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 ٢٠٠٨التقرير السنوي 
    

 جملس التنمية الصناعية،
 الدورة السادسة والثالثون

 
 جلنة الربنامج وامليزانية،
 الدورة اخلامسة والعشرون
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 منظمة األمـم املتحدة للتنمية الصناعية
=٢٠٠٩فييـنا، 
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 ه ال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذ    و.  رمسي من جانب األمم املتحدة  هذه الوثيقة صادرة دون تنقيح   
نها على اإلعراب عن أي رأي كان من جانب أمانة منظمة األمم   تضّمتوال طريقة عرض املادة اليت الوثيقة 

لسلطات      أو ل  أو منطقة  أو مدينة  إقليم  بشأن املركز القانوين ألي بلد أو      )اليونيدو  (املتحدة للتنمية الصناعية   
والتسميات من قبيل    . ، أو نظامها االقتصادي أو درجة تنميتها القائمة فيها أو بشأن تعيني حدودها أو ختومها 

 ُيقصد منها الُيسر اإلحصائي وال تعّبر بالضرورة عن حكم على املرحلة     " نامية"، أو "صناعية"، أو "متقّدمة"
 ر أمساء شركات أو منتجات جتارية ال يعين أهنا حتظى  وذك. اليت بلغها بلد أو منطقة ما يف مسرية التنمية   

 .بتأييد اليونيدو 

وهو معتمد من معهد   . غري مطليما إنه كوالورق املستخدم يف طباعة النص الداخلي مل يصنع من مواد حرجية       
دات  وبرنامج اعتماد الشها  ) اإلشرافية=بترتيب املسؤولية  (اإلدارة البيئية والتقييم البيئي وجملس رعاية الغابات    

 ).بترتيب املسؤولية اإلشرافية  (احلرجية 
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 تصدير

 اليونيدو والتنمية الصناعية

. زاد الرخاء يف الكثري من البلدان النامية بفضل تدويل اإلنتاج الصناعي والتجارة واالستثمارات والتكنولوجيا             
الصناعة على استهالك الطاقة واملياه واملواد    غري أن بلدانا عديدة ختلفت عن الركب، وتزايد القلق بشأن تأثري       

ومن مث، فاليونيدو، باعتبارها املؤسسة املتخّصصة يف األمم املتحدة          . اخلام إىل جانب تأثريها على تغّير املناخ   
املكلفة بتعزيز التنمية الصناعية املستدامة وتوثيق التعاون الصناعي الدويل، تعمل على دفع عجلة النمو               

ن من مستويات    ، مبا ميكن أن حيسّ  جيابيا على البيئة ومفيد للفقراء  ر إلى حنو مؤثّع من خالل الصناعة  االقتصادي 
 .املعيشة ونوعية احلياة للبشر يف شىت بقاع األرض، وال سيما يف أفقر البلدان    

ون وتسعى اليونيدو إىل حتقيق هذا اهلدف من خالل وظائفها كمحفل عاملي ومن خالل أنشطتها يف جمال التعا          
 ز املنظمة على ثالث أولويات مواضيعية      وتركّ . التقين مع البلدان النامية ومن خالل عملها البحثي واملعياري       

 :التاليةهي 

 احلّد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية؛    •
=بناء القدرات التجارية؛   •

=.البيئة والطاقة •

  
 مشاركة اليونيدو يف النظام اإلمنائي العاملي

 ز التنمية الصناعية على خري وجه يف إطار هنج كلي للتنمية البشرية جبهود مشتركة تنهض هبا     ميكن تعزي
دة األطراف وثنائية ومنظمات غري حكومية ومؤسسات خاصة تتعاون على مساعدة البلدان        هيئات متعّد

ة وفقا لقدرة كل واملناطق النامية يف بلوغ األهداف املتفق عليها دوليا ويف تلبية احتياجات كل بلد على حد
 .صاهتاجهة وختّص

ودخلت اليونيدو يف . ست املنظمة حتالفات وروابط تآزر ابتغاء تعظيم قيمة نتائج عملها وحتقيقا هلذه الغاية، أّس
منظومة األمم املتحدة مثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األغذية         يف شراكات وثيقة مع مؤسسات   
مية الزراعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومركز التجارة الدولية وجهات        والزراعة والصندوق الدويل للتن  

كما أن التعاون والتضافر يف العمل مع املؤسسات احلكومية املكملة واملؤسسات املالية الدولية        . أخرى
لى ذلك،   وتتعاون اليونيدو، عالوة ع   . ومصارف التنمية العاملية واإلقليمية ركن حموري من أركان هنج املنظمة         

 .تعاونا نشطا مع وكاالت املساعدة الثنائية واملنشآت اخلاصة واجملتمع املدين والدوائر األكادميية       

 ة إصالح   د اليونيدو بشدّ والتزاما بالنهوض بكفاءة جهاز األمم املتحدة اإلمنائي وزيادة فعاليته وتأثريه، تؤيّ   
 . إحلاحا عن ذي قبلية ضرورة أشدّ  األمم املتحدة الذي بات يف وقت يشهد فيه العامل أزمة مال   
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 مسامهة اليونيدو يف جدول األعمال اإلمنائي العاملي

وتتعاون اليونيدو مع شركائها العديدين على حتقيق أهداف إمنائية،   . يف السياساتمتاسكا ساق العمل  ب اّتيتطلّ
 .ر املناخدة يف ميداين محاية البيئة ومكافحة تغيّ  من ضمنها جوانب عمل حمدّ  

ولئن كان للتنمية الصناعية أثرها اهلام    .  أهم الغايات املنشودة يف هذا الشأن األهداف اإلمنائية لأللفية      ومن بني
 :يف بلوغ مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية، فإن اليونيدو تويل تركيزا خاصا لألهداف التالية منها    

 القضاء على الفقر املدقع واجلوع  : ١اهلدف  •

مليداين على تشجيع النمو على درب الصناعة سعيا النتشال السكان من وهدة     ز اليونيدو عملها ا تركّ 
 .الفقر

=تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة     : ٣اهلدف  •

تعزيز مشاركة املرأة يف القطاعات اإلنتاجية، وال سيما دورها يف إقامة املشاريع، من خالل توفري الدعم           
 .ء القدرات السياسايت واملؤسسي إىل جانب بنا 

 كفالة محاية البيئة: ٧اهلدف  •

ب أيضا يف قدر كبري من  الصناعة مصدر أساسي للنمو االقتصادي الالزم حملاربة الفقر، ولكنها تتسبّ   
 والتماس تكنولوجيات   الصناعيث  باحلد من التلوّ البيئة وتساعد اليونيدو يف محاية   . التدهور البيئي 

 .دة وكفاءة استخدام الطاقة  الطاقة املتجدّ جديدة وأنظف من أجل الصناعة وتشجيع   

 إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية  : ٨اهلدف  •

إن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مهمة مجاعية، ولذا تعمل اليونيدو يف إطار شراكات مع الغري يف             
ياجات اخلاصة    بشأن تلبية االحت ٨خمتلف نواحي نشاطها إىل جانب معاجلة الغايات األساسية للهدف  
 التجارية، على بناء نظام  القدراتألقل البلدان منوا، وكذلك املساعدة، من خالل نشاطها يف جمال بناء  

 .جتاري مفتوح قائم على قواعد وقابل للتنبؤ 

 ".اليونيدومعلومات عامة عن " تفاصيل عن هيكل املنظمة يف هناية هذا التقرير حتت عنوان      علىوميكن االطالع 
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 )روم-سي دي  ( القرص املدمج   على التذييالت  
 

 احملتويات
  

 -ألف اإلحصاءات التشغيلية

 -باء املشاريع املوافَق على متويلها من التّربعات

 -جيم إىل أقل البلدان منواجوانب التعاون التقين املقّدم 

 -دال الربنامج العادي للتعاون التقين

 -هاء خلرباء اجلغرايفاع توّز

 -واو األنشطة التدريبية

 -زاي ٢٠٠٨والترتيبات األخرى املربمة يف عام االتفاقات 

احللقات الدراسية التروجيية اليت نظّمتها مكاتب ترويج االستثمار /العروض اإليضاحية
 ولوجيا بشأن بلدان معّينةوالتكن

 -اءح

 -اءط املشتريات

 -ياء تمثيل امليداينال

-كاف ذات الصلة بالعاملنيعلومات تركيبة األمانة وامل

 -مال تنمية قدرات املوظفني

 -ميم خمتارات من املنشورات الصادرة

 -نون اجتماعات أفرقة اخلرباء والندوات واحللقات الدراسية واالجتماعات األخرى

 -سني   اإلحصاءات الصناعية           

 -عني   قائمة أنشطة التعاون التقين               
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 رسالة من املدير العام 

 

 اليت حاقت بالعامل خالل                الكوارث      ف. ٢٠٠٨شهده عام       مثلما     يات هبذا الكمّ        قلّما واجه العامل أخطارا وحتدّ                
 مدى       أوضحت جبالء         ة يف أسواق الوقود واملواد الغذائية واملال العاملية                          دّ بات احلا     اء التقلّ    ذلك العام من جرّ          

وجيب أن يضاف إىل             . هشاشة األوضاع االقتصادية واالجتماعية للسكان يف مجيع البلدان وال سيما أفقرها                                               
ويف الوقت الذي نشهد فيه أخريا، وفق ما جاء يف                              . ع املتمثّل يف تغّير املناخ             ي املروّ    تلك الكوارث التحدّ             

، بزوغ اجتاه لتراجع الفقر يف شىت أرجاء                                ٢٠٠٨مم املتحدة عن األهداف اإلمنائية لأللفية لعام                                تقرير األ     
 . من الزمن      مدى عقود       على   العامل، بات هذا الوضع يشكّل أخطر حتّد يهّدد رفاهنا العام                                         

نحن نبذل قصارى جهدنا من                    ف . مكتوفة اليدين يف مواجهة هذه األخطار اجلديدة                               ال تقف      اليونيدو       لكّن   
تعزيز    وأضحت مهمة النهوض بالتنمية الصناعية املستدامة و                              . تشجيع منو الصناعة سعيا حملاربة الفقر                    أجل    

 .من أي وقت مضى             إحلاحا      التعاون الدويل يف جمال الصناعة، اليت هي صلب والية اليونيدو، ضرورة أشدّ                                             

جديرة بالترحيب صوب               و ت واسعة         خطوا     ٢٠٠٨وقد اُتخذت يف عام              .  علينا أن نواجه هذه املخاطر معا                     إنّ 
لحوار الرفيع          ل كان   و . توحيد األداء يف منظومة األمم املتحدة، اليت شرعت يف تطبيق ذلك النهج مؤّخرا                                                       

: ساق على نطاق منظومة األمم املتحدة                           االتّ  "مارس حتت اسم           /املستوى، الذي نظّمته اليونيدو يف آذار                        
وما زالت اليونيدو ملتزمة بالعمل على حتقيق                                 . يق املستقبل        يف رسم معامل طر            اءٌ  بنّ ، دورٌ    "اخلطوات املقبلة           

التعاون واالتساق بني الوكاالت بصور من بينها الدور الكامل الذي تنهض به يف اجملموعة املعنية بالتجارة                                                                      
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ء   جملس الرؤسا       ( التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق                                         ، والقدرات اإلنتاجية           
استمراري شخصيا يف رئاسة                    إىل جانب         ، طرية    ومشاركتها النشطة يف أفرقة األمم املتحدة القُ                               ، )التنفيذيني     

 . األمم املتحدة املعنية بالطاقة                 آلية 

عتقد بشّدة أن معاجلة النمو االقتصادي ومكافحة تغّير املناخ ليستا جمّرد مهمتني متضافرتني، فهما                                                           ألين   إن 
.  جيب أن يصبح التعاون الدويل الفعال حجر الزاوية يف السعي للتجديد                                                وهنا أيضا     . أيضا جناحا طائر واحد               

 رصيدها من اخلربات ملعاجلة مسائل من قبيل التلّوث الصناعي،                                            ٢٠٠٨وقد سّخرت اليونيدو يف عام                    
والطاقة اخلضراء والصناعة، ونقل التكنولوجيا، يف عدد من احملافل، ومن بينها االجتماع التحضريي اهلام                                                                 

 .٢٠٠٩ر املناخ يف كوبنهاغن يف عام                    قد يف بوتسنان متهيدا النعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغيّ                                     الذي عُ    

فهو يصف عددا            .  إىل تزويد القارئ بلمحة تصّور منظمة متضي قُدما                                    ٢٠٠٨لعام      التقرير السنوي         ويسعى      
مة الساعني إىل تبسيط ممارسات                    قدّ  من املبتكرات اليت أُخذ هبا يف العام املاضي لضمان أن تغدو اليونيدو يف م                                               

 العمل ومزاولة اإلدارة القائمة على النتائج، ومشل ذلك اعتماد اإلطار الربناجمي املتوسط األجل اجلديد للفترة                                                                       
 .، الذي كان أول وثيقة من نوعها تبىن بأكملها على مبدأ اإلدارة القائمة على النتائج                                                    ٢٠١٣-٢٠١٠

ير يصّور منظمة تعمل هبّمة على احلّد من الفقر وتزيل عوائق حقيقية أمام                                                      وعالوة على ذلك، أعتقد أن التقر                      
  وهذا ما    . التجارة وتسعى إىل القضاء على االنبعاثات الصناعية الضارة وتفتح أبوابا للوصول إىل الطاقة                                                              

،   ٢٠٠٨ مليون دوالر يف عام              ١٢٤، حيث بلغ مقدار أنشطة التعاون التقين املنفذة                             أيضا   األرقام     عليه   تشهد     
وحافظت اليونيدو على أدائها                        .  مليون دوالر          ١١٧زيادة كبرية على الرقم احملقّق يف العام السابق، وهو                                     بأي   

وزاد املبلغ املتاح ألعمال               .  مليون دوالر         ١٥٥املمتاز يف جمال حشد األموال حيث بلغ إمجايل ما مجعته                                    
 . يف تاريخ اليونيدو             مليون دوالر، وهو أعلى مستوى مسّجل                           ٣١٢التنفيذ يف املستقبل فوصل إىل                    

ع هذا التقرير جماالت التركيز املواضيعية اليت تكّرس هلا اليونيدو جهودها، فهو يبّين بوضوح كيف                                                                   ويتتبّ  
تسعى أنشطتها إىل النجاح يف حتقيق نتائج من شأهنا تعزيز السياسات الصناعية وبناء املؤسسات يف دائريت                                                             

كذلك على كيفية تطويع اليونيدو خلدماهتا وفقا لالحتياجات                                     ويسلّط التقرير الضوء           . القطاع العام واخلاص            
 .القُطرية واإلقليمية            

وإين لواثق من أنكم ستلمسون يف هذا التقرير أن اليونيدو منظمة تنعم برصيد وافر من املعرفة واخلربة                                                                      
أهنا مستعّدة للعمل              وحترص على التحلّي باملرونة والسعي إلجياد احللول يف منهجيتها ويف أسلوهبا يف اإلجناز و                                                        

 . التحّديات املقبلة يف إطار من الشراكة مع الغري                                على جماهبة      

 
 

 



 

 
 مقر اليونيدو يف مركز فيينا الدويل

 .البحوث تساعد على حتسني خدمات التعاون التقين القائمة وتبّين خدمات جديدة ميكن تقدميها

 .ّد كبري من املشاريع اليت تنهض هبا اليونيدواملشاريع الصغرية يف جنوب آسيا تستفيد إىل ح

 .معايري النوعية تضمن النجاح لصادرات أمريكا الالتينية من األمساك اجملّهزة

 .اخلطوط اجلديدة ملواسري املياه الرئيسية توفّر املياه النقية من هنر بوه يف أوروبا الشرقية

 الكثري من أنشطة اليونيدو املتعلقة باألمن البشري وأقل البلدان منوا تركّز على توفري العمل للشباب 
 .ومهارات األعمال التجارية

 .فمشاريعها تثري وحتّد من الفقر من خالل الصناعة: لليونيدو مكانة خاصة يف منظومة األمم املتحدة
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  إدارة التعاون التقين      -ألف 

 
 ضمان النوعية       

 يف   املنشأة    التقين     التعاون     أنشطة     وإقرار    استعراض      آلية تعّززت بإنشاء وحدة ضمان النوعية خالل هذا العام                               
تضطلع       و  .ةبالنوعي     املعين     االستشاري        الفريق     يدعمها     اليت    الربامج     على    املوافقة      جلنة   من    واملؤلّفة      ٢٠٠٦ عام  

 املوافقة      جلنة    اليت تدعم عمل          والفنية    اإلدارية     األنشطة     مجيع  تنسيق      مبسؤولية      النوعية املذكورة           ضمان    وحدة    
 بتقدمي      التقييم    عملية    ودعم   إدارة   مبسؤولية     كذلك   تضطلع      و  بالنوعية،     املعين    االستشاري        لفريق   او  الربامج     على  

 .املنظمة      طاق  ن  على  توجيهات بشأن اّتساق تطبيقها ورصد نوعيتها                                 

 :ومشلت أنشطة الوحدة ما يلي                    

 اجتماعا للجنة املوافقة على الربامج والفريق االستشاري املعين بالنوعية، وكذلك االضطالع                                                                               ٩٠تنظيم       •
 مبهمة األمانة لكليهما؛                   

  لقاء فرديا مع مديري املشاريع ملناقشة إدخال حتسينات على تصاميمها؛                                           ١٣٥عقد     •

 شارية للجنة املوافقة على الربامج؛                     رة است     مذكّ   ١٤٠إعداد     •

 . اجلدد على املبادئ التوجيهية للتعاون التقين                           لتدريب املوظفني          إجراء دورتني          •

 االئتمانية     ملعايري   اخلاصة با       اليونيدو      إلجراءات      استعراضا       الوحدة     أجرت     العليا،     اإلدارة    من   طلب   على    وبناءً  
م   ويقدّ     .االمتثال      لتحسني      توصيات      مت  وقدّ    ، ٢٠٠٨ عام   أوائل     املتعلقة بالتقييم والرصد                 العاملية      البيئة    ملرفق   
 .السياق    هذا  يف  الوحدة      عمل    عن   التفاصيل       من   مزيدا    جيم -١ الباب   

رئيس وعضوان دائمان من                 ( املعين بالنوعية           االستشاري       لفريق     احلالية ل      ، ُوّسعت العضوية            مارس   /يف آذار    و 
وع التقنية ميثل كل منهم جماال من اجملاالت املواضيعية                                  وحدة ضمان النوعية، وثالثة أعضاء بالتناوب من الفر                                

من فرع العمليات اإلقليمية                  بالتناوب       بإضافة عضو        )  ذات األولوية، ومستشار من فريق التقييم                         ة الثالث  
 .وامليدانية ومستشار ثان للمسائل املتصلة مبرفق البيئة العاملية                                   

 لخصات     مل  كشوف      كان من ضمنها             رحا،    مقت    ٢٦١ األسبوعية        االجتماعات         خالل    الفريق      واستعرض       
 خطية     توصيات      /مالحظات       م وقدّ    ، مستوفاة الصياغة               مشاريع      /وبرامج       الربامج،       ختيار     ال  واستمارات         اخلدمات،       

  اجلوانب موضع التساؤل                   لتوضيح      املشاريع        مديري      مع   االقتضاء املقترحات                عند   ونوقشت        . مقترح      كل   بشأن    
 .املاحنة      اجلهات      وإىل    الربامج       على    املوافقة        جلنة    إىل   تقدميها       قبل    املمكنة       التحسينات         بشأن     املشورة       وإسداء      

١ استعراض أحداث السنة
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 بدور هام يف            ما زال ينهض          جلنة املوافقة على الربامج أنّ الفريق                    املوافقات اليت أبدهتا            نسبة  ويؤكّد ارتفاع         
ع   التحسني املتواصل ألنشطة التعاون التقين اليت تضطلع هبا املنظمة، وخاصة فيما يتعلق بتصميم املشاري                                                             

 .لرصد واإلبالغ والتقييم               ا وطرائق تنفيذها، وإدراج آليات                     
  

 املوافقة على الربامج     
دورية كشوف ملخصات                  ال  ااجتماعاهت     يف   استعرضت جلنة املوافقة على الربامج، جريا على عادهتا،                                  

املشتركة       ، والربامج املتكاملة، والربامج                    املشاريع املستوفاة الصياغة               اخلدمات، ومفاهيم املشاريع، ووثائق                        
 .امليزانيات     /نة من تنقيحات املشاريع                وفئات معيّ       

 ويعطي     .امليزانية    /لمشاريع     ل تنقيح     ٣٠١و  جديدا     مقترحا      ٤١٣ الستعراض      اجتماعا      ٤٤ ُعقد    السنة،     وخالل    
 املقترحات والتنقيحات               توزيع     ٢و  ١ الشكالن      ويبّين    الربامج؛      على    املوافقة      جلنة    لقرارات      تصنيفا     ١ اجلدول    
 .املنطقة      وحبسب     املواضيعي        اجملال    ب حبس   املقّدمة     

 
 ٢٠٠٨  اإلجراءات اليت اختذهتا جلنة املوافقة على الربامج بشأن املقترحات والتنقيحات املقّدمة خالل عام -١اجلدول 

  العـدد النسبة املئوية
 املقترحات اجلديدة ٤١٣ ١٠٠
 املوافق عليها  ٣٢٧ ٧٩
 املرجأة  ٥٠ ١٢
 قدميهااملطلوب إعادة ت  ٢٩ ٧
 غري املوافق عليها  ٧ ٢

 امليزانية/تنقيحات املشاريع ٣٠١ ١٠٠
 املوافق عليها  ٢٩٥ ٩٨
   غري املوافق عليها  ٦ ٢

 

   توّزع املقترحات والتنقيحات حسب اجملال املواضيعي-١الشكل 

الطاقة والبيئة 
٣٣٪ 

التجاريةبناء القدرات 
٢٩٪ 

شاملة لعدة جماالت
١٤٪ 

احلد من الفقر 
من خالل األنشطة

 اإلنتاجية 
٢٤٪ 
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 ألموال    حشد ا  -باء

 عليها   املوافَق   املشاريع   قيمة    صايف   - التقين    التعاون  

 بلغ  فقد  .األخرية     السنوات    الذي تبدى يف   األموال    حشد   جمال  يف املمتاز  األداء تواصل   ، ٢٠٠٨ عام يف
 مليون    ١٥٥,٢ جمموعه    ما   املصادر املالية    مجيع  من   عليها   املوافَق    وبراجمه  التقين   التعاون    مشاريع   قيمة   صايف  
 .دوالر 

 مليون دوالر، بينما زاد حجم                   ١٢٣,٦وارتفع حجم املشاريع املنفذة يف جمال التعاون التقين خالل العام إىل                                          
 مليون دوالر،            ٣١٢,٢ مليون دوالر، فبلغ رقما قياسيا هو                         ٣٠,١مبقدار      " املتاحة     "حافظة املشاريع والربامج                  

ويوّضح       . اريع التعاون التقين يف السنوات القادمة                         مما يهّيئ اجملال أمام اليونيدو ملواصلة التوسع يف إجناز مش                                  
 .٣هذا االجتاه الشكل            

  

   توّزع املقترحات والتنقيحات حسب املنطقة-٢الشكل 

 

أفريقيا
٣٠٪ 

آسيا واحمليط اهلادئ
٢٠٪ 

أمريكا الالتينية
 والكاريبـي

١٠٪ 

أوروبا والدول
 املستقلة حديثا

١٢٪ 

املنطقة العربية
١٢٪ 

على النطاق
 األقاليمي والعاملي

١٦٪ 
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 األموال     حشد  

 من التمويل يف عام                حصة    بأكرب   دو، حظيت البيئة والطاقة                 من بني األولويات املوضوعية الثالث لليوني                           
 من   للحد     دوالر     مليون     ٥٣,٤  ُحشد مبلغ        بينما   دوالر؛     مليون     ٥٤,٢ حيث حشد من أجلها مبلغ                     ، ٢٠٠٨

 القدرات       بناء   أما    ، البشري     باألمن     املتصلة      األنشطة      أغلب     ذلك   يف  مبا  اإلنتاجية،       األنشطة      خالل    من   الفقر   
وحقّقت األولوية املواضيعية للحد من الفقر من خالل األنشطة                                       . دوالر    مليون    ٢٦,٨  اجتذب    فقد   التجارية    

اإلنتاجية أعلى مستوى مسّجل منذ بدء العمل باألولويات املواضيعية الثالث، وذلك بفضل األنشطة املتصلة                                                                     
فضل     وعمليات اإلصالح يف أعقاب األزمات، وليس هذا فحسب، بل أيضا ب                                        ) انظر أدناه     (باألمن البشري         

 املستقبل يف للتنفيذلليونيدو  املتاحة األموال  - ألف٣الشكل 

 

 التقين التعاون  اليونيدو املنفّذة يف جمالأنشطة  - باء٣الشكل 

 

٣٠٠ 

٢٦٠ 

٢٢٠ 

١٨٠ 

١٤٠ 

١٠٠ 
 ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ 

األرصدة املتاحة من األموال غري املخصصة

ت
الرا

دو
 ال
يني
مبال

 

ةفذاملن التقين التعاونأنشطة 

١٤٠ 

١٢٠ 

١٠٠ 

٨٠ 

٦٠ 
 ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ 

ني ا
الي
مب

ت
الرا

دو
ل
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الصناديق االستئمانية اجلديدة اخلاصة مببادرة أمم متحدة واحدة وصندوق األهداف اإلمنائية لأللفية املمّول                                                          
 ).الربنامج اإلمنائي         (من إسبانيا من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                                   

 أي   ،)الدعم     ف تكالي     ذلك   يف  مبا  (دوالر     مليون     ٩٢,٦ حكومية     مصادر      من    متويل اليونيدو الوارد                حجم    وبلغ   
 مسامهاهتا        صايف    بلغ    إذ   ٢٠٠٨ عام  مساهم      أكرب    إيطاليا     وكانت     .تقريبا     السابق     العام    يف  ل املسجّ     املستوى       نفس  

 ومن املسامهني الرئيسيني                 .دوالر     مليون    ١١,١ مت  قدّ   اليت   األوروبية       املفوضية     تليها   دوالر،     مليون    ١٧,٥
 ٤٠٠ ٠٠٠منها     (دوالر     يني  مال   ٧,٤ مت  قدّ   اليت  يابان  ال  ماليني دوالر و          ٨,٥النرويج اليت قّدمت             اآلخرون     

 دوالر،     مليون    ٢,٥ ، اليت قدمت      وسويسرا        ، )البشري     لألمن     االستئماين         املتحدة      األمم     صندوق      خالل    من   دوالر    
 مليون     ١,٧ واهلند     دوالر،     مليون      ١,٩ ونيجرييا      دوالر،     مليون     ٢,٣ منهما    كل   م قدّ  اللتان      وفرنسا،      والنمسا     
 مليون    ١,٢ منهما    كل   م قدّ  ن ا اللذ   املتحدة      واململكة       الروسي      واالحتاد       دوالر،      مليون    ١,٦ والصني     دوالر،    
 مليون     ١٨,٤  قيمتها    تبلغ    حكومية     مسامهات       ووردت    . دوالر     مليون    وأملانيا    دوالر     مليون    ١,١ ومصر    دوالر،    
ويبّين       ).أدناه   انظر    ( املتحدة      ألمم   ل   التابعة     املاحنني     املتعددة     خالل عدد من الصناديق االستئمانية                            من   دوالر    

 املنطقة     حسب    االستئمانية         والصناديق        الصناعية      التنمية     صندوق      من   عليها   املوافق     املشاريع       ع ي توز   باء  التذييل     
بروتوكول        تنفيذ     من الصندوق املتعدد األطراف ل                     املقدم    ويف جمال البيئة، بلغ التمويل                   .املواضيعية       واألولوية     

  ٣,٦ بروتوكول مونتريال مبلغ                  خصص أيضا لتنفيذ           افة إىل ذلك،         وباإلض    .  مليون دوالر       ٣٣,٤مونتريال       
سبانية       إل  دوالر من املسامهتني الفرنسية وا                      ٢٠٠ ٠٠٠  إىل جانب      دوالر من املسامهة اإليطالية                  يني    مال  

  اليني    م  ٩,١ىل   إ  مرفق البيئة العاملية             حجم متويل املشاريع املوافق عليها يف إطار                            وتراجع     .  أعاله    املذكورتني       
لكن     .  العصية    متويل جزئي ملشاريع حتضريية يف جمايل الطاقة وامللوثات العضوية                                       هو يتمثّل أساسا يف               و  دوالر،    

عندما توضع          ،  ٢٠١٠ و  ٢٠٠٩ مرفق البيئة العاملية يف عامي                    متويالت     ذلك سيمهد الطريق أمام زيادة كبرية يف                           
. تحضريية وتنال املوافقة فيما هو متوقع                   يف الشكل النهائي املشاريع الواسعة النطاق املتولّدة من املشاريع ال                                         

 عنها،     لمشاريع الناجتة           لاملساعدة التحضريية وكذلك                   ملشاريع         توفري متويل مشترك             مرفق البيئة العاملية          يشترط     و
اللتماس       وسوف تتصل اليونيدو باملاحنني                       . يف أقل البلدان منوا           املنفذة       ، خاصة يف املشاريع الكبرية                     وهو حتد كبري         

 .هذه املشكلة         حل    املساعدة يف       

 أن  ومع  .كبرية   زيادة   املاحنني    املتعددة    االستئمانية      الصناديق    خالل   من  الواردة    املسامهات     زادت   ، ٢٠٠٨ عام  ويف
 ما  ٢٠٠٨ عام   يف  ورد  فقد    األزمات،     أعقاب   يف املساعدة    إىل  األخرية     السنوات     يف موجهة  كانت   التربعات     هذه 

 أربعة    لتمويل    املاحنني    املتعددة    واحدة    متحدة  أمم   ملبادرة    ستئمانية   اال   الصناديق    من   دوالر   ماليني    ٤ من  يقرب 
 أوروغواي     (واحدة    متحدة   أمم  مبادرة    تطّبق فيها على سبيل التجربة           بلدان   أربعة    يف اليونيدو    أنشطة    من  أنشطة  

 صندوق    بح وأص   .املقبلة    للسنوات      إضافية  إقرار اعتمادات          مع ، )وموزامبيق     ورواندا      املتحدة،    زانيا  ـ تن  ومجهورية   
 يف  اليونيدو   ها في  تشارك   وكاالت   عدة     مشتركة بني     برامج  أقرت   و  طاقته،  بكامل   يعمل   لأللفية،   اإلمنائية     األهداف    

 من املبالغ املوافق على اعتمادها                ٢٠٠٨ عام  يف  دوالر    مليون   ٢,٤وبناء على ذلك جرى تسلّم مبلغ                 بلدان،    ١٠
املعنية مبراحل         املاحنني     املتعددة     االستئمانية      الصناديق     وأضافت    . تقريبا   دوالر    ماليني     ١٠ يف هذا الشأن، وجمموعها          

 .٢٠٠٨ عام  يف عليها    املوافق     املبالغ   على   دوالر   مليون   ١٢حنو   األزمات     انتهاء   بعد  ما 

 زيادة   حنو   االجتاه     يتواصل     أن   املتوقع      فمن   .٢٠٠٩ بعام    يتعلق      حافال بقدر أكرب من الوعود فيما                    الوضع     ويبدو    
 على    وعالوة     .مونتريال      بروتوكول        إطار   يف  املمولة    املشاريع     حجم    على   احلفاظ    مع  ومية،   احلك    املسامهات     
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 وضعت     اليت   الرئيسية     اإلقليمية       دون    التقين     التعاون     برامج     من   برنامج     أول   تشغيل       يبدأ   أن   ع ُيتوقّ    ذلك،   
  قد ُتقر    ذلك،    على    وة  وعال    .األوروبية       واملفوضية        اهلادئ    واحمليط     والكاريبـي      أفريقيا     دول    جمموعة     مع  بالتعاون    

 البيئة    مرفق   لكي ميّوهلا          بشأن الطاقة املتجّددة            وضعها       اجلاري    النطاق     الواسعة      الربامج     أوىل    السنة    هناية   يف 
 مؤمتر      مع  وضعت     اليت   الثمانية     الربامج     يف  ل يتمثّ   التمويل      من   املزيد    عن  يسفر    قد  ثالث   تطور     وهناك   . العاملية   

 الوزاري      لالجتماع       التحضري     إطار    يف  الدولية     التجارة      ومركز     )ألونكتاد    ا (األمم املتحدة للتجارة والتنمية                      
  الربامج     وهذه   . ٢٠٠٨ عام   هناية   يف  العاملية     التجارة      منظمة      مع  باالشتراك      ُنظم    الذي    منوا   البلدان     ألقل  

 من     حتصل على متويل            قد   السابق،      املتكامل       اإلطار     يف   االحتياجات القُطرية املستبانة                  تلبية    أجل    من   املصممة     
مبادرة       إطار   يف  ثنائية    مسامهات      من   أو   املعزَّز     املتكامل       لإلطار     االستئماين      الصندوق       من خالل       املاحنة     اجلهات    
 . التجارة     لصاحل     املعونة    

إىل الدول األعضاء يف جملس التنمية                      حديث مقدم          تقرير     ، اليت يعرضها        ٢٠٠٩ الرئيسية لعام         القضية    و
   تقاسم التكاليف           بشرط    لى تقدمي أو حشد األموال الالزمة للوفاء                               قدرة اليونيدو ع            هي مدى      )١(،الصناعية    

 .ج  اجلهات املاحنة والربام             الذي تفرضه       
   

 تعزيز عملية اإلصالح      -جيم  
 

 التنظيمية     إعادة اهليكلة     

أعّدت      و ١١٤ الصفحة      ن يف    التنظيمي على النحو املبيّ                هيكلها     اليونيدو       ت عّدل   مارس،    /آذار   ١ يف 
 عملية    على أساس         اهليكل     هلذا   وفقا   املوظفني       مهام    حتديد    أُعيد   وقد   . تنظيمية     وحدة     لكل    جديدة    اختصاصات       

  معتكف     وكانت ذروهتا تنظيم               ، ٢٠٠٨ عام   وأوائل      ٢٠٠٧ عام   أواخر      يف   جرت    النطاق      واسعة     تشاور    
 . موظفيها       جملس    وممثلي      اليونيدو     موظفي      كبار   معظم    اإلدارة حضره         لس  جمل  موسع    

   ابتغاء تعزيز       ل مببدأ تعزيز اجملاالت الربناجمية ذات األمهية املتزايدة                                 املعدّ    نظيمي     وقد استرشد يف إعداد اهليكل الت                   
يف    تقدمي املشورة و            من حيث عملها يف             صورة اليونيدو         إىل جانب صقل             القدرة على اإلجناز يف املقر وامليدان                  

 .الدعوة     جمال   

 : يف اهليكل اجلديد ما يلي         العناصر املبتكرة   أهم من  و

 على    املبذولة    اجلهود   لتزايد    استجابة    وذلك   البيئية،    اإلدارة     فرع    إىل  باإلضافة    املناخ،   وتغري   طاقة ال  فرع   إنشاء   •
 من بني     الطاقة  وشراكات     سياسات  ل  وحدة    اجلديد    الفرع  ويضم    .املناخ  تغري   مشكلة   ملعاجلة   العامل   نطاق 

 بالطاقة؛    املعنية   املتحدة    األمم    لية آل  ت عمله كرئيس       مبسؤوليا    االضطالع      يف  العام  املدير  مهامها مساندة      

الوظائف االستشارية اخلاصة بالسياسات الصناعية يف فرع السياسات الصناعية وتنمية القطاع                                                                           إدماج       •
 اخلاص؛     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١( IDB.35/7-PBC.24/7. 
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 العاملية           تعاون اليونيدو مع املصارف                        وثيق     املؤسسات املالية الدولية هتدف إىل ت                                مع   إنشاء وحدة للشراكة                 •
 ؛ )زاي   -١انظر أيضا الباب              () اإليفاد      (لصندوق الدويل للتنمية الزراعية                            اإلقليمية للتنمية، وحتديدا مع ا                           و 

إدماج املهام املتعلقة بضمان النوعية واملوافقة على برامج ومشاريع التعاون التقين مبهام حشد املوارد                                                                                            •
 ؛ )ألف  -١انظر أيضا الباب                (والعالقات مع اجلهات املاحنة                       

 .) لالطالع على مزيد من التفاصيل                         حاء   -١ انظر الباب         (واالتصاالت          وحدة للدعوة العامة                    إنشاء       •
  

 السياسة اجلنسانية        

  .التقين      التعاون       جمال    يف وتعميم األبعاد اجلنسانية مسألتان مهمتان                                      اجلنسني      بني   املساواة       إن ضمان        
 تنمية املشاريع الريفية                      برنامج       طريق     عن  وال سيما          باملرأة،       اخلاصة      املبادرات         على    وتركز اليونيدو             

 القطاعات         من    جمموعة خمتارة            على    التركيز      مع   أفريقيا        يف  املشاريع        هذه    معظم      وقد نفّذت          ، لنسائية      وا  
 .الزراعية        للصناعات         الفرعية      

جملس الرؤساء         (املعين بالتنسيق          ، اعتمد جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة                              ٢٠٠٦ويف عام      
ساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة تلزم مجيع أعضاء اجمللس،                                       سياسة على مستوى املنظومة بشأن امل                        ) التنفيذيني     

ومن بينهم اليونيدو، باألخذ مبنظور جنساين يف مجيع الربامج والسياسات واملمارسات التنظيمية وحتقيق                                                                          
 .سيما على مستويات اختاذ القرارات                    التوازن اجلنساين فيما بني مجيع فئات موظفي األمم املتحدة، وال                                         

 

 

 

 

 

 

 
   

  رباء  اخل    بني  حوار    ُنظّم     التنفيذيني،       الرؤساء     جملس    ويف إطار سعي اليونيدو للوفاء بااللتزامات اليت حّددها                                   
  االجتماع      هذا     واجتذب      .يوليه   /متوز   يف  فيينا   يف  املشاريع      على إدارة         قدراهتا    وتطوير      املرأة    متكني    حول   

 األعضاء     والدول    اإلعالم،     ئط ووسا    اخلاص،      والقطاع      التنمية،     مصارف     من   ةبارز    شخصيات نسائية         
 لألمني     اخلاصة     واملستشارة      املساعدة       العامة    األمينة     ماينيا،   راشيل     السيدة    بينهن    من  املتحدة،       األمم    ومنظومة       

 هو   االجتماع       هذا   من   اهلدف     وكان   .  ألقت كلمة رئيسية             اليت   باملرأة     والنهوض      اجلنسانية      للقضايا      العام   

املدير العام يسلّم جائزة 
من =ملواطنة من البحرين

مؤسسي املشاريع خالل 
حوار اخلرباء حول متكني 

=.املرأة وتنمية املشاريع
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 املشاريع،     إقامة     يف  ال  فعّ  بشكل     املرأة    دور   تعزيز     إىل   ترمي    صيات   تو   وتقدمي      املستفادة      الدروس      استخالص     
 .اجلنساين      املنظور      تعميم     خالل    من   اقتصاديا     املرأة    متكني    دون   حتول    اليت   العوائق      على    التغلب      وإىل   

 معايري      على     بناء     جنسانية        عمل    وخطة     جنسانية        سياسة      اليونيدو        تضع    أن   بضرورة       رئيسية       توصية      اجملتمعون        م وقدّ   
 تتعلق      سياسة     لليونيدو         التنفيذي        اجمللس     إىل   يف فترة الحقة، قّدمت                 و  .املنظومة        نطاق     على    العامة      اسة   السي   

 التعاون       وجماالت      للمنظمة،         الداخلية        العمليات         من   واسعا      نطاقا     تغطي     املرأة،      ومتكني     اجلنسني      بني   باملساواة       
 .٢٠٠٩ عام    من   مبكر     وقت    يف  وتنفيذها         اسة   السي    هذه    اعتماد      إىل   ة النيّ   وتتجه        .العاملي       احملفل     وأنشطة       التقين،     

  
 املناخية ألنشطة اليونيدو            اآلثار 

 متكن    استراتيجية       إعداد    مهمته     باملناخ،     معنيا  على نطاق املنظمة              فريقا    العام    املدير   شكل    العام،     بداية   يف 
 قياس   يف  الستراتيجية     ل  العامة     األهداف       ومتثلت     .باملناخ     اإلضرار     بعدم     املتعلقة      بالتزاماهتا    الوفاء    من   اليونيدو    
 عما  والتعويض      أمكن،      كلما   االنبعاثات      هذه   من   واحلد   املنظمة،       عمل   عن  الناجتة    الدفيئة   غازات    انبعاثات    

  العامة      اخلدمات      جلنة   إىل    قُّدمت    كما  . مارس   /وأقّر اجمللس التنفيذي االستراتيجية يف آذار                      . انبعاثات      من   ى يتبقّ  
 األخرى      للمنظمات       مماثلة    استراتيجيات        إلعداد    كأساس    دامها    باستخ     اقتراح     مع  الدويل،      فيينا   مركز   يف 

 :التالية    اإلجراءات       اُتخذت     االستراتيجية،        توصيات      إىل    واستنادا     .الدويل     فيينا   مركز    يف  الكائنة   

 استخدام       (املكاتب      ز حيّ  أن   اليونيدو     املناخية ألنشطة            لآلثار    األولية     التقديرات      نت  بيّ  :قياس اآلثار      •
وال سيما الرحالت           (والسفر    ) الدويل    فيينا   مركز    يف املكاتب، وعلى رأسها               والكهرباء      والتربيد    التدفئة  
 التغيريات      إزاء   و .تقريبا     الناشئة عن املنظمة على حنو متساو                         االنبعاثات      من   األكرب     حيدثان القدر        )اجلوية    

يف جولة         احلسابات       ينبغي إدراجها، أُعيدت               اليت   األنشطة      ونطاق     القياس     بروتوكوالت         يف  األخرية    
املسؤول األكرب عن              سيصبح     اجلوي    السفر     أن  إىل   األولية    التقديرات     وتشري    . جديدة مل تكتمل بعد             

 .اليونيدو     املناخية ألنشطة            اآلثار  

 من   عددا    هبذه الصفة         واختذت     .الدويل     فيينا   مركز    يف  املباين    إدارة    عن   مسؤولة       اليونيدو     :احلد من اآلثار          •
 تقريبا   املائة    يف  ٩٠ عن   ، حيث استعاضت           اجملمَّع    يف  الطاقة     تهالك    اس  خفض    إىل   أدت    اليت   اإلجراءات     

 توفريا    أتاح    مما  احلراري،       العزل    تقنيات      أحدث     فيها    تتوفر     بنوافذ     الدويل     فيينا   مركز  واجهة        نوافذ    من  
مجيع املصابيح           واستبدلت     ،   التربيد    يف  املائة   يف  ١٧ وحوايل      التدفئة    يف  املائة    يف  ٢٧ من   أكثر   الطاقة    يف 
  حتسني    وكذلك     لإلنارة،      املستخدمة        الكهرباء      من   املائة    يف  ٥٠ توفري    أتاح   مما  مكتب    ٤ ٠٠٠ يف 

 تكييف     وحدات      من   وحدة     ١٥ ٠٠٠ يف جديدة      تكثيف     أنابيب    تركيب    ى  وأدّ  .اإلضاءة      أحوال    
 .الطاقة    استهالك        مع احلد من        التربيد    حتسني    إىل   اهلواء   

 يف  الدويل     فيينا   مركز    يف  الطاقة     الستهالك      لية   مراجعة أو        خارجية       جهة    أجرت     فيينا،    مدينة     من   وبدعم    
 استرجاع       نت  تضمّ    اليت   ،املراجعني        توصيات       العامة    اخلدمات       جلنة   عرضت على       و. ٢٠٠٨ سبتمرب    /أيلول   

 املياه،    تسخني     يف  الشمسية      الطاقة     واستخدام       ، حرارية     مضخات      بواسطة      اهلواء      معاجلة     وحدات     من   احلرارة   
 اليونيدو       مكاتب     يف  الطاقة    استهالك      ختفيض    الصعب      ومن    .دود املثلى        احل  إىل   احلرارة     تبادل   نظم   تطوير   و 

 بالسفر    يتعلق    وفيما    .كبري   مبىن    يف  مستأجرين عديدين            من   مستأجر    جمرد    العادة   يف هي   اليونيدو      ألن  امليدانية   
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 يف  الدفيئة    غازات     انبعاثات     حجم   بيان     (املناخ    على   أسفارهم      بتأثري    املوظفني     لتوعية       إجراءات      اُتخذت     جوا،   
 باالتصاالت املرئية وغري ذلك من بدائل                          االجتماعات        عقد    على    ولتشجيعهم         ، )السفر    إذن   على    رحلة     كل  

 .أمكن     حيثما   السفر املماثلة       

 . انبعاثات الكربون يف مرحلة الحقة من تنفيذ االستراتيجية                                      تجري معاوضة          وس  
  

 االمتثال للمعايري االئتمانية ملرفق البيئة العاملية               

 وبات    .مبعايري ائتمانية دنيا من أجل هيئات املرفق املعنية بالتطبيق والتنفيذ                                     العاملية     البيئة    مرفق   جملس     أوصى    
 الذي    للتقييم     استجابةً     و . العاملية     البيئة    مرفق   من     أموال       للحصول مباشرة على               شرطا    املعايري     هلذه    االمتثال    

