساعد البلدان على التزام             
وستوفّر هذه املرجعيات   . مـزيد مـن الدقـة يف حتديـد حجـم تدخالهتا السياساتية وخدمات الدعم اليت تقدمها                

ريدا للبيانات ميكن أن ُتستخلص منه املؤشرات اليت تبين العناصر الرئيسية للمناخ االستثماري عالوة      نظامـا فـ   
عـلى االجتاهات يف التعامل مع البيئة والطاقة، مما تترتب عليه جمموعة من املؤشرات واملعايري املرجعية ُتستعمل    

كما ستساعد هذه املرجعيات املستثمرين     . البلدانيف اختـاذ تدابـري لـترويج االسـتثمار تكـون مدفوعـة مبصـاحل                
عــلى حتديــد الفــرص االســتثمارية وتغــيري نظــرهتم إىل أســواق الــبلدان النامــية كمكــان لالســتثمارات حمفــوف    

ويف الوقـت نفسـه، سـيتم بـناء القـدرات الوطنـية عـلى اسـتخدام مرجعيات الرصد يف حتسني                . مبخاطـر كـبرية   
اشــر وخلــق صــالت أقــوى بيــنه وبــني االســتثمار احملــلي وزيــادة أثــره اإلجيــايب يف نوعــية االســتثمار األجــنيب املب

ويف هـذا السـياق، سـتمثّل الشـراكات مـع الصـناديق املسامهة يف رأس              . املسـتثمرين احمللـيني إىل احلـد األقصـى        
 لية، جزءا املـال وغريهـا مـن املؤسسـات املالـية، هبـدف ربـط تـرويج االستثمار بأسواق رأس املال الدولية واحمل              

 .٢٠٠٧ال يتجزأ من برنامج اليونيدو االستثماري لعام 
   
االستبصار التكنولوجي يف أوروبا الوسطى والشرقية والدول  -هاء

 املستقلّة حديثا
 

 .إدارة التكنولوجيا ورسم مسارها واالستبصار التكنولوجي :املكون الربناجمي

 . القدرة التنافسيةتعزيز إدارة التكنولوجيا من أجل حتسني :اهلدف

 . تعزيز القدرات الوطنية على تصميم وتنفيذ برامج إلدارة التكنولوجيا:النتائج املتوقّعة

إنشـاء مركـز إقلـيمي لالستبصـار التكنولوجي؛ وحتسني مهارات أصحاب املصلحة يف              :مؤشـر األداء  
 .بلدان من أربعة مناطق
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ستبصــار التكــنولوجي كــال مــن آســيا وأوروبــا الوســطى   اســتهدفت مــبادرات اليونــيدو اإلقليمــية يف جمــال اال 
ــية   ــثا وأمــريكا الالتين ومتــثّل هــدف هــذه املــبادرات يف وضــع رؤى للتنمــية   . والشــرقية والــدول املســتقلة حدي

االقتصـادية والتكنولوجـية يف األمديـن املتوسـط والبعـيد مـن خـالل عملـية منهجـية وتشـاركية حتشد اجلهات                       
الــدول /وكانــت االســتجابة إجيابــية جــدا يف مــنطقة أوروبــا الوســطى والشــرقية. ركالفاعلــة للقــيام بعمــل مشــت
 .املستقلة حديثا بوجه خاص

. وقـد ُنظّمـت سلسـلة مـن الـدورات التدريبـية بدعـم مـايل مـن تركـيا واجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا وهنغاريا                
املهنيني، ومتخذي القرارات ومديري  املنظّمني، و-وكـان اهلـدف مـنها حتسـني مهـارات خمـتلف اجلهات املعنية         

واستضــاف كــل مــن الــبلدان املذكــورة أعــاله إحــدى هــذه الــدورات الــيت  .  يف عملــية االستبصــار-الشــركات 
الدول املستقلة /وكـان معظـم املشـاركني مـن مـنطقة أوروبـا الوسـطى والشـرقية         . شـارك يف تنظـيمها نظـري حمـلي        

ة العربـية وآسـيا وأمـريكا الالتينـية واملنطقة األفريقية جنويب      حديـثا، ولكـن حضـرها أيضـا مشـاركون مـن املـنطق             
 .٢٠٠٧وستعقد دورات تدريبية مماثلة بشأن مشاركني آخرين عام . الصحراء الكربى

. ومتّ التشـجيع بقـوة عـلى استخدام منهجية االستبصار يف السنوات القليلة املاضية يف مشاريع يف االحتاد الروسي         
ــيدو يف تشـــ   ــت اليونـ ــنطقة     /رين األولووافقـ ــنولوجي يف مـ ــار تكـ ــرنامج استبصـ ــلى بـ ــتوبر عـ ــت(أكـ ) أوبالسـ

 .إيركوتسك، وسيمول هذا الربنامج بواسطة مسامهة يف شكل متويل ذايت تقدمها حكومة املنطقة إىل اليونيدو

