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 منظمة األمـم املتحدة للتنمية الصناعية
=٢٠٠٨فييـنا، 



 

 

 
 

ال تنطوي التسميات املستخدمة يف      و . ن جانب األمم املتحدة  هذه الوثيقة صادرة دون تنقيح رمسي م     
نها على اإلعراب عن أي رأي كان من جانب أمانة       تضمّ توال طريقة عرض املادة اليت    الوثيقة  ههذ

 أو   أو مدينة إقليم  بشأن املركز القانوين ألي بلد أو       )اليونيدو (منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية      
، أو نظامها االقتصادي أو درجة  القائمة فيها أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها  أو للسلطات   منطقة
ُيقصد منها الُيسر اإلحصائي وال تعّبر      " نامية"، أو "صناعية "، أو "متقّدمة "والتسميات من قبيل    . تنميتها

شركات أو  وذكر أمساء  . بالضرورة عن حكم على املرحلة اليت بلغها بلد أو منطقة ما يف مسرية التنمية    
 .منتجات جتارية ال يعين أهنا حتظى بتأييد اليونيدو  
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تنطلق قُدماً إىل    بالنسبة لليونيدو، إذ استندت املنظمة إىل َمواطن قوَّهتا السابقة ل         عاماً مثرياً ٢٠٠٧كان عام 
 .جماالت جديدة من النشاط                

فنحن ال نستطيع، بل ال                     . إن احلدَّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية ال يزال يف صميم عمل اليونيدو                                                                 
وما زلُت على اقتناع بأن                    . جيب، أن نرضى بأن نصف سكان العامل ال يزالون يعيشون يف حالة فقر مدقع                                                           

اً حيوياً يف التخفيف من وطأة الفقر ختفيفاً حقيقياً على املدى الطويل يف البلدان                                                                       الصناعة ميكن أن تؤدِّي دور                    
فمن خالل التحوُّل االقتصادي القوي والنمو السريع استناداً إىل التنويع الصناعي والتجارة ميكن لألمم                                                                                 . النامية     

ويف هذا الصدد فإن رسالة اليونيدو                               . النامية أن تنعم يف هناية املطاف مبستويات املعيشة األعلى اليت تصبو إليها                                                            
 .يف النهوض بالتنمية الصناعية املستدامة والتعاون الصناعي الدويل ما زالت تكتسي أمهيتها احلامسة                                                                                     

على أن اليونيدو ليس باستطاعتها أن تأيت هبذا التحوُّل وحدها، وهلذا السبب واصلت املنظمة مشاركتها                                                               
تحدة، عاملة عن كثب مع منظمات األمم املتحدة األخرى على إجياد سبل                                             الفعَّالة يف مسرية إصالح األمم امل                    

وإين ألعتقد اعتقاداً صادقاً               . لتحسني االتِّساق على نطاق املنظومة على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين                                            
مل كافة منظمات              بأن التحدِّيات اإلمنائية الكربى اليت نواجهها اليوم ال ميكن التصدِّي هلا بنجاح إالَّ بأن تع                                                     

وإذا ما استطعنا أن نضمَّ قوانا معاً وأن نعمل ككيان واحد فإننا سنكون                                            . األمم املتحدة بالتناسق معاً               
 .منصفني ملن نتوخَّى مساعدهتم                   

 رسالة من املدير العام
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واليونيدو، إذ حتذو حذو األمني العام لألمم املتحدة، تدعم دعماً قوياً اجلهود الرامية إىل مكافحة تغيُّر املناخ،                                                                       
 كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة، ومساندة تقنيات اإلنتاج األنظف، وتشجيع مصادر الطاقة                                                             وتعزيز   

ويف هذا الصدد، أشعر باالعتزاز لتعييين رئيساً لشبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة أثناء فترة                                                  . املتجدِّدة     
 مسعى لبلوغ هذه              وهبذه الصفة أعتزم ضم كل قوى األمم املتحدة معا يف                                  . ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنتني     
وعلينا أن نعمل اآلن على تأمني                    . إنين أُدرك وجود شعور مشترك باإلحلاح يف مجيع أرجاء العامل                                        . األهداف    

ويف أعقاب مؤمتر األمم املتحدة                      . فهذا أمر ال حيتمل التأخري                 . مستقبل مستدام لكوكبنا وللمجتمع العاملي                            
، ستبدأ قريباً يف إطار خريطة طريق بايل مفاوضات ستتناول                                         ٢٠٠٧املعين بتغيُّر املناخ، املعقود يف بايل عام                          

 ما حدَّده بروتوكول كيوتو من أهداف بشأن                             ٢٠١٢ عام     يف كيفية التصدِّي لتغيُّر املناخ بعد أن ينتهي                        
 .وتتطلَّع اليونيدو إىل القيام بدور فعَّال يف هذا اجلهد                                . االنبعاثات     

لتغيري من أجل التغيري، ومن مثَّ ضمنَّا توطيد ما حقَّقته املنظمة من                                                   لقد تفادينا، من خالل اإلدارة الواعية، ا                         
ويف نفس الوقت واصلنا تبسيط ممارسات عملنا وإدخال مبادئ                                       . منجزات إجيابية يف السنوات السابقة                    

  .اإلدارة القائمة على النتائج يف كافة نواحي عمل املنظمة حتسيناً الختاذ القرارات، والشفافية، واملساءلة                                                               
واألرقام       . وجممل النتائج يبعث على التشجيع، مع حمافظة تعاون اليونيدو التقين على اجتاهه الصعودي القوي                                                                   

؛ وبلغ إمجايل          ٢٠٠٧ مليون دوالر يف عام                ١١٧,٣فقد بلغت قيمة املشاريع املنفَّذة                      : تتحدَّث عن نفسها            
  ٢٠٠٧موال اليت متَّ حشدها يف عام                      مليون دوالر؛ واأل              ٢٨٠,١حجم املشاريع املتاح للتنفيذ يف املستقبل                             

 . وميثِّل الرقمان األخريان مستويات مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ اليونيدو                                           - مليون دوالر            ١٧٢,٧تبلغ    

وُتوِّجت السنة بانعقاد الدورة الثانية عشرة ملؤمتر اليونيدو العام اليت حقَّقت جناحاً كبرياً وحضرها عدد كبري                                                         
ومجع هذا احلدث بني جلسات تشريعية وأحداث دينامية                                         .  عدد يف تاريخ املنظمة              بل أكرب    -من املندوبني          

وتفاعلية أبرزت النواحي املوضوعية لعمل اليونيدو، يف شكل منتدى تنمية صناعية، وندوات رفيعة املستوى                                                                            
 .ملناقشة املواضيع، واجتماعات مائدة مستديرة إقليمية، فضالً عن عرض عام ألنشطة اليونيدو                                                                

 على أن اليونيدو هي حقاً منظمة ماضية                              ٢٠٠٧التقرير السنوي           لواثق من أنكم ستوافقون بعد قراءة                           وإين   
 .قُدماً يف مساعدة املستفيدين من منظمتنا على مواجهة حتدِّيات النمو والتنمية بنجاح                                                      

 

 



 

 

 ١ استعراض أحداث السنة
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   الدورة الثانية عشرة للمؤمتر العام لليونيدو           -ألف 

 
انعقدت الدورة الثانية عشرة للمؤمتر العام لليونيدو، وهو أعلى جهاز لتقرير السياسات يف املنظمة، يف                  

 مشارك من كافة       ١ ٥٠٠وقد استقطب املؤمتر حوايل          . ٢٠٠٧ديسمرب     / كانون األول     ٧ إىل   ٣فيينا من   
وكان من بني املشاركني مخسة رؤساء دول               .  دولة عضوا   ١٣٠أكثر من     فيه   وُمثّلت   أحناء العامل 

 تنفيذيني   الرؤساء    حضور ال   وأكّد  . م والنامي   وزيرا من العاملني املتقدّ    ٧٠وحكومات وأكثر من          
 للعديد من كربى املنظمات الشريكة لليونيدو، مبا فيها منظمة التجارة العاملية وبرنامج األمم                

ومركز التجارة الدولية، األمهية اليت توليها اليونيدو للروابط الوثيقة مع             ) اليونيب  (ة للبيئة   املتحد
 تضطلع بأنشطة تكّمل أنشطتها، وذلك لضمان اتساق جهود التنمية لكي يكون هلا                               اليت   وكاالت   ال

 .قصى   األثر األ 

روبية والدولية، السيدة أورسوال                       لشؤون األو        االحتادية ل     وزيرة    ال   معايل     وقد افتتحت املؤمتر العام رمسيا                    
أثنت على الدور الفريد الذي تقوم به اليونيدو يف معاجلة التحديات                                                              ف  ف،  ي ض  باسم النمسا، البلد امل                    ، بالسنيك      

  دعم املنشآت         و  تطوير التكنولوجيا ونقلها                         تشمل     اليت      ، املستقبلية، ونّوهت بالطائفة الواسعة ملسؤوليات املنظمة                                              
 . فرص للعمالة املنتجة وكفاءة الطاقة وإدارة البيئة                            اد وإجي الصغرية واملتوسطة              

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليت     ، واللجنة الرئيسية           املؤمتر بكامل هيئته          اجتماعات        ) ١انظر الشكل         (وتضّمن جدول أحداث املؤمتر العام                         
. ة ة ووضعتها يف صيغتها النهائي                    رات والقرارات املهمّ              ناقشت خالهلا الدول األعضاء عددا من مشاريع املقرّ                                   

 يستند     باإلضافة إىل ذلك، شكّل منتدى للتنمية الصناعية رفيع املستوى بشأن األولويات املواضيعية اليت                                                                      
 رفيعة املستوى بشأن املسائل املتعلقة بكل أولوية                                  أفرقة    ة  عمل اليونيدو نقطة انطالق للمناقشات يف ثالث                             إليها  

  بادل  وض واملعارض املزيد من الفرص لت                       العر   وأتاحت      .  ومخس موائد مستديرة إقليمية                    ، من األولويات         
 .املعلومات واملعارف              

حظي منتدى املؤمتر العام حبضور 
 . حماضرين مرموقني

السيد لويس :  إىل اليمنيمن اليسار
كارلوس كارفاهلو، مدير مؤسسة 

كانابالن، الربازيل؛ السيد منصور كاما،
رئيس االحتاد الوطين ألرباب العمل 
بالسنغال؛ السيدة بتريشيا فرانسيس، 

املديرة التنفيذية ملركز التجارة الدولية؛ 
السيد تود بنجامني، حمّرر الشؤون املالية 

دير املناقشة؛  م-لشبكة سي أن أن 
معايل السفري ساواكو تاكييوشي، 

مستشار خاص لوزير اخلارجية 
وبروفيسور يف جامعة كيوتو، اليابان؛ 

السيد كاريل بالها، نائب وزير، 
وزارة البيئة، اجلمهورية التشيكية؛ 

السيد علي موفوروكي، رئيس ومدير 
عام جمموعة إنفوتيك إنفستمنت، 

لسيد ميغيل مجهورية تنـزانيا املتحدة؛ ا
سينتينو، بروفيسور يف شعبة علم 

االجتماع والشؤون الدولية، جامعة 
.ةبرنستون، الواليات املتحدة األمريكي



  

الشكل 
١

  :
ث الدورة الثانية عشرة للمؤمتر العام

جدول أحدا
 

اجلمعة، 
٧

 كانون األول
/

ديسمرب
 

س، 
اخلمي

٦
 كانون األول

/
ديسمرب

 
األربعاء، 

٥
 كانون األول

/
ديسمرب

 
الثالثاء، 

٤
 كانون األول

/
ديسمرب

 
االثنني، 

٣
 كانون األول

د/
يسمرب

 
اجللسة العامة التاسعة

 
اجللسة العامة السابعة

 
اجللسة العامة اخلامسة

 
اجللسة العامة الثالثة

 
اجللسة العامة األوىل

 
ت واعتمادها

ت والقرارا
النظر يف املقررا

 
ت خارجي

تعيني مراجع حسابا
 

اللجنة الرئيسية 
-

 اجللسة اخلامسة
 

فريق رفيع املستوى بشأن الصناعة اخلضراء
 

ض 
عر

ت 
عن املركز الدويل لتكنولوجيا

الطاقة اهليدروجينية 
-

 األنشطة اهليدروجينية 
يف العامل

 

ض
جلنة وثائق التفوي

 
املناقشة العامة

اللجنة الرئيسية  
-

 اجللسة الثالثة
 

ت الشراكة 
فريق رفيع املستوى بشأن اتفاقا

االقتصادية
 

ض املنشور الرئيسي، وكالة التنمية 
عر

الفرنسية
 

ب
املكت

 
املنا

قشة العامة 
)

الوزراء
( 

اللجنة الرئيسية 
-

 اجللسة األوىل
ض الوقود األحيائي بالربازيل 

عر
 

مائدة مستديرة إقليمية للبلدان العربية
 

فريق رفيع املستوى بشأن تكوين الثروة من 
أجل احلد من الفقر

 :
دور الصناعة

 
ض من الصني

عر
 

افتتاح اجللسة
 

ت
ت من رؤساء الدول واحلكوما

بيانا
 

افتتاح
 املناقشة العامة

 

 
اجللسة العامة الثامنة

 
اجللسة العامة السادسة

 
اجللسة العامة الرابعة

 
اجللسة العامة الثانية

 
 

املناقشة العامة
 

املناقشة العامة
 

املناقشة العامة
 

املناقشة العامة 
)

الوزراء
( 

 
اللجنة الرئيسية 

-
 اجللسة السادسة

 
اللجنة الرئيسية 

-
 اجللسة الرابعة

 
اللجن

ة الرئيسية 
-

 اجللسة الثانية
 

منتدى التنمية الصناعية 
)

ت 
ثالثة مواضيع ذا

أولوية
( 

 
 

مائدة مستديرة إقليمية ألمريكا الالتينية 
والكاريـيب

 
مائدة مستديرة إقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ

 
 

 
 

مائدة مستديرة إقليمية ألوروبا والدول 
املستقلة حديثا

 
مائدة مستديرة لبلدان احتاد

 هنر مانو
 

 

 
 

 
 

 
ض
املعار

 
البيئة والطاقة

 
ت التجارية

بناء القدرا
 

احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية  
 

•
 

ت اإلجيار 
منشورا

الكيميائي
ف الوطين

 ومركز اإلنتاج األنظ
 

•
 

االمتثال لربوتوكول مونتريال
 

•
 

ك الطاقة
كش

 
•

 
الشراكة األوروبية املعنية باملياه

 
•

 
املركز الدويل 

لتكنولوجيا الطاقة اهليدروجينية 
-

 تركيا
 

•
 

مرصد الطاقة املتجددة 
 

•
 

ت املتقادمة 
املبيدا

 
•

 "
ض
ت على األر

نظرا
 "

-
 التنمية املستدامة

 
•

 
الوكالة احلكومية حلماية البيئة 

-
 الصني

 

•  
مراكز رائدة ملعاجلة األغذية 

 
•  

ض األعمال التجارية يف اهلند
معر

 
•  

مركز البحرين لترويج االستثم 
ار والتكنولوجيا

 
•  

شبكة الكراسي اجلامعية لترويج االستثمار والتكنولوجيا 
 

•  
ص
ت تنمية القطاع اخلا

منشورا
: 

 -
ت التصدير 

 دليل احتادا
 

 -
 برنامج حتقيق التنظيم املسؤول للمشاريع

 
•  

ب، املشترك بني اليونيدو ومصر  
املركز املعين بإمكانية التعقّ

 
•  

ت واليو
الشراكة بني مايكروسوف

نيدو 
 

•  
ب واخليزران 

مركز تكنولوجيا القص
 

•  
الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية 

)
أملانيا

 (
-

 التعاون مع 
اليونيدو 

 
• 

شبكة 
ت ترويج االستثمار يف أفريقيا

اليونيدو هليئا
 

•  
برنامج مدغشقر للحرير 

 
•  

ب يف بلدان احتاد هنر املانو
تشغيل الشبا

 
•  

احلد من الفقر يف بوركي
نا فاسو

 
•  

ص
ت تنمية القطاع اخلا

منشورا
 :

ت االستراتيجية الرامية إىل 
جمموعة أدوا

ت الفقرية
ص بالفئا

تنمية اهتمام القطاع اخلا
 

•  
تطوير الطاقة الريفية

 :
ت القوى الكهربائية الصغرية

مشاريع إيضاحية حملطا
 

•  
ت تايتو اجللدية 

ب وملحقا
حقائ

 
•  

الصناعة املشتركة بني اليونيدو وإيرا
 ن 

•  
ت تنظيم املشاريع لدى املرأة

تنمية قدرا
 

•  
ب
ت تنظيم املشاريع لدى الشبا

تنمية قدرا
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نظر منتدى التنمية الصناعية يف مسائل التنمية الصناعية األساسية يف سياق األمناط السريعة التغّير لإلنتاج                                                         
عاوضات بني األولويات                 كما أوىل عناية خاصة إىل أوجه التكامل وامل                               . العاملي واالستهالك والتجارة                  

 لليونيدو، وهي احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية، وبناء القدرات التجارية،                                                           الثالث   املواضيعية        
 .والبيئة والطاقة        

توليد الثروة        "فناقش الفريق املعين بـ             . واختار كل فريق من األفرقة رفيعة املستوى موضوعا من هذه املواضيع                                              
الدورين اللذين يكمل كل منهما اآلخر تكميليني، رغم اختالفهما،                                                "  دور الصناعة        :من أجل احلد من الفقر                 

 التنمية اليت يقودها القطاع اخلاص، والطرائق االبتكارية ملكافحة                                           يف اللذين يقوم هبما القطاعان العام واخلاص                           
اتفاقات الشراكة              : جارية    بناء القدرات اإلنتاجية من أجل القدرة التنافسية الت                                "أما الفريق املعين بـ             . الفقر   

فقد ناقش الفرص والتحديات اليت تطرحها اتفاقات الشراكة االقتصادية، اليت يتفاوض بشأهنا                                                          " االقتصادية    
: الصناعة اخلضراء         "وأخرياً، ركّز الفريق املعين بـ                 . االحتاد األورويب وبلدان أفريقيا والكاريبـي واحمليط اهلادئ                                 

ة فعالية املوارد يف الصناعة، وأسواق للخدمات الصناعية، والسياسات                                            على زياد     " ترويج النمو واحلماية            
 .الصناعة    " ختضري   "الالزمة لتشجيع الُنهج االبتكارية بشأن                           

فتناولت       .  حدة   على   وتطّرقت املوائد املستديرة اإلقليمية إىل حتديات التنمية الصناعية اخلاصة باملناطق كال                                                 
شاكل املتعلقة ببطالة الشباب وانعدام األمن يف بلدان احتاد هنر مانو                                         املائدة املستديرة اخلاصة بأفريقيا امل                 

أما بالنسبة للبلدان العربية، فكان املوضوع الرئيسي هو الدور الذي يؤديه القطاع الصناعي                                                    . وكوت ديفوار          
سيا واحمليط        وركّزت املائدة املستديرة آل               ). النفط، بوجه خاص            (يف تنويع اقتصاداهتا مبنأى عن املوارد املعدنية                         

وشكّل موضوع التوقف التام عن                       . اهلادئ على األثر العاملي لالقتصادين الصيين واهلندي السريعي النمو                                        
. تصريف الفضالت الصناعية السائلة من أجل استدامة البيئة الشاغل الرئيسي ألوروبا والدول املستقلة حديثا                                                                 

سطة مها املوضوعان الرئيسيان بالنسبة ألمريكا                          وكان اإلنصاف االجتماعي ودور املنشآت الصغرية واملتو                                   
 .الالتينية والكاريبـي            

وتضّمن الربنامج أيضا عروضا عديدة حول مواضيع ذات صلة بالبيئة وسلسلة من املعارض اليت تناولت                                                                      
 ).١انظر الشكل          (املواضيعية       أولويات اليونيدو            

. عملية االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة                                        اعتمد املؤمتر العام قرارا مهّما بشأن مشاركة اليونيدو يف                                                   
يف مثانية بلدان رائدة، وتكّرس األمم املتحدة                                       " أمم متحدة واحدة               "، أُطلقت مبادرة               القطري      وعلى املستوى             

. وهي برنامج واحد وإطار ميزانية واحد وقائد واحد ومكتب واحد                                                     " اآلحاد األربعة           "جهودا كبرية لتنفيذ                 
 العملية تعّزز دور اليونيدو يف البلدان النامية ويف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة                                                                       والحظ القرار أنّ هذه                 

انتقالية، وطلب من املدير العام مواصلة تنسيق أنشطة اليونيدو وتروجيها على املستوى العاملي واإلقليمي                                                                                            
 بشأن الدور الذي تؤديه                 من هذا الفصل على املزيد من املعلومات                          طاء وميكن االطالع يف الباب                 . والقطري       

 .اليونيدو يف حتسني اتساق منظومة األمم املتحدة                                

وأجريت انتخابات هبدف اختاذ قرار حول الدول األعضاء اليت ستمأل مقاعد جهازي تقرير السياسات يف املنظمة                                                                                               
 خارجي وأسفر              كما جرى انتخاب لتعيني مراجع حسابات                                  . ومها جملس التنمية الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية                                             

 .٢٠٠٨يوليه       / متوز    ١عن تعيني مراجع احلسابات العام يف باكستان هلذا املنصب ملدة سنتني، ابتداء من                                                                       
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وأشار املدير العام إىل أنه طُلب من                . وخالل املؤمتر العام، أظهرت املنظمة استقرارها املايل وإدارهتا املالية احلصيفة                         
وقد أهنك ذلك        . سة تقّشف وقبول ميزانيات ذات منو إمسي يعادل الصفر              اليونيدو، خالل عشرة أعوام، اتباع سيا         

وأشار املدير العام إىل أن اليونيدو ستجد صعوبة يف االستمرار يف تقدمي خدماهتا على                         . املنظمة إىل أقصى احلدود        
 .مةالنحو الذي كانت عليه ويف الوفاء بطلبات جديدة ما مل يتم احلصول على استثمار إضايف يف املنظ                                   

   
 
 
 
 
 
 
 
  
   إدارة شؤون التعاون التقين      -باء

 
 تعزيز آلية استعراض الربامج واملشاريع واملوافقة عليها                  

 
، أنشئت جلنة وحيدة للموافقة على الربامج، بدعم من الفريق االستشاري املعين باجلودة،                                                         ٢٠٠٦يف عام      

وتوكل إىل جلنة املوافقة على الربامج                            . داخليا    الستعراض مجيع أنشطة التعاون التقين تقريبا واملوافقة عليها                                     
مهمة استعراض برامج ومشاريع اليونيدو واملوافقة عليها، وحيث تدعو احلاجة، ميكنها أن ختّصص موارد                                                                              

 .اليونيدو القابلة للربجمة ملقترحات التعاون التقين يف إطار معايري حيددها اجمللس التنفيذي                                                        

ستعراض واملوافقة هذه بقدر أكرب، وعملت بنفس الطرائق اليت كانت                                          ، مت تعزيز آلية اال        ٢٠٠٧ويف عام       
 تعمل هبا، وإن كان ذلك مع التغريات اليت حتصل كل سنتني يف تكوين جلنة املوافقة على الربامج                                                                   

/ أبريل وتشرين األول             /والفريق االستشاري املعين باجلودة، مبا يتماشى مع النظام احلايل للدوران يف نيسان                                                     
 وتضمن هذه املمارسة للعضوية الدورية متثيال منّسقا ومتوازنا للوحدات التنظيمية املعنية بوضع                                                                       .أكتوبر   

 .الربامج وتنفيذها           

 تشكّل أساس العملية اليت                ٢٠٠٦أغسطس       /وبقيت املبادئ التوجيهية للتعاون التقين اليت مت إصدارها يف آب                                     
، أجريت أنشطة تدريبية مكثّفة بغية إطالع                                وبناء على ذلك        . وضعتها املنظمة للموافقة على املقترحات                           

املوظفني املعينني حديثا على املبادئ التوجيهية واإلجراءات التشغيلية والتوجيهات اإلدارية املنطبقة األخرى                                                                                
 .من أجل ضمان املزيد من التحسينات يف مواءمة مقترحات التعاون التقين مع األولويات املواضيعية للمنظمة                                                                             

أبرزَِ أحد معروضات املؤمتر
العام مشاريع اليونيدو 
احلافزة للصناعات اليت 

الذهب "تستخدم اخليزران 
، يف العديد من "األخضر

 .البلدان النامية



א =٢٠٠٧א

V 

 افقة على الربامج والفريق االستشاري املعين باجلودة                 أنشطة جلنة املو     
 

 جلنة املوافقة على الربامج
 

جريا على املمارسة اليت أرسيت يف العام املنصرم، استمرت جلنة املوافقة على الربامج يف االجتماع بانتظام                                                                     
ات امليدانية وتنسيق             عبة العملي      ش (كل أسبوعني، وألغراض خاصة عندما تدعو احلاجة، برئاسة املدير اإلداري                                         

حبضور عضوين دائمني وثالثة ممثلني عن كل جمال من جماالت األولوية املواضيعية الثالثة، إىل                                                         ) الربامج   
جانب ممثل عن فريق التقييم، الستعراض كشوف ملّخصات اخلدمات، ومفاهيم املشاريع، ووثائق املشاريع                                                                      

وإمجاال،       .  املشاريع وامليزانية           على   ختلفة إلدخال تنقيحات                  املفّصلة، ووثائق الربامج املتكاملة، والطلبات امل                                  
 مقترحات خمتلفة، بنسبة موافقة إمجالية بلغت                                 ٣٠٧؛ ومتت مراجعة            ٢٠٠٧ اجتماعا خالل عام               ٣٥ُعقد    
  ٢ويبّين الشكل          .  تصنيفا للقرارات الصادرة عن جلنة املوافقة على الربامج                                  ١ويقّدم اجلدول           .  يف املائة      ٨٥

 .يمي للمقترحات          التوزيع اإلقل      
  

 ، ٢٠٠٧اإلجراء الذي اختذته جلنة املوافقة على الربامج بشأن املقترحات املقّدمة خالل عام  -١اجلدول 
 ٢٠٠٨يناير /حىت كانون الثاين

 القرار العـدد النسبة املئوية
 املقترحات اليت حظيت باملوافقة ٢٦١ ٨٥
 املقترحات اليت أرجئ البت فيها ١٩ ٦
 رحات اليت طُلب أن ُيعاد تقدميهااملقت ٢١ ٧
 املقترحات اليت مل حتظَ باملوافقة ٦ ٢

 اجملموع ٣٠٧ ١٠٠
   

   توّزع املقترحات حسب املنطقة-٢الشكل 

 

أفريقيا
٣٦% 

آسيا واحمليط اهلادئ
١٩% 

يأمريكا الالتينية والكاريبـ
٨% 

أوروبا والدول املستقلة حديثا
٩% 

املنطقة العربية
١٠% 

 املشاريع األقاليمية والعاملية
١٨% 
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   الفريق االستشاري املعين باجلودة
أي أنه يضم رئيسا،              : إنّ تكوين الفريق االستشاري املعين باجلودة مشابه لتكوين جلنة املوافقة على الربامج                                                  

وموظفني دائمني اثنني، وممثلني لكل جمال من جماالت األولويات املواضيعية الثالث، أال وهي احلد من الفقر                                                                            
. من خالل األنشطة اإلنتاجية، وبناء القدرات التجارية، والبيئة والطاقة، باإلضافة إىل ممثل عن فريق التقييم                                                                    

 .٢٠٠٧ل عام       وقد عّزز هذا الفريق أيضا عملياته خال                       

 مقترحا، مبا يف ذلك كشوف                    ٢٣٥وقد استعرض الفريق، خالل اجتماعاته األسبوعية، ما جمموعه                                        
ومتت مناقشة معظم الوثائق املطروحة مع اجلهات اليت                                       . ملّخصات اخلدمات ووثائق املشاريع والربامج                              

يف التوثيق، قبل تقدمي املقترحات                      األسئلة وتقدمي املشورة حول التحسينات املمكنة                                على  قّدمتها من أجل الرد            
 . التمويل       يف إىل جلنة املوافقة على الربامج وإىل اجلهات املاحنة للنظر                                         

وُتظهر نسبة املوافقة العالية من جانب جلنة املوافقة على الربامج أنّ الفريق يساهم يف التحسني املتواصل                                                             
 يتعلق بتصميم وثائق الربامج واملشاريع وطرائق                             ألنشطة التعاون التقين اليت تضطلع هبا املنظمة، وخاصة فيما                                   

 . ذلك إدراج آليات للرصد واإلبالغ والتقييم                               يف تنفيذها، مبا        
  

 صايف قيمة املشاريع املوافَق (حشد األموال والتعاون التقين  -جيم
 )عليها واملنجزة

 
   صايف قيمة املشاريع املوافَق عليها واملنجزة               : التعاون التقين     

. ٢٠٠٧وات األخرية عدد من التطورات فيما يتعلق حبشد األموال، وقد آتت أُكلها يف عام                                                  حدث يف السن        
فقد حظي التركيز على األولويات املواضيعية مبوافقة قوية من جانب اجلهات املاحنة احلكومية، وأصبح                                                                         

 الشراكة االقتصادية            لليونيدو اآلن نفاذ مباشر ألموال مرفق البيئة العاملية، وأصبح للمنظمة دور يف اتفاقات                                                 
 .اجلديدة لالحتاد األورويب               

بلغ صايف قيمة مشاريع التعاون التقين وبراجمه املوافَق عليها من مجيع مصادر األموال احملشودة خالل عام                                                                     
  ٢٠٠٦ مليون دوالر عّما شهده عام                   ٥٠ مليون دوالر، وهو ما يزيد بأكثر من                       ١٧٢,٧ ما جمموعه       ٢٠٠٧

ويشمل هذا اجملموع القياسي صايف الزيادات الصافية يف ميزانيات                                           . ريخ اليونيدو        وميثل أعلى مستوى يف تا             
 مليون دوالر، وزيادة يف حجم املدفوعات املستحقة يف املستقبل مبوجب                                                ١٥١املشاريع اجلارية، اليت تبلغ                    
مة من اجلهات املاحنة                  مليون دوالر، وزيادة يف املسامهات القابلة للربجمة املقدّ                                     ١٨,٨االتفاقات املربمة مبا قدره                   

ونظرا أيضا إىل احلجم احلايل للمشاريع املنجزة خالل العام                                            .  مليون دوالر         ٢,٩واليت استلمتها اليونيدو بلغت                     
 مليون دوالر، ارتفع جمموع حافظة املشاريع اجلارية والربامج اليت ستنفذ يف املستقبل مبقدار                                                                   ١١٧,٣والبالغ     
 .وهذا أيضا رقم قياسي يف تاريخ اليونيدو                            ). ٣انظر الشكل           (يون دوالر          مل  ٢٨٠,١ مليون دوالر ليبلغ              ٥٢,٥

 من التمويل أن ميكّن اليونيدو من زيادة املشاريع املنجزة زيادة كبرية يف                                              العايل   ومن شأن هذا املستوى                
 .السنوات القادمة          
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 إجناز أنشطة التعاون التقين، واألموال املتاحة للتنفيذ يف املستقبل -٣الشكل 

 

 
 

   حشد األموال      
إنّ تركيز اليونيدو القوي على األولويات املواضيعية الثالث اليت تستجيب مباشرة لألولويات اإلمنائية للمجتمع                                                                      
الدويل قد أدى إىل زيادة االعتراف مبواطن القوة اليت تتمتع هبا اليونيدو يف هذه اجملاالت، ال سيما من جانب                                                                            

ومن املتوقع أن يستمر                . ذلك ُيظهر نتائجه فيما يتعلق باألموال اليت مت حشدها                               وبدأ     . اجلهات املاحنة احلكومية               
 . حدة بشأن األولويات املواضيعية                    على   مقترنا بتعاون أوثق مع املاحنني كال                       ٢٠٠٨هذا االجتاه يف عام            

أكرب حصة،         وقد أظهر تصنيف نتائج التمويل من حيث األولوية املواضيعية أنّ موضوع البيئة والطاقة استأثر ب                                                                 
 مليون دوالر، بينما ُخّصص                  ٤٢,٨أما بناء القدرات التجارية فقد استقطب                          .  مليون دوالر         ٧١,٥: وهي   

 مليون دوالر للحد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية، مبا يف ذلك أغلب األنشطة املتصلة باألمن                                                                   ٣٥,٨
طات اإلطارية للخدمات القطرية، اليت                         وبلغ حجم األموال اليت حشدت للربامج املتكاملة واملخط                                       . البشري   

ويزيد     ). دون حساب تكاليف الدعم                 ( مليون دوالر           ٢٦,١تقَدم فيها خدمات اليونيدو يف شكل حزمة،                                 
  ٤,٨وسيتم خالل السنوات املقبلة حتويل مبلغ إضايف قدره                                      . ٢٠٠٦ ماليني دوالر على عام                  ٥ذلك بـ    

 .ماليني دوالر مبوافقة اجلهات املاحنة                     

ران الرئيسيان لتمويل البيئة والطاقة مها الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال                                                   كان املصد     
 مليون دوالر،             ٢٤,٥فقد بلغت األموال اليت قّدمها الصندوق املتعدد األطراف                                         . ومرفق البيئة العاملية            

وحتسَّن مستوى           . ن دوالر     مليو    ٣٠,١ووصلت قيمة املشاريع املوافَق عليها يف إطار مرفق البيئة العاملية                                    
املشاريع املوافَق عليها يف إطار مرفق البيئة العاملية بسبب قرار زيادة األموال اليت حتصل عليها اليونيدو                                                                           

 إطار مرفق البيئة العاملية يتعلق هبذه                       يف  يف املائة من جمموع األموال اليت مت حشدها                            ٩٠والواقع أن       . مباشرة    

أموال مل ختّصص بعُد
)اية السنةهنيف (

أنشطة التعاون التقين املنجزة
)اية السنةهنيف (

ت
الرا

دو
ني ال

الي
مب
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 األموال هلا مباشرة، مع ختصيص حصة كبرية للمشاريع املتعلقة بالقضاء                                                    على   املشاريع اليت حتصل اليونيدو                   
وهناك حتد كبري مطروح للسنوات القادمة وهو اشتراط مرفق البيئة العاملية                                             . على امللوثات العضوية الثابتة                 

دان منوا، وهو           التمويل املشترك هلذه املشاريع، وخاصة فيما يتعلق باملشاريع اليت ُيراد إجنازها يف أقل البل                                                        
 .اشتراط تزمع اليونيدو الوفاء به مبساعدة اجلهات املاحنة                                   

،   )مبا يف ذلك تكاليف الدعم              ( مليون دوالر          ٩٣,٢وبلغت قيمة أموال اليونيدو الواردة من مصادر حكومية                                       
 .٢ يف اجلدول          ٢٠٠٧ويرد كبار املسامهني يف عام                 .  مليون دوالر        ٣٨أي زيادة بلغت حوايل               

 ألموال املقّدمة من اجلهات املاحنة احلكومية الرئيسية، مباليني الدوالرات  ا-٢اجلدول 

 اجلهة املاحنة )مباليني الدوالرات   (املبلغ 
 املفوضية األوروبية   ٢١,٦
 إيطاليا  ١٦,٦
 *تركيا ١٢,٢
 فرنسا  ٦,٨
 النرويج  ٥,٨
 **اليابان ٢,٩
 النمسا ١,٥
 اململكة املتحدة    ١,١

 
 .تكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية         للمركز الدويل ل       *

    . مليون دوالر بواسطة صندوق األمم املتحدة االستئماين لألمن البشري                        ١,٢منها    **
وقّدم خمتلف الصناديق االستئمانية لألمم املتحدة املتعددة املاحنني متويال ملا بعد حاالت الطوارئ ملشاريع يف                                                              

ويبّين امللحق باء توّزع املشاريع املوافق عليها من                                     . ق ولبنان     مجهورية تنـزانيا املتحدة والسودان والعرا                       
 .صندوق التنمية الصناعية والصناديق االستئمانية حسب املنطقة أو األولوية املواضيعية                                                        

ومبوجب اتفاقات الشراكة االقتصادية اجلديدة لالحتاد األورويب مع جمموعة دول أفريقيا والكاريبـي واحمليط                                                                  
. اد برامج رئيسية للتعاون التقين لتعزيز قدرة البلدان النامية على املنافسة يف األسواق الدولية                                                اهلادئ، يتم إعد       

،  ٢٠٠٧وترتبط األولوية املواضيعية اخلاصة ببناء القدرات التجارية ارتباطا مباشرا هبذه الربامج، ويف عام                                                                    
دة واملفوضية األوروبية، يف صوغ ستة                          شاركت اليونيدو، إىل جانب اللجان االقتصادية اإلقليمية لألمم املتح                                     

 .٢٠٠٨ومن املتوقع أن تتم املوافقة على الربامج األوىل يف عام                                        . برامج رئيسية         
 

    منظمة أكثر فعالية وكفاءة     -دال  
 اجلهود الرامية إىل جعل املنظمة                    ٢٠٠٧ استمرت يف عام           ٢٠٠٦بعد التحسينات الكربى اليت جرت يف عام                        

 :لت التحسينات اإلدارية ما يلي                  ومش  . أكثر فعالية وكفاءة           



א =٢٠٠٧א

NP 

اختاذ تدابري لتحقيق االمتثال للمعايري االئتمانية ملرفق البيئة العاملية، الذي يشكل شرطا للحصول                                                    ●
 ؛ ٢٠٠٨املباشر على أموال املرفق؛ ومن املتوقع أن يتم االمتثال كليا جلميع املعايري خالل عام                                                     

ري احملاسبية الدولية للقطاع العام اليت ستكون معايري إلزامية                                        اختاذ اخلطوات األوىل حنو اعتماد املعاي                         ●
 ؛ ٢٠١٠ملنظومة األمم املتحدة ابتداء من عام                             

 ثالثني، من أجل إتاحة املزيد من االستقاللية                                 إىل  ازدياد عدد حسابات السلف للمكاتب امليدانية                          ●
 للمكاتب امليدانية وزيادة كفاءة عمليات اليونيدو يف امليدان؛                                     

مبا يف ذلك إصدار             (سني خدمات املشتريات، من خالل تدريب املوظفني واتباع إجراءات أفضل                                                    حت  ●
 ، حيث أّدى ذلك إىل استخدام املوارد احملدودة استخداما أكثر فعالية؛                                          )دليل مشتريات جديد           

 حتسني إدارة املمتلكات واإلشراف على خدمات الدعم؛                                    ●

 .تعجيل معاجلة تعيينات املوظفني                      ●

ت تقوية قدرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مسامهة مهمة يف التحسينات اإلدارية اليت متت                                                                وقد سامه     
 : العام املنصرم، ومشلت هذه األخرية ما يلي                             يف 

 املعاجلة اإللكترونية للحسابات؛                   ●
 تبسيط موقع لليونيدو على الشبكة العاملية وحتسني إدارته؛                                    ●
 واالتصاالت يف املقر، وجعل التواصل الداخلي والعاملي وإدارة                                              حتسني قدرات تكنولوجيا املعلومات                        ●