 إجراءاهتا       عن   تقريرا     فرباير،   /شباط    يف  يدو،   اليون   مت  قدّ   االئتمانية،      للمعايري       االمتثال      بشأن   األمناء       جملس    اه أجر  
وحاليا،        .للرصد     آلية   إىل   باإلضافة      عمل    وخطة     واضحة     استراتيجية       يتضمن     االئتمانية     املرفق      معايري   بشأن     

، وهي      املرفق     وضعها      اليت   عشر   اإلثين    املعايري     أصل    من   معايري    بتسعة    كبريا  أو  كامال    التزاما     اليونيدو      تلتزم  
 راجعة     امل و السلوك،       قواعد     ومدونة      ، تقدمي إقرارات الذمة املالية                و  املالية،     لحسابات      جية ل    اخلار    راجعة    امل  تشمل   

 املبلغني      ومحاية    الساخن     واخلط     التحقيق،       ووظيفة      التقييم،      ووظيفة       االشتراء،     وعمليات      لحسابات،       لداخلية ل      ا
 .املخالفات       عن  

 موارد    استثمار      وتتطلب     اليونيدو،        مال  أع   إدارة    على    النطاق     واسعة      آثار   هلا   معايري    لثالثة    مراجعة      وجتري   
 تقترح     املالية،     واملراقبة     اإلدارة    بأطر    املتعلق      للمعيار      ولالمتثال      .ل ب املستق    يف  هلا  لالمتثال     متهيدا    إضافية،    

 يف العمليات          املطلوبة       التغيريات      تشمل     ثانية  ومرحلة      التقين،    التعاون     ألنشطة    أوىل    مرحلة    : التاليتان    املرحلتان    
 إلجراءات      استعراضا      النوعية     ضمان     وحدة     أجرت     ، ٢٠٠٨ عام   أوائل     ويف   .العادية     امليزانية     شطة   بأن   املتعلقة     

املعايري اخلاصة بالرصد ونظم املشاريع                          (العاملية      البيئة    ملرفق   املتبقية        االئتمانية      باملعايري     يتعلق     فيما   اليونيدو    
 االستعراض،        هلذا  ونتيجة       .االمتثال      لتحسني     التوصيات       من   عددا    مت  وقدّ   ، )املعّرضة للخطر وتقييم املشاريع                    

 التنفيذية      اخلطة     إطار    ضمن    التقين    التعاون      بنوعية     معنيا     الفروع      بني   مشتركا     عامال    فريقا    الوحدة      ترأست   
 التعاون      ومشاريع      برامج    دورة    تطوير     يف  املتمثل     الرئيسي     التحدي     ملواجهة      النتائج،      على   القائمة     لإلدارة   
  ".إجنازه    "حىت    " بدء املشروع         "لرصد النوعية من          نظاما مبّسطا          واقترحت      التقين،    

  
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وإعادة هيكلة إدارة األعمال                      

  الفترة     ميزانية    على   ووافق     )٢(،العام     للقطاع      الدولية     احملاسبية     املعايري     ٢٠٠٧ عام   يف  العام    املؤمتر    اعتمد  
  حبلول     املعايري     هلذه    اليونيدو     امتثال     لضمان     جهود     اآلن  بذل    وتُ  .املعايري     هذه   تنفيذ    أجل    من   ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 أنشطة      ّدة بع   املنظمة     نطاق   على   الغرض     هلذا  املنشأة    العاملة     األفرقة    وتضطلع     . ٢٠١٠ يناير /الثاين    كانون    ١
 :املعايري      هذه   إىل   لالنتقال       موازية    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤-م /١٢-م عاملقّرر  )٢( 
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 واملصانع      املقر     مبمتلكات      يتعلق     ما  في  املعايري     تلك      مع   متوافقة      تدابري    اختذت      املوجودات،          إدارة    جمال    يف  •
 ممتلكات      لتسجيل      الثابتة    املوجودات       سجل     وُعّدل     .التقين    التعاون      تدابري     استعراض      وجيري     واملعدات،       

 .املعايري      الشتراطات تلك          وفقا    واملعدات      واملصانع      املقر  

ا يف ذلك        اتفاقات التمويل الطوعي، مب                 املتأتية من       جيري وضع سياسات يف جمال تسجيل اإليرادات                           •
 .استعراض أهم أنواع اتفاقات التمويل الطوعي                               

 إدارة    هيكلة    إعادة   توسع يف تطبيق عملية              العام    للقطاع      الدولية      احملاسبية     املعايري     تنفيذ     يواكب     وسوف    
 ن ميكّ   الذي   الرصد    ، مبا يشمل       الداخلية      اإلدارة     عمليات      وفعالية     كفاءة    لتحسني      إدارية   أداة  وهي    األعمال،    
 .املناسب     الوقت    يف ملبادرة، عند االقتضاء، إىل اختاذ إجراءات تصحيحية                                  ا  من   املديرين    

 وأتاح    .اليونيدو      أعمال    إدارة   ومناسقة      لتبسيط    املتاحة     الفرص     مجيع  الطموحة       العملية    هذه    وستستثمر     
 عن   التعبري     فرصة    املوظفني       جلميع    األعمال      إدارة    هيكلة     إعادة    بشأن    املنظمة      نطاق    على    للرأي    استطالع     

  العمليات      لتنسيق     جلنة   العام     املدير    أنشأ    ذلك،    إىل   وباإلضافة      . التأّخر يف إجناز العمليات اإلدارية                    بشأن    مآرائه   
 من   حتد  أو  /و  العمليات      على    ر تؤثّ   أن   ميكن    اليت  لكي تسّوي على جناح السرعة املسائل املشتركة بني الُشعب                                    

 وسوف     ، ٢٠٠٨ عام    يف  األعمال      ارة   إد  عمليات     من   عملية     ٣٠ من   أكثر   وثّقت    و  .اخلدمات       تقدمي     سالسة    
  .العمل     سري ب  اخلاصة      املعلومات        هذه   إىل   العمليات      حتسني    يستند   

 هيكلة     إعادة    يف  رئيسيا    عامال   املؤسسية،          املوارد     ختطيط     نظم    سيما   وال   املعلومات،         تكنولوجيا        استخدام        ل وميثّ  
 من   عددا  يدعم    املنظمة     طاق   ن  على    معلومات        نظام    هو املؤسسية،         املوارد    ختطيط    ونظام     .األعمال      إدارة  

  فهو    . من جهة أخرى           البشرية     واملوارد       الربامج    وإدارة      من جهة       والتمويل       املشتريات      بني   تتراوح     الوظائف    
  العمليات      تبسيط     إىل   ييؤدّ   مما  بذاهتا يف صورة سلسلة مترابطة متكاملة،                          قائمة  ال  عمليات    ال  حيقّق االندماج بني           
 .الداخلية      الرقابة    إطار    زيعزّ    أن   بدوره،      هلذا،   وميكن      .وتوحيد مناهجها           

 املؤسسية        املوارد    ختطيط    نظم   تطبيق    عن  األعضاء    الدول     ممثلي    أمام   عرض   م قُدّ  نوفمرب،    /الثاين    تشرين     ففي  
 التنفيذيني      الرؤساء      جملس    عن   ممثلون     وأبرز      .املتحدة       مؤسسات األمم            خمتلف    يف  األعمال      إدارة    هيكلة     وإعادة    

  العالقة     أمور،     مجلة   يف  الذرية،     للطاقة    الدولية     والوكالة     الدولية    البحرية     واملنظمة       الدولية    العمل     ومنظمة     
 احملرز    م والتقدّ     والتكاليف      املنافع     دوا   وحدّ    ، املؤسسية       املوارد      وختطيط      األعمال،       إدارة    هيكلة     إعادة    بني   الوثيقة    

 .اجملال    هذا   يف 

 عن   أدائهم    وحتسني      بني املوظفني         زيادة احلوافز على العمل             يف  األعمال     إدارة    هيكلة     إعادة   تساعد    وسوف    
 .متاما   وخمتلف      ن حمسّ   تنظيمي      مناخ     إىل   وتؤدي     املساءلة     ز ستعزّ    كما   .البريوقراطية        العوائق      إزالة    طريق   

 .األعمال      إدارة    لعمليات      املستمر     والتحسني      األعمال      إدارة    هيكلة     إلعادة   الناجح     بالتنفيذ     ملتزمة     واليونيدو       
  

 ت يف األسواق املالية       إدارة االستثمارات واالضطرابا            

 األموال      حلماية    تدابري    عمدت اليونيدو إىل          الدولية،      املالية   األسواق     اليت تعّم       االضطرابات       يف مواجهة        
 استراتيجية       واعُتمدت      رة،   املتضرّ    املالية     املؤسسات        ألغت استثماراهتا لدى             أو  /و  ، حيث خفضت          املستثمرة     
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 الفعل     رد  بفضل     املنظمة     نت   ومتكّ   .العالية    املخاطر      من   رؤوس األموال           وحلماية      لألسواق      املستمر      للرصد   
 .خسائر     ب جتنّ  من   هذا   السريع   

  
 دليل جديد لالشتراء        

 والكفاءة       الشفافية       لزيادة    املستمرة      اجلهود       لالشتراء يف إطار            ح منقّ    بدليل    العمل     بدأ    يناير،   /الثاين   كانون     يف 
نظام اليونيدو           يف  الواردة     الصلة    ذات    األحكام       إىل   الدليل    ويستند   . الداخلية       الرقابة    آليات    ولتعزيز    اإلداريتني،     

 ويتضمن      العام،     لمدير   ل اإلدارية    والنشرات       والتعليمات        ،املايل وقواعدها املالية والنظام اإلداري للموظفني                           
 زاهة   ـالن  الدليل     ويعزز    .املتحدة      األمم    منظومة      داخل    األخرى       املؤسسات       يف  هبا املعمول       املمارسات       أفضل   

 واملساءلة       واملسؤوليات        املهام     حتديد   حتسني    خالل    من   اليونيدو      لدى  االشتراء    أعمال     يف  كفاءة   وال   والشفافية     
 ملزيد   ختضع   " حية   "وثيقة     والدليل     .واملواقع      املكاتب      مجيع   يف  االشتراء     ات  عملي   اجلهات املشاركة يف               جلميع   

وميكن      .املوظفني       مجيع   على    التنقيحات       ُتعّمم    وس   االقتضاء،       عند   دورية    بصورة      والصقل      التحديث      من  
 .لليونيدو       الداخلية     احلاسوبية        الشبكة     خالل    من   الدليل    إىل   الوصول     

 بأسلوب        اختبارات       إجراء    مشل    االشتراء،     عمليات     على   النطاق     واسع    تدريب     إجراء    بالدليل     العمل     واكب    و 
 حيات     ُتمنح صال      لن   املستقبل،       ويف   . املشتركني يف تلك العمليات                   للموظفني      االتصال احلاسويب املباشر              

  ، ٢٠٠٩ يناير  /الثاين    كانون    هناية   حبلول    ،ر املقرّ   ومن     .االختبارات       جيتازون     الذين    للموظفني        إال  االشتراء   
 الوظيفة       ه يف أداء هذ      الكفاءة      وزيادة    االشتراء    بقواعد     الوعي    حتسني    إجناز هذا الربنامج الذي من شأنه                  

 .اهلامة     اإلدارية   
  

 اإلدارة القائمة على النتائج        

 ت أعدّ   النتائج،     على   القائمة    اإلدارة    اعتماد    بشأن    ٢٠٠٧ الذي أجري يف عام             الذايت    التقييم     إىل   استنادا  
 يف  اخلطة    هذه    على   التنفيذي      اجمللس     ووافق   . ها نطاق    على   اإلدارة   هذا الضرب من          لتنفيذ    خطة    اليونيدو    

 ف تتألّ   اليت   (النتائج    على   ة القائم     لإلدارة     التوجيهية       اللجنة      مت  وقدّ    .الالزمة      املالية     املوارد      وخصص     مايو   /أيار 
 يلي    ما   ق حتقّ  وقد    . اخلطة     هذه   لتنفيذ     والدعم    اإلرشاد    ) املنظمة     على نطاق         املستويات       مجيع   من   موظفني      من  

 :٢٠٠٨ عام    خالل   

 اليونيدو      ملوظفي      الدعم    الطلب،       على    بناء   املكتب،      هذا  ويقدم       .يوليه  /متوز    يف  مساعدة     مكتب     أُنشئ    •
 عملهم؛      يف  النتائج     على   ئمة   القا  اإلدارة    مبادئ    تطبيق     يف 

 يف  النتائج    على   القائمة     باإلدارة    خاص     مرجعي يعمل بأسلوب االتصال احلاسويب املباشر                               مركز   أُنشئ   •
 وأدوات     احلسنة والسّيئة          املمارسات       بشأن    معلومات        ركز  هذا امل    ه ريوفّ   مما   و  .أكتوبر    /األول     تشرين   

 ؛ ودالئل إرشادية        

 .املهين     التطوير      برنامج    من   يتجزأ     ال  جزءا    السنة     هذه   خالل    جلدد  ا  للموظفني        املنتظم     التدريب      أصبح    •
 النتائج    على   القائمة    اإلدارة     على   يومان    مدهتا   تدريبية    دورة    حضور     اجلدد    املوظفني       مجيع   من وُيطلب       

 املنطقي؛       اإلطار    هنج   وعلى   
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 ويف . ٢٠٠٨ عام يف النتائج    على  قائمة   عمل   خطط  اإلقليمية    واملكاتب   امليدانية     املكاتب  مجيع  تأعدّ  •
 عمل   خطط   لتنسيق    واهلند   إثيوبيا    يف اإلقليمية     املكاتب   من  موظفني   مع  اجتماعات     ُعقدت   يوليه،  /متوز 

 على   القائم  اإلداري      ألداء  عامة ل  رات مؤشّ  ولتحديد    الصلة،   ذات  األخرى   العمل   وخطط  امليدانية     املكاتب 
 )٣( وميزانيتيهما      احلالية   السنتني     فترة   بربنامج    اخلاصة    اليونيدو     وثيقة   مع   متوائمة     هذه   العمل   وخطط     .النتائج  
 .الوثيقة   يف   احملّددة   النتائج    عن  دة موحّ  تقارير    لتقدمي    اجملال  وإتاحة    ،االتساق بني الربامج       لضمان 

 الصناعية      التنمية     جملس    به   ه نوّ   الذي     )٤(،٢٠١٣ – ٢٠١٠ اجلديد،       األجل     املتوسط      الربناجمي     اليونيدو      إطار   و 
 تستند   النوع     هذا   من   وثيقة     أول    ألنه   األمام     إىل   كبرية    خطوة     )٥(ديسمرب،     /األول     كانون    يف  التقدير     مع  

 للنتائج     موجزا     وإطارا     األداء   مؤشرات      الوثيقة      هذه   تشمل       و .النتائج     على    القائمة      اإلدارة     مبادئ     إىل   بالكامل    
 واملشاريع      مج  الربا   مستوى      إىل   املؤسسي       املستوى       من   لليونيدو       اإلمنائية     األهداف      لتحويل      األساس     ل سيشكّ   

 .التنظيمية      والوحدات       
    

  إدارة املوارد البشرية      -دال  
 

 التعيينات    
 

 ٢٠٠٨ و٢٠٠٦  أصول املوظفني الفنيني املعّينني حديثا، -٤الشكل 
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 الفنية    الفئة    من   ٢٥ (موظفا     ٥١ تعيني     عن   أسفرت     جديدة     مكثفة      تعيني     حبملة    املنظمة       قامت     ، ٢٠٠٨ عام    يف 
 العام    عن   املائة    يف  ٦ قدرها    زيادة    ل ميثّ  ما وهو    واملقر،     امليدانية     العمل     ملراكز  ) العامة     دمات   اخل   فئة  من   ٢٦و 

 نسبة   فوصلت      الشابة،    املواهب     توظيف     خالل    من   العمل    قوة    لتنشيط     املبذولة     اجلهود     وتواصلت       .السابق   
 من  النامية     البلدان    حصة     أيضا   وزادت    . املائة    يف  ٣٩ إىل   سنة    ٣٥ عن   أعمارهم      تقل   الذين   نني  املعيّ    املوظفني     
 عام    عن   كبرية   زيادة   وهذه    .الفنية    الفئة   موظفا عّينوا يف             ٢٥ بني  من  موظفا       ١٤ فبلغت     ،نني  املعيّ    املوظفني     
 انظر    (املائة   يف  ١٢ تتجاوز      ال  النامية     البلدان     من   نني  املعيّ     الفئة الفنية        موظفي      نسبة     كانت   عندما     ٢٠٠٦
 من   موظفني      مخسة    اليونيدو      يف  لة مثّ  امل  غري  بلدان    ال  من   ملوظفني     ا  عدد    بلغ    ذلك،    على    وعالوة      ).٤ الشكل   

 الفئة    من  املوظفني       عدد   زاد  امليدانية،      املكاتب     ويف   . مرّشحا الذين وقع االختيار عليهم                    عشر   األربعة     أصل  
 .٢٠٠٦ أبريل   /نيسان    يف  امليداين     ل التنقّ    سياسة    تطبيق     بدأ   أن  منذ   املائة   يف  ٥٦ بنسبة    الفنية  

 يف  سنوات      ثالث    ملدة   تعيني أفراد دون الثالثني للعمل بعقود مؤقتة                                      اجلديد      الشباب      الفنيني      مج  برنا     ويستهدف       
  من   أكثر     املنظمة       إىل   ورد    العام،       هذا    من   الثالث      الربع      يف  الشواغر       إعالنات        نشرت     وعندما      . ١-ف  الرتبة    
 بقضايا       العامة      ح ملرشّ   ا اختبارا ملعرفة               تشمل     دقيقة      عملية      خالل    من   ن و ح املرشّ    ُيقّيم       وسوف    . طلب    ١ ٢٠٠
وف    وس  .  اليت خيتارها          امليادين       يف  التقنية       املعرفة      إملامه األساسي جبوانب                      إىل جانب        والصناعية         االقتصادية        التنمية     

 املوظفون الفنيون الشباب العشرة اُألول الذين سيقع عليهم االختيار،                                                                ٢٠٠٩ُيلحق بالعمل يف مطلع عام                       
 .الربامج      وتنسيق       امليدانية         العمليات        وشعبة      التقين،       والتعاون        الربامج       صوغ    شعبة     وسيعمل معظمهم يف               

  
=التطوير الوظيفي      

 أربعة       من خالل ترقية          منهم    املستحقني       ومكافأة       املوظفني       أداء  إبداء التقدير حلسن               يف  املنظمة      استمرت    
 وانضمّ    . على حسن عملهم              شهادات تقدير          على    موظفا      ٣١ حصل    ذلك،    إىل   وباإلضافة       .موظفا      وثالثني    
 للموظفني        امليدانية سعيا لكفالة تطوير القدرات املهنية                            املكاتب      إىل   املقر    يف  الفنية    الفئة    موظفي      من   مخسة   
 .امليدانية      العمل     ومراكز     املقر    بني    التالقح املعريف          ل ي وتسه   
  

=تطوير املهارات     

 العمل      املنظمة     بدأت    ، ٢٠٠٧ عام    يف   الذي نفذ بنجاح            للمديرين       القيادية     القدرات      تنمية    برنامج     جناح   بعد  
 الربامج      ملوظفي      وكذلك     ٤-ف  إىل   ١-ف  الرتب    من   الفنيني     املوظفني       جلميع     املهين     التطوير     بربنامج    
وُعقدت       . التعاون      ومهارات       والقيادية      اإلدارية     املهارات       تعزيز    إىل   الثالث     النمائط     برنامج     ويهدف      .الوطنيني    

 .٢٠٠٨ ديسمرب    /األول     كانون     يف  الربنامج      هذا   إطار    يف  األوىل     العمل     حلقة    

 إجراء     يف  لة املتمثّ    ٢٠٠٧ عام   مبادرة    البشرية،      املوارد     إدارة   فرع   مع  بالتنسيق     املالية،    اخلدمات      فرع    وواصل     
 ومشل      مماثلة،     عمل    حلقات     حيضروا     مل  الذين    املشاريع      مساعدي      لصاحل    واحدا     يوما    تستمر    تدريبية     دورات    

 والفروع     الربامج     وتنسيق    امليدانية      العمليات      شعبة    ظفي   مو   املبادرة      وتستهدف      .حديثا     نني املعيّ    املوظفني       ذلك  
  الدورات      هذه    ها تشمل   من املواضيع اليت            و  .دوائر أخرى       و  التقين     والتعاون      الربامج     صوغ    شعبة    يف  الفنية  

 أيضا    الدورات      تساعد    التدريب،      عن   وفضال   .  واالشتراء      البشرية     واملوارد      ، السلف     وحسابات       املالية،    الشؤون    
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 اليت    واخلربات      اآلراء    تبادل   ع وتشجّ     التقين،     للتعاون       املشتركة      العمليات      مبختلف      اخلاصة     القواعد      توضيح      يف 
 هيكلة      إعادة   يف عملية        التحسني     اقتراحات      ب وف يستعان       وس   .األنشطة      هذه    تدفق    حتسني    يف  تساعد     أن   ميكن   
 .األعمال      إدارة  

 املوظفني      لتعريف     التدريبية      األنشطة     من   ا عدد   نظمت اليونيدو        العادية،    التدريب     برامج     إىل   باإلضافة    و 
ولتزويدهم         ،  وبإدارة املشاريع           املايل،     األداء    مراقبة    نظام     ها في   مبا ، املختلفة        اإلدارية      وعملياهتا      بقواعدها     

  امللحقني        للموظفني        واحد    أسبوع     ملدة   تدريب     برنامج     فيينا   يف  م وُنظّ    .مبعلومات حمدثة يف هذا الشأن                  
  والفعالية      الكفاءة      مستوى     رفع   على    التدريب      ز وركّ   .لتكنولوجيا       وا  االستثمار     ترويج     مكاتب      يف  بالعمل    
  خالل    من   االشتراء     ميدان    يف  والكفاءة      االشتراء     بقواعد    جرت توعية املوظفني ذوي الصلة                    و  .لديهم   

 تدريبية      دورات     ُعقدت     كما   .جيم -١  الباب   يف  الوارد   النحو    على    ،برامج تدريب إلزامية خاصة هبم                  
 تكنولوجيا         واستخدام        املوظفني       رفاه    وعلى    واحلياة،      العمل     بني   املوازنة      سبل   على    ني احلالي   اجلدد و      للموظفني      
 .واالتصاالت       املعلومات       

 بني   للتشاور       لطرحها       املشتركة     االستشارية       اللجنة      على    وُعرضت     ة اليونيدو اخلاصة بالتعلّم،                سياس     حت  وُنقّ   
 اليونيدو      يف  م التعلّ     السعي إىل       ثقافة    نشر   إىل   ترمي    بتدابري    اجلديدة      السياسة      هذه   وجاءت        .واإلدارة      املوظفني     
 شراكات     إقامة    خالل    من   فيها،   تعمل     اليت   والبيئة    املنظمة     بني   واألفكار      للمعارف      املستمر    التدفق     وتشجيع     
 .والبحثية      التعليمية      املؤسسات       مع   تبادل    وعالقات     

   
=العالقات بني املوظفني       

ولويات، وقد كفلت مبادرات خمتلفة املشاركة                                من األ     املوظفني       بني  مسألة ُحسن العالقات                تزال  ال 
 اللجنة     إطار   يف  وخاصة      واإلدارة،     املوظفني       بني  جرت      مبشاورات مكثّفة            العام    هذا   ومتيَّز   .للموظفني      

، ناقش      األقل    على   واحد    شهري     اجتماع     اجتماعات، مبعدل             الصدد    هذا  يف  ت وعقد    . املشتركة      االستشارية     
 السياسات      واستعرضوا        العمل،      أوضاع     و  املوظفني       برفاه    املتعلقة       القضايا     لف  خمت  واإلدارة      املوظفني       ممثلو    خالهلا      
 وبرنامج      الوظائف      تصنيف     بسياسة     تتعلق      مسائل      املناقشات     ومشلت      .جديدة     سياسات     وعرضوا     القائمة،    

 .اخلدمة      وشروط     الصحي     التأمني    شؤون     و  التعلم     وسياسة      الشباب    الفنيني    املوظفني      

 على  ) السلوك      سوء   عن  التبليغ   بسبب    االنتقام      من   (املبلِّغني      محاية  بشأن    العام    املدير    نشرة   مشروع      عرض  و 
 ومكتب      الداخلية      الرقابة    خدمات      مكتب    ويقوم      بشأنه،     مشاورات       إلجراء     املشتركة      االستشارية       اللجنة    

 ، للمبادئ األخالقية            اليونيدو     مدونة     مشروع      عرض    كما  . املشروع       هذا  باستعراض       حاليا   القانونية      الشؤون    
 وهذه   . ملراجعتهما        املشتركة     االستشارية       اللجنة      إلقرارات الذّمة املالية على                اليونيدو      إطار    ومشروع      

 السياسات      مستمّدة من         وبراجمها،      املنظمة      عمليات     زيادة كفاءة        و  املساءلة      تعزيز    إىل   الرامية     التوجيهات،       
 متوافقة     وستكون         .دولية   ال  املنظمات       وغريها من         املتحدة      األمم     منظومة       يف السائدة        الصلة     ذات    واملمارسات      

 على نطاق         املتحدة      األمم     وظفي    مب   األخالق اخلاصة          قواعد     مدونة     مشروع      اليت جيّسدها       والقيم     املبادئ     مع   متاما  
 يف  الواردة     واملعايري     واملبادئ    ) جيم -١ الباب   انظر   (العاملية     البيئة   ملرفق    الدنيا   االئتمانية      واملعايري     ، املنظومة      
 .الفساد    افحة    ملك  املتحدة      األمم     اتفاقية   
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بناء على       واختذ اجمللس التنفيذي قرارات واسعة النطاق لتسهيل التطور الوظيفي لفئة موظفي اخلدمات العامة                                                            
قضايا      الستعراض       ٢٠٠٨مارس    / فرقة العمل اخلاصة اليت أنشأها املدير العام يف آذار                          املقّدمة من       توصيات      ال

ذ بعد مزيد من           نفّ  ر، يف حني أن البعض اآلخر سوف يُ                    بعض التوصيات على الفو               ُنفّذت    و . اخلدمات العامة         
 .املراجعة والتشاور بني إدارة املوارد البشرية واللجنة االستشارية املشتركة                                          

 

 

 

 

 

 

 
  

  املعنونة     مبادرته     سياق    يف  عشوائيا    من املوظفني خيتارون               جمموعات      مع  مباشرة     لقاءات     عقد   العام  املدير    وواصل    
 وتعليقات        وآراء     اقتراحات      عن   أسفرا     ، ٢٠٠٨ عام  الصدد     هذا    يف  اجتماعان       وُعقد    . "العام   املدير      مع   حوار   "

يعرب هلم عن توقّعاته املنتظرة                   ل  اجلدد     املوظفني      جبميع     العام   املدير     لتقى   ا كما  . التنظيمية       املسائل      بشأن     قيِّمة  
 .الفور    على    اجلدد     ظفني  املو   تواجه    اليت   املشاكل      معاجلة      تكفل    آلية   البشرية      املوارد      إدارة     استحدثت       و  .منهم  
  

 إدارة األداء   
استعرض فريق عامل تابع للجنة االستشارية املشتركة نظام تقييم األداء هبدف تصميم نظام جديد ميتثل                                                                   

وسيقدم أيضا الفريق العامل مقترحات بشأن                               . لإلدارة القائمة على النتائج ويقّيم األداء مبزيد من الصرامة                                   
طوير مهارات          ت يل املوظفون مبوجبه بتعليقاهتم على مشرفيهم للمساعدة يف                                        وضع نظام للتقييم العكسي، يد                     

الشفافية        األداء لدى هؤالء املشرفني مع إبقاء هوية املعلّق جمهولة واحملافظة على السرية واحلرص على                                                  
 .٢٠٠٩ عام     يف  جتريبـي    على أساس        وسوف يؤخذ هبذه النظم اجلديدة                       . زاهة  ـ والن 
  

 تعزيز األمن   
ات    سؤولي    كُلِّف أحد كبار املوظفني مب                    و .  لتوفري املزيد من األمن ملوظفيها                            نظمة الترتيبات املؤسسية                   شّددت امل       

مبادئ التوجيهية                ل بشكل عام ل          املنظمة وموظفيها                 امتثال       يف امليدان وضمان                حصرية للمحافظة على األمن                         
  ية سائل األمن         امل  بشأن       دير العام         املشورة للم           تقدمي    األمن يف املقر ل             شؤون      دارة      إل  قة  فر  كما أنِشئت           . منية    األ  
 .طرية   اخل  منية      األ  وادث      معاجلة مجيع احل            و 

تتيح لقاءات املدير العام
مع املوظفني فرصا قّيمة
لتقدمي مقترحات وطرح
تعليقات وأفكار حول 

 .املسائل التنظيمية
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  مكاتب اليونيدو     -هاء
 

 مكتب بروكسل       

الشراكة القائمة مع االحتاد األورويب آخذة يف النمو، وأصبحت املفوضية األوروبية واحدة من كربى                                                                      
ساعدة يف تعزيز الشراكة مع                 اجلهات املاحنة لليونيدو، ويواصل مكتب اليونيدو يف بروكسل تقدمي امل                                             

 .املؤسسات األوروبية بطرائق عدة                       

انعقاد معتكف رؤساء                 خالل    اإلمنائية      الحتاد األورويب         سياسات ا     دورها يف تنفيذ          مت اليونيدو عرضا ل          ّ وقد  
 وعرضت يف الشهر ذاته آراءها على جلنة الربملان                             .ه يولي  /متوز    فيينا يف   يف  رويب     ألو  عثات الدائمة لالحتاد ا          الب 
وبلدان       بني االحتاد األورويب             املربمة      تفاقات الشراكة االقتصادية             ورويب اإلمنائية حول األثر اإلمنائي ال                    األ 

 .جمموعة أفريقيا والكاريـبـي واحمليط اهلادئ                        

بلدان جمموعة أفريقيا والكاريـبـي واحمليط                              و ة  األوروبي     فوضية     بروكسل حوارا مستمرا مع امل                     وأقام مكتب          
بني     االرتباط املربمة          اتفاقات الشراكة االقتصادية واتفاقات                     نظمة يف التعاون التقين بشأن                    حول هنج امل         اهلادئ   

القدرات التجارية               على برامج بناء          ، حيث جرى التركيز          نديز وأمريكا الوسطى            بلدان األ     االحتاد األورويب و         
 . اإلقليمية      ةاالقتصادي      وضعتها اليونيدو بالتعاون مع املفوضية األوروبية وبعض اجلماعات                                          اليت    
  

 مكتب جنيف       

را   ا ي أدو   ّ باألخص البعثات اليت تؤد             يف جنيف، و        كثّف املكتب اتصاالته مع البعثات الدائمة للدول األعضاء                                   
حكومية دولية           ت   هيئا  وأقام املكتب قنوات اتصال مع                    . نظمة التجارة العاملية            التابعة مل    يئات     اهل يف   أساسية     

كندا     سويسرا و      بالتجارة، مثل            املساعدة التقنية املتصلة              ليت متّول       اهليئات واجلهات ا             خصوصا     وجهات ماحنة، و            
  تضطلع بأنشطة متصلة               مع املنظمات غري احلكومية اليت                      وأقام املوظفون روابط شبكية                    . ولكسمربغ      

دور اليونيدو يف            ك، ُسلِّط الضوء على               وعالوة على ذل          . ، وتبادلوا املعلومات مع هذه املنظمات                         باليونيدو     
 . يف هذا الشأن        منشورات      إصدار      مؤمترات صحفية و            عقد      من خالل         جمال التنمية      

وأسهم مكتب جنيف بعدة طرق يف الدعم املقّدم من اليونيدو ملبادرة املعونة لصاحل التجارة اليت تقودها                                                             
  إىل أقل البلدان         املقّدمة         التجارية     ز للمساعدة      املعزّ   اإلطار املتكامل         دعيم   ت فضال عن       منظمة التجارة العاملية،               

اجملموعة املعنية بالتجارة وبناء القدرات                          شجيع     ت املكتب       شارك فيها        األنشطة الرئيسية اليت             ومشلت      . ا منو 
 يف كمبوديا حتت عنوان                الرؤساء التنفيذيني وتنظيم املؤمتر الوزاري ألقل البلدان منوا                               لس  اإلنتاجية التابعة جمل         

 .لبلدان األقل منوا          جدول أعمال صناعي لصاحل ا                 : تقدمي املعونة لصاحل التجارة                
  

 مكتب نيويورك       

تركّزت أنشطة املكتب على إبراز صورة اليونيدو وتنشيط التفاعل مع مؤسسات منظومة األمم املتحدة                                                                  
ي اهتمام        ولِ وأُ  . وسائر املنظمات اهلامة، إىل جانب تنظيم اجتماعات تتناول نواحي مهمة من والية اليونيدو                                                               

 .أفريقيا   ب الوقود والغذاء ودور الصناعة يف التنمية                          زمات   أل ومة و     خاص لتحقيق االتساق على نطاق املنظ                         
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،  مارس    / الذي ُعِقد يف آذار                املناخ      رتغيّ   املعين ب      صدقاء      فريق األ       مشاركة املدير العام يف اجتماع                           عملية       املكتب       ورّتب      
يف   ، كمسامهة         ونيدو     التابع للي        الطاقة اهليدروجينية                  ات     إحاطة عن املركز الدويل لتكنولوجي                              هيوني   /م يف حزيران          ظّ ون  

 .اعي   اجمللس االقتصادي واالجتم                    الذي أُِقيم يف اجلزء الرفيع املستوى من                                    ات  معرض االبتكار            

  )الفاو  ( ومنظمة األغذية والزراعة                  ودعما للجهود الرامية إىل معاجلة أزمة الغذاء، قام مكتب نيويورك                                         
سليط الضوء         لت اجتماع مائدة مستديرة وزاري                     بتنظيم مأدبة إفطار يف إطار                والصندوق الدويل للتنمية الزراعية                     

وباإلضافة        . تنمية األعمال التجارية الزراعية                    فيما يتعلق ب        املنظمات الثالث            الذي تنهض هبا         على العمل املشترك             
الزراعية ودورها يف مكافحة                 اإلمداد       سالسل       عن    املدير العام       شارك فيه       م املكتب اجتماعا            إىل ذلك، نظّ       

بشأن تسريع وترية احلد من                    رفيع املستوى         ال لالجتماع         العام أيضا أحد األحداث اجلانبية                   وترأس املدير         . اجلوع    
بالتعاون مع       وقد ُنظِّم االجتماع               . قوى اقتصادية كربى           حتويل البلدان األفريقية إىل                : الفقر والنمو االقتصادي             

 .ثورة خضراء يف أفريقيا              إحداث       والتحالف من أجل            ) األونكتاد      (مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية                        

األنشطة       من   للجمعية العامة لألمم املتحدة                     ) االقتصادية واملالية         (يف مناقشات اللجنة الثانية                وكان اإلسهام          
 التعاون يف         عن    األمني العام       قرير  ت املدير العام       ، حيث قّدم        خالل النصف الثاين من العام                   املضطلع هبا         الرئيسية   
دول     ل  الدعم ل     ن وظفو    امل  م  قدّ ها  ، وبعد     أكتوبر    / يف تشرين األول           اللجنة الثانية        إىل  )٦(التنمية الصناعية        ميدان    

النص    ووافقت اللجنة الثانية باإلمجاع على                    . قرار بشأن هذه املسألة           حول استصدار         األعضاء يف املفاوضات               
 )٧(.يف النهوض بأعماهلا مستقبال                  اليونيدو        الذي ستسترشد به             النهائي للقرار       

  
 ين التمثيل امليدا     

 من حيث مواقع              امليدانية    املنظمة زيادة قدرهتا              ، واصلت       وجودها امليداين           تعزيز  يف   يا مع سياسة اليونيدو               متشّ 
  ١٢ باتت مجيع املكاتب اإلقليمية البالغ عددها                         ، ٢٠٠٨يف هناية عام          و .  والتأثري العام         املكاتب واملوظفني            

وعالوة على هؤالء املمثلني،                    . ة ممثلني لليونيدو           مكتبا حتت رئاس        ١٦ البالغ عددها       طرية املكاتب القُ       و  مكتبا  
 .وجاٍر تعيني سبعة موظفني آخرين                     ،   اطني موظفا فنيا و        أو    /و موظفا فنيا دوليا            ١٥دت املكاتب بعدد قدره                 زوّ 

 ماليني دوالر يف هناية كانون                  ٦,٨وازدادت قيمة أنشطة التعاون التقين اليت أجنزها املوظفون امليدانيون من                                            
وسيجري تعزيز            . ٢٠٠٨ديسمرب      / ماليني دوالر يف هناية كانون األول                          ٩,٤٧ إىل    ٢٠٠٧ ديسمرب    /األول   

قدرة املكاتب امليدانية على إجناز أنشطة التعاون التقين يف الفترة املشمولة بالتقرير املقبل نتيجة لزيادة عدد                                                                    
 .املوظفني الفنيني املنقولني إىل هذه املكاتب                            

 توسيع دائرة وجود                يف  اإلسهام        مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي                      ٢٠٠٤عام     املربم يف        اتفاق التعاون          يواصل      و 
رة     املصغّ    هاتكاليف مكاتب          متاما ب  اآلن   وتتكفّل اليونيدو            التجريـبية    االتفاق     فترة   وقد انقضت        . اليونيدو امليداين        

  إىل    ١٣من    املصّغرة       ر زيادة عدد املكاتب             تقرّ  و .  اإلمنائي     لربنامج    ل طرية التابعة        القائمة يف املكاتب القُ              
أرست املنظمة وجودا                 ، و   ا مصّغر    ا  مكتب    لتصبح      يف موزامبيق           التابعة لليونيدو          وصل   ال  جهة    طُوِّرت      و .  مكتبا    ١٦

 . عملها اآلن       اجلديدة     املصّغرة      املكاتب      وبدأت      . يف كمبوديا وقريغيزستان            ميدانيا جديدا هلا            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٦( A/63/309. 
 .٦٣/٢٣١قرار اجلمعية العامة   )٧( 



א א א =א

OO 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابعة لليونيدو تشّجع إقامة شراكات صناعية بني الشركات                                    وظلّت مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا ال                           
ويف اجتماع حضره رؤساء مجيع تلك املكاتب، جرى استعراض الوضع الراهن                                                     .  بلدا   ١٨احمللية واألجنبية يف              

للشبكة واُتفق على رؤية للعمل يف املستقبل ترمي إىل االستجابة إىل أولويات التنمية الصناعية مبواءمة عمل                                                                         
واهلدف البعيد األجل هو تعديل وضع الشبكة يف                                  . كاتب مع استراتيجيات اليونيدو على حنو أفضل                              تلك امل     

 االستثمارات         جيد ميكّنها من حشد            وضع     املذكورة تتمّتع ب          كاتب    ونظرا ألن امل       . سلسلة املساعدة اإلمنائية            
اليت ينبغي أن تطبقها               سؤول     االستثمار امل       ناقش االجتماع أيضا مبادئ             فقد   ،   املسؤولة      التنمية   الالزمة لتحقيق          

 .يف التكنولوجيات اخلضراء               تشجيع االستثمار          استثنائية ل    جهود     ويتعني أيضا بذل            . الشبكة     

األهداف اإلمنائية لأللفية من                          تحقيق     ل مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا اجلهود اليت تبذهلا اليونيدو                                                            وتدعم       
إىل املراكز            األجنيب     املباشر       زيد من االستثمار                 اجتذاب امل         إىل      هتدف    أللفية، اليت         ل دن    امل  خالل مشاركتها يف مبادرة                      

احلاسويب       اليونيدو          منوذج      برباجمية         باالستعانة         حتديد فرص االستثمار                  املكاتب يف          وتساعد        . فريقيا     أ احلضرية يف          
 .ذكورة      املكاتب امل          ع املشاريع االستثمارية من خالل شبكة                                 ي تشج   يف    و )الكومفار         (اإلبالغ      و  لتحليل اجلدوى           

 يف إدارة       تساعد    و تطوير التكنولوجيا            مبهمة التحفيز على           )٨(الدولية    لتكنولوجيا        من مراكز ا     انية   وتضطلع مث      
 .دة ّ مصادر الطاقة املتجد           طوير    ت جمال   يف   أحدها      نشطة     باء وصف أل      -٥ويرد يف الباب         . ي التكنولوج      التغيري    

 ومراكز التكنولوجيا               االستثمار والتكنولوجيا            ج مكاتب تروي        مواقع مجيع املكاتب امليدانية و                 ٥ويبّين الشكل         
 .الدولية   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
؛ واملركز الدويل لالرتقاء بتكنولوجيا الصناعة التحويلية )تريسيت، إيطاليا(املركز الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية  )٨( 

؛ واملركز الدويل لتعزيز الطاقة )هوانزو، الصني(؛ واملركز الدويل للمحطات الكهرمائية الصغرية )بنغالور، اهلند(
؛ ومركز شنغهاي )اسطنبول، تركيا(؛ واملركز الدويل لتكنولوجيا الطاقة اهليدروجينية )النزو، الصني(الشمسية ونقلها 

؛ واملركز الدويل لترويج تكنولوجيا املواد )شنغهاي، الصني(الدويل لترويج تكنولوجيا املعلومات التابع لليونيدو 
 ).موسكو، روسيا(؛ واملركز املشترك بني روسيا والربازيل للتعاون التكنولوجي )بيجني، الصني(

وضعت رؤية جديدة 
للمستقبل يف اجتماع ضم 
كل رؤساء مكاتب ترويج 

 . االستثمار والتكنولوجيا
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 توزيع مكاتب اليونيدو امليدانية ومراكز التكنولوجيا الدولية ومكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا  -٥الشكل 
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قا من        مصف   ٦٠وقد تعّززت أنشطة شبكة ترويج االستثمار والتكنولوجيا بفعل ارتباطها القوي بأكثر من                                                     
بني    " التوفيق    "وال تقّدم هذه املصافق خدمات                     .  اليونيدو      قامتها   اليت أ    ن والشراكات        التعاقد من الباط          مصافق     

 وزيادة قدرهتا التنافسية يف              ا  احمللية على حتسني أدائه             املنشآت     تساعد أيضا      ، بل   اجلهات املختلفة فحسب               
 .العاملية للتعاقد من الباطن                السوق   

 تعمل يف      اج األنظف    معنية باإلنت  لإلنتاج األنظف، ومخسة برامج وطنية             طنيا  مركزا و   ٣٣اآلن  ويوجد    
على اعتماد ممارسات         األوساط الصناعية    إلنتاج األنظف الذي يشجع           املعين با    برنامج اليونيدو       إطار 

الوطنية اليت تشكل        راكز أربعة من هذه امل       ةأمريكا الالتيني   هناك يف    ، و ةرة بالبيئ  ضا  غريوتكنولوجيات        
من املعلومات عن املراكز            مزيد  ألف   -٥ويرد يف الباب     .  من الشبكة اإلقليمية لإلنتاج األنظف           اءجز 

 .الوطنية لإلنتاج األنظف      
   

 إصالح األمم املتحدة وحتقيق االتساق على نطاق  -واو
 منظومة األمم املتحدة 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ستعراض السياسات الشامل الذي جيري كل ثالث سنوات                       ا

ألمم     واحدا من أدوات ا             التنفيذية       ألنشطة      ل  كل ثالث سنوات          الذي جيري        الشامل     السياسات       تعراض      اس ميثل   
منظومة األمم املتحدة، وجعلها أكثر                           ي يف     لتوفري إطار شامل لتوجيه أنشطة التعاون اإلمنائ                            املستخدمة        املتحدة      

 على حد        ورصد تنفيذها         ظومة      للمن   لتوجيه األنشطة التشغيلية                 هذه األداة       اجلمعية العامة             وتوظف      .فعالية   
 واإلجراءات واملعايري                اجملاالت السياساتية          حيدد    إداري     تقرير   بشأن إعداد        التوصل إىل اتفاق              وبعد    . سواء   

قد تطلب         وإضافة إىل ذلك،            . ، تعّد تقارير دورية عن هذه املسائل على مدى ثالث سنوات                                           واألطر الزمنية        
 .الصدد    يف هذا      حمددة   تقارير    اجلمعية العامة تقدمي              

األمني العام لألمم املتحدة 
مع أعضاء جملس الرؤساء 

/ برن، نيسان(التنفيذيني 
 ).٢٠٠٨أبريل 
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الذي جيري        الشامل       السياسات       خطة إدارة استعراض              إعداد     يف   عن كثب       اليونيدو هذا العام              وقد شاركت         
ِرضت     لشؤون االقتصادية واالجتماعية، وعُ                     لاألمم املتحدة          إدارة   ت إشراف       وذلك حت     كل ثالث سنوات،             

مشاركة كاملة            نيدو  اليو  كما شاركت       . واجلمعية العامة           يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي                   اخلطة وُنوِقشت         
 .املذكور     االستعراض       شمولة ب     يف األنشطة الفنية امل            