با وهبـدف ضـمان تنسـيق أفضـل بني العدد املتزايد من مبادرات االستبصار التكنولوجي يف بلدان منطقة أورو             
الـدول املسـتقلة حديـثا، وتيسـري تـبادل املعلومـات والتخطـيط لألنشـطة املزمع تنفيذها يف                   /الوسـطى والشـرقية   

. إقلـيمي بشـأن االستبصـار التكــنولوجي   ) حاسـويب (املسـتقبل، أُنشـئ، بـرعاية مـن اليونـيدو، مركـز افتراضـي        
.  اجلمهورية التشيكية وهنغاريا   وتوجـد وحدتـه املعنـية باخلدمـات يف بودابسـت وتشـارك يف متويـلها حكومـتا                 

 .وسيكون صانعو السياسات واملمارسون املهنيون أكرب املستفيدين من هذا املركز االفتراضي

وكـان رد فعـل الـدول األعضـاء يف اليونـيدو عـلى هـذه املبادرة إجيابيا، وقد تأكَّد اهتمام بلدان منطقة أوروبا              
ــثا هبــذ  /الوســطى والشــرقية  ــدول املســتقلّة حدي ــية    ال ــته التوجيه ا املركــز خــالل االجــتماع األول ألعضــاء جلن

ــيه الذيــن عيــنهم    ــثاين   ١٢وأشــخاص االتصــال ف ــدا مــن بلــدان هــذه املــنطقة يف تشــرين ال واتفــق . نوفمــرب/ بل
اـتمعون عـلى إعـداد اقتراح بشأن أنشطة االستبصار التكنولوجي اليت يضطلع هبا املركز وتوزيع العمل فيما         

 .٢٠٠٩-٢٠٠٧وسوف ُيجسد ذلك يف برنامج عمل املركز للفترة . تصال املشاركنيبني أشخاص اال

كمـا تعمـل اليونـيدو، لـدى تنفـيذ بـرامج االستبصار التكنولوجي، بالتنسيق الوثيق مع املفوضية األوروبية من             
. قلة حديثاالدول املست/أجـل استكمال األنشطة وتنسيقها على حنو أفضل يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية  

غذاء صحي "فقـد التزمـت املفوضية األوروبية، على سبيل املثال، بتقدمي الدعم املايل ملشروع اليونيدو املعنون    
ــيا       "وآمــن يف املســتقبل  ــيا وســلوفاكيا وكروات ــة التشــيكية ورومان ــا واجلمهوري ــو مشــروع يغطــي بلغاري ، وه

 .٢٠٠٧وهنغاريا، وسيبدأ تنفيذه عام 

الدول /ع نطـاق بـرنامج االستبصـار التكنولوجي يف منطقة أوروبا الوسطى والشرقية   ، سيوسـ ٢٠٠٧ويف عـام   
، وهـو حدث هام يركّز على  ستبصـار التكـنولوجي  الالقمـة بشـأن ا  ومـن املـزمع عقـد مؤمتـر      . املسـتقلة حديـثا   

ر وتشــارك يف رعايـــة املؤمتـــ .  يف بودابســـت٢٠٠٧ســبتمرب  / أيلـــول٢٩ و٢٧إنتاجــية املـــياه، يف الفــترة بـــني   
 .حكومات اجلمهورية التشيكية وسلوفينيا والنمسا وهنغاريا
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   اإلجيار الشرائي للكيماويات وما يتصل هبا من خدمات-واو
  

 .اإلنتاج األنظف واملستدام :املكون الربناجمي

 .اليةتعزيز اإلدارة املستدامة للموارد الصناعية يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتق :اهلدف

 يف الــبلدان الــيت توجــد فــيها مشــاريع لــإلدارة   سالســل اإلنــتاجازديــاد الكفــاءة يف  :النتــيجة املــتوقّعة
 .املستدامة للموارد الصناعية

 .االخنفاض يف كمية ومسية النفايات وامللوثات النامجة عن كل وحدة من املنتجات النهائية :مؤشر األداء
  

 يتصـل هبـا مـن خدمات هو منوذج من مناذج األعمال التجارية يتحول فيه    اإلجيـار الشـرائي للكـيماويات ومـا     
 ُيذكر منها مثال وظيفة التنظيف  -املصـنعون مـن بـيع الكـيماويات إىل بـيع الوظـائف الـيت تؤديهـا تلك املواد                    

مبلغ السداد إىل ويف هذه احلالة، ُيستند يف . الـيت تؤديهـا املذيـبات أو وظـيفة الطـالء الـيت تؤديهـا مواد الدهان           
ومبقتضـى هـذا الـنموذج مـن منـاذج األعمـال الـتجارية، يقبل املصنعون جعل                 . عـدد القطـع املـنظّفة أو املطلـية        

 .استخدام الكيماويات والتخلّص منها جزءا من مسؤولياهتم

 :أما املزيتان اللتان تعودان على مستخدمي الكيماويات يف امليدان الصناعي، فهما واضحتان

ولذلك فهم يستخدمون احلجم األمثل     . م املصـنعون خصـائص الكـيماويات أفضـل مـن مستخدميها           يعـل  •
 منها ويستطيعون ضمان استخدامها بطريقة مأمونة؛