 املوارد البشرية واإلدارة القائمة على النتائج واإلدارة املالية أسهل وأكثر فعالية؛                                                  
حتسني قدرات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف امليدان، وتسهيل التواصل اإلداري وفيما بني                                                                 ●

 .املنظمات     

 .يب املوظفني االستخدام األمثل للقدرات اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت                                وضمن برنامج لتدر      

 إدراج مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج                       إىل   املشروع الطويل األجل اهلادف                     يف ومت أيضا إحراز تقّدم كبري                
وميكن االطالع           . لتقييم   وكجزء من هذه اجلهود، مت تعزيز قدرات ا                        . يف مجيع األنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة                      

 . باء  ٢ املزيد من التفاصيل حول اإلدارة القائمة على النتائج يف الفصل                                          على  
   
     إدارة املوارد البشرية       -هاء

   التوظيف    
 موظفا يف الفئة املهنية وفئة                     ٤٨، اضطلعت املنظمة حبملة توظيف كبرية نتج عنها تعيني                                      ٢٠٠٧يف عام      

وواصلت املنظمة استخدام طريقة االختيار األمشل اليت                                       . مراكز العمل امليدانية            اخلدمات العامة يف املقر ويف                    
 تقنيات مراكز التقييم، مبا يف ذلك إجراء اختبارات خطية،                                         على    واليت تعتمد         ٢٠٠٦ عام     يف اسُتحدثت        

هم    وهذا أمر م      .  عاما   ٣٥ يف املائة من املوظفني املعينني دون سّن                       ٣٣وكان    . وعروض، ومقابالت مع أفرقة                  
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إذ إنّ املنظمة تواجه تقاعد عدد كبري من موظفيها، وهي حباجة إىل جتديد القوى العاملة لديها من خالل                                                           
كما اتسمت اجلهود املبذولة يف زيادة التمثيل النسائي على مستوى الفئة                                              . توظيف شباب من ذوي املواهب                    

ومت تقليل نسبة الوظائف الشاغرة                       . ملعينني     يف املائة من املوظفني ا                ٣٦إذ إنّ النساء شكّلن             : املهنية بالنجاح        
ديسمرب      /ومنذ كانون األول            ). ٤انظر الشكل         (على مستوى الفئة املهنية يف املكاتب امليدانية بقدر أكرب                                    

ومن التطورات اإلجيابية األخرى                      .  يف املائة      ٤٥، ارتفعت نسبة املوظفني املهنيني يف امليدان بنسبة                                   ٢٠٠٥
 .من ستة بلدان مل تكن ممثلة يف السابق                        تعيني موظفني يف األمانة                 

 
  امليدان، للموظفني الفنيني الدولينييفالشاغرة   نسبة الوظائف -٤الشكل 

 

 

   ثقافة اإلدارة القائمة على األداء        
. مت االضطالع باملزيد من اإلجراءات خالل العام من أجل تعزيز ثقافة اإلدارة القائمة على األداء يف املنظمة                                                                    

  ٢٠٠٧، األخذ يف مستهل عام                 ) باء  ٢املناقش يف الفصل             (ب تأسيس نظام اإلدارة القائم على النتائج                         وصاحَ    
واالتفاقات هي التزامات متبادلة بني                     . ة صوغ الربامج والتعاون التقين                   باتفاقات خاصة باملوظفني يف شعب                    

وحمددة على مدى سنة              مديري املشاريع واملدير اإلداري للشعبة تتخذ شكل أهداف فصلية متفق عليها                                          
ويؤكّد مديرو املشاريع مسامهتهم فيما يتعلق بتنفيذ التعاون التقين وأنشطة املنتدى العاملي                                                         . تقوميية واحدة         

وصوغ املشاريع، يف حني أنّ املدير اإلداري يلتزم بتوفري املوارد األساسية والدعم                                             ) مؤمترات ومنشورات            (
 .لنسبة إىل املكاتب امليدانية                وأُدخلت أيضا مؤشرات األداء با                  . اإلداري   

  
   التطوير الوظيفي      

فعلى سبيل املثال، شهد                   . استمرت املنظمة يف االعتراف بأداء املوظفني ومكافأة املستحقني منهم بترقيتهم                                                   
ومبوجب      .  موظفا حصلوا على ترقية باجلدارة                     ١٧ موظفا، من بينهم            ٥٧ ترقية ما جمموعه          ٢٠٠٧العام    
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 فرص      الفئة الفنية يف املقر                ي وظف   ، أتيحت أمام عدد من م                  ٢٠٠٦اليت أطلقت يف عام               سياسة التنقل امليداين              
ومن شأن عمليات النقل هذه أن تضمن التطور املهين                                   .  املكاتب اإلقليمية، والعكس بالعكس                     إىل  لنقلهم     

 .للموظفني وتسّهل اإلثراء املتبادل بني املقر ومراكز العمل امليدانية                                        
  

   التعلّم والتطوير     
ومت تنظيم ما جمموعه                  . تثمرت املنظمة الكثري يف تطوير الكفاءات التقنية والعامة جلميع فئات املوظفني                                                  اس 

 نشاط تدريبـي غطّت طائفة واسعة من اجملاالت، من قبيل اإلدارة املتكاملة للمشاريع، واإلدارة القائمة                                                                     ١٠٠
ارة الوقت، ومهارات العرض، وإعداد                         على النتائج، واالرتقاء مبهارات التفاوض واملهارات األخرى، وإد                                     

وللمرة األوىل على اإلطالق، خضع موظفو فئة اخلدمات العامة يف مراكز العمل                                                      . التقارير، وإدارة النـزاعات             
امليدانية لتدريب شامل يف املقر، حول جمموعة من املواضيع مشلت مسائل مالية وإدارية مهمة للتشغيل اليومي                                                                      

 التدريب اخلارجي يف خمتلف من املؤسسات ازديادا كبريا، واستفاد منها العديد                                                        وقد ازدادت فرص          . ملكاتبهم     
 .من املوظفني        

 

 

 

 

 

 

 

 

فقد شارك رؤساء الوحدات ومديروها يف برنامج                                 . واختذت املنظمة خطوة كربى يف تعزيز قدرات مديريها                                 
وتلقّى      . ر اليونيدو يف فيينا         مصّمم خصيصا لتطوير القيادة واإلدارة، ُنظّم يف مدينة بادن بالقرب من مق                                            

املديرون تدريبا يف جماالت من قبيل التفكري االستراتيجي، والتحليل وحل املشاكل، وقيادة الفرق،                                                                     
 .والتواصل، وإدارة األداء                

وكإجراء إضايف من أجل تعزيز ثقافة التعلم املستمر وتبادل املعارف، ُنظمت حلقات دراسية تقنية منتظمة                                                                    
، وفّرت فرصا لتبادل املعارف بشأن املسائل                            صوغ الربامج والتعاون التقين                  ملهنيني يف شعبة            جلميع املوظفني ا          

التقنية اهلامة، من قبيل التصميم من أجل االستدامة، واملسارات اإلمنائية املثلى للبلدان التابعة تكنولوجياً،                                                                 
 .واستراتيجية اليونيدو للحد من الفقر                      

 موظفون يف فئة
اخلدمات العامة من 

املكاتب امليدانية يف دورة
 .تدريبية مبقر اليونيدو
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أن االحتياجات التدريبية، هبدف حتديد أولويات التدريب يف املقر ويف                                              وأجريت دراسة استقصائية شاملة بش                      
 .واستنادا إىل ذلك، سوف تصَمم األنشطة التدريبية لفترة السنتني املقبلة                                         . مراكز العمل امليدانية           

  
   التواصل   

رين من       وقامت جمموعة من املوظفني املختا                      . استمرت املنظمة يف التشديد على التواصل على كل املستويات                                       
املقر بزيارة ثالثة مراكز عمل ميدانية للتأكّد من احتياجات املكاتب امليدانية واملتطلبات التدريبية لتلك                                                                        

 االلتقاء باملوظفني على خمتلف                   يف واستمر املدير العام أيضا يف التقليد الذي استحدثه واملتمثل                                    . املكاتب    
هم املوظفون املعينون حديثا واملتدربون واملوشكون                                     مستوياهتم، وعقد اجتماعات مع مجيع املوظفني، مبن في                                   

ومشل معَتكَف لإلدارة مديرين متوسطي املستوى وممثلني عن جملس                                             .  التقاعد، ومع جملس املوظفني                  على  
وأّدت األفكار         . املوظفني، ووفّر فرصة إلجراء مناقشة واسعة بشأن التحديات املختلفة اليت تواجهها املنظمة                                                      

تكف إىل إجراء تغريات يف بعض املمارسات التنظيمية، مثل تبسيط اإلجراءات اإلدارية                                                           املستحدثة يف املع           
 .لتوظيف املستشارين يف جمال أنشطة التعاون التقين                                 

ومت تعيني     . كما اختذت املنظمة خطوات من أجل تعزيز وتسهيل منع النـزاعات وتسويتها بشكل غري رمسي                                
مات وغري ذلك من املساعدة إىل املوظفني بشأن مسائل قد يكون هلا أثر                        مستشار للموظفني لتوفري املشورة واملعلو              

 وهي هيئة مشتركة       -وتنظر اللجنة االستشارية املشتركة         . على رفاهيتهم وإنتاجيتهم، مثل التوتر وحاالت النـزاع              
 .مل تعيني أمني للمظا       إىل   اقتراح يرمي     يف -بني املوظفني واإلدارة للتشاور بشأن رفاهية املوظفني                  

باإلضافة إىل ذلك، يتعاون جملس املوظفني واإلدارة يف املسائل ذات الصلة برفاهية املوظفني، من خالل                                                               
 .اجتماعات دورية ُتعقد بني ممثلي جملس املوظفني وخمتلف مستويات اإلدارة يف املنظمة                                                        

   
   أخرى    فاعلة  مع وكاالت وجهات      والشراكات   التعاون    -واو  

وميكن االطالع على         . يف طائفة واسعة من امليادين        أخرى     فاعلة مع وكاالت وجهات           اوثيق  تعاونا   ةاملنظم  تتعاون  
 :وباإلضافة إىل ذلك     . التالية ويف الفصول      ،  " واحدة    متحدة    أمم  "مبادرة  ، الذي يناقش      طاء كثرية يف الباب       أمثلة 

 تعزيز التعاون الذي مت      اتفاق   عن طريق    ) يونيب  ال( املتحدة للبيئة     األمم  التعاون مع برنامج      مت تكثيف    ●
 البيئي   الوزاري   املنتدى   أمام  واليونيب    إدارة  جملس   كلمة أمام   املدير العام    وقد ألقى    .مايو /أيارتوقيعه يف    

املؤمتر العام لليونيدو يف كانون             لليونيب كلمة أمام        املدير التنفيذي     ألقى   مايو، و   /أيارالعاملي يف ديب يف شهر          
 .ديسمرب  /األول  

) الفاو   ( والزراعة       األمم املتحدة لألغذية             بني اليونيدو ومنظمة              اجلديدة اليت ُوقعت              تفاهم     ال رة  ذك تنفيذا مل      ●
اختارت اليونيدو أحد موظفيها إليفاده إىل مقر الفاو كي يكون                                           ، ٢٠٠٦نوفمرب      /يف تشرين الثاين        

 .ممثال للمنظمة لدى املنظمات اليت يقع مقرها يف روما                                  
، ُحددت        وباملثل    . جماالت العمل املشترك             ) اإليفاد   (ويل للتنمية الزراعية             اليونيدو والصندوق الد              حّددت       ●

 . الذرية   الوكالة الدولية للطاقة             اليت ميكن التعاون فيها مع                  االت    اجمل 
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وعقب صدور توصيات التقييم املشترك التفاق التعاون، الذي اضطلعت به اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة                                                                        
   لتنفيذ االتفاق        ة لوضع الطرائق التشغيلي              مشتركة      نشاء فرقة عمل           ، مت إ  ٢٠٠٦ يف عام   ) اليونديب      (اإلمنائي    
ُعقد     غسطس،       أ /ويف آب      .ية  رصد  ال  و مية  تقيي   واإلدارية وال       املالية     باملسائل      املتعلقة       الطرائق      ، مبا يف ذلك          مستقبال     

شاركة     مب تركة،       املش  ة حول تنمية القطاع اخلاص والربجم                    واليونديب       اليونيدو        يف مقر اليونيدو اجتماع بني                    
عقدت      ويف بنن،         .التابع لليونديب          اإلقليمي     نيويورك، ومركز براتسالفا                  يف   لشراكات      مكتب اليونديب ل            

 مع     ة الشراك   وتواصلت        . تنظيم املشاريع الزراعية             حول     قليمية مشتركة           إ دراسية    ة حلق   اليونديب       اليونيدو و      
  ). ألف  ٧ء، والفصل          حا   الباب   انظر     (افريقي   أمشاريع يف        من خالل         بنشاط   مايكروسوفت          

 

 

 

 

 

 

 
      

     الدعوة إىل املناصرة     -زاي 
تعيني املدير العام رئيسا لشبكة            وأكد   . إىل املناصرة    وتعزيز الدعوة    إبراز دورها      يف اليونيدو نشطة جدا          كانت  

 . يئة والطاقة   للمنظمة يف جمال الب       الرفيعة   الدولية   املكانة  )  طاء ١ انظر الفصل      (بالطاقة  املتحدة املعنية      األمم 

نشورات        وامل تقرير التنمية الصناعية             و التقرير السنوي           إذ بات حترير        .نوعية منشورات اليونيدو               وجيري حتسني        
مثل     الغرض        املخّصصة      املنشورات        وهتدف       .التقنية يأخذ يف االعتبار إمكانية اجتذاهبا جلمهور أوسع من القراء                                           

 الدول      إىل إبالغ      ، "٢٠٠٧-٢٠٠٦ قت يف الفترة       اليت حتق     البارزة       اإلجنازات    -تواصل تقدمها           اليونيدو      "
على شبكة         جلعل موقع اليونيدو                 ٢٠٠٧عام     الكثري يف        أُجنز  قد     و .حمددة    إجنازات     واجلمهور عن            األعضاء    

 .ونوعيتها      عرض املعلومات             على حتسني طريقة            العمل      فيما يتواصل         ،  أكثر جاذبية      و اإلنترنت أبسط         

الفصول التالية           وتتضمن       .  وعملها      املنظمة      إىل  للفت االنتباه         مناسبات مثالية           الدولية الكربى        ومتثّل األحداث           
شاركت فيها مشاركة              أو   اليونيدو       ها نظمت   اليت     خمتلفة    بأولويات مواضيعية                 املتصلة      وجيزة لألحداث          مناقشة      

تنوع     امل  ربنامج   ال  إىل   وباإلضافة    . ٢٠٠٧يف عام     املؤمتر العام بطبيعة احلال احلدث الرئيسي                       وكان    . ة رائد  
، كانت      تنمية الصناعية       يف ال  املنظمة    مسامهات       لألحداث واملعارض اليت نظمت على هامش املؤمتر وأبرزت                                 

املدير العام لليونيدو مع 
املدير العام ملنظمة التجارة 

العاملية، السيد باسكال 
تتعاون اليونيدو . يالم

ومنظمة التجارة العاملية على
مستويات شىت لترويج 
 .صادرات البلدان النامية
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 مطبوعات          على   وي  ت مكتبة حت     أتيحت للمشاركني            و هناك عروض حلاالت النجاح على املستوى القطري،                                  
اهتمام وسائل          متر ب وحظي املؤ       . مبتكرة    حاسوبية       نية جديدة ومواصفات مشاريع فضال عن تسهيالت                                  تق 

 املؤمتر العام يف            ومتت تغطية         . شؤون االتصاالت          يف خبري استشاري          شراكة مع         بفضل      العاملية      اإلعالم    
اإلخبارية بالواليات              CNBCوقناة     الربامج اإلخبارية لشركات الطريان                        وسائل اإلعالم الدولية، مبا فيها                    

 . املتحدة األمريكية          

برنامج      ويشمل      . ٢٠٠٨عام    يف   الدولية الكربى          ة من خالل املناسبات               إىل املناصر       الدعوة      وسيتم تكثيف          
ه   تنمية الصناعية موضوع              الذي يتخذ من ال           ،  األفريقي     اليونيدو مؤمتر قمة االحتاد                 املناسبات اليت ستشارك فيها                  

   الذي ستنظمه حكومة اهلند باالشتراك مع الفاو؛                              لصناعات الزراعية،         واملنتدى العاملي األول ل               ؛ رئيسي   ال
واملؤمتر الدويل ملصادر الطاقة املتجددة يف أفريقيا، املقّرر عقده يف السنغال؛ واملؤمتر الدويل املعين بإمكانية                                                                               

 .  يف الربازيل        بشأن الطاقة املتجددة             واملنتدى العاملي         ؛  تعقب املنتجات واألمن الغذائي يف مصر                          
   

     التمثيل امليداين    -حاء
قطريا،       مكتبا   ١٧ مكتبا إقليميا و         ١٢من    املؤلفة      شبكتها امليدانية          ىعل  اليونيدو      حافظت    ،   ٢٠٠٧يف عام     

 ل هلا يف كل من بروكس             حتتفظ اليونيدو مبكاتب               وعالوة على ذلك،             . بعضها يغطي أكثر من بلد واحد                     
ومنذ توقيع اتفاق التعاون                  . ألمم املتحدة         للتواصل مع ا          جنيف ونيويورك            ، ويف      االحتاد األورويب         للتواصل مع         

وأهنت     . من مكاتب اليونيدو العمل                  غرا  بدأ ثالثة عشر مكتبا مص               ،  ٢٠٠٤سبتمرب      /نديب يف أيلول         مع اليو    
ذه   وقدمت اليونيدو هل             املرحلة التجريبية اليت متتد سنتني؛                    ٢٠٠٧معظم مكاتب اليونيدو املصغرة يف عام                        

ونديب يف إنشاء ثالثة               وجيري البحث مع الي           .  حىت هناية السنة وما بعدها                  العادية     امليزانية   موارد      املكاتب      
املوظفني         املضيفة      احلكومة        حيث توفر        يف سبعة بلدان            ولدى اليونيدو نقاط اتصال                   . ضافية  مصغرة إ       مكاتب      
 .ليونيدو     امليداين ل     وجود      ال حملة عامة عن          ٥ويعطي الشكل          . ية  وتساهم يف النفقات التشغيل                  واملكاتب     

يا، وأربع وحدات لترويج االستثمار، ترويج                                مكتبا لترويج االستثمار والتكنولوج                        ١٤وتواصل شبكة من               
 : تدفقات االستثمار والتكنولوجيا من خالل ما يلي                                 

 تنفيذها؛     إىل   من حتديد املشاريع            بدءاً      واملفاوضات التجارية،                 ات  لشراك   ل املهين     توفري الدعم        ●

قنيات الترويج،           العملي، يف جمال ت           ر التدريب     فّ يو ، الذي    تكنولوجيا        ال/االستثمار     برنامج مندويب ترويج               •
 .منظمي املشاريع           ملسؤولني و        لفائدة ا     

 .وتعمل تسعة مراكز دولية للتكنولوجيا على حفز حتسني التكنولوجيا واملساعدة يف إدارة التغيُّر التكنولوجي                                                                 

 . مركزا وبرناجما وطنيا لإلنتاج األنظف                    ٣٨وأنشأت اليونيدو على مر السنوات، بالتعاون مع اليونيب،                                      

بني املمثلني         فيما     تبادل املعلومات واالتصال والتنسيق بني املقر وامليدان و                                       التواتر والكثافة         وازداد من حيث          
" أمم متحدة واحدة              "جتريب مبادرة         اليونيدو يف         مشاركة      يف سياق       ال سيما       و  ، بالتعاون مع اليونيب،              امليدانيني    

 ).الباب طاء من هذا الفصل                انظر    (يف مثانية بلدان         



  

الشكل 
٥-

  وجود الي
ونيدو على نطاق العامل

 

  

 

ب امليدانية
املكات

املراكز الدولية للتكنولوجيا

ب ترويج االستثمار والتكنولوجيا،
مكات

ت ترويج االستثمار،
ووحدا

ومراكز التعاون الدويل
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 شركات الصناعة           بني  الروابط اإلنتاجية           ر  يسّ  الذي ي    ، شراكات   وال  لتعاقد من الباطن             ا أما برنامج مصافق           
  ،سالسل التوريد         العاملية وشبكات            األسواق     مع   عالوة على الروابط            الصغرية واملتوسطة والكبرية                  التحويلية      

على مدى اخلمسة والعشرين عاما                         و .  بلدا   ٣٠يف   مكتبا      ٤٤  يضم بني أعضائه          ٢٠٠٧فقد كان يف عام             
واستعرض        . جياد شركاء جتاريني         على إ    بلدا    ٣٠كثر من      أمشاريع صغرية ومتوسطة يف                   ساعد الربنامج        املاضية     

الكيفية اليت يلزم أن               وناقش     احلايل،      ه ووضع    الربنامج       إجنازات    سبتمرب    /يلول    أيف   اجتماع لفريق من اخلرباء               
 . العوملة     ليتوافق مع الظروف احلالية واجتاهات                        نهج املتبع        ينقح هبا ال     

شراكات استراتيجية مع املشترين واملقاولني                           بإقامة     اقتراحا     اجتماع فريق اخلرباء            توصيات       وتضّمنت      
بعض     وأعربت     . شراكات    وال لتعاقد من الباطن            ا برنامج مصافق          شبكة   ب  مباشرة      م الرئيسيني عن طريق ربطه             

 .اجلديد    ربنامج    ال ن تصبح شريكة يف             أ عزمها على        الشركات الكبرية عن             

باملعدالت اإلقليمية               م أدائه  مقارنة      للموردين         تتيح     ة جديد   أداة رقمية        نشاء     كما اقترح اجتماع فريق اخلرباء إ                   
شركات      األداة مبسامهة          هذه    إنشاء     على    حاليا    العمل      وجيري     . املشترين     باحتياجات         أعماهلم و       جمال    والعاملية يف         

 بالتعاون مع          ا  جيري تطويره        براجمية لرصد االستثمار يف أفريقيا                    يف سياق       ستتاح األداة          يقيا؛ و     فرأ جنوب      من    
 . شركة مايكروسوفت            

   
      اليونيدو وإصالح األمم املتحدة          -طاء

    التصدي بفعالية للتحديات العاملية          
وتتصدى       لأللفية       ائية  اإلمن   جتزئها، لكي حتقّق األهداف               على   أن تتغلب        جيب على منظومة األمم املتحدة                      

ر املناخ والتدهور البيئي وانتشار                   يُّ  وتغ   ةزاعات املسلح         ـ مبا يف ذلك الن      -لتحديات العاملية الرئيسية                 بفعالية ل    
الفريق الرفيع           تناول     ،"توحيد األداء        "املعنون        ٢٠٠٦يف تقرير عام          و  . الغذائي     األمن     وانعدام       األمية   و األوبئة     

  السابق، اإلصالحات           العام    األمني      هنشأ   الذي أ    ،نطاق منظومة األمم املتحدة                   املستوى املعين باالتساق على                  
وُتعرف التوصية الرئيسية                 . ت تكون قادرة على مواجهة هذه التحديا                         سوف حتتاجها األمم املتحدة كي                     اليت    

: ة، وهي      اليت أصدرها الفريق فيما يتعلق بالعمل اإلمنائي لألمم املتحدة على املستوى القطري باآلحاد األربع                                                               
شراكة عاملية من          بإقامة     يضا   أوصى التقرير       أ  و  .برنامج واحد وإطار ميزانية واحد وقائد واحد ومكتب واحد                                     

جل متكني        أ من   واحد     كيان قوي        و  البيئة العاملية،         ة محاي  من أجل        واحد    ، ونظام       ة نساني  اإل  املعونة      تقدمي     جل   أ 
" أمم متحدة واحدة              "ري حاليا اختبار هنج             وجي  . اإلنسان     حقوق      ة محاي وإطار واحد واضح من أجل                     أة،  املر 

 املتحدة       تنـزانيا   ومجهورية        وباكستان       وأوروغواي       لبانيا    أ:  رائدة هي       بلدان   ة مثاني  يف   على املستوى القطري              
 . رواندا وفييت نام وموزامبيق                 و  األخضر     والرأس    

 على       حتقيق االتساق          يف  بنشاط      وهي تسهم       . األمم املتحدة منذ بدايتها                صالح     إ  ة اليونيدو بقوة مبادر              وتشجع      
  ا عملياهت   وتقوم اليونيدو جبعل                .  والقطري      واإلقليمي      العاملي      املستوى       على    األمم املتحدة            ة منظوم     نطاق     
 :من خالل ما يلي           " توحيد األداء        "مبادرة      مع توصيات          بقدر متزايد         ةمتماشي    

 وليا؛     ومواءمته مع األهداف اإلمنائية املتفق عليها د                           املنظمة       زيادة تركيز عمل          متت    ●
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 حتقيقا ملزيد من التآزر؛               اإلمنائيني      بناء حتالفات مع الشركاء              مت   ●

 ؛   هتا  وكفاء     هتاحتسني جود       تستمر زيادة حجم تنفيذ الربامج و                     ●

 .ها على حنو أفضل          بين  فيما   حتقيق التكامل         جيري تعزيز أنشطة اليونيدو على الصعيد القطري و                               ●
   

   تعزيز التعاون بني الوكاالت         
، انضم املدير         لس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق                                        جمل  أكتوبر    /األول    شرين    يف دورة ت       

أمم     "إجراء تقييم أويل سريع للبلدان املختارة لتجريب مبادرة                                  دعم   يف   غريه من الرؤساء التنفيذيني                 إىل    العام    
-٢٠٠٨موزع على الفترة              احل     ثالث مر      لتقييم متعمق من               االستعدادات          حني جتري         يف " متحدة واحدة          

 يف املشاورات بشأن               ت اليونيدو       كما شارك     . األويل    شاركة اليونيدو يف التقييم                ويرد أدناه وصف مل          . ٢٠١١
دمج     ب قرار جملس الرؤساء التنفيذيني               ويف املشاورات اليت أفضت إىل                    " توحيد األداء        "مبادرة     التقدم احملرز يف          

عمل على التنمية، يف جملس الرؤساء                        ت وكاالت      تضم يف عضويتها              يت جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، ال                   
 .متاسك العمليات على املستوى القطري                        مبا يزيد من تعزيز          التنفيذيني،       

 املتحدة املعنية            األمم     لشبكة      الس الرؤساء التنفيذيني املدير العام رئيس                        جمل  أكتوبر    /األول    دورة تشرين         وعّينت      
 عددا من كبار املسؤولني                 بالطاقة      املتحدة املعنية           وتضم شبكة األمم           . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ لفترة السنتني          بالطاقة   

اختاذ تدابري منسقة يف التعامل مع اجلوانب                             منظومة األمم املتحدة لضمان                      مؤسسات        رباء من العديد من               واخل  
  .٢٠٠٢تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة لعام                                  جوهانسربغ ل         من خطة         ة  بالطاق   ة املتصل   

 عمل     دفع    من   نه  كّ مي فريد    ، يف وضع        بالطاقة     املتحدة املعنية            األمم     بصفته رئيسا لشبكة              ، املدير العام        وسيكون       
 .التنمية املستدامة         يف   ر املناخ و      يُّتغ يف   تأثري حاسم        ذات   بشأن قضية        إىل األمام         املتحدة       األمم   منظومة       

 املتحدة للتجارة والتنمية                 األمم   ؤمتر   ، بناء على طلب من م              وأُنشئت يف إطار جملس الرؤساء التنفيذيني                       
ترويج      وهو    من الشواغل الرئيسية لليونيدو،                   ، جمموعة من املنظمات تتناول شاغال آخر                         واليونيدو      ) ونكتاد   أل ا (

منظمة التجارة العاملية ومركز التجارة الدولية ومنظمة                                      تضم هذه اجملموعة              و. اإلنتاجية     التجارة وبناء القدرات               
وأسفرت       . ة  املتحد     التابعة لألمم        اإلقليمية      واللجان       اإلمنائي     املتحدة       األمم    برنامج      و والزراعة       األغذية    

 املشتركة يف         الربجمة   اتفاقات لتعزيز          عن   ،   هيوني   /ن بدأت يف حزيران           أ منذ    اجتماعات جمموعة املنظمات                  
مم    أ "رة   ، وهي من بني البلدان اليت اختريت لتجريب مباد                              وموزامبيق وفييت نام               األخضر     الرأس    أوروغواي و        

على اطالع املنسقني املقيمني على دور وكاالت                                 اجملموعة       ذلك، ساعدت           إىل   وباإلضافة     . " واحدة      متحدة    
 .اإلنتاجية وتدريبهم يف هذا اجملال                    التجارة والطاقة           تنمية     يف  املتحدة       األمم   

قام فريق عامل مشترك           ،  لس الرؤساء التنفيذيني       ، التابعة جمل    اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج              إشراف   حتت   و
ىل مدخالت من            إ استنادا  و. ية بناء القدرات التجار     بإعداد ونشر دليل شامل ملوارد          اليونيدو   بني الوكاالت ترأسه       

 املتحدة      األمم  وبرنامج     ، ومركز التجارة الدولية      ،ونكتاد  واأل  ، والبنك الدويل     ،منظمة التجارة العاملية       و  ،اليونيدو 
،   إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة               و ، والزراعة  األغذية ومنظمة    مية،   اإلقلي واللجان    اإلمنائي، 

، وحيدد     ة بالتجار  يبني الدليل اخلدمات احملددة اليت تقدمها هذه املنظمات فيما يتعلق                        ، وغريها من املنظمات        
 .شتركة امل لربامج    ل العريضة  جماالت التكامل واخلطوط          
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 ومنظمة        ، والزراعة     األغذية     مع منظمة       وخباصة    ،   األخرى      املتخّصصة     مع الوكاالت          عن كثب    اليونيدو       وتنّسق     
لوضع       ومنظمة الصحة العاملية،                   ، )اليونسكو      ( املتحدة للتربية والعلم والثقافة                      األمم    العمل الدولية، ومنظمة                 
  ،"توحيد األداء        "رة    مبباد  ة ذلك املسائل املتصل           يف   القضايا ذات االهتمام املشترك، مبا                       تدابري مشتركة ملعاجلة              

االستعراض الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات                                  و  اإلمنائي،     املتحدة       األمم    ربنامج     اخلطة االستراتيجية ل              و
 .لسياسة األنشطة التنفيذية              

   
   "أمم متحدة واحدة       " مبادرة    يف املضي قُدما    

" أمم متحدة واحدة              "ب مبادرة       اليت جيري فيها جتري           ةثماني  إىل البلدان ال       اليونيدو سلسلة من البعثات                   أوفدت     
يوجد فيها مكتب ميداين لليونيدو، يعمل                              البلدان اليت       ففي    .  يف هذه املبادرة اجلديدة               ا طار ملسامهاهت      إ لوضع     

" اآلحاد األربعة         "بشأن     وضع هنج مشترك            ممثلو املنظمة مع املنسقني املقيمني وممثلي الوكاالت األخرى على                                             
ويف     ةاألمم املتحدة القطري             معتكفات أفرقة           يف   يشاركون       كما    . يفة   املض   ات   احلكوم     أولويات       مراعاة   مع   

ال يوجد فيها ممثل            بلدان اليت       ال يف   أما   . رك  شت امل  ربنامج     مشاورات ال         فضال عن        ةاملواضيعي       أفرقتها وجمموعاهتا          
مكاتب      من    و   أ ن من املقر          و موظف    يساهم يف هذه األنشطة                  -مبيق     ا  وموز     األخضر      والرأس       ألبانيا  -لليونيدو       

 .التجريبـي      املشروع       يف  حملة عامة عن مسامهات اليونيدو                       ٣اجلدول      ويعطي      . رة  يف بلدان جماو        

اجلهات املاحنة مع              بتعاون      ملكية احلكومات هلذه املبادرة وقيادهتا هلا، وفيما يتعلق                                     تقدم يف        وبوجه عام، أُحرز             
العام استضافة مشاورات عالية                    واقترح املدير         . التفاعل بني املنظمات           يف   ، و   ة  القطري    واألفرقة     احلكومات        

 .األولية لعملية التقييم              نتائج     الستعراض ال        ٢٠٠٨املستوى يف فيينا عام               
   

    األفريقية   يف املنطقة     االتساق       تعزيز 
 .فريقيا   أ خمتلف املناطق، مع التركيز على                    االتساق يف عملها يف              واصلت اليونيدو حتسني               

تنسيق جهود خمتلف          هبدف حتسني      فرباير / يف شباط  رفيع املستوى يف غانا      وُعقد اجتماع تشاوري         
 وغينيا     ليربيا(احتاد هنر مانو    بلدان    يف  بني الشباب      ةالتصدي لتحديات البطال       املصلحة يف       أصحاب    

املدير العام يف       أطلقها    اليت وكان ذلك من نتائج مبادرة تشغيل الشباب              . كوت ديفوار     يف   و  )وسرياليون   
  ٢٠٠٧ ه يوني /حزيران  - مايو /يار أهذه البلدان يف    فاد بعثة مشتركة إىل     وأُتبع االجتماع بإي    . ٢٠٠٦عام 

 وشبكة تشغيل       أفريقيا،  املتحدة لغرب       األمم  ومكتب    واليونديب    اليونيدو ومنظمة العمل الدولية           ضمت   
ويرد يف     .  هذه البلدان   يف  الشباب  تشغيل     لإقليمي    مشروع برنامج دون          ة صياغ ، أسفرت عن         الشباب 
 .  من املعلومات يف هذا الصدد             باء مزيد   ٦الفصل   

،   )نيباد    (أفريقيا   تنمية    ل اجلديدة     ة والشراك   ألفريقيا     املتحدة االقتصادية         األمم  وبناء على طلب من جلنة         
 ة االجتماعات التشاوري         يف والتجارة وفرص الوصول إىل األسواق                  قيادة جمموعة الصناعة        تولت اليونيدو        

 قام بتحديد وتنسيق        للمجموعة يف فيينا، الذي         االجتماع األول      اليونيدو   مايو نظمت      /يارأ ويف . اإلقليمية  
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األعمال ا
ملزودة بتكنولوجيا 

ت 
ت يف املناطق الريفياملعلوما

واالتصاال
 ة،

وتشغيل
 

ب
الشبا

 .
 

توقيع
 

مذكرة تفاهم
ت فيما يتعلق ب مشتركة بني 

الوكاال
االستئماين املتعدد املاحننيالصندوق 

، بانتظار 
ب املوافقة 

كتا
ومذكرة 
ال

تفاهم 
بشأن 

صندوق 
أمم 

متحدة
 واحد

. 

املشاركة يف معتكفني اثنني
 .

 

ال
وكالة الرائدة للربنامج املشترك 

ت الصغرى 
وبشأن تنمية املنشآ

الصغرية واملتوسطة
/

القطاع 
ص؛ 

اخلا
املشاركة يف برنامج 

مشترك بشأن البيئة
 .

 

التحضري إلطالق الربنامج 
اإلقليمي املشترك بني ا

الحتاد 
األورويب و

اجلماعة االقتصادية 
ب أفريقيا 

لدول غر
و

اليونيدو
 

بشأن النوعية
 .

 

امل
شاركة 

يف اقتراح مشترك 
بشأن 

ب
الشبا

 والتشغيل 
واهل

جرة
 .