ألمم املتحدة          قي ا   أداء وظائف نظام منسّ               األنشطة الفنية بإصالح األمم املتحدة، وخاصة                                 ويرتبط الكثري من           
 على      املشترك بني الوكاالت           صعيد العمل         على    و .  ومواءمته        األمم املتحدة اإلمنائي            جهاز   بسيط     تو املقيمني      

: جلانه الفرعية، وهي            لتنفيذيني و        فعالية يف أعمال جملس الرؤساء ا                    ب تواصل اليونيدو مشاركتها                  ،   نطاق املنظومة          
 .األمم املتحدة اإلمنائية             وجمموعة      الرفيعة املستوى،           اللجنة اإلدارية          ، و  الرفيعة املستوى املعنية بالربامج                 للجنة    ا

مواءمة       يف   الرفيعة املستوى أداء دور فاعل                   اللجنة اإلدارية          و  الرفيعة املستوى املعنية بالربامج                  للجنة    وتواصل ا      
  واءمة     امل من أجل حتقيق           ددة    احمل  طوات      عدد من اخل       ، واالتفاق على            األمم املتحدة         االتساق على نطاق منظومة                 

اإلجراءات القُطرية              وتنسيق       فهي ذات أمهية خاصة يف وضع                       جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية                  أما    . والتبسيط     
عضو غري خاضع لنظام                 اليونيدو       و . ني  املقيم     ني نظام املنسق         ، وحتسني عمليات           "توحيد األداء        "مة ملبادرة        الالز   

التناوب يف الفريق االستشاري جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وهي واحدة من اجلهات املشاركة بنشاط يف                                                                          
كما     ، القُطرية     ألمم املتحدة        ا توجيه ألفرقة         اليت توفر ال       و موعة     مجيع األفرقة العاملة اخلمسة التابعة لتلك اجمل                         

ملعاجلة       جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية                  تنظمها     والبعثات القطرية اليت                حداث     العديد من األ          تشارك اليونيدو يف          
جلهود الرامية إىل زيادة             يل ا  التا  باب    الوسيناقش      .  القدرات     تقييم   ن قبيل     قضايا حمددة على املستوى القطري، م                     

 .ى نطاق املنظومة           االتساق عل      

  زيد من اجلهود يف جماالت        بذل امل  إىل    كل ثالث سنوات       الذي جيري    الشامل   السياسات    استعراض   ويدعو   
البلدان     وتنمية القدرات يف       ) على املدى الطويل      توفري التمويل املوثوق          ذلك مبا يف  ( املوارد   اجلنسانية وحشد     

املنظومة يف هذا اجملال،            جلهود املبذولة على نطاق           يف ا   سهامات   اليونيدو الكثري من اإل       وقّدمت    . النامية
  النسائية، وهو ما يناقشه الباب        حول متكني املرأة وتنمية املشاريع          للخرباء     حوار  بوسائل منها إجراء       

أنشطتها     لالضطالع ب       إضافية   د   موار  حشد    يف نظمة     باء، فقد أفلحت امل      -١ومثلما يبّين الباب        . جيم -١
  .مبادرة الربامج املوحدة       نشطة التنمية يف إطار       ل أود اليت تبذهلا يف زيادة متوي      اجله   قد أسهمت    التنفيذية، و  

  بسبل من بينها     كبرية يف تنمية قدرات البلدان النامية       تقّدم إسهامات       لفصول التالية أن اليونيدو      وستبني ا  
 .التعاون بني بلدان اجلنوب         تشجيع   

  
 =حتقيق االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة                     

وسعيها إىل حتقيق               تها  فعالي  وزيادة      اتساق منظومة األمم املتحدة                   تعزيز    كل االلتزام ب      اليونيدو ملتزمة             تزال    ال
يف   ملقر و    يف ا   املتخذة        هذا االلتزام يف اإلجراءات               ية جتسيد       كيف  ترد يف هذا التقرير             أمثلة كثرية         وتوضح     . النتائج   
 . املنظمة     ها الوكاالت اليت شاركت في                بني  املشتركة      الرئيسية      اجلهود     باب  وسيربز هذا ال      . امليدان   

حتقيق االتساق على نطاق                 " رفيع املستوى حول              احوار    مارس نظّمت اليونيدو يف مقرها بفيينا                        /ويف آذار     
االتساق ومبادرة            حتقيق     عملية     ل  اإلمنائية     نواحي    لتوّصل إىل فهم أفضل لل                ، وذلك ل       "اخلطوات املقبلة           : املنظومة     
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  ٣٠٠أكثر من     االجتماع    حضر  و . وحتديد املسار املقبل      تحديات الرئيسية        العيني ت لتوحيد األداء، و     
 مشاورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة                   نائبة األمني العام لألمم املتحدة ورئيسا             كان من بينهم       ،  مشارك  

ممثلون رفيعو املستوى عن الدول األعضاء يف اليونيدو                        ككل و     حول حتقيق االتساق على نطاق املنظومة                   
 ة ملنظومة األمم املتحدة، وأمانة جملس الرؤساء التنفيذيني                  ابع  تست عشرة مؤسسة        كبار من     فون   موظ  و 

 .وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية         

اجملموعة املعنية بالتجارة وبناء القدرات اإلنتاجية التابعة جمللس الرؤساء         إنشاء  وأّدت اليونيدو دورا بارزا يف     
والربنامج اإلمنائي ومركز التجارة العاملية والفاو ومنظمة التجارة   ) رئيسا(اد التنفيذيني واملؤلفة من األونكت 

، رّوجت اجملموعة برامج مشتركة يف عدد من البلدان املشاركة         ٢٠٠٨وخالل عام  . العاملية واللجان اإلقليمية  
املقيمني بدور الوكاالت    بصفة جتريـبية يف مبادرة توحيد األداء، ونظّمت دورة تدريـبية مشتركة لتوعية املنسقني          

دليل مرجعي مشترك     وأُِعّد بقيادة اليونيدو  . التابعة لألمم املتحدة فيما يتصل مبسائل التجارة والقدرة اإلنتاجية      
لدى االحتفال    ، وُوزِّع على الدول األعضاء  )ألف-٤انظر الباب  ( بني الوكاالت بشأن بناء القدرات التجارية     

تجارة وبناء القدرات اإلنتاجية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني، وذلك أثناء انعقاد      بتأسيس اجملموعة املعنية بال
 .مؤمتر األونكتاد الثاين عشر يف أكرا بغانا  

لوكاالت      ل برئاسة املدير العام، خطة عمل لتعزيز األثر اجلماعي                                    ،   األمم املتحدة املعنية بالطاقة                 آلية   وقد وضعت        
. استخدام الطاقة         والكفاءة يف        والطاقة املتجّددة            سائل املتعلقة باحلصول على الطاقة                    ألمم املتحدة يف امل            لتابعة ل    ا

وإقامة حوار         ، لكفاءة يف استخدام الطاقة                عن ا    واشنطن العاصمة           أنشطة خاصة مشلت عقد حلقة عمل ب                          وُنظّمت      
ناء انعقاد إحدى            رفيع املستوى حول خدمات الطاقة املقّدمة من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية يف أث                                                         

دورات اجلمعية العامة، وعقد اجتماع تقين أثناء مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير                                                                                 
سبل حصول         معنيا ب     األمم املتحدة املعنية بالطاقة ومرفق البيئة العاملية برناجما                                  استهلّت آلية       كما    . املناخ يف بولندا         

الكفاءة يف استخدام                و ز على مصادر الطاقة املتجددة،                      كّ ير  ،   مليون دوالر          ٤٥يمة     بق غرب أفريقيا على الطاقة                
 ونّسقت اليونيدو عملية إعداد مذكّرة القت استحسانا كبريا عن أزمة الطاقة وصالهتا بأزمة الغذاء                                                                 .الطاقة  

 .أكتوبر    / يف تشرين األول           جملس الرؤساء التنفيذيني            واألزمة املالية لتقدميها إىل معتكف                    

: هي  ،   يف مخسة من جماالت التركيز                      أعمال منظومة األمم املتحدة بشأن تغّير املناخ                                           جملس الرؤساء التنفيذيني                   ظّم    ون  
ف، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، واحلد من االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات،                                                                                       يّ التك   

   الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة                                              وإدارة       اليونيدو         وُدِعيت       .التمويل       /وختفيف آثار تغري املناخ                   
مذكرة أولية عن املسألة                       ت هاتان املنظمتان                  م دّ وق  . التكنولوجيا           نقل   إىل املشاركة يف تنظيم اجتماعات عن                                 

فيينا       ب سبتمرب       / يف أيلول        ا  اجتماع       تا  وعقد    ه،    يولي   /يف متوز     املعنية بالربامج               املستوى         لى اللجنة الرفيعة                 املعروضة ع         
كل    األنشطة املشتركة يف جماالت                        ل االجتماع إىل اتفاق بشأن                      صّ وتو   . ذكورة     اللجنة امل        للمنظمات األعضاء يف                   

من تنفيذ          والدروس املُستخلصة                  امللكية الفكرية،                ، ونقل التكنولوجيا وحقوق                     ا نقل التكنولوجي             من مؤشرات           
من    االحتياجات            تقييم     دليل      (Technology Needs Assessmentوبشأن الدليل املعنون                    بروتوكول مونتريال،                   

 . للبيئة على حتديثه                 اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة                            برنامج األمم املتحدة                   يعكف    الذي      ) التكنولوجيا          

واألفرقة      أما على الصعيد القطري، فقد اضطلعت اليونيدو بدور نشط يف أفرقة األمم املتحدة القطرية                                                      
الشراكات مع           لتعزيز   بالغة   املنظمة جهودا           وبذلت     . ج واألنشطة املشتركة            الربام   ويف    واجملموعات         املواضيعية      
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لعناصر       ايف أعقاب مرحلة تصميم وختطيط وبرجمة                          و .  مكّملة لواليتها           واليات    اليت تضطلع ب        الوكاالت      
 بدأت معظم البلدان املشاركة فيها بصفة                           ٢٠٠٨ وأوائل عام           ٢٠٠٧الرئيسية ملبادرة توحيد األداء يف عام                        

 ملّخص بالتطورات الرئيسية يف البلدان الثمانية املشاركة                                    ٢ويرد يف اجلدول            .ية تنفيذ براجمها املوّحدة              جتريـب  
 .٢٠٠٨بصفة جتريـبية يف عام             

   عمل املنظمة         ائق   يف مبادرة توحيد األداء إىل حتقيق تغيريات هامة يف طر                                 النشطة   وأّدت مشاركة اليونيدو               
رصد     يقوم ب      خمتلف أجهزة املنظمة               فريق مشترك بني            مثة  و. بق  ُنوِقش بعضها يف هذا الفصل يف وقت سا                         

أبرزت     و . تلبية الطلبات الواردة من امليدان                   ضمان التعجيل ب          و املشاركة بصفة جتريـبية               بلدان    ال التطورات يف        
لية    رح  امل قارير    تعمل الت       و  . املقر وامليدان أمهية مبادرة توحيد األداء                         املعقودة مع املوظفني يف                 احللقات الدراسية            

مبا يستجد من           املوظفني        عالم   إ املشاركة بصفة جتريـبية على                 بلدان     العن مشاركة اليونيدو يف                الشهرية     
 بني    بانتظام اجتماعات باالتصاالت الصوتية                   وُتعقد      . إجراءات املتابعة          اختاذ ما يلزم من          تطورات وضمان           

  يتوىل أحد كبار منّسقي العمل على                         و . قة  موظفي املقر وموظفي امليدان لتبادل املعلومات وتسوية املسائل املعلّ                                                 
يف خمتلف العمليات املشتركة بني                      مشاركة اليونيدو          اإلشراف على           حتقيق االتساق يف منظومة األمم املتحدة                           

 .طري    املستوى القُ        واملنفّذة على         الوكاالت      
  

 درة توحيد األداء الثمانية املشاركة بصفة جتريـبية يف مبابلدان األنشطة املضطلع هبا يف ال -٢اجلدول 
 ٢٠٠٨خالل عام 

 ماليني ٣,٣أقّرت اللجنة التنفيذية املشتركة ختصيص مبلغ 
دوالر يف إطار صندوق االتساق اخلاص بربنامج أمم متحدة 

 .امشتركروعا وبرناجما اثين عشر مش تنفيذواحدة من أجل 

أمم متحدة واحدة برنامج  من املقّرر أن ُيدرج قريبا جدا يف
ألنظف ج ااإلنتاته عن ذاشروع لليونيدو قائم حبد م: ما يلي

املقدمة يف سامهات امل عن الطاقة، فضاليف استخدام كفاءة الو
اجملموعة املعنية بالتجارة وبناء الربنامج املشترك يف إطار 

 .القدرات اإلنتاجية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني

شاء صندوق تفاهم عن إنرة مذكّجيري النظر حاليا يف إعداد 
 .موّحد

 ألبانيا

 ماليني ٣,٣أقّرت اللجنة العلمية املشتركة مبلغا إمجاليا قدره 
 .دوالر لتنفيذ عشرة مشاريع وبرامج

شروعني، وهي املنظمة مل/الرائدةالوكالة كُلِّفت اليونيدو بدور 
 األهداف اإلمنائية لأللفية شترك لصندوقملتشارك يف الربنامج ا

 .املواضيعية" قافة والتنميةالث"يف إطار نافذة 
  دوالر لغرض ٣٦٢ ٠٠٠ُحوِّل إىل اليونيدو مبلغ قدره 

ديسمرب /تنفيذ املشروعني املذكورين حبلول شهر كانون األول
٢٠٠٨. 

 أوروغواي
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خضع إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة 
 .٢٠١٠ لالستعراض وُمدد لغاية عام ٢٠٠٨-٢٠٠٤

إعداد مشروع برنامج أمم متحدة واحدة إىل وصل العمل يف 
 .مرحلة متقّدمة

وقّعت مؤسسات األمم املتحدة املشاركة، مبا فيها اليونيدو، 
 .مذكّرة تفاهم بشأن الصندوق الواحد

أُدِرجت يف برنامج أمم متحدة واحدة مشاريع مستقلة 
لليونيدو يف جمال بناء القدرات التجارية وتطوير املشاريع 

املتوسطة احلجم واإلنتاج األنظف، بالتالزم مع الصغرية و
مواصلة العمل على وضع برامج مشتركة لدى ثالثة من 

 .األفرقة العاملة املواضيعية اخلمسة

 باكستان

  
 .تشغيل الصندوق الواحد

 مليون دوالر ١٨,٣أقّرت اللجنة العلمية املشتركة مبلغا قدره 
 .ركةلتنفيذ ستة برامج من أصل سبعة برامج مشت

 مليون دوالر، ُحوِّلت منه ٢,٢ُخصِّص لليونيدو مبلغ قدره 
 . يف املائة وجار استخدامها٧٥نسبة 

يعكف فريق األمم املتحدة القُطري على وضع برنامج أمم 
 ليتكفّل بتنفيذ ٢٠١٠-٢٠٠٩متحدة واحدة املوّسع للفترة 

 يف املائة من أنشطة إطار عمل األمم املتحدة ٦٠ما نسبته 
 .٢٠١٠-٢٠٠٧عدة اإلمنائية للفترة للمسا

استعرضت اليونيدو املرحلة الثانية من برناجمها املتكامل من 
أجل توفيق حمتواه ودورته مع برنامج أمم متحدة واحدة 

 .٢٠١٠-٢٠٠٩للفترة 

 مجهورية تنـزانيا املتحدة

، تشمل أمم متحدة واحدةُوقِّعت مذكّرة تفاهم بشأن برنامج 
 .الواحدالصندوق االنتقايل 

أقّر فريق األمم املتحدة القُطري اختصاصاته، واالعتمادات 
املخّصصة وفق معايري الصندوق االنتقايل الواحد واستراتيجية 

 .حشد املوارد الالزمة
أدِرجت مسامهات اليونيدو يف ثالثة برامج من الربامج 

الفرعية التسعة؛ وكلّفت اليونيدو بريادة الربنامج الفرعي 
 ".فرص االقتصاديةالنمو وال"

 حلشد ٢٠٠٩يتواصل إعداد خطط العمل السنوية لعام 
 .األموال الالزمة للصندوق االنتقايل الواحد

 الرأس األخضر

أقّرت اللجنة العلمية املشتركة اعتمادا خمصصا من أجل 
 .٢٠٠٨الصندوق الواحد لعام 

 رواندا



א =٢٠٠٨א

 

OV 

 مليون دوالر للربامج املشتركة اليت ١٣ُخصِّص مبلغ قدره 
 حتقيق النتائج الرئيسية اخلمس إلطار عمل األمم تسهم يف

 .٢٠١٢-٢٠٠٨املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة 
 مليون دوالر لتنفيذ ١,٥خّصصت اليونيدو مبلغا قدره 

األنشطة املدرجة يف أربع نتائج من نتائج اإلطار املذكور 
 يف املائة من األموال ٨٠وجيري استخدام أكثر من . اخلمسة
 .ة إىل اليونيدواحملّول

سبتمرب استعراض منتصف املدة ألداء /سيكتمل يف هناية أيلول
 .الصندوق الواحد

 لتوفري ٢٠٠٩يتواصل إعداد خطط العمل السنوية لعام 
   .األموال الالزمة للصندوق الواحد

وقّعت أربع عشرة مؤسسة من مؤسسات األمم املتحدة، من 
نية من برنامج أمم متحدة واحدة ضمنها اليونيدو، املرحلة الثا

 .٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة 
. اتفق على عضوية اللجنة التوجيهية املعنية باخلطة الواحدة

وسيجري متثيل اليونيدو يف اللجنة املذكورة مرتني يف الفترة 
 والنصف ٢٠٠٨النصف الثاين من عام  (٢٠١٠-٢٠٠٨

 ).٢٠١٠الثاين من عام 
مليون دوالر تقريبا لتنفيذ  ٣٢من املتوقّع ختصيص مبلغ قدره 

وتواصل اللجنة . املرحلة الثانية من برنامج أمم متحدة واحدة
املعنية حبشد وختصيص األموال الالزمة للخطة الواحدة وضع 

معايري ختصيص األموال الالزمة لتنفيذ املرحلة الثانية من 
 .برنامج أمم متحدة واحدة

 فريقا إعداد ١١دها تولّت مجيع أفرقة تنسيق الربامج البالغ عد
 اخلاصة باخلطة ٢٠٠٨تقارير االستعراض السنوي لعام 

 اخلاصة باخلطة ٢٠٠٩الواحدة وخطط العمل السنوية لعام 
 .الواحدة

استعرض فريق األمم املتحدة القُطري مذكّرة التفاهم بشأن 
 .الريادة الواحدة وأقّرها جمّددا ملدة الشهور الستة التالية

ى الوفاء بالتزامها بسداد اشتراكها إىل وافقت اليونيدو عل
 ).دوالرا٦٥ ٨٢٣" (الدار الواحدة"

 فييت نام

. جلنة توجيهية مشتركة بني احلكومة واألمم املتحدةأُقّر إنشاء
 مليون دوالر من الصندوق الواحد لتنفيذ ١٣ُخصِّص مبلغ 

 .الربامج الثمانية املشتركة

 موزامبيق



א א א =א

PM 

دوالر لتنفيذ  مليون ١,١٣خّصصت اليونيدو مبلغا قدره 
 الشباب تشغيل:  ثالثة برامج مشتركة هيأنشطة يف إطار
ر مع تغّيوالتكّيف االعتبارات البيئية وتعميم ومتكني املرأة 

 .)الربنامج املشترك لصندوق األهداف اإلمنائية لأللفية (املناخ
 حلشد األموال ٢٠٠٩جار إعداد خطط العمل السنوية لعام 

 .الالزمة للصندوق الواحد
 لغاية ٢٠٠٩-٢٠٠٧من املقّرر متديد اخلطة الواحدة للفترة 

 يف أعقاب متديد إطار عمل األمم املتحدة ٢٠١١عام 
       .٢٠٠٩-٢٠٠٧للمساعدة اإلمنائية للفترة 

  الشراكات مع اهليئات واجلهات األخرى           -زاي 
 

 السعي املشترك لتحقيق األمن البشري                

 .ي، وّحدت اليونيدو قواها مع سائر مؤسسات األمم املتحدة واجلهات املناظرة                                                سعيا إىل تعزيز األمن البشر               

مفهوم ، استطالع أبعاد والدولية الوزارة االحتادية النمساوية للشؤون األوروبيةوتواصل اليونيدو، مبعاونة 
  مع الضغوط،فعلى التكّيواالقتصادية  االجتماعية والسياسيةالنظم ، مبا يف ذلك قدرة القدرة على التعايف

 املبادرةوتدعو . ٢٠٠٧وزارة يف عام استهلتها ال  اليتيئة فيينا لألمن البشريذلك يف إطار متصل مببادرة بو
عتمد على وهي ت. األمن البشريزيادة يف اليت تتخذ من فيينا مقرا هلا إىل أداء دور أقوى املنظمات الدولية 

املنظمات هذه بني فيما   الوقت نفسه على توطيد الروابطمل يفوتعالفردية هلذه املنظمات جماالت اخلربة 
 . وتعزيزهاحتديد هنج مشتركة عن طريقوذلك مع احلكومة النمساوية، نفسها اليت تتخذ من فيينا مقرا هلا، و

منع    "بعنوان      أغسطس حلقة دراسية              /، ُنظِّمت يف آب        فرباير   /يف شباط    األولية املعقودة            عمل    ويف أعقاب حلقة ال            
ويل    ي د  منتدى ألب باخ، وهو اجتماع سنو                   عقد    يف سياق      " ات، إقامة جمتمعات قادرة على التعايف                     النـزاع  

حول     املناقشات        ومتحورت         .صياغة حلول متعددة التخصصات                      سعى إىل         وي   القائمة    شاكل     أهم امل     يناقش    
وترية التنمية يف          توطيد السالم وتسريع               يف اليت تتخذ من فيينا مقرا هلا                   الدور الذي ميكن أن تؤديه املنظمات                     

اتفاق     التوصل إىل       أسفرت املناقشات عن              و . )سرياليون، غينيا، كوت ديفوار، ليربيا                    (احتاد هنر مانو      بلدان    
 وف  س ،  "منوذج للسالم والتنمية             : الدولة القادرة على التعايف               " معنون    بشأن مشروع متوسط األجل،                 

 .التنمية   حتقيق     بناء السالم و        م  يستقصي السبل اليت ميكن هبا ملفهوم القدرة على التعايف دع                                      

 :وفيما يلي الشراكات البارزة األخرى                     

للشباب       والئقة      املصلحة الذي يهدف إىل خلق فرص عمل منتجة                                 صاحبة    برنامج األطراف املتعددة                •
ربنامج      ال منظمة العمل الدولية و              مع   يف وضعه        ، الذي اشتركت اليونيدو                يف بلدان احتاد هنر مانو            

ألنشطة      باء وصف ل     -٦ويرد يف الباب        . بالتعاون مع شبكة تشغيل الشباب                    جزئيا   ُنفِّذ    اإلمنائي، و     
 ؛ الربنامج     هذا   يف إطار      املُضطلع هبا        
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شبكة تشغيل الشباب يف الصني، الذي تتعاون يف تنفيذه حاليا اليونيدو مع منظمة العمل                                                         برنامج     و  •
بدعم مايل من صندوق األهداف                       ) اليونسكو      (الدولية ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة                              

 اإلمنائية لأللفية؛         

 معين هبجرة الشباب وتشغيلهم ُينفّذ يف تونس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة                                                              برنامج   و  •
 .وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي                  األغذية والزراعة واملنظمة الدولية للهجرة                          

  
 ص شراكات مع املؤسسات املالية ومع القطاع اخلا                 

عّززت اليونيدو شراكاهتا االستراتيجية مع املؤسسات املالية وغريها من مصادر التمويل من أجل زيادة أثر                                                                    
 .ما تقدمه من تعاون تقين                 

، تعاونت املنظمة تعاونا وثيقا بوجه خاص مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية                                                     ٢٠٠٨وخالل عام         
ة تقنية ومشاورات على مدار ثالثة أيام بشأن سلسلة                                   وقد تظّمت باالشتراك معه حلقة دراسي                       ) اإليفاد    (

وعرضت املنظمتان جتارهبما يف تطبيق                        . أكتوبر    /القيمة وتنمية أسواق نافعة للفقراء يف روما يف تشرين األول                                         
وابتغاء حتقيق نتائج أكرب من                    .  على هذا، حّددت جماالت للتآزر                    وبناءً   . هنج سلسلة القيمة يف القطاع الزراعي                        

اون، وقّعت اليونيدو واإليفاد اتفاق شراكة استراتيجية لبذل جهود أكرب والقيام مبشاريع                                                            خالل التع       
تشجيع املشاريع            ) ب (سلسلة القيمة وتنمية االرتباط بني األسواق؛ و                             ) أ : (مشتركة، وال سيما فيما يلي                 

 إنتاج الغذاء والطاقة                 )ج (الصغرية واملتوسطة احلجم يف جمال الصناعات الزراعية وجتهيز املنتجات الزراعية؛ و                                                    
وساعدت اليونيدو أيضا يف تصميم مشاريع للصندوق املذكور يف كل من سرياليون ونيجرييا                                                                . األحيائية    

 . واهلند ستعمل على حتسني سبل حصول صغار املنتجني الزراعيني على التكنولوجيا ووصوهلم إىل األسواق                                                                   

 يف تنفيذ برنامج املصرف املعين بالتصدي لألزمة                                أما عمل اليونيدو املشترك مع مصرف التنمية األفريقي                               
الغذائية يف أفريقيا، فيتمثل يف وضع استراتيجية رامية إىل احلد من اخلسائر املتكبدة بعد احلصاد وتقييم                                                                         

 .حافظة املصرف الزراعية والتوصية بتنفيذ مشاريع جتريـبية بشأن نقل التكنولوجيا والتدريب                                                             

ت   مّ انض  أكتوبر      /ففي تشرين األول            . عاون مع القطاع اخلاص يف تنفيذ مشاريعها                              وسعت اليونيدو أيضا إىل الت                 
تمويل      مايكروسوفت ومؤسسة ال               وشركة     ،  )املستثمرون يف أفريقيا             (Africa Investorجملة    إىل كل من        

 الشركات األفريقية والشركات                   يف كبار املسؤولني التنفيذيني                 مسؤوال من           ٤٠ يف توجيه دعوة إىل                الدولية   
  فرصة أمام قيادات قطاع             جتماع      وأتاح اال     . األفارقة     ؤمتر وزراء الصناعة          حلضور م      أفريقيا     ولية العاملة يف        الد 

مشاركتهم       حول     و  فريقي   ألاالحتاد ا    استراتيجية التصنيع اليت يتبعها                 حول     آرائها    للتعبري عن       األعمال األفريقية         
ها اخلاصة       براجم   بشأن    اليونيدو     نتظام إىل       باتقدمي املشورة         على    واتفق ممثلو القطاع اخلاص               . يف تنفيذها     

كما     . شركات   غريها من ال        و  األفريقي     االحتاد    ا بني حكومات            بادراهت   على أن يروِّجوا مل           املساعدة التقنية و           ب
 .التجارية        أعماهلم     نمية   تحمّددة متصلة ب        رامج      سينظر املمثلون يف دعم ب              

لقائمة بني اليونيدو وشركة مايكروسوفت                وبناًء على األنشطة املضطلع هبا سابقا، أُّسست الشراكة ا              
إلعادة  ، وهي أول مركز متيُّز       Uganda Green Computersة للحواسيب غري الضارة بالبيئة باسم          شرك 
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 موظفا من ذوي املهارات العالية على             ٥٠يعكف املركز الذي يعمل به         و. يف كمباال  جتهيز احلواسيب      
برجميات مرّخصة        لية اجلودة اليت ُيعاد بيعها مبجموعة              حاسوب من احلواسيب العا           ١٠ ٠٠٠إعادة جتهيز   

ويوفّر املركز    .  دوالرا، وهو ثلث مثن احلاسوب اجلديد يف أوغندا                     ١٧٥ضمان ملدة سنة واحدة مببلغ             و 
 وقد استفاد منها        لبيع ما بعد ا خدمات     التدريب و    تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت و             خدمات الدعم ب     
وتعمل هذه الشراكة على تيسري              . من املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم                مشروع      ٧٠٠بالفعل أكثر من       

. وأصحاهبا    احمللية    احلجم     الصغرية واملتوسطة         شاريع   بالنسبة للم  بتكلفة زهيدة      امتالك احلواسيب الشخصية            
 .تكرار هذه املبادرة     طلبت حكومات يف بلدان أفريقية أخرى               و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شركة يف       بتوقيع اتفاق مشترك مع ال                  شركة هيوليت باكارد             برنامج شراكتها مع               وقامت اليونيدو يف إطار                 
تكنولوجيا        برنامج      املشاريع باستخدام              إقامة   من أجل تنفيذ برنامج تدريب اخلّرجيني اجلامعيني على                                      مايو   /أيار 

ئيا أو كلّيا،          للشباب العاطلني عن العمل جز                    التدريب      ويوفّر هذا الربنامج             .  يف أفريقيا       )GET-IT (املعلومات       
وهناك تسعة          . أوغندا وتونس وجنوب أفريقيا ومصر واملغرب ونيجرييا                                      كل من        تنفيذه حاليا يف            ي وجير  

 عملية مباشرة           ربة  خب يد املتدّربني          تزو  العمل احلر ومع             منهاجه مع التركيز على أسس                  مراكز للتدريب حسب              
من املتوقّع أن           و . دء مشاريع خاصة هبم              مما يساعدهم على العثور على عمل أو ب                        يف استخدام التكنولوجيا                 

تعتزم اليونيدو            و. ٢٠٠٩ طالب يف عام           ٢ ٠٠٠يصل عدد الطالب املستفيدين من هذا الربنامج إىل                                  
 . يف أفريقيا والشرق األوسط               ٢٠١٠ و  ٢٠٠٩عامي      والشركة إنشاء عشرين مركزا إضافيا للتدريب خالل                                

 

 املناصرة    إىل  أنشطة الدعوة    -حاء
 

شغيل وحدة خمّصصة للدعوة                    من خالل ت        مناصرة املنظمة            إىل  أنشطة الدعوة          زت أمهية        ّ، تعز   ٢٠٠٨يف عام      
 املعين باستراتيجية             كتب   امل  باسم اليونيدو داخل             ث الرمسي اجلديد       ّ تحد  امل العامة واالتصاالت يشرف عليها                   

 .املنظمة والتعلّم فيها             

املدير العام ونائبة رئيس 
شركة هيوليت باكارد، 

لشؤون التسويق يف أوروبا 
والشرق األوسط وأفريقيا، 

يتبادالن نسخ االتفاق 
املشترك بشأن برنامج 
 .تكنولوجيا املعلومات
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الكيفية      ولتبّين   ضوحا،     اليونيدو األساسية أكثر و             لتجعل رسائل          نطاق األنشطة اإلعالمية،                الوحدة    ووّسعت       
أمثلة واضحة مستمدة من                     طرح      من خالل      على حنو إجيايب           حياة الناس يف البلدان النامية                     ليونيدو     اليت تغري هبا ا        

، مبا فيها تقرير التنمية              لليونيدو       الرئيسية    وتروج الوحدة للتقارير              . أنشطة املنظمة يف جمال التعاون التقين                     
ر على     باستمرا    تعمل الوحدة          كما   . ٢٠٠٩فرباير    / يف شباط      قرر إصداره      مل ، ا )جيم -٢ الباب      انظر  (الصناعية      

 ،  إىل املناصرة       رئيسية للدعوة         ال داة   األ بوصفه       ته املتزايدة         أمهي  تجسيد     لعلى الويب         العام     املنظمة        موقع      حتديث   
 بالوسائط       منجزات اليونيدو          وتعمل أيضا على زيادة التنوع يف حمتوياته، مبا يشمل نشر املزيد من التقارير عن                                                

 .املتعددة    

ىل مشاركة         إ نظومة األمم املتحدة                التابعة مل      وسائل اإلعالم الدولية وشبكات املعلومات                            وتوّجهت أنظار             
بشكل كامل          يف اليونيدو          وأُبلغت اجلهات املعنية                املنظمة يف املؤمترات الدولية واالجتماعات الرفيعة املستوى،                                   

دور     اليت أبرزت          الرئيسية    األحداث الدولية           وفيما يلي       .  العاملية    هذه احملافل       أنشطة     ونتائج      داوالت      مب وفوري      
 :٢٠٠٨خالل عام        يف التنمية     الرئيسي      املنظمة     

، الذي تناول التنمية            )فرباير  / شباط   ٢يناير إىل     / كانون الثاين       ٢٥إثيوبيا،     (يقي    مؤمتر قمة االحتاد األفر          •
 الصناعية كموضوع أساسي؛                

 ؛ )أبريل   / نيسان    ١١ إىل     ٨اهلند،      (ات الزراعية       املنتدى العاملي األول للصناع                 •

 ؛ )أبريل   / نيسان    ١٨ إىل    ١٦السنغال،        (املؤمتر الدويل للطاقة املتجّددة يف أفريقيا                         •

 ؛ )مايو  / أيار   ٢١ إىل     ١٨الربازيل،       (املنتدى العاملي بشأن الطاقة املتجّددة                      •

 ؛ )أكتوبر    / تشرين األول         ٢٨ إىل     ٢٤جنوب أفريقيا،           (املؤمتر الثامن عشر لوزراء الصناعة األفارقة                        •

 ؛ )نوفمرب    / تشرين الثاين        ٢٠ و  ١٩كمبوديا،       (املؤمتر الوزاري ألقل البلدان منوا                    •

 ).مايو  / أيار   ٥ إىل     ٣مصر،     (املؤمتر العاملي املعين بإمكانية تعقّب املنتجات واألمن الغذائي                                         •

 .لة من هذا التقرير           وميكن االطالع على وصف موجز لبعض هذه األحداث يف الفصول ذات الص                                                

 

 



 

 
مقر اليونيدو يف مركز فيينا 

 .البحوث تساعد على حتسني خدمات التعاون التقين القائمة وتبّين خدمات جديدة ميكن تقدميها

 .ّد كبري من املشاريع اليت تنهض هبا اليونيدواملشاريع الصغرية يف جنوب آسيا تستفيد إىل ح

 .معايري النوعية تضمن النجاح لصادرات أمريكا الالتينية من األمساك اجملّهزة

 .اخلطوط اجلديدة ملواسري املياه الرئيسية توفّر املياه النقية من هنر بوه يف أوروبا الشرقية

 الكثري من أنشطة اليونيدو املتعلقة باألمن البشري وأقل البلدان منوا تركّز على توفري العمل للشباب 
 .ومهارات األعمال التجارية

 .فمشاريعها تثري وحتّد من الفقر من خالل الصناعة: لليونيدو مكانة خاصة يف منظومة األمم املتحدة
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   التركيز على املسائل األساسية         -ألف 
فمتانة القدرة على التحليل ودقة فهم                             . ليس من املبالغة التأكيد على أمهية النشاط البحثي لعمل اليونيدو                                              

كما أن     . قضايا التصنيع مقّومان أساسيان لصواب املشورة ولوضع برامج وسياسات فعالة حسنة التصميم                                                                    
 البحثي يعلي من قدر املنظمة بني مؤسسات األمم املتحدة األخرى واحلكومات والدوائر األكادميية،                                                                         النشاط   

 .مما جيعل اليونيدو مرجعا من املراجع األساسية لألفكار واملمارسات يف جمال التنمية الصناعية                                                              

 وأصحاب املصلحة               وبغية حتسني القدرات التحليلية للمنظمة وتقدمي خدمات أفضل ملوظفي املشاريع فيها                                                     
. ٢٠٠٨اخلارجيني، جرت عملية تطوير شاملة لربنامج فرع البحوث واإلحصاءات وأنشطته خالل عام                                                             

وكان اهلدف الرئيسي منها زيادة تركيز أنشطة البحوث واإلحصاءات على أبعاد التنمية الصناعية وجذورها                                                                   
لفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية، وبناء                              احلد من ا      : األساسية يف سياق أولويات اليونيدو املواضيعية وهي                                      

 .القدرات التجارية، والبيئة والطاقة                       

 : والقيمة املضافة واجلدوى                  والتكامل     وأسس برنامج البحوث اجلديد هي التركيز                             

يركّز الربنامج على جمموعة صغرية من املسائل الوثيقة الترابط اليت تصف التنمية الصناعية                                                         : التركيز    •�
ومن شأن زيادة التركيز تقدُّم                   . كّز على آثارها يف األولويات املواضيعية لليونيدو                                وتشرحها، كما ير          

=املعرفة؛     

توفر أعمال التحليل واإلحصاء املنفّذة يف إطار الوالية املنوطة من األمم املتحدة باليونيدو معا                                                                        : التكامل     •�
سوف توضع مؤشرات                و .  من التجارب العملية وتفسريا متسقا لالجتاهات الصناعية                                      صلبا   أساسا     

=حسب الغرض لتدعيم العمل التحليلي؛                         

 من املعارف العملية املفيدة غري املتاحة جلهات أخرى وميكن االستفادة                                                 أرصدة    تتراكم     : القيمة املضافة         •�
=منها مباشرة يف رسم السياسات وتصميم املشاريع الصناعية؛                                      

كومات ودوائر القطاع اخلاص وكذلك                           تركز اجلهود على تلبية االحتياجات احملددة للح                                 : اجلدوى      •�
=.هياكل اليونيدو األخرى من املعارف التشخيصية واملنهجية                                          

وسوف ختضع مسببات التنمية الصناعية والتغيريات اهليكلية ذات الصلة لدراسة من منظور البحث التطبيقي                                                                  
التكنولوجي على التصنيع،                    وسوف تتناول الدراسات تأثري االستثمار والتغري                                . القائم على أساس جتريبـي متني                  

. مع التركيز على دور االستثمار الداخلي بأشكاله املختلفة مثل اآلليات والبنية التحتية الصناعية واملعارف                                                                         
وسوف يوىل اهتمام خاص                   . كما سُيدرس بدقة دور تعلم التكنولوجيات والتغري املرتبط بتلك االستثمارات                                                  

 االستفادة من طاقات البحث وأرصدة 
٢ اخلربات واألفكار
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ركة وما تبذله من جهود لتكييف تكنولوجياهتا أو استحداث                                           لالختيارات التكنولوجية اليت تقوم هبا كل ش                             
الت إنتاجية يف صناعات خمتلفة وكيف                            ي إىل حتوّ      تكنولوجيات جديدة، مبا يف ذلك السبب الذي جيعلها تؤدّ                                         

 .يتم ذلك    

وسوف يستكمل هذا النوع من التحليل باستقصاء الظروف والعناصر الفاعلة وآليات التنمية اليت تسهم                                                                          
. حا يف احلد من الفقر، واستخدام الطاقة والبيئة استخداما مستداما، وبناء قدرات جتارية دينامية                                                               إسهاما واض        

وسوف توضع مؤشرات جديدة لقياس                             . وهبذا الشكل، يساهم البحث يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية                                          
لبحوث واألنشطة على                  األثر فيما يتعلق باحلد من الفقر وكفاءة استخدام الطاقة والبيئة، وسوف تركّز ا                                                       

 :اجملاالت التالية        

أدوار االستراتيجيات القائمة على االستثمار الرأمسايل واألنشطة اإلنتاجية واالستفادة                                                             : احلد من الفقر           •�
 املوارد الطبيعية، كل يف جماهلا، يف هتيئة بيئات ومبادرات لألعمال التجارية تسهم                                                             واستغالل       من العمالة         

=من الفقر املدقع وتقليل املستويات النسبية للفقر؛                                   على أرجح وجه يف احلد                   

الدور الذي تضطلع به خمتلف أنواع االستثمارات والتغريات التكنولوجية                                                    : بناء القدرات التجارية              •�
يف   ) بني القطاعني اخلاص والعام، عرب سالسل القيمة أو داخل التجمعات الصناعية                                                    (التعاون     ومناذج     

= األسواق الدولية؛             تعزيز القدرات التنافسية يف                

 والتكنولوجيات األنظف اليت حتافظ على املوارد على كفاءة استخدام                                                    التقنيات     تأثري    : البيئة والطاقة         •�
=.الطاقة والتوازن اإليكولوجي، يف سياق االستراتيجيات الصناعية والتغري اهليكلي                                                    

وسوف      . نة خدمات أخرى جديدة                  وستساعد نتائج البحوث على تركيز خدمات التعاون التقين القائمة واستبا                                                              
 يف األنشطة العملية والتعلم من اخلربة املستمدة من تطبيق تلك املعارف ميدانيا                                                                        اجلديدة      يؤدي إدراج املعارف                   

ومن مث، سوف تسعى املنظمة إىل توثيق                                  ". منظمة تنشد املعرفة                 "إىل فهم أفضل بكثري وتعزيز اليونيدو بوصفها                                         
 . املعنيني بالتعاون التقين، وذلك على مجيع مستويات إنتاج املعرفة                                                         التعاون بني الباحثني واملوظفني                         

ومن املهام الرئيسية لفرع البحوث واإلحصاءات يف املستقبل بناء إطار أساسي للسياسات الصناعية ميكن أن                                                                              
  ويف ظل اقتصاد عاملي يزخر بدوائر                      . يستخدم لوضع، استراتيجيات قُطرية فضلى يف جمال التنمية الصناعية                                              

وحيث إن         .  أن تراعي تلك االستراتيجيات التطورات الوطنية واإلقليمية والدولية                                                 الواجب     الرأي، يغدو من            
حبوث اليونيدو ستجرى على مجيع املستويات، فسيسمح اإلطار السياسايت القائم عليها للبلدان بإدراج شىت                                                                        

 .أنواع املسائل، الداخلية والدولية، يف استراتيجياهتا                                  
   

 ل للتنمية العاملية         حمف-باء 
تتطلب فعالية التعامل مع التطورات االقتصادية العاملية املعقدة أن يقترن التعاون التقين أيضا بأنشطة هتيئ                                                                     
ساحات عاملية للتحاور ميكن من خالهلا ألصحاب املصلحة أن يتبادلوا األفكار واملعلومات واألحباث                                                                   

ة واسعة من اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص من                                          وتوفر اليونيدو حمفال مشتركا جملموع                       . واخلربات      
 .أجل توثيق التعاون وفتح باب احلوار وإقامة الشراكات                                      
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ويقتضي تكوين معارف ومنهجيات وتوصيات سياساتية جديدة، يف مجلة أمور، إقامة روابط مع مؤسسات                                                                             
نامج البحوث اتفاقات مع أجهزة                        وسوف يربم بر         . األمم املتحدة ذات الصلة ومع اجلامعات ومراكز البحث                                     

األمم املتحدة األخرى واملؤسسات األكادميية الرفيعة ومراكز التفوق املتخصصة يف التنمية الصناعية                                                                   
، ُعززت       ٢٠٠٨وخالل عام         . معها    ‘ شراكات معرفية         ‘وأولويات اليونيدو املواضيعية ويتعاون أو يقيم                                   

وجيري      . ت النامية وقسم التنمية الدولية يف جامعة أوكسفورد                                     الشراكات القائمة مع املعهد الياباين لالقتصادا                             
. إعداد شراكة جديدة مع جامعة األمم املتحدة لدراسة أمناط التصنيع يف البلدان النامية السريعة التقدم                                                                 

وسوف يؤدي ذلك إىل توسيع قاعدة املعارف يف املنظمة واستحداث أوجه تآزر يف جمال املعلومات لتكوين                                                                                
 .ة معارف جديد         

   
 ٢٠٠٩تقرير التنمية الصناعية لعام           -جيم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقرير التنمية الصناعية 
من منشورات اليونيدو 

=.الرئيسية
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وتقارير التنمية الصناعية من                    . يرتبط نشر نتائج البحوث ارتباطا وثيقا بعمل اليونيدو كساحة عاملية للحوار                                                     
ة   قة جديد       وتقّدم التقارير رؤى متعمّ                    . الثمار الرئيسية لنشاطها البحثي وهلا مكانة بارزة على الصعيد الدويل                                             

وسوف تزيد من            .  احلديثة وحتدياهتا، وتتعمق يف حبث فعالية السياسات الصناعية                                      الصناعية    عن منافع التنمية           
 .تركيزها على املواضيع اإلمنائية الرئيسية                       

 ، الذي حيمل عنوانا فرعيا هو                   ٢٠٠٩تقرير التنمية الصناعية لعام                    العمل يف إعداد              ٢٠٠٨وقد اكتمل يف عام               
التحديات الصناعية اجلديدة اليت تواجه أفقر مليار إنسان والبلدان                                                 : بالصناعة     ق واالرتقاء          النفاذ إىل األسوا            "

 اجلديد إىل أن بلدانا كثرية عاجزة عن إقامة اقتصاد صناعي نشط قادر على                                               التقرير   ويشري     ." املتوسطة الدخل          
الصناعة، املدفوعة بقوة النمو                     املنافسة، بينما تكافح بلدان أخرى للبقاء على مستواها احلايل، وذلك رغم أن                                                  

ويستعرض        . اهلائل يف حجم التجارة، قد انتشرت بسرعة يف البلدان النامية خالل السنوات الثالثني املاضية                                                               
يف حماولتها النفاذ إىل األسواق العاملية لتسويق                               " أفقر مليار إنسان          " الفرص املتاحة للبلدان اليت تضم                      التقرير   