 حد إىليعـلم املصـنع أفضل من غريه كيفية التعامل مع املادة الكيماوية عندما يصبح حجم التلوث فيها كبريا      •
 . كثري من األحيان تكاليف أقلّ للتخلّص منهايفت أخرى، وهذا يعين جيعلها غري صاحلة الستخداما

وبفضــل هــاتني املزيــتني، ميكــن ملســتخدمي الكــيماويات يف املــيدان الصــناعي أن يــتوقّعوا حتمــل تكالــيف أقــلّ  
 .لشراء الكيماويات

النهج المتمثل في اإليجار 
الشرائي للكيماويات اتبع 
أيضا في مشروع يرمي 

 تقليص حجم النفايات إلى
الناجمة عن إنتاج الصمغ 

=. مصنع روسيفي
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ئي للكيماويات وما يتصل هبا من    ذلك أن التأجري الشرا   . أمـا املـزايا الـيت تعـود عـلى املصـنعني، فهـي أقـل وضـوحا                 
خدمـات يعـين، بشـكل عـام، اخنفـاض بـيع املصـنعني هلـذه املـواد ألهنـا تسـتخدم بصـورة أكثر فعالية، كما يعين أنّ                   

 :ولكن، ميكن التغلّب على هذه املثالب من خالل ما يلي. املصنعني يصبحون مسؤولني عن التخلص من نفاياهتا

وأكـثر استقرارا مع املستخدمني الذين يعد احتمال تغيريهم للموردين أقل  إقامـة شـراكات طويلـة األمـد       •
 يف هذا النموذج من األعمال التجارية مما هو يف النماذج املعتادة لشراء املنتجات؛

فهـذا الـنموذج ال يكـتفي بـتمكني املصنعني من تقليص تكاليف             : توفـري حـزمة أفـيد بكـثري للمسـتهلكني          •
 ، بـل هـو يـريح املسـتهلكني أيضـا مـن عـبء الـتعامل مـع مـواد غري مألوفة وغالبا           اسـتخدام الكـيماويات   

 .ما تكون خطرة أو سامة

فاستخدام الكيماويات يقلّ، مما يترتب عليه   : وباإلضـافة إىل ذلك، فإنّ البيئة أيضا مستفيدة من هذا النموذج          
 .قة أكثر قبوال من الناحية البيئيةاخنفاض يف إنتاج الكيماويات ويف كميات نفاياهتا اليت تدار بطري

وميكــن توســيع الشــراكة بــني ُمصــنع الكــيماويات ومســتخدمها يف املــيدان الصــناعي لتشــمل مــزودي املصــانع     
وتتمثّل العناصر األساسية لنجاح اإلجيار الشرائي    . ومـوردي املعـدات والشـركات الـيت تعيد تدوير الكيماويات          

مات يف تقاسم املنافع على حنو مناسب بني مجيع الشركات املشاركة، ويف           للكـيماويات ومـا يتصـل هبا من خد        
 .التزام معايري عالية بشأن نوعية املنتج النهائي وأي كيماويات ُيعاد تدويرها، ويف الثقة املتبادلة بني املشاركني

 النمساوية، يروج ، بـدأ بـرنامج اإلنـتاج األنظـف الـتابع لليونـيدو، بالـتعاون مـع وزارة البيـئة            ٢٠٠٥ويف عـام    
لـنماذج جتاريـة بشـأن اإلجيـار الشرائي للكيماويات وما يتصل هبا من خدمات يف البلدان النامية والبلدان اليت          

، ُنفّذت مشاريع بشأن عشرين شركة تقريبا      ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥وخـالل عـامي     . متـر اقتصـاداهتا مبـرحلة انتقالـية       
وروجت هذه .  كـل من االحتاد الروسي ومصر واملكسيك  يفاملراكـز الوطنـية لإلنـتاج األنظـف     بالـتعاون مـع     

 .املراكز للمشاريع يف أوساط زبائنها، وتولّت، حاملا أقيمت شراكات بشأهنا، رصد أدائها وإقراره

بصفتها ) hwl=kçÄÉä=mçïÇÉê=`ç~íáåÖë=p^b^" (أكزو نوبل باودر كوتنغز"ففـي مصـر، نشـأت شراكة بني    
اليت تصنع معدات ذات ) ê~Ä^=__^" (أي يب يب أراب"قي الكهروساكن وشركة مـوردا ملواد الطالء املسحو 

فاملنتح الذي تصنعه   . فلطـية منخفضـة وعالـية، بصـفتها الشـركة الصـناعية الـيت تستخدم تلك املادة الكيماوية                 
 شــركة أكــزو نوبــل ُيســتعمل لطــالء املكونــات اإلطاريــة لــلمعدات الكهربائــية الــيت تصــنعها شــركة أي يب يب 

ــيع        . أراب ومبقتضــى منــوذج اإلجيــار الشــرائي املعــتمد، تقــدم شــركة أكــزو نوبــل خدمــة الطــالء بــدال مــن ب
وتدفـع شركة أي يب يب أراب رمسا يوميا عن كل متر مربع    . الكـيماويات الـيت تسـتخدم يف مسـاحيق الطـالء          