 

 

مت وضع الربنامج 
القطري؛ ُيتوقع إدراج 

"الربنامج القطري يف 
الربنامج الواحد

 "
يف 

أواسط العام 
٢٠٠٨

ت بعثة ميدانية . 
أوفد

مهمتها حتقيق التزامن 
مع الربنامج الواحد

. 
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واشترك يف       . يف نيباد  املتحدة    األمم  كاالت منظومة       و و األفريقية     اإلقليمية   إسهامات خمتلف املنظمات            
واألمني التنفيذي للجنة األمم املتحدة               العام   األمني   وكيل  و املدير العام     ترؤس االجتماع كل من          

ببذل جهود منسقة         التزام اليونيدو         املسؤول التنفيذي األول لنيباد، وأشاد االجتماع ب                      و فريقيا     االقتصادية أل     
رئاستها لالجتماع التشاوري اإلقليمي الثامن                       عن  هلا  ول تقرير      املنظمة أ    مت   قدّ و . فريقيا  أ جل تنمية     من أ  
 .نوفمرب  /بابا يف تشرين الثاين         أديس   يف أ 

 األفريقيني      ملؤمتر وزراء الصناعة            ئية  الدورة االستثنا        من املنظمة إىل          اري  كب ااملدير العام لليونيدو وفد               وترأس    
مسؤولون رفيعو املستوى                   ويف ذلك املؤمتر، ناقش                 . سبتمرب   /يلول    أ، يف     أفريقيا    يف ميدراند جبنوب             ) كامي   (

ستراتيجية       لتنمية الصناعية هبدف وضع ا                 الرئيسية ل    قضايا    ال   األفريقية    البلدان     من   الصناعة     يف التجارة و        وخرباء      
وأّدت     . ٢٠٠٨يناير   / يف كانون الثاين         األفريقي     ىل مؤمتر قمة االحتاد           إ تقدميها      من أجل        مشتركة       ةصناعي   

عمل     ال خطة     : ئية، وهي      ثالث اعتمدهتا الدورة االستثنا                  هامة    وثائق     مشاريع       عداد    إ اليونيدو دورا رئيسيا يف                
االحتاد     عالن    إ، و  األفريقي      لالحتاد     األوىل     ئية ة االستثنا    فريقيا، وقرار الدور          أ التنمية الصناعية يف          بعملية      لتعجيل      ل

 .فريقيا   ألالتنمية الصناعية          األفريقي بشأن         
  

   دعم عملية التنسيق القطري            
  القطرية     األفرقة   عمال    أ  يف   ا على الصعيد القطري، واصلت اليونيدو دعم جهود التنسيق من خالل مشاركته                                               

  ة اليونيدو نشط         وكانت      .  املشتركة     واألنشطة     ، ويف الربامج           اضيعية     واألفرقة واجملموعات املو               لألمم املتحدة،            
احلراك     سياسة     كما ُتسهم        . األمم املتحدة ذات الواليات املكمِّلة                        شراكات مع وكاالت              ال بصورة خاصة يف             

 . القطري     حتقيق االتساق على الصعيد                 يف   ) أعاله    انظر    (اليونديب         مع    ةوالشراك     امليداين اجلديدة         
  

    تقبل   حتديات املس    
على الصعيد احلكومي الدويل والصعيد                           يواجه حتديات           " أمم متحدة واحدة            "حنو   إن حتقيق املزيد من التقدم                 

 يف اآلراء      توافق     فعلى الصعيد احلكومي الدويل، مل يتحقق بعد                                 . املشترك بني الوكاالت والصعيد القطري                       
. ة  وموضوعي        ذات طبيعة إجرائية          خالفات       وال تزال هناك        رفيع املستوى؛         الالتوصيات الرئيسية للفريق              حول     

استشارية خمتلفة تعمل                القرار وعمليات           الختاذ    هيئات     وباإلضافة إىل ذلك، تشارك يف هذا النهج املعقد                               
إىل التبسيط للتخلص من                آليات التنسيق         حتتاج    املشترك بني الوكاالت،               الصعيد     على   و . بسرعات متفاوتة         

التابعة      رفيعة املستوى          ال  واللجان       اإلمنائية    جموعة األمم املتحدة                 مب لق    ما يتع    وخصوصا         يف اجلهود،           االزدواجية      
 :  هي   الصعيد القطري         وهناك حتديات على            . جمللس الرؤساء التنفيذيني             

ولويات التنمية الوطنية وقدرات                    ُتجسد على حنو تام أ              املتحدة       األمم   منظومة       تدخالت       ن  أ ضمان     ●
  ذات الصلة؛         املتخّصصة      الوكاالت      

 ؛   املبذولة يف البلدان املختارة للتجريب                       جلهود     ا ويل    مت حتسني     ●

 ؛    إىل أدىن حد ممكن            شتركة   امل  شاريع    امل  ربامج و     ال تقليل تكاليف املعامالت يف                    ●
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OR 

  والقطري؛         اإلقليمي      على املستويني          االتساق بني األنشطة            زيادة    ●

 وكاالت؛       ال  ربامج و     ال صناديق و     أعمال ال      ممارسات      مواءمة      ●

 . املتحدة     لألمم     ني  املقيم    ني املنسق    ونزاهة    استقاللية         ضمان     ●

لتحديات        ا ة املنظم     وسوف تواجه          . صالح األمم املتحدة              إ عملية      وستظل اليونيدو ملتزمة التزاما صارما ب                          
 ".األداء الواحد        "مبادرة     هداف      أساعد على حتقيق           ت و 



=مة على النتائجتغيُّر املناخ واإلدارةُ القائ: مواضيع خاصة ٢
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   تغيُّر املناخ -ألف
  

 جهود األمم املتحدة ملكافحة االحترار العاملي        
 

، خريطة طريق وإطارا                  ٢٠٠٧ عام      يف وفّر مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغيُّر املناخ، الذي ُعقد يف بايل                                               
، عندما ينتهي          ٢٠١٢للتفاوض ملشاركة مجيع البلدان يف إعداد استراتيجية للتصدي لتغيُّر املناخ بعد عام                                                      

وتالئم االستجابة السياسية اليت صدرت                              . سريان بروتوكول كيوتو املتعلق خبفض غازات االحتباس احلراري                                             
من مؤمتر بايل إحلاح الرسالة اليت يبثها تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغيُّر املناخ، الذي                                                                         

بعاثات غازات االحتباس احلراري لتفادي اآلثار السلبية الكبرية اليت                                         أشار إىل أنه تلزم ختفيضات كبرية يف ان                       
 .تنتج من تغيُّر املناخ              

ويف غضون        . وسوف ُتوضع يف السنتني املقبلتني أهداف فترة ما بعد بروتوكول كيوتو وأدوات حتقيقها                                           
، هامة     ‘تنفيذ املشترك    ال‘و ‘ آلية التنمية النظيفة      ‘ذلك، ُيرجَّح أن تظل اآلليات القائمة على السوق، مثل                        

وميكن للبلدان املتقّدمة النمو أن تفي من خالل هذه األدوات                                . لتحقيق األهداف املتصلة خبفض االنبعاثات                    
بالتزاماهتا املتعلقة خبفض االنبعاثات، وذلك بالشروع يف تنفيذ مشاريع للتخفيف من تغيُّر املناخ تستهدف                                            

أو البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة            ) الة آلية التنمية النظيفة     يف ح  (خفض االنبعاثات يف البلدان النامية              
 ).يف حالة التنفيذ املشترك         (انتقالية  

  
 تغيُّر املناخ والصناعةُ   

  
 يف    ٣٧فهو مسؤول عن            . يساهم القطاع الصناعي مسامهة كبرية يف انبعاثات غازات االحتباس احلراري                                                      

وُتعزى مصادر االنبعاثات إىل استخدام أنواع الوقود                                        . ربون    املائة من جمموع انبعاثات ثاين أكسيد الك                             
األحفوري يف جمال الطاقة واجملاالت األخرى، فضال عن االنبعاثات الناجتة عن العمليات الصناعية يف                                                                     

وتستأثر الصناعات الكثيفة االستخدام للطاقة، مثل احلديد                                              . صناعيت اإلمسنت واملواد الكيمياوية وغريمها                                
عادن غري احلديدية، والكيماويات واألمسدة، وتكرير البترول، والزجاج واخلزف، واللباب                                                                        والصلب، وامل         

وتنبعث من القطاع أيضا كميات كبرية من                                .  يف املائة من استخدام الطاقة يف القطاع                          ٨٥والورق، بنحو            
ات    غازات االحتباس احلراري غري ثاين أكسيد الكربون، مثل ُمركبات اهليدروفلوروكربون ومركب                                                                    

 .اهليدروكربون املشّبع بالفلور وسادس فلوريد الكربيت                                        

. والصناعة أيضا، يف الوقت ذاته، هي املصدر األساسي للحلول التكنولوجية للتخفيف من تغيُّر املناخ                                                                
والعديد من هذه التكنولوجيات، من قبيل احملركات األكثر كفاءة واسترداد احلرارة، متاح فعال على نطاق                                                                      

أما تطوير تكنولوجيات أخرى، فيحفزه االعتراف                                 .  إدخاله إىل البلدان النامية مشاكل كبرية                         واسع وال يثري         
وإضافة إىل ذلك، يؤدي الترويج                        . بأخطار تغيُّر املناخ والزيادة السريعة اليت تشهدها أسعار النفط والغاز                                               

ع نطاق جمموعة األدوات الفّعالة                        ملعايري إدارة الطاقة وهنوج النظم اخلاصة بإدارة الطاقة يف الصناعة إىل توسي                                                  
 .خلفض االحتياجات من الطاقة                    
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 استجابة اليونيدو    

 
 نظرة عرض شامل ملختلف             ٥ويرد يف الفصل      . تضطلع اليونيدو بوالية ترويج التصنيع املستدام بيئيا                

اهم    وتس .  جيم  ٧ميادين عملها يف هذا السياق، بينما تناقَش بعض األنشطة مبزيد من التفصيل يف الفصل                                      
املنظمة مسامهة كبرية يف اجلهود اليت تبذهلا منظومة األمم املتحدة من أجل التصدي لتغيُّر املناخ، من                                                  

 :خالل براجمها املتعلقة مبا يلي           

=كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة؛  •�

=اإلنتاج األنظف؛  •�

=بروتوكول مونتريال؛  •�
 .الطاقة املتجّددة •�

   
= خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربونيفمكنة   املسامهات امل-٦الشكل 

 

    
 :ويف ما يلي األدوات احملددة اليت تستخدمها اليونيدو للحد من أثر التصنيع على تغيُّر املناخ         

=؛)إعداد مقترحات املشاريع والوثائق، وحلقات العمل، والتدريب(بناء القدرات اخلاصة بآلية التنمية النظيفة  •

=وضع مشاريع صناعية إيضاحية آللية التنمية النظيفة وتنفيذها؛        •

= تغيُّر املناخ؛ على  تعديل األنشطة الصناعية للحد من االنبعاثات ومن آثار األنشطة       •

=االجتماعات العاملية واإلقليمية من أجل الترويج لنقل التكنولوجيا وتقدمي املشورة يف جمال السياسات؛         •

=.لية واملنهجيةالدراسات التحلي   •

 
٪١٠:زيادة استخدام الطاقة النووية

٪١٢: مصادر الطاقة املتجددةاستخدامزيادة
٪١٣: القوى الكهربائية والوقوداعقطكفاءة

٪٢٩:  النهائي للكهرباءاالستخدامكفاءة 
٪٢٩:  األحفوريالوقود استخدامكفاءة 

 ٢٠٣٠ميكن أن يتسّبب حتسني كفاءة االستخدامات النهائية يف ثلثي كميات االنبعاثات اليت يتم تفاديها يف عام 

 وكالة الطاقة الدولية: املصدر

سيناريو السياسات البديلة

 السيناريو املرجعي

ون
كرب

د ال
سي
 أك
اين
ن ث
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طاني
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وال تساهم مشاريع اليونيدو يف التصنيع املستدام فحسب، بل أيضا يف التطورات التكنولوجية يف امليدان الصناعي،                                       
مما يساعد القطاع على خفض مسامهته يف التحديات الناجتة عن االحترار العاملي يف الوقت الذي يستجيب فيه                                      

تميز املساعدة أيضا جبانب يتعلق باإلنصاف، من حيث أن بناء القدرات                                  وت . ملتطلبات التنافس يف األسواق الدولية             
ولئن   .  الصعيد احمللي على توليد طاقة غري ملوِّثة يؤدي إىل إزالة عقبة رئيسية أمام التنمية يف أقل البلدان منوا                                           على 

لصناعة يتعلق بآلية التنمية              كانت املشاريع ُتنفَّذ يف مجيع املناطق فإن أفريقيا تتلقى دعما خاصا من خالل منتدى ل                                   
 .النظيفة واملشاركة يف املفاوضات حول تلك اآللية، ومن خالل بناء القدرات الوطنية على التصدي لتغيُّر املناخ                                         

ومما يضفي على هذه األنشطة أمهية خاصة كون القطاع الصناعي يف البلدان النامية مل حيظ باهتمام ُيذكر يف                 
 فقد ركز معظم العمل الذي اضطلعت به املنظمات الدولية واملؤسسات املالية الدولية     .إطار آلية التنمية النظيفة 

وال ُتمثّل مشاريع كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة حاليا      . واملؤسسات الثنائية على احلكومات واجملتمع املدين     
ولذلك  . ٢٠١٢بعاثات حبلول عام     يف املائة من التخفيض املتوقع يف االن   ٧,٦يف إطار آلية التنمية النظيفة إال      

 . التركيز على القطاع الصناعي  يففإن اليونيدو حمقة 

 :٢٠٠٧ويف ما يلي أمثلة على األنشطة املضطلع هبا يف عام     

 إطار    يفحلقتا تدريب يف جنوب أفريقيا واملكسيك لبناء أو تعزيز القدرات الوطنية اخلاصة بوضع مشاريع                  •�
ذها، كجزء من مشروع ُينفَّذ بالتعاون مع احلكومة النمساوية وأوساط األعمال          آلية التنمية النظيفة وتنفي   

ومل يضم املشاركون منشآت الصناعة التحويلية فحسب، بل أيضا منشآت التعدين         . التجارية يف النمسا  
ومتتد   . وجيري يف البلدين وضع مقترحات مشاريع     . والنقل وتصريف النفايات واخلدمات االستشارية    

 مصانع اجلعة، بينما تتراوح األنشطة بني توليد الطاقة       إىل ت املستهدفة من املعادن األساسية     الصناعا
=.الشمسية وتوليد الطاقة املشترك   

منتدى بشأن مشاريع كفاءة استخدام الطاقة ومتويل مكافحة الكربون، ُعقد يف مركز فيينا الدويل يف            •�
. يا املناخية ومنظمة اململكة املتحدة للتجارة واالستثمار        مارس وُنظم بالتعاون مع مبادرة التكنولوج    /آذار 

 بلدا مثّلوا قطاع مبادلة الكربون وإدارة أصول الكربون، والسلطات          ٣٧واجتذب املنتدى مشاركني من     
وأعقب ذلك اجتماع لفريق من اخلرباء بشأن        . الوطنية، ومراكز االتصال اخلاصة بآلية التنمية النظيفة      

=.الرتقاء بنظم الطاقة الصناعية إىل مستوياهتا املثلى   اجلوانب العملية ل 

قيام اليونيدو والشراكة يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة بنشر دليل التدريب املعنون الطاقة     •�
=املستدامة وتقرير السياسات ألفريقيا    Epìëí~áå~ÄäÉ= båÉêÖó= ~åÇ= mçäáÅóã~âáåÖ= Ñçê= ^ÑêáÅ~F   لفائدة هيئات

=.نظيم وتقرير السياسات يف جمال الطاقة يف املنطقة   الت

ورّوجت اليونيدو أيضا بقوة العتماد هنج النظم بشأن إدارة الطاقة يف املنشآت، وتعاونت تعاونا وثيقا مع               
املنظمة الدولية للتوحيد القياسي على إعداد معيار دويل إلدارة الطاقة، ونظَّمت سلسلة من املؤمترات بشأن        

 . جيم٧ و٥وتِرد مناقشة هلذه املؤمترات يف الفصلني    . تجددة الطاقة امل

، ُحّدد تغيُّر املناخ باعتباره أحد اجملاالت اليت تتطلب حتسني التنسيق على الصعيد القطري                                   "توحيد األداء    "ويف جمال  
ألخرى يف      وتضمن اليونيدو التكامل مع اجلهود اليت تبذهلا الوكاالت والربامج ا                        . بني وكاالت األمم املتحدة        

منظومة األمم املتحدة من خالل التعاون مع أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، ومبادرة                                        
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وقد أُبرز دور       . التكنولوجيا املناخية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا التابع ملؤمتر األطراف يف االتفاقية                               
ر املناخ داخل منظومة األمم املتحدة بتعيني املدير العام رئيسا لشبكة األمم املتحدة                                        اليونيدو الرئيسي يف مواجهة تغيُّ              

 من جانب اجتماع جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين                              ٢٠٠٩-٢٠٠٨املعنية بالطاقة للفترة          
 اجمللس األخرية جمايل ختفيف        وَحّددت مشاورات      ).  طاء ١انظر الفصل     (أكتوبر  /بالتنسيق املعقود يف تشرين األول          

آثار االحترار العاملي وتكييف اجملتمعات واالقتصادات للتأقلم معها من خالل توفري التكنولوجيات واألموال                                         
باعتبارمها اجملالني اللذين ينبغي أن ُتركّز فيهما منظومة األمم املتحدة ما تتخذه من تدابري يف املستقبل ملواجهة تغيُّر                                        

 . يتضح مما ورد أعاله، ُتقّدم اليونيدو بالفعل إسهامات كبرية يف بعض تلك اجملاالت                          وكما . املناخ 
  

  جعل اليونيدو غري ضارة باملناخ      علىالعمل 
 
ومن شأن احلد من اآلثار  .  عمليات منظومة األمم املتحدة ذاهتا هي مصدر من مصادر انبعاثات غاز الدفيئة       إن

خ أن يؤدي إىل زيادة مصداقية اجلهود اليت تبذهلا من أجل احلد من االحترار              اليت تسببها األمم املتحدة على املنا     
. العاملي، وقد أحرزت بعض الوكاالت يف السنوات األخرية تقدُّما كبريا صوب جعل عملياهتا غري ضارة باملناخ              

جعل األمم   "ن ومن اخلطوات اهلامة اليت حتققت على صعيد منظومة األمم املتحدة بأكملها البيان الصادر بشأ       
، الذي أقّرته اليونيدو وثالثون وكالة أخرى، خالل اجتماع جملس الرؤساء التنفيذيني     "املتحدة غري ضارة باملناخ 

 :وميثّل البيان التزاما من الوكاالت مبا يلي   . أكتوبر/يف تشرين األول 

=تقدير انبعاثات غازات الدفيئة اليت تسببها؛      •�

=بعاثات؛ بذل جهود للحد من تلك االن    •�

حتليل التكاليف املترتبة واستكشاف إمكانات شراء صكوك معاوضة الكربون من أجل حتقيق عدم       •�
=.اإلضرار باملناخ 

 .٢٠٠٩ومن املقّرر أن ُتنفَّذ هذه األنشطة بنهاية عام     
 

. واستجابة للبيان، أنشأت اليونيدو فريقا معنيا باملناخ يضم أعضاء من كل ُشعب املنظمة ومن امليدان       
 طن من    ٢٣٠٠وسيستقصي الفريق السبل الكفيلة بتمكني اليونيدو من تفادي توليد ما يزيد قليال عما يعادل            

. ثاين أكسيد الكربون سنويا، الذي َينتج كله تقريبا من السفر واستهالك الطاقة يف املقر واملكاتب امليدانية            
وسوف يتيح . ٢٠٠٨باملناخ حبلول هناية عام واهلدف املنشود هو عرض استراتيجية جتعل اليونيدو غري ضارة    

موقع شبكي داخلي فرصة جلميع املوظفني لالطالع على اخلطوات العملية اليت ميكن اختاذها للحد من              
 .االنبعاثات الناجتة عن العمل اليومي وتقدمي مقترحات بشأن تلك اخلطوات      

  
 توسيع نطاق األنشطة    

 
 بدور أكرب يف احلد من أثر التصنيع على املناخ ويف تشجيع مشاركة      ترغب الدول األعضاء أن تضطلع اليونيدو  

وإذا كان للمنظمة أن توسع نطاق أنشطتها يف هذين اجملالني يف    . هذا القطاع يف املناقشة املتعلقة بتغيُّر املناخ  
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كيوتو جيب حتقيقها ومبا أن أهداف بروتوكول   . فترة السنتني املقبلة، فسيلزم حتقيق زيادة مماثلة يف الدعم املايل    
من خالل آليات السوق ال بواسطة صندوق خمّصص، كما هو الشأن فيما يتعلق بربوتوكول مونتريال، فتلزم        

وسيكون من املستصوب بوجه خاص إنشاء صندوق خاص هبذا املوضوع، هو صندوق      . مصادر متويل جديدة 
مع املاحنني يف فيينا، مبشاركة اجلهات املاحنة وتعتزم اليونيدو عقد اجتماع تشاوري  . اليونيدو لتغيُّر املناخ 

 :الرئيسية والبلدان اليت عليها التزامات مبوجب بروتوكول كيوتو، بغية حتقيق ما يلي       

 احلد من أثر صناعات البلدان النامية على     إىلتزويد املاحنني بأحدث املعلومات التقنية عن األنشطة الرامية      •
=النظيفة؛  املناخ، من خالل آلية التنمية   

=مناقشة حجم التمويل الالزم لدعم تلك األنشطة؛      •

=اقتراح صندوق خاص لتمويل األنشطة املتصلة بتغيُّر املناخ وآلية التنمية النظيفة؛         •

=.احلصول على موافقة اجلهات املاحنة على إنشاء ذلك الصندوق والتزامها بتمويله      •
   
   اإلدارة القائمة على النتائج-باء
  

 اإلدارة القائمة على النتائج؟      ما هي 
 

هتدف اإلدارة القائمة على النتائج إىل حتسني فعالية اإلدارة وإخضاعها للمساءلة بتحديد نتائج مرتقبة واقعية،              
وهي  . ورصد التقّدم حنو حتقيقها، وتضمني الدروس املستفادة يف القرارات اإلدارية، ووضع تقارير عن األداء            

فهي إذن متثل ابتعادا من اإلدارة القائمة على       . ج، مبا يف ذلك املخرجات والنواتج واآلثار  ُتركّز على حتقيق النتائ 
 .وميكن تطبيقها على صعيد املشاريع والربامج والبلدان واملنظمات       .  األنشطةعلى  املدخالت أو 

فة وتتطلب قدرا كبريا            وهي أيضا مكلِّ     . واألخذ باإلدارة القائمة على النتائج هو عملية تغيري تنظيمي طويلة األجل                                  
ومع ذلك، ينبغي النظر إليها باعتبارها استثمارا يف املستقبل، ألن هناك أدلة وافرة على أثرها اإلجيايب                                        . من العمل   

 على عمليات احلكومات واملنظمات الدولية اليت                    - ختفيض التكاليف وحتسني النتائج              يف  املتمثل     -األطول أمدا      
 على تسعة معايري أو عوامل             ٢٠٠٤وقد وافقت اجلمعية العامة يف عام             . لى النتائج    أخذت بنهج اإلدارة القائمة ع             

للنجاح وضعتها وحدة التفتيش املشتركة التابعة لألمم املتحدة من أجل قياس التقّدم الذي حترزه أي منظمة صوب                                                   
 :ضا، وهي  التنفيذ الفّعال لإلدارة القائمة على النتائج، وهي معايري تطبقها اليونيدو حاليا أي                                

 .وجود إطار مفاهيمي واضح لإلدارة املستندة إىل النتائج كاستراتيجية إدارية واسعة        -١ 

=.حتديد مسؤولية كل من أطراف املنظمة الرئيسية حتديدا واضحا       -٢ 

=.صياغة األهداف الطويلة األجل للمنظمة صياغة واضحة       -٣ 

=.يلة األجل تواؤم برامج املنظمة تواؤما حسنا مع أهدافها الطو     -٤ 

=.تواؤم موارد املنظمة تواؤما حسنا مع أهدافها الطويلة األجل      -٥ 
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=.وجود نظام فّعال لرصد األداء   -٦ 

=.استخدام نتائج التقييم استخداما فعاال     -٧ 

=.إدماج اإلدارة القائمة على النتائج بفعالية يف املنظمة بأسرها      -٨ 

=.ارة القائمة على النتائج  وضع استراتيجية إلدارة املعرفة لدعم اإلد     -٩ 
  

 األخذ بنهج اإلدارة القائمة على النتائج يف اليونيدو          
 

، ُوضعت العناصر األولية لنظام اإلدارة القائمة على النتائج باملنظمة، بدعم مايل من إدارة      ٢٠٠٤ابتداء من عام 
سري األخذ باإلدارة القائمة على النتائج     التنمية الدولية التابعة للمملكة املتحدة، اليت تتوىل أيضا تقدمي الدعم لتي      

 .يف املنظمة برمتها حاليا  

، الوثيقة الربناجمية األوىل يف اليونيدو اليت أُعدت بأكملها    ٢٠٠٧-٢٠٠٦وكانت وثيقة الربنامج وامليزانيتني،   
يف إطار جهود  و.  ليوائم بنيتها٢٠٠٦استنادا إىل اإلدارة القائمة على النتائج، وُنّسق التقرير السنوي لعام    

اليونيدو إلدراج مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج يف الربنامج وامليزانيتني، اضطلعت بدور ريادي يف منظومة         
/ األمم املتحدة، وقد طلبت وحدة الشؤون املالية التابعة لكلية موظفي منظومة األمم املتحدة، يف تشرين األول    

غري .  إعداد ميزانيتها اخلاصة املوجهة إىل اإلدارة القائمة على النتائج     ، املشورة من اليونيدو بشأن  ٢٠٠٦أكتوبر 
وهو يتطلب  . أن األخذ الكامل باإلدارة القائمة على النتائج، كما ذُكر سابقا، هو عملية تغيري طويلة األمد 

ة، وإدخال  قدرات إضافية لدى املوظفني، ووضع برنامج تدريبـي شامل، وختصيص مزيد من املوارد يف امليزاني       
 .تعديالت تنظيمية من أجل التطبيق املستدام     

ويصف هذا النهج خمتلف عناصر    . ومن بني األدوات الرئيسية لإلدارة القائمة على النتائج هنج اإلطار املنطقي  
 النشاط واملخاطر اليت ينطوي عليها،     إليهاأي نشاط من حيث العالقات السببية، واالفتراضات اليت يستند       

 كيف يعمل هنج اإلطار املنطقي لربط مستوى      ٧ويبّين الشكل  . إلجناز، وسبل التحقّق من النتائجومؤشرات ا
 .املؤسسة مبستوى املشاريع يف حالة اليونيدو، باستخدام آليات اإلفادة االرجتاعية      

  
 ٢٠٠٧األنشطة واإلجنازات خالل عام     

 
 فريق التقييم يف املكتب املعين باستراتيجية املنظمة           أّدى تعيني موظف جديد من الفئة الفنية ومستشاَرين اثنني يف          

 .٢٠٠٧والتعلُّم فيها إىل إحراز تقّدم كبري حنو اعتماد هنج اإلدارة القائمة على النتائج يف عام       

وُتمكّن صفحات هذا املوقع من                          . وقد ُوضع نظام لإلبالغ عن النتائج وأتيح على موقع املنظمة الشبكي الداخلي                                                                    
يع وثائق اليونيدو املتعلقة باإلدارة القائمة على النتائج، وليس ذلك فحسب، بل أيضا الوصول إىل                                                                                            الوصول إىل مج           

وقد اخُترب نظام اإلبالغ عن                        .  منظمات أخرى            يف أدلة إرشادية خمتارة ووثائق عن اإلدارة القائمة على النتائج                                                        
-٢٠٠٨ ليالئم هيكل الربنامج وامليزانيتني،                                  مشروعا، مث استمر تطويره وتكييفه                                ٤٠النتائج على عّينة متثيلية تضم                             

 .واسُتحدثت خطط عمل مستندة إىل اإلدارة القائمة على النتائج يف كل املكاتب امليدانية                                                                           . ٢٠٠٩
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=اإلدارة القائمة على النتائج وهنج اإلطار املنطقي   -٧الشكل 

=

 
 

السياسات تتضمن أهدافا ملموسة ملواصلة      يونيه، أصدر املدير العام مذكرة واسعة النطاق بشأن     /ويف حزيران
وبغية ضمان إطالع املوظفني الكامل على اإلدارة القائمة     . تنفيذ مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج يف اليونيدو   

وُنفّذ برنامج تدريبـي ونظم أكثر       . على النتائج والتزامهم هبا، ركّزت تلك املذكرة بوجه خاص على التدريب      
وتألف الربنامج من  . ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول-سبتمرب /يبية قصرية خالل الفترة أيلول  دورة تدر٢٠من 

 :مخس منائط

أساسيات ومبادئ اإلدارة القائمة على النتائج وهنج اإلطار املنطقي، اخلاصة بالتصميم الدقيق            -١ 
 .للمشاريع 

والشروع يف تنفيذ نظام اإلبالغ عن      اتباع هنج اإلطار املنطقي يف اإلدارة سعيا إىل حتقيق النتائج         -٢ 
=.النتائج املستند إىل املوقع الشبكي الداخلي     

=.إعداد كشوف ملخصات خدمات ووثائق مشاريع جيدة      -٣ 

=.حلقات عمل لبناء توافق اآلراء على صعيد فروع ُشعبة صوغ الربامج والتعاون التقين       -٤ 

=.على النتائج تدريب املوظفني امليدانيني على اإلدارة القائمة       -٥ 
 

وهدفت . وساعدت النمائط الثالث األوىل املوظفني العاملني يف املقر على حتسني تصميم املشاريع وإدارهتا     
 إىل بناء توافق اآلراء بني املوظفني بشأن حتقيق أكرب قدر من الفعالية يف استخدام الربنامج وامليزانيتني،                ٤النميطة  

 التخطيط اإلبالغ

األثر على املؤسسة/األهداف االستراتيجية

اآلثار على الربنامج وامليزانية

األثر اإلمنائي/اهلدف

النواتج الفورية/األهداف

املخرجات

األنشطة

املدخالت

سة
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 بوجه خاص ٥واستهدفت النميطة . اريع وتنفيذها ورصدها   ، كأداة عملية لتخطيط املش ٢٠٠٩-٢٠٠٨
 .املوظفني امليدانيني، ملساعدهتم على اعتماد مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج يف عملهم اليومي        

وعّين املدير العام جلنة توجيهية تعىن باإلدارة القائمة على النتائج تضم ممثّلني من مجيع أجزاء املنظمة، برئاسة                                                                         
 الديوان، وطلب منها استعراض اإلجنازات وإجراء تقييم ذايت لفترة األساس العتماد اإلدارة                                                         رئيس    

وباستخدام معايري وحدة التفتيش املشتركة املذكورة أعاله، جرى ذلك                                                  . القائمة على النتائج يف اليونيدو                     
يذي النتائج الواردة يف               سبتمرب، أقّر اجمللس التنف              /ويف أيلول       . أغسطس     /يوليه وآب       /التقييم الذايت يف متوز             

 .٤اجلدول       

وخالل فترة إجراء التقييم الذايت لإلدارة القائمة على النتائج، حققت اليونيدو التنفيذ التام الثنني من معايري     
ويوافق هذا اإلجناز ما خلُصت إليه منظمات األمم املتحدة األخرى اليت تطبق           . وحدة التفتيش املشتركة التسعة   

ش، وهو أن أي منظمة حتتاج عادة إىل فترة تتراوح بني مثاين سنوات وتسع سنوات لتنفيذ       إطار وحدة التفتي  
ولذلك، فإن الوصول إىل مرحلة تطبق فيها اإلدارة القائمة على        . مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج تنفيذا تاما     

 .ويلة األمد  النتائج يف كامل املنظمة، معزَّزة بإفادات ارجتاعية مستمرة، سيكون عملية ط     
  

=فترة األساس احلالية والتحسينات املتوقعة:   األخذ باإلدارة القائمة على النتائج-٤اجلدول 

= الوعي  االستكشاف   االنتقال  التنفيذ الكامل   التعلّم املستمر   

وضع إطار مفاهيمي واضح  -١   ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩
 لإلدارة القائمة على النتائج

 مسؤوليات األطراف حتديد -٢   ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩
 الرئيسية حتديدا واضحا

 صياغة األهداف االستراتيجية -٣    ٢٠٠٧ ٢٠٠٩

مواءمة الربامج مع األهداف  -٤   ٢٠٠٧ ٢٠٠٩ 
 االستراتيجية

مواءمة املوارد مع األهداف  -٥  ٢٠٠٧ ٢٠٠٩  
 االستراتيجية

رصد األداء واإلبالغ عنه  -٦  ٢٠٠٧ ٢٠٠٩  
 بفعالية

استخدام نتائج التقييم  -٧    ٢٠٠٧ ٢٠٠٩
 استخداما فّعاال

إدماج اإلدارة القائمة على  -٨  ٢٠٠٧ ٢٠٠٩  
 النتائج يف املنظمة بأسرها

إدارة املعرفة تدعم اإلدارة  -٩  ٢٠٠٧ ٢٠٠٩  
 القائمة على النتائج



א  ٢٠٠٧א

PR 

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨خطة التنفيذ    

 باإلدارة القائمة على النتائج خطة اليونيدو اخلاصة         بناًء على التقييم الذايت، وضعت اللجنة التوجيهية املعنية      
 .وسُتتخذ إجراءات على مستويات خمتلفة   . ٢٠٠٩-٢٠٠٨بتنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج للفترة     

وستواَءم إدارة املوارد البشرية مواءمة تامة مع مبادئ اإلدارة       . سيجري حتسني ضمان النوعية ورصد النتائج   
وسيخضع املديرون من الُرتب املتوسطة للمساءلة فيما يتعلق بتنفيذ اإلدارة القائمة على                 . جالقائمة على النتائ  

وسُتزاد فعالية التواصل مع املوظفني والدول األعضاء وسائر أصحاب    . النتائج يف جماالت مسؤولياهتم املختلفة 
 على يـيب اخلاص باإلدارة القائمة  وسيستمر حتسني الربنامج التدر . املصلحة بشأن اإلدارة القائمة على النتائج  

وستتم مواءمة وثائق االستراتيجية مواءمة كاملة لتعكس رؤية موحدة تتدرج من مستوى املؤسسة إىل      . النتائج
وسوف ُتبذَل جهود إلقناع املاحنني باعتماد اإلدارة القائمة على النتائج اعتمادا فّعاال وتاما   . مستوى املشاريع  

وأخريا وليس آخرا، سوف ُتكثِّف املنظمة ما تقوم به من تبادل  . اساهتم املتعلقة بالتمويل باعتبارها جزءا من سي 
اخلربات والدروس املستفادة مع منظمات األمم املتحدة األخرى اليت شرعت يف تنفيذ اإلدارة القائمة على           

 .النتائج بوصفها وسيلة للتغيري والتحسني التنظيميني    

ل فترة السنتني هذه نقطة ُتجىن فيها الفوائد الكاملة لإلدارة القائمة على النتائج فيما              ع أن تبلغ املنظمة خال    وُيتوقّ
وستضمن عملية تعلُّم مستمر إدخال تعديالت دورية على طرائق اإلدارة القائمة على      .  عددا من املعايريخيّص

، فستظل املنظمة يف مرحلة انتقالية        أما فيما يتعلق باملعايري األخرى   . النتائج وعملياهتا وفقا للمتطلبات اجلديدة    
 .حىت هناية فترة السنتني 

وُتقّر الدول األعضاء يف اليونيدو إقرارا تاما ما تبذله املنظمة من جهود طويلة األمد ذات صلة باإلدارة القائمة    
ب فيه إىل املدير    طل)١( بأمهية املسألة، واعتمد قرارا ٢٠٠٧وقد اعترف املؤمتر العام املعقود يف عام   . على النتائج

 أنشطتها، والعمل مع هيئات األمم    يفالعام مواصلة إعطاء األولوية إلدراج مبادئ اإلدارة القائمة على النتائج    
 .باع هنج منّسقاملتحدة األخرى من أجل ضمان اتّ    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣-ق/١٢-القرار م ع )١(



=ة اإلنتاجية من الفقر من خالل األنشطاحلّد ٣



א =٢٠٠٧א

PT 

   
   أمهية اجلهود التكميلية   -ألف

 
، بصفتها شريكا يف اجلهود الدولية األوسع نطاقا، املساعدة للدول النامية األعضاء لتمكينها من                                                                                      ُتقّدم اليونيدو             

وقد     . ٢٠١٥حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما هدف تقليص عدد فقراء العامل إىل النصف حبلول عام                                                                                  
ة ختفيض نسبة الفقر والطريقة املتبعة لتحقيق هذا اهلدف من بلد إىل آخر ومن منطقة إىل أخرى،                                                                                       ختتلف وتري        

 .وحىت داخل البلد الواحد، لكن القطاع الصناعي سيكون العامل الرئيسي يف حتقيق هذا اهلدف                                                                               

القطاع العام           ومع أن املنشآت الصناعية اخلاصة هي العامل احملرك الرئيسي يف الصناعات التحويلية، فإن                                                             
يضطلع بدور رئيسي يف هتيئة الظروف املالئمة لتنمية هذا القطاع من خالل السياسات الصناعية                                                                       

ولذلك تقّدم           . ويشمل ذلك تدابري احلفاظ على البيئة وحفز املنشآت الصغرية واملتوسطة                                                 . ومؤسسات الدعم            
، واصلت اليونيدو تقدمي الدعم                         ٢٠٠٧وخالل عام         . اليونيدو املساعدة للقطاعني العام واخلاص على السواء                                       

 : الرامي إىل تنمية املنشآت من خالل خدمات تكميلية تركز على ما يلي                                                

 حتسني بيئة األعمال التجارية والبيئة السياساتية واملؤسسية؛                                       •
 الترويج لالستثمار وإلقامة شبكات األعمال التجارية ولتنظيم املشاريع؛                                                •
 .ة ونظيفة       اعتماد تكنولوجيات إنتاج جديد                       •

وال يزال التركيز القطاعي منصّبا على صناعات جتهيز املنتجات الزراعية، اليت تتيح أكرب الفرص أمام الفقراء                                                               
 .ألداء دور نشط يف التنمية االقتصادية                      

   
 حتسني بيئة األعمال التجارية     -باء

 
اندا والسودان والصني                 املشورة السياساتية إىل حكومات أوغندا ورو                                 اليونيدو        قّدمت      ،  ٢٠٠٧يف عام       

فالسياسة الصناعية اجلديدة اليت أُعّدت يف أوغندا بدعم من اليونيدو                                               . وليسوتو واململكة العربية السعودية                        
ويف جنوب السودان، تعمل اليونيدو مع                            . ُنوقشت على الصعيد الوطين مث قُدمت إىل الرئيس للموافقة عليها                                          

ب املسؤولني على وضع األنظمة وتقييم طلبات الشركات                                          وزارة الطاقة والتعدين والصناعة على تدري                             
األجنبية للحصول على رخص يف جمايل الصناعة والتعدين، وهو مطلب رئيسي يف اقتصاد يهيمن عليه النفط                                                                              

وتعمل اليونيدو أيضا مع الغرف التجارية احمللية على تدريب املوظفني، وتنظيم العضوية فيها،                                                                       . واملعادن     
 .امل بفعالية أكرب مع مقرري السياسات                         ومساعدهتا يف التع           

ويف فييت نام، ضّمت اليونيدو جهودها إىل جهود وزارة التخطيط واالستثمار إلكمال خطة تنفيذ مفصلة                                                                                
يهدف هذا اإلصالح إىل إقامة نظام                         و . للشروع يف إصالح تسجيل األعمال التجارية على النطاق الوطين                                            

تيح     وي   ات  قاطع   مجيع امل      ، يعمل يف          جارية والضرائب واإلحصاءات                     لتسجيل األعمال الت              حموسب وموّحد متاما             
ومن شأن هذا السجل أن خيفض تكاليف األعمال التجارية                                      . موقع واحد        إكمال كافة إجراءات التسجيل يف                      
 .وأن يسهم يف منو القطاع اخلاص                      وخماطرها يف فييت نام ختفيضا كبريا                      
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   إقامة شبكات األعمال التجارية واالستثمار   -جيم
  

تستطيع شركات القطاع اخلاص تتميم قوة كل منها على حدة وحتسني فرص وصوهلا إىل املوارد واألسواق                                                                              
. عن طريق إقامة شبكات عمودية داخل سلسلة القيمة الصناعية وشبكات أفقية داخل جتّمعات املنشآت                                                              

الصغرية واملتوسطة نظرا                   ومتثل إقامة هذه الشبكات استراتيجية فّعالة بصورة خاصة بالنسبة إىل املنشآت                                                       
 .للقدرات احملدودة لكل منها على حدة                           

ويف العديد من البلدان، تساعد اليونيدو على تطوير سالسل القيمة الصناعية من خالل تعزيز الصالت بني                                                                    
أوغندا       ففي املنطقة األفريقية، على سبيل املثال، ُنفّذت مشاريع يف كل من                                               . الزراعة والصناعة واألسواق                 

 املتحدة وسرياليون وغانا والكامريون ومايل ومدغشقر واملغرب وموزامبيق                                                          تنـزانيا    ومجهورية         نا فاسو     وبوركي     
وتشمل األنشطة املنفّذة نقل تكنولوجيا جتهيز املواد الغذائية، وحتسني مهارات جتهيز                                                       . والنيجر ونيجرييا           

 األنشطة الرامية إىل حتسني القدرة                        األغذية، والتشجيع على املمارسات الصحية يف جتهيز األغذية، إضافة إىل                                                   
 .على املنافسة واإلنتاجية               

 :ووّجهت اليونيدو كذلك اهتمامها إىل صناعات أخرى تعتمد على الزراعة وإىل الصناعات احلرجية                                                                   

شرعت بالتعاون مع منظمة التجارة العاملية ومع شركاء ترتبط معهم بعالقات ثنائية أو متعددة                                                                    •
 بنن وبوركينا فاسو             وتشمل هذه املبادرة               . طن من أجل البلدان األفريقية                   األطراف يف مبادرة الق             

، وتسعى         بيساو والكامريون وكوت ديفوار ومايل والنيجر ونيجرييا                                           -وتشاد وتوغو والسنغال وغينيا                      
 .إىل رفع قيمة صادرات القطن اخلام وحصة املنتجات ذات القيمة املضافة من الصادرات                                                        