ويركّز التقرير يف أغلبه               . سطة الدخل اليت تسعى سعيا جادا إىل االرتقاء بصناعاهتا                                   مصنوعاهتا، وللبلدان املتو                 
 .على التصنيع، غري أنه يناقش أيضا استخراج املوارد، الذي ميثل ثاين صناعة رئيسية يف البلدان النامية                                                                 

ناعية، مما يفتح طرقا                وتؤدي التغريات غري املسبوقة يف االقتصاد العاملي إىل إعادة تعريف مفهوم التنمية الص                                                           
فاهليكل الصناعي آخذ يف التغري بشدة بسبب التحول من صنع املنتجات إىل أداء املهام                                                               . ويغلق طرقا أخرى            

وملا كانت السمات البنيوية ختتلف من بلد إىل آخر، وجب أن ختتلف                                            . وتغري مواضع التركيز اجلغرايف                  
 على ثالثة جوانب يف التغري اهليكلي                            التقرير    ويركّز     . ور  االستراتيجيات الصناعية املوضوعة ملعاجلة تلك األم                                 

الذي تشهده الصناعة، حيث يصبح السؤال مع تطور الصناعة، ماذا تنتج، وأين تنتج، وأين تباع املنتجات؟                                                                        
 إىل حتسني فهمنا هلذه التغريات اهليكلية وحيدد بعض االستجابات على صعيد السياسات                                                               التقرير    ويسعى      

ويناقَش      . مساعدة البلدان على اقتحام دائرة االقتصاد الصناعي العاملي واالرتقاء يف مراتبه                                                 بغية     االقتصادية     
ويوضح حيز السياسات املتاح للبلدان، وفق مستوى تطورها ومعدل منوها، ومن خالل عدد من دراسات                                                                              

 .احلاالت اإلفرادية          

 العامل، مبا يف ذلك تدابري التقّدم                        أيضا، على غرار ما سبقه، األنشطة الصناعية عرب                              التقرير   ويستعرض هذا           
 وقد ُوسع نطاق              .  اهلامة بني املناطق وداخل املنطقة الواحدة                                البنيوية      التكنولوجي، ويربز االختالفات                      

تقرير التنمية الصناعية للفترة                  استخدام مؤشر اليونيدو لقياس األداء الصناعي التنافسي، الذي استحدث يف                                               
عة وتصديرها بشكل تنافسي، ليشمل                          درات الدول على إنتاج سلع مصنّ                          يف حماولة لقياس ق             ٢٠٠٣‐٢٠٠٢
 . بلدا   ١٢٢

   
   جمموعة كاملة من املعلومات        -دال  

ال تزال إصدارات اليونيدو البحثية تشمل خمتلف أنواع املنشورات من ورقات عمل ونقاش، ودراسات                                                                           
وافية، وورقات مؤمترات، وأدلة                         يف دوريات، وكتب، وخالصات                        منشورة      حتليلية قُطرية وقطاعية، ومقاالت                        

وميكن االطالع على مزيد                  . وحوليات وقواعد بيانات متعلقة باإلحصاءات الصناعية                                 ومنهجيات، وتقارير،                 
=.جيم ودال      -٦من املعلومات يف البابني                 
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 يصدر       يف التنمية الصناعية                  مواضيعية        وسوف يكون من بني اإلصدارات الرئيسية اجلديدة منشور بعنوان مسائل                                                              
بع مرات أو مرتني يف السنة يركّز على تأثري االجتاهات االقتصادية والسياسية الرئيسية احلالية على التنمية                                                                                             أر  

ويشمل القراء املستهدفون املسؤولني احلكوميني والباحثني واملمارسني يف جمال                                                               . الصناعية يف البلدان النامية                       
وإىل جانب القنوات التقليدية                             . فئات اجلمهور املستهدفة                    وسوف ُتتَّبع أساليب خمتلفة للتعميم باختالف                                      . التنمية      

، سوف يستخدم لنشر البحوث مستقبال موقع                                     )مبا فيها املشاركة يف املؤمترات وإصدار النشرات اإلعالمية                                               (
اليونيدو على اإلنترنت استخداما مكثفا وسوف ُتعتمد ُنهج جديدة مثل موجزات عن السياسات تستهدف                                                                                         

 .وسوف تصبح املكاتب امليدانية قنوات هامة لنشر نتائج البحوث                                                       . ي املستوي        صانعي السياسات رفيع                   
 
 



 

 
 مقر اليونيدو يف مركز فيينا الدويل

 .البحوث تساعد على حتسني خدمات التعاون  وتبّين خدمات جديدة ميكن تقدميها

 .ّد كبري من املشاريع اليت تنهض هبا اليونيدواملشاريع الصغرية يف جنوب آسيا تستفيد إىل ح

 .معايري النوعية تضمن النجاح لصادرات أمريكا الالتينية من األمساك اجملّهزة

 .اخلطوط اجلديدة ملواسري املياه الرئيسية توفّر املياه النقية من هنر بوه يف أوروبا الشرقية

 الكثري من أنشطة اليونيدو املتعلقة باألمن البشري وأقل البلدان منوا تركّز على توفري العمل للشباب 
 .ومهارات األعمال التجارية

 .فمشاريعها تثري وحتّد من الفقر من خالل الصناعة: لليونيدو مكانة خاصة يف منظومة األمم املتحدة
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إن اجلهـود املنّسـقة املـبذولة لتقلـيل نسـبة األشخاص الذين يقلّ دخلهم عن دوالر واحد يوميا إىل النصف بني                      

ــتقرير األمــم املــتحدة بشــأن   . ٢٠٠٨ بــدأت تــؤيت مثارهــا يف عــام   ٢٠١٥ و١٩٩٠عــامي  األهــداف فطــبقا ل
ــية لأللفــية ــبدى اجتــاه عــام حنــو )١(،٢٠٠٨ اإلمنائ ــناقص الفقــر يف العــامل  ت ــتقرير أشــار إىل أن هــذا  .  ت  إال أن ال

االجتـاه التناقصـي يتسـم باخـتالفات إقليمـية ذات شـأن، وأن الـزيادات يف أسـعار السـلع يف األمد املتوسط إىل                         
وقـد يكون لألزمة املالية الدولية املستمرة آثار سلبية أقوى        .  ملـيون شـخص أشـد فقـرا        ١٠٠الطويـل سـتجعل     

 .لكحىت من ذ

 اإلمنائية  وتـثري هـذه البيـئة االقتصـادية والسـنوات السـبع املتبقـية عـلى بلـوغ السـنة املسـتهدفة لتحقيق األهداف                       
وقد تصّدت اليونيدو هلذا التحدي ببذل كل جهد ممكن من أجل احلد من الفقر    .  حتديـا ال ُيسـتهان به      لأللفـية 

اد بيئة مواتية هلذا القطاع، ستظل السياسات وإلجي. مـن خـالل الصـناعة، مـع تركيز قوي على القطاع اخلاص            
 . الصناعية مع بناء املؤسسات وخدمات الدعم الصناعي جماالت مهمة للمساعدة

   
 الدعم السياسايت من أجل صناعات قادرة على املنافسة  -ألف

 وتنمية القطاع اخلاص
 

ولية وحفز االنتقال إىل الصناعات اليت      تلـزم سياسـات فّعالـة جلعـل القطاعـات الصناعية قادرة على املنافسة الد              
بيد أن هيئات صنع السياسات يف البلدان النامية عادة . تعـتمد بكـثافة عـلى التكنولوجـيا وتضـيف قـيمة كـبرية           

وبالتايل . مـا تكـون من الضعف حبيث ال ميكنها دعم عملية التغيري اهليكلي وإجياد قطاع خاص مفعم بالنشاط                  
 :وتركز التدخالت على ما يلي. قويتهاأنشأت اليونيدو برناجما لت

إنشـاء وحـدات معلومـات معنـية باملنافسـة يف مؤسسـات القطـاعني العـام واخلـاص الرئيسية                    )أ( 
ــة وعــلى اتصــال مباشــر بأعــلى مســتويات صــنع السياســات         ــيون لديهــم املؤهــالت الالزم ــا أكادمي . يعمــل هب

ــية الصــارمة الالزمــة لرســ     ــيذها   ومهمــتهم هــي توفــري األســس التحليل ــرة بشــدة وتنف م سياســات صــناعية مؤث
 ورصدها؛

ــياس األداء     " مراصــد صــناعية "إنشــاء  )ب(  ــتجارة والصــناعة وق ــية يف ال ــات العامل لرصــد االجتاه
 .الوطين وأداء الشركات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٨أغسطس / لألمم املتحدة، آب إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  نشرته  )١( 

= من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجيةاحلّد ٣
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وقـد اسـتهلت اليونـيدو عـدة بـرامج لدعـم القـدرة عـلى املنافسـة يف أمـريكا الالتينـية، حيـث أنشـأت وحدات                        
وقـد ولّـدت هـذه الـربامج طلبا سريع التزايد على برامج          . ا الشـأن يف إكـوادور وبـاراغواي       لـلمعلومات يف هـذ    

 .أفريقيا جنويب الصحراء الكربىمشاهبة يف مناطق نامية أخرى، من بينها 

 ومتخـض عـن إنشاء وحدة معلومات معنية باملنافسة يف           ٢٠٠٣وقـد اسـُتهل أول بـرنامج يف إكـوادور يف عـام              
، مبـا كفل   ٢٠٠٦وصـارت هـذه الوحـدة جـزءا رمسـيا مـن الـوزارة يف عـام                  . ون املنافسـة  وزارة الصـناعة وشـؤ    

ــام واخلــاص     ــا مــن جانــب القطــاعني الع ــد ســاعدت الوحــدة يف رســم سياســة إكــوادور    )٢(.االعــتراف هب   وق
ــيمها الحقــا   ٢٠٠٨الصــناعية يف عــام   وحّولــت الوحــدة إىل . ، وســوف تشــارك يف تنفــيذ بــرامج حمــددة وتقي

 وقـــد احتفظـــت اليونـــيدو . حصـــاءات والدراســـات الصـــناعية يف األمانـــة الفرعـــية لشـــؤون املنافســـة إدارة لإل
 .بدور استشاري

دعم عـدة تنمية القطاع اخلاص وأتاحتها على اإلنترنت، واهلدف منها     ، اسـتحدثت اليونـيدو      ٢٠٠٧يف عـام    و
مــع  ،لقطــاع اخلــاص وتنفــيذها صــوغ بــرامج تنمــية اجهودهــم الرامــية إىلمقــّرري السياســات واملمارســني يف 

 ثالثــة مواضــيع، هــي تنمــية الــتجّمعات والشــبكات وإقامــة احتــادات تصــدير وتعزيــز املســؤولية    التركــيز عــلى
 مسـتعمليها على    ُتْرِشـد تنمـية القطـاع اخلـاص، كمـا         لملـبادئ األساسـية     وتبـّين العـدة ا     .االجتماعـية للشـركات   

 ٢٠٠٨يف عام   وقد أضيف.مـراحل الصوغ والتنفيذ والتقييم امـتداد دورة املشـروع، مـن مـرحلة اإلعـداد إىل       
). مبا يف ذلك الغرف التجارية ومنظمات أرباب األعمال        ( التجارية تنظـيمات للمنشـآت   عنصـر يـتعلق بإنشـاء       

 .ومن املعتزم يف املستقبل إضافة مواضيع مثل حتليل القدرة على املنافسة
   
 عاتتنمية التجّم -باء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تقوم هبا الوحدة ومنشوراهتا يف املوقع الشبكي   ميكن االطالع على أعمال املرصد الصناعي والدراسات التحليلية اليت  )٢( 

)www.ecuadorindustrial.org.( 

يزيد أصحاب الشركات 
الصغرية يف نيكاراغوا 

لى املنافسة قدرهتم ع
 .بتضامنهم
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 احلجــم إىل التصــدي للــتحديات املرتــبطة بغــياب توســطةاملصــغرية وات املشــاريع الجتّمعــية يهــدف بــرنامج تنمــ
الـروابط بـني املشـاريع الصـغرية ومؤسسـات الدعـم، وهـو مـا حيـول يف كـثري من األحيان دون حتقيق املشاريع               

ويزيد برنامج  .  احلجـم إمكانـات منّوهـا الكـامل، ال سـيما يف سياق سالسل القيمة العاملية                توسـطة املصـغرية و  ال
 .ات من تركيزه على العمل مع الفقراء مباشرة لتعزيز دوره يف احلد من الفقرتجّمعتنمية ال

 احلجـــم يف إثيوبـــيا وإكـــوادور توســـطةاملصـــغرية وات املشـــاريع الجتّمعـــوجيـــري االضـــطالع مبشـــاريع لتنمـــية 
وبدعــم مــايل مــن . وا واهلــندومجهوريــة إيــران اإلســالمية وباكســتان والســنغال وكولومبــيا واملغــرب ونــيكارغ  

ات الفييتنامية  تجّمعاحلكومـة اإليطالـية، تسـتهل اليونـيدو اآلن مشروعا مبتكرا يف فييت نام يهدف إىل توأمة ال                 
ــند    ــّرب يف اهل ــرار هنــج ُج ــية، عــلى غ ــة   . واألجنب ــعويســاعد مشــروع اســُتهل إلقام ــات   يفجتّم  صــناعة مكّون

، مما يسّهل   باشتراطات النوعية هلذه الصناعة    احمللـيني على الوفاء       املوّرديـن  بروسـيا السـيارات يف مـنطقة َسـمارا        
 يف   مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا    وقـد ساعدت  .  يف سالسـل القـيمة العاملـية        مـوردي سـامارا    اندمـاج 

 .ات والية أوريسا باهلندجتّمعإيطاليا واململكة املتحدة واليابان على تعزيز التنمية النظيفة يف 

 :لى ذلك، جتدر اإلشارة إىل أنشطة بناء القدرات ونشر املعارف التاليةوعالوة ع

ــية، صــناع         • ــة الفرنســية للتنم ــع الوكال ــتعاون م ــة دراســية ُعقــدت يف مرســيليا، فرنســا، بال عّرفــت حلق
 ات؛تجّمع بقضايا تنمية اليف أفريقيا جنويب الصحراء ومشال أفريقيا،السياسات والقادة الصناعيني 

ن بالــتعاون مــع مركــز التدريــب الــدويل الــتابع ملــنظمة العمــل الدولــية يف توريــن،   ا تدريبــيناحدثــُنظــم  •
 ؛إيطاليا

 الصغرية واملتوسطة   املشاريعات وشبكات   جتّمعـ مـبادئ وممارسـات إنشـاء        ي بشـأن  ـ تدريـب  بـرنامج  ُنظـم  •
ــيا  احلجــم  ــتجارة والصــناعة وزارةاالشــتراك مــع  بيف جــنوب أفريق ــيا،  ال ــتوريا يف يف جــنوب أفريق  ، بري

 ؛جنوب أفريقيا

 ُعقد ات وتعزيـز املسـؤولية االجتماعـية للشركات،   تجّمعتنمـية الـ  يف سـياق أنشـطة اليونـيدو الرامـية إىل          •
 ات األخرية تجّمعاجـتماع فـريق خـرباء يف نـيودهلي، اهلـند، ملناقشـة الـدروس املستخلصـة مـن مشاريع ال                  

 .يف اهلند
   

 سائيةاملشاريع الريفية والن تنمية   -جيم
 

املشـاريع الريفـية والنسـائية العمـل عـلى إقامـة املشاريع يف البلدان النامية، مع التركيز على                   تنمـية   حيفّـز بـرنامج     
ويف إطــار هــذا الــربنامج، أعــّدت اليونــيدو مــناهج تعليمــية بشــأن تنمــية القــدرة عــلى إقامــة  . النســاء والشــباب

. ليشيت ورواندا وغينيا والكامريون وموزامبيق وناميبيا     -يموراملشـاريع لـلمدارس الـثانوية واملهنـية يف أنغـوال وتـ            
عـلى نطاق   قة املـبذولة    وتسـتأثر زيـادة فـرص العمـل أمـام الشـباب أيضـا بنصـيب مـن اجلهـود التعاونـية واملنسّـ                       

ويف هـذا السـياق، استهلت اليونيدو برناجما، بدعم مايل من حكومة اليابان، من أجل            . مـنظومة األمـم املـتحدة     
 .باء-٦ يف بلدان احتاد هنر مانو يرد وصفه يف البابالشباب 
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ويف واليـة اخلـرطوم، السـودان، تسـاعد اليونـيدو عـلى حتسـني املهـارات املهنـية والتقنـية عـن طريق إقامة أربعة             
وة على  وعال. مراكـز تدريـب مبشـاركة حكومـة الواليـة والقطـاع اخلـاص وبدعم مايل من املفوضية األوروبية                  

ذلـك، جيـري تطويـر مركـز قـائم، كمـا سـيجري تدعـيم املـنظمات اجملتمعـية وكذلك املنظمات غري احلكومية                        
 من ٦ ٠٠٠ويتمثل اهلدف املنشود يف تدريب . لكـي تـتمكّن مـن املسامهة بفاعلية يف تدريب النازحني داخليا       

انيات لتوفري خدمات لتنمية األعمال     وسوف تزود املراكز أيضا بإمك    . الشـباب والـنازحني داخلـيا عـلى األقـل         
 .التجارية من أجل دعم املبادرات الرامية إىل إدرار الدخل

 الذي   املشاريع وتنميةوار بني اخلرباء بشأن متكني النساء       جيم، فإن احل  -١وكمـا جـاء يف املناقشـة الـواردة يف الباب            
 . النسائية مبزيد من الفاعلية يف املستقبلريعاملشا سوف يساعد اليونيدو على تعزيز ،يوليه/جرى تنظيمه يف متوز

   
   الصناعات الزراعية -دال

تساعد مراكز التدريب يف 
والية اخلرطوم بالسودان 
الشباب والنازحني على 
 .حتسني قدراهتم التقنية

توفّر منتجات اخليزران 
مصدرا مرحبا لكسب 

الرزق يف مجهورية الو 
 .الدميقراطية الشعبية
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ــيدية إىل االقتصــادات        ــية التقل ــتقال مــن االقتصــادات الريف ــدور رئيســي يف االن تضــطلع الصــناعات الزراعــية ب
وتســاعد اليونـيدو الــبلدان عـلى اكتسـاب املهــارات والتكنولوجـيات الالزمــة لتنمـية هــذه      . الصـناعية التنافسـية  

وقد . وُتسـدى هـذه املسـاعدة أيضـا للـبلدان الـيت تضع على رأس أولوياهتا العيش مبنأى عن العوز              . صـناعات ال
ــتجات الصــناعة الزراعــية مبخــتلف صــنوفها، مــن الغــذاء إىل       ، الوقــود األحــيائي أّدى الطلــب املــتزايد عــلى من

دان، إىل فتح سبل جديدة أمام      واحلاجـة إىل إعـادة بـناء قـدرات جتهـيز األغذيـة بعـد احلـروب يف عـدد مـن البل                      
 .املساعدة التقنية اليت تقدمها املنظمة للصناعات الغذائية

  
 جتهيز األغذية   

. اسـُتهلت بـرامج جديـدة مـن أجـل االرتقـاء بسالسل القيمة الزراعية وفتح قنوات تسويق للمنتجات الزراعية                   
ة وفتح قنوات تسويق للمنتجات الزراعية      ويف أول مـرحلة مـن برنامج إقليمي لالرتقاء بسالسل القيمة الزراعي           

يف غــرب أفريقــيا، جيــري اســتحداث أربــع سالســل قــيمة يف بوركيــنا فاســو للبصــل والــثوم واللوبــيا اخلضــراء    
ومن املتوخى التوسع يف ذلك ليشمل سالسل . ويسـتند دعـم اإلنـتاج إىل متطلـبات السوق        . والشـّمام واملـاجنو   

قة غــرب أفريقــيا، ومـن املــزمع إرسـال بعــثة إىل بـنن والســنغال وغانــا    قـيمة أخــرى يف بوركيـنا فاســو ويف مـنط   
 .  مـــن أجـــل إعـــداد بـــرامج لسالســـل قـــيمة خمـــتارة يف هـــذه الـــبلدان ٢٠٠٩ومـــايل والنـــيجر يف أوائـــل عـــام 

وكوت ديفوار ) مبا يشمل جتهيز اللحوم أيضا(وجيـري إعـداد مشـاريع لصـناعة األلبان من أجل بوركينا فاسو      
 .ومايل ومدغشقر

وجيـري تنفـيذ مشـاريع مـن نـوع آخـر يف بوركيـنا فاسـو ومجهوريـة تنـزانـيا املـتحدة وروانـدا والكونغـو ومايل                  
وتدعـم هذه املشاريع إدماج املناطق الريفية املهّمشة يف اقتصاد السوق العاملي عن طريق              . واملغـرب وموزامبـيق   

 إىل هنــج مراكــز جتهــيز األغذيــة الــذي وهــي مســتندة. ربــط منشــآت جتهــيز األغذيــة الصــغرية بقــنوات الــتوزيع
وقد تطورت هذه . اسـُتحدث عـلى أسـاس الـدروس املستخلصـة مـن مشـاريع سـابقة يف بلـدان أفريقية وعربية             

 .ات من املنشآت الصغرية وقنوات التوزيعجتّمعاملراكز من عمليات جتهيز صغرية إىل 

لسوق يف عملية جتهيز األغذية، تبّدت حاجة       ومـع تـزايد أمهـية الـتكامل بـني سالسـل القيمة ومعرفة اجتاهات ا               
وتوفر . إىل تقيـيمات مفّصـلة للفـرص املـتاحة يف السـوق وإمكانـات اإلنـتاج جنـبا إىل جنـب مـع خطط العمل                      

ــيدو الرئيســية لتنمــية القطــاع ذلــك    ــيمة    . خطــط اليون ــثماين سالســل ق ــيا ُوضــعت خطــة رئيســية ل . ويف إثيوب
وســوف يعــود ذلــك بالفــائدة عــلى  . لــَنهج واختــبار اســتدامته وأثــره واســتخدمت اخلــربة املكتســبة يف تنقــيح ا 

 .املساعدة التقنية اليت سُتسدى مستقبال لصناعة جتهيز األغذية

ُنظِّم بالتعاون مع   " حان الوقت لنظرة جديدة   :  يف أفريقيا  امليكـنة الزراعـية   "وعقـد فـريق خـرباء اجـتماعا بشـأن           
ميكـنة الزراعـية ومعوقاهتـا وحـدد آلـيات الدعـم الالزمـة للنمو               واسـتعرض االجـتماع الوضـع الـراهن لل        . الفـاو 

 Agricultural mechanization in"ن منشور عن االجتماع عنوانه ويبّي. االقتصـادي املستدام واحلد من الفقر 

Africa: … Time for action" )  مالمـح التصدي للمشاكل،  )وقـت العمـل  حـان  :  يف أفريقـيا امليكـنة الزراعـية 
 أن تساعد املزارعني واجملتمعات الريفية يف أفريقيا         الـزراعة يف أفريقيا    ك الطـرق الـيت ميكـن هبـا مليكـنة          مبـا يف ذلـ    

ومبشــاركة الفــاو، أنتجــت اليونــيدو عــدة خاصــة بتجهــيز األغذيــة تــتألف مــن . عــلى زيــادة اإلنتاجــية الزراعــية
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لدان النامية وتتضمن طائفة واسعة     إرشـادات عملـية ملنشـآت جتهـيز األغذيـة الصـغرية واملتوسـطة احلجـم يف الب                 
 .متنوعة من املعلومات العملية والتقنية

وتسـتفيد عـدة مشـاريع من جوانب التعاون بني بلدان اجلنوب يف ترويج االستخدام املستدام للموارد من قبيل         
. ات احمللية اخلـيزران، حيـث تكّيف التكنولوجيات والتقنيات اإلنتاجية واالستراتيجيات التنظيمية مع االحتياج           

وتسـاعد هـذه املشـاريع، الـيت تشـترك فـيها مراكـز التعاون الصناعي بني بلدان اجلنوب اليت جتري مناقشتها يف                      
 .باء، املصانع على توسيع طاقتها واكتساب موطئ قدم يف أسواق التصدير-٦الباب 

   
 املنسوجات واجللود    

ك ونــيجرييا مــن أجــل وضــع خطــط لتحســني   يف إثيوبــيا وجــنوب أفريقــيا واملكســي جريــت دراســات قطاعــية  أُ
متــيُّز قيمــت مراكــز وأُ.  واســُتهلت مشـاريع لدعــم صــناعة النســيج والثـياب املكســيكية  . النســيج والثــيابةصـناع 
 .يف األرجنــتني وأوغــندا وبــنغالديش واجلمهوريــة العربــية الســورية والعــراق وغينــيا ونــيجرييا   أو ُدّعمــت تقنــية 

اسـبة ملصـانع الغـزل والظـروف الـيت تكـون مـرحبة يف ظلها، تقوم اليونيدو بتقييم                   وبغـية حتديـد أفضـل املواقـع املن        
صـناعة الغـزل يف أحـد عشـر بلـدا أفريقـيا عـلى أسـاس مقارنـتها حباهلـا يف باكستان وبنغالديش وتركيا والصني                          

 .ومصر واهلند

ي إقامة مثل هذه    ات املشاريع أو جير   تجّمعويف قطـاع الصـناعات اجللديـة، افتتحـت مـرافق مشـتركة خاصـة بـ                
ــدا(وكــيغايل ) مصــر(املــرافق يف القاهــرة   ــا ) روان ــيجرييا(وأب ــ). ن ــيل التصــميم   وتوفّ ر املراكــز خدمــات مــن قب

 اخلاص باجللود من خالل التعاون      تجّمعويف شـيناي، اهلـند، يتواصل دعم ال       . والتسـويق والتدريـب والتصـنيف     
 لصنع األحذية وقام خرباء إيطاليون بتقييم صناعة وأُعـد بـرنامج تدريب شامل  . ات مماثلـة يف إيطالـيا    جتّمعـ مـع   

 .األحذية احمللية
  

 إعادة بناء الصناعات الزراعية   

. صاتب اسـتعادة مصـادر رزق اجملـتمعات بعـد احلـروب أو الكـوارث الطبيعـية نشـاطا شامال لعدة ختصّ                     تتطلّـ 
ج الزراعي وجتهيز األغذية، ر مشـاريع اإلعمـار عـادة لـلمزارع األدوات واآلالت الالزمـة لتحسـني اإلنـتا         وتوفّـ 

مي اخلدمة  وجيري االرتقاء مبهارات مقدّ   . يف حـني تتـيح التكنولوجـيات املنـزلـية للنسـاء إقامـة مشـاريع صغرى               
لكــي يتمكــنوا مــن املســامهة بشــكل ) مبــن يف ذلــك احلــّدادون وعّمــال البــناء والــنجارون واخلــّياطون (الريفــيني 

 .كامل يف إعادة البناء

 منشــأة للصــناعات ٧٥ج للدعــم يوفّــر املعــدات والتدريــب ويصــلّح املــباين، وهــو يســتهدف  ففــي لبــنان بــرنام
 منشأة حىت   ٦٣وقّدمت املساعدة إىل    . الزراعـية إىل جانـب رابطـات أعمـال ومؤسسـات حكومـية ذات صـلة               

اآلن، ونتـيجة لذلـك متكّنـت منشـآت مـن اسـتئناف عمـلها وإعـادة تشـغيل موظفـيها وإنشـاء وظائف جديدة                         
 شخصا إىل وظائفهم ٧٥٠واألمل معقود على عودة    . ن مصـدر رزق لُألسـر الـيت تتعـيش مـن نشـاطها             وضـما 

 .أو عثورهم على وظائف جديدة حبلول هناية املشروع
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 لــتر يومــيا، كمــا تقــوم بإصــالح ١٥٠ ٠٠٠ويف العــراق، أكملــت اليونــيدو إصــالح مصــنع ألــبان تــبلغ طاقــته 
ألـف مناقشـة ملشروع آخر يف   -٧وتـرد يف الـباب    .  طـنا يومـيا    ١٥٠البـلح وتعبئـته تـبلغ طاقـته         مصـنع لتجهـيز     

بـاء أنشطة أخرى الستعادة األمن الغذائي وحفز األنشطة         -٦ويسـتعرض الـباب     . العـراق بشـيء مـن التفصـيل       
 . املدّرة للدخل أو إحيائها

  
 الزراعية   يف جمال األعمال التجارية   تبادل احللول املبتكرة   

 املواد أسعار يف التقلبات أمام النامية الـبلدان  سـكان  أحـوال  هشاشـة  عـلى  الضـوء  العاملـية  الغـذاء  أزمـة  سـلّطت 
 عن تقريرا يعد أن العام املدير إىل  باليونيدو الصناعية التنمـية  جملـس  طلـب  مـايو، /أيـار  ويف .وإمداداهتـا  الغذائـية 
 الغذاء ألزمة املتحدة األمم منظومة نطـاق  عـلى  حـل  وضـع  يف اإلسـهام  مـن  اليونـيدو  متكِّـن  الـيت  السـبل  أفضـل 
 عاجلة دولية إجراءاتاختاذ   إىل روما يف الذي عقد بشأن الغذاء    القمة مؤمتر يف العامل زعماء ودعـا  )٣(.العاملـية 

 لزيادة املنتجني، صغار وال سيما املزارعني، ملسـاعدة  بـتدابري  وطالـبوا  .العـاملي  الغذائـي  األمـن  لتحقـيق  ومنّسـقة 
 .اجلنوب بلدان بني التعاون بسبل من بينها والدولية، واإلقليمية احمللية األسواق مع والتكامل اإلنتاج

 الزراعية،  يف جمال األعمال التجاريةا عـلى ذلـك، تـبذل اليونـيدو املـزيد مـن اجلهـود لتعزيز سالسل القيمة            ورّد
 إىل األســواق وحصــوهلا عــلى تلــك الــبلدان الــبلدان النامــية وتســهيل وصــولزيــادة اإلمــدادات الغذائــية لــدى و

 . واالستثماراتالتكنولوجيا

 

 

 

 

 

 

 
  

 حتسني :الزراعية للصناعات العاملي املنتدى"تنظـيم منـتدى حتت عنوان       السـياق  هـذا  يف ومـن األحـداث اهلامـة     
يف تنظيمه الفاو شاركت  و .أبريل/نيسان يف اهلند، نيودهلي، يف عقد، وقـد    "التنمـية  وأثـر  عـلى املنافسـة    القـدرة 

 العام القطاعني من مشارك ٥٠٠ حنو حضره الذي واستهدف املنتدى. واإليفـاد  ومّولـته حكومـة اهلـند والفـاو       
 :ما يلي دولية، منظمات ومن بلدا ٧٠ من أكثر يف واخلاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦-م/٣٤–ص ت م راملقّر )٣( 

املي حّدد املنتدى الع
للصناعات الزراعية ُنهجا 
مبتكرة لتنمية الصناعات 

 .الزراعية
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 الــيت الــزراعيلتصــنيع يف جمــال ابــتكرة املتنســيق العمــل وترتيــبات السياســات وطــرائق الــتعّرف عــلى ال •
 ؛ خمتلفة واالستفادة منها مناطق وبلدان سريع يفتقّدمجنحت يف حتقيق 

حتديــد أبعــاد جديــدة لــدور كــل مــن القطــاع العــام، والوكــاالت املــتعددة األطــراف، واجلهــات املاحنــة     •
 .والقطاع اخلاص

هنوض القطاع و املصلحة، أصـحاب  مجـيع بـني    مشـتركة  رؤىوجـود    أمهـية  عـلى  املكـثفة  املناقشـات  دتوشـدّ 
ــية االســتدامة حتقــيقو ،الدعــمالعــام بــدور أكــرب يف توفــري   ــتكامل بــني  و واالجتماعــية، البيئ  ضــرورة حتســني ال

 بتنمية التزامهاالثالث   املـتحدة  األمـم  وكـاالت  دتأكّـ  ذلـك،  عـلى  اورّد. األطـراف  املـتعددة أوجـه املسـاعدة     
 عن منشورا ناملنظمو وسيعد. اإلقليمية املالية واملؤسسات األعضاء الدول مـع  تعاونوالـ  املسـتقبل،  يف القطـاع 
 .املنتدى نتائج

املبــتكرة يف جمــال األعمــال الــتجارية  احللــول تــبادلاملعــين ب الــدويل املؤمتــر خــالل القضــايا هــذهتواصــل حبــث و
 تشـــرين يف ســـيكم ومؤسســـة مصـــر وحكومـــة اليونـــيدو ونظمـــته مصـــر، القاهـــرة، يف ُعقـــد الـــذي الزراعـــية

 األعمال قطاع مـن  ممـثلون   وقـّدم   .بلـدا  ٦٠ مـن  كـثر أ مـن  مشـاركا  ٣٥٠ حنـو  املؤمتـر  وحضـر  .نوفمـرب /الـثاين 
 واجلهــات الدولــية، واملــنظمات واخلــاص، العــام القطــاعني يف واملالــية التقنــية واملؤسســات الزراعــية،الــتجارية 

 كما عرضوا  املبتكرة احللول من حل مائة من أكثر األكادميـية،  واألوسـاط  احلكومـية،  غـري  واملـنظمات  املاحنـة، 
 والصــالت األسـواق  إىل والوصــول القـيمة،  وسالســل العـرض  :التالــية اخلمسـة  اجملــاالت يف تاملمارسـا  أفضـل 
 أتــاح كمــا .والــتمويل املضــافة والقــيمة والتكنولوجــيا، ،للمواصــفات طابقــةاملو القياســية واملعــايري بيــنها، فــيما

 سبل جائزة على حصلت اليت سيكم، مـزرعة يف   األول الـيوم  يفانعقـد املؤمتـر     و .الصـالت  لـربط  فرصـا  املؤمتـر 
 بيئة الرمسية غري األجواء وأتاحت. ٢٠٠٣ عام يف) البديلة نوبل جائزة باسمأكثر   املعـروفة  (الصـحيحة  العـيش 
 .واخلربات اآلراء لتبادل حيوية

   
   االستثمار والتكنولوجيا  -هاء

 
صر الرئيسية يف استراتيجية مـا زال االسـتثمار املباشـر األجـنيب ونقـل التكنولوجـيا ونشـر التكنولوجـيا مـن العنا                

 .اليونيدو للحد من الفقر

، الذي انعقد يف ديربان، جنوب أفريقيا،        يف أفريقيا  االستثمارشبكة هيئات ترويج    وقـد ضـّم االجتماع الرابع ل      
وُعقد هذا االجتماع   . أصـحاب مصـلحة من القطاعني العام واخلاص واستهل برناجما إقليميا لترويج االستثمار            

األفارقــة الــثامن عشــر، ويشــكّل الــربنامج املســتهل جــزءا مــن اســتراتيجية  مؤمتــر وزراء الصــناعة  مــع باالقــتران
وكفـل االجـتماع الـتزام البلدان اليت يشملها الربنامج باملسامهة يف متويله، علما              . التصـنيع الـيت ناقشـها الـوزراء       

ــيا وتركــيا وجــنوب أفريقــيا    جبــأن الــربنام ــيا أيضــا مــن إيطال وبــدأت األعمــال املتصــلة  . والنمســا ســُيدعم مال
ــيا    يف ٢٠٠٩بالدراســة االستقصــائية للمســتثمرين لعــام   ــة تنـزان ــنا فاســو وبورونــدي ومجهوري أوغــندا وبوركي

شبكة هيئات ترويج   وقد أصبحت   . املـتحدة وروانـدا والسـنغال وغانـا وكـوت ديفـوار وكينيا ومايل ونيجرييا              
 . على نطاق القارةترويج االستثمارل  وكاالتجتمعمسيا  اآلن منظمة منشأة ر يف أفريقيااالستثمار
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، وهـو أحـد مكونات الربنامج اإلقليمي لترويج االستثمار يف أفريقيا، من              االسـتثمار  ويـتكّون مشـروع مرصـد     
 تــرويج دراســة استقصــائية للمســتثمرين األجانــب واحمللــيني وأنشــطة تنفــيذ ذات صــلة وبــناء قــدرات وكــاالت

 برنامج مصافق التعاقد من الباطن والشراكات     وسوف ُتدمج شبكة    .  اجلهات الوسيطة   وغريهـا مـن    االسـتثمار 
وسوف تدعم الشبكة تطوير الشركات احمللية باستخدام أساليب جديدة أو حمّسنة           . الـتابع لليونـيدو يف املرصد     

د ســامهت وقــ. مبــا يغــري الشــركات األجنبــية أو الشــركات احمللــية الكــبرية عــلى أن تتشــارك معهــا يف العمــل  
ــرويج االســتثمار والتكنولوجــيا  واســتعني .  أيضــا يف جهــود حشــد االســتثمارات مــن أجــل أفريقــيا   مكاتــب ت

وحتديــد فــرص ) مــالوي(وبالنــتري ) غانــا(بــرباجمية الكومفــار مــن أجــل إعــداد أدلــة للمســتثمرين يف كوماســي  
يف غانا  " االسـتثمار يف كوماسي   يـوم   " احلجـم املعروضـة يف       توسـطة املصـغرية و  ال االسـتثمار يف قطـاع املشـاريع      

 .يف لندن" يوم االستثمار يف مدن األلفية"و

يف تــرويج االســتثمار املشــاريع وتنمــية  يف الــبحرين بــرناجما ل مكتــب تــرويج االســتثمار والتكنولوجــيا واســتهل
كان من وواصـلت اليونـيدو دعمهـا لـبلدان تـنفّذ بـالفعل بـرناجما مـن هـذا القبـيل،             . سـرياليون والعـراق ولبـنان     

ضـمنها األردن وأوروغـواي وتونـس ومجهوريـة الو الدميقراطـية الشـعبية والسودان والكويت واململكة العربية                
 يف  مكتـب تـرويج االستثمار والتكنولوجيا     وطلبـت احلكومـة الصـينية مسـاعدة         . السـعودية وموزامبـيق والـيمن     

وتوجد يف طور اإلعداد مشاريع    . ثمارترويج االست املشاريع و تنمـية   الـبحرين مـن أجـل إنشـاء مركـز مكـتمل ل            
لـلجمهورية العربـية السـورية وُعمـان وغينـيا وليـربيا ومصـر واملغرب ونيجرييا باإلضافة إىل مثانية بلدان أخرى                  

 .أفريقيااالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب يف 

وقـد ازداد الطلب على  . وتدّعـم مشـاريع نقـل التكنولوجـيا ونشـرها نظـم االبـتكار الوطنـية يف الـبلدان النامـية              
كذلــك . مســاعدة اليونــيدو وجــرى إعــداد بــرامج هــذا العــام لــباراغواي وتونــس واجلزائــر وغــابون والكويــت 

 التابع هلا يف اهلند     لمركز الـدويل لالرتقـاء بتكنولوجـيا الصـناعة التحويلـية          مـّددت اليونـيدو املـرحلة التشـغيلية لـ         
  يف الصني بثالث سنوات     ج تكنولوجـيا املعلومـات    ركـز شـنغهاي لـتروي     ومل) ٢٠١٣-٢٠٠٨(خبمـس سـنوات     

ــ). ٢٠١١-٢٠٠٨( ر اليونـــيدو أيضـــا املســـاعدة لـــوزارة الـــتجارة الصـــينية يف وضـــع مـــبادئ توجيهـــية   وتوفّـ
ز قـدرة جهـات الـتعاقد اخلـارجي لديهـا عـلى املنافسـة من خالل شبكة من ستة جممعات                     للسياسـات الـيت تعـزّ     

 . دور رئيسي فيهاجنيباألباشر املستثمار  املتوقع أن يكون لال، منتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتل
   

   االستخدام املثمر للطاقة يف الريف -واو
 

وبالــتايل، فــإن اإلمــداد املوثــوق بالطاقــة أساســي  . ال ميكــن تصــّور أنشــطة اإلنــتاج احلديــثة دون توافــر الطاقــة  
ر املناخ اجلديد التابع لليونيدو التصدي هلذه       غّيومـن املهـام الرئيسية لفرع الطاقة وت       . لإلفـالت مـن شـرك الفقـر       
 .القضية اإلمنائية الرئيسية

فعلى سبيل املثال، مبشاركة    .  الوصـول إىل الطاقـة الـتابع لليونـيدو على مصادر الطاقة املتجددة             جويركّـز بـرنام   
من أجل تعزيز  ووكـاالت أخـرى، اسـُتحدث بـرنامج جـامع كـبري لبلدان يف غرب أفريقيا       يـئة العاملـية  مـرفق الب  

ــترويج الســتخدام الطاقــة بكفــاءة يف القطاعــات الصــناعية والعمومــية       ســبل الوصــول إىل الطاقــة املــتجددة وال
، بتنفـيذ مشاريع حمطات صغرية للطاقة  "إنـارة الـريف األفـريقي   "وتقـوم املـنظمة، يف إطـار بـرناجمها          . والسـكنية 
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). ألف-٧يرد مثال يف الباب  (أفريقيا جنويب الصحراء وتشـغيل أنشـطة إنتاجية يف    الكهرمائـية لكهـربة الـريف     
ــة        ــتقال مــن اإلمــداد بالطاق ــدول اجلــزرية الصــغرية النامــية يف حتقــيق االن وقــد اســُتهلت أيضــا مــبادرة لدعــم ال

دة السليمة املسـتمدة مـن الوقـود األحفـوري واسـتهالكها إىل الطاقـة املسـتمدة مـن تكنولوجيات الطاقة املتجد         
 .وتستهدف املبادرة أيضا استخدام الطاقة بكفاءة. بيئيا

 .باء-٥وترد مناقشة لعمل اليونيدو يف قطاع الطاقة مبزيد من التفصيل يف الباب 
   

   الفقر والبيئة-زاي
 

 وتساعد. فكـل مـنهما يفـاقم اآلخـر، مبـا يـؤدي إىل حلقة مفرغة      : هـناك ارتـباط وثـيق بـني الفقـر ودمـار البيـئة        
 :اليونيدو على كسر هذه احللقة بسبل شىت على النحو التايل

، تعديـن الذهـب بالوسـائل اِحلرفّية      تواصـل اليونـيدو العمـل عـلى احلـد مـن الـتلوث بالزئـبق الـناجم عـن                      •
 وريادهتا للعمل يف قسم     "غلوبل مريكوري "وذلـك يف املقـام األول مـن خـالل إعدادهـا متابعة ملشروع               

. ربنامج األمم املتحدة للبيئة    يف الشـراكة العاملـية املعنية بالزئبق التابعة ل         ل اِحلرفـّية  تعديـن الذهـب بالوسـائ     
ــية وجيــري اســتحداث مشــروع مــع   ــية مــنظمة العمــل الدول جــل التصــدي  أمــن  ومــنظمة الصــحة العامل

لـلمخاطر الـيت يواجههـا األشـخاص الذيـن يعيشـون قـرب مـناجم الذهـب املستغلة بالوسائل احلرفية أو                      
 .ضفاف اجملاري املائية املنحدرة من تلك املناطق يف موزامبيقعلى 

العمـل املشـترك عـلى مكافحـة التصـّحر واحلـد من الفقر يف النظم اإليكولوجية القاحلة                  "يعـّزز مشـروع      •
اإليفــاد، الــتجّدد الطبــيعي  ، الــذي اســُتحدث مبشــاركة"وشــبه القاحلــة باهلضــبة العلــيا يف شــرق املغــرب

 وحتديـد مناطق خمصصة إلنتاج البذور احمللية وغري ذلك من اإلجراءات غري اإلقحامية،              والـرعي الـتعاقيب   
مـع التشـجيع عـلى تـنويع اإلنـتاج احملـلي يف الوقـت نفسـه مـن خـالل ممارسة أنشطة جتارية خارج جمال                    

 .الزراعة، يف مجلة أمور أخرى

 

 

 

 

 

 

 
تزود القرى يف بنغالديش 

مبياه شرب مأمونة 
باستخدام مرشحات 

 .منـزلية بسيطة
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  يف الــباب وينــبغي هــنا أيضــا ذكــر بــرنامج ختفــيف التســّمم بالزرنــيخ يف مــياه الشــرب الــذي نُوقــش باختصــار  
ويوفّـر هـذا الـربنامج مـياه شـرب مأمونـة للمجـتمعات احمللـية الفقرية يف جنوب آسيا اليت تضطر إىل              . ألـف -٥

 .استخدام املياه اجلوفية امللّوثة بالزرنيخ املوجود طبيعيا يف التربة احمللية
 



 

 
 مقر اليونيدو يف مركز فيينا الدويل

 .البحوث تساعد على حتسني خدمات التعاون التقين القائمة وتبّين خدمات جديدة ميكن تقدميها

 .ّد كبري من املشاريع اليت تنهض هبا اليونيدواملشاريع الصغرية يف جنوب آسيا تستفيد إىل ح

 .معايري النوعية تضمن النجاح لصادرات أمريكا الالتينية من األمساك اجملّهزة

 .اخلطوط اجلديدة ملواسري املياه الرئيسية توفّر املياه النقية من هنر بوه يف أوروبا الشرقية

 الكثري من أنشطة اليونيدو املتعلقة باألمن البشري وأقل البلدان منوا تركّز على توفري العمل للشباب 
 .ومهارات األعمال التجارية