ة الطالء ونقل الدراية الفنية ويغطـي هـذا املـبلغ املسـحوق املسـتعمل ومراقـبة عملي         . مـن املنـتج الـنهائي املطـلي       
 .بتقنيات استخدام املساحيق، وإعادة تدوير نفايات املساحيق

 :أما املنافع البيئية الرئيسية املترتبة على هذه الشراكة فهي التالية

تقلـيص حجم مسحوق الطالء املستخدم داخل مصانع شركة أي يب يب أراب، مع ما يترتب على ذلك         •
 ر البيئية إلنتاج مساحيق الطالء؛من تقليص يف اآلثا

 إعادة تدوير نفايات مساحيق الطالء اليت كانت يف السابق تدفن يف التربة؛ •
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حتسـني ظروف العمل يف شركة أي يب يب أراب، بسبب املراقبة األفضل لعملية الطالء والصيانة األفضل               •
 خلط مساحيق الطالء؛

 .بق تنجم عن القصور يف صيانة املعداتتقليص اآلثار البيئية، اليت كانت يف السا •

 .وباإلضافة إىل ذلك، أصبحت الشركتان تقيمان عالقة جتارية طويلة األمد
   
   صياغة مشتركة الستراتيجية صناعية للمملكة العربية السعودية-زاي

 
 . الرشيدةالصناعيةاإلدارة خدمات التعاون التقين يف جمال  :املكون الربناجمي

سـني قـدرات احلكومـات والقطـاع اخلاص ومؤسسات الدعم على صنع القرار يف جمال            حت :األهـداف 
 .وضع وتنفيذ ورصد االستراتيجيات والسياسات والربامج الصناعية

 حتسـن فعالـية نظـم اإلدارة الصناعية الرشيدة املستندة إىل شراكات ومشاورات بني              :النتـيجة املـتوقّعة   
 .مؤسسات من القطاعني العام واخلاص

عملـت احلكومـة مباشـرة مـع اجلهـات املعنـية األخـرى عـلى وضـع استراتيجية صناعية              :مؤشـر األداء  
 .وتنفيذها ورصدها

  
، بتقليص اعتمادها  ٢٠٢٠رؤية  التزمـت اململكـة العربـية السـعودية، يف وثيقـتها بشـأن االسـتراتيجية، املعنونة                 

 يف بناء اقتصاد متنوع يكون فيه القطاع اخلاص      وقالـت إهنا ستستخدم إيرادات الصناعة النفطية      . عـلى الـنفط   
ويف عملية التحول من اقتصاد يعتمد بشدة     . والقـوى العاملـة السعودية العالية املهارات قويت الدفع الرئيسيتني         

. عـلى املـوارد الطبيعـية إىل اقتصـاد قـائم عـلى املعـرفة، سـيكون لقطـاع الصـناعات التحويلية دور بالغ األمهية                 
ليونـيدو جهـود احلكومـة السـعودية باسـتراتيجيات الــربنامج املـتكامل، مـن أجـل تعزيـز القـدرة عــلى           وتدعـم ا 

 .املنافسة والتنويع يف اال الصناعي

   بـأن أهدافهـا الطموحـة ال ميكن أن تتحقق إالّ بإجراء حوار مكثّف بني اجلهات الرئيسية             ٢٠٢٠رؤيـة   وتقـر 
 وزارة الـتجارة والصـناعة، وشـركات األعمال من القطاع اخلاص،      احلكومـة، وخباصـة   : املعنـية بالتنمـية وهـي     

واســتنادا إىل تقيـيم للقطـاع الصــناعي   . ومـنظومة االبـتكار الوطنــية، مبـا يف ذلـك اجلامعــات ومعـاهد األحبـاث      
نفّذتــه اليونــيدو، أُجريــت مقــابالت وعقــدت اجــتماعات مــع مجــيع أصــحاب املصــلحة لــتحديد املفاهــيم           

وأدارت هـذه العملـية التدرجيـية جلـنة توجيهـية ُمثلـت فيها مجيع اجلهات الرئيسية           . القطـاع االسـتراتيجية هلـذا     
 .الفاعلة، مما ضمن استمرار احلوار

ومتخضـت العملـية عـن مشـروع اسـتراتيجية قدمـه فـريق مشـروع اليونـيدو إىل اجلهات املعنية خالل اجتماع              
 شركاء يف   ‐ ٢٠٢٠الصناعة  ستراتيجية النهائية، وعنواهنا    وقُدمت وثيقة اال  . ترأسـه وزيـر الـتجارة والصـناعة       

ــناء مســتقبل صــناعي واعــد  ــيها /، إىل احلكومــة يف كــانون األولب وتتمــثّل الدعــائم . ديســمرب لكــي توافــق عل
 :االستراتيجية هلذه الوثيقة يف ما يلي
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لومات واالتصاالت، بـناء قـدرات حملـية يف جمـاالت مـثل املهـارات، والبحـث والتنمـية، وتكنولوجيا املع                 •
 وتشجيع االستثمار؛