ملتعلق بصناعة املنتجات اجللدية واألحذية يف أفريقيا، ونتج عنه ورود                                                استمر الربنامج الراسخ ا              •
 .طلبيات للصنادل الكينية من شركات يابانية وإيطالية وسويسرية وجنوب أفريقية                                                      

 برنامج مشترك بني مكتب األمم                        ٢٠٠٧ويف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، بدأ يف أوائل عام                                         •
رمية واليونيدو، بتمويل قدره مليوين دوالر مقّدم من صندوق األمم                                                  املتحدة املعين باملخدرات واجل                     

واهلدف املباشر من املشروع هو توفري فرص                                 . املتحدة االستئماين لألمن البشري، الذي متّوله اليابان                                    
العالج يف إطار اجملتمع احمللي واحلصول على الدخل من الزراعة ملدمين املخدرات ومعوليهم واجملتمع                                                                          

األوسع يف البلد، مع التشديد على هنج التنمية املتكاملة الذي يربط بني اجلوانب االجتماعية                                                         احمللي    
 .والتقنية واالقتصادية            

ويف املكسيك، اكتملت التحضريات ملشروع لتطوير صناعة اخليزران يستند إىل اخلربة اليت اكتسبتها                                                                       •
 إقامة مركز لتنمية مهارات صناعة                      اليونيدو يف بلدان مثل غانا وكوبا واهلند، مع التركيز على                                     

 .اخليزران وترويج اإلدارة املستدامة للخيزران                            

إثيوبيا       يف    من خالل مشاريع            ، تطوير جتّمعات املنشآت الصغرية واملتوسطة                            الناجحة اخلاصة ب         ربامج    تتواصل ال       و 
وقد     . ا واهلند      وباكستان والسنغال وكولومبيا واملغرب ونيكاراغو                                     ) اإلسالمية      -مجهورية      (إكوادور وإيران             و 

مشتركة وقاعات             مراكز خدمات            مدارس تقنية و           نشطة مشتركة مثل إنشاء                     امج االضطالع بأ           الرب  شّجعت      
ويف    . ؛ وإجياد حضور يف األسواق                    بتكار املنتجات          والتشارك يف ا          ؛  التحتية املادية احمللية              وحتسني البىن       عرض؛     
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رة جتّمعات تربية احليوانات يف مقاطعيت سانتايف                                    األرجنتني، جنح برنامج لتطوير جتّمعات املنشآت يف زيادة قد                                          
 أغلبها شركات            - مؤسسة        ١٥٠ويوجد يف خمتلف أرجاء العامل ما يقرب من                                  . وقرطبة على املنافسة              

 تشّجع على تطوير جتّمعات                     -استشارية ورابطات ملنشآت صغرية ومتوسطة ومنظمات غري حكومية                                                    
وُوضعت برامج للتعاون بني هذه التجّمعات يف                                .  التدريبية      املنشآت باستخدام منهجيات اليونيدو وأدواهتا                               

 .اهلند وفييت نام، فأسهمت يف جهود اليونيدو الرامية إىل تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب                                                               

وُنفّذت برامج عاملية وإقليمية للتدريب على تطوير جتّمعات املنشآت لفائدة املؤسسات احلكومية ورابطات                                                                              
جتّمعات      : القدرة التنافسية للمنشآت الصغرية                       "ويف حلقة العمل املعنونة                     . قّرري السياسات           القطاع اخلاص وم            

مصرف      أكتوبر باالشتراك مع             /، اليت ُنظّمت يف واشنطون العاصمة يف تشرين األول                                  "املنشآت والتنمية احمللية               
انظر الباب         ( القطاع اخلاص             لتنمية      على اإلنترنت          املتاحة      دوات    األ جمموعة       ، ُعرضت       التنمية للبلدان األمريكية               

وكان      .  مندوبا من وكاالت تعاون تقين، وأكادمييني وباحثني وخرباء دوليني                                              ٢٥٠أمام حوايل          ) واو أدناه      
هذا احلدث معلما بارزا وهاما يف العالقات بني الوكالتني، إذ مّهد السبيل للتعلم املتبادل ولتعاون أقوى يف                                                                       

ومن األمثلة على التدريب                    . تضطلع به اليونيدو بصفتها حمفال عامليا                             امليدان وألنشطة مشتركة يف إطار ما                           
على املستوى اإلقليمي حلقة العمل لتطوير املنشآت اليت ُنظمت باالشتراك مع مصرف التنمية الكاريـيب يف                                                                       

 .نوفمرب، واليت شارك فيها ممثلون عن تسع دول كاريبية                                        /تشرين الثاين       

 

 

 

 

 

 

 

 
 الدراسة االستقصائية لالستثمار املباشر األجنيب يف أفريقيا، اليت أُطلقت                                                واسُتخدمت أحدث نسخة من                    

إلعداد برنامج          ،   ٢٠٠٦يونيه      /خالل اجتماع شبكة اليونيدو هليئات ترويج االستثمار يف أفريقيا يف حزيران                                                       
لعام     إىل اجتماع أصحاب املصلحة من القطاعني ا                                هذا الربنامج        قُّدم    و  .إقليمي لالستثمار خاص بأفريقيا                   

 حيث أُقّر لُيعرض على مؤمتر وزراء الصناعة                             ، مارس   /قد يف أديس أبابا يف آذار               واخلاص يف أفريقيا الذي عُ                 
نظام      بيانات الدراسة يف              ستدرج       و . وعلى مؤمتر القمة لرؤساء دول االحتاد األفريقي                               ) كامي   (األفريقيني       

 .ت مايكروسوف       مع شركة        بالتعاون       سُينشأ      لرصد االستثمار وإدارته              

مكاتب       واو جهود اليونيدو لترويج االستثمار والتعاون فيما بني املنشآت من خالل شبكة                                                      ١يبّين الفصل         و 
 . وبرنامج مصافق التعاقد من الباطن والشراكات                                تعزيز االستثمار والتكنولوجيا                   

يف جتمُّع منشآت ماسايا، 
نيكاراغوا، ساعد حتسني 
املنتجات املشترك صانعي 
األثاث اخلشيب على غزو 
أسواق املنتجات العالية 

 .اجلودة
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   تطوير قدرات تنظيم املشاريع-دال
  

والفئات الرئيسية اليت تستهدفها                     . ا لألمن البشري        ميثّل تنظيم املشاريع على الصعيد احمللي شرطا مسبقا رئيسي                                  
. أنشطة اليونيدو يف جمال األمن البشري هي النساء والشباب يف املناطق الريفية ويف حاالت ما بعد األزمات                                                                            

وتساعد هذه األنشطة هؤالء األشخاص الضعفاء على استخدام موجوداهتم استخداما منتجا واكتساب                                                                        
 .فرض املتاحة يف السوق لضمان دخل كرمي                             مهارات جديدة واستغالل ال                    

.  وتنويعها        بتعزيز أنشطته          قام برنامج تطوير القدرات الريفية والنسائية على تنظيم املشاريع                                           خالل السنة،        و 
مجهورية        إريتريا وأوغندا و             وأدت املساعدة على تطوير القدرات النسائية على تنظيم املشاريع يف كل من                                                         

 إىل حتسني مهارات تنظيم املشاريع واملهارات التقنية والتنظيمية،                                              وكينيا واملغرب          إيران اإلسالمية وفييت نام                  
ويف ناميبيا، ركّزت اليونيدو                      . عالوة على حتسني سبل الوصول إىل اخلدمات املقّدمة إىل األعمال التجارية                                                      

اعات املساعدة الذاتية                على تعزيز قدرة املدرِّبني واملستشارين يف جمال األعمال التجارية الصغرية على دعم مج                                                       
ت التعاونيات النسائية الريفية                    تلقّ   ، ويف غانا     . يف املناطق الريفية وعلى تقدمي املشورة بشأن حتسني اإلنتاجية                                       

 .أسواق األمساك وزيت النخيل احمللية واألجنبية                                الكتساب مواطئ أقدام يف                    مساعدة       

  وخيضع حاليا املنهاج الدراسي                   . يب املهين      وميكن تشجيع ثقافة تنظيم املشاريع من خالل املدارس والتدر                                        
 قدرات تنظيم املشاريع، الذي أُعّد وُجّرب يف مثاين مدارس رائدة يف موزامبيق، للتعميم على                                                              بتطوير      اخلاص   

. ليشيت   - مدرسة يف تيمور             ١٣٤العمل مبنهاج مماثل يف                 وبدأ     . الصعيد الوطين بناء على طلب من احلكومة                               
 ويف السودان، جيري إدراج                    .السودان وناميبيا تنفيذ مبادرات أخرى                           مية و    مجهورية إيران اإلسال              شهد     ت و 

 ميّوله       ماليني يورو         ١٠تنظيم املشاريع لدى الشباب يف نظام التدريب املهين التقين، عن طريق مشروع قيمته                                                            
مع    لتعاون        با مركز آخر      للتدريب املهين التقين وإعادة تأهيل                          إنشاء أربعة مراكز            وسوف يتم         . االحتاد األورويب         

وميكن االطالع على معلومات أخرى عن أنشطة اليونيدو يف جمال تطوير                                                 . مكتب وايل والية اخلرطوم                  
 . ألف   ٧قدرات تنظيم املشاريع يف السودان يف الفصل                                

بشأن تعليم قدرات تنظيم املشاريع يف املدارس الثانوية وذلك يف املقر                                                       لفريق خرباء           ا اجتماع    وعقدت اليونيدو              
وقُدمت رؤية بشأن اجملتمع املتمتع بقدرات تنظيم                                      . ٢٠٠٧ نوفمرب     /تشرين الثاين        ليونيدو يف          الرئيسي ل     

املشاريع واسُتعرضت جتارب البلدان واملنهجيات املختلفة أمام املشاركني، الذين ضموا ممثلني عن السلطات                                                                       
 والكامريون وكوت               وغانا    زانيا املتحدة والسودان               ـ ليشيت ومجهورية تن           - أنغوال وأوغندا وتيمور                 التعليمية يف       

، عالوة على املفوضية األوروبية، ومصرف االحتياطي االحتادي يف داالس،                                                    ديفوار وموزامبيق وناميبيا                   
. وشركة مايكروسوفت، واليونديب، واليونسكو، وجامعات من الدامنرك واململكة املتحدة والنرويج                                                                   

 فأصبحت جهدا               بلدان احتاد هنر مانو              الشباب يف       لتشغيل       ٢٠٠٦وتطورت املبادرة اليت أطلقتها اليونيدو عام                                  
  ٦ويورد الفصل          .  طاء   ١تعاونيا على مستوى منظومة األمم املتحدة لصاحل تلك البلدان، كما يشري الفصل                                                          

 .باء تفاصيل إضافية عن هذا الربنامج                       

،    األزمات      يف املراحل اليت تعقب انتهاء                  ويشكّل جتهيز املنتجات الزراعية عادة أساس اإلنعاش الصناعي                                        
ضمن اجلهود اليت تبذهلا للحد من الفقر يف بلدان مثل أفغانستان                                             ولذلك تركّز اليونيدو على هذا القطاع                          
 اجلهد املبذول من              ، على سبيل املثال،             العراق    قادت اليونيدو يف             و . وأوغندا وبوروندي والعراق وغينيا وهاييت                             
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وفّرها     لالستهالك احمللي ت               عالية اجلودة ومأمونة                 نتجات ألبان         مبُمجدية لإلمداد            إنشاء سلسلة            أجل إعادة         
  ركّز أيضا عمل اليونيدو يف البلدان اخلارجة من أزمات على جمموعات                                            و . مصانع متطّورة وجّيدة التنظيم                     

 يف اجملتمع يف أوغندا املبيَّن                      إعادة إدماج احملاربني السابقني                    مشروع       ؛ ومن األمثلة على ذلك                  دة   حمدّ  مستهدفة       
 .ال   د ٧يف الفصل        

   
   التكنولوجيات املالئمة للبيئة من أجل تنمية اجملتمعات احمللية      -هاء

  
لكي حتقّق األنشطة الصناعية اليت تزيد الدخل يف اجملتمعات الفقرية حتسني الرفاه إىل احلد األقصى، حتتاج إىل                                                                          

لى الطاقة املتجّددة،                 وينصّب تركيز اليونيدو أساسا ع                     . تكنولوجيات تكون آثارها على البيئة ضئيلة للغاية                                    
ألن غياب الطاقة املضمونة وامليسورة التكلفة الالزمة لإلنتاج يف املناطق الريفية يشكّل إحدى العقبات                                                                     

 مناقشة أكثر تفصيال ملوضوع الطاقة                       ٥ويورد الفصل          . الرئيسية أمام التنمية احمللية يف العديد من البلدان                             
 :لسياق املعّين للحد من الفقر ما يلي                         وقد مشلت أنشطة املشاريع يف ا                      .املتجّددة      

 ؛ لطاقة الكهرمائية يف رواندا                  ل إنشاء حمطات صغرية              •
 ؛ الطاقة تستخدم الطاقة املتجّددة يف زامبيا                            لتوزيع      بناء شبكات صغرية              •
 ؛ استخدام الوقود األحيائي لتوليد الطاقة يف كوبا                                  •
 ؛ الطاقة الشمسية يف موزامبيق                   تقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت باستخدام                                            •
 .اهلندية     تنفيذ مشاريع الطاقة املتجّددة اهلجينة يف ملديف ويف جزر الكاديف                                                  •

الئمة للبيئة من أجل تصنيع                     امل  كفؤة من حيث استهالك الطاقة و                         ال تكنولوجيات           ال برنامج لترويج           يف إطار       و 
نشئ أول مركز لإليضاح                 أُ،   سيا وأمريكا الالتينية            املواد اخلاصة ببناء املساكن الزهيدة التكلفة يف أفريقيا وآ                                    

ذلك صياغة برامج جديدة خاصة بالسودان وسرياليون                                      تال    ، و   ٢٠٠٦عام    يف أواخر        العملي يف موزامبيق                
 املواد،      وقّدم املركز الدويل لترويج تكنولوجيا                           . ٢٠٠٧ يف عام        ونيجرييا       يبيا  من نام     مساعدة       وورود طلبات            

بدأ يتحّسن تزويد املناطق 
الريفية يف رواندا بالكهرباء 

 .بفضل مشروع لليونيدو
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   يف جمال التكنولوجيا من                    أخصائيا      ٤٥ تدريبا إىل         تعاون مع حكومة الصني،                  الذي أنشأته اليونيدو بال               
 .يق  أفغانستان والسودان وكولومبيا وموزامب                           

غلوبل       "من آثار التلّوث على اجملتمعات الفقرية، وخباصة من خالل مشروع                                               ختفّف     وما فتئت اليونيدو             
ام التكنولوجيات األنظف يف مناجم الذهب                                والذي يشجع استخد              الذي ميّوله مرفق البيئة العاملية                 " مريكوري      

وأخريا، أُطلق            . جيم    ٧وميكن االطالع على املزيد من التفاصيل يف هذا الشأن يف الفصل                                            . بالوسائل احلرفية          
 أجهزة        عن طريق توزيع           الزرنيخ يف مياه الشرب يف اجملتمعات الفقرية يف بنغالديش                                   لّص من       للتخ   مشروع      

 .تمعية ُتعىن بإزالة الزرنيخ                ترشيح منـزلية وتكوين وحدات جم                      
   

   طرق جديدة لتقدمي خدمات اليونيدو -واو
  

 لتوسيع النطاق الذي تصل إليه أنشطة اليونيدو يف جمال التعاون                        ٢٠٠٧أهم خدمة جديدة أتيحت يف عام                
 على    )١(وقد أُطلق هذا املورد      . التقين وزيادة فعالية هذه األنشطة هي جمموعة أدوات تنمية القطاع اخلاص                        

، وهو مورد على اإلنترنت ميكن استعماله دون االستعانة بشخص                            ٢٠٠٦أساس جتريـيب يف أواخر عام            
ويهدف هذا املورد، الذي يكّمل خمتلف أشكال الدعم املتاحة من خالل املشاريع، إىل تشجيع                                         . آخر 

لبلدان النامية، وخباصة           الفقراء على املشاركة النشطة يف الصناعة وإىل تعزيز مكانة الشركات القائمة يف ا                           
ويوفر املورد اإلرشاد للمهنيني املمارسني، طوال دورة                     . املنشآت الصغرية واملتوسطة، يف االقتصاد املعومل                    

، واحتادات التصدير         تطوير جتّمعات وشبكات املنشآت الصغرية واملتوسطة                           املشروع، فيما يتعلق ب         
وتشمل املعلومات املتاحة               .  للمشروع إىل تقييمه          واملسؤولية االجتماعية للشركات، اعتبارا من التحضري                    

 : على شبكة اإلنترنت ما يلي          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١( http://www.unido.org/psd-toolbox/. 

جمموعة األدوات اليت وضعتها 
اليونيدو من أجل توسيع النطاق
الذي تصل إليه أنشطة املنظمة 
 .يف جمال تنمية القطاع اخلاص
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 التخطيط واألدوات التنفيذية؛                     •
 املمارسات اجليدة والدروس املستخلصة من التجربة امليدانية؛                                             •
 معلومات االتصال والوصالت؛                      •
 الطرائق التشخيصية وأمثلة عملية على التشخيصات؛                                    •
 .سات حالة        درا  •



=بناء القدرات التجارية ٤
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   حمّرك للنمو ال غىن عنه     -ألف

 
ك للنمو ال غىن عنه، وبينما ال تزال البلدان النامية تواجه حواجز يف هذا اجملال فإن حترير                                                               التجارة الدولية حمرّ            

صّنعة      وُتبّين األدلة التارخيية أن الصادرات امل                       . التجارة يزيد إىل حد بعيد إيراداهتا احملتملة من النقد األجنيب                                         
وال ميلك العديد من البلدان النامية                          . غالبا ما ُتوفر حوافز للنمو أقوى مما توفّره أنواع الصادرات األخرى                                             

وإذا كان هلذه البلدان أن تستفيد من آثار التنمية                                    . صناعات حتويلية قادرة على املنافسة على الصعيد الدويل                                   
 اختاذ إجراءات متزامنة يف عدد من اجملاالت إلنشاء تلك                                         واحلد من الفقر الناجتة عن حترير التجارة، فينبغي                                   

فيجب زيادة االستثمار واإلنتاجية يف منشآت الصناعة التحويلية، وبذل جهود مشتركة لزيادة                                                                     : الصناعات     
الصادرات، وتوسيع نطاق التدريب، وبناء املؤسسات اليت تدعم االرتقاء باملنشآت، وإنشاء بنية حتتية                                                                      

 .عايري واملطابقة للمواصفات                   متطّورة خاصة بامل             

 :ومراعاة هلذه التحّديات، ُيركّز برنامج اليونيدو لبناء القدرات التجارية على تطوير ما يلي                                                              

 قدرة تنافسية يف جمال العرض؛                   •

بنية حتتية خاصة باملعايري والنوعية وتقييم املطابقة للمواصفات، من أجل االمتثال التفاقات منظمة                                                                          •
 .ةالتجارة العاملي         

وعلى وجه اخلصوص، تساعد املساعدة التقنية اليت ُتقّدمها اليونيدو على بناء إمكانات التصدير الوطنية                                                                       
 :واإلقليمية بالتركيز على ما يلي                   

 بناء القدرات الوطنية املتعلقة بتحليل اإلمكانات التنافسية على صعيد املنَتج والقطاع الفرعي؛                                                                  •

ت العالية يف جمال التصدير، واالرتقاء بنوعية املنتج واإلنتاج،                                         القطاعات اإلنتاجية ذات اإلمكانا                    •
 وضمان االمتثال للمعايري واألنظمة الدولية؛                              

 نشر التكنولوجيات العصرية اجملدية؛                        •

 إنشاء احتادات التصدير؛              •

 احلواجز       إنشاء البنية التحتية اخلاصة بالنوعية وتقييم املطابقة للمواصفات، والالزمة لالمتثال التفاقات                                                                 •
 التقنية للتجارة والتدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية؛                                     

 .املسؤولية االجتماعية للشركات                     •

وينال برنامج اليونيدو اخلاص ببناء القدرات التجارية اعترافا متزايدا باعتباره منوذجا حسنا لتنفيذ مبادرة                                                                    
 الفريق االستشاري املعين باملعونة لصاحل                                ، شاركت اليونيدو يف               ٢٠٠٧وخالل عام         . املعونة لصاحل التجارة               

ويف عمليات االستعراض اإلقليمية يف                          ) املكّون من منظمات دولية ومصارف إمنائية إقليمية رئيسية                                        (التجارة      
وما انفكّت اليونيدو أيضا ُتقيم روابط أقوى مع اإلطار                                       . أمريكا الالتينية والكاريبـي، وآسيا، وأفريقيا                           

هو اإلطار الذي يتيح ألقل البلدان منوا احلصول على الدعم يف إطار املعونة لصاحل                                                        و  -املتكامل املعّزز            
 . وحتظى املنظمة باالعتراف باعتبارها شريكا هاما يف جمال التنفيذ                                          -التجارة      
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   تطوير القدرة التنافسية يف جمال العرض  -باء
 

 القطاعات واملنتجات اليت تتمّتع                      بغية تطوير القدرات التنافسية يف جمال العرض، جيب أن ُتحدَّد أوالً                                        
 :، قدَّمت اليونيدو الدعم يف هذا اجملال من خالل ما يلي                                      ٢٠٠٧ويف عام        . بإمكانات تصديرية           

املساعدة على إنشاء وحدات معنية بالقدرة التنافسية تقوم باستمرار برصد اجتاهات التصدير وحتليلها                                                                    •
 .وقياس األداء وفقا ملعايري حمددة                    

ورات عن القدرة التنافسية الصناعية على الصعيد القطري، وحتاليل خاصة باملنتجات كل                                                           إصدار منش        •
 .على حدة، ودراسات استقصائية شاملة لتكاليف ممارسة األعمال التجارية                                                

توسيع نطاق برامج التدريب اخلاصة مبنهجيتها املتبعة يف حتليل القدرة التنافسية الصناعية على صعيد                                                                           •
 .ة واملنتجات        القطاعات الفرعي         

 ومن األمثلة على هذا البند األخري أن اليونيدو دّربت جمموعة من املهنيني الشباب يف وزارة                                           
 وسّهل ذلك األخذ بتلك             . الصناعة والتجارة يف باراغواي على منهجيتها اخلاصة بتحليل التجارة                           

 ذلك، أنشأ قرار وزاري        وعقب    . املنهجية، اليت أعّدهتا املنظمة واختربهتا يف إكوادور والكامريون                       
رمسيا الوحدة التقنية للدراسات اخلاصة بالصناعة، وهي ثاين وحدة من هذا القبيل ُتنَشأ يف أمريكا                                          

 .الالتينية 

وساعدت املنظمة أيضا على إنشاء مراكز إقليمية ووطنية لإلنتاجية، ودعمت زيادة إنتاجية املنشآت وقدرهتا                                                                      
وانطلقت يف بداية عام                  .  رئيسية إلعادة هيكلة الصناعة واالرتقاء هبا                               وقد ُوّسعت عدة برامج                . على التصدير        

، بدعم من االحتاد األورويب، املرحلة الثانية من برنامج النوعية اخلاص بغرب أفريقيا، الذي يشمل                                                              ٢٠٠٧
ة لدول      البلدان الثمانية يف االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادي                                                           

 .غرب أفريقيا اليت ليست أعضاء يف االحتاد، وموريتانيا                                  

برامج التدريب ألصحاب 
املصلحة الرئيسيني هي عنصر
أساسي يف تشكيل احتادات 

 هناك طائفة وكانت. تصدير
واسعة من القطاعات 

الصناعية ومؤسسات الدعم 
ممثّلة يف هذه احللقة الدراسية 

 .يف مشال بريو
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وقد صاغت اليونيدو برامج لالرتقاء بالصناعات والبنية التحتية اخلاصة بالنوعية وحتديثهما يف اجملموعات                                                                       
كة   االقتصادية اإلقليمية لبلدان أفريقيا والكاريبـي واحمليط اهلادئ، يف إطار املفاوضات حول اتفاق الشرا                                                                    

وكان حتسني القدرة التنافسية                    . االقتصادية بني بلدان أفريقيا والكاريبـي واحمليط اهلادئ واالحتاد األورويب                                            
للصادرات من خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب موضوع حلقة عمل خاصة جبماعة دول األنديز،                                                                    

 . ألف  ٦مبزيد من التفصيل يف الفصل                     ُعقدت باالشتراك مع املكتب اإلقليمي لالحتاد األورويب، يِرد عرضها                                                

وستعمل اليونيدو، باالشتراك مع جامعة دلفت للتكنولوجيا ومعهد البوليتكنيك يف ميالنو وجامعة غراتس                                                  
وستساعد هذه املبادرة          . للتكنولوجيا، على الترويج لشبكتها العاملية اخلاصة بالكراسي اجلامعية املتعلقة باالبتكار                                     

ويف إطار      .  االبتكار الصناعي وتنفيذ مشاريع للتعاون بني قطاع الصناعة واجلامعات                          على زيادة القدرات على        
وسيقوم       .  جامعات أفريقية مع جامعات أوروبية                ١٠مشروع رائد مشترك بني أفريقيا وأوروبا، جرت توأمة                     

. آت أفريقية    طالب يف درجة املاجستري، يف إطار املشروع، بتنفيذ مشاريع ابتكارية ذات صلة بالتجارة يف منش                                     
وبغية مواجهة التحديات اإلمنائية من خالل اتباع هنُج النظم يف االبتكار، انضم خرباء يف االبتكار، من األوساط                                                
األكادميية واحلكومات والصناعة وخمتلف مراكز البحوث، إىل موظفي اليونيدو الرئيسيني العاملني يف ميدان                                            

 .أكتوبر   /يينا، يف تشرين األول        االبتكار، يف اجتماع لفريق خرباء ُعقد يف ف                 

وال يزال الترويج الحتادات التصدير، اليت ُتوّحد املنشآت فيها جهوَدها لتعزيز حضورها يف األسواق                                                                           
ويقوم حاليا برنامج اليونيدو، الذي حيظى بنجاح كبري، بإنشاء احتادات للتصدير                                                      . األجنبية، من األولويات                

/ واسُتهلّ مشروع جتريبـي يف السنغال، يف نيسان                                   . نغال واملغرب         يف األردن وأوروغواي وبريو وتونس والس                                
أبريل، ُيركّز على األعمال التجارية الزراعية، يف إطار برنامج التحديث الصناعي اخلاص ببلدان االحتاد                                                                      

 .االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا                     

 التعاون اإلمنائي اإليطالية، اجتماعا                                 ونظّمت اليونيدو، بالتعاون مع وزارة التجارة اخلارجية يف املغرب ووكالة                                                               
األردن وتونس ومصر                  (لفريق خرباء بشأن احتادات التصدير اخلاصة بالبلدان املوقّعة على اتفاق أغادير                                                                      

ومشل االجتماع املسائل املتعلقة بإنشاء االحتادات وتطويرها وإدارهتا، ودور                                                                 . ُعقد يف الرباط، املغرب                  ) واملغرب      
وقد أُدرج استحداث احتادات للتصدير يف الربنامج                                           . ر التنظيمي والقانوين واحلفزي                           مؤسسات الدعم، واإلطا                   

  ٧القطري اجلديد اخلاص مبصر، وسريتبط ارتباطا وثيقا مبشروع إمكانية تعقُّب املنتجات املعروض يف الفصل                                                                                         
بشأن احتادات التصدير،                      يونيه، نسخة منقّحة من احللقة التدريبية                                      /وُعقدت يف تورينو، بإيطاليا، يف حزيران                                  . باء  

 .اليت نظمتها يف سنوات سابقة اليونيدو ومنظمة العمل الدولية واالحتاد اإليطايل الحتادات التصدير                                                                                    

وما فتئ التمتع بالقدرة التنافسية يف أسواق التصدير يقتضي، على حنو متزايد، أن تتمكن الشركات من                                                                        
املنشآت الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية تواجه                                    وملا كانت       . إثبات التزامها مبسؤوليتها االجتماعية                       

صعوبات كبرية يف هذا الصدد، وضعت اليونيدو، قبل بضع سنوات، براجميات ريب اخلاصة مبنظمي                                                                      
وبتمكني املنشآت الصغرية واملتوسطة من االستجابة االستباقية                                         ). REAP(املشاريع الذين يتحلّون باملسؤولية                        

ملية فيما يتعلق باملعايري االجتماعية والبيئية، تقدم براجميات ريب مسامهة هامة يف                                                             ملتطلبات األسواق العا               
اعتماد ممارسات أخالقية يف جمال األعمال، وتسهم على وجه اخلصوص يف االتفاق العاملي التابع لألمم                                                                     

إلرشادي الدويل           املتحدة، الذي هو أكرب مبادرة عاملية تتعلق باملسؤولية االجتماعية للشركات، واملعيار ا                                                           
 .٢٦٠٠٠إيسو     املرتقب بشأن املسؤولية االجتماعية                         
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 حلقات تدريبية عاملية وإقليمية بشأن براجميات ريب لفائدة مؤسسات                                                      ٢٠٠٧ونظّمت اليونيدو خالل عام                      
). ٥انظر الفصل          (الدعم واملؤسسات االستشارية يف جمال األعمال، فضال عن املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف                                                                      

 مستشارا على الصعيد العاملي تلقوا تدريبا من اليونيدو، مستعدون لنشر                                                 ٤٠جة لذلك، يوجد حاليا زهاء                   ونتي   
وينبغي أن يساعد ذلك، على املدى البعيد، على                                    . مفاهيم املسؤولية االجتماعية للشركات باستخدام هنج ريب                                         

ري متكن املصادقة عليها تتعلق باملسؤولية                            متكني املنشآت الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية من اعتماد معاي                                               
 .االجتماعية للشركات               

نوفمرب اجتماعا ملناقشة السبل اليت يتسّنى من خالهلا حلكومات البلدان                                                /وعقدت اليونيدو، يف تشرين الثاين                      
النامية أن تستخدم حوافز لتشجيع اعتماد مبادئ املسؤولية االجتماعية للشركات، وخباصة من جانب                                                                    

وقام خرباء من القطاع العام واألوساط األكادميية واجملتمع املدين واملنظمات                                                        . الصغرية واملتوسطة             املنشآت       
وإقرارا بأن احلماس             . الدولية ورابطات األعمال بوضع األسس لعمل اليونيدو يف هذا امليدان يف املستقبل                                                    

ئها هدفا رئيسيا للسياسات، قّدم                    احلايل للمسؤولية االجتماعية للشركات يتيح فرصة كبرية جلعل اعتماد مباد                                              
اخلرباء جمموعة من التوصيات بشأن مبادرات تتخذها اليونيدو ميكن أن تساعد احلكومات يف الترويج لألخذ                                                                            

 .بتلك املسؤولية من جانب املنشآت الصغرية واملتوسطة                                        
   

 إنشاء وحتسني بنية حتتية خاصة باملعايري والنوعية -جيم
 اتوتقييم املطابقة للمواصف

 
فيجب أن تستويف             . ال تكفي زيادة عرض املنتجات املوّجهة حنو التصدير للتمكّن من دخول األسواق العاملية                                                      

تلك املنتجات أيضا املعايري املنطبقة يف تلك األسواق، مع مراعاة اتفاقات منظمة التجارة العاملية املتعلقة                                                                           
نية للتجارة، واليت تضمن سالمة املنتجات وامتثال                                     بالتدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية واحلواجز التق                                  

ويتطلّب ذلك آليات فّعالة لالختبار وإصدار الشهادات واالعتماد حتظى                                               . التجارة للقواعد املقبولة دوليا                    
ومن     . وإنشاء هذه البنية التحتية اخلاصة باملعايري واملطابقة للمواصفات أمر ُمعقَّد وُمكلِّف                                                   . باالعتراف الدويل          

إن من اجلوانب اهلامة يف عمل اليونيدو يف جمال بناء القدرات التجارية املساعدة على إنشاء هيئات                                                               مث، ف  
معنية باملعايري، وتنفيذ مشاريع خاصة بضمان النوعية وإجراء اختبارات ومعايرة معترف هبما دوليا، ودعم                                                                                

 .إنشاء مؤسسات االعتماد أو تعزيزها                      

دعم املؤسسات املعنية باملعايري وكذلك مراكز االستعالم اخلاصة                                                ٢٠٠٧وقد واصلت اليونيدو خالل عام                          
 وهي هيئات حكومية تقّدم معلومات                           -باحلواجز التقنية للتجارة والتدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية                                           

ومشلت تلك الربامج منطقة                      .  من خالل برامج إقليمية ووطنية                        -عن اللوائح التجارية السارية يف أي بلد ما                               
مليكونغ، ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي، واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، واجلماعة                                                                  ا

ومن خالل التمويل الذي قّدمته حكومة اهلند                                    . االقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومجاعة شرق أفريقيا                                  
مواصلة حتسني البىن التحتية                    والوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي متكنت اليونيدو، على سبيل املثال، من                                                  

 - وبالتايل حتسني قدرة الصادرات على املنافسة                               -اخلاصة باملواصفات القياسية والقياس واالختبار والنوعية                                          
 .يف بلدان رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي بنغالديش وبوتان وملديف ونيبال                                                        
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من االحتاد األورويب وسويسرا والنرويج، يف                                 وجيري تنفيذ مشاريع على الصعيد القطري، ُتموَّل بقدر كبري                                               
وباكستان ومجهورية تنـزانيا املتحدة وغانا                              )  باء   ٧انظر الفصل         (العديد من البلدان، مبا فيها أفغانستان                          

 :وتعطي األمثلة التالية صورة عن التقدم احملرز                              . وسري النكا وكوت ديفوار ولبنان ومصر وموزامبيق                                     

 مليون يورو خاص               ٢,٥ باكستان، املرحلة األوىل من مشروع بقيمة                             ، يف  ٢٠٠٧أُكملت خالل عام             •
باملساعدة التقنية املتعلقة بالتجارة، ُيمثّل جهدا مشتركا بني اليونيدو ومركز التجارة الدولية واملنظمة                                                                      

وساعد املشروع السلطة الباكستانية ملراقبة املعايري واجلودة على حتسني                                            . العاملية للملكية الفكرية              
ونظرا لنجاح برنامج املساعدة التقنية املتعلقة بالتجارة للفترة                                                . مارسات يف جمال توحيد املقاييس                      امل 

، خصصت املفوضية األوروبية، يف إطار اتفاق التعاون من اجليل الثالث الذي أبرمته                                                              ٢٠٠٧-٢٠٠٤
تعلقة بالتجارة             ماليني يورو لدعم تنفيذ برنامج للمساعدة التقنية امل                                  ٨مع باكستان، أمواال تزيد عن                    

 .خلفا لسابقه يف البلد             
يهدف مشروٌع قيمته مليونا دوالر أمريكي، تنفذه اليونيدو يف مجهورية تنـزانيا املتحدة، إىل االرتقاء                                                                     •

بقدرات البنية التحتية اخلاصة بالنوعية يف تنـزانيا، من أجل تعزيز االمتثال لشروط نظامي احلواجز                                                                         
لصحية وتدابري الصحة النباتية وتقدمي خدمات مقبولة عامليا يف جمال القياس                                                 التقنية للتجارة والتدابري ا              

وسُييّسر ذلك تصدير منتجات القطاعات اليت لديها                                 . واالختبار والنوعية وإصدار الشهادات                       
ويساعد املشروع أيضا على حتسني سلسلة النوعية يف إنتاج النب وجوز                                                    . إمكانات جتارية كبرية              

املساعدة حىت اآلن على القياس، من خالل املساعدة املقّدمة من أجل اعتماد                                                        وقد ركّزت         . الكاجو    
، أُجري       ٢٠٠٧وخالل عام         . خمترب القياس واالرتقاء به، واستعراض قانون املعايري، وبناء القدرات                                              

تدريب يف جمال املراجعة الداخلية لنظم مراقبة السالمة الغذائية استنادا إىل معيار املنظمة الدولية                                                                  
، وتتلقى الشركات التسع املشاِركة دعما يف جمال اعتماد نظم                                             ٢٢٠٠٠توحيد القياسي إيسو                 لل

 .٢٢٠٠٠ملراقبة سالمة األغذية متتثل للمعيار إيسو                             
تنفّذ اليونيدو يف بنغالديش ثالثة مشاريع مترابطة يف إطار برنامج دعم النوعية يف بنغالديش الذي                                                                       •

ويساهم الربنامج يف              . لع مركز التجارة الدولية بتنفيذ مكّون رابع                           ُيمّولـه االحتاد األورويب؛ ويضط                   

استفادت الصناعات يف أمريكا
الالتينية أيضا من حتسني 

خالل املساعدة املختربات من 
 .املقّدمة من اليونيدو
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احلد من الفقر بتحفيز منو قطاعي التصدير االستراتيجيني املنسوجات ومصائد األمساك، وحتسني نظام                                                                     
. إدارة النوعية باالرتقاء مبعهد بنغالديش للمعايري واالختبار، وتعزيز رابطة املستهلكني يف بنغالديش                                                                

ومن     . ٢٠٠٧يونيه     /السنة األوىل من املشروع الذي سيستغرق ثالث سنوات يف حزيران                                             وانتهت       
بني اإلجنازات امللحوظة اليت حتقّقت إنشاء جملس االعتماد يف بنغالديش؛ وتسليم مهمة اإلشراف                                                                   
على املعهد الوطين للتدريب والبحث والتصميم يف جمال املنسوجات تسليما رمسيا إىل جملس حمافظني                                                                      

ك بني القطاعني العام واخلاص؛ وبناء خمتربات جديدة من جانب إدارة مصائد األمساك ومعهد                                                                  مشتر   
 .بنغالديش للمعايري واالختبار                   

، برامج جديدة خمتلفة يف أفريقيا جنويب الصحراء الكربى، منها مثال برنامج                                                     ٢٠٠٧واسُتهلّت، خالل عام               
وُنفّذ يف غانا، يف إطار                  .  التقنية يف كوت ديفوار وموزامبيق                        للتعاون التقين يتعلق باملعايري واللوائح التنظيمية                                  

 مليون        ٢,٧(مذكرة تفاهم موقعة بني اليونيدو ومنظمة التجارة العاملية، برنامج لبناء القدرات التجارية                                                                  
يهدف إىل تطوير القدرات يف جانب العرض والقدرة التنافسية لصناعات خمتارة قائمة على                                                               ) دوالر أمريكي         

 واو، ُيتوقع أن تصبح اليونيدو، يف إطار العمل مع االحتاد                                       ١وعلى حنو ما أُشَري إليه يف الفصل                     . الزراعة   
األورويب، نشطة جدا يف جمايل البنية التحتية اخلاصة بنوعية املنتجات وحتديث الصناعة يف بلدان أمريكا                                                                         

 .الالتينية خالل فترة السنتني املقبلة                     

اس واملواصفات القياسية واالختبار واالعتماد واملطابقة، التعاون مع                                                  وتواصل اليونيدو، يف ميدان القي                      
منظمات متخصصة مثل املنظمة الدولية للتوحيد القياسي، واحملفل الدويل العتماد هيئات إصدار شهادات                                                                      