 .فمشاريعها تثري وحتّد من الفقر من خالل الصناعة: لليونيدو مكانة خاصة يف منظومة األمم املتحدة
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ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على املشاركة يف التجارة العاملية                                        إن تعزيز قدرة البلدان النامية والبلدان اليت مت                          

 رئيسيا     كا حمرّ  التجارة      ل متثّ و . مقّوم حاسم لنموها االقتصادي يف املستقبل وللتنمية الصناعية املستدامة فيها                                                 
كفل      كما أنه ي       .املستدام       النمو    طريق    على    البلدان      وضع   يف   و  الفقر     من   احلد    يف  سهم   ي  االقتصادية        للتنمية    

سالسة التحّول إىل أمناط من عوملة التجارة واالقتصاد تنحو أكثر إىل االستناد إىل القواعد والبعد عن التمييز                                                                               
التقّدم صوب إبرام               خالل    من   كبريا   نا حتسّ   األسواق       إىل   الوصول      وقد حتّسنت إمكانية             . ومشول الكافة         

 الكاملة      الفوائد       جين   تستطيع      ال  النامية     لبلدان    ا  من   العديد     لكنّ    األطراف،       إقليمية     و دة  متعدّ    جتارية     اتفاقات    
 : ما يلي      إىل   افتقارها      بسبب     العاملية      للتجارة     

 قدرة تنافسية يف جمال العرض؛                   )أ ( 

 .بات السوق        للوفاء مبختلف متطلّ              حسنة تكفي          بنية حتتية        )ب ( 

 .هذه القدرات         متخّصصة لتعزيز العمل على بناء                       م اليونيدو برامج دعم               وتقدّ    
   

 قدرات الصناعية الالزمة للمنافسة التجارية             ال -ألف 
كثريا ما جتد املنشآت الصناعية يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية أن من الصعب عليها       

 منتجات  عرض  على  القدرة تكفي الو. التكيف مع بيئة األعمال التجارية احلالية اليت ال تكّف عن التطّور   
 على  الشركات  لدى القدرة رتوفّ إىل األمر حيتاج بل التصدير، أسواق يف قوي موقع لبناءالتكلفة   منخفضة
وإنتاج سلع وخدمات منافسة تتوافر   . تتفق مع املعايري الدولية مبتكرة مبنتجات جديدة متخصصة أسواق دخول

صناعة على املنافسة وتوسيع     فيها عناصر األمان والثقة وفعالية التكلفة شرط مسبق أساسي لتعزيز قدرة ال         
ومن مث، حتتاج الدوائر الصناعية    . حصتها يف أسواق التصدير من السلع واخلدمات القابلة للتبادل التجاري    
وتبين برامج اليونيدو يف هذا اجملال     . باستمرار إىل معلومات عن األسواق ودراية فنية وإعادة للهيكلة والتطوير    

خلاصة على السواء لصوغ سياسات واستراتيجيات جتارية قائمة على التحليل           القدرات يف املؤسسات العامة وا     
االقتصادي واإلحصائي وتضع مقاييس لألداء التنافسي على صعيد القطاعات وعلى صعيد املنتجات وتكتشف               

 .تكنولوجيات جديدة وتروج استخدامها وتشّجع تكوين شراكات استراتيجية      

ى املنافسة من حيث السعر والنوعية واالبتكار إىل جانب متكينها من متابعة                                                                     لزيادة قدرة املنشآت الصناعية عل                               و 
واستيعاب التطّورات يف التكنولوجيات واألسواق، كثريا ما تستهدف اليونيدو جمموعة من املنشآت وتطّور                                                                                           

 اسُتهلّ      مثال،     ٢٠٠٨ عام    يف و . خدماهتا يف إطار مشروع جتريـيب ميكن أن تكّرره منشآت أخرى يف اجملال نفسه                                                               
ومن املتوقّع أن               . يف جمال جتارة السلع األساسية                         القدرات        لبناء     جديدين       برناجمني       تنفيذ      وإندونيسيا           الكامريون         يف 

=بناء القدرات التجارية ٤
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 اقتصادية         شراكة      اتفاق       إبرام      يف  تسهم     أن  و  نطاقاً     أوسع     وطين    لربنامج       السبيل      الكامريون         يف   املنفّذة       املبادرة       متهد     
 استراتيجية           حتديد     يستهدف      ، ف   إندونيسيا          يف  املسَتَهلّ       الربنامج       أّما    .األورويب       االحتاد      مع   اإلقليمي        دون    الصعيد       على   

 القطاع       وإلمكانات         القائمة        التنمية        ملعّوقات       جيد    فهم    إىل   استناداً        األمساك،       صيد    قطاع     يف  التجارة       لتنمية       وطنية     
 .")التجاري       املمر       ("املستورد       /واملشتري        املصدِّر     /املنِتج     كل من        منظور      من   التجارية،         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وشرعت اليونيدو، باالشتراك مع وزارة الصناعة السورية، يف برنامج التحديث والتطوير الصناعي                                                                  
)I’M UP-Syria(     ّويهدف املشروع إىل حتسني القدرة                          . اإليطالية للتعاون اإلمنائي               ةله الوكال     ، الذي متو

صناعة النسيج، من أجل                  دائرة      يمة يف     التنافسية للصناعات يف القطاع اخلاص، مع التركيز على سلسلة الق                                          
، اليت      جوانب التعاون التقين               وستشمل         .االستفادة من الفرص التجارية اجلديدة يف األسواق اإلقليمية والعاملية                                               

، وضع خطط عمل تفصيلية، وتدريب اإلدارة                                  جتريبـي      شركة يف قطاع النسيج على أساس                         ٤٠م إىل      سُتقدّ   
  يني الوطنيني والشركات االستشارية الوطنية، وتنمية الصادرات، وتعزيز                                             الوسطى والعليا، وتدريب االستشار                      

 .الشراكات االستثمارية              االستفادة من           الوصول إىل األسواق الدولية و                     إمكانية    

 مبادرة   وتليب .التكنولوجيا لتطوير  استراتيجيات   وضع  الطويل  املدى  على املنافسة   على  القدرة  بتتطلّ كما
 إمنائية رؤية إىل حديثا  املستقلة  والدول والشرقية الوسطى أوروبا بلدان حاجة أوروبا يف التكنولوجي  االستبصار
 بناء   ل ويشكّ .التكنولوجيا  تطوير  املعرفة على أن تنحو أكثر إىل     مؤسسات  تساعد   كما. مداأل وطويلة متوسطة
 االستبصار لى ع التدريب جانب إىل هامة، أداة واالتصاالت  املعلومات تكنولوجيا جمال يف القدرات 

 عملهم   حبكم  يشتركون الذين  واملهنيني األعمال  ومديري املسؤولني  إىل التدريبية  الدورات  وُتقدَّم .التكنولوجي
 يتعلق  تكنولوجي  استبصار  مشروع باء-٧ الباب  ويتناول .واالبتكار التكنولوجيا  استراتيجيات   وضع يف

 .األورويب االحتاد مع بالتعاون  ُينفَّذ قية،والشر  الوسطى أوروبا  بلدان  يف األغذية  جتهيز بصناعة

  مؤسسات       بني  للتعاون         مشتركة      أرضية      إجياد   العمل على          واو،    -١ الباب    يبينه    حسبما      اليونيدو،        قت  ونسّ   
 التجارية       القدرات      بناء    موارد     دليل   إعداد    املنظمة       قت  نسّ   كما    .التجارية      القدرات       بناء    جمال   يف  املتحدة      األمم   

من العناصر األساسية 
خلدمات اليونيدو يف جمال

تنمية املشاريع حتضري 
 .خطة للتطوير
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 وكذلك      وبرامج،       خدمات      من   املشاركة       الوكاالت      تقّدمه     عّما   معلومات        يوفّر    الذي    الوكاالت،       بني   املشترك    
 فئات،     عشر   يف  منهجية       بصورة     والربامج       اخلدمات       وُتبيَّن    . الوكاالت       تلك    بني   تعاون     آليات    من   يوجد     عّما 
 بربامج     قوائم      وتوجد     .أكرب    بفعالية       ت الوكاال     من   وكالة     كل   اختصاص       من   االستفادة       للمستخدمني         يتيح    مما  

 .مصاحب      مدمج     قرص    على    الوكاالت       من   وكالة    كل   وأنشطة       وخدمات      
   
  البنية التحتية اخلاصة بالنوعية ومطابقة املواصفات                  -باء 
 

 البنية التحتية اخلاصة بالنوعية               

 

 

 

 

 

 

 
  

. والبيئية     الصحية      وآثاره     وسالمته،       املنتج،      ية  بنوع    يتعلق      فيما   الصرامة      متزايدة       شروط    العاملية      التجارة       يف  ُتطبَّق   
 أن  إلثبات      دوليا    هبا  معترف      مؤسسات       من    إىل احلصول على شهادات                 رون   املصدّ     حيتاج    ذلك،    على    وعالوة     

 أرقام    زيادة     يف  الضغوط      هذه    عن   الناجم     املنتجات       حتسني    د يتجسّ    وال   . الشروط      هذه    تستويف     منتجاهتم      
. والبيئة      والعاملني        احملليني     املستهلكني         على    أيضا    بالنفع    يعود     القياسية      ري  ، فاالرتقاء باملعاي             فحسب     الصادرات     

  باملعايري القياسية          املعنية      املرافق     يف  القصور      أوجه     على    ب للتغلّ     شامال    برناجما    اليونيدو       وضعت     ولذلك،     
 .للمواصفات          واملطابقة        واالعتماد      والقياس     

 إىل   ختضع    أو   زة  جمهّ   غري   سلع    من   كبري    حد   إىل   مستمدة       أفريقيا      غرب    لبلدان      النفطية       غري   الصادرات        عائدات     و 
 رات   واملكسّ     واللحوم      البحرية       املأكوالت       من   أقل   وبنسبة      والقطن،      والكاكاو       القهوة     مثل   دنيا   جتهيز     عملية    

 بإضافة     كبرية     زيادة     الصادرات         عائدات      زيادة    وميكن    . البستانية       املنتجات      من   وغريها      واخلضراوات         والفواكه      
 بغرب     اخلاص     النوعية     برنامج     خالل    من  اليونيدو      موتقدّ    . احمللي     التجهيز    عمليات        خالل    من  جات  املنت    إىل   قيمة  

 يف  الفنية    اخلربة    األوروبية،        للمفوضية         التابع     األورويب       التنمية      صندوق      من   األساسي       متويله    ىيتلقّ     الذي    أفريقيا،    
 الصلة     ذات   املؤسسات        إىل   بالنوعية      اء واالرتق      املنتجات       واختبار        والتوحيد القياسي والقياس                  االعتماد        جماالت    

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا                           بلدا من أعضاء             عشر    مخسة    يف  احمللية     املنشآت      وإىل   بالتجارة     
 .موريتانيا        إىل جانب       أفريقيا     لغرب     والنقدي      االقتصادي         من أعضاء االحتاد             بلدان     مثانية     بينها    ومن   ) اإليكواس       (

من العوامل األساسية 
للنهوض بصادرات أفريقيا

الصناعية تزويد املصانع 
مبختربات تتفق مع املعايري 

 .الدولية
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ين يف قطاعي النسيج ومصائد األمساك، إىل                             رى برنامج دعم النوعية يف بنغالديش، الذي يستهدف املصدّ                                     وأدّ  
رات تفاهم للتعاون فيما بني شركات النسيج                                 ب يف قطاع مصائد األمساك، وتوقيع مذكّ                              اعتماد نظم تعقّ           
 االجتماعية         يف النهوض مبسؤوليتها               ما   ق الشركات من خالل هذا الربنامج تقدّ                         كما حتقّ      .احمللية واألوروبية            

 .ومحاية املستهلك احمللي               

م اليونيدو         له املفوضية األوروبية يف باكستان، تقدّ                            إطار برنامج املساعدة التقنية املتصلة بالتجارة الذي متوّ                                         ويف    
 خمتربا من خمتربات الفحص يف باكستان                         ١٨وباإلضافة إىل ذلك، حصل                  .الدعم يف تطوير خمتربات الفحص                    

توحيد القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية                              للمعيار املشترك بني املنظمة الدولية لل                          شهادات اعتماد وفقا              على    
، بعد تقييم أجرته هيئة                   )أي املعيار القياسي الرئيسي املستخدم يف خمتربات الفحص واملعايرة                                                (١٧٠٢٥

فحوصا        هذه املختربات، اليت تقع يف املدن الكربى واملراكز الصناعية يف باكستان،                                                      وجتري    .االعتماد النروجيية           
 .ائية وصناعة املنسوجات واجللود والصناعات الكهربائية                                      ي جملهرية والصناعات الكيم               خاصة بعلم األحياء ا              

 واملساعدة        الصادرات      لتعزيز      الفترات التالية النتهاء النـزاعات                     يف  بالنوعية      ة املعني     فق  ا املر   بناء   إعادة    من   بد   وال  
 .باء -٧ الباب    يف  ن مبيّ   وهو    ، الغرض     هلذا   مشروع      بتنفيذ     لبنان،    يف  اليونيدو،        وتقوم     . االقتصادي       اإلنعاش      يف 

 :  من خالل البحوث واملنشورات التاليةوالتوحيد القياسيكما تتناول اليونيدو قضايا النوعية 

  وإدارة     إنشاء   ( Establishment and Management of a National Standards Bodyالدليل املعنون            •
 جذاب     منشور      يف  إصداره       سينات وأعيد        الذي أدخلت عليه حت              ) القياسية      للمعايري     اهليئات الوطنية             

اإلسراع      ( Fast Forward – National Standards Bodies in Developing Countries بعنوان     
  األساسية      املبادئ     الدليل    هذا   ويغطي      .)النامية      البلدان      يف  الوطنية      القياسية       املعايري       هيئات    -بالتقّدم      

 للمعايري     وطين    إطار   لوضع     يلزم    ما  ن ويبيّ    والدويل،      ي واإلقليم       الوطين      املستوى      على   للتوحيد القياسي          
 اخلربات      من   عاما   ٤٠ إىل   ويستند      )اإليسو     (القياسي      للتوحيد       الدولية      املنظمة      جتربة    ص ويلخّ    . القياسية    

 .اجملال    هذا    يف  اليونيدو       مجعتها     اليت  

أيضا لشروط تقنية               ميتثلوا      أن   النامية      البلدان      منتجي     على    جيب   الدولية،       القياسية      املعايري      إىل   وباإلضافة       •
 العديد    وأصبح     .العاملية     القيمة    لسالسل      الرئيسي     كاحملرّ    متثّل   اليت   الوطنية     عرب  للشركات      ، وغري تقنية      

 هلذه    املتنامية      لألمهية      وإدراكا    . األمر    واقع    يف  إلزامية     معايري     والطوعية       اخلاصة      القياسية      املعايري      من  
 نتائج   وستنشر       .النرويج      من   مالية   مبساعدة       مارس   /آذار    يف  ةاملسأل     هذه    حبث   اليونيدو      بدأت    الظاهرة،     
 .٢٠٠٩ عام   خالل    الدراسة    

  
 النباتية     الصحة   شروط   و  ةي الصح    شروط  ل ل االمتثال    

 مثن   ختفيض    وإىل    املستهلك       أمام    اخليارات       زيادة    إىل   احلديثة      فة  املكثّ     الزراعية      واملمارسات        العاملية      التجارة      ت أدّ 
 مجلة    من   نتبيّ    كما   قبل،   ذي  ن ع   عرضة للخطر          أكثر   أيضا   األحيان     بعض    يف  باتوا    املستهلكني         أن  إال  ، الغذاء   
 إىل   حاجة     هناك   أن   يف  جدال    وال  . األليفة     احليوانات        أغذية    ث وتلوّ    الطيور      أنفلونزا       مرض    انتشار     بينها    أمور   
 للوائح      االمتثال     و ). النباتات     سالمة    (النباتية    بالصحة    تتعلق     وتدابري     ) واحليوانات        البشر    سالمة     (صحية     تدابري   

 املستهلكني،          حيمي    ألنه   سواء     حد   على   رة  واملصدّ      املستوردة        للبلدان     مفيد       الصحة النباتية          الصحية ولوائح           
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 إىل   املزرعة      من   "املنتجات       تعقّب    إمكانية       و . رين   املصدّ     إىل   بالنسبة     للنوعية      القياسية      املعايري      حتسني    يف  ويساعد     
  للوصول      يف طريقها إىل أن تصبح شرطا أساسيا                          - املتجر       ف ر  إىل   يد الزارع      من  وبقول آخر           -" املائدة    

  حتسني    على   أيضا      املنتجني       تساعد     ، العرض     سلسلة      إلدارة   فعليا       ما  ا نظ   بوصفها       ، وهي    العاملية،       األسواق      إىل  
 .منتجاهتم      نوعية    

 ذلك   وينطوي     . الصحة النباتية         تدابري      و  للشروط الصحية             لالمتثال       األوجه      د متعدّ     هجا   نُ  اليونيدو        وتستخدم      
. الصلة     ذات   املرافق     وتطوير      التجارية،       والرابطات       احلكومات        ومساعدة       الزراعية،       الصناعات      دعم    على   

 التجارة      منظمة     بلد من أقل البلدان منوا ينضم إىل                          أول    وهي    - كمبوديا      املثال،      سبيل    على    املنظمة،        وتساعد     
استعالمات لالستفسار منها عن الشروط                             مراكز     وإقامة      واملقاييس،        املعايري    تنظم      قوانني     صوغ    يف  - العاملية    

 ووضع     فحص،    ال  خمتربات     وتطوير    ، اليت تعرقل التجارة             التقنية    احلواجز       و  الصحة النباتية         الصحية وشروط           
 حبوث   التابع ملعهد           الفحص     خمترب   اعتمد دوليا         للمشروع،       ونتيجة       .برنامج للتصديق على سالمة املنتجات                          

 .كمبوديا      يف  املطاط    

  املنتجات الغذائية            جبودة    املعين       الصناعية      - الزراعية       الصادرات      لتعقّب      املصري    املركز    مشروع     ويوفّر اآلن       
. األغذية      جتهيز    بصناعة     جهات أخرى معنية               و  منشأة     ١٥٠ من   ألكثر     التدريب      إمكانية تعقبها            و  ا وسالمته      

 .ب التعقّ     نظم   ب  التخزين      ومرافق     املنشآت       من   العديد     أخذ    ذلك،    إىل   وباإلضافة      
   

 نة لصاحل التجارة    ملعو ا -جيم  
ي    تؤدّ     والنوعية       بالعرض     تتيح القدرة التنافسية فيما يتعلق                    مها اليونيدو يف بناء مرافق                  ال تزال املساعدة اليت تقدّ               

ذ اليونيدو برامج تستخدم هنجا مبتكرة مثل ربط                                       وتنفّ    .  التجارة      لصاحل    مبادرة املعونة           إطار     دورا هاما يف           
تصل بالتجارة، وذلك بالتعاون مع اجلهات املاحنة الرئيسية مثل االحتاد                                               مبادالت الديون بالتعاون التقين امل                     

وسيساعد اتفاق              .يطاليا والسويد وسويسرا وفرنسا واململكة املتحدة والنرويج والنمسا واليابان                                                        إ األورويب و       
  على العراقيل الناشئة بفعل                   ب مبادلة ديون أُبرم بني مصر وإيطاليا، على سبيل املثال، يف التغلّ                                       

من    "ب املنتجات          احلواجز التقنية للتجارة، ووضع آليات لتعقّ                             و  النباتية     الصحة    الشروط الصحية وشروط                
 ".املزرعة إىل املائدة            

هبدف حتسني         التابع ملنظمة التجارة العاملية                  عت اليونيدو اتفاقا إطاريا مع مرفق املعايري وتنمية التجارة                                    قّ وو  
  ومبوجب هذا االتفاق،              .  الصحة النباتية         وشروط      الصحية       شروط    ال تنسيق أنشطة التعاون التقين يف جمال                        

مرفق املعايري وتنمية              مقّدمتني من          نحتني      مبيف مالوي وزامبيا            طّورت العمل يف تنفيذ مشروعني مقترحني                             
ث املواد        ُتلوّ   ، وهي مسوم         )التكسني الفطري          (مسوم الفطريات         عمليات مكافحة             إدارة     من أجل      التجارة      

وجتري اآلن مفاوضات مع ماحنني اثنني يف هذا                                 .ة مثل علف احليوانات والفول السوداين                            الغذائية املخزَّن         
رة تفاهم مع املكتب الدويل                       الصيغة النهائية ملذكّ              ٢٠٠٨كما وضعت اليونيدو يف هناية عام                           . اخلصوص     

 ،    القياس    للتدريب على          وتشمل جماالت التعاون امللموسة نشر أدلة                                 . لألوزان واملقاييس واملكاييل                   
ألف املزيد من أنشطة اليونيدو يف سياق مبادرة املعونة                                     -٦ الباب   ويتناول       . القانونية يف املختربات               هوقضايا    

 .لصاحل التجارة        
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 التصدير    احتادات   -دال  
 

 

 

 

 

 

 
  

الهتا يف إطار احتاد           ، بتجميع معارفها ومواردها املالية وص                          احلجم     الصغرية واملتوسطة              املشاريع    تستطيع      
الدولية       النفاذ إىل األسواق              اليت يتطلّبها          التكاليف       من    تصدير، أن حتّسن قدرهتا التصديرية كثريا، وأن ختفض                                     

 .وحتد من املخاطر اليت قد ينطوي عليها ذلك                              

 مقّدمة من           وخربات      أموال    ب   باالستعانة       ة عدّ   سنوات     طيلة    للتصدير       احتادات     إنشاء     اليونيدو       دعمت     وقد   
 يف  رائدة    مبادرة     استهلّت     و ،  واملغرب      وتونس      بريو    يف  االحتادات      هذه   بناء   استمر    احلايل،     العام   خالل   و  .طاليا  إي 

 جوالت     تنظيم     املبادرة     هذه    وتشمل     . اجلنوب      بلدان     بني   التعاون      إطار    يف  املغرب      مع   التعاون      لتعزيز    السنغال    
 دراسيتان      جولتان      مت  وُنظّ   .البلدين      من   اص  واخل   العام    للقطاعني       ممثلة    منظمات     بني   اخلربات      وتبادل     دراسية   

 والسنغال       وأوروغواي          األرجنتني       من   كل   يف  الدعم     ومؤسسات        التصدير      احتادات     لي  ممثّ    من أجل      إيطاليا    يف   
 للجنوب       اإلمنائية      اجلماعة      وبلدان      ومصر     واجلزائر      األرجنتني        لصاحل    جديدة      مشاريع       وضع    وجيري     .واملغرب     
 الدويل     املركز    يف  الثالثة    للمرة     التصدير     احتادات     إنشاء    على    ية للتدريب      نظّمت الدورة العامل             و  .األفريقي     
 .بلدا    ٣٣ من   شخصا     ٥٦وشارك فيها           إيطاليا،     تورين،       يف  الدولية       العمل     ملنظمة     التابع    للتدريب     

   
 للشركات    االجتماعية     املسؤولية    -هاء 

ملتحدة العاملي ودعم مؤسسات                        املسامهة بنشاط يف مبادرة اتفاق األمم ا                             ٢٠٠٨واصلت اليونيدو يف عام                    
القطاعني العام واخلاص لتحسني فهمها للمعايري املستجدة للمسؤولية االجتماعية للشركات ولكي جتّهز                                                                      

 .أنفسها للوفاء بتلك املعايري                   

 يف  للشركات       االجتماعية        باملسؤولية        خاصة     شبكة    إلنشاء     مشروعا     أيضا يف هذا العام              اليونيدو      واستهلّت        
 التحسني     إىل   كرواتيا،      حكومة      من   الدعم    ى تتلقّ    اليت   الشبكة     هذه    وهتدف     .ها  وشرق    اوهب  وجن     أوروبا     وسط   

 وتعزيز     املنطقة،      يف   احلجم    واملتوسطة       الصغرية      الصناعية     املنشآت      يف  واالجتماعية        البيئية    للظروف      املستمر    

تنتج احتادات صناعات 
النسيج يف بلدان األنديز 
 اآلن نوعية عالية اجلودة 

صادرات من الصوف لل
 .عالية اجلودة
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 لتعزيز     جتريـيب    مشروع      يف  املنظمة      شاركت     الصني،      ويف   .األسواق       إىل   وصوهلا      وفرص    املنافسة      على    قدرهتا   
 منظمة     مع   بالتعاون       للشركات       االجتماعية        املسؤولية        خالل    من   الصينية      النسيج    لصناعة     ة املستدام       التنمية   
 العمل     ومنظمة       اليونيدو      وتضافرت جهود            .  لصناعات النسيج واملالبس                  الصيين     الوطين      واجمللس      الدولية      العمل    

 والصناعة       ت العمل        يف وضع هنج متكامل لتنمية املشاريع جيمع بني اختصاصاهتما املتكاملة يف جماال                                                        الدولية    
 .املشروع      هذا  معلومات أكثر تفصيال عن                     باء -٧ الباب    ويورد      .والبيئة    

 حتت عنوان       مشترك      مشروع      يف  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية                                    مع   أيضا    اليونيدو      وتشارك     
 :يلي   ما  الرئيسية     أهدافه    ومن      ".نيجرييا      يف  التجارية       املعامالت       يف  الشفافية     تعزيز    و  نشر القيم األخالقية            "

 الصغرية      املشاريع     سيما      اليت تواجهها املنشآت التجارية، وال                        باحلوكمة     تقييم املخاطر املتصلة               •
 واملتوسطة، يف معامالهتا اليومية مع القطاع العام؛                                    

  يف نيجرييا؛          يف إطار أخالقي          التجاري     ممارسة العمل            تدعم     وضع مبادئ وأدوات               •

يف   دوائر األعمال واجلهات املناظرة                      العام تسهل التزام            و طاعني اخلاص          تشكيل شراكات قوية بني الق                   •
 .القطاعني العام واخلاص بالقوانني ومعايري السلوك ذات الصلة                                      

واملشاريع     ات العامةالسياس تدّخالت بني ةالصل ، وهونسبيا بكر جمال استكشاف يف رامؤّخ اليونيدو وشرعت
 CSR, SMEs and Public بعنوان    وأعّدت منشورا  .للشركات   الجتماعيةا واملسؤولية  احلجم  واملتوسطة  الصغرية

Policy in Middle and Low Income Countries Issues and Options for UNIDO) االجتماعية  املسؤولية 
 املتوسطة الدخل واحملدودة     البلدان   يف ات العامة والسياس  احلجم واملتوسطة  الصغريةواملشاريع    للشركات
  حبكم مشاركتها  املوضوع  هذا معاجلة  اليونيدو  توايل كما .)اليونيدو   أمام املطروحة  واخليارات املسائل   :الدخل

 بشأن وطنية سياسة صوغ إىل  الرامية مساعيها يف نيجرييا حكومةإىل  منتظماً  دعماً يقّدم خرباء فريق يف
 .للشركات االجتماعية   املسؤولية

 
 



 

 
 مقر اليونيدو يف مركز فيينا الدويل

 .البحوث تساعد على حتسني خدمات التعاون التقين القائمة وتبّين خدمات جديدة ميكن تقدميها

 .ّد كبري من املشاريع اليت تنهض هبا اليونيدواملشاريع الصغرية يف جنوب آسيا تستفيد إىل ح

 .معايري النوعية تضمن  لصادرات أمريكا الالتينية من األمساك اجملّهزة

 .اخلطوط اجلديدة ملواسري املياه الرئيسية توفّر املياه النقية من هنر بوه يف أوروبا الشرقية

 الكثري من أنشطة اليونيدو املتعلقة باألمن البشري وأقل البلدان منوا تركّز على توفري العمل للشباب 
 .ومهارات األعمال التجارية

 .فمشاريعها تثري وحتّد من الفقر من خالل الصناعة: لليونيدو مكانة خاصة يف منظومة األمم املتحدة
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لموارد الطبيعية يف                ل  حتسني االستخدام الكفء                  يف جمال التنمية املستدامة بيئيا على                         جهودها       اليونيدو         ز   تركّ   
مراعاة      سليمة بيئياً، و            ال  نظف و     األ  تكنولوجيات            ال  تشجيع اإلنتاج األنظف، ونقل                         بأساليب من أمهها                 الصناعة     

اءة يف استخدام الطاقة، واالستعاضة                           املنتجات، والتوّسع يف إعادة تدوير النفايات، والكف                                        البيئة يف تصميم             
. ة واخلطرة        متجّددة، والتخلّص من املواد السامّ                       خامات     غري املتجّددة مبصادر و               واخلامات        عن مصادر الطاقة          

 ملتقى املدن اإليكولوجية يف منتدى البحر                             تنظيم      يفاليونيدو         مشاركة       يف هذا الشأن     يستحق التنويه           مما   و 
  يتطّرق إىل        بوصفه نشاطا          وذلك     أكتوبر،        /ذي ُعقد يف تشرين األول               ال ،  ٢٠٠٨األبيض املتوسط لعام               

 احلكومات احمللية              ان الذي حيثّ        وقد اعتمد املنتدى إعالن عمّ                    .جوانب خمتلفة من التنمية املستدامة                      
، بالتعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات                                 "اخلضراء      "والبلديات على وضع وتنفيذ تشريعات تشجع املدن                                     

 .ة والقطاع اخلاص            غري احلكومي        
   

 أنظف  عامل إىل  السعي   -ألف 
،   ٢٠٠٨ يف أوائل العام             ، الذي اكتمل           املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف                     لربنامج      ، د التقييم الربناجمي املستقل                  مهّ  

يف   لزيادة نظافة اإلنتاج وكفاءته                    الطريق أمام برنامج جديد مشترك بني برنامج األمم املتحدة للبيئة واليونيدو                                                       
 : ما يلي     ويهدف هذا الربنامج إىل                  .خدام املوارد         است  

مبا يف ذلك الكفاءة يف استخدام                         ( يف استخدام املوارد                  زيادة نظافة اإلنتاج والكفاءة                     تعزيز الصلة بني           •
 ؛ )الطاقة   

 صميم السياسات الوطنية                   من  جعل احلرص على زيادة نظافة اإلنتاج وكفاءته يف استخدام املوارد                                                    •
 ؛ ملشاريع     ا وضمن شروط متويل              

 .لدعم التطوير املستدام للمنتجات                      دعم نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا و                          ل حتسني القدرات التقنية               •

إدارة الطاقة الصناعية يف مجهورية إيران اإلسالمية وجنوب                                        جبوانب      الربنامج      ستربط     مشاريع       قد استحدثت           و 
 .نام   ت ي كات، كما هو احلال يف في                 ، وبتعزيز املسؤولية االجتماعية للشر                         على سبيل املثال            أفريقيا   

ستوّسع دائرهتا           كما      . واألداء     النوعية     تحسني معايري          ب تعزيز شبكة املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف                               جري     وسي   
 من      مراكز اإلنتاج األنظف الوطنية أو دون الوطنية أو الدولية اليت تستويف املعايري                                                  سائر   أمام    بفتح أبواهبا       

 .ليونيدو حاليا مراكز جديدة يف أوكرانيا وبلغاريا ورواندا ورومانيا وصربيا                                                       ا تنشئ     من جهة أخرى،             و  جهة،    
 ويقترح استخدام النهج                   . أمم متحدة واحدة                برنامج     أ من   وُيعترب هذا املشروع، يف حالة رواندا، جزءا ال يتجزّ                                    

٥ البيئة والطاقة
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قليمية للمراكز الوطنية لإلنتاج األنظف واملراكز                                  وتواصل املنظمة أيضا تعزيز الشبكات اإل                            .ألبانيا    نفسه يف     
 يف تشرين          سييت    يف مكسيكو        اجتماعا         والكاريبـي        الشبكة اإلقليمية ألمريكا الالتينية                         عقدت    و  .ذات الصلة       

ح تقرير موجز عن مركز أوغندا يف                          ويوضّ     .ه الشبكة      تنظّم   وكان هذا أول اجتماع إقليمي                        .نوفمرب     /الثاين  
 .اكز الوطنية لإلنتاج األنظف                  جيم عمل املر        -٧ الباب   

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 ومنها      الكيميائي       لإلجيار    املعّزز      الناجح     الربنامج     تطبيق      ب جديدة     بلدان      أخذت     الكيميائية،        املواد     إدارة    جمال    ويف  
 ويشترك      .البيئية     لألنظمة       االمتثال      يف  الشركات      الكيميائي       اإلجيار     يساعد     وميكن أن       . النكا   وسري     كولومبيا      

 املواد     تسجيل     ) (EU REACH ( املسّمى     األورويب       لالحتاد     اجلديد      النظام     مع   هامة    بعناصر      م املفهو      هذا  
 بيئية    فوائد    جين   إىل   ييؤدّ    فكالمها      .متداعمني      جتعلهما     )  استخدامها         وتقييد    تقييمها وترخيصها               و  الكيميائية     
 النهج    العام     املؤمتر     أقرّ  أن   بعد   و .ومستخدميها           الكيميائية        املواد     منتجي     بني   التعاون       توثيق     خالل    من   واقتصادية      

 بريو   منها   بلدان     حصلت     )١(،٢٠٠٧ ديسمرب    /األول     كانون     يف  الكيميائية       للمواد     الدولية      لإلدارة     االستراتيجي      
 لتحقيق       السريعة،      البداية    برنامج     إطار    يف  متويلها       ميكن    مشاريع      وضع    يف  مساعدة       على   ومصر    وكولومبيا       

 .النهج    هذا   أهداف   

ف من    مرار حتسني جهودها يف هذا اجملال ووضع أدوات جديدة مبساعدة فريقها العامل املؤلّ                             اليونيدو باست     وايل   وت
ويف بداية       .العديد من أصحاب املصلحة الدوليني ومبساعدة املشاركني من بني املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف                                         

 Chemical Leasing goes globalذلك العام، نشرت اليونيدو بالتعاون مع وزارة البيئة يف النمسا ورقة بعنوان                                      
 يف صناعات      للعمل    وتصف الورقة اخلربات املكتسبة بفضل هذا النموذج املبتكر                    .)صبح عامليا   ياإلجيار الكيميائي       (

 .خمتلفة يف االحتاد الروسي ومصر واملكسيك وحتلل القضايا السياسية والعلمية ذات الصلة                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧-م/املقّرر م ع )١( 

سيساعد مركز اإلنتاج 
األنظف اجلديد على ضمان
التنمية املستدامة للصناعات

 .يف صربيا
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اخلطط من املقّومات                 العصية، وهذه             العضوية        ثات  امللوّ      إلزالة    وطنية     تنفيذ     خطط    عداد  والدعم مستمر إل            
 مشروع     تنفيذ     من   ٢٠٠٨ عام    خالل    اليونيدو       انتهت     وقد   . األساسية للنهوض جبهود فّعالة يف هذا الشأن                              

 يف  رعت   ش كما  . اهلند     يف  آخر   كبري    ملشروع      التحضري     وبدأت     الصني،     يف  الوطنية      التنفيذ      خطة   يف إطار        كبري  
 .وسوازيلند        أنغوال      يف  مشاريع     وتنفيذ     إعداد   

 مشاريع       مثال   العاملية      البيئة    مرفق     أقرّ  فقد   . عديدة      جماالت     يف خطط التنفيذ الوطنية                املنظمة     ود   تتجاوز جه        و 
 البيفينيالت       من   والتخلص      الصني،     يف  القدرات      وبناء    منها،    والتخلص      الطبية     النفايات      بإدارة    املتعلقة       اليونيدو     
 ثة  امللوّ     املواقع       تنظيف    و  سابقا،     اليوغوسالفية          مقدونيا       مجهورية      املغرب و       و  ومنغوليا       أرمينيا      يف  التكلُور      املتعّددة     

 املمارسات        وأفضل     املتاحة      التكنولوجيات          أفضل     على    قائمة     استراتيجيات        واستحداث        ونيجرييا،       غانا   يف 
 حافظة      حجم    يزداد    أن   ع وُيتوقّ    . عدن    وخليج      األمحر     البحر    على    الواقعة      البلدان      ويف   نام   فييت    يف  البيئية   

 البلدان     من   املزيد    ألن  اليونيدو       رها توفّ   اليت   التقين    جوانب التعاون          على    املتزايد     الطلب      تلّبي    لكي   املشاريع    
 إىل أن العمل ميضي يف املشاريع                          اإلشارة      جتدر   وأخريا،       . الوطنية      التنفيذ     خطط    تطبيق      مرحلة      إىل   تدرجييا      تنتقل   

 من   كل   يف ساليب غري احلرق              بأ  العصّية      العضوية        ثات  امللوّ     إلزالة     تكنولوجيات          استخدام       اجلارية اليت ترمي إىل              
 .والفلبني       سلوفاكيا     

 أنواع     بأفضل     يتعلق     إقليمي      منتدى     نشئ   وأُ . العصية      العضوية       ثات  امللوّ     مشكلة      معاجلة      يف  منتديات      وتساعد     
أكتوبر       /ي يف تشرين األول             الشرق    وجنوهبا       آسيا    شرق     من أجل       البيئية     املمارسات       أفضل     و  املتاحة      التكنولوجيا        

 مشروعا      املنتدى     ووضع      . املنتدى      إعالن     على    ووافق      الوزاري      املستوى       على   نتدى    امل  جملس     واجتمع      .٢٠٠٧
 أنواع      بأفضل     يتعلق     آخر   إقليمي      منتدى    ومن املقّرر إنشاء           .  العاملية     البيئة    مرفق     أقّره  الطاقة     توليد    لقطاع      إقليميا   

 يف    الوسطى      وآسيا    قاز  والقو     الشرقية      أوروبا      بلدان     من أجل      البيئية     املمارسات        أفضل     و  املتاحة      التكنولوجيا        
 مشاهبة     إقليمية     منتديات     إنشاء     راملقرّ   ومن     . األول     االجتماع       رومانيا      حكومة      واستضافت      . ٢٠٠٩أواخر عام        

والكاريـيب         الالتينية       أمريكا      من أجل       البيئية     املمارسات       أفضل    و  املتاحة      التكنولوجيا        أنواع     بأفضل     تتعلق    
 .العربية     واملنطقة       وأفريقيا     

 صدور أمر تكليف               النفايات وإعادة تدويرها يف كوبا إىل مرحلة هامة مع                                      تكامل إلدارة          املشروع امل       ووصل      
ثة، وزيادة الوعي بأخطر املشاكل،                       ووضع مشروع عاملي لتحديد املواقع امللوّ                              .معمل الغاز األحيائي            بإقامة     

 .صني كوبيني يف استصالح املواقع                     وحتديد أولويات التنظيف يف إطار شراكة مع متخصّ                                  

 فريق اخلرباء املشترك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية،                                                  بدور نشط يف عضوية                 اليونيدو      رك    تشا  و 
 ث البحري، وهي تشارك يف عدد من املشاريع الكبرية                                   الذي يهدف إىل إجياد حلول علمية للتلوّ                          

 :املتصلة باملياه         

يف خليج        احمللية       يتعلق بالبيئة البحرية                إقرار مشروع           على االنتهاء من            مرفق البيئة العاملية               أوشك     •
 ؛ املكسيك     

 أفضل املمارسات والتكنولوجيات يف                           لتوضيح وتطبيق             له مرفق البيئة العاملية                بدأ تنفيذ مشروع ميوّ               •
 ؛ النامجة عن السياحة الساحلية يف البلدان األفريقية                                احلد من اآلثار األرضية املصدر                     
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باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة                               فق البيئة العاملية            سيمّوله مر       جيري إعداد مشروع عاملي                    و  •
حلد من تأثري العناصر الغذائية الزائدة                           ترمي إىل ا          الزراعية     إقامة شراكات مع املشاريع التجارية                         "بعنوان      

 ؛ "البحرية الكبرية          اإليكولوجية          على النظم        

 هبدف    بيئيا   السليمة     التكنولوجيا          نقل   ب  املتعلقة       اليونيدو       منهجية       واملغرب     ومصر     تونس    تستخدم      سوف    •
 نقل   منهج      اليونيدو       تستخدم      كما    .السائلة     الصناعية      النفايات     من   واحلد     املياه    استخدام       كفاءة     حتسني   

 هندوراس،        يف  هنر   حوض    يف  الصحي     والصرف     باملياه     يتعلق     مشروع      يف  بيئيا   السليمة      التكنولوجيا        
 ؛  اإلسباين     ية لأللف    اإلمنائية     األهداف      صندوق      من   بتمويل       وذلك   

 املعادن   من  بالزرنيخ    اجلوفية   املياه   ثتلوّ    من  للتخفيف    واهلند   بنغالديش   يف املبذولة   اجلهود   تتواصل    •
  الزرنيخ    إلزالة   بسيطة    معدات    استخدام     على  األشخاص   آالف  تدريب   جرى    و. التربة    يف  املوجودة   

  الترشيح    أجهزة   نم  عدد   وُوزع   املياه   نات عيّ   من  للمئات     فحوص  جريت  وأُ  الشرب،    مياه   من 
 املزمع    من  وليس   قريبا،   الزرنيخ     من قريتان   ستخلو  اجلهود  هلذه ونتيجة    . الزرنيخ    إلزالة   زلية  ـاملن 

  يف الزرنيخ     لتوفري املياه اخلالية من        عاملية   استراتيجية     وضع   أيضا   وإمنا   فقط املشروع     تكرار  
 .الريفية    املناطق  

   
 دة  ملتجدّ  ا والطاقة   الطاقة  استخدام   يف الكفاءة  -باء 

 :لطاقة    للتشجيع على زيادة كفاءة استخدام ا                          تضطلع اليونيدو بطائفة واسعة من األنشطة                               

 شرق   وجنوب      والكاريـيب        الالتينية     أمريكا     يف  انتقالية،      مبرحلة     اقتصاداهتا     متر  اليت   البلدان      مساعدة      •
 ؛ العاملية     البيئة    مرفق    من   تمويل     ب  الطاقة     إلدارة    معايري     اعتماد     على    آسيا،  

 بني الدعم السياسايت والتمويل والتدريب التقين من أجل                                          جتمع    مشاريع مساعدة تقنية                  إعداد    تنفيذ أو        •
  بلدا من مجيع املناطق؛                ٢٠أكثر من       

 الطاقة      إلدارة      دويل    معيار      وضع    على    )اإليسو      (القياسي        للتوحيد        الدولية        املنظمة       مع   املنظمة       تتعاون       •
 معيارية       مسامهة      ل يشكّ    فهو    :لليونيدو         الرئيسية        املهام      من   مهمتني      العمل     هذا    وميثل    ). ٥٠٠٠١ إيسو    (

القدرة على صنع السياسات فيما يتعلق                                   و  التقنية       القدرات        تعزيز     على    ويساعد       املناخ،       ر تغيّ    مكافحة       يف 
 يف  النشاط      هذا    عن   التفاصيل         من   املزيد     ويرد      .النامية       البلدان       يف  للطاقة       الصناعي        االستخدام         بكفاءة      
 .جيم   -٧ الباب     

 على   تركيا،    اسطنبول،        يف  اهليدروجينية           الطاقة     لتكنولوجيا         الدويل     للمركز     جديدة      مرافق    ختطيط     شك  ويو   
 :يلي    ما  ٢٠٠٨ عام   يف  املركز    قها   حقّ   اليت    اإلجنازات      تشمل     والتطوير،       البحث     إىل  وباإلضافة        .االنتهاء    

 يف هناية املطاف              مشروعان لتوليد اهليدروجني على جزيريت بوزكادا وسيديف يف تركيا، من شأهنما                                                          •
العربات الصغرية املستخدمة يف                      را الطاقة للمنازل واملراكز الصحية والقوارب الصغرية و                                    أن يوفّ    
  الغولف؛       مالعب    
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 ك احتراق داخلي يعمل بطاقة اهليدروجني؛                               حمرّ   استحداث       •

 وقوارب         نارية   اجات      رافعات شوكية ودرّ             استحداث         خاليا الوقود و          من    إمدادات الطاقة           تنمية      •
 .ربات تعمل خباليا الوقود                وع  

ع    مركبات ثالثية العجالت تعمل بالطاقة اهليدروجينية يف جممّ                                         حداث    وجيري التخطيط حاليا ملشروع است                       
 . دولية    شراكة     هذا املشروع           تنفّذ    ر أن   ومن املقرّ       . تاج حمل يف أغرا، اهلند               

زيز التعاون على نطاق املنظومة                        واو، تضطلع اليونيدو بدور رائد يف تع                             -١ الباب   وعلى النحو املشار إليه يف                    
ويف هذا السياق،            يف جمال الطاقة، ويف العمل على وضع هنج شامل ومتسق بشأن القضايا الرئيسية للطاقة،                                                            

املشاورات حول قضايا الكفاءة يف استخدام الطاقة يف الصناعة ونقل التكنولوجيا                                                     أيضا     تقود املنظمة           سوف   
  . بالطاقة      األمم املتحدة املعنية               آلية  ضمن إطار        

  :٢٠٠٨مت أربعة مؤمترات هامة يف عام                         ، ونظّ     أنشطتها كمحفل دويل معين بالطاقة                         كما واصلت اليونيدو                