 خلق بيئة جتارية أكثر حتفيزا للمنشآت الصغرية واملتوسطة بشكل خاص؛ •

 وضع منظومة ابتكارية صناعية على الصعيد الوطين وكذلك يف خمتلف مناطق البلد؛ •

 تشجيع إقامة التجمعات الصناعية؛ •

 ٥انظر الشكل (توى الوطـين واإلقلـيمي واحمللي   مـنظومة أقـوى لـلحوكمة الصـناعية عـلى كـل مـن املسـ                •
 .لالسترشاد هبا يف تنفيذ االستراتيجية) الذي يبين تركيبة هذه املنظومة

 ٣,٩وقـد ُوضـعت خطـة عمـل تتضـمن بـرامج ملموسـة بشـأن كل دعامة من هذه الدعامات، ومبيزانية تبلغ                       
ريع يف تطويـر األنشـطة املتصـلة بالصناعة    وسُتسـتخدم الـدروس املستخلصـة مـن تنفـيذ املشـا           . ملـيارات دوالر  

 .٢٠١٠خالل اخلطة اخلمسية املقبلة اليت تبدأ عام 

وميكــن الــنظر إىل عملــية احلــوار والــتعاون الــناجحة بــني اجلهــات املهــتمة بالتنمــية، والــيت أدت إىل صــياغة الوثــيقة   
 أن مثة نتائج أخرى للعملية جيُدر ذكرها بيد. ، عـلى أهنـا نتـيجة رئيسـية للربنامج املتكامل     ٢٠٢٠ الصـناعة املعـنونة   

أيضـا، مـنها وضع خطة بشأن تشكيل جتمعات صناعية، ونشر دراسة استقصائية إحصائية، وإجراء حتسينات على        
نظـام البـيانات الصـناعية، وعقـد حلقـات عمـل حـول األشـكال اجلديـدة لـلحوكمة الصـناعية تستهدف أصحاب                         

 .ة والصناعة على التحليل ووضع السياسات وتنفيذها ورصدهااملصلحة، وتدريب موظفي وزارة التجار
  

="٢٠٢٠الصناعة "   التنظيم المقترح لمنظومة الحوكمة الصناعية في وثيقة -٥الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=
 

مفوضية االستراتيجية 
=الصناعية

=وزارة التجارة والصناعة

 هيئة التنمية الصناعية

 الظروف اإلطارية

التجمعات 
 الصناعية

الس املعين بالقدرة
الصناعية  التنافسية
ناعيع الصوالتنو

السلطات احلكومية
=اإلقليمية واحمللية

منظومات
 االبتكار
=اإلقليمية

منظومة
االبتكار 
=الوطنية
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=معلومات عامة عن اليونيدو
   

   حجم املنظمة وهيكلها-ألف
 

. ١٩٨٥، مث أصــبحت وكالــة متخصصــة مــن وكــاالت األمــم املــتحدة يف عــام ١٩٦٦أُنشــئت اليونــيدو عــام 
 . دولة عضوا١٧٢ويبلغ عدد الدول األعضاء يف هذه املنظمة حاليا 

إضـافة إىل ذلـك، تعـتمد اليونيدو سنويا    .  موظفـا يعملـون يف املقـر واملكاتـب الثابـتة األخـرى       ٦٥٤ولـدى اليونـيدو     
وقد عينت . ويل ُتسـند إليهم مهام تتعلق مبشاريع يف مجيع أحناء العامل           خـبري وطـين ود     ٢ ١٠٠عـلى خدمـات زهـاء       

ــة عشــرة    ــثاين ٢٨(دورة املؤمتــر العــام احلادي ــه ك) ٢٠٠٥ديســمرب / كــانون األول٢ –نوفمــرب /  تشــرين ال . كاندي
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨مديرا عاما لليونيدو، وتوىل يومكيالّ منصبه يف ) سرياليون(يومكيالّ 

 . أدناه هيكل املنظمة٦يبين الشكل و
    
 هدف اليونيدو الرئيسي  -باء
 

ــبلدان ذات االقتصــادات        ــية وال ــبلدان النام ــرويج التنمــية الصــناعية يف ال ــنظمة الرئيســي هــو ت إن هــدف امل
ي وهلـذه الغايـة، تعمـل اليونيدو أيضا على ترويج التعاون على كل من املستوى العاملي واإلقليم                . االنتقالـية 

 .والوطين والقطاعي
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 أجهزة تقرير السياسات  -جيم
 

 .املؤمتر العام وجملس التنمية الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية: لليونيدو ثالثة أجهزة لتقرير السياسات
  

 املؤمتر العام

سات يف جتـتمع الـدول األعضـاء يف اليونـيدو مـرة كـل سـنتني يف املؤمتـر العـام، وهـو أعـلى جهاز لتقرير السيا                  
وحيـدد املؤمتـر املـبادئ والسياسـات التوجيهـية، ويوافـق على ميزانية اليونيدو وبرنامج عملها، ويعين                  . املـنظمة 