ة   النوعية، واحملفل التعاوين الدويل بشأن اعتماد املختربات، واملكتب الدويل للمكاييل واملقاييس، واملنظم                                                                          
ويف سياق مذكرة التفاهم املربمة بني اليونيدو واملنظمة الدولية للتوحيد                                                   . الدولية لعلم القياس القانوين                 

القياسي، الرامية إىل تعزيز مشاركة البلدان النامية يف أنشطة وضع املعايري القياسية الدولية، أُعّدت منشورات                                                                        
 مماثلة مع احملفل التعاوين الدويل بشأن اعتماد                                 وأبرمت اليونيدو مذكّرة تفاهم                    . ومواد تدريبية مشتركة               

املختربات واحملفل الدويل العتماد هيئات إصدار شهادات النوعية، اللذين يعززان القبول العاملي لتقارير                                                                           
االختبار وإصدار الشهادات، وصدرت منشورات مهمة إلرشاد خمتربات البلدان النامية يف السعي إىل                                                                     

ويف إطار شراكة مع الرابطة العاملية ملنظمات البحث الصناعي والتكنولوجي،                                                       . ويل  احلصول على االعتماد الد                 
احلصول على           على    بغية مساعدة البلدان النامية                       ) LABNETى   تسمّ   (أنشأت اليونيدو بوابة على اإلنترنت                          

 .املعلومات املرتبطة بتطوير املختربات واعتمادها                                 

 املقّدمة إىل البلدان النامية يف جمال                           التقنية      املعنية بتنسيق املساعدة                 اليونيدو حاليا أمانة اللجنة املشتركة                         تتوىل     و 
  ٢٠٠٧ خرباء خالل عام             ألفرقة    اليت عقدت عدة اجتماعات                     ، القياس واالعتماد وتوحيد املواصفات                         

 .واستكملت األعمال التحضريية ملوقع شبكي خاص بتلك اللجنة                                            
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=البيئة والطاقة ٥



א =٢٠٠٧א

RP 

   
  هناية خط اإلنتاج إىل الوقاية   من احللول اليت ُتنفَّذ يف -ألف

 
ويركّز هذا العمل تركيزا قويا على الوقاية من اآلثار البيئية          . تـنفّذ اليونـيدو بـرامج بيئـية مـنذ أوائل التسعينيات           

 الكيفية اليت ينبغي أن تواصل      )١(٢٠٠٥ لعام   االسـتراتيجية الطويلـة األمد    اليونـيدو   بـيان رؤيـة     حيـّدد   و. السـلبية 
التشجيع  من خالل ،املـواد والطاقـة  املسـتخدمة مـن املـوارد الطبيعـية و    كمـيات   التخفـيض   مـلها ل  هبـا اليونـيدو ع    

بيد أن هذه الرؤية أقّرت بأنه ستكون هناك حاجة         . إزالـة املـواد اخلطرة والسامة     لدعـم    و ،زيـادة الكفـاءة   عـلى   
ولذلك أكّدت  . يئياإىل إحـداث تغـيريات جذريـة إذا مـا كـان اهلـدف هـو الوصول حقا إىل صناعة مستدامة ب                     

 : على أن أنشطة اليونيدو ينبغي أن تركز يف املدى الطويل على اخلطوات األربع التالية

 االنتقال إىل نظام التدفقات الدائرية للمواد املستخدمة واملعاد تدويرها مرات ومرات؛ )أ(" 
 وإزالــة املــواد مواصــلة ختفــيض كمــيات املــواد والطاقــة املســتخدمة مــن خــالل زيــادة الكفــاءة    )ب( 

 اخلطرة والسامة؛
 حتويل التركيز من بيع املنتجات إىل توريد اخلدمات؛ )ج( 
 )٢(".دةاالنتقال من مصادر الطاقة غري املتجددة إىل مصادرها املتجّد )د( 

شآت ومـع أن الـنهج الوقـائي هـو السـبيل األكثر فعالية كي تقلص املنشآت أثرها على البيئة، تقّر اليونيدو بأن املن       
ولذلـك تواصـل اليونـيدو أيضـا مساعدة القطاع          . لـن تسـتطيع أبـدا القضـاء متامـا عـلى تولـيد الـنفايات والتلويـث                 

 . وإدارة النفاياتمن خالل مراقبة التلّوث عند هناية خط اإلنتاجتلويث البيئة مكافحة الصناعي على 
   
   تعزيز كفاءة استخدام املوارد-باء

 
 .خدام املوارد يف املنشآت من خالل عدد من براجمها البيئيةتعّزز اليونيدو كفاءة است

وتقــدم هــذه . بــناء مراكــز وطنــية لإلنــتاج األنظــف باألنظــف، وتقــوم اليونــيدو، مــن خــالل بــرناجمها لإلنــتاج  
 تقنيات اإلنتاج األنظف وتكنولوجياته تباععلى ااملؤسسـات اخلاصـة بـالدعم الصـناعي املسـاعدة إىل املنشآت      

. بطـريقة فّعالـة من حيث التكلفة  لطاقـة واملـياه   ايف حجـم الـنفايات والـتلّوث واسـتهالك      تقلـيص هلـا  الـيت تتـيح   
 .ويؤدي اإلنتاج األنظف أيضا دورا هاما يف برامج اليونيدو مبوجب اتفاقية استكهومل، املبّينة يف الباب جيم

ســتقل املشــترك للشــبكة العاملــية  تقيــيم امل ال٢٠٠٧وكــان مــن اجلوانــب اهلامــة لــربنامج اإلنــتاج األنظــف عــام    
.  الـذي اضـطلعت بـه اليونـيدو مـع شـريكها بـرنامج األمـم املـتحدة للبيئية                   لـلمراكز الوطنـية لإلنـتاج األنظـف،       

جديدة تقدمي خدمات   حالية ل من قدرات وإمكانات    ى هذه املراكز    حتديد ما لد  وكـان اهلـدف مـن التقييم هو         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .GC.11/8 ، الوثيقة تراتيجية الطويلة األمداالس اليونيدو  بيان رؤية  )١(
 .٣٨، الفقرة GC.11/8 ، الوثيقة االستراتيجية الطويلة األمد اليونيدو  بيان رؤية  )٢(
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 يف بداية عام    استراتيجية برناجمية جديدة  ستوضع  التقييم وتوصياته   وبـناء عـلى نتائج      . ذات قـيمة إضـافية أعـلى      
وكذلك شبكة  بني مراكز ال   خدمـات جديـدة وإدارة ُمحّسـنة للـربامج ومـزيدا مـن التنسيق                 تسـتحدث  ٢٠٠٨

 . خارج نطاق الشبكة املشتركة بني اليونيدو واليونيبمراكز أخرى لإلنتاج األنظفمع 

ــرنامج   ــة يف بـ ــطة اهلامـ ــن األنشـ ــنظام إل   ومـ ــبـي لـ ــروع جتريـ ــتاج األنظـــف مشـ ــارف  اإلنـ ــتند إىل يدارة املعـ سـ
ويشارك اآلن يف الربنامج ويسهم     . واخـتريت مـنطقة أمريكا الالتينية والكاريبـي كمنطقة جتريبية         )٣(.اإلنترنـت 

 . مشتركة أخرىة بلدا يف املنطقة؛ وتقوم هذه البلدان أيضا بتعزيز مبادرات إقليمي١٢فيه إسهاما نشطا 

به معلومات عامة    للتواصل مع اجلمهور توجد      يزولـنظام إدارة املعـارف وظـيفة مـزدوجة، فهـو حيتوي على ح             
األنظـف يف املـنطقة، ممـا يّسـلط مـزيدا مـن الضـوء عـلى املراكـز الوطنـية لإلنـتاج األنظف             اإلنـتاج  عـن أنشـطة  

 ية، ومــواد تدريبــ،ى وثــائق تقنــيةكمــا حيــتوي الــنظام عــل. ويــبني حجــم الشــبكة ونطاقهــاا به والــربامج املتصــلة
شبكة وال. السليمة بيئيا والتكنولوجيات يف جمال اإلنتاج األنظفالعاملني ومعلومـات عـن اخلرباء االستشاريني   

هي و .الداخليوالتواصل  للمسـتخدمني املـأذون هلـم فقط هي األداة الرئيسية إلدارة املعارف              تاحةاملـ داخلـية   ال
حلصول اطلبات  على مرفق لعرض    شتركة، و املبادرات  امل مـن أجـل إعـداد        مسـاحات عمـل   عـلى   أيضـا   حتـتوي   

 .التكنولوجيات السليمة بيئياخدمات على خدمات اإلنتاج األنظف و

 الدعم على اليت تقدم إليها    ؤسسات  املبـرنامج اليونيدو لكفاءة الطاقة الصناعية املؤسسات الصناعية و        ويسـاعد   
ة الكفاء  مكاسب هائلة من حيثحيقّقسـتهالك الطاقـة، مما من شأنه أن    مـن ا  بشـأن التقلـيل     ُنظم  الـ   هنـج  تـباع ا

بشأن فريق خرباء دويل هـام ل   اجـتماع   وأدت اجلهـود السـابقة يف هـذا اجملـال، إضـافة إىل              . يف اسـتخدام الطاقـة    
ــام     ــة الع ــة ُعقــد يف بداي ــة شــراكة بــني  ٢٠٠٧نظــم إدارة الطاق ــية للتوحــيد  ، إىل إقام ــنظمة الدول ــيدو وامل  اليون

متوَّل مشاريع أعّدت اليونيدو و).  جيم٧انظر الفصل  (إدارة الطاقةلنظم دويل يار القياسـي مـن أجـل وضع مع    
كــل مــن  يف .نظــم إدارة الطاقــة يف الصــناعة اإليضــاح العمــلي الســتخدام  مــن مــرفق البيــئة العاملــية مــن أجــل   

 .إندونيسيا وتايلند وجنوب أفريقيا والصني وفييت نام وماليزيا

  آللــية التنمــية النظــيفة املنصــوص علــيها يف  ألــف فــإن بــرنامج اليونــيدو الــذي يــروج ٢ورد يف الفصــل وكمــا 
 مـن  تكنولوجـيات أكفـأ  النامـية عـلى متويـل اعـتمادها ل    القائمـة يف الـبلدان    املنشـآت  يسـاعد  كـيوتو  روتوكولبـ 

 .، وذلك من خالل صناديق االستثمار الدوليةللطاقة اهاستهالكحيث 

سيما  وال ،من خالل براجمها غري البيئيةاملوارد  الكفاءة يف استخدام    املـزيد مـن     يدو كذلـك عـلى      ع اليونـ  وتشـجّ 
الكفاءة يف استخدام املواد والطاقة     ساعد هذه الربامج على حتسني      تو .بالصـناعات الزراعـية   بـراجمها املـتعلقة     

 للشراكات التجارية كذلك،   ويـروِّج بـرنامج اليونـيدو       . صـناعات جتهـيز األغذيـة واملنسـوجات واجللـود         يف  
 يف إطــار اجلهــود الشــاملة الــيت تــبذهلا املــنظمة لــزيادة إنتاجــية املنشــآت، لــزيادة كفــاءة اســتخدام مدخــالت   

 .املواد والطاقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، على العنوان الشبكي ٢٠٠٦فرباير /ميكن االطالع على براجمية إدارة املعارف، اليت أُطلقت رمسيا يف شباط )٣(

www.produccionmaslimpia-la.netوالعنوان الشبكي ) النسخة اإلسبانية( شبكة اإلنترنت  على 
www.producaomaislimpa-al.net) النسخة الربتغالية.( 
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وتســلّم اليونــيدو بــأن كفــاءة اســتخدام املــياه يف الصــناعة تتطلــب اهــتماما خاصــا، ألن املــياه ستصــبح مــن املــوارد    
املســتقبل، يف يف صـناعة  النـدوة عـن إنتاجــية املـياه يف    ســبتمرب /يف أيلـول عقــدت اليونـيدو   و.الشـحيحة أكـثر فأكـثر   

توافر مياه عالية  حول استدامة الـندوة اجـتماع مـائدة مستديرة على املستوى الوزاري      ومشلـت   . بودابسـت هبـنغاريا   
عو إىل صوغ اتفاق دويل بشأن      وأصـدرت املـائدة املسـتديرة بيانا يد       . اجلـودة يف مـنطقة أوروبـا الوسـطى والشـرقية          

 . جيم املزيد من التفاصيل٧ويتضمن الفصل . عن طرح النفاياتالتام التوقف 
   

 القضاء على استخدام املواد اخلطرة والسامة   -جيم
 

املواد القضاء على استخدام  يهدف أيضا إىل مساعدة املنشآت على   يف جمال اإلنتاج األنظف   اليونـيدو   بـرنامج   مـع أن    
الذي ربنامج الرئيسي  الهو ، عاما خلت  ١٤ بـرنامج بروتوكول مونتريال، الذي بدأ تنفيذه قبل          ة والسـامة فـإن    اخلطـر 
 اليت هي املواد الكيميائية ،لـألوزون  املسـتنفدة  القضـاء عـلى املـواد   وهـو يسـاعد املنشـآت عـلى     . اجملـال يف هـذا  تطـبقه  

وعلى سبيل .  يف هـذا الصدد ول مونـتريال جناحـا كـبريا   قـد حقّـق بـروتوك    و.لطـبقة األوزون احلامـية لـألرض    مـرة املد
ــاء الكـــلي إلنـــتاج مـــواد      ــذا الـــبلد يف اإللغـ املـــثال، كانـــت املســـاعدة الـــيت قدمـــتها اليونـــيدو للمكســـيك مفـــيدة هلـ

 املستنفدة لطبقة األوزون قبل املوعد احملدد لذلك بأربع سنوات، وأصبحت املكسيك اآلن أول              الكلوروفلوروكـربون 
 . إلغاء كلياالكلوروفلوروكربونبلدان النامية يتمكن، على حنو تدرجيي، من إلغاء إنتاج مواد بلد من ال

 بــدأت األطــراف يف الــربوتوكول تلتفــت إىل اســتخدام املــواد املســتنفدة لــألوزون الــيت   يف الســنوات األخــريةو
رعات احملسوبة اليت تعمل بتقنية     اسـُتثنيت مـن املنع حىت اآلن، ومن بينها املواد املستخدمة يف صناعة مناشق اجل              

أمــراض اجلهــاز الـربو وغــريه مـن   والــيت هـي مســتخدمة عـلى نطــاق واسـع لعــالج    ) األيروسـول (اهلـباء اجلــوي  
ــام و. التنفســي ــتاج مناشــق       ، ٢٠٠٦يف ع ــتحّول إىل إن ــتهلّت اليونــيدو مشــروعا يف مصــر هبــدف إدارة ال اس

ــية مــن املــواد املســتنفدة لــأل    ــلجرعات احملســوبة خال ــتحول إىل اســتخدام  عــلى ســاعد الشــركات وي ،وزونل ال
تنفــيذ اســتراتيجية انتقالــية عــلى ســاعد احلكومــةَ يتكنولوجــيا للتصــنيع خالــية مــن املــواد املســتنفدة لــألوزون، و

وتلـت هـذا املشروع ثالثة مشاريع كبرية يف كل من مجهورية إيران    .وطنـية بشـأن مناشـق اجلـرعات احملسـوبة        

خالل االحتفاالت بالذكرى 
السنوية العشرين لبدء سريان 

ول مونتريال، تلقّت بروتوك
اليونيدو جائزة على مسامهتها 
البارزة يف القضاء على املواد 

 .املستنفدة لطبقة األوزون



א =א

RS 

مناشق للجرعات املكسـيك، ممـا أعطـى اليونـيدو الـريادة يف القضـاء الـتدرجيي على إنتاج          اإلسـالمية والصـني و    
 .املواد املستنفدة لألوزونذات صلة باحملسوبة 

وبرومـيد امليثــيل  كلوروفلوروكـربون  تسـليما بـنجاح الـربوتوكول يف القضــاء عـلى إنـتاج واسـتخدام مركــبات ال      و
توّصــل األطــراف يف بــروتوكول مونــتريال، خــالل اجــتماعهم وزون، وغريمهــا مــن املــواد الشــديدة االســتنفاد لــأل

سبتمرب، إىل اتفاق مهم بشأن مركبات اهليدروكلوروفلوروكربون، وهي جمموعة       /يف أيلـول  املعقـود   التاسـع عشـر     
 ويف إنتاج الرغاوي أو املذيبات، اليت     مّربدات يف أجهزة التربيد،     كمـن املـواد املسـتنفدة لـألوزون ُتستخدم أساسا           

من الـتدرجيي والـتام     لـتخلص   ومت تقـدمي املوعـد املقـرر ل       . قـدرة عالـية عـلى اإلسـهام يف االحـترار العـاملي            أيضـا   هلـا   
وعــالوة عــلى . ٢٠٤٠ بــدال مــن العــام  ٢٠٣٠العــام إىل  واســتهالكها يف الــبلدان النامــية   هــذه املركــباتإنــتاج

ــبلدان. املركــباتخلفــض تلــك وســطى ذلــك، ُحــّددت أهــداف   ــية   واتفقــت ال   املاحنــة عــلى تقــدمي املســاعدة املال
 مستويات  جتميديف اخلفـض الـتدرجيي، وهـي        ر املـبالغ الالزمـة لـلخطوة األوىل         يـ والتقنـية الضـرورية، وطلبـت تقد      

 .اإلنتاج واالستهالك

ــبات        ــتهالك مركــ ــائية الســ ــة استقصــ ــاز دراســ ــالل إجنــ ــن خــ ــوة مــ ــذه اخلطــ ــيدو هــ ــتبقت اليونــ ــد اســ وقــ
وخـالل اجـتماع األطراف،    . فضـال عـن تـرويج تكنولوجـيات بديلـة     ، بلـدا ٢٧ اهلـيدروكلوروفلوروكربون يف 

إيــران اإلســالمية وتركــيا وتونــس واجلمهوريــة العربــية مجهوريــة تلقّــت اليونــيدو طلــبات جديــدة مــن األردن و
ك البنمع تتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أو   وهي  . السـورية وجـنوب أفريقـيا وقطر والكويت ولبنان        
 . بشأن هذه املسألةالدويل يف األرجنتني وإندونيسيا والصني واهلند

وجــرى االحــتفال هبــذه . وتصــادف هــذا العــام الذكــرى الســنوية العشــرون لــبدء ســريان بــروتوكول مونــتريال
وُمنحت اليونيدو جائزة ملسامهتها املميزة . املناسـبة يف مونـتريال عـلى هـامش االجتماع التاسع عشر لألطراف           

ــبلدان النامــية عــلى الــتخلص الــتدرجيي مــن املــواد املســتنفدة لطــبقة األوزون   يف  ومت أيضــا التــنويه . مســاعدة ال
 .باجلهود اليت يبذهلا موظفو اليونيدو

على القضاء  إىل  الثابتةاتفاقية استكهومل بشأن امللّوثات العضوّية      يف إطـار    اليونـيدو   ويهـدف أحـدث بـرامج       
يف البيئة بوجه خاص والشديدة     التحلّل احليوي   تقاوم  املواد الكيميائية اليت    ذه  أو إنتاج املنشآت هل   اسـتخدام   
غــري نــتاج اإلعــلى القضــاء عــلى وتركــز االتفاقــية مــن بــني عــدد مــن األهــداف . يف أنســجة اجلســمالــتراكم 

. منـــتجات جانبـــية، وال ســـيما ُمركَّـــبات الديوكســـني والفـــيوران الثابـــتة كلملّوثات العضـــوّية املقصـــود لـــ
يف الـيت تقـوم على اإلنتاج األنظف         أفضـل املمارسـات البيئـية     و أفضـل التقنـيات املـتاحة        تسـتخدم اليونـيدو   و

 وضعت اليونيدو مشاريع لعدد من البلدان، منها الصني وبلدان يف         ٢٠٠٧ ويف عام    .مواجهـة هـذا التحدي    
سوف تستغل اخلربات و. أفضـل املمارسـات البيئـية   /فضـل التقنـيات املـتاحة   جـنوب شـرق آسـيا، للـترويج أل       

 .املكتسبة يف هذه املشاريع يف توسيع نطاق األنشطة يف هذا اجملال

 ةعمال مناجم الذهب احلرفيالزئـبق الـذي تـنفّذه اليونـيدو ممـاثل جـدا، فهو يساعد        ربنامج  واهلـدف الرئيسـي لـ     
. ا الربنامج جـيم مناقشـة موجزة هلذ   ٧ويتضـمن الفصـل     .  الزئـبق حيـثما أمكـن ذلـك        احلـّد مـن اسـتخدام     عـلى   

ويركـز بـرنامج اليونـيدو للسـالمة األحيائـية، مـن جهة أخرى، على بناء القدرات يف جمال اإلشراف التنظيمي                     
 .على السلع املستمدة من التكنولوجيا األحيائية، لضمان أن تكون السلع اليت تصل إىل السوق مأمونة
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االســـتراتيجي لـــإلدارة الدولـــية لـــلمواد  الـــنهج ، قدَّمـــت اليونـــيدو املســـاعدة يف تنفـــيذ  ٢٠٠٧وخـــالل عـــام 
ــية ــتمده  الكيميائ ــذي اع ــدويل  ، ال ــر ال ــية األول املؤمت ــواد الكيميائ ــباطإلدارة امل ــرباير / يف ش ــثّل . ٢٠٠٦ف وتتم

 )٤(اسـتراتيجية اليونـيدو للمسـاعدة على حتقيق أهداف هذا النهج االستراتيجي، اليت أيدها مقّرر للمؤمتر العام،                
كمــا . نــتاج األنظــفإلشــبكة املراكــز الوطنــية لاد الكيميائــية عــلى حنــو أقــوى يف أعمــال  يف إدمــاج إدارة املــو

سـاعدت اليونـيدو الـبلدان عـلى وضـع مشـاريع ميكـن متويـلها عن طريق برنامج البداية السريعة يف إطار النهج          
 .٢٠٠٨وسيبدأ تنفيذ مشروعني من هذه املشاريع يف بريو والسلفادور يف عام . االستراتيجي

   
 احلد األقصىإعادة التدوير إىل   -دال

 
 اليونـيدو بشـأن اإلنتاج األنظف    بـرناجما نظـرا إىل الـروابط الوثـيقة بـني اإلنـتاج األنظـف وإعـادة الـتدوير، فـإن                

إعـادة تدويـر ما ُتنتجه من نفايات واستخدام   عـلى  املنشـآت أيضـا   يسـاعدان  ونقـل التكنولوجـيا السـليمة بيئـيا      
عــلى إعــادة تدويــر الزئــبق حيــثما الــذي تــنفذه اليونــيدو بــرنامج الزئــبق ويشــجع . تكمدخــالالــنفايات مــواد 

  اللذيـن يؤديـان دورا بـارزا يف احلد من الفقر،           النسـيج واجللـود   يف بـرناجمي    و. تعذَّر االسـتغناء عـن اسـتخدامه      يـ 
 . الكيميائية املستخدمة يف جتهيز املنسوجات والدباغةاملدخالتإعادة تدوير تشجَّع 

 إىل منتجات جديدة، مما يسمح للمنشآت       املنتجات اجلانبية حتويل  احلد األقصى   ن سـبل إعـادة الـتدوير إىل         ومـ 
منتج جديد إىل من قبيل تقدمي ( إىل إيـراد مكتسـب    )مـثل إدارة مصـرف للـنفايات      (بـأن حتـّول تكلفـة متكـّبدة         

يماال ونــيكاراغوا عــلى مســاعدة وقــد دأبــت املراكــز الوطنــية لإلنــتاج األنظــف يف الســلفادور وغواتــ. )الســوق
، يسبب  عملية إنتاج اجلنب  ل منتج جانيب     فيما يتعلق مبعاجلة   مصـانع األلـبان الـيت تـتعامل معهـا عـلى القيام بذلك             

 يف املسطّحات   تصريف مصل اللنب  جـرت العادة دوما على      فقـد   .  وهـو َمْصـل اللـنب      اإلزعـاج بشـكل خـاص،     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧-م /١٢-م عاملقّرر  )٤(

ميكن أن يعاد تدوير الصبائب 
الناشئة من دباغة اجللود وأن 

 .تستخدم كأمسدة
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مستويات الطلب األحيائي على األكسجني علو بب ما يّتسم به من بسيـترك آثـارا سلبية كبرية    املائـية، حيـث     
 عند املصّب مصانع األلبان     التلّوثملعاجلة  البيئية والتكلفة العالية    التشريعات  ت  وقد دفع . درجـة امللوحـة   وعلـو   

 .إجياد طريقة الستخدام مصل اللنبيف هذه البلدان إىل 

 دراسات تاستخدام َمْصل اللنب يف إنتاج مشروبات، بعد أن أجر      عيد  ت لأللـبان أن     ت منشـأة  فـي نـيكاراغوا، قـّرر     ف
للسـوق مـن أجـل َتَبيُّن نكهات املشروبات األكثر          دراسـة    ٢٠٠٧واسـُتكملت خـالل عـام       . وسـوقية تقييمـية تقنـية     

يا وستقوم املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف اآلن مبساعدة الشركة على اختيار التكنولوج . قـبوال يف سـوق نـيكاراغوا      
بادرة وطنــية هتــدف إىل تــزويد تالمــيذ مبــربــط هــذا املســعى واهلــدف هــو . املالئمــة وحتديــد اخلــيارات االســتثمارية

عيد استخدام َمْصل اللنب يف     ت لأللبان أن    ت منشأة ويف السـلفادور، قّرر   .  عالـية  تغذويـة شـروب ذي قـيمة      مباملـدارس   
 بعد تركيب ٢٠٠٧يف عام احمللـية  اجلديـدة يف األسـواق   املنـتجات  بـدأ بـيع   و. لقشـدة اإنـتاج اجلـنب الطـازج وبديـل        

ــة يف عــام    ــدات الالزم ــتمد    . ٢٠٠٦املع ــذا احلــل، اع ــالوة عــلى ه ــبان يف غواتــيماال حــال آخــر   منشــأة  توع  ، أل
  بــدال مــن اســتعمال مســحوق مصــل اللــنب الــذي كانــت   اســتخدام َمْصــل اللــنب يف إنــتاج اللــنب الــزبادي فأعــادت 

 ، تركــز املنشــأة جهودهــا خــالل املركــز الوطــين لإلنــتاج األنظــفاملســاعدة الــيت يقدمهــا وبفضــل . تشــتريه مــن قــبلُ
 يف اإلنتاج، وعلى البحث عن أنسب       تكنولوجـيا التناضـح العكسـي      عـلى تصـميم مصـنع يعـتمد عـلى            ٢٠٠٧عـام   

 .موفري التكنولوجيا
   
 التشجيع على استخدام مصادر الطاقة املتجّددة    -هاء

 
 من خالل براجمها املعنية بالطاقة يف املناطق ،يف املقام األول، ى استخدام مصادر الطاقة املتجّددة   تشـّجع اليونـيدو عل    

الريفــية غــري املتصــلة بشــبكة ، حيــث تشــجع عــلى اســتخدام الطاقــة املــتجددة يف املــناطق الطاقــة املــتجّددةبالريفــية و
 .السنةطة املنفّذة يف إطار هذا الربنامج خالل  مزيدا من التفاصيل عن األنش٣ويتضّمن الفصل . الكهرباء الوطنية

املؤمتـر الدويل  :  سلسـلة مـن املؤمتـرات اهلامـة بشـأن الطاقـة األحيائـية، وهـي            ٢٠٠٧ونظّمـت اليونـيدو يف عـام        
والسلع يف ماليزيا واجمللس الزراعية اشـتركت يف تنظـيمه مع وزارة الصناعات         ، الـذي    املعـين بـالوقود األحـيائي     

املؤمتر األول الرفيع املستوى بشأن الوقود األحيائي يف أفريقيا، الذي اشتركت و ؛ بزيـت النخيل   املالـيزي املعـين   
اجـتماع إقلـيمي يف كرواتـيا، ركّـز عـلى ترويج الوقود األحيائي يف أوروبا            و ؛يف تنظـيمه مـع االحتـاد األفـريقي        

ضال عن اجتماعني إقليميني    ف،  ٢٠٠٨ومـن املـزمع عقـد مؤمتـرين دولـيني آخـرين يف عام               . الوسـطى والشـرقية   
 .االحتاد األفريقيالذي اشترك يف تنظيمه يف أفريقيا ميثّالن استمرارا للمؤمتر 

، الــيت )فــاو(كمــا أن اليونــيدو عضــو يف الشــراكة العاملــية للطاقــة األحيائــية بقــيادة مــنظمة األغذيــة والــزراعة     
الدولية نشطة  ختص األ للطاقة األحيائية آلية    الشراكة العاملية   توفر  و. طـة عمـل غلـن إيغلـز       تأسسـت اسـتجابة خل    

 مع التركيز ، األحيائية ةالكتلطاقة  والتجارة فيما يتعلق ب   والـتطوير واإليضـاح العملي      البحـث   املوجهـة يف جمـال      
وإضـافة إىل ذلك، تشارك اليونيدو كعضو يف مائدة لوزان املستديرة بشأن أنواع الوقود              . عـلى الـبلدان النامـية     

وأخــريا، فــإن اليونــيدو .  التكنولوجــيا االحتــادي يف لــوزانأنشــئت مبــبادرة مــن معهـد ســتدامة، الــيت األحـيائي امل 
صـوغ جمموعـة دنـيا من مؤشرات       يضـطلع ب  ، يف احتـاد     واليونيـب واألونكـتاد   ، إىل جانـب الفـاو       أساسـي عضـو   

 .ية بالطاقة شبكة األمم املتحدة املعن٢٠٠٨ يف عام هانشرتاالستدامة يف جمال الطاقة األحيائية، س
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، أكملــت اليونــيدو مشــروعا منوذجــيا هامــا يف مجهوريــة تنـزانــيا املــتحدة حيــدد اجلــدوى   ٢٠٠٧وخــالل عــام 
ــات الســيزال، باالســتناد إىل مشــروع ســابق          ــن نفاي ــاز األحــيائي واألمســدة م ــتاج الغ ــية واالقتصــادية إلن التقن

 يف املائة من نبات     ٩٦ي مصـانع السـيزال      وتـرم ". تنمـية منـتجات وأسـواق السـيزال واهلينـيكني         "لليونـيدو هـو     
لكن هذه النفايات   .  غالون من املاء كل ساعة     ١٠ ٠٠٠السـيزال، وتـؤدي معاجلـة نـبات السـيزال إىل تلويث             

سبتمرب إنشاء أول مصنع للغاز العضوي /واكـتمل يف أيلول   . ُتسـتخدم اآلن يف إنـتاج الغـاز األحـيائي واألمسـدة           
 كــيلووات مــن الكهــرباء ١٥٠ويــتم يف هــذا املصــنع تولــيد . نفايــات الســيزالإلنــتاج الكهــرباء واألمســدة مــن 

وجتـري اآلن مناقشـة إمكانـية تركيـب مولد كهرباء آخر            . تسـتخدم لتشـغيل آالت تقشـري السـيزال يف املنشـأة           
ومن شأن ذلك أن يزيد إنتاج الكهرباء       . السـتخدام الفـائض مـن الغاز األحيائي الذي ما زال ُيشتت يف اهلواء             

.  كـيلووات، وميكـن تـزويد اجملـتمع احملـلي القريـب بالطاقـة الكهربائـية غـري الالزمة لتشغيل املشروع                     ٣٠٠إىل  
 .وُتجرى حاليا جتارب حملية لتحديد أفضل التطبيقات التجارية لألمسدة السائلة والصلبة

   
 االنتقال من بيع املنتجات إىل بيع خدمات املنتجات       -واو

 
، جيري يف املقام األول يف سياق برنامج اإلنتاج    ٢٠٠٥ يف عام    مل ُيسَتهل إالّ  يدو هـذا، الذي     نشـاط اليونـ   العمـل يف    
أن يؤّدي إىل تقليص هائل يف      ميكن  املنتجات  اخلدمـات اليت توفرها     بـيع   إىل  بـيع املنـتجات     واالنـتقال مـن     . األنظـف 

 .الصناعة الكيميائيةجهودها األوىل على  وقد ركَّزت املنظمة .اآلثار البيئية للمنتجات على امتداد دورة عمرها

. الكيمـيائي يف مصـر، حبضور وزير التجارة والصناعة       جيـار   يـناير عـلى أول عقديـن لإل       /وُوقّـع يف كـانون الـثاين      
 عقـــدا لإلجيـــار (ABB Arab) وشـــركة أي يب يب أراب (AKZO Nobel Co)أكـــزو نوبـــل فقـــد وقّعـــت شـــركة 

تخدمة يف املعدات الكهربائية، فيما وقّعت شركة جنرال موتورز مصر الكيمـيائي يـتعلق مبسـاحيق الطـالء املسـ       
وأُعــدت مشــاريع . وشــركة الدكــتور بــدوي للصــناعات الكــيماوية عقــدا للتنظــيف باملذيــبات اهليدروكربونــية

. ســوف تســتمر لــثالث ســنوات) ســري النكــا وصــربيا وكولومبــيا واملغــرب (مــتابعة يف أربعــة بلــدان أخــرى 
 BASF) ( وشــركة الصــناعات الكــيماوية األملانــية يونــيدو مذكّــريت تفــاهم مــع شــركة نوبــل وأخــريا، وقّعــت ال

 .للترويج املشترك لإلنتاج األنظف واإلجيار الكيميائي

ووضـعت اليونـيدو، ضـمن الوظـائف الـيت تضـطلع هبا بصفتها حمفال عامليا، جمموعة أدوات لإلجيار الكيميائي،                
وتسـتند هذه اجملموعة إىل اخلربة  . ألعمـال املـتعلقة باإلجيـار الكيمـيائي    ااعـتماد منـاذج   ستسـاعد املنشـآت عـلى       

ــية حمــددة للخــرباء           ــبادئ توجيه ــة لوضــع م ــربنامج، وتشــكل أول حماول ــر ال ــن عم املكتســبة يف أول ســنتني م
وأُنتج شريط فيديو   . ملراكز الوطنية لإلنتاج األنظف   ت الرصـد املستقلة اليت تعمل مع الصناعة، مثل ا         اومؤسسـ 

ســت صـفحة خاصــة باإلجيــار  وأُّس. ج لـــه، وجيـري توزيعــه عــلى نطـاق واســع  شـرح اإلجيــار الكيمـيائي ويــروّ  ي
وأخريا، نشرت اليونيدو يف هناية     .  عـلى شـبكة اإلنترنت للمساعدة يف التوزيع        )٥(الكيمـيائي يف موقـع اليونـيدو      

ــة بعــنوان    ٢٠٠٧عــام  ــئة يف النمســا، ورق ــتعاون مــع وزارة البي ــيا اإلجيــار الك، بال ــنوي . يمــيائي أصــبح عامل وت
 .اليونيدو وضع دليل عن اإلجيار الكيميائي يف املستقبل القريب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  http://www.unido.org/cpميكن االطالع على هذه الصفحة على العنوان  )٥(

 .http://www.bipro.de/_clhome/index.htmأو 
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 باّتباع ممارسات سليمة بيئيا     فض التلّوث الصناعي     الترويج خل-زاي
 

استهالك أمناط  حـىت وهـي تـنفّذ االسـتراتيجية التطلّعـية الـيت حّددهـا هلـا املؤمتـر العـام لتحقيق                      اليونـيدو،   تـدرك   
، وأن مثة حاجة تاج أكـثر اسـتدامة، أن مـن املـتعذّر القضـاء متاما على التلّوث الصناعي والنفايات الصناعية         إنـ و

 .ملعاجلة هذا التلّوث والتخلص من هذه النفايات بطريقة تقلّل من أثرمها على البيئة أدىن حد

ج نقل التكنولوجيا السليمة  مـن خـالل بـرنام   ،ّتـباع ممارسـات سـليمة بيئـيا خلفـض الـتلّوث           وتـروج اليونـيدو ال    
 الـذي يركـز عـلى القضاء على بقع التلّوث اخلطرة اليت يتسبب هبا التخلص من مياه الصرف الصناعية يف       بيئـيا 

وال يقتصـر الربنامج على اإلنتاج األنظف، بل يتيح أيضا ملؤسسات الدعم الصناعي تقدمي              . املسـطحات املائـية   
ــن ا     ــتداء م ــات، اب ــن اخلدم ــة م ــة كامل ــتماد       رزم ــتدوير ووصــوال إىل اع ــادة ال ــريق إع ــتاج األنظــف عــن ط إلن

، وافـق مرفق البيئة العاملية على متويل برنامج جديد          ٢٠٠٧وخـالل عـام     . تكنولوجـيات معاجلـة مـياه الصـرف       
 .لنقل التكنولوجيا السليمة بيئيا إىل منطقة البحر املتوسط، وبدأت التحضريات لتنفيذ هذا الربنامج

ومن . للمواد اخلطرة والسامة  خمزونات  ات السـابقة يف اإلنتاج واالستهالك أيضا إىل ظهور          وقـد أدت املمارسـ    
وهــذه . الثابــتةاملخــزون القــدمي مــن امللّوثــات العضــوّية املشــاكل الرئيســية الــيت تتــناوهلا اتفاقــية اســتكهومل إزالــة 

ولكــن هــناك خمــزون مــن األحــيان مبــيدات حشــرات مل تعــد صــاحلة لالســتخدام،  كــثري مــن امللّوثــات هــي يف 
ة، َرالـنامجة عـن الصناعة، ومنها مثال املركََّبات الكيماوية الثنائية الفينيل املتعّدد الكلوَ   الثابـتة   امللّوثـات العضـوّية     

 . استخداما مكثَّفا كزيوت يف احملوِّالت الكهربائية ومعدَّات أخرىت يف املاضيستخدمااليت 

املشـروع املمـّول يف سـلوفاكيا مـن مـرفق البيئة العاملية، والذي يوفر            تنفـيذ    واصـلت اليونـيدو      ٢٠٠٧عـام   ويف  
فبســبب . دون حــرقهاالثابــتة تكنولوجــيات خمــتلفة ميكــنها أن تقضــي عــلى امللّوثــات العضــوّية إيضــاحا عملــيا ل

استكشــاف اتفاقــية اســتكهومل للــتخلص مــن هــذه امللّوثــات أرادت اجلــدل الــذي ثــار حــول اســتخدام احملــارق 
واكتمل تقييم  . لتدمري هذه املركّبات  الـيت ميكـن أن توفـر بدائل للطريقة املعتادة           وجـيات غـري اإلحراقـية       التكنول

العـروض الرمسـية لـتوريد التكنولوجـيات غـري اإلحراقـية هلـذا املشـروع، واختري أحد العروض لتقدمي املزيد من                      
النهائـية عـلى مشـروع ممـاثل أُعـّد من أجل            وأعطـى مـرفق البيـئة العاملـية موافقـته           . اإليضـاح العمـلي يف املـيدان      