 الذي    املؤمتر،      واضطلع       .أفريقيا     يف  املتجددة        للطاقة     الدويل     املؤمتر     :أبريل    /نيسان     السنغال،       داكار،    •
 والتنمية      االقتصادي      التعاون      رة  ووزا     األفريقي      واالحتاد      السنغال،       حكومة      من   كل   تنظيمه       يف  شارك   

 القارة،      يف  بالطاقة     املتعلقة       يات   للتحدّ     ي التصدّ    يف  دة  املتجدّ     للطاقة     احملتمل     الدور    بتقييم     األملانية،     
 مصادر    استخدام       لتشجيع       وإجراءات         سياساتية      خيارات      د وحدّ    املتاحة،      التكنولوجيات           واستعرض      

 املؤمتر    يف  املشاركون        وكان   .  بنجاح     دة  املتجدّ      لطاقة    ا أسواق      لتشغيل      يلزم     ما   وناقش    دة،   املتجدّ      الطاقة   
 .الدولية      التنمية     جمال   يف  املصلحة       أصحاب       مجيع   من   عريضا     قطاعا     لون   ميثّ 

 مع  باالشتراك       املنتدى      م ُنظّ   .دة  املتجدّ      للطاقة     العاملي      املنتدى     :مايو   /أيار    الربازيل،       و،  س إيغوا     دو   فوز    •
  وكان    .الربازيل     يف  يونال    سبينا   وإيتايبو      كتروبراس      إل  الكهرباء       وشركيت      والطاقة      املناجم      وزارة    
 وتبادل     ، والكاريـيب       الالتينية      أمريكا      يف  املتجددة        الطاقة      إمكانات       مناقشة      هو   املنتدى      من   اهلدف    

 من   مشارك     ١ ٥٠٠ من   أكثر    املنتدى     وحضر      .العامل    أحناء    كافة    من   املشاركني       مع   واخلربات       املعارف    
  احلكومية       غري   واملنظمات        املتحدة،       األمم     ؤسسات     م  عن   نيل ممثّ  عن   فضال    بلدا،    ٤٠ من   أكثر 

 .اخلاص     والقطاع      

 استعرض      .الكاربات       منطقة      يف  املتجددة        الطاقة     حول    إقليمية      عمل     حلقة     :مايو  /أيار    أوكرانيا،       لفيف،     •
 جمال   يف  التمويل       وآليات    احلدود،       عرب   والتعاون       دة،   املتجدّ     الطاقة     وفرص     الطاقة،     سياسات     املشاركون       

 منظمة األغذية والزراعة                 و  اليونيدو      بني   مشترك      مشروع      لذلك    امللموسة        النتائج    ومن      .دة  املتجدّ     ة الطاق  
 الكاربات،        منطقة      يف  دة  املتجدّ     الطاقة     تطوير     لتشجيع        آخرين     وشركاء     للبيئة     املتحدة      األمم     وبرنامج     

 .األورويب       االحتاد    له  سيموّ   

 مع   بالتعاون      املنتدى      مُنظّ   .اليوم    الكهرمائية       للطاقة     الرابع    املنتدى      :سبتمرب    /أيلول     نيجرييا،       أبوجا،      •
  مشارك   ١٠٠ من   أكثر   وحضره      للطاقة،      األفريقية       واللجنة      أفريقيا،      غرب    لدول     االقتصادية        اجلماعة     

 اع  وصنّ   الطاقة     وخرباء      السياسات      صانعي     مناقشات     وأسفرت        .واهلند      والصني     األفريقية       البلدان      من  
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 وهو    أفريقيا،      يف  الصغرية      الكهرمائية        الطاقة     حمطات    طوير     لت عمل    خطة    عن   الكهرمائية        الطاقة     معدات     
 .هاما   دورا    واهلند      الصني    يف  الكهرمائية        للطاقة      اليونيدو      مراكز    مع   التعاون      فيه   ي يؤدّ    أمر  

 .اخلاص     لقطاع     ا   عن دوائر     لني  وممثّ    رباء  اخل  و  لفيفا رفيع املستوى من صناع القرار                        األحداث       هذه    ومجعت    
 مجيع    مما قّدم من دراسات إفرادية حلاالت حمّددة ومن ممارسات فضلى من                                            استخلصت الكثري من الدروس                  و 

 الستفادة من        ا  لزيادة    املشترك على إجياد حوافز يف األسواق                       بالعمل     املشاركون       والتزم      .العامل    أحناء  
 .الطاقة     استخدام       يف  الكفاءة      تتيح    اليت   والتكنولوجيات            دة  املتجدّ     الطاقة     تكنولوجيات         

 وكوستاريكا         األرجنتني        يف  دة  املتجدّ     الطاقة    ملصادر     مرصد    إنشاء       يف  ُشرع    ، والكاريـيب       نية  الالتي    أمريكا      ويف  
 البحث     ومراكز     دة  املتجدّ     الطاقة     منتجي     بني   املعلومات        لتبادل    افتراضيا      منربا     ليكون     وباراغواي       وإكوادور       
 .التنمية     ووكاالت       والتطوير      

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 عن   لني  ملمثّ   اإلحيائي       الوقود      أنواع     عن   دراسية     جولة    ،   مايو   /أيار   يف  الربازيل     يف  عقد    الذي    ، املنتدى      واكبت     و 

 عن   فضال    والربازيل      األفريقية      البلدان     بني   التعاون      أمام    الطريق     الدراسية       اجلولة     دت  ومهّ   . فريقية    أ ة بلدان     ست 
 .وإنتاجه      ه ب  اخلاصة      والبحوث       ، األحيائي       بالوقود      املتعلقة       السياسة      جوانب      خمتلف     يف  قة  متعمّ    نظرة     أتاحت    أهنا 
 .نوفمرب     /الثاين    تشرين     يف  كولومبيا       إىل   مماثلة     دراسية     جولة     مت  وُنظّ   
   

  بروتوكول مونتريال       -جيم  
 السنوات اخلمس عشرة املاضية إسهامات كبرية حلماية طبقة األوزون من خالل                                                       على مدار       مت اليونيدو        قدّ  

ء بالتزاماهتا مبوجب بروتوكول                     فقد ساعدت هذه البلدان على الوفا                           . بلدا ناميا        ٦٣تنفيذ مشاريع يف             

جولة دراسية تعّرفت من 
خالهلا وفود من بلدان 

أحدث أفريقية على
تكنولوجيات إنتاج الوقود 
األحيائي يف بلدان أمريكا 

 .الالتينية
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 ويرد يف     . نشاط غري استثماري            ٥٠٠ مشروع استثماري، وأكثر من                       ٦٠٠مونتريال من خالل أكثر من                     
  حلجم    التدرجيي         التخفيض     وسامهت املنظمة حىت اآلن يف                      .فنـزويال      جيم مثال ملشروع يف                -٧ الباب   

 من     ٥ لدى البلدان النامية املدرجة مبقتضى املادة                            ستنفدة لطبقة األوزون               االستهالك العاملي للمواد امل                  
 . يف املائة      ١٨الربوتوكول بنسبة تزيد على                     

 

 

 

 

 

 

 
 
 

لت األطراف يف بروتوكول مونتريال إىل اتفاق تارخيي بشأن التعجيل بالتخلص                                                      ، توصّ    ٢٠٠٧ويف عام      
 اليونيدو مشاورات مع                    بدأت     واستجابة لذلك،              . الكلورو فلورو كربون املهلجن                        ات  التدرجيي من مركب              

 وما   البديلة      التكنولوجيات         فرباير عن        /يف فيينا يف شباط           حلقة دراسية           نظرائها يف البلدان النامية بلغت ذروهتا يف                             
 وشبكتها،        املاضي     يف  اليونيدو       إجنازات       مع   جنب    إىل   جنبا   املبادرة،      هذه   وأرست     .يات  حتدّ   من   هبا  يرتبط    

 .النامية     البلدان      من   بلدا    ٣٩ عن   يقلّ   ال  ما  يف  املهلجن       كربون     فلورو     الكلورو      معين مبركبات          لربنامج      األساس     
 من   التدرجيي       التخلّص      إدارة     خبطط    اخلاصة      التوجيهية        للمبادئ       النهائية     الصيغة      وضع    يف اليونيدو       سامهت     وقد  

 .مونتريال       ربوتوكول       ل  التنفيذية       اللجنة      عليها     وافقت     واليت    املهلجن،       كربون     فلورو     الكلورو       مركبات     

ص التدرجيي من            ل هذه اخلطط اخلطوة األوىل حنو االمتثال لتدابري بروتوكول مونتريال املتعلقة بالتخلّ                                                             ومتثّ  
ق هدف       د األنشطة اليت حتقّ            م استراتيجية شاملة، وحتدّ                  مركبات الكلورو فلورو كربون املهلجن، وهي تقدّ                                      

) يادة يف استهالك هذه املواد الكيميائية وإنتاجها                                   الذي لن يسمح فيه بأي ز                    (٢٠١٣التجميد يف عام             
وسوف تراعي هذه اخلطط األثر البيئي الشامل                             . ٢٠١٥ يف املائة يف عام           ١٠وختفيض االستهالك بنسبة                  

ر املناخ، وتوفري              ملختلف خيارات إزالة مركبات الكلورو فلورو كربون املهلجن، وفوائد ذلك يف جمال تغيّ                                                                    
 .الطاقة والصحة العامة              

 يف    مشروع منها، أقرّ          وسيدعم         . يف هذا اجملال          الرائدة    يضاحية      اإل شاريع     جمموعة من امل           اليونيدو        كما ُتِعدّ     
 ص التدرجيي من هذه املركبات يف شركة كبرية من شركات تصنيع الربادات                                                 التخلّ   ،  نوفمرب     /تشرين الثاين       

ألبانيا أحد البلدان الكثرية 
اليت تستفيد من برنامج 

اليونيدو الناجح الرامي إىل 
اإلهناء التدرجيي للمواد 

 .املستنفدة لألوزون
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وتتيح هذه املشاريع اإليضاحية فهما أفضل للمتطلبات                                         . ومعدات تكييف اهلواء يف األردن                        )الثالجات      (
 مشاريع استثمارية               ٢٠٠٩وسيشهد عام             .بديلة    ال واد   امل  تكنولوجيات و           ال املالزمة العتماد           قنية واملالية         الت 

 .وإيضاحية إضافية            

املثيل ومركبات            ى من مركبات بروميد               وستواصل اليونيدو االضطالع بدور هام يف التخلص التدرجيي مما تبقّ                                             
   خطة وطنية         ١١  للتخلّص التدرجيي من تلك املركبات                       املنظمة حاليا        تنفّذ   و .الكلورو فلورو كربون املهلجن                     

وجنحت املنظمة يف مجلة من األنشطة بينها احلد من استخدام                                        .  خطة طرفية ومخس خطط قطاعية                     ١٤و 
ووافقت اللجنة التنفيذية                     .بروميد امليثيل يف القطاع الزراعي يف الصني، وكذلك يف هندوراس واملغرب                                                       

ص التدرجيي من مركبات الكلورو                        نوفمرب على مشروع كبري للتخلّ                     /ثاين   لربوتوكول مونتريال يف تشرين ال                     
ويستعمل الفقراء الذين يعانون                      ). مليون دوالر         ١٣,٥ (احملسوبة     فلورو كربون يف قطاع مناشيق اجلرعات                           

ويهدف املشروع إىل االنتقال الكلي يف إنتاج                                     .س هذه املناشيق على نطاق واسع                         من مشاكل يف التنفّ             
ومن     . فلورو كربون         يدرو      اهل  مركبات        الصني من استخدام الكلورو فلورو كربون إىل استخدام                                             املناشيق يف       

جهة أخرى، يتواصل تنفيذ مشاريع التخلص التدرجيي من املناشيق يف مصر، ومجهورية إيران اإلسالمية                                                                     
  .مي التكنولوجيا           واملكسيك بالتعاون مع مقدّ                    

د    موارد الصندوق املتعدّ                تغذية     بروتوكول مونتريال على                    نوفمرب، وافقت األطراف يف                   /ويف تشرين الثاين           
وستغطي هذه األموال                  . ٢٠١١-٢٠٠٩ مليون دوالر خالل الفترة                   ٤٧٠األطراف لتنفيذ الربوتوكول مببلغ                        

االلتزامات املستحقة من دورة التمويل السابقة وتغطي التكاليف املرتبطة باألنشطة اجلديدة يف إطار تسريع                                                                     
 .الكلورو فلورو كربون املهلجن                        ص التدرجيي من           لتخلّ    اجلدول الزمين ل           

    
  تكنولوجيات جديدة لبيئة سليمة يف املستقبل               -دال  

 البعيد     األجل     يف  االقتصادي       التحول     على    التطبيقات       من   واسعة     جمموعة      هلا   اليت   للتكنولوجيات            عميقة     آثار   مثة 
 البيولوجي       اإلصالح     و  اجلديدة      األحيائية       يات   العمل    ذلك   يف  مبا  (األحيائية      لتكنولوجيا      ل و  .القطاعات       مجيع    يف 

 سبيل    املستدامة على           الصناعية      للتنمية     أمهية كبرية        ) اإلنتاجية       األغراض      أجل    من   اجلينية      املوارد     واستخدام       
 :اجملال    هذا   يف  القدرات      بناء   يف  بقوة     اليونيدو      تشارك    ولذلك،        .املثال   

ية باهيا الربازيلية، التطبيقات املمكنة                         بوال   ،استعرض اجتماع لفريق خرباء يف مدينة سلفادور                                 •
 صناعية يف املناطق                 ألغراض     للتكنولوجيا األحيائية يف سياق استخدام خمزونات األعالف النباتية                                        

 ؛ القاحلة وشبه القاحلة               

 يتعلق     إقليمي     ملشروع      الالزمة      األموال       تقدمي     على    األساسية       للسلع      املشترك      الصندوق       وافق    •
 على    يقوم      خلامات التيل املستخلصة من حماصيل األلياف اللحائية                                    جلديدة     ا  الصناعية      باالستخدامات         

 الربع   يف  التنفيذ     يبدأ   أن   عاملتوقّ    ومن      .وماليزيا     والصني     بنغالديش       ويشمل      األحيائية،       التكنولوجيا       
 ؛ ٢٠٠٩ عام    من   األول   
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 الصناعية      املمارسات        تشجيع      إىل    اليت هتدف       لصناعية    ا األحيائية       التكنولوجيا         شبكة    إنشاء   ب م تقدّ   حتقّق     •
 .القدرات      وبناء    اإليضاحية        واملشاريع      التوعية      خالل    من   النامي     العامل    يف  املستدامة      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكنولوجيا األحيائية تتيح ال
استخدام الكتان الذي 

يزرع على نطاق واسع يف 
بلدان آسيا النامية يف 

.منتجات صناعية جديدة



Many 
UNIDO…

.الكثري من أنشطة اليونيدو املتعلقة باألمن البشري وأقل البلدان منوا تركّز على توفري العمل للشباب ومهارات األعمال التجارية

UNIDO 
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   التعاون بني بلدان اجلنوب-ألف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .٢٠٠٨كُثّفت اجلهود املبذولة لزيادة التعاون الصناعي بني بلدان اجلنوب يف عام                                                          

فرباير      / يف اهلند، الذي أُنشئ يف شباط                          ليونيدو       التابع ل       مركز التعاون الصناعي بني بلدان اجلنوب                                  واستهلّ       
 :ن الربامج اجلديدة           ، عددا م      ٢٠٠٧

 ؛ )الصني    ( واملالئمة للبيئة                الكفؤة يف استهالك الطاقة                    املواقد      •

 ؛ )ليشيت    -تيمور     ( وتقدمي بيانات عملية يف هذا الشأن                                اخليزران      ب  مركز لتنمية املهارات املتصلة                       •

 ؛ )الربازيل      (اإليثانول          أحباث عن مصادر               •

 ؛ )سة بلدان أفريقية              مخ (الطاقة املتجّددة من أجل االستخدام اإلنتاجي                                     •

 ؛ )كينيا     (البحوث الصناعية                بناء املؤسسات من أجل                     •

 ؛ )نيجرييا       ( من أجل السياسات التجارية والصناعية                                   بناء املؤسسات            •

 ؛ )غرب أفريقيا          (التجارية الزراعية                  عمال     أل ل جمّمع     إنشاء        •

 .)بوركينا فاسو ومايل                 (سالسل قيمة وشبكات لصناعة املنسوجات واملالبس القطنية                                                •

=الربامج اجلامعة ٦

:التعاون بني بلدان اجلنوب
يقدِّم اخلرباء التقنيون 

الصينيون بيانا عمليا عن 
مكافحة اآلفات للمزارعني

=.السوريني
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 يف جماالت صناعات اجللود ومبيدات اآلفات                                  ن وجتري اآلن مع عدة بلدان أفريقية وآسيوية مناقشة التعاو                                                
 وتكنولوجيا اإلسكان امليسور التكلفة ومواد البناء                                              الصيدالنية          والتجّمعات الصناعية واملستحضرات                            

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت                         و 

 :يوليه ما يلي           /وقد مشلت أنشطته منذ متوز                      . ٢٠٠٨ يوليه     / متوز    ٢٣ وافتتح رمسيا مركز جديد يف بيجني يف                              

 إىل     مؤسسات حبثية ومرافق تدريبية                           منشآت من القطاع العام واخلاص و                         إنشاء شبكات حملية ودولية مع                          •
-جمللس الصيين         ا و  ربنامج اإلمنائي            التابعة لل         لتعاون التقين فيما بني البلدان النامية                                 جانب شبكة الصني ل                

ذات السمعة العاملية ومراكز اليونيدو                                  الصينية         منشآت األعمال           ورابطة         ي لألعمال التجارية                 األفريق    
 األخرى يف الصني؛            

مصرف التنمية الصيين ومصرف التصدير واالسترياد الصيين من أجل ترويج                                                          إقامة شراكات مع              •
 االستثمار يف البلدان النامية األخرى؛                            

وتكنولوجيا املعلومات املتصلة                       ر الطاقة اجلديدة واملتجّددة                        مصاد     للتدّخالت تشمل           حتديد أولويات               •
 . للبيئة       واملالئمة       التكلفة         امليسورة      اجلديدة      واإلسكان        والصناعات الزراعية ومواد البناء                             باملواد الكيميائية                

يف جماالت مثل نقل تكنولوجيا الطاقة الريفية                                       ين املذكورين          ركز   وجيري استكشاف إمكانات التعاون بني امل                                
 .املتجّددة من الصني إىل اهلند وتوفري دعم مشترك لصناعات مواد اإلسكان والبناء يف أفغانستان                                                                           

وعلى      .  تتبع اليونيدو              لتعاون الصناعي بني بلدان اجلنوب                          لكز   ا مر كما أبدت بلدان نامية أخرى اهتماما بإنشاء                                       
جتري مناقشات بشأن إنشاء مركز                           أساس مذكرة تفاهم وقَّعتها اليونيدو وحكومة مجهورية إيران اإلسالمية،                                                          

  بتمويل ابتدائي قدره                    ٢٠٠٩ومن املتوقَّع إنشاء املركز اجلديد رمسيا يف عام                                     . من هذا القبيل يف طهران                  
وأعربت بلدان أخرى مثل إندونيسيا ومصر واملغرب                                          .  ماليني دوالر مقدَّمة من مجهورية إيران اإلسالمية                                   ٣

 . عن اهتمامها هبذه املبادرة                   

،  ٢٠٠٨ يف عام        ليونيدو       ل   التابعة       كز التعاون الصناعي بني بلدان اجلنوب                               ا مر   عمل    وثيقة تبيِّن طريقة                وصيغت       
وهي حتدِّد املبادئ اليت سيسترشد هبا البتداء مشاريع التعاون بني بلدان                                                      . وهي اآلن قيد املناقشة يف اليونيدو                           

بح أداة مهمة لتنسيق عمل املراكز اليت                                 اجلنوب وخالل دورة حياة هذه املشاريع، ومن املتوقَّع هلا أن تص                                                   
 .سُتنشأ يف املستقبل              

  ليونيدو       ل   التابعة       كز التعاون الصناعي بني بلدان اجلنوب                              ا مر وتتواصل اجلهود الرامية إىل إجياد أوجه تآزر بني                                          
مل     التابعة لليونيدو مبناقشات بشأن إنشاء أدوات للترابط الشبكي تع                                                          مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا                                 و 

 يف البحرين مع             مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا                                وسوف يتعاون            . بأسلوب االتصال احلاسويب املباشر                        
املركز اجلديد يف بيجني على إقامة معهد لتنمية قدرات العمل احلر باستخدام هنج البحرين اخلاص بتنمية                                                                                

 .املشاريع كنموذج له                

، أُنشئ        ٢٠٠٧أن بلدان أمريكا الالتينية يف أواخر عام                                      ويف إطار املتابعة الجتماع عقده فريق خرباء بش                                       
ويوفِّر هذا املصرف منربا ميكن                       . مصرف للموارد املعرفية املتعلقة باملساعدة التقنية من أجل بلدان املنطقة                                                            
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وقد وفَّرت كوبا واملكسيك بالفعل                             . استخدامه للتشارك يف اخلربات والتجارب املتصلة بشؤون الصناعة                                                 
 .بلدان أخرى اهتمامها باملشاركة                          خربات وأكدت           

    
   أقل البلدان منوا -باء

 
يف حني ارتفع نصيب البلدان النامية من الصناعة العاملية بدرجة ذات شأن يف العقود األخرية، ظل نصيب أقل                                                                                          

قل    وقد زاد االضطراب املايل العاملي األخري من إحلاح احلاجة على حشد إمكانات أ                                                         . البلدان منوا صغريا نسبيا                 
 .البلدان منوا        

 عقب أن          املعونة لصاحل التجارة                 ات  مبادر     ويف     بناء القدرات التجارية                  وتعزَّزت مشاركة اليونيدو يف العمل على                                   
مراعاة     " إىل املدير العام             ٢٠٠٧نوفمرب       /طلب املؤمتر الوزاري ألقل البلدان منوا املعقود يف تشرين الثاين                                            

وقد     . ٢٠١١-٢٠٠٨  الربناجمي املتوسط األجل                 تنفيذ اإلطار           لدى   " احتياجات أقل البلدان منوا بشكل خاص                               
اإلطار املتكامل              وسائر األعضاء األساسيني يف                        منظمة التجارة العاملية                  استجابت اليونيدو بتكثيف تعاوهنا مع                                   

 حيث عكفت على تطوير مثانية مقترحات إلقامة مشاريع رائدة من أجل أقل البلدان منوا يف أفريقيا                                                                                      ز املعزّ  
) مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وكمبوديا واليمن                                         (وآسيا       ) ورواندا والسنغال وليسوتو وموزامبيق                                 بنن     (

 .٢٠٠٨خالل عام         

سبتمرب يف         /وقد جرى استعراض االقتراحات وحتديثها يف حلقة عمل عقدت يف كيغايل، رواندا، يف أيلول                                                                        
. نوفمرب يف سيم ريب، كمبوديا                        / تشرين الثاين           إطار اإلعداد للمؤمتر الوزاري ألقل البلدان منوا الذي عقد يف                                               

وكان املؤمتر خطوة هامة للتوّصل إىل تفاهم مشترك حول دور اليونيدو يف املساعدة يف بناء قدرات أقل                                                                                        
كما ساعد على توطيد شراكات مع                          . البلدان منوا املتصلة جبانب العرض بغية إدماجها يف التجارة العاملية                                                

 .مبادرة املعونة لصاحل التجارة                       اجلهات صاحبة املصلحة يف                     

وأّدت سياسة اليونيدو املتمثلة يف ختصيص املزيد من املوارد من أجل برامج أقل البلدان منوا إىل زيادة سنوية                                                                                          
 يف املائة يف املتوسط، ال سيما يف أفريقيا، خالل الفترة                                           ٣٠يف حجم التعاون التقين بلغت نسبتها حوايل                                  

 .٣ل   ، كما يبّين اجلدو               ٢٠٠٨-٢٠٠٤

 )مباليني الدوالرات        (٢٠٠٨-٢٠٠٤جوانب التعاون التقين املقدَّم إىل أقل البلدان منوا،                    :  ٣اجلدول    

 السنة ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨
 حجم التعاون ٨,١٥٧ ٩,٣٦٣ ١٥,٢٨٣ ١٧,٤٨١ ٢٢,١١٢

   
يف أقل البلدان منوا من                    يف املائة تقريبا من الربامج املنجزة                           ٨٠وعلى مدى هذه الفترة، كانت نسبة قدرها                                   

ويتجسَّد التركيز على أفريقيا أيضا يف ترتيب                                         . نصيب البلدان األفريقية، مبا يف ذلك البلدان العربية األفريقية                                                 
 :٢٠٠٨-٢٠٠٤البلدان السبعة اليت استأثرت بأكرب قدر من الربامج املنجزة خالل الفترة                                                       
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 اليونيدو على              ٢٠٠٨نوفمرب       /وقد حثّ املؤمتر الوزاري ألقل البلدان منوا الذي عقد يف تشرين الثاين                                                    

 ملواصلة تطوير              اإلطار املتكامل املعزز                 و  مبادرة املعونة لصاحل التجارة                      االستفادة من الفرص اليت توفّرها                         "
 وبالتايل ميكن توقّع توثيق أواصر التعاون يف                                         )١(".وتوسيع مفهومها للتعاون الصناعي بني بلدان اجلنوب                                           

 .ل البلدان منوا          املستقبل بني بلدان اجلنوب والربامج اخلاصة بأق                                    
   

 تنسيق األمن البشري     -جيم
 

تواجه البلدان اليت خترج من أزمات من قبيل احلروب أو النـزاعات أو الكوارث الطبيعية مشاكل خاصة                                                   
، وتآكل رأس املال          التدهور البيئي    مثل دمار القدرات اإلنتاجية وموارد الرزق والبنية التحتية، و                  

املشاكل وتعاجل بفاعلية، فإن هذه البلدان تواجه خطر السقوط يف هوة                                   وإذا مل ُتحدد هذه         . االجتماعي    
ويف مثل هذه الظروف، ُتحرم أكثر فئات اجملتمع                        . العنف والتحلل االجتماعي أو التردي فيها من جديد                      

تعرضا للخطر من الضروريات األساسية مثل املاء والطاقة والغذاء واملأوى، ونادرا ما يتأتى هلا مصدر                                     
 .للدخل   موثوق     

وبوصف اليونيدو الوكالة املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة املكلَّفة باحلد من الفقر وتكوين الثروة من                                                                                     
خالل التنمية الصناعية، فإن جهودها الرامية لزيادة األمن البشري تركز على حتقيق االستقرار لوضع هذه                                                                                   

امة من خالل بناء القدرات وإجياد فرص عمل يف                                       الفئات االقتصادي ومساعدهتا على بدء مسرية التنمية املستد                                                 
 :وتتصدى املنظمة ملشاكل إمنائية نامجة عن النـزاعات واألزمات يف البلدان التالية                                                                   . األنشطة اإلنتاجية             

 .يا، مالوي       أوغندا، رواندا، سرياليون، غانا، غينيا، كوت ديفوار، ليرب                                                    : أفريقيا       •

 . السودان، العراق            : املنطقة العربية           •

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢٠-١٩إعالن املؤمتر الوزاري ألقل البلدان منوا، سيم ريب، كمبوديا،  )١( 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٤ر من الربامج املنجزة خالل الفترة أقل البلدان منوا اليت استأثرت بأكرب قد :٤اجلدول 
 )مباليني الدوالرات(

 السودان ١٤,٠
 بنغالديش ٧,٦
 أوغندا ٦,٤
 مجهورية تنـزانيا املتحدة ٥,٦
 موزامبيق  ٥,٥
 السنغال ٥,٣
 إثيوبيا ٤,٧
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ليشيت، مجهورية الو                 -أفغانستان، إندونيسيا، بنغالديش، جزر سليمان، تيمور                                                : آسيا واحمليط اهلادئ                •
 .الدميقراطية الشعبية، سري النكا                        

 .أرمينيا       : أوروبا       •

 .هاييت    : أمريكا الالتينية والكاريبـي                        •

ألمم املتحدة          صندوق ا        مليون دوالر من            ١١وتشمل األموال اليت جرى حشدها هلذا الغرض ما يزيد على                                         
وتتراوح املشاريع بني إصالح مصانع ألبان وإعادة إدماج حماربني سابقني يف                                                             . االستئماين لألمن البشري                  

ألف مثال أكثر              -٧ويرد أدناه وصف خمتصر لبعض األنشطة األخرى، كما يرد يف الباب                                                       . االقتصاد احمللي          
 .تفصيال ملشروع يف العراق                 

. يونيه مشروع أمن بشري مدته سنتان نفَّذته مع شركاء حمليني                                                    / حزيران      ويف أفغانستان، أكملت اليونيدو يف                              
واستفاد أكثر من                .  جتمعا قرويا يف منطقيت غازين وهريات                               ٤٣وقد ساعد املشروع جمتمعات ريفية فقرية يف                                    

ريع      مواطن أفغاين من اجلهود الرامية إىل زيادة اإلنتاج الزراعي وحتسني جتهيز احملاصيل وإقامة مشا                                                                             ٢ ٠٠٠
 وقد مشل ذلك نقل املهارات وتيسري احلصول على املعدات املناسبة وغري ذلك                                                            . صغرى قادرة على البقاء                   

 .من املدخالت       
  
 

 

 

 

 

 

 
     

ويف والية سري النكا الشرقية اليت أُضريت بالتسونامي، تقوم اليونيدو بتنفيذ مشروع أمن بشري مدته سنتان                                            
 أسرة ريفية من إحياء األنشطة الزراعية وزيادة                   ٣ ٠٠٠وسوف تتمكن حوايل      .  مليون دوالر   ١,٧مبيزانية قدرها      

وسوف حيفز املشروع أيضا تنمية املشاريع الصغرى والصغرية يف جمال الصناعات                                . اإلنتاجية من خالل امليكنة         
أسواقا    القائمة على النشاط الزراعي واخلدمات ذات الصلة، كما سيدعم سلسلة اإلمداد يف القطاع ويستبني                                            

وسوف ُتوفر خدمات إلصالح املعدات الزراعية ومعدات جتهيز األغذية وصيانتها وغريها من اخلدمات                                        . جديدة  
ومبشاركة نشطة من          . التقنية األساسية يف اجملتمعات الريفية من خالل تدريب احلرفيني احملليني وتزويدهم باملعدات                             

املضي قُدما يف إعادة بناء 
اقتصاد قرية سري النكية 
.باالستعانة مبعدات جديدة
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وحيّسن املشروع أيضا من            . تيسر توطني النازحني داخليا            السكان احملليني، سيتحقق االستقرار للمجتمعات وي                    
 .التنظيم احمللي للعمليات التالية للحصاد، مبا حيسِّن من نوعية األغذية والدخول                             

 وتشمل        احتاد هنر مانو          وتشارك اليونيدو يف بعض األنشطة الرئيسية املنفَّذة يف أعقاب انتهاء نزاعات يف بلدان                                                                       
 :هذه األنشطة        

 لكي تتمكَّن من استئناف دورها بالكامل داخل االحتاد، مبا يف ذلك                                                     احتاد هنر مانو          ت أمانة        تعزيز قدرا         •
 إعداد وتقدمي املشورة السياسية والتقنية للبلدان األعضاء؛                                              

برنامج اخلليج العريب                استهالل برنامج مبتكر للتعاون بني بلدان اجلنوب لتنمية املشاريع مبشاركة                                                              •
وحياكي هذا الربنامج مشاريع وُنهجا لتنمية املشاريع مستمدة من                                                     . اإلمنائية      ملنظمات األمم املتحدة                 

وهو يستهدف أصحاب املشاريع من الشباب ومن بني                                           . املنطقة العربية ويكيف هذه املشاريع والنهج                                  
 أبوابه اهلامة تقدمي قروض صغرى؛                          

 حفز األنشطة الصغرية املدرة                     االرتقاء باملهارات وإنشاء مراكز إنتاج على املستوى اجملتمعي من أجل                                                       •
وجتمع املراكز بني التدرب يف أماكن العمل وأنشطة التدريب من جهة وأنشطة صناعية صغرية                                                                            . للدخل    

 من جهة أخرى؛            

دراسات مفّصلة إلمكانات حمطات القوى الكهرمائية الصغرية وتصميم حمطات قوى كهرمائية يف غينيا                                                                                   •
 .وسرياليون       

جموعة متنوعة من األنشطة خالل السنة األوىل لتنفيذ برنامج أصحاب املصلحة                                                                  وعالوة على ذلك، اضطُلع مب                      
 بشأن توفري العمل                  ربنامج اإلمنائي            وال    منظمة العمل الدولية                   املتعددين املشترك بني اليونيدو و                              

عية اليت         وقد عزَّز الربنامج املنشآت التجارية واملشاريع االجتما                                               . احتاد هنر مانو            بلدان         والالئق لشباب             املنتج    
يقودها الشباب وأنشأ برامج بشأن املهارات الالزمة للعمل بالتعاون مع القطاع اخلاص واستهل خمططا يهدف                                                                                               

ويشارك الشباب               . إىل إشراك منظمات الشباب بشكل نشط يف مشاريع التنمية اجملتمعية اليت يقودها الشباب                                                                         
  اتصال وطنية وتنظيم                     أيضا يف الربنامج من خالل منصة اتصال على اإلنترنت ومحالت                                                  

زاي، سيجري يف              -١وكما جاء يف الباب                 .  خدمات للتوظيف              منظمة العمل الدولية                   وهتّيئ      . منتدى للشباب            
. األجل البعيد استكشاف مدى إمكانية االستفادة من مفهوم القدرة على التعايف يف بناء السالم وحفز التنمية                                                                                             

 .  ماليني دوالر من حكومة اليابان                          ٥ألوىل مسامهة قدرها                  يف سنته ا         احتاد هنر مانو            وقد تلقى برنامج شباب                      

وجيري تنفيذ مشروع مشابه، يركِّز على إصالح مرافق التدريب، يف منطقة واو الواقعة يف جنوب السودان                                                                                      
 .بدعم مايل من االحتاد األورويب                     

   
   البحوث يف خدمة االستراتيجية الصناعية -دال

 
عية وأنشطتها البحثية، اكتملت جمموعة جديدة من التقييمات اخلاصة                                                          على أساس إحصاءات اليونيدو الصنا                             

وُتحلل التقييمات القطاع الصناعي وأهم                                    . باحتياجات البلدان سُتستخدم كمدخالت يف عملية الربجمة                                             
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هبذه    و . قطاعاته الفرعية وحتدد اجملاالت ذات األولوية اليت تتطلب تعاونا تقنيا لتعزيز التنمية الصناعية املستدامة                                                                                    
الطريقة تكون عمليات اليونيدو اإلقليمية وامليدانية وأنشطتها يف جمال التعاون التقين مدعومة مباشرة                                                                                       

، ُبذل الكثري من              ٢وعالوة على ذلك، فكما نوقش يف الفصل                                . مبدخالت إحصائية وحبثية ذات صلة وفعالة                                  
 .أجل حتسني عمل اليونيدو التحليلي والتوّسع يف نشر نتائجه                                                 

مت اليونيدو بدرجة مهمة يف املؤمتر السنوي األول لربنامج ساجنايا الل الستخدام التكنولوجيا                                                                               وقد أسه       
: مواجهة حتديات استخدام التكنولوجيا ألغراض التنمية                                           "واإلدارة ألغراض التنمية الذي عقد حتت عنوان                                      

د وحضره أكثر من               ونظمته جامعة أوكسفور                    " جتارب من الربازيل وروسيا واهلند والصني وجنوب أفريقيا                                               
وهيأت اليونيدو املسرح ألعمال هذا املؤمتر بعرضها اجتاهات اإلنتاجية                                                         . مائة من الباحثني واملمارسني البارزين                             

وعالوة على ذلك، رعت املنظمة مشاركة عدة باحثني من البلدان النامية وسامهت                                                                   . العاملية يف األجل البعيد                
 .لسلة ورقات العمل الصادرة عن اليونيدو                                  يف إعدادهم لورقات عمل ناجحة نشرت ضمن س                                    

وتبيَّن       .  لكي تستخدم على نطاق العامل                       قاعدة البيانات العاملية لإلنتاجية                            ، افتتحت اليونيدو                 ٢٠٠٨ويف عام        
وسوف      . من تعقيبات املستخدمني أن اجملتمع البحثي يعتربها بالفعل أداة فريدة للدراسات االقتصادية                                                                        

. ة لتحليل الكفاءة واإلنتاجية يف جامعة اليسستر القاعدة أيضا كأداة تعليمية                                                         تستخدم شبكة اململكة املتحد                    
 .وجيري إعداد عدة ورقات على أساس هذه القاعدة، وقد صدر بعضها بالفعل                                                              

سجل اليونيدو لإلجنازات يف جمال التنمية                                   ، أو      مؤشر قياس األداء الصناعي التنافسي                              وقامت اليونيدو بتحديث                       
 بلدا إىل جانب حمركات النمو                          ١٢٠ التغّيرات اهليكلية اليت حدثت يف أكثر من                                     الذي يعكس        الصناعية       

 مؤسسة على           ١٦٨وجرى توزيع السجل على                    . ٢٠٠٣ و  ١٩٩٨ و  ١٩٩٣االقتصادي للسنوات القياسية                        
الصعيد العاملي، ومن بني اجلهات اليت تستعني به وزارة التجارة والصناعة، سنغافورة، ووزارة األعمال                                                                                 

واستهلت اليونيدو أيضا دراسة استقصائية لنظم                                           . والعمالة اإليرلندية، ووحدة املعلومات االقتصادية                                       والتجارة         
 .االبتكار الوطنية يف اقتصادات السوق الناشئة                                    

اليت تستهدف احلد من الفقر يف أقل                            " منتج واحد للقرية الواحدة                    "وبغية دراسة التطبيقات األوسع حلركة                               
دثت أصال يف اليابان، أُجريت حبوث بشأن مزايا هذا املفهوم وعيوبه، واخلربة                                                               البلدان منوا، واليت اسُتح                   

وقد أوصت الورقة الناجتة اجلمع بني مزايا هنج العمل من القمة إىل القاعدة                                                         . املكتسبة بشأنه يف البلدان النامية                         
تعجيل بأثره ويف الوقت                     املتبع يف بعض البلدان النامية وهنج العمل من القاعدة إىل القمة األصلي من أجل ال                                                             

 .نفسه زيادة استدامته               

ويف إطار برنامج البحوث املتوسط األجل، اسُتهلت دراسات بشأن التعلّم املؤسسي يف جمايل االستثمار                                                                                   
م بني اجملموعات             وهتدف هذه الدراسات إىل فهم العوامل اخلارجية والداخلية اليت تؤثر يف التعلّ                                                              . واالبتكار       

، أُعدت أول ورقة عن اخللفية النظرية للتعلّم املؤسسي وآثاره                                                   ٢٠٠٨ويف عام       . ت اإلنتاجية داخل املنشآ               
 .بالنسبة للمشاريع اإلمنائية، كمسامهة يف التعاون التقين                                              

املنافع العامة من أجل                  ( Public Goods for Economic Developmentويتصّدى منشور اليونيدو اجلديد                             
: ز أو تعرقل النجاح يف توفري املنافع العامة الدولية الرئيسية األربع، وهي                                                                للعوامل اليت تعزّ            )التنمية االقتصادية               
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حتقيق االستقرار املايل وإقامة نظام جتاري دويل ونشر املعارف التكنولوجية دوليا وتوفري ضمانات لصون                                                                                        
د أهداف منشودة يف                  وتسلم األهداف اإلمنائية لأللفية ضمنا بأمهية دور هذه املنافع، وجرى حتدي                                                              . البيئة العاملية           

وباإلضافة إىل هذا املنشور، عوجلت قضايا مواضيعية                                         . جماالت التعليم والصحة واحلوكمة واالستدامة البيئية                                        
وجوانب إقليمية حمددة يف خالصة وافية جملموعة خمتارة من ورقات املعلومات اخللفية املعدة يف سياق هذا                                                                              

 .املشروع البحثي            

 تسليط الضوء على آخر اإلسهامات يف البحوث                                        Research Updateوواصلت الرسالة اإلخبارية                        
 ، بدأ العمل يف              ٢٠٠٨ويف أواخر عام             . واإلحصاءات وتوفري رؤى أصلية لالجتاهات االقتصادية                                           

 يف    اليت أُشري إليها بإجياز                   Topical Issues in Industrial Developmentسلسلة الورقات اجلديدة املعنونة                           
 االضطراب الراهن يف أحوال االقتصاد العاملي، ستدرس الورقة األوىل، اليت ستصدر يف                                                                     وإزاء     . دال  -٢الباب      

 .، أثر األزمة املالية على الصناعات يف البلدان النامية                                          ٢٠٠٩أوائل عام          
   

   اإلحصاءات الصناعية -هاء
 

صناعية على الصعيد                   املتحدة جبمع اإلحصاءات ال                     تواصل اليونيدو، يف إطار الوالية املسندة إليها من األمم                                            
العاملي وجتميعها ونشرها، مجع بيانات سنوية عن أهم املؤشرات اإلحصائية الصناعية من الدول األعضاء يف                                                                                         

وجيري التثبت من صحة البيانات                              . منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي                                    األمم املتحدة، بالتعاون مع                      
 حتسني إمكانية              ي اهلا بتقديرات اليونيدو، كما جير                              واستكم      القطرية الواردة من مكاتب اإلحصاء الوطنية                                    

  لإلحصاءات        الدولية          احلولية     وقد ُعرضت اجلداول اإلحصائية عن السنوات األخرية يف                                           . مقارنتها دوليا             
، باإلضافة إىل              )سي دي روم         (وجرى نشر املزيد من املعلومات املفّصلة يف أقراص مدجمة                                            . ٢٠٠٨ الصناعية       

 .طرية على موقع اليونيدو الشبكي، كما هو موصوف يف التذييل سني                                                        نشر امللخصات الق             

 إىل بيئة         Mainframe من نظام احلاسوب الكبري                    الصناعية         لالحصاءات        قاعدة بيانات اليونيدو                      يل    واكتمل حتو        
خادوم الزبائن، ومتخض ذلك عن بيئة متكاملة للتنمية اإلحصائية تتضمن العديد من التطبيقات اإلحصائية                                                                                          

تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات                                  "ويسمح النظام بتجميع البيانات ونشرها وفقا ملعايري مبادرة                                               . يدة   اجلد  
 املوصى هبا دوليا، وسوف يكون تنفيذ هذه املعايري هو املرحلة املهمة املقبلة يف تطوير نظم                                                                           " الفوقية     

 . اليونيدو اإلحصائية                
   

   الربامج اإلقليمية وأنشطة الدعم  -واو
 
 يف التصدي          )٢(عّدت اليونيدو ورقة استراتيجية بشأن جوانب تعاوهنا مع بلدان آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز                                                                             أ 

وهذه املنطقة ممثلة يف الوقت الراهن متثيال ناقصا يف أنشطة املساعدة                                                           . للتحديات اليت تواجهها هذه البلدان                             
يونيدو اليت سيكون هلا يف املستقبل خري أثر على                                        وتركز الورقة على برامج ال                    . التقنية اليت تضطلع هبا املنظمة                     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أذربيجان وأرمينيا وأوزبكستان وتركمانستان وجورجيا وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان )٢( 
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والطلب كبري على أنواع اخلربة املختلفة اليت ميكن لليونيدو أن                                                  . احتياجات البلدان وتطلعاهتا ومطالبها اإلمنائية                                       
وعلى أساس مشاريع اليونيدو اجلارية                                  . توفرها واليت تكّمل خربة املنظمات واجلهات املاحنة الدولية األخرى                                                  

ناقشات اليت جتري مع مسؤولني رفيعي املستوى واالجتماعات اليت ُتعقد مع ممثلي احلكومة والتقارير                                                                                 وامل  
وعالوة على          . الواردة من البلدان ومن بعثات تقصي احلقائق، تقترح الورقة عددا من جماالت التعاون التقين                                                                     

تراتيجية مع جهات فاعلة دولية                            ذلك، تورد الدراسة جمموعة من مصادر التمويل املمكنة وتقترح شراكات اس                                                            
 .أخرى يف املنطقة            

سبتمرب، زار نائب املدير العام أوزبكستان وقريغيزستان وكازاخستان من أجل تنشيط احلوار مع                                                                              /ويف أيلول        
احلكومات والوكاالت املتعددة األطراف واملنظمات األخرى بشأن التوسيع املقترح يف التعاون التقين مع هذه                                                                                   

ب ممثلو احلكومة على وجه اخلصوص باملبادرات اإلقليمية املزمعة يف جمال ترويج االستثمار                                                                       وقد رحّ      . البلدان    
 يف جمال        رفق البيئة العاملية              وجرى أيضا حتديد عدد من الفرص ملشاريع متصلة مب                                      . وبناء القدرات التجارية                    

وسوف جيرى تطوير مفاهيم                      .  والطاقة املتجددة               عصية    ال عضوية       ال ثات     لوّ   وامل  كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة                         
 .املشاريع إىل برامج ومشاريع إقليمية وقطرية مكتملة، كما سيجري تعزيز تواجد اليونيدو يف املنطقة                                                                                    