وقــد عقــدت دورة . كمــا ينتخــب املمــثّلني يف جملــس التنمــية الصــناعية وجلــنة الــربنامج وامليزانــية. املديـر العــام 
 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢وفمرب إىل ن/ تشرين الثاين٢٨املؤمتر العام احلادية عشرة من 

 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧ إىل ٣وسوف تعقد دورة املؤمتر العام الثانية عشرة من 
  

 جملس التنمية الصناعية

 عضــوا، وهــو يســتعرض تنفــيذ بــرنامج العمــل وامليزانيــتني العاديــة   ٥٣يــتألّف جملــس التنمــية الصــناعية مــن  
 . إىل املؤمتـر العـام بشأن مسائل السياسات العامة، مبا يف ذلك تعيني املدير العام   والتشـغيلية ويقـدم توصـيات     

 
= الوقت الحاضرفي  تركيبة مجلس التنمية الصناعية -١اإلطار 

=
 كوبا

 كوت ديفوار
 كولومبيا

 كينيا
 لكسمربغ

 مصر
 املغرب

 املكسيك
 اململكة العربية السعودية

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
 يرلندا الشماليةوإ

 النرويج
 النمسا
 نيجرييا
 اهلند

 هولندا
 اليابان
=اليونان

 
 تايلند
 تركيا
 تونس
 اجلزائر

 اجلمهورية التشيكية
 اجلمهورية العربية السورية

 مجهورية كوريا
 جنوب أفريقيا

 زمبابوي
 سري النكا
 سلوفاكيا
 السنغال
 سويسرا
 شيلي
 الصني
 غانا

 غواتيماال
 فرنسا

 
 االحتاد الروسي

 إثيوبيا
 اسبانيا

 أفغانستان
 أملانيا

 إندونيسيا
 أوروغواي
 أوكرانيا

 )االسالمية-مجهورية(إيران 
 إيرلندا
 إيطاليا

 باراغواي
 باكستان
 الربازيل
 بلجيكا

 بوركينا فاسو
 بولندا
 بوليفيا
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وقــد . وجيــتمع الــس مــرة واحــدة يف الســنوات الــيت يــنعقد فــيها املؤمتــر العــام ومــرتني يف الســنوات األخــرى 
يونيه ومن  /حزيران ٧ و ٦ُعقـدت دورتـا جملـس التنمـية الصـناعية احلاديـة والـثالثون والثانـية والـثالثون يومي                    

 .، على التوايل٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩

 . تركيبة الس احلالية١ويبين اإلطار 
  

 جلنة الربنامج وامليزانية

وهي جتتمع مرة واحدة  .  عضوا، هي جهاز فرعي تابع للمجلس      ٢٧جلـنة الـربنامج وامليزانـية، اليت تتألّف من          
وقد ُعقدت . وتسـاعد الـس يف إعـداد ودراسـة برنامج العمل وامليزانية وغريمها من املسائل املالية      يف السـنة،    

 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٦ و٥دورة جلنة الربنامج وامليزانية الثانية والعشرون يومي 

 . تركيبة اللجنة احلالية٢ويبين اإلطار 
 

=وقت الحاضر الفي  تركيبة لجنة البرنامج والميزانية -٢اإلطار 

=
 كوبا

 كوت ديفوار
 املكسيك

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
 وإيرلندا الشمالية

 النمسا
 هنغاريا
 اليابان
=اليونان

 
 تونس
 اجلزائر

 مجهورية كوريا
 مجهورية كوريا الشعبية 

 الدميقراطية
 جنوب أفريقيا

 سويسرا
 الصني

 غواتيماال
=فرنسا

=
 االحتاد الروسي

 إثيوبيا
 أملانيا

 )االسالمية-مجهورية(إيران 
 إيطاليا

 باكستان
 بوركينا فاسو

 بولندا
 بريو
=تركيا

    
   معامل بارزة يف السياسة العامة-دال

 خطــة األعمــال بشــأن دور اليونــيدو ووظائفهــا يف املســتقبل، الــيت اعــتمدها جملــس التنمــية الصــناعية           •�
، توفّــر )١-ق/٧-م ع (١٩٩٧عة يف عــام وأقــرها املؤمتــر العــام يف دورتــه الســاب) ٢-م/١٧-م ت ص(

وقــد ُجمعــت أنشــطة املــنظمة يف جمــالني مــن   . أســاس عملــية الــتحول التنظــيمي والــربناجمي يف اليونــيدو  
وتقتضي خطة . تعزيـز القـدرات الصـناعية، والتنمـية الصناعية األنظف واملستدامة    : جمـاالت التركـيز مهـا    

الـتعاون التقين وأنشطة بصفتها حمفال عامليا يف االني       األعمـال مـن اليونـيدو أن تضـطلع بأنشـطة بشـأن              
 .وال تزال هذه اخلطة تشكل أساس عمل اليونيدو. املذكورين