الثابتة أو مكافحتها يف    عضوية  اللّوثات  وباإلضـافة إىل ذلك، وضعت اليونيدو مشاريع للقضاء على امل         . الفلـبني 
وحظيـت هذه املشاريع مبوافقة جملس مرفق       . مجهوريـة مقدونـيا اليوغوسـالفية سـابقا ورومانـيا والصـني واهلـند             

 .رفقاملاملسؤول التنفيذي األول يف ر البيئة العاملية وإقرا

للحد  ،ووكاالت أخرىالفـاو واليونيب   يف إطـار شـراكة مـع    ،مشـروع عـاملي   وتعكـف اليونـيدو عـلى إعـداد         
كمـا وافـق مـرفق البيئة العاملية على مشروع جديد           . املائـية املسـطحات    يف   يةامللّوثـات النيتروجينـ   مـن تصـريف     

السياسـات وتعزيز   عـلى   لى السـياحة السـاحلية مـن خـالل إدخـال تغـيريات              لحد مـن اآلثـار البيئـية املترتـبة عـ          لـ 
 .الشراكات بني القطاعني العام واخلاص

يف هافانا الصلبة البلدية لنفايات األنظف لدارة  تنفـيذ مشـروع إرشادي منوذجي لإل   ٢٠٠٧واسـُتكمل يف عـام      
وكانــت العناصــر . ة الصــلبة يف كوبــاوكــان اهلــدف هــو تقــدمي هنــج مــتكامل إلدارة الــنفايات الــبلدي. يف كوبــا

الرئيسـية للمشـروع هـي إنشـاء قـدرات وطنـية يف جمـال مجع النفايات تقوم على الفصل بني النفايات العضوية            
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وغـري العضـوية، وإنـتاج األمسـدة مـن الـنفايات العضـوية، وإنـتاج الغـاز األحـيائي لتولـيد الطاقة، وإنشاء مرافق               
 .خمتربية العتماد هذه األمسدة

ــا وضــعت    ــا دي هافان ــة بالي ــا    ٣٧٠ويف مقاطع ــنفايات منفصــلة عــن بعضــها حبســب نوعه ــة جلمــع ال .  حاوي
ويف . وُنظّمـت محلــة إعالمـية، بدعــم مـن املــدارس احمللــية، لضـمان الــتزام األسـر احمللــية وتعاوهنـا يف هــذا اجملــال      

عة إىل مساد مث استخدامها يف إنتاج       املـناطق اخلضـراء من املقاطعة، جيري حتويل جزء من النفايات العضوية اجملمّ            
ــُبقُول ــتابع     . الــزهور وال ــتم يف مصــنع املعاجلــة ال ــنفايات العضــوية إىل مســاد ي غــري أن معظــم عملــيات حتويــل ال

ــبلدية ــنفايات غــري العضــوية  . لل ــيع دكــاكني صــغرية الســماد إىل الســكان احمللــيني   . الــذي يســتقبل أيضــا ال وتب
.  الوطين جمهز بالكامل، وجيري فيه التدريب على اعتماد األمسدة املنتجة      كمـا أن املختـرب    . وأصـحاب البسـاتني   

وسُتنشأ حمطة إلنتاج   . وُوّزع على السلطات احمللية والوطنية    الصلبة  البلدية  النفايات  وأُعـّد دلـيل باإلسبانية عن       
 . ٢٠٠٨الغاز األحيائي خالل الشهور الستة األوىل من عام 

 

 



=الربامج اجلامعة ٦
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 اليت تدخل يف إطار الربامج اجلامعة، كما تشري إىل ذلك العبارة، على واحدة من أولويات                ال تقتصـر األنشـطة    

فالـتعاون فـيما بـني بلدان اجلنوب يتضّمن جانبا قويا خيص الترويج للتجارة،              . اليونـيدو املواضـيعية دون غريهـا      
من البشري حاليا على احلد     غـري أنـه يشـمل أيضـا احلـد مـن الفقـر والطاقة املتجددة؛ وينصّب تركيز تنسيق األ                   

مـن الفقـر أساسـا، بـيد أن خفـض الـتلّوث ميـثل نشـاطا مهمـا أيضـا؛ وُتشـكّل الـبحوث واإلحصاءات القاعدة                   
 .التحليلية والتجريبية جلميع مشاريع اليونيدو

   
   التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وأقلُّ البلدان منوا  -ألف

 
. قتصـاد العـاملي عـلى البحـث عن إمكانات جديدة للتعاون فيما بينها             حفّـز ازديـاد أمهـية بلـدان اجلـنوب يف اال           

وحتـتل اليونـيدو موقعـا فـريدا للمسـاعدة عــلى      . ويتسـم هـذا األمـر بأمهـية خاصـة بالنسـبة إىل أقـل الـبلدان منـوا         
 تكثـيف الـتعاون فـيما بـني بلـدان اجلـنوب بـترويج املـبادرات فـيما بينها وتيسري وضع برامج ابتكارية من أجل                        

 .النمو االقتصادي واحلد من الفقر يف أقل البلدان منوا

. فرباير، أول مركز لليونيدو خاص بالتعاون الصناعي بني بلدان اجلنوب، يف نيودهلي باهلند            /وافُتـتح، يف شـباط    
ومت التوصـل أيضـا إىل اتفـاق مـع الصـني بشـأن إنشـاء مركـز ممـاثل يف ذلـك الـبلد، ومثـة خطـط إلنشاء مراكز               

واهلدف من هذه املراكز    . ندونيسـيا والـربازيل ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية وجـنوب أفريقـيا ومصر              أخـرى يف إ   
هـو تعزيـز تـبادل اخلـربات والـتجارب، وتكوين شبكات بني املؤسسات واملنشآت، وتكرار أفضل املمارسات         

 : حتديدا على ما يليوالربامج اليت ُترّوج هلا املراكز فيما بني بلدان اجلنوب ُتركّز. بني بلدان اجلنوب

 تطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة وتنظيم املشاريع والتجّمعات؛ ●
 تطوير املنشآت الصغرى والصناعة الريفية؛ ●
 نقل التكنولوجيا وإدارهتا واالرتقاء هبا؛ ●
 ترويج االستثمار؛ ●
 بناء القدرات التجارية والروابط باألسواق؛ ●
 لطاقة املتجددة؛االبتكارات الشعبية ومصادر ا ●
 تسويق نتائج البحوث وتطوير املهارات؛ ●
 .املشاركة يف سالسل القيمة ●

وبغـية حتقـيق أكـرب قـدر مـن الـتآزر، حترص اليونيدو حرصا تاما على ضمان ارتباط مراكزها اخلاصة بالتعاون                       
نولوجــيا، وكذلــك  الصــناعي بــني بلــدان اجلــنوب ارتــباطا وثــيقا بشــبكاهتا املعنــية بــترويج االســتثمار والتك        

 .بالشركاء اخلارجيني

ونظّـم مركـز نـيودهلي بنجاح، يف سنة عمله األوىل، مؤمترا عن مسائل التعاون بني اهلند وأفريقيا، بالتعاون مع                    
وشارك يف احلدث مندوبون من     . حكومـة اهلـند ومؤمتـر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومركز التجارة الدولية            

 .أسفر عن وضع مفاهيم ملشاريع خاصة بالتعاون بني بلدان اجلنوب بلداً أفريقياً، و١٣
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 : وال سيما لاللتزامات الثالثة التالية)١(وال تزال اليونيدو تكّرس جهودها لربنامج عمل بروكسل،

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

  التنمية؛تعزيز دور التجارة يف :٥االلتزام  

 .احلد من الضعف ومحاية البيئة :٦االلتزام  

 جــيم، تكــريس اليونــيدو ٣وتوضــح مــبادرة القطــن اخلاصــة بأفريقــيا جــنوب الصــحراء، املعروضــة يف الفصــل  
وقــد عرضــت . ، وســتعتمد اعــتمادا كــبريا عــلى الــتعاون مــع الصــني واهلــند٥ و٤جهودهــا للوفــاء بااللــتزامني 

الـبلدان األفريقـية املنـتجة للقطن املشاركة يف الدورة الرفيعة املستوى بشأن القطن، اليت               اليونـيدو املـبادرة عـلى       
 .مارس/نظّمتها منظمة التجارة العاملية يف آذار

. وتـتزايد قـوة اجلهـود الـيت تـبذهلا اليونـيدو للحصول على الدعم لتعزيز دور أقل البلدان منوا يف التجارة العاملية              
 بشـأن الـتعاون فـيما بـني بلـدان اجلـنوب يف جمـال التنمية                 ٢٠٠٦ا اليونـيدو يف عـام       وقـد حلّلـت دراسـة أجـرهت       

الصـناعية االجتاهـات واملـبادرات املـتعلقة بالـتجارة يف السـلع املصـنعة واالسـتثمار ونقل التكنولوجيا بني بلدان                     
 :وحددت الدراسة النهوج املبشرة يف التعاون بني بلدان اجلنوب، وخباصة ما يلي. اجلنوب

ربـط تدفقـات الـتجارة واالســتثمار املباشـر األجـنيب والتكنولوجــيا مـن آسـيا بــاحلد مـن الفقـر يف أفريقــيا           ●
 جنوب الصحراء وأقل البلدان منوا؛

 نقل الصناعات الكثيفة االستخدام للعمالة من آسيا إىل أفريقيا جنوب الصحراء؛ ●
ا جنوب الصحراء وأقل البلدان منوا، من خالل        اسـتخدام آسـيا كقطـب للـنمو للتنمية الصناعية يف أفريقي            ●

 :ما يلي

 زيادة واردات املواد اخلام شبه اجملهزة من أفريقيا جنوب الصحراء وأقل البلدان منوا؛ )أ( 

حتسـني وصـول املنـتجات الصـناعية من أفريقيا جنوب الصحراء وأقل البلدان منوا إىل األسواق يف                   )ب( 
ان اآلسيوية الناجحة، من خالل اعتماد تعريفات صناعية تفضيلية الصـني واهلـند وغريمهـا من البلد      

ومشـاركة أقـل الـبلدان منوا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء يف سالسل القيمة الصناعية يف الصني                 
 .واهلند وغريمها من البلدان اآلسيوية الناجحة

فســتتعاون الــربازيل . دن اجلــنوبوتضــطلع بلــدان أمــريكا الالتينــية أيضــا بــدور مهــم يف الــتعاون فــيما بــني بلــ  
ومن املقرر . واليونـيدو عـلى نقـل اخلـربة الـربازيلية يف جمـايل الطاقـة والصـناعات الزراعـية إىل الـبلدان األفريقـية                  

وُعقـدت يف بوغوتـا، كولومبيا، يف       . ٢٠٠٨القـيام بـزيارات ميدانـية استكشـافية خـالل الـربع األول مـن عـام                  
 إقليمــية لفــائدة مجاعــة دول األنديــز بشــأن الــتكامل الصــناعي بــني بلــدان  أكــتوبر، حلقــة عمــل/تشــرين األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا، يف بروكسل، ) A/CONF.191/11(عمل مد برنامج الاعت )١(

 .٢٠٠١مايو /يف أيار
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وحضــر حلقــة العمــل وزراء ونــواب للــوزراء مــن إكــوادور وبوليفــيا  . اجلــنوب والــتعاون مــع االحتــاد األورويب
ــز،         ــة جلماعــة دول األندي ــة العام ــثل األمان ــئات اإلقليمــية، م ــيعو املســتوى للهي ــيا؛ وممــثلون رف ــريو وكولومب وب

وكــان اهلــدف الرئيســي هــو اســتبانة الفــرص  . مؤسســة تنمــية األنديــز؛ واملكتــب اإلقلــيمي لالحتــاد األورويب و
وميكـن أن تسـاعد تقويـة التعاون بني بلدان          . والـتحديات أمـام اتفاقـات االرتـباط املـربمة مـع االحتـاد األورويب              

 التنافســية لــدى مجــيع الــبلدان اجلــنوب عــلى إنشــاء سالســل صــناعية عــلى صــعيد إقلــيمي، ممــا ُيحّســن القــدرة 
ــة ووصــوهلا إىل أســواق االحتــاد األورويب   ــة مجاعــة دول    . اآلندي ــتائج حلقــة العمــل إىل تقــدمي أمان وقــد أّدت ن

 .األنديز طلبا من أجل وضع برنامج دون إقليمي مشترك بشأن القدرة التنافسية واملسائل املتعلقة بالتجارة

كــيف ميكــن أن تــؤدي ‘ماعا لفــريق خــرباء يف بوركيــنا فاســو بشــأن ســبتمرب اجــت/وعقــدت اليونــيدو يف أيلــول
وأبرَز االجتماع، الذي شارك فيه خرباء من       . ‘إىل إحـداث حتـّول يف أقل البلدان منوا        " املعونـة لصـاحل الـتجارة     "

 بلـدا مـن أقـل البلدان منوا، احلاجة إىل تكثيف اجلهود التعاونية من أجل       ٣٤احلكومـات والقطـاع اخلـاص مـن         
، وإزالة احلواجز "املعونة لصاحل التجارة"اء القـدرات اإلنتاجـية التنافسـية يف أقـل البلدان منوا، وحتسني فعالية             بـن 

وأعـرب االجـتماع عـن تقديـره ملـا تبذلـه اليونيدو من جهود لتحفيز صادرات                . الـيت ال تـزال تعـترض الـتجارة        
 توحيد املواصفات واالمتثال، الذي يساعد تلك       أقـل الـبلدان منـوا، وال سـيما من خالل عمل املنظمة يف جمايل              

ويف . الـبلدان عـلى االلـتزام بقواعـد الـتجارة العاملـية واسـتخدام االمتـيازات التجارية املتاحة هلا أفضل استخدام            
نوفمرب، /إطـار مـتابعة اجـتماع فـريق اخلـرباء، نظّمـت اليونيدو مؤمترا وزاريا ألقل البلدان منوا، يف تشرين الثاين              

وأوصى املؤمتر  .  مـن جديـد دور املـنظمة الرئيسـي يف الـتعاون بـني بلدان اجلنوب وبناء القدرات التجارية                   أكّـد 
 )٢(.بأن تكثِّف اليونيدو وأقل البلدان منوا تعاوهنا بقدر أكرب بغية الوفاء باحتياجات البلدان اإلمنائية تلك

ليت قّدمتها اليونيدو ووثائق خمصصات املشاريع       اللذان يبّينان خدمات التعاون التقين ا      ٦ و ٥ويعطـي اجلـدوالن     
 .، صورة عن الدعم املقدم إىل أقل البلدان منوا٢٠٠٧اليت أعدهتا لعام 

=  خدمات التعاون التقين املقّدمة إىل أقل البلدان منوا، حسب العام وبآالف الدوالرات                                   -٥اجلدول    

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ =

 اخلدمات املقّدمة يف هناية العام ١٠,٥٠٥ ٨,١٥٧ ٩,٣٦٣ ١٥,٢٨٣ ١٧,٦١٩
 

  
 ٧٧يما بـني بلـدان اجلنوب، بدعم قوي من جمموعة الـ          وحتظـى اليونـيدو، يف إطـار بـرناجمها اخلـاص بالـتعاون فـ              

 والصـني املعقـود يف تشرين       ٧٧وقـد أُشـيَد خـالل االجـتماع األربعـني لرؤسـاء ومنسـقي جمموعـة الــ                 . والصـني 
وأبـــرز الـــتقرير املعـــنون روح فييـــنا، الـــذي قُـــّدم أثـــناء  . ، مبســـامهة اليونـــيدو اإلجيابـــية٢٠٠٧أكـــتوبر /األول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢-ق/١٢-القرار م ع )٢(

   وثائق خمصصات املشاريع املعّدة ألقل البلدان منوا، حسب العام وبآالف الدوالرات                                    -٦اجلدول    

٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ =

 يف هناية العام ١٤,٩٢٧ ١٢,٠٢١ ١٦,١٧٤ ١٧,٦٧٦ ٢٤,٠٦٢
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نـيدو مـن أجـل تعزيـز الـتعاون فـيما بـني بلـدان اجلنوب من خالل التجّمعات والروابط               االجـتماع، جهـود اليو    
الـتجارية اخلاصـة باملنشـآت الصـغرية واملتوسـطة، وبـناء القـدرات الـتجارية، واالسـتثمار والتكنولوجـيا، فضال                     

 .عن إنشاء مراكز اليونيدو اخلاصة بالتعاون الصناعي بني بلدان اجلنوب
   
 
 
 
 
 
 
 
    
   تنسيق األمن البشري   -اءب
 

ويربط . يشـكّل الفقـر وعـدم تكـافؤ إمكانـية احلصول على املوارد والفرص مصدرا أساسيا من مصادر النـزاع                  
الـتحّرر من العوز،  : األمـن البشـري بـني أنـواع خمـتلفة مـن احلـريات الـيت توجـد بيـنها عالقـات متـبادلة، وهـي                  

ومــن مث فــإن محايــة األشــخاص مــن األخطــار  . عــن الــنفسوالــتحّرر مــن اخلــوف، وحــرية التصــرف باألصــالة 
 .اجلسيمة والشائعة تعين مساعدهتم على االستناد إىل قدراهتم وتطلعاهتم اخلاصة

. وتواصـل اليونـيدو إدراج مفاهـيم األمـن البشـري يف بـراجمها وتطبـيق تلك املفاهيم من خالل أنشطة ملموسة                     
 دوالر مــن صــندوق األمــم املــتحدة االســتئماين لألمــن  ملــيون١١، ٢٠٠٣وقــد حشــدت اليونــيدو، مــنذ عــام 

البشـري، الـذي يديـره مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسانية، من أجل تقدمي املساعدة إىل البلدان واجملتمعات اليت                     
 .يواجه األمن البشري فيها أخطارا جسيمة، يف أفريقيا وآسيا

اعـات املتضـّررة من النـزاعات والكوارث       وتضـم جمـاالت تدخـل اليونـيدو اسـتعادة مصـادر املعيشـة يف اجلم               
الطبيعــية، وتيســري إعــادة توطــني الالجــئني مــن خــالل تنمــية املنشــآت الصــغرية واملتوســطة، وضــمان مــياه      
 الشـــرب املأمونـــة بإزالـــة الزرنـــيخ، والـــترويج ملصـــادر املعيشـــة الـــبديلة لـــلمزارعني الذيـــن كـــانوا ينـــتجون  

ــنفَّذ مشــ. خشــخاش األفــيون يف الســابق  اريع يف أفغانســتان وإندونيســيا وأوغــندا وبــنغالديش ومجهوريــة  وُت
ــالوي      ــيا وم ــا وغين ــية الشــعبية وســري النكــا والســودان وغان ــّدم الفصــل  . الو الدميقراط ــثاال ٧ويق   دال م

 عــلى املســاعدة املــتعّددة األوجــه املقّدمــة إلعانــة اجملــتمعات احمللــية عــلى التغلــب عــلى األخطــار الــيت هتــّدد       
 .شتهامصادر معي

حلقة العمل اخلاصة جبماعة 
 .دول األنديز يف بوغوتا



א =٢٠٠٧א

ST 

وبغــية مواجهــة مشــكلة بطالــة الشــباب الواســعة االنتشــار ومــا يصــاحبها مــن انعــدام األمــن يف غــرب أفريقــيا،  
اسـتهلّت اليونـيدو بـرناجما ألصـحاب املصـلحة املـتعّددين يهـدف إىل إجياد عمل منتج والئق للشباب يف بلدان                      

ون مــع اليونديــب ومــنظمة العمــل الدولــية  وكــوت ديفــوار، بالــتعا) ســرياليون وغينــيا وليــربيا(احتــاد هنــر مــانو 
وُعقد اجتماع املائدة املستديرة الحتاد هنر مانو . ومكتـب األمـم املـتحدة لغـرب أفريقيا وشبكة تشغيل الشباب         

 وأتــاح االجــتماع لرؤســاء بلــدان احتــاد هنــر مــانو واجلهــات املاحنــة )٣(.٢٠٠٧عــلى هــامش املؤمتــر العــام لســنة 
ثـلي القطـاع اخلـاص فرصـة مناقشـة كـيف ميكـن أن هتّيـئ اجلهـود املتضافرة آفاقا          ووكـاالت األمـم املـتحدة ومم      

 .أفضل ملستقبل الشباب
   
 
 
 
 
 
 
      

   البحوث واإلحصاءات -جيم
 

 البحوث االستراتيجية والتحاليل اإلقليمية        

ر مــن خــالل احلــد مــن الفقــ: تسترشــد أنشــطة اليونــيدو يف جمــال الــبحوث بأولويــات املــنظمة املواضــيعية وهــي
وتتـيح نـتائج الـبحوث فهم اآلثار املترتبة على          . األنشـطة اإلنتاجـية، وبـناء القـدرات الـتجارية، والبيـئة والطاقـة             

صـعيد السياسـات فـيما خيـص كـل واحـدة مـن تلـك األولويـات، وتدعـم، مـن خـالل وظـيفة املنتدى العاملي،                   
 .أنشطة التعاون التقين اليت تضطلع هبا املنظمة

، اليت تعرض آخر التطورات research update أربعـة أعـداد مـن نشرة اليونيدو    ٢٠٠٧ عـام  وقـد صـدرت يف  
الـيت حقّقـتها املـنظمة يف جمـايل الـبحوث واإلحصـاءات، إىل جانـب ورقـات عمـل بشـأن اإلنتاجية واالستثمار                        

.  رفيعة املستوى  وقُـّدم عـدد مـن ورقـات العمـل تلـك ونوقش يف مؤمترات              . املباشـر األجـنيب يف الـبلدان النامـية        
فقـد قُّدمـت، عـلى سـبيل املـثال، ورقـة بشـأن دور الـبىن التحتية يف تعزيز أداء اإلنتاجية والتنمية الصناعية أثناء                         

وكانت تلك . اجـتماع ُعقـد يف املكتـب الوطـين للـبحوث االقتصـادية يف بوسطن بالواليات املتحدة األمريكية         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥-ق/١٢-القرار م ع  )٣(

حظيت املساعدة املقّدمة من 
اليونيدو إىل األجزاء املنكوبة 
بأمواج تسونامي من إندونيسيا

 .بثناء عاطر
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نــيدو ورقــة يف تلــك املؤسســة الرفــيعة الــيت توفّــر املشــورة لرئــيس ثــاين مــرة، يف غضــون ســنتني، تقــّدم فــيها اليو
ومبــا أن أثــر اإلضــافات إىل الــبىن . وحمــافظي جملــس االحتــياطي االحتــادي وتنشــر أعمــال حائــزي جوائــز نوبــل 

التحتــية يــتوقف عــلى املوجــود مــنها وكذلــك عــلى اهلــيكل الصــناعي، ويصــعب قياســه، فــإن الورقــة مل ُتقــّدم    
 .فحسب بل أشارت أيضا إىل نوع البنية التحتية ذي األمهية ومىت يكون مهماتقديرات لألثر 

وشـهدت السـنة أيضـا إطـالق قـاعدة البيانات العاملية لإلنتاجية، اليت تشمل البيانات اجملمعة عن اإلنتاجية الكلية               
واملقصود . ٢٠٠٠ و ١٩٦٠ بلـدا خـالل الفـترة املمـتدة بني سنيت            ١١٢لعوامـل اإلنـتاج، اخلاصـة مبـا يصـل إىل            

مـن قـاعدة البـيانات هـو تقـدمي معلومـات إىل الـدول األعضـاء واملـنظمات الدولـية واألوسـاط األكادميية وسائر                         
األطـراف املهـتمة عـن أداء اإلنتاجـية يف الـبلدان الـيت تـتوفر عـنها البـيانات املدخلة ذات الصلة والقابلة للمقارنة                         

م حبث املنظمة بشأن اإلنتاجية واجملاالت املرتبطة هبا أثناء املؤمتر وقُّد. دولـيا عـلى مـدى فـترة السـنوات األربعـني           
ــيدو       ــيابان، واشــتركت يف تنظــيمه اليون ــنمو يف أفريقــيا وآســيا، الــذي ُعقــد يف طوكــيو، ال املعــين باإلنتاجــية وال

 .ومعهد االقتصادات النامية الياباين

ية، الـذي يرصـد األداء الصناعي ويضع معايري   ومت حتديـث سـجل اليونـيدو لإلجنـازات يف جمـال التنمـية الصـناع               
 إىل عام   ١٩٩٣قياسـية لــه، للفـترة الـيت تـتاح بشـأهنا أحـدث البيانات وأكثرها استقرارا، وهي الفترة من عام                      

 .٢٠٠٨وسيشكل السجل ُمدخال هاما يف تقرير التنمية الصناعية لعام . ٢٠٠٣

 حتـت توجـيه مـن الربوفسور بول كويل من           ٢٠٠٨ة لعـام    واسـُتهلت األعمـال املـتعلقة بـتقرير التنمـية الصـناعي           
ويتبع هنج ابتكاري يستخدم بيانات من مناطق النمو الدينامية، يوفر          . جامعـة أكسـفورد، بصـفته كـبري اخلـرباء         

معلومـات جديـدة عـن تطـور إنـتاج املصنوعات واالجتار هبا، ودور التصنيع يف منو العمالة وسرعة التنمية وقلة                     
وُتعـرض عملـية العوملـة، الـيت تقـوم عـلى االنـتقال مـن التجارة يف املنتجات إىل         . بات االقتصـادية  الـتعرض للتقلـ   

 موقعــا دينامــيا وكثــيف االســتخدام  ١٢ويــِرد حتلــيل ملــا للــنمو الــذي حيــدث يف  . الــتجارة يف املهــام، باألرقــام
 .اءات السياساتيةللتكنولوجيا من أثر على العمالة واملهارات، وذلك للمساعدة على توجيه اإلجر

وقـد ُنقّـح الـنهج الـذي تّتـبعه املنظمة يف تقييم أداء البلدان الصناعي وحتديد معايري قياسية له، استنادا إىل نتائج       
وتوفّـر املنهجـية مـا يلـزم من بيانات ومعلومات وحتاليل خاصة بقطاع     . أحبـاث اليونـيدو وإحصـاءاهتا الصـناعية      

االت الرئيســية ذات األولويــة فــيما خيــص التنمــية الصــناعية املســتدامة الــيت   الصــناعات التحويلــية الســتبانة اجملــ 
 عشــرة تقيــيمات لالحتــياجات القطــرية حتــدد  ٢٠٠٧وقــد أجنــزت يف عــام . تتطلــب مســاعدة تقنــية خارجــية 

 .اجملاالت اليت ُيحتمل اختاذ إجراءات بشأهنا

وُدعــي حلضــور االجــتماع ". ماء الشــبابالعــل"وعقــدت اليونــيدو يف فييــنا االجــتماع األول لفــريق خــرباء مــن 
وستصــدر الورقــات . عشــرة باحــثني مــن مجــيع أحنــاء العــامل لــتقدمي حبــوث مــتعلقة مبســائل اليونــيدو املواضــيعية 

ويف نيودهلي باهلند، قام مؤمتر ساجنايا الل التذكاري بشأن التعاون          . املنبـثقة عـن هـذا االجـتماع يف جملـد حمّرر           
ال الصـناعة والتجارة واالستثمار بإطالع املشاركني على أبعاد جديدة يف السياسات      بـني اهلـند وأفريقـيا يف جمـ        

الصـناعية وحمـددات السياسـات الفّعالـة، ممـا سـاهم يف اجلهـود الـيت تـبذهلا اليونـيدو يف جمال التعاون بني بلدان                          
داد ســجل وكــان املــرحوم الربوفســور الل مــن جامعــة أكســفورد قــد اضــطلع بــدور رئيســي يف إعــ  . اجلــنوب

 .اليونيدو لإلجنازات يف جمال التنمية الصناعية
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تسـند إحـدى واليـات األمـم املـتحدة إىل اليونـيدو مسـؤولية مجـع اإلحصـاءات الصـناعية وتصـنيفها وتعميمها                 
 مجـع البـيانات السـنوية عـن املؤشرات الصناعية الرئيسية من الدول        ٢٠٠٧وواصـلت اليونـيدو يف عـام        . عاملـيا 
وُصّححت البيانات . ضـاء يف األمـم املـتحدة، بالـتعاون مـع مـنظمة الـتعاون والتنمـية يف امليدان االقتصادي                األع

القطـرية الـواردة من املكاتب اإلحصائية الوطنية، واسُتكملت بتقديرات اليونيدو، وُحّسنت من حيث إمكانية               
عـتها اليونـيدو، مـن خـالل إصداراهتا     وُعّممـت اإلحصـاءات الصـناعية الـيت مجّ        . مقارنـتها عـلى الصـعيد الـدويل       

السـنوية املتمـثلة يف احلولـية الدولية لإلحصاءات الصناعية، ومنتجات األقراص املدجمة، وامللخصات اإلحصائية               
 ).انظر التذييل سني(القطرية املنشورة على اإلنترنت 

ومت . ٢٠٠٧ملني يف عام    وانتقلـت قـاعدة بـيانات اليونـيدو لإلحصـاءات الصـناعية إىل حواسيب خدمة املستع               
ويسمح النظام . وضـع واختـبار وتنفـيذ عـدد مـن األدوات الـربناجمية الالزمـة لتشـغيل الـنظام يف البيـئة اجلديـدة                

بتجمــيع البــيانات وتعمــيمها وفقــا لــلمعايري املنهجــية املوصــى هبــا دولــيا لتــبادل البــيانات اإلحصــائية والبــيانات  
ّسـنت اليونـيدو أيضـا اسـتبياهنا اخلـاص بالبيانات الفوقية الذي ترسله إىل      وح). البـيانات عـن البـيانات     (الفوقـية   

 .املكاتب اإلحصائية الوطنية

، ٢٠٠٠ إىل عام  ١٩٩٥ غـريت اليونـيدو السـنة املرجعـية اخلاصة ببيانات األسعار الثابتة، من عام                ٢٠٠٧ويف عـام    
ــناتج احملــلي اإلمجــايل والقــيمة املضــافة   بغــية ضــمان مــزيد مــن الدقــة يف مقارنــة مؤشــرات االقتصــاد الكــلي مــثل ا     ل

وبيانات .  اليت كانت ُتستخدم سابقا    ١٩٩٥وجـرى حتديـث األوزان املرجعية لعام        . الصـناعية يف السالسـل الزمنـية      
الشعبة اإلحصائية  :  مسـتمدة مـن ثالثة مصادر رئيسية للبيانات، هي         ٢٠٠٠القـيمة املضـافة الصـناعية اخلاصـة بعـام           

 . ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وتقديرات اليونيدو التكميليةيف األمم املتحدة،

وشـاركت اليونـيدو، باعتـبارها طـرفا مهمـا يف الوسط اإلحصائي الدويل، مشاركة نشطة يف وضع منهجيات                   
توصيات وسـامهت اليونـيدو مسـامهة كـبرية يف وضـع الصـيغة النهائـية ملشـروع ال           . واملعـايري اإلحصـائية الدولـية     

ــية بتنســيق األنشــطة اإلحصــائية        ــية اخلاصــة باإلحصــاءات الصــناعية، وشــاركت يف أعمــال اللجــنة املعن الدول
 .للمنظمات الدولية وكذلك يف برنامج تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية

ناعية يف وأكملــت اليونــيدو أيضــا بــنجاح مشــروعني مــن مشــاريع املســاعدة التقنــية بشــأن اإلحصــاءات الصــ    
وأهــم إجنــاز َتحقّــق يف االحتــاد الروســي بفضــل املشــروع الــذي مّولـــه االحتــاد . االحتــاد الروســي وســري النكــا

وقــد اعــُتمد . األورويب هـو صــوغ منهجــية إحصــائية لتحســني إحصــاءات تكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاالت 
ملشــروع اخلــاص بســري النكــا نظامــا وقــّدم ا. بعــض التوصــيات يف الــنظام اإلحصــائي الــتابع لالحتــاد الروســي

وال ُيحّسن هذا . خاصـا بالتسـجيل الصـناعي على الصعيد الوطين، جيمع البيانات املتفرقة بني خمتلف اإلدارات              
الـنظام اإلحصـاءات الصـناعية فحسـب بـل يبّسـط أيضا تنفيذ السياسات، ألن بيانات التسجيل اخلاصة جبميع                    

 .الوحدات ُتتاح من مصدر واحد



=مالمح برامج خمتارة ٧
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 اإلنتاجية  األنشطة خالل من الفقر من احلد  -ألف

 
 السودان     يف الشباب  املشاريع مي منظّ إعداد 

 
 .املشاريع تنظيم على والنسائية الريفية القدراتتنمية  :الربناجمي املكّون

 .والنساء األرياف سكان من املشاريع ملنظمي والتقنية اإلدارية القدراتحتسني  :املكّون هدف

 .الزراعية اجملتمعات يف املشاريع تنظيم ثقافةانتشار  :املقررة جالنوات

  :األداءمؤشر 

 .تحسني مرافق التدريبلساعد املركز على حتفيز األنشطة التجارية احمللية نتيجة  ●
    
 اجملتمعات يف اإلعمار إعادة جهود يف رئيسيا عامال ملكـال  يف املهـين  التدريـب  مركـز  أصـبح  السـودان،  جـنوب  يف

 وخصوصـا  السـكان،  مـن  الضـعيفة  الشـرائح  نمتكّـ  الـيت  املهـارات  يـنقل  فاملركـز  .األهلـية  احلـرب  أعقـاب  يف احمللـية 
 اآلنية وإنتاج األغذية وجتهيز امليكانيكية اهلندسة عـلى  التركـيز  مـع  ،أنفسـهم  عـلى  االعـتماد  مـن  والنسـاء،  الشـباب 
 جــنوب وحكومــة الســودانية الوطنــية الوحــدة حكومــة مــنوبطلــب  .التــنقل عــلى املســاعدة واألجهــزة الزجاجــية
 مــع بالــتعاون ،٢٠٠٥ عــام يف اليونــيدو اســتهلت ،والتــلمذة الصــناعية املهــين للتدريــب األعــلى واجمللــس الســودان
 .السوق قوى إىل استنادا أكثر اخلدمات وجعل التدريب وبرامج املرافق لتحسني برناجما هولندية، جامعات

                                       
 :العديدة الربنامججوانب  ٢٠٠٧ عام يف هبا املضطلع األنشطة عن عامة حملةظهر وُت

 انتهت أعمال إعادة تأهيل الورش وجتهيزها مبعدات جديدة، مبساعدة املوظفني؛ ●

 

ُيعترب مركز التدريب املهين يف 
ملكال جبنوب السودان عامال 

رئيسيا يف إعادة إعمار 
 .اجملتمعات احمللية
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جيري  و .اإلنترنت بشبكة الربطمت  و واالتصاالت املعلومـات  تكنولوجـيا  عـلى  للتدريـب  معـدات ُركبـت    ●
 لإلنترنت؛ مقهى شاءإن

 لألجهزة قطع ، وصنع نفخإنتاج زجاج املختربات بال    ذلك يف مبـا  ركـز، امل يف جديـدة  أنشـطة  اسـتحدثت  ●
 إصالح عـلى  للتدريـب  قسـم  االحتاديـة إنشـاء    الصـناعة  وزارة مـن  بدعـم وجيـري    .التـنقل  عـلى  املسـاعدة 
 ؛الكلوروفلوروكربون من اخلايل للتربيد أيضا سريوج ،الثالجات

 .األغذيـــة وســـالمة األغذيـــة ونوعـــية املشـــاريع تنظـــيم مهـــارات عـــلى للتدريـــب دورات أربـــع قـــدتُع ●
ــدورات هــذه وســاعدت ــات ال ــة بائع ــدة أســواقكســب  عــلى األغذي ــتزا للخــبز جدي  .ملكــال يف والبي

 ة؛األغذي قطاع يف ستثمارلال جديدة مصادر الستبانة اليونيدوصالت وستستخدم 
  يف املركز للمنظمات غري احلكومية احمللية؛أُنتجتاليت بيعت األدوات الزراعية  ●
زت عــلى خصــائص تنمــية قــدرات الشــباب عــلى تنظــيم    ركّــ،مــت عــدة دورات دراســية لــلمدربني ظُّن ●

 ؛اخلاصة بتنظيم املشاريعالتفكري طريقة املشاريع و
 مدربا ٣١يضم   س املشاريع تنظيم على القدرات بتنمـية  يـتعلق  التخصصـات  مـتعدد  بـرنامج  وضـع  جيـري  ●

 قويا؛ فامضاِع تأثريا حيدث أن ويتوقع
 هبدف دعم برامج التدريب على      ،أعـدت اليونـيدو دليال لتنمية مهارات التدريب على األعمال التجارية           ●

 .األعمال التجارية يف املستقبل

واملنشآت  واملتوسطة ةالصغري املنشآتتنمية و املركز قدرات بتحليل واملتوسطة الصغرية املنشآت شؤون يف خبري وقام
 إنشاء إمكانيات حبث وجرى خاص باهتمام الصغرى االئتمانات وحظيت .األعمال إدارةب املتعلقة املسائلالصغرى و

اجتاهات  يعزز اإلدارية القدرات لتنمية برنامج وهناك. احمللية الـتجارية  املصـارف  مـع  بالـتعاون  األصـغر  للـتمويل  نظـام 
 عمل حلقة أيضا السودان جنوب يف املهين للتدريب أخرى مراكز من موظفون وحضر .زركامل داخل املشاريعتنظيم 

وأن يزيد   سوقي توجه ذات إدارية ثقافة الربنامج هذا وجدُي أنويـتوقع   . الـربنامج  إطـار  يف أغسـطس /آب يف عقـدت 
 .املنطقة هذا يف املشاريعإقامة و العمل فرص توليد على املركز تأثريمن 
  

 الصحراء   جنوب  أفريقيا  يف مايكروسوفت    ركةش  مع التعاون  
 

 .واملتوسطة الصغرية للمنشآت املؤسسي والدعم التمكييناإلطار  :الربناجمي املكّون
 .واملتوسطة الصغرية للمنشآت املؤسسي واإلطار التمكينية البيئةحتسني  :املكّون هدف

 واالتصاالت املعلومات كنولوجيات دعم وخدمات الطلب على قائمة معلومـات إتاحـة   :املقـررة  الـنواتج 
 .التكلفةبطريقة ميسورة وزهيدة  واملتوسطة الصغرية للمنشآت

 :األداءمؤشرا 
ــاالت      ● ــيا املعلومـــات واالتصـ ــدم خدمـــات تكنولوجـ ــة تقـ ــز معلومـــات جتاريـ ــية مراكـ أنشـــئت مثانـ

 .التجارية يف أوغندايف جمال األعمال واخلدمات العامة 
 . بلدا أفريقيا١٥ملسائل املتصلة باالستثمار يف أتيحت معلومات رقمية عن ا ●
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 أرجاء الفقـر يف   كافحـة مل واالتصـاالت  املعلومـات  تكنولوجـيا  السـتخدام  مسـتغلة  غـري  كـبرية  إمكانـيات  هـناك 
 طائفة ، وقد أعدت  اإلمكانيات هذه اليونيدو وتـدرك    .الصـحراء  جـنوب  أفريقـيا  يف وخصوصـا  الـنامي،  العـامل 