وتتمثل وظيفة  . ويف أمـريكا الالتينـية، أنشـأت اليونـيدو آلـيات استشـارية على املستويني دون اإلقليمي والوطين                 
وبــدأت نشــاطها هيــئات . والكــاريـيبأمــريكا الالتينــية قلــيمي لــبلدان هــذه اآللــيات يف تقيــيم تطــور الــربنامج اإل

استشـارية عـلى املسـتوى الوطـين، تضـم ممـثلني رفـيعي املسـتوى لعـدة وزارات يف أوروغـواي وبـريو وكولومبيا                         
وقـد وفَّـرت اآللـيات االستشـارية مدخـالت جوهـرية للربامج واستعرضت تنفيذ املشاريع ويّسرت           . واملكسـيك 
 مــع أصــحاب املصــلحة الوطنــيني وحــدَّدت جمــاالت جديــدة للــتعاون الــتقين مــع اليونــيدو عــلى أســاس   الــتفاعل

مجاعة دول  وبالـتعاون مـع عـدد مـن الكيانات اإلقليمية، ضمنها وزارة اإلنتاج يف بريو و               . االحتـياجات القطـرية   
. سبتمرب/يف ليما، بريو، يف أيلول، ُنظّمـت حلقـة عمـل عن التكامل اإلقليمي والتنمية الصناعية التنافسية         األنديـز 

ــية وممــثلون مــن       االحتــاد وكــان مــن بــني املشــاركني عــدة وزراء ونــواب وزراء مــن شــىت بلــدان أمــريكا الالتين
 .  والقطاع اخلاص واجلامعات ومؤسسات البحوثاألورويب

 
 



 

 
 مقر اليونيدو يف مركز فيينا الدويل

 .البحوث تساعد على حتسني خدمات التعاون التقين القائمة وتبّين خدمات جديدة ميكن تقدميها

 .ّد كبري من املشاريع اليت تنهض هبا اليونيدواملشاريع الصغرية يف جنوب آسيا تستفيد إىل ح

 .معايري النوعية تضمن النجاح لصادرات أمريكا الالتينية من األمساك اجملّهزة

 .اخلطوط اجلديدة ملواسري املياه الرئيسية توفّر املياه النقية من هنر بوه يف أوروبا الشرقية

 الكثري من أنشطة اليونيدو املتعلقة باألمن البشري وأقل البلدان منوا تركّز على توفري العمل للشباب 
   

 .فمشاريعها تثري وحتّد من الفقر من خالل الصناعة: لليونيدو مكانة خاصة يف منظومة األمم املتحدة
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 اإلنتاجية  األنشطة خالل من الفقر من احلد  -ألف
 
 رأة املغربية تشق طريقها يف ميدان األعمال التجارية        امل

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .النسائية يف قطاع الصناعات الزراعيةتنمية املشاريع  :املشروع
 .الريفية والنسائيةتنمية املشاريع  :املكّون الربناجمي
اريع جديدة أو  من إقامة مش- وال سيما النساء والشباب وسكان الريف -استفادة الفقراء  :هدف املكّون

 .توسيع املشاريع القائمة
أن تتيح املؤسسات خدمات تدريب وأن توفّر الدعم من أجل بناء قدرات مستدامة على  :النواتج املتوخاة
 .إقامة املشاريع
 :نتائج املشروع

 .تدريب عدة مئات من النساء على خمتلف جوانب إدارة األعمال •
 .ا لألعمال   توفري براجميات حاسوبية مصّممة خصيص           •

  
 جتهيز املنتجات الزراعية وتطوير      عـلى  قـدرات يتمـثّل أحـد أهـداف بـرنامج اليونـيدو املـتكامل لـلمغرب يف تعزيـز ال                 

زيادة إىل  تنشيط االقتصاد الريفي    وسيؤدي  . اجلامعات يف املناطق الريفية   و املـدارس    خـرجيي  الشـباب مـن   إمكانـات   
 املرحلة الثانية من هذا الربنامج، ُيعـتزم أن تؤدي ، السـابقة ملـنجزات   توطـيد ا وإىل جانـب  . العمالـة واحلـد مـن الفقـر       

=مالمح مشاريع خمتارة ٧

 أقامت املرأة املغربية 
 مشاريع مزدهرة لتجهيز

 .املنتجات الزراعية
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اخلاصة الصغرية واملتوسطة احمللية    الصغرى و  من املشاريع  ٢٠٠ لنحو   ةخدمات الدعم احمللي  إتاحة   إىلاجلاريـة اآلن،    
 ب املشاريعوأصـحا اخلـرجيني   مـن    ٢ ٠٠٠تدريـب   و والـيت ستنشـأ يف مـناطق خمـتلفة،           ،تجهـيز املنـتجات الزراعـية     ب

 .ق جتهيز املنتجات الزراعية واإلدارة والتسويتكنولوجيات علىالشباب 

 يعزز فحسب بل شني  مَّ يقلل من حدة الفقر بني امله      ألنه ال يسـاهم الـربنامج يف حتقـيق األهـداف اإلمنائـية لأللفـية              و
عنصرا مهما يف التعاون بني     سائية  النتنمية املشاريع   كانت  يف السنة قيد االستعراض،     و. أيضـا املسـاواة بني اجلنسني     

 :وتشمل اإلجنازات ما يلي. املغرب واليونيدويف وزارة التجارة والصناعة 

 السالمة         اليت تكفل        نظمة     األ   و ،  إدارة اإلنتاج، والتحسينات التكنولوجية                                  على   امرأة       ٣٣٠تدريب        •
 ؛ الصناعة التحويلية                واجلودة يف         

  على  ا  تدريب      ني  اجملفف   والربقوق       زيت الزيتون والتني                   تجن   من النساء الالئي ين                 حوايل عشرين            تلقى      •
ضعت خصيصا لدعم                وُ اليت     تتبع     ال  جميات     ا التسويق، واالتصاالت، وإدارة األعمال، واستخدام بر                                        

 ؛  النسائية        املشاريع      

ومما وّسع         يف عدد من املعارض التجارية احمللية،                                و ،   وإيطاليا        سبانيا        إ  يف معارض جتارية يف                 مشاركة نسائية              •
 ؛ األسواق     تطلبات        مل  و  لألسواق      ن دائرة فهم املشاركات                 م 

  وتشطيب املنسوجات إىل جانب التدريب على                                 الغزل والنسج             على أعمال          امرأة     ٧٠تدريب أكثر من                •
 الصيانة؛       إعداد تقارير            اإلدارة واحملاسبة و             

 ؛ عصرية      جتهيز       إدخال تكنولوجيات                 •

 .ن املبادرات       ذا النوع م         للغاية هل        مؤيدة       السلطات احمللية             صارت     •

 عـلى مـا يكفـي من املهارات لضمان    ن مشـاريع صـغرية تديـرها نسـاء ريفـيات حصـل        تطويـر  إىلوأدى املشـروع    
وزارة التجارة والصناعة والوكالة اإلسبانية     و اليت عقدهتا اليونيدو  جـتماعات   ال ا توأكـد . هناسـتمرارية مشـاريع   
ــدويل   ــتعاون ال ــيم ،)شــريك يف املشــروع وهــي (لتنمــية مــن أجــل ا لل ــذي والتقي ــثالثة، أن  أجــرته ال  األطــراف ال

 ،لصناعة التحويلية ل يةة والتسويق يشمل اجلوانب التقنية واإلدار   ي حيث( املـتكاملة    طبيعـته  بفضـل ،  يقـدِّم املشـروع   
 بنييتو.  املشاريع املرأة على إقامة  تنمية قدرات   يف  ، مسـامهة كـبرية يف التنمية الريفية و        )مـن اإلنـتاج إىل األسـواق      

 :ما يليلتقييم ا من

منظمات التجارة العادلة يف                      تقوم     ( الوصول إىل أسواق التصدير                          تستطيع      الصغرية       و الريفية        أن الصناعات             •
 ؛ )تضاعفت صادرات زيت الزيتون يف إطار املشروع                                     وقد      ، تسويق املنتجات            ب  أوروبية          بلدان    عدة    

  مستدامة؛         ة هذه الصناعات             أنشط    أن     •

  مستقرة؛         توفر فرص عمل             أن هذه الصناعات              •

 احمللية       ن  وجمتمعاهت        أسرهن      وضعهن داخل          وحتسني     الثروة         تكوين      يستطعن       يف املناطق الريفية                 أن النساء         •
 . األنشطة االقتصادية                عن طريق       

ضمان أن  على  ملشاكل، يساعد املشروع    ا حلول   ومناقشـة ف مـع الـتغريات      مـن خـالل تعلـيم املـرأة التكـيّ         فوأخـريا   
 .رةاملتطّو القتصادا لتلبية مطالب يكفيا  مرنة مبتكون املشاريع النسائية
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 .وليد الكهرباء من حمطات كهرمائية صغريةلتمشاريع إيضاحية : تطوير الطاقة الريفية يف رواندا :عنوان املشروع
 .اإلنتاجية لألغراضالطاقة الريفية  تسخري :املكّون الربناجمي
اإلنتاجية األغراض  استخدام مصادر الطاقة املتجددة يف إلدرار الدخل منفرص جديدة  هتيئة :هدف املكّون

 .املناطق الريفيةيف 
 .ة ومستدامة منتجبطريقةصادر الطاقة املتجددة مفية  اجملتمعات الري أن تستخدم:املتوخاةالنواتج 

 :نتائج املشروع
 .جيري تنفيذهاأو قد أُجنزت طات الكهرمائية الصغرية التجريبية باحمل أن تكون األعمال املتعلقة •
 .قدرات تقنية حمليةتكوين  •
 .ضافيةإبناء مثاين حمطات بذ قرار ااخت •

  يف رواندا    لتنمية احمللية من أجل ا  الطاقة اخلضراء   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

ميسورة  عصرية الوصول إىل مصادر طاقة       إمكانية يتطلـب حتفـيز األنشـطة االقتصـادية يف املـناطق الريفـية يف رواندا              
 ما تدرك، جيعل اجملتمعات احمللية   يف متويله بقسط كبري     الـرواندية  احلكومـة الـذي تسـاهم     هـذا املشـروع،     و. الـتكلفة 

القدرات املشروع  ويهيئ. الناحية التقنية فعلـه الطاقـة الكهربائـية مـن أجـل التنمـية، ومـا تنطوي عليه من       تميكـن أن  
واقع تار املوخت. جتريبـي على نطاق صغرية كهرمائـية  حمطـات   ويـبين الفنـية مـن خـالل التدريـب ونقـل التكنولوجـيا،             

من إنشاء املرفق بدءا   املفهوم الرئيسي للمشروع،     ياالسـتدامة هـ   و. إمنائـية  مـن إمكانـات      تتمـيز بـه   عـلى أسـاس مـا       
 يستعرض  ،على مستوى القواعد الشعبية   املـنفَّذة    هـذه األنشـطة      وإىل جانـب  . تشـغيله وإدارتـه وصـيانته     حـىت   املـائي   

 . الوطينالصعيد القدرات املؤسسية على ويبينيدة السياسات القائمة ويقترح سياسات جداملشروع 

 : ما يلي٢٠٠٨ املشروع يف عام وقد حقّق

 تشارك اجملتمعات احمللية 
 ا مشاركة تامة يف رواند

يف املشاريع القائمة على 
الصعيد الشعيب من أجل 
 توفري إمدادات مستدامة 

 .من الطاقة
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. رواندا     املقاطعة الغربية يف               يف   موبوتو         كيلوواط يف           ٢٠٠ جتريبية صغرية بقدرة                حمطة كهرمائية             بنيت       •
أسالك      ومد      ،  وخطوط النقل والتوزيع                    ، توليد     ال اهلندسة املدنية، ومعدات                     أعمال       (املرفق      وقد اكتمل          

  وتسري قدما إجراءات               . صيانة     ال  تشغيل و       ال  فريق       وُدّرب    ،   )من املستفيدين احملليني                 ٢٠٠  من أجل      دمة   اخل 
 .املرفق وإدارته            اختيار مقاول من القطاع اخلاص لتشغيل                                 

 أيضا، باستثناء بعض                    يف هذه احملطة         التشييد       اكتملت أعمال            وقد     .  قرب بوتاري           ة  مماثل    حمطة    ت أنشئ     •
 .من القطاع اخلاص            اختيار مقاول             وجيري       ، صيانة     ال تشغيل و       ال   فريق      وُدّرب    . التوزيع      خطوط النقل و            

أعمال      و إليها       وصول      ال ق   ي طر   اكتمل      نياميوتسي، و             الثانية يف         الكهرمائية         طة   احمل   يف إنشاء       بدأ العمل          •
 . اخلاصة هبا         اهلندسة املدنية           

بأهنم هم أصحاب                ا  قوي    ا ن إحساس       و املستفيد      اكتسب       م عن طريق العمل،                 من خالل عملية تعلُّ                •
 .حملية   قدرات تقنية             وهيئت        املشروع،      

التعاون       وسيؤدي        . أخرى    حمطات كهرمائية               مثاين     بدافع من نتائج هذا املشروع، قررت احلكومة بناء                                            •
 .رئيسيا يف هذا اجملال                روج له اليونيدو، دورا                     ت  الذي   بني بلدان اجلنوب،                

يف رواندا مؤمتر إقليمي حول    احملطـات، ويعـتزم أن يعقـد        ّونـات   التصـنيع احملـلي ملك    سـيجري حفـز     ،  أبعـد يف أجـل    و
 . املستفادة من مجيع البلدان األفريقية تبادل اخلربات والدروسمشاركون يستطيع فيه الكهرمائيةالطاقة 

  
 جتّمعا يكوِّنون  اهلند   يف  األحجار  حنّاتو 

 

 

 

 

 

 

 
  

 .الصغرية واملتوسطة يف والية أوريسالصغرى وا تنمية جتّمعات املشاريعبرنامج  :عنوان املشروع
 . الصغرية واملتوسطةاملشاريعشبكات وعات ّم جت تنمية:املكّون الربناجمي
النمو لصاحل حتقيق  يف يف املسامهة ، وشبكات املشاريع الصغرية واملتوسطةدور جتّمعاتتعزيز  :هدف املكّون

 .الفقراء

جتمع : صنع حياة أفضل
كونارك للمساعدة الذاتية 

حلرف األشغال احلجرية يف 
 .والية أوريسا
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 مببادرات عاتعات؛ وقيام التجّملتنمية التجّمكومية مبادرات املؤسسات احلأن تنفذ : النواتج املتوخاة
 .التجمعات املدعومة الصغرية واملتوسطة يف للمشاريعزيادة القدرة التنافسية ومشتركة؛ 

 :نتائج املشروع
 . احلرفينية مجاعات إنتاجيازدياد •
وحتقيق ات عالية اجلودة؛ منتجصنع  إىل بني احلرفيني واملشترين على التحول  الناشئةالصالتأن حتفز  •

 .أرباح احلرفينيزيادة كبرية يف 
 .املرأة يف هذه األنشطةمشاركة  •

    
 ذو ،كونارك يف والية أوريساالشمس يف معبد و. قدم احلرف يف والية أوريسا يف شرق اهلندأ مـن  حنـت األحجـار   
ويوجد جتّمع ألصحاب هذه    . هذه احلرفة  على   رائع هـو مثال     ،يف القـرن الثالـث عشـر      الـذي بـين      ،الشـهرة العاملـية   

الــتجّمعات يف  أفضــل مــن ا واحــدوميكــن أن يصــبح هــذا الــتجمع. بوبانيســوار-كونــارك-بــوري مــنطقة  يفاحلــرفة
 استطاعلسوق، إذا   ونطاق ا  ،ز احلرفيني، واملوقع االستراتيجي   تركّـ و،  اإلمجـايل لألعمـال     الـرقم   مـن حيـث    الواليـة، 
ــ األســواق، الوصــل إىل  احلصــول عــلى االئــتمان و رتعــذّ، والــيت تشــمل لــيت تعترضــهة اب عــلى القــيود العديــد التغلّ

، وسوء وقلة التصميمات املواد اخلام والتنظيم، وحمدودية تطوير املنتجات    واالفتقار إىل ،  املاكيـنات  توافـر    وحمدوديـة 
 .ظروف العمل

هتيئة "ة أوريسـا، يف إطـار مشروع       مـع حكومـة واليـ      بالـتعاون ،  الـتجمع  ا تطويـر هـذ    مبهمـة  اليونـيدو    وقـد ُعهـد إىل    
. اململكة املتحدةيف  وزارة التنمية الدولية الـذي متولـه ، " الـنمو االقتصـادي لصـاحل الفقـراء يف واليـة أوريسـا       أسـباب 

 .٢٠٠٨مايو / املشروع يف أيار، واكتمل٢٠٠٥أبريل /وبدأ التنفيذ يف نيسان

 املنتجات يف شبكات  واحدة منفئاتإىل الذيـن ينتمون  تنظـيم احلرفـيني   هـي  ملشـروع  ااسـتراتيجية تنفـيذ   وكانـت   
 احلصول على االئتمان  األمهية املتمثلة يف  امسة  احل وذلك ملعاجلة املسألة   ،مـثل مجاعـات املسـاعدة الذاتـية والتعاونيات        

 ووفّــرتزيــادة اإلنتاجــية، مــن أجــل  الــتجمع مشــتركة يف املشــروع وضــع إجــراءات شــّجع وبعــد ذلــك. الــرمسي
ن إىل يوحلرفيقوم هبا ا عـن طريق تنظيم زيارات  ة مباشـر ية تسـويق صـالت وأقيمـت   . هلـذا الغـرض   حديـثة ماكيـنات 
وحددت جهات الشراء    ،)حيدر أباد ودهلي، وجايبور   وبنغالور،  ( اهلند    يف خرىواليـات أ  يف  أكـثر تطـورا     أسـواق   

 ع النساء احلرفيات على املشاركةوجرى تشجي.  وأسواق التصديرة الوطنـي تـويل أمـر األسـواق    باجلملـة الـيت ميكـنها    
 ا جزء املنتظمةمحالت التوعية الصحية    وكانت  ؛  نمـن خـالل تشـكيل مجاعـات مساعدة ذاتية وتعاونيات خاصة هب            

 .من هذا النشاط

 :ةالربنامج اآلثار التاليوترّتبت على 

بكثري من اليت              فائدة أقل            بأسعار      لحرفيني يف مجاعات املساعدة الذاتية والتعاونيات قروض                                              ل  ت نح  ُم •
 مجيع القروض يف أنشطة إنتاجية؛                          ُتستثمر        ، و   ني  غري الرمسي        املقرضون      تقاضاها       ي 

زيادة مبيعات             وأدت      ،    باألسواق         مباشرة      صالت    يف أسواق جديدة نتيجة إلنشاء                             التجّمع      اع منتجات           ُتب   •
  دخل احلرفيني املهرة وشبه املهرة؛                          إىل ازدياد         اجلودة       العالية      وأسعار املنتجات             
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يف املناطق الريفية يف اجملتمعات احمللية  والصناعات الصغرى الرزق مصادردعم  مشروع :عنوان املشروع
 .احلضرية يف مشال العراقو

 .إعادة التأهيل بعد األزمات/البشريمن  األ: الربناجمياملكّون
 للفئات األمن اخلارجة من األزمات، وتعزيز البلدان واقتصادات اإلنتاجية اهلياكل  إنعاش:هدف املكّون

 .الضعيفة
 على مستوى اإلنتاجية ات القدروزيادةأو تعزيزها؛ /إعادة بناء القدرات املؤسسية و : املتوخاةالنواتج

 .ة احمللياتمعاجملت
 : املشروعنتائج

 .درة للدخل  امل املهارات واألدوات الالزمة لألنشطة       بشخص     ٢ ٠٠٠ تزويد  •
 .األخرى من الفئات الضعيفة     و من الشباب    فرد  ٦٠٠لدى   قابلة للتسويق    ال هارات  املن  حتّس •
 .مجاعة إنتاجية   ١٥تأسيس   •
 . املنطقة مرافق التدريب يف       يزتعز •

  ة  تكلف    ت اخنفض   و  ات،    املنتج     نوعية     نت    سّ  يف املائة، وحت           ٢٠ إىل     ١٥ بنسبة     وحدات       ال  إنتاجية          ادت  ازد  •
 العمل وحتسني ظروف املعيشة؛                     إىل تسهيل          يكنة      امل   حني أدت       يف    ، اإلنتاج     

النفس يف القيام بذلك يف                    ب  من الثقة         ا  مزيد    اكتسنب     قد    و  ن بأنفسهن،          بيع منتجاهت          من     ات  احلرفي     متكّنت       •
 .ها   وخارج      الوالية       سواق داخل        األ 

 عملية  من خالل  يف حكومـة واليـة أوريسـا         احلـرف الـيدوية    مديـرية  مـع    أقيمـت  شـراكة قويـة      أن شـيء هـو   وأهـم   
 احمللية  اهليئات كربى وعزز قدرات     يةحرفجتّمعات   لتشكيل بيئة مواتية    األمر الذي هيأ  ،  الـتجمعات تطبـيق منهجـية     

 .لتنمية التجّمعات تنفيذ مبادرات على
 

 ة بناء االقتصادات احمللية يف العراق       إعاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة على أثنت األمم املتحد
مشروع اليونيدو لدعم 

مصادر الرزق والصناعات 
الصغرى يف اجملتمعات احمللية

 .يف مشال العراق
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ــة والــزراعة   امل اســُتهل  الــرزق مصــادردعــم مشــروع "املســمى شــروع املشــترك بــني اليونــيدو ومــنظمة األغذي
ــية   والصــناعات الصــغرى  ــناطق الريفــية  يف اجملــتمعات احملل . ٢٠٠٦ يف عــام "احلضــرية يف مشــال العــراق ويف امل

  أربــيل والســليمانية يف العــراقشــة يف حمــافظيتمَّمســاعدة اجملــتمعات احمللــية الفقــرية واملهإىل املشــروع هــدف وي
تجهيز المعدات ويوفـر املشـروع    . ناجحـة للمنـتجات الزراعـية ال تـندرج يف إطـار املـزارع              عـلى بـدء مشـاريع     

 عــلىتدريــب ب ذلــكتكمل يسـ و. اإلنـتاج يف املــناطق والقــرى املســتهدفة وحتســني مســتويات التكنولوجــيا بغـية  
وإىل جانب التدريب   .  خاص بوجه داخليا   والـنازحني سـتهدف النسـاء والشـباب       ي والـتجارية املهـارات التقنـية     

 وجتهـيز اجللـود والنجارة وإنتاج املنسوجات   األشـغال املعدنـية   عـلى تدريـب   يقـدَّم أيضـا      جتهـيز األغذيـة،      عـلى 
تقرير صدر  يف  أثر املشروع   برف  وقـد اعـتُ   . يق حملـيا  قابلـة للتسـو   الهـارات   املز التدريـب عـلى      ويركِّـ . واملالبـس 

 .جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية االستئماين للعراقصندوق مؤخرا عن 

 :٢٠٠٨ يف عام ما يليق حتقّوقد 

وسيقدم هؤالء التدريب                     مدربا،       ٦٢من    مؤلف       أساسي        طاقم    يف وزارة الزراعة ووزارة الصناعة                           أُنشئ       •
 األعمال؛      وما يتصل هبا من مهارات تطوير                             التحويلية            ة  خمتلف مهارات الصناع                 على  

  على األدوات اآللية              تدريب       لل  معدات     على      معاهد تدريب صناعية ومراكز حرف يدوية                                    ة سبع   حصلت       •
اآلن     املعاهد      هذه     وتستطيع       . واحلياكة واألشغال اخلشبية                    وامليكانيكا الزراعية واللحام والغزل والنسج                                     

 السنة؛       متدرب إضايف يف              ٢٠٠أن تستوعب           

   ُعدداً    )نازحون       بينهم     (املستفيدين من املشروع                    شخص من        ٥٠٠ ى  التقنية، تلق           الدراية       إىل جانب        •
الصناعة          و والبناء أ          التشييد       من خالل العمل احلر أو العمل يف قطاعات                                    الرزق    نهم من كسب            متكّ  

 التحويلية أو اخلدمات؛                  

لتمكينها          قطاعات الغذائية وغري الغذائية                        ال    يف  ة إنتاجية          جمموع     ة  دعم تكنولوجي إىل مخس عشر                      سيقدَّم     •
 أنشطة صناعية أكثر دينامية؛                          إىل     النتقال     ا  من  

ذات    أنشطة        يف    من االخنراط         يف املائة من املستفيدين املستهدفني                              ٨٠هارات أكثر من              امل    حتسني    ن مكَّ   •
 .للدوام    زراعة أو غري زراعية قابلة                       بال  صلة     

فضل املمارسات يف   أل مناذج   إىلختارة  اإلنتاجية امل موعات  اجملويل  مـن املشـروع هـو حت      األجـل    البعـيد اهلـدف   و
 ولإلرشــادلتوجــيه ل بعــناية األهــدافوضــع بــرنامج حمــدد ب اليونــيدو أيضــا لــك تقــومولذ. الصــناعات املذكــورة

وعالوة . العمـل يف  األمـان عـايري  وم ة التصـنيع اجلـيد  اتممارسـ اتـباع  ملسـاعدة عـلى ضـمان       مـن أجـل ا     يإلدارا
 الصناعاتذلك  وسيضع  . الفرصدراسات  دعم إعـداد خطـط األعمـال ودراسـات اجلدوى و          ، سـيُ  عـلى ذلـك   
 . احمللية على الطريق حنو مزيد من النموالصغرى
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مهورية اجلريا وستبصار تكنولوجي يف بلغاا مشروع -السليم للمستقبل و يالغذاء الصح :عنوان املشروع
 .وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وكرواتيا يةالتشيك

 . التكنولوجي واالستبصار،نظم االبتكار، وإدارة التكنولوجيا: املكّون الربناجمي
 .واإلقليمية شركات االبتكاراتنظم االبتكار الوطنية  أن تدعم :هدف املكّون

تعزيز نظم االبتكار للعامة سياسات واستراتيجيات اوة ياملؤسسات احلكوم أن تعتمد :النواتج املتوخاة
 .قليميةاإلوطنية وال

 :نتائج املشروع
دراسات مستفيضة ومشاورات مع        إجراء  بعد  ةخمتلف إمنائية سيناريوهات    بلصناعة   استقبل  مل رؤية  تكوين   •

 .أصحاب املصلحة     
 .خريطة طريق لتحقيق الرؤية       •

 بناء القدرات التجارية  -اءب
 

 مأمونة صحية    أغذية   ىلالتحّول إ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

قطاع جتهيز على وجيب . الحتاد األورويبات سياسالرئيسـية  الهـداف  مـن األ جـودة األغذيـة وسـالمتها    كفالـة   
ــا   ــدان أوروب ــة يف بل ــية و، الــذي خيضــع لتغــيريات تنظيمــية   يةشــرقال وىوســطالاألغذي  واســعة تكنولوجــية ومال

 ويلزم.  السائدة يف االحتاد األورويب    املعايري مع   إىل مسـتوى يتماشى    واألمـان  النوعـية عـايري   مب  يـرقى  ، أن الـنطاق 
 مبا يف ذلك اخلدمات املالية وأسواق اجلملة        ، هلذه الصناعة  ةعمادالبرية يف البنية التحتية     تغيريات ك إجـراء   أيضـا   

. لــتطورات الســريعة والتــنوع املــتزايد يف الطلــب لالعــرض اســتجابة والبنــية التحتــية للــنقل، إىل جانــب حتســني  
 . قويةسياساتذلك إذا توفرت قق كل حي القطاع أن ويستطيع

مشروع الستة "تقييم نتائج
يف املؤمتر " لغذاء املستقبل

 ".اخلتامي للمشروع
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 على ارّد ٢٠٠٧  بدأ يف عامالذي" مشـروع السـتة لغـذاء املستقبل   " املسـمي  ورويباالحتـاد األ  وكـان مشـروع  
 :كما يليأهداف املشروع وكانت . هذا التحدي

 يف    ُتدخل مسائل النوعية واألمان                         ،  السياسات         وواضعي      بني املديرين             لصنع القرار         ثقافة جديدة           ترويج        •
  إدارة السلسلة الغذائية؛                    صميم    

النوعية وزيادة               من شأهنا حتسني            اليت      ومناذج األعمال التجارية                     ملستقبل الرئيسية              حتديد تكنولوجيات ا                 •
 . يف بلدان أوروبا الوسطى والشرقية                               األمان    ألغذية و       ل  برنامج       من خالل         األغذية       يف إنتاج          األمان   

 مرصد  وقامت مؤسسة .  املنسِّـق فيه   شـريك هـي ال   اليونـيدو    كانـت  احتـاد مؤسسـي   ىل  إتنفـيذ املشـروع     بهـد   ُعو
معهـد فيينا للدراسات االقتصادية  قـام   و،نهجـية املبـدور مستشـار    اإلسـبانية   الصـناعي االستبصـار التكـنولوجي     

ــية  ــدور الدول ــك، وفضــال عــن . االقتصــادي-املستشــار االجــتماعي ب  متمرســة يف  ســت مؤسســات قامــت ذل
 . البلدان املستهدفةبتغطية واالستبصاراالبتكار جماالت 

 ورومانــيا وســلوفاكيا وكرواتــيا التشــيكيةمهوريــة اجل خــرباء مــن بلغاريــا و"املســتقبلمشــروع الســتة لغــذاء "ودعــا 
. ، وكـيف ينـبغي أن تكون      ٢٠٢٠يف هـذه الـبلدان يف عـام         حبـث احلالـة املـتوقعة للصـناعات الغذائـية           ىل  إ وهـنغاريا 

هلكني والوزارات  مـن مديـري الصناعات الغذائية والغرف التجارية ومنظمات املست         ولقـي املشـروع اسـتجابة قويـة       
أثبتت   يتالستبصار التكنولوجي، ال  لاليونيدو  منهجية    هي املنهجية األساسية املستخدمة  وكانت  . االعتماد وهيـئات 

 .ةالعديد من أصحاب املصلحب تتعلق  األمدمعقدة طويلةإمنائية سيناريوهات جناحها يف إعداد 

 :يلياملستخدمة ما االستبصار أدوات ومشلت 

)  والعلماء واجملتمع املدين                  وأصحاب املشاريع              السياسات          واضعي     ( أصحاب املصلحة              ات من     مجاع    تعبئة     •
 من مجيع البلدان؛             

 تأثري   ب الغذائية و       ةالصناع    ب املعنية      ةختلف    امل  راء فئات اجملتمع         آل استقصاء اقتصادي اجتماعي                  •
 لتكنولوجيات؛            ا

 مبا يف       لعاملني يف املؤسسات املعنية،                     ومن ا     ذات الصلة        خرباء من املتخصصني يف اجملاالت                      مقابالت مع           •
 العامة؛     و ة   ي ذلك السلطات الصناع                 

  هذه الصناعة؛             اليت تواجه          تحديات      ال  للتعامل مع        لتكنولوجيات الرئيسية الالزمة                            ا  استقصاء       •

  أصحاب املصلحة؛              فئات     خمتلفة، استنادا إىل خربات وآراء أهم                                 بسيناريوهات            إمنائية      وضع رؤية           •

واإلجراءات          بالتفصيل اآلثار املترتبة على خمتلف السيناريوهات                                             تبيِّن    للتكنولوجيا            إعداد خريطة طريق                  •
 .لألخطار       والتصدي       الفرص      الالزمة الستغالل           

التنمية بصلة ال ذاتنتائج والتوصيات التقييم ل ختامي مؤمتر بعقد ٢٠٠٩ هـذا املشـروع يف أوائـل عـام      وينـتهي 
 )١(.شاركةاملستقبلية لصناعة األغذية يف البلدان امل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .www.FutureFood6.com الشبكي للمشروع   ميكن االطالع على معلومات إضافية يف املوقع )١( 



 

VM=

 . الصغرية واملتوسطة      اخلاصة باملشاريع   تعزيز احتادات التصدير     :عنوان املشروع
 . الصغرية واملتوسطة       اخلاصة باملشاريع    احتادات التصدير    :املكّون الربناجمي

 .لوصول إىل أسواق التصدير          ل أفضل     فرص  الصغرية واملتوسطة        أن تتاح للمشاريع      :ف املكّونهد
تعتمد مؤسسات ؛ وأن  الصغرية واملتوسطة هنج احتادات التصديراملشاريعتعتمد  أن :النواتج املتوخاة

 . الصغرية واملتوسطةاملشاريع احتادات التصدير لتشجيع وضع السياسات هنج
 :نتائج املشروع

 .فةاحتاد تصدير يف مثاين صناعات ومناطق خمتل           ٢٨إقامة   •
 .بإقامة احتادات التصدير    دعم  ال مؤسسات    حتسني دراية   •

 بريو تتطلّع إىل العمل املشترك للنجاح يف التصدير         

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

    
 ١٥٠  بقرابة ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣ وزادت الصادرات بني عامي      ،منـا اقتصـاد بـريو منـوا مطردا يف السنوات املاضية           

ــة ــاد . يف املائ ــاع ويك ــطة  املشــاريعقط ــذا اال دورا يف أن ال يكــون قــد أدى  الصــغرية واملتوس ــار، ه  فهــو زده
 الصغرية   املشاريع  اليت تواجهها  الشائعةاملشاكل  و.  يف املائـة من إمجايل قيمة الصادرات       ٣ ال يسـاهم إال بنسـبة     

واملتعلقة اخلارجية التنظيمية   للمتطلبات  رف واألمـوال، وعـدم القدرة على االمتثال         اواملتوسـطة هـي نقـص املعـ       
 .لبية الطلب اخلارجي، وعدم كفاية حجم اإلنتاج لتبالنوعية

 املالــية هــا ومواردمعارفهــا تضــم أن للتصــدير، احتــاداتيف املــنخرطة  ، الصــغرية واملتوســطةوتســتطيع املشــاريع
ختفــيض التكالــيف واملخاطــر مــع  يةلتصــديرا إمكاناهتــا فــتزيد مــنللتغلــب عــلى هــذه املشــاكل، معــا  اوصــالهت

 احتــادات  بــناءدعــمتن أاليونــيدو مــن لبــت حكومــة بــريو ولذلــك ط. األجنبــية األســواق الــنفاذ إىلالكامــنة يف 
 يف  فيةتعاون إيطايل، واستهدف مؤسسات بريو    ب ومّول،  ٢٠٠٨املشـروع يف هناية عام      وقـد اكـتمل     . التصـدير 

.  الصغرية واملتوسطة  اخلاصة باملشاريع التصـدير   احتـادات    قدرهتـا عـلى تعزيـز        وقـّوى القطـاعني العـام واخلـاص،       

أّدت مشاريع النسيج الصغرية
 يف بريو إىل زيادة كبرية 

يف صادرات بريو من خالل 
 .إقامة احتادات فيما بينها
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 .املسؤولية االجتماعية للشركات يف صناعة املنسوجات الصينية:عنوان املشروع
 . األسواقمن أجل االندماج يف املسؤولية االجتماعية للشركات مراعاة :لربناجمياملكّون ا

 . الصغرية واملتوسطةاملشاريع املسؤولية االجتماعية للشركات يف  الوفاء مبعايري:هدف املكّون
عية عايري املسؤولية االجتمامب الصغرية واملتوسطة بتعريف املشاريعاملؤسسات  أن تقوم :النواتج املتوخاة

 اليت تقدَّم إليها الصغرية واملتوسطة وأن تطبق املشاريعللشركات وتنفيذها على مستوى الشركات؛ 
 .املسؤوليةجوانب هذه املساعدة 

 :نتائج املشروع
رباء واخلاملواد التدريبية (املسؤولية االجتماعية للشركات ب ات التدريب على االضطالعقدرتعزيز  •

 .لمنسوجات واملالبسلطين الصيين  الواجمللس يف) املدرَّبون
اإلنتاجية والقدرة ازدياد حوافز العمل و من خالل هتا واستفاد،شركة يف التدريب ٣٠مشاركة  •

 . لديهاالتنافسية
 . مخس دراسات حالة عن أفضل املمارساتستعّمم •

 وزارة اإلنتاج   منها،  ة خمتلف ة عشرين مؤسس  تة بـني القطـاعني العـام واخلـاص مشل          شـراك  واسـتند املشـروع إىل    
 .ليمايف  الصادرات وغرفة التجارة لترويج فيةبريوالوكالة الووزارة التجارة والسياحة و

 : التاليةلمشروع هيلرئيسية لجنازات ااإلنشطة ووكانت األ

 من ممثلي          ٨٥ى خالهلا حوايل             تلقّ  ،   )ليما    و أركيبا        يف   (حلقيت عمل بشأن احتادات التصدير                            عقد     •
 لتصدير؛       احتادات ا      بناء     ل  منهجية اليونيدو                 على    القطاعني العام واخلاص تدريبا                          مؤسسات      

جتهيز      الصناعات        هذه   برز     وكان أ      خمتلفة،        ة ي  مثانية فروع صناع                ت  احتادا يف مثاين مناطق مشل                  ٢٨إنشاء        •
 . واملالبس      صنع احللي       املنتجات الزراعية و              

 :انتهى إىل ما يلي. ق للمشروعمِّ تقييم متع٢٠٠٨ يف عام وأجري

إىل القيام حبمالت              ت اجلهود احمللية               د وأ  .  احتادات التصدير يف بريو                   إمكانية جناح          أثبت املشروع             •
  املشاركة؛        مشاريع      ل ل  التصديري        داء   حتّسن األ       و  ناجحة،       ية  تصدير     

، فحيثما           إعانات       لتقدمي     األموال        ال تستخدم           لكي       تغيريات تنظيمية ومؤسسية                        إحداث     اإلنفاق على            تركّز       •
  هذه املوارد؛            لتدبري     ، كان املشروع أداة فعالة                         )ها  غري   و أ املالية        ( مزيد من املوارد                إىل  حتادات       ال ا احتاجت        

على سبيل املثال،                 و .  احتادات التصدير أن تساعد على حتفيز األنشطة االقتصادية بني الفقراء                                                       تستطيع       •
ميكن للسياح            و . تعاون مع اجملتمعات احمللية                   ي السياحية         ملنظِّمي الرحالت             سكو     يف منطقة كو          هناك احتاد         

  واألغذية       ف   رَ  على الثقافة والطقوس واحلِ                     ون  تعرف    وي   فيتبادلون الرأي معهم                   مع السكان احملليني               أن يقيموا        
 . جديدة يف القرى             فرص عمل        ذلك    خلق   وقد     . احمللية    

حتادات القائمة وإنشاء التشمل األنشطة تعزيز اسو.  ثانية من املشروعةبشـأن مرحل  اقـتراح   وقُـدِّم إىل اجلهـة املاحنـة        
 .عمل كصندوق متجددسي مايل لدعم األنشطة التروجيية، ططخمأخرى جديدة ووضع 

 
  يف الصني   املسؤول  مكاسب من التصنيع  
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االجتماعــية والبيئــية يف جيــب أن تســتجيب الشــركات الصــينية للطلــب املــتزايد عــلى املنــتجات الــيت تــأخذ املعــايري   
 ملعايري املسؤولية االجتماعية للشركات     على االمتثال  الصـغرية واملتوسطة     حـرص املشـاريع   تزايد  يـ لذلـك   و. االعتـبار 

 اليونيدو ومنظمة العمل الدولية، بدعم من ت يف هذه اجلهود، نفذ مسامهةًو.  اإلدارة التنفـيذية   بـالعمل عـلى حتسـني     
املسؤولية االجتماعية للشركات يف صناعة      " املعنون ، املشروع الرائد  اصـادية يف سويسـر    أمانـة الدولـة للشـؤون االقت      

ــ".  الصــينيةاملنســوجات فــذ ُنو .ز املشــروع عــلى إدارة العمــل، وظــروف العمــل، واإلدارة البيئــية، واإلنتاجــية  وركّ
 على  اجمللسقدرة  روع أيضا   املش وعزَّز ،لمنسوجات واملالبس لجمللس الوطين الصيين    اشراكة مع   إطار  يف  املشـروع   

إىل املســؤولية االجتماعــية للشــركات  يف جمــال شــامل ومــتكامل عــلى حنــو  التدريــب واملشــورة واملعلومــات  توفــري
 . فيهاالبيئيةاملعايري و لمعايري العم  الراغبة يف حتسنياملنشآت

.  القطري الصعيد مشروع على    يفهـذه واحدة من احلاالت األوىل لتعاون اليونيدو ومنظمة العمل الدولية             كانـت و
يف جماالت العمل   يكّمـل بعضـها الـبعض اآلخـر          خـربات ومـوارد      مـا لديهمـا مـن      باسـتخدام  ن،اتسـاعدت املنظمـ   و

 .ة متكاملبطريقة للمشاريعوالصناعة والبيئة، على حتسني القدرة التنافسية 

املســؤولية االجتماعــية لشــؤون ر  مديــمــن بيــنها، ة إجيابــية مــن جهــات مســتفيدة خمــتلف تعلــيقات املشــروعوتلقّــى 
بأعمال ميدانية واسعة النطاق     القيام بعد   مشـهورة، توّصل   عالمـة جتاريـة      يف شـركة تصـنع بضـائع ذات       للشـركات   
لمنسوجات واملالبس هو   لجمللس الوطين الصيين    و وا منظمة العمل الدولية واليونيد   املشترك بني    الربنامج   إىل أن هـذا   

 . الصنييفاالجتماعية للشركات  سؤوليةمن أفضل برامج امل

 :ما يلياحملددة للمشروع  اإلجنازاتوكانت 

). نع  ا ص يف امل    التدريب         (، وكذلك للشركات                 )تدريب املدربني            (تدريبية للمستشارين                     مواد    إعداد واختبار                •
قرص مدمج          نتج      وأُ   شبكي    موقع      وأُنشئ       .  احتياجات صناعة املنسوجات الصينية                                 لتالئم      مكيفة      وهذه املواد          

  املواد التدريبية بسهولة؛                         تاحة    إل 

ساعد      و . املواد التدريبية               جملموعة       مس    النمائط اخل          عقد حلقات عمل عن                  على     خرباء وطنيني             مخسة   تدريب        •
خرباء املسؤولية               اخلدمات اليت يقدمها للشركات                            على زيادة طلب صناعة النسيج على                                أيضا      املشروع       

 هؤالء؛     االجتماعية           

احلماس        زيادة      األنظف إىل           اإلنتاج       مكّون    تنفيذ       جراء      لشركات من            شهدته ا        الذي    الفوري         ن التحسّ     أّدى      •
  التحسينات االجتماعية؛                      إلجراء     

.  العمل والبيئة إىل زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية                                                    تحسينات يف جمايل             ال  ت   مستوى الشركات، أدّ                  على    •
  ة القضايا االقتصادي                بني    لتكامل        ا يتمثل يف حتقيق               مشويل    اتباع هنج           جناح    قد أثبت       املشروع        وبذلك يكون            

 البيئية؛        و  ة واالجتماعي         

 .املقبلة  فضل املمارسات يف سياق املشاريع                    العملي أل    توضيح      لدراسات حالة ميكن استخدامها ل                   مخس  كُتبت      •

ــتائج، وهبــ ــة أساســا جــيدا  وضــع املشــروع قــد  يكــونذه الن  لألنشــطة املقــبلة يف جمــال املســؤولية االجتماعــية   للغاي
 .٢٠٠٩ تكرار هذا املشروع الرائد يف بلدان أخرى، ابتداء من عام وُيعتزم.  الصنيللشركات يف
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 .اإلثيوبية صناعة اجللود واملنتجات اجللدية لتطويرستراتيجية الساعدة ا تقدمي امل-إثيوبيا  :عنوان املشروع
 .لتصديراملوجَّهة إىل احتديث الصناعات الزراعية  :املكّون الربناجمي
أن  وحمّسنة،التصدير تكنولوجيات إنتاج املوجَّهة إىل الصناعات الزراعية أن تستخدم  :هدف املكّون

 . إىل أسواق جديدةوأن تصل ، نوعية املنتجاتحتّسن
 لشركاتا  إىلدعم الصناعة خدمات الدعم على أساس مستداماليت تاملنظمات أن تقدم  :النواتج املتوخاة
 .لتصديراليت تنحو إىل ا
 :نتائج املشروع

 .الصادرات يف   وزيادة كبرية   ثيويب   إللود واملنتجات اجللدية ا     اجل معهد تكنولوجيا     إقامة  •

  األسواق العاملية    تغزو اجللود اإلثيوبية     

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
  

تطوير قطاع اجللود يف شرق اجلهود الرامية إىل     ةثيوبياإلصناعة اجللود واملنتجات اجللدية     يتصـّدر العمـل عـلى تطويـر         
يف تصدير  من حيث عائدات ال   لسـنوات عديـدة ثـاين أهـم سـلعة           هـذه الصـناعة     كانـت   و.  األفـريقي  نوباجلـ  و قـيا أفري

مطرد، منو   دون اجتاه    ٢٠٠٤ إىل عام  ١٩٩٧  ابتداء من عام    الصادرات تقلبت  تها مـن   حصـ  ولكـن ،   الـنب   بعـد  إثيوبـيا 
 .وآخذة يف التباطؤاعة راكدة وكان من الواضح أن الصن. ٢٠٠٠ من عام  ابتداءاخنفضت عائدات التصديرو