 أن تكيف اليونيدو وظائفها وأولوياهتا وتوجه أنشطتها حنو وقائع ومتطلّبات جديدة            إىلتسليماً باحلاجة    •�
 دورته السادسة والعشرين يفتمد جملـس التنمـية الصناعية      تفرضـها البيـئة االقتصـادية العاملـية املتغـيرة، اعـ           
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صــوب حتســني إجنــاز "املــبادئ التوجيهــية االســتراتيجية ) ٧-م/٢٦-م ت ص (٢٠٠٢املعقــودة يف عــام 
 اجلهـود املـبذولة مـن أجل زيادة         يفواعُتـربت هـذه املـبادئ التوجيهـية مسـامهة هامـة             ". بـرنامج اليونـيدو   

 . جمال التعاون التقينيف زيادة تركيز أنشطة اليونيدو إىلهي تسعى كفاءة اليونيدو وفعاليتها؛ ف

ــد        •� ــة األم ــرؤية االســتراتيجية الطويل ــيان ال ــيدو يف ب ــرؤية اخلاصــة مبســتقبل اليون ــرد ال ، ٢٠١٥-٢٠٠٥ت
. ٢٠٠٥ يف دورة املؤمتــر العــام العاشــرة الــيت ُعقــدت ســنة ٢-ق/١٠-املعــتمدة كجــزء مــن القــرار م ع

ات اإلمنائـية الدولـية، تقـدم الـرؤية االسـتراتيجية الطويلـة األمـد رؤيـة مـرنة للعمليات                    واسـتجابة لألولويـ   
 :تركّز على ثالث أولويات مواضيعية

، بـتعزيز الـنمو الصناعي يف املناطق األقل منوا، مع           احلـد مـن الفقـر مـن خـالل األنشـطة اإلنتاجـية               
ــناء القــ    درات املؤسســية وتطويــر املنشــآت  التركــيز عــلى التشــغيل وتولــيد الدخــل، عــالوة عــلى ب

 الصغرية والصغرى؛

 مبسـاعدة البلدان على بناء وتطوير القدرات اإلنتاجية والقدرات املتصلة           ،بـناء القـدرات الـتجارية       
بالـتجارة عـلى حـد سـواء، مبـا يف ذلك بناء القدرات على استيفاء معايري األسواق الدولية املطلوبة            

 للمشاركة يف التجارة الدولية؛

 بالتركـيز على مصادر الطاقة املتجددة وتروجيها ودعم الربامج اليت تزيد من فعالية     ،البيـئة والطاقـة     
الطاقــة الصــناعية إىل احلــد األقصــى، عــالوة عــلى األنشــطة األخــرى الــيت تعــزز التنمــية الصــناعية     

 .املستدامة وتدعم تنفيذ االتفاقات البيئية الدولية
   
 مل  اليونيدو حول العا-هاء

 مكتــبا ١٦ مكتــبا إقليمــيا و١٢، احتفظــت اليونــيدو بشــبكتها امليدانــية الــيت تــتألف مــن  ٢٠٠٦يف عــام  •�
وقد بدأ ثالثة عشر مكتبا مصغرا من مكاتب اليونيدو العمل     . قطـريا، بعضها يغطّي أكثر من بلد واحد       

 .٢٠٠٤منذ التوقيع على اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عام 

تشجع اليونيدو تدفّقات االستثمار والتكنولوجيا إىل البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالية من           •�
 مكتـبا من مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا وأربع وحدات لترويج  ١٥خـالل شـبكة تـتألّف مـن       

 .االستثمار

نظف، أنشأهتا اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة  مركزا وطنيا لإلنتاج األ٣٤عـالوة عـلى مـا سـبق، هناك           •�
للبيـئة، ومخسـة مراكـز أخـرى جيـري إنشـاؤها حالـيا، وتسعة مراكز دولية للتكنولوجيا تسري يف مراحل                   

 .خمتلفة من التطوير وتعمل على حنو وثيق مع مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا

ونــيويورك ) األمــم املــتحدة(وجنــيف ) اد األورويباالحتــ (لحتــتفظ اليونــيدو مبكاتــب اتصــال يف بروكســ •�
 ).األمم املتحدة(
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  امليزانية والتعاون التقين-واو

 . مليون يورو٣٥٦ يبلغ ٢٠٠٧-٢٠٠٦احلجم املقدر لعمليات اليونيدو لفترة السنتني : امليزانية •�

/  كانون األول٣١الـتقين حىت    القـيمة اإلمجالـية لـربامج اليونـيدو ومشـاريعها اجلاريـة يف مـيدان الـتعاون                   •�
 . مليون دوالر٤٩٤,٦، بلغت ٢٠٠٦ديسمرب 

 ١١٣,٧، أي ١٩٩٣ بلغـت أعـلى مستوى هلا منذ عام   ٢٠٠٦قـيمة تنفـيذ أنشـطة الـتعاون الـتقين عـام            •�
، مما يعزز االجتاه  ٢٠٠٠ يف املائة على الرقم املقابل يف عام         ٦٥وهـذا ميـثّل زيـادة قدرهـا         . ملـيون دوالر  

 .ي صوب زيادة خدمات التعاون التقين اليت تقدمها اليونيدواملتنام
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 الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
  