 املربم الشراكة اتفاقوكان   .واالتصاالت املعلومـات  تكنولوجـيا  جمـال  يف التقنـية  ةاملسـاعد  تقـدمي  مشـاريع  مـن 
ــع ــام يف مايكروســوفت شــركة م ــزا ٢٠٠٦ ع ــا حاف ــذي للعمــل قوي ــه تضــطلع ال ــنظمة ب ــذا يف امل ــيدان ه . امل

 :٢٠٠٧ عام خالل مبادرات عدة الدينامية الشراكة هذه ووضعت

 القطاع ممثلي مع وثيق تعاونيف   تجاريةال عمـال األ علومـات مل زمراكـ  مثانـية  اليونـيدو  أنشـأت  أوغـندا،  يف ●
 الصــغرية املنشــآت املراكــز هــذه وتســتهدف. النمســاوية احلكومــة مــن وبــتمويل احمللــيني واخلــاص العــام

 ذلــك يف مبــا اإلنترنــت، ومــرافق واالتصــاالت املعلومــات تكنولوجــيا عــلى التدريــب وتوفــر واملتوســطة
 .التجارية األعمال جمال يف ةياالستشـار  دمـات اخلو الـتجارية،  باألعمـال  تعلقةاملـ  املعلومـات  إىل الوصـول 

 حرصا اخلدمات، مقابل رسـم  ويفـرض  .واخلـاص  العـام  القطـاعني  بـني  مشـتركة  مشـاريع  املراكـز  وهـذه 
ــ يف مايكروســوفت شــركة مســامهةوتتمــثل  .املالــية االســتدامة ضــمان عــلى  ومــناهج ،رباجمياتتوفــري ال
 املعارف ونقل ،الزبائن الحتـياجات  وفقـا  مةصـمّ امل ،واالتصـاالت  املعلومـات  نولوجـيا تك عـلى  تدريـب ال

 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا أخصائييمن جانب 

 النامــية الــبلدان يف واملتوســطة الصــغرية املنشــآت اســتخدام يف أساســي عــامل الــتكلفة ســرُي أن إىل ونظــرا ●
٢٠٠٧ يونيه/حزيران يف مايكروسوفت وشركة اليونـيدو  تأطلقـ  واالتصـاالت،  املعلومـات  لتكنولوجـيا 

 وإتاحــتها احلواســيب لــتجديد حملــية مراكــز إنشــاء إىل املــبادرة هــذه وتــرمي. اجملــدَّدة احلواســيب مــبادرة
 وتباع النوعية حيث من صارمة معـايري  احلواسـيب  هـذه  وتسـتويف  .منخفضـة  بـتكلفة  الصـغرية  للمنشـآت 
 املبادرة وترتبط .احلاسوب على والتدريب البـيع  بعـد  مـا  خدمـات  مقـدَّ ُت كمـا  .اجلـودة  بضـمان  مشـفوعة 
 صــاحلة تعــد مل الــيت احلواســيب مــن الســليم الــتخلص لكفالــة ،لليونــيدو الــتابعة األنظــف اإلنــتاج بشــبكة

 .املبادرة هلذه جتريبيا بلدا أوغنداوستتخذ  .لالستعمال

 تعزيز تطوير  إىل يرمي مشروعا يكروسـوفت ما وشـركة  وأوغـندا  اليونـيدو  اسـتهلت  سـبتمرب، /أيلـول  ويف ●
 األعمال من معّينة بقطاعات خاصة براجمية حلول وضـع  عـلى  التركـيز  مـع  أوغـندا  يف الـرباجميات  صـناعة 

 نقل أيضا احملَضنوسـيتيح   .الغـرض  هلـذا  تكـنولوجي  حمَضـن  املشـروع  إطـار  يف وسينشـأ  .احمللـية  الـتجارية 
 صناعيون يعقدها الفضلى املمارسات عن دراسية حلقـات  لخـال  مـن  والصـناعية  التكنولوجـية  املهـارات 
 .وأجانب حمليون

، أفريقــيا يف االســتثمار لرصــدللــرباجمية املســتندة إىل اإلنترنــت  األويل الــنموذج ُعــرض مــارس،/آذار ويف ●
وهي الرباجمية   أفريقيا، يف سـتثمار اال تـرويج  هليـئات  اليونـيدو  شـبكة  خـرباء  فـريق  اجـتماع  خـالل وذلـك   

 شـبكة  وتضـم  .الصـحراء  جـنوب  أفريقـيا  يف باالسـتثمار  املـتعلقة  اليونـيدو  أنشـطة  وتنفـيذ  بوضـع  ةصـ اخلا
 عضوا ٣١ إىلسيزاد   العدد هذا أن غري عضوا، ١٥ حاليا أفريقـيا  يف سـتثمار اال تـرويج  هليـئات  اليونـيدو 
 .ياأفريق يف واسع نطاق على التكنولوجيا توافر ذلكوسيكفل  .احلالية السنتني فترة خالل

 املبادرات أفضل "فئة يف أفريقيا يف املستثمر جائزة مايكروسوفت وشركة اليونيدو نالت نوفمرب،/الثاين تشـرين  ويف
وجائزة . أوغندا يف التجارية األعمال معلومات مركز مشروع عن" واملتوسطة الصغرية املؤسسـات  لتنمـية  الداعمـة 
 .أفريقيا يف املسؤولية بروح املتسم االستثمار جمال يفللتفوق  دويل مرجعي مقياس أفريقيا يف املستثمر
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 التجارية القدرات بناء  -باء
 

 معايري عالية للصادرات الباكستانية
 

 .التطابق وتقييم واالختبار والقياس ريللمعاي التحتية البىنتدعيم  :املكّون الربناجمي

 تقيــيمضــمان النوعــية وو واالختــبار والقــياس املعــايري يف جمــال ات الوطنــية القــدرتعزيــز :املكــّون هــدف
 .التطابق

تعزيـز قدرات هيئات االعتماد وهيئات التوحيد القياسي واملختربات؛ وحتسني قدرات   :املقـررة  الـنواتج 
 .املنشآت الصغرية واملتوسطة على االمتثال للمعايري

 :األداء امؤشر

 . الرامية إىل زيادة الصادراتحتسنت قدرة املؤسسات املعنية باالمتثال على دعم جهود باكستان ●

زاد عـدد املصـّدرين الذيـن يطـبقون املمارسات اجليدة الدولية املّتبعة يف جمال إدارة النوعية والنظافة       ●
 .الصحية

  
مـن الـتحديات املاثلـة أمـام املصـدِّرين الباكسـتانيني اسـتيفاُء املعـايري واالمتـثال للوائح اليت تنطبق على األسواق                      

سبتمرب /وقـد انتهى يف أيلول    . صـة فـيما يـتعلق بـتزويد املسـتهلكني احمللـيني باملعلومـات ومحايـتهم               الدولـية، وخا  
 تنفـيذ بـرنامج لتيسـري اندماج البلد يف األسواق العاملية، ساعد املصّدرين، بطرائق عديدة، على التغلب               ٢٠٠٧

 :ومن اإلجنازات الكثرية احملقّقة ميكن ذكر ما يلي. على هذا التحدي

.  مصدِّرا١٥٠تبانت دراسـات أساسـية استراتيجية التحديات الرئيسية املتصلة بالتجارة اليت يواجهها         اسـ  ●
الــتدابري الصــحية فبالــتعاون مــع البــنك الــدويل، كُشــف الــنقاب عــن مشــاكل االمتــثال الكــربى املــتعلقة ب 

، وجرى إعداد خطط  يف جمـال مصائد األمساك والبستنة وصناعات جتهيز اللحوم         وتدابـري الصـحة النباتـية     
واسـُتبينت عوائق االمتثال اليت تؤثر يف جمموعات  . الـتدابري الصـحية وتدابـري الصـحة النباتـية     عمـل لتنفـيذ    

مـنها جتهـيز الفواكـه واملـراوح الكهربائـية والسـلع الرياضـية واملنسوجات               (منـتجات يف صـناعات حمـّددة        
 . ، وقدمت توصيات للتغلب على تلك العوائق)واملالبس

 موظــف يف اهليــئات الوطنــية املعنــية باملعــايري واالعــتماد ويف املختــربات ومنشــآت        ٢ ٥٠٠مت تدريــب  ●
ــبا يف اخلــارج     . التصــدير ــيني يف املؤسســات تدري ــوِّج . وتلقــى بعــض كــبار املوظفــني واملوظفــني التقن وت

يف قطاع مصائد و. التدريـب عـلى التقيـيم املختـربي وإدارة الـنظافة الصحية بامتحانات معترف هبا دوليا          
 مـن ُمـالّك السـفن وجمهـزي األمسـاك ومصـدريها هبـدف حتسني معايري                 ١ ٥٠٠األمسـاك، جـرى تدريـب       
 . سفينة من سفن الصيد، مبشورة من اخلرباء٢٥٠ومت حتسني . التجهيز والنظافة الصحية

 مستوى  ومل تسـتفد املؤسسـات املعنـية باالمتـثال مـن التدريـب فحسـُب، بـل اسـتفادت أيضا من حتسني                      ●
فقـد ُعـززت السلطة الوطنية للمواصفات، مثال، هبيئة للمصادقة على النظم ومركز استفسارات              . املـرافق 

 خمتربا  ١٨ونال  .  ومكتب اتصال باملستهلكني   نظمة التجارة العاملية  بشـأن املعـايري واللوائـح التقنـية تـابع مل          
 .إلجراء االختبارات شهادة اعتماد دولية
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ــرويج ومســة ا  ● ــية وجــرى ت ــيل ومســة    ، وقّد(CE)ملطابقــة األوروب ــدة لن مــت املســاعدة خلمــس منشــآت رائ
 .املطابقة هذه، وهي إلزامية بالنسبة جملموعات معّينة من املنتجات يف األسواق األوروبية

 
ولضـمان اطّـراد الـتقدم، متـول اليونـيدو برناجما لرصد اإلجنازات إىل حني بدء برنامج الحق من املزمع انطالقه                     

وسـتركز اليونـيدو يف هـذا الـربنامج عـلى زيـادة قـدرة صـناعات تصديرية خمتارة على             . ٢٠٠٨واخـر عـام     يف أ 
 .املنافسة

  
 املصرية   الغذائية   املنتجات  تعقّب

 
 .التطابق وتقييم واالختبار والقياس ريللمعاي التحتية البىنتدعيم  :املكّون الربناجمي

 .التطابق وتقييم واالختبار والقياس ريللمعاي التحتية البىنتدعيم  :املكّون هدف

 .املنتجات تعقّب إمكانية بشأناملوضوعة  لوائحل االمتثال علىالقدرة  :املقررة النواتج

  :األداء امؤشر

 ".املزرعة إىل املائدة"ب املنتجات من  النظم األوىل لتعقّوضعت ●

 .ب يف عدد من املنشآتنظم التعقّجتري إقامة  ●
  

 املناطق يفالواقعة   البلدان من اآلتية النوعية الرفيعة لألغذية كبريا سوقا املتقّدمة الـبلدان  يف املسـتهلكون  يشـكل 
 هــذه تتــيحها الــيت الفــرص مــن الــبلدان هــذه يف املنــتجني انــتفاع إىل ســبيل ال أنــهغــري  .واملداريــة املداريــة شــبه

 . عالية ملعايري مستوفية منتجاهتم كانت إذا إال األسواق

 

 

 

 

 

 

 
  

 االحتــاد مــن اقريــب الــبلد ويقــع ،الصــادرات جممــوع مــن املائــة يف ٢٠ بنســبة مصــر يف الــزراعة قطــاع ويســاهم
 واملصدِّرين املزارعني حصة ضمان إىل وسعيا .الغذائية للمنتجات الرئيسية األسواق أحـد  هـو  يذالـ  األورويب،

 

عترب تعقّب املنتجات الغذائية ُي
من املزرعة إىل املائدة أمرا 

جوهريا لتصدير منتجات مصر
 .الغذائية إىل اإلحتاد األورويب
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 لالئحة االمتثال يف اليونيدومن   سـاعدة امل اخلارجـية  الـتجارة  وزيـر  طلـب  التنافسـية،  السـوق  هـذه  يف املصـريني 
 الطلــب، هلــذا واســتجابة. ٢٠٠٢ عــام يف اعــتمدت الــيت وتداوهلــا األغذيــة بســالمة املــتعلقة األورويب االحتــاد
 .اإليطالية احلكومة من بدعم،  الزراعية صادرات الصناعات  عقّبتإلمكانـية    املصـري  املركـز  اليونـيدو  أنشـأت 

 بهاتســّب الــيت الصــحية الطــوارئ حــاالت احــتواء يف أساســية بأمهــية الغذائــية جاتاملنــت بتعقّــإمكانــية تســم تو
 .مصدرها حىت مشكلةأي  بتعقّ وللمنتجني للسلطات تيحت األهن املعيبة، املنتجات

 األغذية ونوعيتها  سالمة جمال يف التقنية  املساعدة الصناعية-الزراعـية  املنـتجات  عقّـب لت املصـري  املركـز  مويقـدّ 
 على احلصول عـلى  أيضـا  ويسـاعدهم ،  بالتعقّـ  نظـم  عـلى  التركـيز  مـع  احمللـيني،  والـتجار  واملعبـئني  لـلمزارعني 

 حديثا، املركز هبا اضطلع الـيت  الكـثرية  األنشـطة ومـن    .بالتعقّـ  نظـم  إلقامـة  الالزمـة  والتكنولوجـيات  الـتمويل 
 :يلي ما إبراز ميكن

 من وكان .ومعايريها بهاوتعقّ األغذية ةسالمحول  تدريبية دورات مواطن ١٥٠٠ عـلى  يـزيد  مـا  حضـر  ●
ــوا خــبريا ٥٢ ضــمنهم ــال نظــم وضــع عــلى اآلخــرين مســاعدة يســتطيعون بــنيمدرِّ بوصــفهم ُدرِّب  بتعقّ
 ومنظمات حكومية ومؤسسات جتارية أعمال ورابطات شركات ممثلي التدريـب  واسـتهدف  .وتنفـيذها 

  .املتحدة واململكة إيطاليا إىل دراسية جوالتونظمت  .حكومية غري
 شركة إىل برنامج ١٥يونيه، انضمت /ب عقدت يف حزيرانوعـلى إثـر حلقـة عمـل للتوعـية بشـأن التعقّ         ●

 إلقامة وسيتلقى عدد منها املساعدة يف احلصول على التمويل          ،بيـرمي إىل تطويـر نظمهـا اخلاصة بالتعقّ        
 .ب اآلليةنظم التعقّ

 اجلديداملعيار   بشأن تانتدريبيـ  عمـل  حلقـات  عقـدت  ت،للمواصـفا  العامـة  املصـرية  اهليـئة  مـع  وبالـتعاون  ●
 ومديــري للمواصــفات العامــة املصــرية اهليــئة خــرباء لفــائدة ،)األغذيــة بســالمة املــتعلق (٢٢٠٠٠إيســو 
 التأهل عملية يف شركات ١٠ شرعت متابعة،لل نشاطيف إطار و .املصدرة الشركات يف النوعـية  ضـمان 

 شهادة على الشركات هذه مـن  اثنـتان وحصـلت   . ٢٢٠٠٠ إيسـو    للمعـيار  طـبقا  االعـتماد  شـهادة  لنـيل 
  .قريبا إضافية أخرى شركات ثالث عليها حتصل أن ويتوقع االعتماد

تمويل مشــاريع تــتعلق لــمــت طلــبات احلصــول عــلى مــنح  وأجريــت تقيــيمات تقنــية للشــركات الــيت قدّ  ●
 .ببإمكانية التعقّ

رين، بغية د السلسـة الغذائـية، مـن املـزارعني إىل املصـدّ        وجـرت زيـارات ميدانـية إىل املنشـآت عـلى امـتدا             ●
 .ب للمتطلباتالتحقق من امتثال نظمها املتعلقة بالتعقّ

 بلدان يف بالتعقّ ونظم مبفاهيم األخـذ  الصـناعية أيضـا   -ب املنـتجات الزراعـية    ومركـز تعقّـ    اليونـيدو  عتوشـجّ 
 واخلربات املعارف نقل بغية املتحدة زانياـتن مجهورية يف تقنية عمل حلقات متنظّ ،٢٠٠٧ عام ففـي  .أخـرى 
 يف أولويــة ذوا زراعــيان حمصــوالن ومهــا الكــاجو، وجــوز الــنب عــلى االهــتمام زوتركّــ .اجملــال هــذا يف املصــرية
 .مصر إىل دراسية جولة العمل حلقةبعد ستنظم و .املتحدة زانياـتن مجهورية

 بتعقّ جرى املشروع، إطار يف نشئتأُ اليت املائدة إىل املـزرعة  مـن  بالتعقّـ فعالـية نظـم      مـن  قالـتحقّ  أجـل  ومـن 
. املنتجالسـترداد    اختـبار  جـري وأُ املـتحدة،  اململكـة  يف إىل سـوبرماركت   احلصـاد  مـن  التصـديرية  املنـتجات  أحـد 
 .ساعة ٢٤ غضون يف مصر يف مصدره حىت املنتج مسار بتعقّ ميكن أنه ذلك منن وتبّي



א =٢٠٠٧א

TT 

 شركاء أجانب لشركات مكسيكية    
 

 .واالستثمار األجنيب املباشر وإقامة التحالفاتاحمللي تشجيع االستثمار  :الربناجمي ناملكّو

 .واألجنيباحمللي حفز االستثمار املباشر  :املكّون هدف

القــدرات الوطنــية عــلى تصــميم وإدارة السياســات واالســتراتيجيات واألدوات   زيــادة :املقــررة الــنواتج
 . املتصلة بسالسل قيمة املنتجات والتجارة العامليةاحملليةنشآت توسيع نطاق امل؛ واخلاصة باالستثمار

 :األداءمؤشر 

ُوضـع أسـاس سـليم ألنشـطة تشـجيع االسـتثمار املقبلة يف مجيع أرجاء املكسيك؛ وجيري التفاوض                    ●
 .بشأن مشاريع االستثمار األوىل

    
ومن أجل  . الية لتشجيع االستثمار   أولوية ع  ٢٠٠٦-٢٠٠١أولـت اخلطـة اإلمنائـية الوطنـية للمكسـيك للفـترة             

 يف لترويج االستثمار والتكنولوجياحفـز االسـتثمار، اتفقـت احلكومـة املكسـيكية واليونيدو على إنشاء مكتب          
وتقـّرر أن تركّز أنشطة املكتب يف املكسيك يف عامه األول  . ٢٠٠٦املكسـيك بـدأ يباشـر عملـه يف هنايـة عـام         

 :ويف هذا السياق، اضطلع املكتب باألنشطة التالية. على إذكاء الوعي خبدمات االستثمار

قُّدمـت خدمـات تـرويج االسـتثمار واملعلومـات لـلحكومات اإلقليمـية جلمـيع واليـات املكسيك االثنتني               ●
ــثالثني ــية ومشــاريع        . وال ــيانات للمشــاريع اإلقليم ــاعدة ب ــات إلنشــاء ق ــارات إىل ســبع والي وجــرت زي

وحدِّد . مـت اتصـاالت مباشـرة مع وزراء االقتصاد يف تلك الواليات   املنشـآت الصـغرية واملتوسـطة، وأقي     
 مـن املشـاريع اخلاصـة باملنشـآت الصـغرية واملتوسطة يف قطاع الصناعات التحويلية يف                 ١٠٢مـا جمموعـه     

وجيري حاليا  .  بغرض تروجيها  االسـتثمار والتكنولوجـيا   املكسـيك وُوزعـت عـلى شـبكة مكاتـب تـرويج             
 .اريع مع شركاء يف جمال االستثمار والتكنولوجياالتفاوض بشأن أربعة مش

لالستثمار اليت وضعتها   " كومفار"ونظّمـت يف مخـس عشـرة واليـة حلقاُت عمل بشأن استخدام براجمية                ●
وبعـد التدريـب حصـلت كل والية من هذه الواليات على            . اليونـيدو كـأداة لدراسـة اجلـدوى والتحلـيل         

 . ُيعد مستعملوها باآلالف يف العاملرخصة الستخدام هذه الرباجمية، اليت 

نوفمـرب مناسـبة دولـية بشـأن فـرص االسـتثمار، باالشتراك مع مكاتب ترويج                /وُعقـدت يف تشـرين الـثاين       ●
وعرضت هذه .  يف الـيابان ومجهوريـة كوريـا وفرنسـا وإيطاليا واململكة املتحدة           االسـتثمار والتكنولوجـيا   

ــركات     ــتاحة للشـ ــتثمار املـ ــرص االسـ ــب فـ ــدّ  املكاتـ ــا قـ ــيكية، كمـ ــرويج  املكسـ ــب تـ ــتثمار م مكتـ االسـ
ــيا عــلى    والتكنولوجــيا  يف املكســيك عشــرة مشــاريع مكســيكية ملنشــآت صــغرية ومتوســطة يعكــف حال

 .تروجيها؛ وجيري التفاوض على إقامة شراكة بشأن أحد هذه املشاريع

اعة املطــاط يف وقــام املكتــب بتســهيل مشــاركة الغــرفة الصــناعية لــلمطاط والالتكــس ومركــز تنمــية صــن   ●
ومكّـــن ذلـــك إدارة املؤسســـات مـــن الـــتعرف عـــلى . احملفـــل الـــدويل لـــلمطاط يف دوســـلدورف بأملانـــيا

االجتاهـات والتكنولوجـيات والفـرص اجلديـدة يف صـناعة اللدائـن واملطـاط، وإجـراء االتصـاالت املتعلقة                    
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عــلى تــربع يف جمــال ومــن النــتائج األخــرى حصــول مركــز تنمــية صــناعة اللدائــن   . بــالدورات التدريبــية
 . دوالر٦٠ ٠٠٠التكنولوجيا تناهز قيمته 

   
 أرجنتينية   لتعاونية  دولية  أسواق  

  
 .املنافسة على القادرة التحويليةالصناعة  :الربناجمي املكّون

 .التصديرية وقدراهتا املنشآت إنتاجيةتعزيز  :املكّون هدف

 وحتســني التكنولوجــياواالرتقــاء ب املنشــآت لةهــيك إعــادة خــالل مــن اإلنتاجــيةزيــادة  :املقــررة الــنواتج
 .النوعية

  :األداءمؤشرا 

 . القدرة اإلدارية واملعدات املكتبيةتنحّس ●

 . الدوليةإىل املستوياترافق النظافة الصحية والتجهيز والتخزين مب جرى االرتقاء ●
   

أن أنشأهتا   منذالشديدة   التحديات من كـثري  عـلى  توكومـان  يف مقـرها  املوجـود  املـتحدين  العمـال  تعاونـية  تغلبـت 
 حقولالحتياز   خدمتهم إهناء تعويضات استعملوا السكر لقصب مطحنة يف العمال مـن  جمموعـة  ١٩٦٧ عـام  يف

ــ املــتحدين العمــال تعاونــية اخــتريت ،٢٠٠٣ عــامويف  .املعمــل ومعــدات الســكر قصــب  ربنامجكجهــة نظــرية ل
 يف واملتوســطة الصــغرية املنشــآت تطويــر إىل وهــدف اإليطالــية احلكومــة مّولــته يــورو ماليــني ٤ كلفــته لليونــيدو
 .التصديرو االئتمانات  أسواقإىل وصوهلا فرص وحتسني األرجنتني يف األقاليم أفقر بعض

ــ ــادة الســكر قصــب تغــالّ حتســني عــلى املــبكرة مــراحله يف املشــروع زوركّ  قصــب مطحــنة مــردود وزي
 يف حتقّق إنتاج قياسي السكر، من طن ٢٠ ٠٠٠ يبلغ ايةالبد يف اإلنـتاج  متوسـط كـان  يف حـني    و .السـكر 

 نصف يفاليت سادت    الـبالغة القسـوة    الشـتاء  بـرودة  أن املؤسـف  ومـن . طـن  ٧٧ ٠٠٠ قـدره  ٢٠٠٦ عـام 
يكــون  أن مؤكــد شــبه وبــات الــزراعة عــلى خطــري أثــر هلــا كــان ٢٠٠٧ عــام يف اجلــنويباألرضــية  الكــرة

 . أقلاجلديد احملصول

ــتاج يف الشــروع تقــرر العمــل، فــرص مــن مــزيد وخلــق توكومــان يف احلصــاد مموســ متديــد أجــل ومــن  إن
 كما ،واحللويات املربَّيات صناعة إمداد سلسلة إىل جديـدة  حلقـة  اجلديـد  احملصـول  هـذا أضـاف   و. الفـراولة 
 التجميد املشروع إطار يف أنشئ للتجهيز معمل ويتيح. اإلنتاج تنويع على املـتحدين  العمـال  تعاونـية  سـاعد 

ــتلف الســريع احملصــول هلــذا لســريعا ــّدوُت .ال ــزبون وهــي ،"أركــور "شــركة ع ــية الرئيســي ال  العمــال لتعاون
 التزمــت وقــد. للشــركات االجتماعــية املســؤولية زتعــّز الــيت الــرائدة األرجنتينــية الشــركات مــن املــتحدين،

 شركة أتاحت ذلك، علىوعـالوة    .التعاونـية  مـن  اجملّمـدة  الفـراولة  فواكـه  وكذلـك  السـكر  بشـراء  الشـركة 
 أخرى مناطق يف املؤقت العمل بتوفري العادي احلصاد موسم خارج العمل فرصة التعاونـية  لعمـال  "أركـور "

 .خمتلفة مناخية دورة ذات فواكهال إلنتاج
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 أساسي تدريب تقدمي أجل من خافيري، سان مؤسسة وهي حملية، حكومية غري منظمة مع أيضا اليونـيدو  وتعاونـت 
 وتدريــبا توجــيها الزراعــيني املهندســني أحــد  وقــّدم.التعاونــية يف العشــرين الرئيســيني الشــركاء لفــائدة اإلدارة عــلى

 بــتزويده للتعاونــية تــابع صــغري مكتــب يف املعــدات حتديــثوجــرى  .اجلــيدة الزراعــية املمارســات جمــال يف حمدَّديــن
 .واملتوسطة الصغرية الصناعية-يةالزراع للمشاريع خصيصا صمِّمت األعمال إلدارة براجمية وتركيب حباسوب

 الزراعية للممارسات الدويل للمعيار التجهـيز  مـرافق  اسـتيفاء  لكفالـة  شـاملة  تطويـر  خطـة  اسـتحدثت  وأخـريا، 
 معايري وستتحسن). اجليدة الزراعية لممارساتمعـيار عـاملي ل     إىل حتويلـه اآلن   جيـري  الـذي  (األوروبـية  اجلـيدة 
 والتعاونية. تقريبا ٢٠٠٨ أبريل/نيسان يف التطوير ينتهي عندما كثريا سناحت والـتخزين  الصـحية  الـنظافة  مـرافق 
 أويل شرط وهي األوروبية، اجليدة الزراعية لممارساتل طبقا االعتماد شهادة على احلصـول  طـريق  يف ماضـية 
 عتوســي عــلى قــادرة التعاونــية ستصــبح عــندئذو .األوروبــية األســواق حنــو الزراعــية املنــتجات لتصــدير أساســي
 .الالتينية أمريكا منطقة خارج أسواقها

   
 

 

 

 

 

 

 
   

 أفغانستان  يفواملطابقة   للمعايري حتتية  بنيةإنشاء 
  

 .املطابقة وتقييم واالختبار والقياس للمعايري التحتية البىنتدعيم  :الربناجمي املكّون

 .املطابقة وتقييم واالختبار والقياسللمعايري  التحتية البىنتدعيم  :املكّون هدف

 .العاملية التجارة منظمة ملتطلبات وامتثاهلا القياسي التوحيد هيئات قدراتتعزيز  :املقررة النواتج

  :األداءمؤشرا 

 .للمعايريتدريب موظفي اهليئة الوطنية جرى  ●

 .للمعايري للهيئة الوطنية قانوين استراتيجية وخطة عمل وهيكل وضعت ●
 

سيؤدي حتسني املرافق إىل 
متكني تعاونية العمال املتحدين 

ير من إجياد أسواق لتصد
 .الفراولة اليت تنتجها إليها

 



 א
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 .الــدويل للتــنافس ضمعــّر اقتصــاد أي يف أساســي عنصــر والنوعــية  والقــياسمعايريلــل حديــثة حتتــية بنــية وجــودإن 
 ، ولــيس ذلــكاألجنبــية األســواق ملتطلــبات لــبلدل التصــديرية املنــتجات اســتيفاء كفالــة عــلىهــذه البنــية  ســاعدوت

 .الســوق وناملســتورد هبــا قيغــّر الــيت املســتوى املتدنــية الســلع مــن احمللــيني املســتهلكني أيضــا حيمــي بــل فحســُب،
 االستقرار وعدم األهلية احلرب مـن  كـثرية  سـنوات  أسـفرت  حيـث  أفغانسـتان  مـثل  بلـد  يفوالعنصـر األخـري هـام       

 الضمري عدميي جتارا مكن ممَّا القانون، سـيادة  تقويـض  إىل أيضـا  توأّد االسـتهالكية  السـلع  يف شـديد  نقـص  عـن 
إىل  خطــوةٌميـثل    واملطابقـة لـلمعايري  حتتـية  نـية ب إنشـاء  فــإن مثومـن   . يف السـوق املسـتوى دون  منـتجات  طـرح  مـن 

 .اجملتمع بناء إعادة طريق يفاألمام 

 الــدويل، للبــنك مشــروع إطــارويف  .الرئــيس مكتــب أمــام مباشــرة  مســؤولةلــلمعايري األفغانــية الوطنــية واهليــئة
 :يلي  فيماللمعايري األفغانية الوطنية اهليئة اليونيدو تساعد

  املنتجات؛ ملعايري الذي سيوفر اإلطار القانوين باملعايريق إعداد القانون املتعل ●
 ؛للمعايريتعيني وتدريب موظفي اهليئة الوطنية  ●
 يف بلـدان أخرى يف  باملعـايري تعزيـز الـتعاون الـدويل مـن خـالل إبـرام مذكـرات تفـاهم مـع املؤسسـات املعنـية                 ●

 فرصة الوصول إىل معايريها وممارساهتا وبراجمها       ريللمعايغـرب آسـيا وجـنوهبا، ستتيح للهيئة الوطنية األفغانية           
 التدريبية؛

 . الدوليةاملعايريحتقيق املواءمة مع  ●

 :يلي فيما أيضا املنظمة تساعد ،للمعايري الوطنية اهليئة تأسيس جيري حنيويف 

 ؛تقييم املطابقة وللمعايريتصميم ووضع وتنفيذ خمطط عاجل ومؤقت  ●
 .القانوين والصناعيوضع خمطط أساسي للقياس  ●

 :يلي ما قحتقّ ،٢٠٠٧ عامخالل و

  وبدأ العمل املتعلق بقانون القياس؛، إىل احلكومة لكي توافق عليهاملعايريدِّم مشروع منقح لقانون قُ ●
، إىل جانب خطة    لـلمعايري  مقـترح لوضـع هـيكل قـانوين ومؤسسـي جديـد للهيـئة الوطنـية األفغانـية                    عـدّ أُ ●

  استراتيجية شاملة؛
 يــتلقون م وهـ لـلمعايري،  موظفــا تقنـيا وموظفَـني إداريــني يف اهليـئة الوطنـية األفغانــية     عشـرين جـرى تعـيني    ●

 ؛التدريب حاليا
تتســم اختــبارات املــواد البتروكيميائــية بأمهــية  (جــرى وضــع وتنفــيذ إجــراءات أخــذ العيــنات واالختــبار   ●

 ؛)يف البيوتلإلضاءة خاصة لسالمة املستهلكني، نظرا لشيوع استخدام الكريوسني 
 . أساسية لطائفة واسعة من السلع األساسية، بدءا من زيت الطبخ إىل اإلمسنتمعايريت مشاريع عّدأُ ●
 

 مراسال عضوا لتكون للمعايري األفغانية الوطنية اهليئة لتقُب املشروع، هذاسريان   خـالل  احملـرز  للـتقدم ونتـيجة   
 .القياسي للتوحيد الدولية املنظمة يف

 هــذه وخــالل. دوالر ملــيون ١٨ قدرهــا مبيزانــية ،الدعــم بــرنامج مــن الثانــية  املــرحلة٢٠٠٨ عــام يفبدأ وســت
  .اجلمركية املرافق وستتحسن إليها املشار األنشطة ستستمر اجلديدة، املرحلة
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 والطاقة  البيئة  -جيم
 

 االنتقالية  االقتصادات  يف الصناعية للمياه  املستدام االستخدام  
  

 .املياهإدارة  :لربناجميا املكّون

 ممكن، حد أدىن إىل سائلةال فضالتال توليد وتقليل املياه ملوارد مستدام استخدامحتقـيق   :املكـّون  هـدف 
 .للحدود العابرة املياه ملوارد املستدام االستخدام تشجيع مع

 اليت سـائلة ال الفضـالت  كمـيات  ومـن  املـياه  اسـتخدام  مـن  الصـناعية  املؤسسـات تقلـيل   :املقـررة  الـنواتج 
 .للحدود العابرة املياه ملوارد املستدامة واإلدارة تصّرفها؛

 :األداءمؤشر 

 . امللّوثات يف املياه العادمةتصريف التوقّف التام عن بشأن ا مشتركااعتمد الوزراء يف بلدان املنطقة بيان ●
  

 كبرية حتويلية صناعة قطاعات حديثا قلةاملست الدول ويف والشرقية الوسطى أوروبـا  يف االنتقالـية  االقتصـادات  أنشـأت 
 وقلة املوارد استخدام كفاءة عدم القطاعات تلك شابت اليت الضعف مواطن ومـن . املركـزي  التخطـيط  عهـد  خـالل 

 يف ناجحة كانت االقتصادية اهليكلة إعادة أن ومع. البيئة على الصناعي اإلنتاج حيدثها اليت اجلانبـية  لآلثـار  االكـتراث 
.  إىل أدىن حد   والتلّوث املوارد استهالك لتقليل اجلهد من كثري بذل إىل حاجة هـناك  تـزال  ال الـبلدان،  هـذه  مـن  كـثري 
  .اهلدف هذا حتقيق على التكنولوجي، بصارتاالس وهو لليونيدو، العاملي احملفل أنشطة أحدساعد يو

 

 

 

 

 

 

 
  

 مشتركة آراء للتوصل إىل  فّعالة وسـيلة  اعـلى أهنـ    التكـنولوجي  باالستبصـار  املـتعلقة  االجـتماعات برهنـت    فقـد 
 واحلكومة اليونيدو وتنظم .واخلـاص  العـام  القطـاعني  يف القـرارات  صـانعي  بـني  اإلمنائـية  االسـتراتيجيات  بشـأن 

 لالستبصـــار اإلقلـــيمي اليونـــيدو بـــرنامج إطـــار يف التكـــنولوجي االستبصـــار بشـــأن قمـــة مؤمتـــرات اهلـــنغارية
 القمة ملؤمتر الرئيسي اهلدف وكان. حديـثا  املسـتقلة  والـدول  والشـرقية  الوسـطى  بأوروبـا  اخلـاص  التكـنولوجي 

 

 القمة التزم الوزراء، يف مؤمتر
املعين بإنتاجية املياه يف صناعة 

املستقبل، بالعمل على التوقّف 
التام عن تصريف امللّوثات 

 .الصناعية
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ــه يف وشــاركت ســبتمرب/أيلــول يف بودابســت يف قــدُع الــذي املســتقبل، صــناعة يف املــياه إنتاجــيةاملعــين ب  متويل
ــة حكومــات ــة موضــوع مناقشــة هــو النمســا،ووســلوفينيا  التشــيكية اجلمهوري ــوارد محاي ــياه م  خــالل مــن امل
  .الصناعة يف واستدامة ترشيدا أكثر استخداما املياه استخدام

ــزيد مــا املؤمتــر وحضــر  األعمــال وقــادة احلكومــيني املســؤولني كــبار مــن كــثري مــنهم مشــارك، ٢٠٠ عــلى ي
 :يلي ما الربنامجومشل  .آخر ابلد ١٧و املنطقة يف بلدا ٢٢ من التجارية

 ،املياهاستخدام  االقتصاد يفمنها الستراتيجيات صت جلسات ّصنـدوة عـن إنتاجـية املياه يف الصناعة، خُ        ●
 وإعادة  ، وإعـادة تدوير املياه    ، وحتقـيق مطابقـة اسـتخدام املـياه للمتطلـبات          ،وزيـادة إنـتاج املـياه الصـناعية       

 ؛ واستخدام املياه املرجتعة،االستخدام يف املوقع
 ات االستراتيجيةل اختـاذ القرار أفـرقة معنـية باالستبصـار التكـنولوجي تـناقش املمارسـات الفضـلى يف جمـا            ●

 ذات صلة بإدارة املياه؛ حمددة مع التركيز على مسائل تصنيعية 
 صناعيا يعملون يف ميدان تكنولوجيا ١٦خـاص بتكنولوجـيات املياه، حيث عرض       " معـرض للمسـتقبل   " ●

 جاهتا؛ت شركة من٢٠ تإدارة املياه آراءهم بشأن التطورات املقبلة وعرض
-مسـتديرة وزاري ترأسـته وزيـرة البيئة سابقا يف احلكومة النمساوية السيدة ماريا راوخ              اجـتماع مـائدة      ●

، واملديــر العــام الــوزراء وزيــرا للدولــة ومســؤوال حكومــيا عــلى مســتوى جملــس   ١١حضــره وكــاالت، 
  . واملدير التنفيذي للجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية،لليونيدو

 لتوعــيةمــن أجــل ا التدريــب يف متثلــت  خاصــة بكــبار صــانعي القــراراتمناســبة املؤمتــر هــامش عــلى مــتظّوُن
ــار ــنولوجي، باالستبصـ ــتراك التكـ ــع باالشـ ــد مـ ــيات معهـ ــتقبلية التكنولوجـ ــتكار املسـ ــتابع واالبـ ــية الـ  للمفوضـ
 .الدولية اإلعالم وسائل يف النطاق واسعة إعالمية دعايةب القمة مؤمتروحظي . األوروبية

ــتام  الــتوقف إىل الســعي" :عــنوانه مشــترك وزاري بــيان اعــتماد يف الرئيســية النتــيجة لــتومتثّ  تصــريف عــنال
ضروري  املسـؤول  الصـناعي  الـنمو  بـأن  الـوزراء  مـن واعـترافا   ". العادمـة  املـياه  يف املوجـودة  الصـناعية  امللّوثـات 
ــالعمل عــلى    واالجتماعــية، االقتصــادية للتنمــية ــتزامهم ب ــتوقفاأعــربوا عــن ال ــتام  ل ــات تصــريف عــنال  امللّوث

ــوا الصــناعية ــية احلكومــات ودع ــية والســلطات الوطن ــية احملل ــنظمات واإلقليم ــار أحــواض وم  واألوســاط األهن
 .اهلدف هذا بلوغ يف املسامهة إىل واليونيدو الصناعية ؤسساتوامل األحباث ومؤسسات األكادميية