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 أرمينيا
 إريتريا
 إسبانيا
 إسرائيل

 أفعانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا
 أوكرانيا

 )اإلسالمية-مجهورية(إيران 
 ايرلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان
 البحرين
 الربازيل
 بربادوس
 الربتغال
 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالديش
 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 ولنداب

 بوليفيا
 بريو

 بيالروس

 تايلند
 تركمانستان

 تركيا
 ترينيداد وتوباغو

 تشاد
 توغو
 تونس
 تونغا
 ليشيت-تيمور

 جامايكا
 اجلبل األسود

 اجلزائر
 جزر البهاما
 جزر القمر

 اجلماهريية العربية الليبية
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 اجلمهورية التشيكية
 مجهورية تنـزانيا املتحدة

 الدومينيكيةاجلمهورية 
 اجلمهورية العربية السورية

 مجهورية كوريا
مجهورية كوريا الشعبية 

 الدميقراطية
مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية
مجهورية الو الدميقراطية 

 الشعبية
مجهورية مقدونيا 

 اليوغوسالفية سابقا
 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرك
 دومينيكا

 الرأس األخضر
 واندار

 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 سان تومي وبرينسيـيب
سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين
 سانت كيتس ونيفيس

 سانت لوسيا

 سري النكا
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 ُعمان
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 غينيا
 االستوائية-غينيا
 بيساو-غينيا

 فانواتو
 فرنسا
 الفلبني

-مجهورية(فنـزويال 
 )البوليفارية

 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كازاخستان
 الكامريون
 كرواتيا
 كمبوديا
 كوبا

 كوت ديفوار

 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كينيا
 لبنان

 لكسمربغ
 ليربيا
 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالطة
 مايل

 ماليزيا
 مدغشقر

 مصر
 املغرب

 املكسيك
 مالوي
 ملديف

 اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة لربيطانيا 

العظمى وإيرلندا 
 الشمالية

 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق
 موناكو
 ميامنار
 ناميبيا
 النرويج
 النمسا
 نيبال
 رالنيج

 نيجرييا
 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 هايتـي
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا
 اليابان
 اليمن
اليونان
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الشكل 
٦-

  هيكل اليونيدو التنظيمي

٣١
 كانون األول

/
ديسمرب 

٢٠٠٦

مكتب
املديـر العـام

 

مكتب خدمات
الرقابة الداخلية

 

مك
تب الشؤون القانونية

املكتب املعين باستراتيجيات املنظمة والتعلّم فيها
 

•
فريق التخطيط االستراتيجي والتنسيق

•
 

فريق الشراكات االستراتيجية وحشد 
املوارد

 

•
 

فريق التقييم
 

•
 

أمانة أجهزة تقرير السياسات 
والعالقات اخلارجية

 
مكتب اليونيدو

جبنيف
 

مكتب اليونيدو 
بنيوي

ورك
 

مكتب اليونيدو 
بربوكسل

 

شعبة صوغ الربامج والتعاون التقين
شعبة العمليات امليدانية وتنسيق الربامج

شعبة الدعم الربناجمي واإلدارة العامة
 

فرع بناء القدرات
التجارية

 

فرع ترويج االستثمار
والتكنولوجيا

 

فرع الصناعات الزراعية
والدعم القطاعي

 

فرع تنمية القطاع
ص
اخلا

 

فرع الطاقة واإلنتاج
األنظف

فرع االتفاقات الب 
املتعددة األطرافيئية
 

فرع التنسيق اإلقليمي
وامليداين

برنامج أفريقيا 

برنامج املنطقة العربية

برنامج آسيا واحمليط
اهلادئ

 

برنامج أوروبا والدول
املستقلة حديثا

برنامج أمريكا الالتينية 
والكاريـيب

 

املكاتب
 اإلقليمية
املكاتب القُطرية

املكاتب املصغرة 
 

فريق الربامج اخلاصة
فرع إدارة املوارد 

البشرية
 

فرع البحوث
واإلحصاءات

 
خدمات إدارة املعلومات

واالتصال
 

أمانة الفريق االستشاري
املعين بالنوعية وجلنة 

املوافقة على ا
لربامج

 

فرع الشؤون املالية
فرع خدمات دعم  

العمليات
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 املختصرات
  

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا :سكوااإل
  االستثمار يف أفريقياشبكة اليونيدو هليئات ترويج :أفريبانت

 املؤمتر الثالث لشبكة اليونيدو هليئات ترويج االستثمار يف أفريقيا :أفريبانت الثالث
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا :يكااإل

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا :اإليكواس
 ني باملسؤوليةمي املشاريع املتحلّالرباجمية اخلاصة مبنظّ :ريب
  األغذية والزراعةمنظمة :فاوال

 مؤمتر وزراء الصناعة األفريقيني :كامي
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة :يونسكوال

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي :اليونديب
 مكتب األمم املتحدة بفيينا :يونوفال

 برنامج األمم املتحدة للبيئة :اليونيب
 ية الصناعيةمنظمة األمم املتحدة للتنم :يونيدوال
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