  
 رفية اِحلبالوسائل    الذهب   تعدين  يف  بالزئبق  التلّوث   خفض 

  
 .إدارة املياه :الربناجمي املكّون

 .املأمونة الشرب مياه لتوفري مستدامة تكنولوجياتتطبيق  :املكّون هدف

 تعديــن متــارس الــيت اجملــتمعات يف اخلــام املعــدن ملعاجلــة أنظــف تكنولوجــياتاعــتماد  :املقــررة الــنواتج
 .رفيةبالوسائل اِحل الذهب
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  :األداءمؤشرات 

 ف األشخاص يف ستة بلدان من خمتلف أشكال نقل الدراية الفنية واملعلومات؛استفاد آال ●
 بت معدات خلفض التلّوث؛كِّيف الربازيل وإندونيسيا، ُر ●
  بدأ إنتاج املعدات حمليا؛، املتحدةتنـزانيايف السودان ومجهورية  ●

   
 مباشرة بصورة يشارك فيهو .النامية نالبلدا يف ارئيسي ااقتصـادي  انشـاط  رفـية بالوسـائل احل  الذهـب  ميـثل تعديـن  

 وتــنطوي .واألطفــال النســاء ماليــني مــنهم شــخص، ملــيون ١٠٠ إىلملــيون  ٥٠يقــّدر بـــ مــا مباشــرة غــري أو
 الستخراج ورخيصة وفّعالة بسـيطة  طـريقة  وهـي  بالذهـب،  الزئـبق  مـزج عـلى    عـادة البدائـية    الـتعدين  أسـاليب 
 هتدد األمد طويلة صحية خماطر هناك الزئبق، باستخدام املقترنة الشديدة املهنـية  املخاطـر  جانـب  وإىل .الذهـب 

 وتتأثر .العمليات هذه قعامو أسفل أو الـتعدين  عملـيات مواقـع    مـن  بالقـرب  يعيشـون  الذيـن  األشـخاص  حـياة 
 سنويا، الزئبق من طن ١ ٠٠٠ تصريف عن احلالية املزج أساليب وتسفر. الدولـية أجسـام اهلـواء واملـياه        أيضـا 
 رتفــاعلالونتــيجة  .البيـئة  يف البشــرية األنشــطة تطلقـه  ذيالــ الزئــبق مـن  اإلمجــايل احلجــم ثلـث  يعــادل مــا وهـو 

  .الزئبق استخدام زيادة تستمر أن يتوقع الذهب، سعراملتواصل ل

 عام يف اليونيدو استهلت املدين، واجملتمع شريكةال بلدانال من مشـترك  ومتويـل  العاملـية  البيـئة  مـرفق  مـن وبدعـم   
 واملنظمات احلكومات مع املشروع هذاويعمل  . )غلوبـل مريكوري   (بالزئـبق  املـتعلق  العـاملي  ملشـروع ا ٢٠٠٢

 : ما يليأجل من احمللية واجملتمعات ةيالصناع احلكومية غري

 خفض التلّوث بالزئبق؛ ●

 توعية اجملتمعات احمللية بآثار تعدين الذهب على البيئة والصحة؛  ●

 وتدريب األشخاص على استخدامها؛األخذ بتكنولوجيات أنظف  ●

 وضع لوائح تنظيمية وإنشاء مرافق لتقليل التلّوث بالزئبق إىل أدىن حد؛ ●

 األخذ بالرصد البيئي والصحي؛ ●

 .بناء قدرات املختربات احمللية على تقييم التلّوث بالزئبق ●

 الدميقراطية الو ومجهورية نيسياإندو والربازيل وهي نامية بلدان ستة يف املواقع من عـددا  املشـروع  ويسـتهدف 
 :التالية األنشطة نفِّذت ٢٠٠٧ عامويف  .وزمبابوي املتحدة تنـزانيا ومجهورية والسودان الشعبية

 لعمال عمل حلقـات  وتنظـيم  مـناجم؛  عـامل  ٤ ٢٠٠لــ  الفنـية  الدرايـة  ونقـل  بـني؛ مدرِّتدريـب   :الـربازيل  ●
 احلرفية؛بالوسـائل    الذهـب  تعديـن  مواقـع  يف بيئـية  تكنولوجـيات  وتطبـيق  احلكومـية؛  والسـلطات  املـناجم 
 علمية؛ال ورقاتالو اإلعالم وسائل طريق عن املعلومات ونشر يب؛يـجتر معاجلة معمل وإنشاء

 مسؤولني مع الوعي إلذكاء اجتماعات وعقد ني؛يحكومـ  وموظفـني  مـناجم  عمـال تدريـب   :ا إندونيسـي  ●
 املعلومات ونشر الزئبق؛ الحتجاز   موقعا ٢٣ يف نظم وتركيـب  حملـية؛  جمـتمعات  وقـادة  كـبار  حكومـيني 

 واملدارس؛ اإلعالم وسائل طريق عن
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والـتعريف هبا    لتكنولوجـيات والعـرض اإليضـاحي ل     الـتعدين؛  مـناطق  حصـر    :الشـعبية  الدميقراطـية  الو مجهوريـة  ●
 عملال حلقات يف املعلومات ونشر التوعية؛ مالتالقيام حب على الصحة وزارة موظفي وتدريب القرى؛ لرؤساء
 احمللية؛ اجملتمعات ويف

 والقيام حمليا؛ وإنتاجها التكلفة منخفضة معـدات  وتصـميم  ناجم؛املـ  وعمـال  بـني درِّاملتدريـب   :السـودان  ●
 مــع شــراكات وإقامــة ؛)للنســاء توعــية بــرامج ذلــك يف مبــا (اإلعــالم وســائل طــريق عــن توعــية حبمــالت
 يف وجيولوجيني حملية جمتمعات وزعماءوقادة دينيني    كوميةح غـري  ومـنظمات  واحمللـية  الوطنـية  احلكومـة 
 األزرق؛ النيل والية

ألواين معوجَّــة  احملــلي واإلنــتاج ميدانــية؛ إيضــاحية عــروضتقــدمي والتدريــب  :املــتحدة زانــياـتن مجهوريــة ●
 ةاحلرفيبالوسائل  تعدين  ال ممارسات على معلما ٢٠و تلمـيذ  ٢ ٥٠٠ وتدريـب  الزئـبق؛  أخبـرة  المتصـاص 

 اإلعالم؛ وسائل طريق عن املعلومات ونشر ؛والضيق النطاق املأمون
 طريق عن الزئبق بشأنالوعي  وترويج املناجم؛ عمال من عامل ٧٠٠ وحنو بـا مدرِّ ٥٠تدريـب   :زمـبابوي  ●

 .املسرحية إىل استنادا معلومات كتيبوجيري إعداد  ،)شخص ٧ ٠٠٠ إىل وصل الذي (احمللي املسرح

 غري .األماكن مجيع يفمتماثال  يكن مل بالزئبق التلّوث خفض يف أثـره  أن يتضـح  املشـروع،  يـة هنا اقـتراب مـع  و
 كبري قدر قوحتقّ ،األحوال مجيع يف نطاق واسع  على بالزئبق الـتلّوث  مبشـكلة  الوعـي رفـع مسـتوى      جـرى  أنـه 
يف اعتماد   شاركةامل البلدان وشرعت   .التلّوث خفض على تساعد اليت التكنولوجياتاسـتخدام    يف الـتقدم  مـن 

 . والضيقة النطاقاحلرفيةبالوسائل  الذهب لتعدين خصيصا مصمَّمة تنظيمية لوائح

 

 

 

 

 

 

 
   

 لوعي تبعا ومدهتا التدخالت نوع وسيختلف .بلدا ٦٤ يف بالزئبق التلّوث خلفض مـتابعة  مشـروع  اقـترح وقـد  
 الســبيل موجــز متهـيد  تقيـيم  خـالل  نمــ نميكـ  املـثال،  ســبيل عـلى  و.هلــا التصـدي  عـلى  وقدرتــه باملشـكلة  الـبلد 

 حتســني وتشــجيع حمّســنة ومعــدات بأســاليب واألخــذ حملــيا الوعــي زيــادة إىل يــرمي أمــدا أطــول ملشــروع
بالوسائل  الذهب تعدين يف الزئبق اسـتهالك  خفـض  ميكـن  أنـه  اليونـيدو وتـتوقع   . بالـتعدين  املـتعلقة  التشـريعات 

  .املقبلة سنوات العشر خالل األقل على ئةاملا يف ٥٠ بنسبةوالضيقة النطاق  احلرفية

يستفيد آالف العاملني يف 
تعدين الذهب بالوسائل اِحلرفية
يف البلدان النامية من مشروع 

الذي " غلوبل مريكوري"
 .تضطلع به اليونيدو



א =٢٠٠٧א

UR 

 الطاقة إلدارة دويل معيارحنو 
  

 .الصناعةيف  الطاقةكفاءة  :الربناجمي املكّون

 على قدرهتا حتسني يف بذلك واملسامهة والوقود، للكهرباء الصـناعات  اسـتهالك ختفـيض   :املكـّون  هـدف 
 .الدفيئة غازات انبعاثات من احلد ويف ليتها،وعَو نتاجيتهاإو التنافس

 يف واالستثمار الطاقة؛ استخدام يف بالكفاءة املتسمة املنـتجات  لصـاحل  األسـواق حتويـل   :املقـررة  الـنواتج 
 بكفاءة تميزةامل صـناعية ال تكنولوجـيات ال نشـر  وزيـادة  الصـناعية؛  الطاقـة  اسـتخدام  لكفـاءة  ثـلى امل نظمالـ 

 .الطاقة استخدام

  :األداءمؤشر 

صـدر عـن املنظمة الدولية      ية الطاقـة    ر مبعـيار إلدا   ة املـتعلق  ةالتحضـريي األعمـال   م جـيد يف     تقـدّ أُحـرز    ●
 .)اإليسو (للتوحيد القياسي

   
 التقنــية املمكــن لــلجدوى ســتوىبأهنــا دون امل ،العــامل صــعيد عــلى ،الصــناعة يف الطاقــة اســتخدام كفــاءة تّتســم
 وانبعاثاهتا للطاقة استخدامها كثافة ختفض أن للصناعة فيمكن .االقتصادية الناحـية  مـن  األمـثل  املسـتوى  ودون
 الطاقــة ســتخدامال إمجــايل خفــض مــن مــلحوظة نســبة بذلــك وحتقــق الــتوايل، عــلى املائــة يف ٣٢و ٢٦ بنســبة

 االقتصادية واملكاسب )١(.التوايل على املائة يف ١٢,٤و ٨,٠ هقدر العـامل  يف الكـربون  أكسـيد  ثـاين  وانـبعاثات 
 على تزيد بنسبة الصناعة تستأثر أن ميكن حيث النامـية،  للـبلدان جـه خـاص     بو ةمهمـ  ذلـك  مـن  سـتتحقق  الـيت 
 حنو على الطاقة يف وفورات حتقـيق  إمكانـية  وال تـزال  .الـنقل  قطـاع  خـارج  الطاقـة  إمـدادات  مـن  املائـة  يف ٥٠

 إدارة أن إىل األول املقام يف تعزى ألسباب بعيد، حد إىل حمققة غري الصناعة جمال يف التكلفة حيـث  مـن  فّعـال 
 العناصــر تســفر أن وميكــن. املــواد أو العمــل إدارة بــه تتســم الــذي الكفــاءة مــن القــدر بــنفس تتســم ال الطاقــة

 ؤديي أن ميكنحتقيق الكفاءة القصوى للنظم    أن غري املائة، يف ٥ إىل ٢ بنسـبة  زيـادات  عـن  بالكفـاءة  املتسـمة 
 أن جيب ذلك،ولتحقـيق   . املائـة  يف ٣٠ إىل ٢٠ بـني  املتوسـط  يف تـتراوح ة  الكفـاء  يف زيـادات التوصـل إىل     إىل
 إىل التحول على تشجع الطاقة إلدارة وسياسات مبعايري الشركات مستوى على املتخذة اإلجـراءات  سـتكمل ُت

 .نظمال هنج

 حتفز ألهنا للطاقة، كةاملستهِل املعدات سوق يف الطاقة أداء يف حتسينات إلجراء إطارا الطاقـة  إدارة معـايري  روتوفّـ 
 دماتاخلو نتجاتاستعمال امل  ذلك يف مبا للطاقـة،  املسـتدامة  لـإلدارة  مـتكاملة  حبلـول  األخـذ  حنـو  لالـتحوّ  ىعـل 

 دوليا به معترف ملعيار االمتثال فإن ذلك عـلى  وعـالوة  .صـناعة يف ال  الطاقـة  نظمالـيت حتقّـق الكفـاءة القصـوى لـ         
 إىلالــنفاذ و اخلاصــة الســتثماريةا األمــوال رؤوس لىاحلصــول عــ  فــرص حتســني عــن األمــر هنايــة يف سيســفر
 األوروبية اللجنة تبذهلا اليتاملواَءمة   جهود خالل من أيضا الطاقة إدارة معايري وفعالـية  أمهـية ى  وتـتجلّ  .األسـواق 
 .)اإليسو (القياسي للتوحيد الدولية واملنظمة والصني األمريكية املتحدة والواليات القياسي للتوحيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(International Energy Agency - Tracking Industrial Energy Efficiency and CO2 Emissions  . 
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 : ما يليخالل منمشولية  بطريقة لطاقةا معايري اليونيدوج وترّو

  إلدارة الطاقة؛والوطنية دولية العايري امل شاملة من أجل إصدار واعتماد يةاملساعدة يف وضع أطر سياسات ●
 بناء القدرات الالزمة يف املؤسسات احلكومية والصناعات هبدف األخذ هبذه املعايري وكفالة االمتثال هلا؛ ●
ة وثـيقة بـني ممارسـات إدارة الطاقـة يف املنشآت التجارية والقيم التجارية األساسية                السـعي إىل إقامـة صـل       ●

 .املتعلقة خبفض التكاليف وزيادة اإلنتاجية واالمتثال للمتطلبات البيئية والقدرة التنافسية العاملية

 الصناعة، جمال يف الطاقة اسـتخدام  كفـاءة  بتشـجيع  املعنـية  الرئيسـية  األطـراف  مجـيع  سـتهدف ُت الطـريقة  وهبـذه 
 .املعدات بائعي إىلووصوال  احلكومات منبدءا 

 ،الطاقة إلدارة معيار وضع أجل من تقنـية  مبدخـالت ) اإليسـو ( القياسـي  للتوحـيد  الدولـية  املـنظمة  اليونـيدو  وتدعـم 
 تماعاج استضافة مـبادرة  اليونـيدو  اختـذت  مـارس /آذار ويف .املعـيار  هـذا  وضـع  يف النامـية  الـبلدان  مشـاركة  روتيسّـ 
 عام اتفاق عن املناقشات ضتومتّخ. الصناعة يف الطاقـة  وإدارة الطاقـة  اسـتخدام  كفـاءة  مبعـايري  معـين  خـرباء  لفـريق 
 والواليات األورويب واالحتاد والربازيل الصني من قوي بتأييد املعيار استحداث وحظـي  .املعـيار  هـذا  ضـرورة  عـلى 

 الشــرقية وأوروبــا وأفريقـيا  آســيا يف استقصـاءات  وختطــيط اءبإجــر لذلـك  اليونــيدو واسـتجابت  .األمريكــية املـتحدة 
ما و املناطق هذه يف واسع نطاق على الطاقة إدارة بشأن لإليسو معيار اعتماد فـرص  اسـتبانة  بغـية  الالتينـية  وأمـريكا 

 .٢٠٠٨ فرباير/شباط يف الطاقة إدارة بشأن لإليسو معيار صوغ قرار تخذُي أنتوقع وُي. عراقيليعيق ذلك من 

 عامل فريقاجتماعا ل  املعـايري  اسـتيفاء  شـهادات  إلصـدار  الصـيين  واملركـز  اليونـيدو سـتعقد    ذلـك،  عـلى  وعـالوة 
 تقييم إىل حتتاج اليت النامية والبلدانالشارعة يف إعداد معايري      أو معايري لديها اليت البلدان عـن  ممـثلني  يضـم  دويل
ــار  يف بــيجني يف ســيعقد الــذي ،الــدويل العــامل للفــريق األول االجــتماعل وسيســهِّ. املعــايري هلــذه احملــتملة اآلث
 يف إسهاماهتا متقّد أن النامية للبلدان هفي يتسىن حمفال وسيكون ،املوجودة املعايري، مواءمـة    ٢٠٠٨ أبـريل /نيسـان 
 .املعايري وضع عملية

   
 اجلامعة الربامج  -دال

  
 أوغندا   يف مهارات من أجل حتقيق السالم    

 
 .األزمات انتهاء بعد التأهيل إعادة/البشرياألمن  :جميالربنا املكّون

 .األزمات انتهاء بعد ما جهود يف والصناعي االقتصادي البعديندمج  :املكّون هدف

 الصغرى واملنشآت الذاتية املساعدة وجمموعات ،اجملتمعات احمللية  منشآت قدرةازديـاد    :املقـررة  الـنواتج 
 .نطاقها وتوسيع وإنعاشها االقتصادية األنشطة استهالل على دنوامل األرياف يف واملتوسطة والصغرية

 :األداءمؤشر 

 .جتاريةقامة أعمال  من إ، مكّنتهم دورات التدريبي من خرجي٤٠٠جمموعات أدوات لـُوفّرت  ●
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 يف اليابانية واحلكومة املتحدة األمم أنشـأته  الـذي  البشـري،  لألمـن  االسـتئماين  املـتحدة  األمـم  صـندوق  يسـاعد 
 خالل من املساعدةم  قّدوُت . ويتسم باخلطورة  األمن انعداميتفشـى فيها     الـيت  الـبلدان  يف السـكان  ،١٩٩٩ امعـ 

 فيها مبا البشري، األمن جوانب من كثريا أن ، ومنطلقها هو  البشري لألمن االستئماين املتحدة األمـم  صـندوق 
 .مترابطة مسائلهي  والتعليم، والصحة والفقر والتشريد اتزاعـالن

. ٢٠٠٤ منذ البشري لألمن االستئماين املتحدة األمم صندوق من بتمويل مشاريع تنفذ اليونـيدو  برحـت  ومـا 
 زيادة عن طويلة مدة دام مسلح نزاع أسـفر  حيـث  أوغـندا  شـرقي  مشـال  يف ذفِّـ ُن مشـروع  املشـاريع  هـذه  ومـن 
 احملــاربني مــن ١٥٠ ٠٠٠ عــلى يــزيد مــا تســريح الرئيســية الــتحديات مــن وكــان. الفقــر مســتويات يف هائلــة

 بأمهية االقتصاد يفمشاركة هؤالء    وتتسـم  .ومعولـيهم وإعـادة إدمـاجهم يف اجملـتمع         سـابقا  واملـتمردين  القدمـاء 
 القدماء احملاربني مساعدة جملسأنشطة   خـالل ومـن    .الطويـل  األمـد  يف واالزدهـار  االسـتقرار  لضـمان  أساسـية 

 .القدماء نياحملارب إدماج جمال يف الكثري حتقق األوغندي،

 وتولــيد مالســال حتقــيق أجــل مــن هــاراتم "عــنوانه ســنوات ثــالث مدتــه مشــروع اســُتهل ،٢٠٠٦ عــام ويف
 الريفــية اإلجــراءات ومــبادرة اليونــيدو مــع األوغــنديني القدمــاء احملــاربني مســاعدة جملــسفــيه  تعاونيــ" الدخــل

 هاراتاملو عـارف امل شـخص عـلى    ٣ ٠٠٠ يـناهز  ملـا  التدريـب  املشـروع  ويقـدم . التنمـية  أجـل  مـن  التشـاركية 
يف  والتدريــب لإلنتاجــية مراكــز أربعــة نشــئتوأُ .ةاحمللــياجملــتمعات  مســتوى عــلى املطلوبــة يف الســوق عملــيةال

 ،التنمية أجل من التشـاركية  الريفـية  اإلجـراءات  ملـبادرة  تـابع  املهـين  للتدريـب  جديـد  ومعهـد اجملـتمعات احمللـية     
 وزير حبضور سبتمرب/أيلول يف تحـت وافُت املشـروع، يف إطـار     بـناء ال لىعـ  التدريـب  دورات وذلـك كجـزء مـن     

ــة ــندا يف والتكنولوجــيا للصــناعة الدول ــدِّوُت .أوغ ــية دورات املراكــز تلــك مق ــناء جمــال يف تدريب  واســتخدام الب
 وميكانـــيكا األثـــاث وصـــناعة املعـــادن وأشـــغال والـــلحام واحلـــدادة اخلشـــبية واألشـــغال والـــنجارة اخلرســـانة

 .لالستمرار قابلة وصـغرية  صـغرى  صـناعات  قـيام  تشـجيع  هـو  الطويـل  األمـد  يف املنشـود  واهلـدف  .اراتالسـي 
 وصنع   واحلياكة واخلبازة العسل جتهـيز  ذلـك  يف مبـا  ،احلـرف  تطويـر  يف أساسـي  بـدور  أيضـا  املراكـز  وتضـطلع 
 .الدفاتر ومسـك  تاملنـتجا  تكالـيف  تقديـر  مـثل  ،األعمـال  إدارة مهـارات  خمـتلف  تعلـيم  جيـري  كمـا . املالبـس 

يستطيع احملاربون القدماء يف 
أوغندا وأفراد أسرهم أن يبنوا 

 جديد بفضل حياهتم من
 .املهارات التجارية األساسية



 א
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 هبدفيف القرى   تقييمية عمل حلقات يف املصلحة وأصـحاب  املسـتفيدين  مـن  ٢ ٠٠٠ عـلى  يـزيد  مـا وشـارك   
 .التجارية الفرص عن فضال الالزمة، املهارات حتديد

 اجملتمعات مستوى على ميسِّرين خالل منوذلك   معـرفة القراءة والكتابة،    معـدالت  اخنفـاض  املشـروع  ويعـاجل 
 ذلك، علىوعالوة   .الوظيفية الكبار أمية حمو على بالتدريب للقيامالالزمـة    واملعـدات  املهـارات وِّدوا ب ُز احمللـية 
 .ليةاحمل ذاعيةاإل طاتاحملو نشوراتاملو عملال حلقات خالل من املعلومات نشر املشروع إطار يف جيري

من  املائة يف ٣٠حنو   انوك .التدريبية الدورات يف شخص ١ ٠٠٠ على يزيد ما شـارك  ٢٠٠٧ عـام  وخـالل 
 عــلى ملســاعدهتم واجملموعــات لألفــراد األدوات مــن طقــم ٤٠٠ عــلى يــزيد مــا ملِّوُســ .النســاء مــناملشــاركني 

اآلخرين  احمللي اجملتمعأفراد   تدريب يف أيضااملساعدة   هؤالء وسيقّدم   . خاصـة هبـم    حملـية  جتاريـة أعمـال    إنشـاء 
 .السوق يف طلوبةامل هاراتامل على
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 معلومات عامة عن اليونيدو
   

   حجم املنظمة وهيكلها-ألف 
 

. ١٩٨٥، مث أصـبحت وكالـة متخّصصـة من وكاالت األمم املتحدة يف عام               ١٩٦٦أُنشـئت اليونـيدو يف عـام        
 . دولة عضوا١٧٢ويبلغ عدد الدول األعضاء يف املنظمة حاليا 

وقـد عـّين املؤمتر العام يف دورته احلادية   .  املقـر واملكاتـب الثابـتة األخـرى       موظفـا يعملـون يف     ٦٥١ولـدى اليونـيدو     
مديــرا ) سـرياليون (يومكـيالّ  . كانديـه ك ) ٢٠٠٥ديسـمرب  / كــانون األول٢ -نوفمـرب  /  تشـرين الـثاين  ٢٨(عشـرة  

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨عاما لليونيدو، وتوىل يومكيالّ منصبه يف 

 .ويرد أدناه هيكل املنظمة
    

 هدف اليونيدو الرئيسي  -باء 
 

. هـدف املـنظمة الرئيسـي هـو تعزيـز التنمـية الصناعية يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية                
ولـبلوغ هـذه الغايـة، تقـوم اليونـيدو أيضـا بـتعزيز الـتعاون على كل من املستوى العاملي واإلقليمي والوطين                       

 .والقطاعي
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 تقرير السياساتأجهزة   -جيم  
  

 .لليونيدو ثالثة أجهزة لتقرير السياسات، هي املؤمتر العام وجملس التنمية الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية
  

 املؤمتر العام

جتـتمع الـدول األعضـاء يف اليونـيدو مـرة كـل سـنتني يف املؤمتـر العـام، وهـو أعـلى جهـاز لـتقرير السياسات يف                 
 املـبادئ والسياسـات التوجيهـية، ويوافـق عـلى ميزانـية اليونيدو وبرنامج عملها، ويعّين                 وحيـدد املؤمتـر   . املـنظمة 

وقــد عقــدت . كمـا ينتخــب املؤمتـر املمــثّلني يف جملــس التنمـية الصــناعية وجلـنة الــربنامج وامليزانـية     . املديـر العــام 
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧ إىل ٣دورة املؤمتر العام الثانية عشرة من 

 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٧ملقّرر بصفة مؤقتة أن ُتعقد دورة املؤمتر العام الثالثة عشرة من ومن ا
  

 جملس التنمية الصناعية

 عضـوا، وهـو يسـتعرض تنفـيذ برنامج العمل وامليزانيتني العادية والتشغيلية              ٥٣يـتألّف جملـس التنمـية الصـناعية مـن           
 .شأن مسائل السياسات، مبا يف ذلك تعيني املدير العامويقّدم توصيات إىل املؤمتر العام ب

=   تركيبة جملس التنمية الصناعية-١اإلطار 

=
 كوت ديفوار
 كوستاريكا
 كولومبيا

 كينيا
 لكسمربغ

 مصر
 املغرب

 املكسيك
 اململكة العربية السعودية

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
 وإيرلندا الشمالية

 النرويج
 النمسا
 نيجرييا
 اهلند

 هنغاريا
 اليابان
=اليونان

 
 تونس
 اجلزائر

 اجلماهريية العربية الليبية
 اجلمهورية التشيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية كوريا
 جنوب أفريقيا

 رومانيا
 سري النكا
 السودان
 السويد
 سويسرا
 الصني
 غانا

 غواتيماال
 فرنسا
 الفلبني
 كوبا

 
 االحتاد الروسي

 إثيوبيا
 اسبانيا

 فغانستانأ
 إكوادور
 أملانيا

 أوروغواي
 )اإلسالمية-مجهورية(إيران 
 إيرلندا
 إيطاليا

 باراغواي
 باكستان
 بلجيكا

 بوركينا فاسو
 بولندا
 بوليفيا
 تايلند
 تركيا
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وقــد . وجيــتمع اجمللــس مــرة واحــدة يف الســنوات الــيت يــنعقد فــيها املؤمتــر العــام ومــرتني يف الســنوات األخــرى   
 .٢٠٠٧يونية / حزيران٢٧ إىل ٢٥نمية الصناعية الثالثة والثالثون من ُعقدت دورة جملس الت

 . تركيبة اجمللس احلالية١ويبّين اإلطار 
  

 جلنة الربنامج وامليزانية

وهي جتتمع مرة واحدة    .  عضوا، هي جهاز فرعي تابع للمجلس      ٢٧جلـنة الـربنامج وامليزانـية، الـيت تـتألّف من            
وقــد . اد ودراســة بــرنامج العمــل وامليزانــية وغــري ذلــك مــن املســائل املالــية  يف الســنة، وتســاعد اجمللــس يف إعــد

 .٢٠٠٧مايو / أيار٤ إىل ٢ُعقدت دورة جلنة الربنامج وامليزانية الثالثة والعشرون من 

 . التركيبة احلالية للجنة٢ويبّين اإلطار 
 

    تركيبة جلنة الربنامج وامليزانية -٢اإلطار 
 

 كولومبيا
 املكسيك

لكة املتحدة لربيطانيا العظمى املم
 وإيرلندا الشمالية

 النرويج
 النمسا
 اهلند
 اليابان

 

 
 اجلزائر

 اجلماهريية العربية الليبية
 مجهورية كوريا
 جنوب أفريقيا

 السودان
 سويسرا
 الصني
 فرنسا
 كوبا

 كوت ديفوار

 
 االحتاد الروسي

 إكوادور
 أملانيا

 إندونيسيا
 أوكرانيا
 إيطاليا

 باكستان
 بولندا
 تركيا
 تونس

     
   معامل بارزة يف السياسات-دال

 
 خطــة األعمــال بشــأن دور اليونــيدو ووظائفهــا يف املســتقبل، الــيت اعــتمدها جملــس التنمــية الصــناعية            ●

، توفّــر )١-ق/٧-م ع (١٩٩٧وأقــّرها املؤمتــر العــام يف دورتــه الســابعة يف عــام   ) ٢-م/١٧-م ت ص(
: وقد ركّزت اخلطة أنشطة املنظمة يف جمالني مها     . ناجمي يف اليونيدو  أسـاس عملـية الـتحّول التنظيمي والرب       

وتقضـي خطـة األعمال بأن تضطلع       . تعزيـز القـدرات الصـناعية، والتنمـية الصـناعية األنظـف واملسـتدامة             
وال تزال هذه اخلطة  . اليونـيدو بأنشـطة الـتعاون الـتقين وأنشطة بصفتها حمفال عامليا يف اجملالني املذكورين              

 .كل أساس عمل اليونيدوتش

ــبات         ● ــائع واملتطلّ ــه أنشــطتها حنــو الوق ــا وتوّج ــا وأولوياهت ــيدو وظائفه وتســليماً بضــرورة أن تكــّيف اليون
 دورته السادسة   يفاجلديـدة الـيت تفرضـها البيـئة االقتصـادية العاملية املتغّيرة، اعتمد جملس التنمية الصناعية                 
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صـــوب "املـــبادئ التوجيهـــية االســـتراتيجية ) ٧-م/٢٦-م ت ص (٢٠٠٢والعشـــرين املعقـــودة يف عـــام 
 اجلهود املبذولة لزيادة يفواعُتـربت هذه املبادئ التوجيهية مسامهة هامة  ". حتسـني إجنـاز بـرنامج اليونـيدو      

 زيادة تركيز أنشطة التعاون التقين اليت تضطلع إىلكفـاءة اليونـيدو وفعاليـتها؛ وتسـعى املـبادئ التوجيهية           
 .هبا اليونيدو

، اليت ٢٠١٥-٢٠٠٥تـرد الـرؤية اخلاصـة مبسـتقبل اليونـيدو يف بـيان الـرؤية االسـتراتيجية الطويلـة األمد                ●
. ٢٠٠٥ يف دورة املؤمتــر العــام العاشــرة املعقــودة يف عــام  ٢-ق/١٠-اعــتمدت كجــزء مــن القــرار م ع 

رؤيــة مــرنة للعملــيات واســتجابة لألولويــات اإلمنائــية الدولــية، تقــدم الــرؤية االســتراتيجية الطويلــة األمــد 
 :تدور حول أولويات مواضيعية ثالث هي التالية

، بـتعزيز النمو الصناعي، مع التركيز على التشغيل  احلـّد مـن الفقـر مـن خـالل األنشـطة اإلنتاجـية              
 وتوليد الدخل، عالوة على بناء القدرات املؤسسية وتطوير املنشآت الصغرية والصغرى؛

سـاعدة الـبلدان على بناء وتطوير القدرات اإلنتاجية والقدرات املتصلة            مب ،بـناء القـدرات الـتجارية       
بالــتجارة عــلى حــد ســواء، مبــا يف ذلــك بــناء القــدرات عــلى اســتيفاء املعــايري املطلوبــة يف األســواق   

 الدولية للمشاركة يف التجارة الدولية؛

الربامج اليت تزيد من كفاءة   بالتركـيز على مصادر الطاقة املتجددة وتروجيها ودعم          ،البيـئة والطاقـة     
ــة الصــناعية إىل احلــد األقصــى، عــالوة عــلى األنشــطة األخــرى الــيت تعــزز التنمــية       اســتخدام الطاق

 .الصناعية املستدامة وتدعم تنفيذ االتفاقات البيئية الدولية
   

   اليونيدو حول العامل-هاء
 

 مكتــبا ١٦ مكتــبا إقليمــيا و١٢لف مــن ، احتفظــت اليونــيدو بشــبكتها امليدانــية الــيت تــتأ ٢٠٠٧يف عــام  ●
وقد بدأ ثالثة عشر مكتبا مصّغرا من مكاتب اليونيدو العمل          . قطـريا، بعضـها يغطّـي أكثر من بلد واحد         

 .٢٠٠٤يف عام ) اليونيب(منذ التوقيع على اتفاق التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

يا إىل البلدان النامية والبلدان ذات االقتصاد االنتقالية من       تشـّجع اليونـيدو تدفّقات االستثمار والتكنولوج       ●
 مكتـبا مـن مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا وأربع وحدات لترويج            ١٤خـالل شـبكة تـتألّف مـن         

 .االستثمار

 من املراكز والربامج الوطنية لإلنتاج األنظف، أنشأهتا اليونيدو وبرنامج          ٣٨عـالوة عـلى مـا سبق، هناك          ●
وتوجد أيضا تسعة مراكز دولية للتكنولوجيا يف مراحل       . مـم املـتحدة للبيـئة، وجيـري إنشاء املزيد منها          األ

 .خمتلفة من التطوير وتعمل على حنو وثيق مع مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا

رك ونــيويو) األمــم املــتحدة(وجنــيف ) االحتــاد األورويب (لحتــتفظ اليونــيدو مبكاتــب اتصــال يف بروكســ  ●
 ).األمم املتحدة(
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   امليزانية والتعاون التقين-واو
 

 . مليون يورو٣٨٢ يبلغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨احلجم املقّدر لعمليات اليونيدو لفترة السنتني : امليزانية ●

/  كــانون األول٣١القــيمة اإلمجالــية لــربامج اليونــيدو ومشــاريعها اجلاريــة يف مــيدان الــتعاون الــتقين حــىت  ●
 . مليون دوالر٥٥٧,٣ ، بلغت٢٠٠٧ديسمرب 

١١٧,٣، أي ١٩٩٣ بلغت أعلى مستوى هلا منذ عام     ٢٠٠٧قـيمة تنفـيذ أنشـطة التعاون التقين يف عام            ●
، ويعـّزز االجتاه  ٢٠٠٠ يف املائـة عـلى الـرقم املقـابل يف عـام      ٧١وهـذا ميـثّل زيـادة قدرهـا     . ملـيون دوالر  

 .اليونيدواملتنامي صوب زيادة خدمات التعاون التقين اليت تقّدمها 
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 الدول األعضاء يف اليونيدو
  

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 أرمينيا
 إريتريا
 إسبانيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا
 أوكرانيا

 )يةاإلسالم-مجهورية(إيران 
 إيرلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان
 البحرين
 الربازيل
 بربادوس
 الربتغال
 بلجيكا
 بلغاريا
 بليز

 بنغالديش
 بنما
 بنن

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة واهلرسك
 بولندا
 بوليفيا
 بريو

 بيالروس

 تايلند
 تركمانستان

 تركيا
 ترينيداد وتوباغو

 تشاد
 وغوت

 تونس
 تونغا
 ليشيت-تيمور

 جامايكا
 اجلبل األسود

 اجلزائر
 جزر البهاما
 جزر القمر

 اجلماهريية العربية الليبية
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 اجلمهورية التشيكية
 مجهورية تنـزانيا املتحدة
 اجلمهورية الدومينيكية

 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
 رواندا
 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
 واتوفان

 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
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا
 اليابان

 ليمنا
اليونان



  

الشكل 
٨-

  املخطط التنظيمي لليونيدو  
* 

                            

ب
مكت

املديـر العـام 
 

ت
ب خدما

مكت
الرقابة الداخلية

 

ب الشؤون القانونية
مكت

ت املنظمة والتعلّم ف
ب املعين باستراتيجيا

املكت
يها

 
•

فريق التخطيط االستراتيجي والتنسيق
•

 
ت االستراتيجية 

فريق الشراكا
 

وحشد املوارد
 

•
 

فريق التقييم
•

 
ت 

أمانة أجهزة تقرير السياسا
ت اخلارجية

والعالقا
 

ب اليونيدو
مكت

ف
جبني

 
ب اليونيدو 

مكت
بنيويورك

 
مك

ب اليونيدو 
ت

بربوكسل
 

شعبة صوغ الربامج والتعاون التقين
ت امليدانية وتنسيق الربامج

شعبة العمليا
شعبة دعم الربامج واإلدارة العامة

ت
فرع بناء القدرا
التجارية

 

فرع ترويج االستثمار
والتكنولوجيا

 

ت الزراعية
فرع الصناعا

والدعم القطاعي
 

فرع تنمية القطاع
ص
اخلا

 

فرع ا
لطاقة واإلنتاج

ف
األنظ

 

ت البيئية
فرع االتفاقا

ف
املتعّددة األطرا

 

فرع التنسيق اإلقليمي
وامليداين

برنامج أفريقيا 

برنامج البلدان العربية

برنامج آسيا واحمليط
اهلادئ

 

برنامج أوروبا والدول
املستقلة حديثا

برنامج أمريكا الالتينية 
والكاريـيب

ب اإلقليمي 
املكات

ب القُطريةة
املكات

ب املصّغرة 
املكات

 

فريق الربامج اخلاصة
فرع إدارة املوارد 

البشرية
 

ث
فرع البحو

ت
واإلحصاءا

 
ت 
وحدة إدارة املعلوما
ت
واالتصاال

 

أمانة الفريق االستشاري
املعين بالنوعية وجلنة 
املوافقة على الربامج

 

فرع الشؤون املالية
ت دعم  

فرع خدما
ت
العمليا

 

  *
يف

٣١
 كانون األول

/
ديسمرب

٢٠٠٧
.

ت على اهليكل التنظيمي يف شباط
ت حتسينا

وقد أُدخل
/

فرباير
٢٠٠٨

.
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 قائمة املختصرات

  
 شبكة اليونيدو هليئات ترويج االستثمار يف أفريقيا     :أفريبانت
 ارة والتنمية  مؤمتر األمم املتحدة للتج   :األونكتاد
 متالزمة نقص املناعة املكتسب   :اإليدز
 املنظمة الدولية للتوحيد القياسي    :اإليسو
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية     :اإليفاد

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا    :اإليكواس
 البنك الدويل لإلعمار والتنمية    :البنك الدويل 

 شاريع الذين يتحلّون باملسؤولية    براجميات ريب اخلاصة مبنظّمي امل     :ريب
 منظمة األغذية والزراعة   :الفاو

 فريوس نقص املناعة البشرية  :فريوس اإليدز
 مؤمتر وزراء الصناعة األفريقيني    :كامي

 النموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واإلبالغ    :الكومفار
 الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا    :نيباد
 ية الفكرية املنظمة العاملية للملك   :الويبو

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    :اليونديب
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة     :اليونسكو
 برنامج األمم املتحدة للبيئة    :اليونيب
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية     :اليونيدو
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