لتحقــيق انطالقــة  مــا أفضــل اســتراتيجية : الــتايل عــلى الســؤالأن جتــد جوابــا مــن اليونــيدو إثيوبــياطلبــت حكومــة و
لقدرة ل العوامل الرئيسية   استنادا إىل ل هلـذه الصناعة،     اعمـ أخطـة   وجديـدة؟ وأسـفر ذلـك عـن وضـع خطـة رئيسـية               

 . على االندماج يف سلسلة القيمة العاملية للجلود ومنتجاهتاالصناعة التنافسية، اليت من شأهنا أن تساعد

يف  الذي ُيتوخى  ،)"هنـج اجلذب   (العمـل مـن القمـة إىل القـاعدة         هنـج  "سـتخدم اسـتراتيجية تطويـر هـذه الصـناعة         تو
 إنتاجهامستوى   رفع إىل املدابغ" بدفع"يف قطاع املنتجات اجللدية     السلع النهائية    إطـاره أن تقـوم املنشآت اليت تنتج       

يكتسب املشاركون يف "
شروع من الدراية التقنية امل

ومهارات إدارة األعمال 
والصالت مع مؤسسات 

األزياء ما جيعل هذه الشبكة 
من املشاريع الصغرية مكتفية 

جملة تامي، مقال." (ذاتيا وقوية
/  تشرين الثاين١٠عن تايتو، 

 K)٢٠٠٨نوفمرب 
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 ذلك  ويؤدي. التامة الصنع اجللود   من   )سواء على ال  نوعالكم و المـن حيـث     (أفضـل   إمدادات  بـ  املطالـبة مـن خـالل     
ستراتيجية أولوية لصناعة  التعطي ا و.  أفضل  نوعية وذاتاملواد اخلام   كميات أكرب من     املدابـغ طلـب   أن ت  إىل بـدوره 

 العالمة التجارية استحداثميكن أن يصبح و.  والسلع اجللديةاجللدية املالبس مث مـن بعدهـا تطويـر إنتاج    األحذيـة،   
ستراتيجية أهدافا  الضع ا وت. لسلع اجللدية ل إىل أعـلى شـرائح األسـواق األجنبية          للـنفاذ أداة مهمـة    " إثيوبـيا صـنع يف    "
  لتطوير صناعة اجللود واملنتجات    مخسيةل  اعمأهـذه األهداف أساس خطة      وشـكلت   . التصـدير وإلنـتاج   اعـائدات   ل

 .اجللدية

 من إقامة  األنشـطة الـيت تقـوم هبا اليونيدو          امـتدت  بـدأ تنفـيذ هـذه االسـتراتيجية،          ما، عـند  ٢٠٠٥ هيولـي /متـوز مـنذ   و
 الــتامة  اإلنتاجــية وحتســني املنــتجات اجللديــةلــزيادةســاس  إلرســاء األمعهــد تكنولوجــيا اجللــود واملنــتجات اجللديــة

 صــناعة األحذيــة تســتوفيها أن ُيــتوخى معــايري تقنــية رئيســية يشــتمل عــلى قياســيوضــع وتنفــيذ نظــام إىل ، الصــنع
 .اإلثيوبية ومؤشرات لقياس أدائها

ــيا  "بوجــه خــاص مشــروع  وجيــدر بالذكــر   ــتو-صــنع يف إثيوب ــروِّج، الــذي " تاي  البضــائع تشــكيلة مــتطورة مــن  ي
 حتــت مظلــة يةإثيوبــ شــركة ١٢ حصــرا جمموعــة مــن وتصــنعهاهــذه املنــتجات وتصــمِّم .  اجللديــةواإلكسســوارات

 األوروبــية والــيابان والواليــات املــتحدة األزيــاء يف الــبلدان ســوق أعــلى شــرائحتجارة، وتســتهدف للــ تايــتوشــركة 
 يف تــامي صــفحة كاملـة يف جملــة  عـلى "  تايــتو-صــنع يف إثيوبـيا  "وقــد نشـر مقــال عـن العالمــة الـتجارية    . األمريكـية 

 .نوفمرب/تشرين الثاين

 :ع ما يلي املشروحقق، ٢٠٠٨يف عام و

 ه يوني    /حزيران       يف    هنج العمل من القمة إىل القاعدة                              هذا القطاع منذ تطبيق                      يف  عائدات التصدير                ت سجل    •
 جتاوزت صادرات               ٢٠٠٨يف عام       و .  يف املائة        ٢٠و  ١٧ بني  توسط      تتراوح يف امل           زيادة سنوية              ٢٠٠٥

  كان الرقم          ٢٠٠٥ و  ٢٠٠٤يف عامي        ( مليون دوالر ألول مرة                     ١٠٠اجللود واملنتجات اجللدية                       
 ؛ ) مليون دوالر           ٩٠حوايل      كان      ٢٠٠٧عام     يف    مليون دوالر، و              ٦٦

 ٢٠٠٨-٢٠٠٧ هذه الصناعة خالل الفترة                          الذي أدرته           يف املائة من النقد األجنيب                          ٣٦حوايل      كانت نسبة            •
 ؛  يف املائة يف السنوات السابقة                           ٢٥ إىل   ١٥منتجات هنائية، بزيادة من                          ناجتة من بيع             

 ترتيبات تعاقد من الباطن مع                              أملانيا       من     ة تصنيع األحذية وواحد                  ل  كربى      إيطالية       ت   ثالث شركا        أبرمت        •
 الصادرات من األحذية إىل                         ازدياد       إىل      ذلك    أدى   و  يف أديس أبابا،                من صانعي األحذية اإلثيوبيني                         مخسة     

 أسواق االحتاد األورويب؛                   

 اجلودة     عالية       التامة الصنع ال              املاعز        و  الضأن     إنتاجها من جلود                 للغاية         جمموعة دباغة بريطانية شهرية                             نقلت     •
 شرق آسيا مثل اليابان؛                     يف   ة تصدير املنتجات إىل أسواق                           نيّ  ب  إىل إثيوبيا،           لقفازات         اخلاصة بصنع ا            

  يف  سوق الواليات املتحدة، وتباع                             إىل  "  تايتو      -صنع يف إثيوبيا                " ذات العالمة التجارية                   املنتجات       نفذت       •
 .جنليس    أ متاجر كربى يف نيويورك ولوس                           

 هـذا املشـروع حتسـني القـدرات التقنـية واإلداريـة جلمـيع اجلهـات الفاعلـة يف صـناعة اجللـود واملنتجات                       وسيواصـل 
ــة  ــيةاجللدي ــئ، اإلثيوب ــزيادة الصــادرات وتدفقــات االســتثمار األجــنيب املباشــر إىل هــذه    ا ظــروفحبيــث يهّي ــية ل  موات
 . والبيئةني اجلنساملساواة بني مثل جامعةوسيوىل اهتمام خاص لقضايا . الصناعة
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  السيارات  دعم املشاريع الصناعية الصغرية واملتوسطة يف قطاع صناعة مكّونات:عنوان املشروع
 .يف اهلند

 .تطوير املشاريع لتعزيز النشاط التجاري: مكّون الربنامج
 .القدرة على املنافسة والقدرة التصديرية للمشاريع املطورة/ حتسني األداء:هدف املكّون

 . بدء تنفيذ املخططات الوطنية لتطوير املشاريع واكتمال التطوير:النواتج املتوخاة
 :نتائج املشروع

 .ت منو فوق املتوسط للعديد من الشركات املشاركةمعدال •
 .زيادة األعمال التجارية مع كربيات شركات مكّونات السيارات •
 .أضافت الشركات العديد من املنتجات اجلديدة إىل تشكيلة منتجاهتا •
 .زيادة كبرية يف عدد شهادات اجلودة •

 يف اهلند  قادرة على املنافسة إنتاج مكّونات للسيارات    

 

 

 

 

 

 

 
 

ال ميكـن أن تـتأتى ملـوّردي مكّونـات السـيارات يف اهلند القدرة على املنافسة يف األسواق العاملية والداخلية إال                      
وبغية استيفاء متطلبات   . مليإذا اتـبعوا هـم وموّردوهـم الفرعـيون أفضـل املمارسـات املقـبولة عـلى الصـعيد العا                   

شـركات صـنع املركبات والعمل عموما على ترقية أداء الصناعة، شرعت إدارة السياسات الصناعية وتشجيع                
ــيدو يف عــام       ــيلة ورابطــة شــركات صــناعة مكّونــات الســيارات يف اهلــند واليون الصــناعة ووزارة الصــناعة الثق

وشـارك مـا يزيد   .  بصـناعة مكّونـات السـيارات يف اهلـند    ، يف تنفـيذ بـرنامج اليونـيدو للشـراكة اخلـاص          ١٩٩٩
 وقد أكملت حىت اآلن . ٢٠٠٥ يف عام ٣وبدأت املرحلة .  مـن الربنامج ٢ و١ شـركة يف املرحلـتني    ٦٠عـلى   
 . شركة يف خمتلف أحناء اهلند٢٧ شركة برنامج التطوير يف تلك املرحلة وتشارك فيه حاليا ٤٢

يــؤدي تدريــب املوظفــني وإشــراكهم إىل :  الطــريق املبّيــنة يف هــذا الــتقريرويســتند هــيكل الــربنامج إىل خــريطة
 .حتسينات واضحة يف األداء تقود بدورها إىل اتباع هنج خمتلف يف ممارسة األعمال التجارية

 

 

 

 

 

 

 

بات مستقبل أنشطة توريد 
مكّونات السيارات يف اهلند 

مشرقا بفضل خريطة الطريق 
 .اليت أعدهتا اليونيدو
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ــة احلــوادث        ــتاج ومشــاركة العــاملني إىل قل ــاد اإلن ــدءا مــن ازدي ــربنامج بوضــوح يف الشــركات ب وتظهــر مــزايا ال
ووفقـا لـرابطة شـركات صناعة    . ألعطـال عـالوة عـلى اخنفـاض معـدالت رفـض املنـتجات وقلـة املخـزون مـنها             وا

وحتّسنت العالقات بني اإلدارة    . مكّونـات السـيارات يف اهلـند، َتحقَّـق مـن الفوائـد امللموسـة قدر أكرب من املتوقّع                  
 .التعلم والتشارك وتبادل الثقة واالحتراموالعمال وحتولت ثقافة العمل حبيث زاد كل من االنفتاح والرغبة يف 

 :وأَبرز تقييم مستقل آلثار الربنامج النتائج التالية

 يف املائة تقريبا يف                   ٦٣ شركة توافرت بشأهنا البيانات بنسبة                                    ٣٠ شركة من أصل              ١٥ارتفعت مبيعات                •
 ويتجاوز هذا املعدل املتوسط الصناعي؛                                 . ٢٠٠٥ و  ٢٠٠٢الفترة املمتدة بني سنيت                     

ميكن أن ُيعزى إىل الربنامج النجاح يف كسب العديد من الزبائن، ومن بينهم شركات صاحبة عالمات                                                                                        •
 جتارية كربى مثل كاتربيلر وفولفو وجنرال موتورز وفاليو وإنغرسول راند؛                                                                   

بصرف النظر عن حتسني النوعية والبارامترات األخرى، أدى املشروع إىل تغيري صورة العمل وجوه العام                                                                                           •
جعل زبائن مل يكن من املمكن أن يطلبوا شيئا من الشركات املشاركة دون هذا التغيري يشعرون اآلن                                                                                         مما    

 بالثقة يف قدرهتا على اإلجناز؛                          

 منتجا جديدا إىل تشكيلة منتجاهتا خالل تنفيذ الربنامج،                                                     ١٤٣أضافت الشركات ما بني منتجني اثنني و                                  •
 كيلتها؛       حبيث أضاف نصفها عشرة منتجات أو أكثر إىل تش                                          

كثريا ما ساهم التدريب املتلقى خالل الربنامج يف احلصول على شهادة جودة، مما يعترب مؤشرا واضحا                                                                                         •
 .على حتّسن النوعية               

ورغم اعتراض النقابات . وأكّـد التقيـيم أن الـربنامج سـاعد عـلى إحـداث تغـري ثقـايف يف العديد من الشركات                  
 .عمال بالتغيريات التقنية وهم مستعدون لزيادة اإلنتاجيف البداية على زيادة النواتج، فقد قبل ال

  
 رفع مستوى املنتجات الصحية يف أوروغواي      

 

 

 

 

 

 

 

 عالمة بايو فيتو التجارية 
 روغواي بسبيلها يف أو

إىل أن حتتل موضعا متميزا 
يف أسواق املنتجات الطبيعية 

 .عالية اجلودة



א =٢٠٠٨א

VT=

دعم قطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة لتيسري الوصول إىل : تنشيط املشاريع يف أوروغواي:عنوان املشروع
 .أسواق التصدير
 .غرية واملتوسطة احتادات التصدير للمشاريع الص:مكّون الربنامج
 . حتسني وصول املشاريع الصغرية واملتوسطة إىل أسواق التصدير:هدف املكّون

 . تبين املشاريع الصغرية واملتوسطة هنجا احتاديا:النواتج املتوخاة
 :نتائج املشروع

تطوير تسعة مشاريع من حيث النوعية ومأمونية اإلنتاجية واإلدارة وانضمامها إىل احتاد لتصدير  •
 .ملنتجات الصيدالنية النباتيةا

 .اتُّخذت تدابري لضمان نوعية املنتجات وجيري استكشاف إمكانات صنع منتجات جديدة •

 

 

 

 

 

 

مـن الصـعب عـلى املشـاريع الصـغرية واملتوسـطة يف أوروغـواي، الـيت تنـتج منتجات مستمدة من النباتات الطبية،                     
ب معـايري النوعـية لديهـا، وحمدوديـة طاقـتها اإلنتاجية            أن تـنافس غريهـا بسـبب اخنفـاض املسـتويات التقنـية، وغـيا              

. والــتعاون بيــنها الـذي ميكــن أن يســاعد عــلى حــل هــذه املشــاكل حمــدود . متـنعها مــن اســتغالل وفــورات احلجــم 
وحيــث إن هــذه الصــناعة حتظــى باهــتمام خــاص، فقــد وقــع علــيها االختــيار لتــتلقى الدعــم مــن خــالل بــرنامج      

 .يونيدو الذي متوله حكومة إيطاليااحتادات التصدير التابع لل

ويؤمل أن يلتحق به أعضاء جدد      . لتصـدير النـباتات الطبـية، تسـعة أعضـاء حاليا          " فيـتو أوروغـواي   "ويضـم احتـاد     
 :واشتمل إنشاء االحتاد على عدد من اخلطوات. وأن يستعملوا هذه القناة لتسويق منتجاهتم

وقد أتاح هلم             . ثا أخرى للتعّرف على األسواق العاملية                                  قام األعضاء بزيارة معارض دولية وشهدوا أحدا                                           •
 ذلك فهما ملا لدى شركاهتم من قدرات تقنية وإدارية حتتاج إىل تعزيز؛                                                              

تدوركت أوجه القصور من خالل التدريب على املمارسات الصناعية اجليدة، وحتليل املخاطر ومواضع                                                                                       •
 إدارة التكاليف؛               التحكم والسيطرة احلرجة، وجوانب التجارة اخلارجية، و                                                

ُحلِّلت خصائص األعشاب احمللية اليت ميكن استخدامها يف صنع منتجات مبتكرة تستهدف أسواق                                                                                •
املستهلكني الكربى، وذلك يف إطار حتالف استراتيجي بني جامعة اجلمهورية، أوروغواي، وجامعة                                                                                  

 سابينسا يف روما، إيطاليا؛                         

، لألغذية ومواد التجميل املستمدة من                                    Bio-Phyto اسُتحدثت عالمة جتارية مشتركة هي بيو فيتو                                       •
وتضمن تلك العالمة نوعية املنتجات وااللتزام بأخالقيات                                                    . اخلامات النباتية واملنتجات العضوية األخرى                                       

 الشركات واحترام اإلجراءات التقنية والعلمية احملددة، وصحة املعلومات الواردة يف اإلعالنات؛                                                                                 

ئم على املعايري الدولية بتوصية من خرباء اليونيدو، من أجل تعزيز قدرات                                                                    ُوضع بروتوكول تنظيمي قا                        •
وُيلزم الربوتوكول الشركات باالمتثال ملعايري                                        . االحتاد على املنافسة وتيسري الوصول إىل األسواق األجنبية                                                  

ارية، ولكن            وقد ُسجِّلت العالمة التج                    . اإلدارة واإلنتاج العضوي ومعايري أخرى ضرورية للمنافسة الدولية                                                          
 الربوتوكول يظل منفعة عامة وميكن أن تستفيد منه أي شركة يف أوروغواي ترغب يف االمتثال لقواعده؛                                                                                        

أُجريت مراجعة حلسابات املشاريع األعضاء يف االحتاد على يد هيئة التصديق اإليطالية وهيئة التصديق                                                                                           •
باملسؤولية األخالقية والبيئية،                              معهد التصديق على االلتزام                           (املشتركة بني أوروغواي والنمسا                             



 

VU=

 . تقدمي الدعم لوضع معيار دويل إلدارة الطاقة يف جمال الصناعة:ملشروععنوان ا
 . كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة، وتغري املناخ:مكّون الربنامج
  نقل التكنولوجيات الكفؤة يف استخدام الطاقة والتكنولوجيات األخرى غري الضارة :هدف املكّون

 .باملناخ
يساعد ) اإليسو(دارة الطاقة طبقا ملعايري املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  وضع معيار إل:النواتج املتوخاة

 .احلكومات على ترويج كفاءة استخدام الطاقة

 :نتائج املشروع
ُعّززت مشاركة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف وضع معايري اإليسو،  •

 .٥٠٠٠١معيار اإليسو وروعيت احتياجاهتا لدى صياغة 

ويف الوقت الراهن،                 . ، واقُترح إدخال حتسينات حيثما اقتضى األمر                                       )ليت أوستريا          والتوسيستما وكوَ              
 منتجا على شهادات بأهنا تستويف املعيار اخلاص الذي                                                ٤٠حصلت ستة مشاريع إىل جانب ما يزيد على                                      

م معهد التصديق على االلتزام باملسؤولية                                       وقدّ   . و ُوضع مبقتضى الربوتوكول والعالمة التجارية بيو فيت                                             
 .األخالقية والبيئية أيضا تدريبا إىل تقنيني من أوروغواي على أعمال التصديق يف جمال املنتجات العضوية                                                                                             

وكـان إرسـاء ثقافـة اجلـودة، الـيت هـي ضـرورة للوصول هبذه املنتجات إىل األسواق األجنبية، جانبا هاما من هذا          
أن االحتــاد ال يقتصــر عــلى الســعي لتضــافر اجلهــود لــترويج منــتجاته وبــيعها يف األســواق العاملــية    غــري . املشــروع

، بل يستهدف السوق الداخلية أيضا وأبرم اتفاقا جتاريا مع سلسلة املتاجر            )جتـري مفاوضـات مـع كبار املشترين       (
 .الرئيسية يف البلد

   
   البيئة والطاقة -جيم

 ةوضع معيار دويل إلدارة الطاق      

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

من شأن معيار دويل أن 
 يساعد على االستخدام

األمثل للطاقة يف شىت النظم 
 .الصناعية
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وتــرى اليونــيدو أن وجــود . ُتشــكِّل معــايري إدارة الطاقــة أداة رئيســية الســتدامة كفــاءة اســتخدام الطاقــة يف الصــناعة
معـيار معـترف بـه دولـيا مفـيد للـبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية اليت ليست لديها بعد معايري                  

كمـا سيسـاعد املعـيار عـلى حتقـيق االتسـاق بـني خمتلف املعايري الوطنية وتيسري التجارة                  . يةوسياسـات وآلـيات وطنـ     
 .ولذلك ينبغي أن تشارك مجاعات أصحاب املصلحة الرئيسيني من هذه البلدان يف وضع ذلك املعيار. الدولية

رباء ُعقــد يف وانــتهى اجــتماع لفــريق مــن اخلــ    . ٢٠٠٧وقــد اســتهلت اليونــيدو حــوارا بشــأن املعــيار يف عــام       
مـارس مـن تلـك السـنة وحضـره ممـثلو العديـد مـن الـبلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو إىل جانب اإليسو،                         /آذار

ذ مشروع  وشرعت اليونيدو يف تنفي   . إىل تقـدمي طلـب إىل اإليسـو بـأن تضـطلع بوضـع معـيار دويل إلدارة الطاقـة                   
وعية بأمهية معايري إدارة الطاقة وعلى كفالة مراعاة مصاحل البلدان          ز املشـروع على الت    وركّـ . يولـيه /للدعـم يف متـوز    

 .النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 :٢٠٠٨وُوضع للمشروع جدول زمين كامل خالل عام 

 لنظام        ٥٠٠٠١لوضع معيار اإليسو                  ) ISO/PC 242(أنشأت اإليسو جلنة معنية باملشروع                                : فرباير     /شباط     •
 . عضوا وستة مراقبني                 ٣٣ديسمرب       /ومشلت عضوية اللجنة يف كانون األول                               . دارة اخلاص بالطاقة                اإل  

نظمت اليونيدو واإلدارة الصينية للتوحيد القياسي اجتماعا بشأن معايري إدارة الطاقة                                                                                 : أبريل     /نيسان      •
ار للعمل يعرض               ومتثلت النتيجة الرئيسية يف وضع إط                                .  بلدا     ١٤حضره ممثلو القطاعني العام واخلاص من                                   

 .املواضيع الكربى لكي تستعني به جلنة املشروع يف إعداد املعيار                                                     

أعد خرباء اليونيدو دراسة استقصائية بشأن نظم اإلدارة اخلاصة بالطاقة يف الصناعة بغرض                                                                                  : يونيه     /حزيران       •
 واإلسهام يف            نشر الوعي يف قطاع الصناعة مبعايري نظام اإلدارة، وعرض آراء القطاع على جلنة املشروع،                                                                              

 .تصميم برامج وطنية ودولية تدعم اعتماد معيار إلدارة الطاقة                                                         

حصلت اليونيدو لدى جلنة املشروع على مركز جهة اتصال من الفئة ألف، مما يتيح هلا أن                                                                                : يوليه     /متوز    •
 .٥٠٠٠١تضطلع بدور نشط يف صياغة معيار اإليسو                                     

غافورة املعين باملعايري واإلنتاجية واالبتكار،                                          قامت اليونيدو وجملس سن                     : أغسطس     / آب   -يوليه       /متوز    •
والوكالة الوطنية للبيئة، باختبار استبيان ومجع بيانات من قطاعات الصناعة احمللية حتضريا لالجتماع                                                                                              

 .األول للجنة املشروع                 

  نظمت اليونيدو باالشتراك مع الرابطة الربازيلية للتوحيد القياسي، ومبسامهة من الشراكة                                                                               : أغسطس     /آب   •
يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، اجتماعا لفائدة أصحاب املصلحة من القطاعني العام                                                                                             

واستعرض االجتماع العمل املتعلق باملعيار وأتاح ألصحاب املصلحة فرصة                                                               . واخلاص يف أمريكا الالتينية                        
 .لتقدمي آرائهم بشأن معايري إدارة الطاقة                                     

.  بلدا عضوا          ٢٥اع األول للجنة املشروع، وحضره ممثلون من اليونيدو و                                                 ُعقد االجتم         : سبتمرب     /أيلول      •
 .وانتهى االجتماع بوضع مشروع أول للمعيار اجلديد                                            

اكتملت األعمال التحضريية للدراسة االستقصائية اليت ستجريها اليونيدو ملشاريع                                                                          : نوفمرب     /تشرين الثاين            •
 رر إجراء الدراسات خالل الربع األول من                                     ومن املق       . برازيلية بشأن خمتلف القطاعات الصناعية                                     

 .٢٠٠٩عام     
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 . إنشاء مركز وطين لإلنتاج األنظف يف مجهورية أوغندا:عنوان املشروع
 . اإلنتاج األنظف واملستدام:مكّون الربنامج
 استهالك املوارد واالنبعاثات والنفايات الصناعية يف شركات أو قطاعات، واستخدام  تقليل:هدف املكّون

 .ذلك منوذجا ينشر على نطاق أوسع
 تقدمي مؤسسات الدعم خدمات إىل الصناعة على أساس مستدام؛ وزيادة يف اعتماد :النواتج املتوخاة

 .التكنولوجيات والعمليات السليمة بيئيا يف الصناعة
 :روعنتائج املش

إقامة شبكة من االستشاريني وخرباء التقييم واملؤسسات متنامية ومدرَّبة على أساليب اإلنتاج األنظف  •
 .وتكنولوجياته

 خفض كبري يف استعمال املياه وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف خمتلف الصناعات؛ •
 .١٤٠٠١ شركة على شهادات املطابقة ملعيار اإليسو        ١٤حصول    •

 :وكانت النتيجة إحراز تقدم كبري صوب حتقيق أهداف املشروع

 مراعاة وضع الصناعة واحتياجاهتا يف البلدان                  ٥٠٠٠١كفلت مسامهات اليونيدو يف وضع معيار اإليسو                  •
ة عرض آراء هذه البلدان وإبراز املسائل                    وطلبت جلنة املشروع من املنظمة مواصل               . النامية لدى وضع املعيار         

 .٢٠١٠ جاهزا للنشر حبلول هناية عام            ٥٠٠٠١ومن املقرر أن يكون معيار اإليسو              . اليت هتم تلك البلدان        

 من البلدان النامية                     ٣٠شارك صانعو السياسات ومسؤولو اهليئات املعنية بوضع املعايري من أكثر من                                                                      •
وقد اكتسبوا فهما أفضل                        . رحلة انتقالية يف االجتماعات اليت نظمتها اليونيدو                                               والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مب                           

 .ألمهية معايري إدارة الطاقة، وأصبح بعضهم أعضاء يف جلنة املشروع                                                        

ُعّزز دور اليونيدو التقين الرائد يف جمال كفاءة الطاقة ومعايري إدارة الطاقة وحظي باعتراف دويل، وأتيح                                                                                                   •
ة العاملية ملشاريع مقبلة، ووردت طلبات جديدة لعقد اجتماعات إقليمية بشأن كفاءة                                                                               متويل من مرفق البيئ                  

 .الطاقة ومعايريها              

 :وسُتجرى متابعة هتدف إىل ما يلي. وسوف ينتهي املشروع باكتمال الدراسة االستقصائية يف الربازيل

دان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية دعم استمرار مشاركة أصحاب املصلحة الرئيسيني من البلدان النامية والبل •
 يف وضع معيار اإليسو، وزيادة قدراهتم يف الوقت نفسه على بذل جهود تكميلية على الصعيد الوطين؛

،   ٥٠٠٠١تعزيز فهم احتياجات الصناعة يف هذه البلدان وما تواجهه من حتديات يف اعتماد معيار اإليسو                                                                                       •
  ذات الصلة؛          واستبانة خدمات املساعدة التقنية                              

 تعزيز خربة اليونيدو وأدواهتا لدعم الدول األعضاء وصناعاهتا دعما أكثر فعالية يف حتسني كفاءة الطاقة؛                                                                                              •

 .٥٠٠٠١كفالة استمرار اليونيدو يف املسامهة بنشاط يف وضع معيار اإليسو                                                            •
   

 اإلنتاج األنظف يف أوغندا     
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ويعمــل املركــز بتوجــيه مــن جملــس  . ٢٠٠١أكــتوبر /تشــرين األولأنشــئ مركــز اإلنــتاج األنظــف يف أوغــندا يف  
تنفــيذي وجملــس استشــاري ميــثَّل فــيهما أصــحاب املصــلحة الوطنــيون الرئيســيون مــن القطــاع اخلــاص واحلكومــة  

 .ومؤسسات البحوث والرابطات الصناعية

 :ويشارك املركز يف كامل نطاق األنشطة اخلاصة باإلنتاج األنظف

أصدر املركز عددا من الكراسات، تشمل دراسات حاالت إفرادية، وُنظمت                                                              : التوعية       نشر املعلومات و              •
يف الوقت ذاته عشرات احللقات الدراسية أو أنشطة مماثلة لزيادة استيعاب مفاهيم اإلنتاج األنظف                                                                                        

 . شخص تقريبا           ١ ٦٠٠وقد حضر هذه األحداث حىت اآلن                            . وأساليبه وتكنولوجياته                      

 ملوظفي املشاريع واملؤسسات وكذلك لألشخاص الذين يرغبون يف أن يصبحوا                                                                 يتاح التدريب            : التدريب       •
 شخصا، على            ٢٤٠وقد شارك ما يزيد على                      . خرباء تقييم لإلنتاج األنظف أو استشاريني مرخصا هلم                                              

 .مدى السنة، يف التدريب الطويل األمد                                 

ل ذلك جوانب مثل تقييم املصانع                               يشم   : املشاركة املباشرة يف اعتماد اإلنتاج األنظف على نطاق املشاريع                                                        •
وتتراوح الصناعات بني إنتاج                            . واتباع أساليب جيدة للعناية مبنشآهتا إىل جانب التحسينات التكنولوجية                                                                 

وحتفيز املوظفني وحتسني ظروف                         . األلبان والدباغة من جهة واألثاث واحلديد والصلب من جهة أخرى                                                         
 .العمل الصحية من اجلوانب املهمة هلذا النشاط                                       

أدرج عدد من شركات االستشارة واجلامعات واملؤسسات الوطنية اإلنتاج                                                               : دعم بناء املؤسسات                 •
 .األنظف يف أنشطتها بالتعاون مع مركز اإلنتاج األنظف يف أوغندا                                                        

يشارك املركز يف الربامج اإلقليمية والدولية؛ وقام                                              : املسامهة يف الترويج لإلنتاج األنظف عرب حدود أوغندا                                              •
 .ه اخلصوص بإدخال مفهوم اإلنتاج األنظف يف رواندا وليسوتو                                                    على وج      

، بدعم من املركز،    ١٤٠٠١ شـركة عـلى شـهادة املطابقـة ملعـيار اإليسـو              ١٤، حصـلت    ٢٠٠٨ويف أواخـر عـام      
 مليون طن، وبلغ    ١,٦ت املساعدة مبقدار    وُخفضـت انـبعاثات غـاز ثـاين أكسـيد الكربون من الشركات اليت تلقّ              

 ٢,٥دت يف إطار برنامج املزايا اإليكولوجية       لسـنوية مـن خـيارات اإلنـتاج األنظـف الـيت ُحدّ            جممـوع الوفـورات ا    
وتتضـمن النـتائج احملققـة يف قطاعات صناعية معّينة ختفيضا متوسطا يف الطلب األحيائي الكيميائي                . ملـيون دوالر  

يف مصانع جتهيز األمساك من      يف املائـة، وخفضا يف استهالك املياه         ٧٧عـلى األكسـجني يف مصـانع السـكر بنسـبة            
 . أمتار مكعبة٨ مترا مكعبا إىل ١٤

 :وسُيويل اهتماما خاصا ملا يلي. ويعتزم مركز اإلنتاج األنظف يف أوغندا مواصلة توسيع نطاق أنشطته الناجحة

 كفاءة الطاقة؛              •

 ؛ تعميم أساليب اإلنتاج األنظف يف استثمارات ومؤسسات القطاعني اخلاص والعام الكبرية                                                                           •

 .مساعدة واضعي السياسات على إدراج مفاهيم اإلنتاج األنظف يف السياسات واالستراتيجيات                                                                              •
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 .زويال اخلطة الوطنية للتخلص تدرجييا من الكلوروفلوروكربون يف فنـ:عنوان املشروع

 . بروتوكول مونتريال:مكّون الربنامج

 مساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب بروتوكول مونتريال بنقل التكنولوجيات غري :هدف املكّون
 .القائمة على املواد املستنفدة لألوزون

 وجيات غري القائمة  تستويف املشاريع معايري األسواق الدولية من خالل اعتماد التكنول:النواتج املتوخاة
 على املواد املستنفدة لألوزون؛ وقد قُدمت املساعدة إىل البلد للوفاء بالتزاماته مبوجب بروتوكول 

 .مونتريال

 :نتائج املشروع

 . تقين تدريبا وحصلوا على شهادة بذلك؛ وُزود عدد منهم باملعدات٣ ٠٠٠تلقى ما يزيد على  •

 .وير املعدات هبا مؤسسة وتط٤٦تدريب املدرِّبني يف  •

 .جيري تنفيذ مدونة ممارسات •

كمـا سيسـتهدف املركـز بشـكل مـتزايد مسـائل التنمـية املسـتدامة األوسع نطاقا، بالتطرق إىل مواضيع مثل حتليل           
خى أن يضطلع املركز يف هناية      ومـن املـتو   . دورة احلـياة، والتصـميم األحـيائي، واملسـؤولية االجتماعـية للشـركات            

. املطـاف بـدور رئيسـي يف تنفـيذ بـرامج كـبرية يف جمـال التنمـية املسـتدامة وأن يوفـر قـاعدة إيـرادات داخلية متينة                       
 .وسوف يعزَّز إطار إدارة املركز بناء على ذلك

   
 خدمات تربيد سليمة يف فنـزويال     

 

 

 

 

 

 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

توفري اخلدمات الصحيحة 
ملعدات التربيد يف فنـزويال 

عامل مساعد على محاية طبقة
 .األوزون
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وُتستخدم يف طائفة واسعة    . وكـربون مـن الكـربون والفلور والكلورين واهليدروجني        ف مركـبات الكلوروفلور   تـتألّ 
 .من التطبيقات بدًءا من منظفات املكّونات اإللكترونية إىل غازات نظم التربيد، ولكنها تستنفد طبقة األوزون

 مبوجـب خطــة  ويف إطـار بـرنامج بـروتوكول مونـتريال، جيـري الـتخلص تدرجيــيا مـن هـذه املركـبات يف فـنـزويال          
وقــد بّينــت الدراســات . وتســتهلك تلــك املركــبات أساســا يف التــربيد والتكيــيف . ٢٠٠٤وطنــية أُقــرت يف عــام 

 يف املائـة مـن عمـال اخلدمـات التقنيني حصلوا على تدريب تقين أساسي؛ بينما     ٤٠االستقصـائية أن مـا يقـل عـن      
ت التربيد اجليدة ضروريا للتخلص تدرجييا من       وبذلـك، بات تدريبهم على ممارسا     . يعـتمد اآلخـرون عـلى اخلـربة       
 :وقد اضطُلع باألنشطة التالية. مركبات الكلوروفلوروكربون

 اختيار املؤسسات اليت ميكن أن تضطلع بالتدريب على الصعيد الوطين؛                                                            •

 إعداد دليل ملمارسات التربيد اجليدة؛                                  •

 تدريب املدرِّبني يف مؤسسات خمتارة؛                              •

 ريب الوطنية باملواد التعليمية وأحدث األدوات فيما خيص خدمات التربيد؛                                                                 تزويد مؤسسات التد                  •

 تنفيذ برنامج لتدريب التقنيني ومنحهم شهادات بذلك؛                                                  •

تنفيذ برنامج تقّره وزارات العمل والبيئة والصناعة لتقدمي شهادات معتمدة يف جمال خدمات اإلصالح                                                          •
 والصيانة؛      

 متكّنهم من اتباع املمارسة اجليدة؛                              توفري أدوات للتقنيني املعتمدين                               •

 .وضع مدونة لقواعد السلوك وتنفيذها                                  •

 :، حقق املشروع املنفّذ على مدى ثالث سنوات نتائج جيدة٢٠٠٨وحبلول عام 

  مؤسسة تدريبية إىل الربنامج؛ وطُورت معداهتا وُوفر التدريب للمدربني هبا؛                                                                 ٤٦انضمت        •

 منهم إمجاال على شهادات                        ٢ ٩٥٠نيا يف جمال التربيد، حصل                         عامال تق        ٣ ٣٥٠خضع للتدريب أكثر من                      •
 معتمدة؛      

  جمموعة من األدوات على التقنيني املعتمدين؛                                       ٣٨٠ُوّزع ما يزيد على                  •

 .ُوضعت مدونة ممارسات وطبقت                         •

 . عامل تقين         ٥ ٠٠٠وإزاء هذه النتائج اإلجيابية، ُوسع نطاق الربنامج وأصبح اهلدف النهائي هو اعتماد                                                                         

ويف إطــار املخطــط، ُيــنقَّى . ل املشــروَع خمطــط الســترداد مركــبات الكلوروفلوروكــربون وإعــادة تدويــرهاويكمــ
 .الكلوروفلوروكربون املسترد ويعاد استخدامه، مما حيد من احلاجة إىل غازات تربيد جديدة
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 توفري مراكز دعم لألعمال التجارية يف الريف تعمل بالطاقة املتجددة من أجل املشاريع :عنوان املشروع
 .جملتمعات اليت تعيش مبنأى عن شبكات الكهرباءالريفية الصغرية وا

 . تسخري الطاقة يف الريف لألغراض اإلنتاجية:مكّون الربنامج

  إتاحة فرص جديدة إلدرار الدخل من تسخري مصادر الطاقة املتجددة لألغراض اإلنتاجية :هدف املكّون
 .يف املناطق الريفية

 .اقة العصرية وبدء تشغيل مرافقها إنشاء بنية لدعم خدمات الط:النواتج املتوخاة

 :نتائج املشروع

 .إنشاء مركزين حمليني لألعمال التجارية يعمالن بالطاقة الشمسية يف موزامبيق وزامبيا •

 توفري الطاقة خارج نطاق شبكات الكهرباء يف موزامبيق وزامبيا خلدمات
 ل احلاسويب املباشراالتصا

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 
   
 

. ال ميكـن تصـور املشـاركة يف االقتصـاد العاملي القائم على املعرفة حاليا دون تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت                  
ويـؤدي انعـدام املـوارد يف الـبلدان النامـية إىل توسـيع الفجـوة الرقمـية وتترتب عليه عوائق إضافية لتنمية أقل البلدان                         

واإلمــداد املوثــوق بالطاقــة أحــد الشــروط املســبقة الســتخدام تكنولوجــيا املعلومــات     . وا عــلى وجــه اخلصــوص منــ
. واالتصـاالت، غـري أن سـبل ذلـك اإلمداد غري متوفرة يف كثري من البلدان النامية، وخباصة خارج املناطق احلضرية                    

الكهرباء يف العامل، ال حيصل على الكهرباء يف ويف بلـدان أفريقـيا جـنويب الصـحراء الكـربى، وهـي أفقـر املناطق يف              
 يف املائـة مـن سـكان األريـاف، وإقامـة الشبكات الكهربائية التقليدية مسألة            ٥أغلـب األحـيان سـوى مـا يقـل عـن             

وينبغي اتباع هنج مشترك فيما خيص تكنولوجيا املعلومات        . مكلفـة جـدا حبكـم طبـيعة املسـتوطنات الريفـية املتشتتة            

تغذي الطاقة الشمسية 
مراكز لألعمال التجارية 
.يف ريف موزامبيق وزامبيا
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ويتعني . لكهـرباء للتغلب على مشكلة هتميش السكان يف املناطق الريفية األفريقية املتزايدة           واالتصـاالت واإلمـداد با    
تولـيد الكهـرباء مـن مصـادر مـتجددة ألن هذا هو األسلوب الوحيد الكفيل بتوفري إمدادات الطاقة يف تلك املناطق                      

 .على حنو مستدام

االتصاالت باالعتماد على مصادر متجددة حال لتلك       وتتـيح مـبادرة اليونـيدو بشأن توفري تكنولوجيا املعلومات و          
املعضــلة بإنشــاء مراكــز لالتصــاالت تعمــل بالطاقــة الشمســية مــن أجــل اجملــتمعات احمللــية ومنشــآت األعمــال يف    

وتسـتهدف املـبادرة مـناطق تعـيش هبـا جمـتمعات تـزرع مسـاحات حمـدودة من األرض وال تتوفر            . املـناطق الريفـية   
وقد أنشئ يف ريف زامبيا وموازمبيق أول مركزين        .  الكهـرباء أو االتصـاالت احلديثة      لديهـا سـبل للحصـول عـلى       

والدعم مستمر لضمان   . مـن هـذا القبـيل، ويعمـل هبمـا موظفـون مدربـون يتـبعون خطـة جيدة لألعمال التجارية                    
 .انتقال هذين املركزين بسالسة إىل مرحلة االعتماد الذايت

التصاالت وخدمات األعمال التجارية مبا يف ذلك اهلواتف العامة والنقالة،          ويوفـر املركـزان جمموعـة مـن خدمات ا         
وُيــتوقع أن يســهما إســهاما كــبريا يف حتســني مســتويات معيشــة       . والوصــول إىل اإلنترنــت وأحــدث املعلومــات   

ولــن يوفــر املركــزان معلومــات عــن األســواق وســبال جديــدة لبــيع الســلع واشــترائها وتدريــبا ملخــتلف   . اجملــتمعات
 .اجملموعات املستهدفة فحسب، بل سيكونان أيضا مكانني لالجتماع، وميكن أن يستخدما ألغراض الترفيه

ع نطـاق هـذه املبادرة لتشمل مناطق أخرى وأن تتيح االطالع العام، من خالل منشور،       وتعـتزم اليونـيدو أن توسّـ      
 .على أفضل املمارسات والدروس املستفادة من املراكز القائمة

   
 الربامج اجلامعة  -دال

 
 أفريقيا تبين خدمات األعمال التجارية

 

 

 

 

 

 

 

مجع اخلربات من خالل 
الترابط الشبكي عامل 

رئيسي لتحسني خدمات 
تنمية األعمال التجارية 
املوجهة لتنمية املشاريع 

 .النسائية والشبابية
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 تعزيز قدرات أجهزة القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية يف بلدان أفريقية خمتارة من :عنوان املشروع

لنسائية خالل إقامة شبكات إقليمية والتعاون االقتصادي والتقين بني البلدان النامية من أجل دعم املشاريع ا
 .والشبابية

 . التعاون بني أقل البلدان منوا وفيما بني بلدان اجلنوب:مكّون الربنامج

 . تبادل احلكومات والقطاع اخلاص أفضل املمارسات واستخدامها ضمن إطار الشراكة:أهداف املكّون

 . توثيق التعاون اإلقليمي:النواتج املتوخاة

 :نتائج املشروع

فعالة لدعم العمل على حتسني خدمات األعمال التجارية املوّجهة ) ووطنية(إقامة شبكات إقليمية  •
 .ألصحاب املشاريع النسائية والشبابية

   
أقامــت اليونــيدو شــراكات مــع أجهــزة القطــاعني اخلــاص والعــام الــيت تدعــم املشــاريع النســائية والشــبابية يف    

وبناء على طلب هذه البلدان، تعمل اليونيدو       . ويإريـتريا ومجهوريـة تنـزانـيا املـتحدة وزمـبابوي وكينـيا ومال            
حالـيا عـلى تطويـر هـذه الشـراكات لتحسـني خدمـات تنمـية األعمـال الـتجارية املوّجهـة ألصحاب املشاريع                        

وميكـن أن تسـتفيد مـنظمات دعـم األعمـال الـيت تقدم هذه       . النسـائية والشـبابية يف جمـال الصـناعات الزراعـية         
إقامـة الشـبكات عـلى الصـعيدين اإلقلـيمي والوطـين، وميكن أن تساعدها تلك                اخلدمـات اسـتفادة كـبرية مـن         

الشـــبكات عـــلى االســـتجابة بشـــكل أفضـــل الجتاهـــات األســـواق، وتعزيـــز قدراهتـــا عـــلى توفـــري اخلدمـــات، 
ــبالغة األمهــية يف          ــية ال ــدرة عــلى املنافســة يف قطــاع الصــناعات الزراع ــيز الق ــدة لتحف واســتحداث ســبل جدي

 .ريقيا واجلنوب األفريقياقتصادات شرق أف

ــام  ــة الـــ      ٢٠٠٧ويف ع ــوزراء اخلارجــية يف جمموع ــثالثني ل ــد االجــتماع الســنوي احلــادي وال ــبادرة ٧٧، أّي  م
اليونـيدو الرامـية إىل تطويـر خدمـات تنمـية األعمـال الـتجارية مـن خـالل مشـروع إقليمي يقوم على التعاون                         

ــيما بــني بلــدان اجلــنوب وإقامــة الشــبكات يف شــرق أفر    يقــيا واجلــنوب األفــريقي، مــع التركــيز عــلى جمــال    ف
غرييـــرو االســـتئماين للـــتعاون -ويشـــترك يف متويـــل املشـــروع صـــندوق برييـــز . األعمـــال الـــتجارية الزراعـــية

ويهــدف املشــروع إىل اســتخدام املــوارد والفــرص املــتاحة . االقتصــادي والــتقين بــني الــبلدان النامــية واليونــيدو
لوطــين اســتخداما أكــثر فعالــية بالــربط بــني مــبادرات تنمــية املشــاريع النســائية  داخــل املــنطقة وعــلى الصــعيد ا

 .والشبابية

وتسـاعد اخلـربات املتـبادلة والعملـيات الـيت يضـطلع هبـا املشروع على الصعيد اإلقليمي البلدان املشاركة على         
ــترابط الشــروع يف تنفــيذ أنشــطتها اخلاصــة هبــا يف جمــال خدمــات تطويــر األعمــال، ونشــر التكنول     وجــيا، وال

وجـار إعـداد هنج مشترك من   . الشـبكي بـني جمموعـات الدعـم، كمـا تسـاعدها عـلى مداومـة تلـك األنشـطة             
 :خالل شراكات بني القطاعني العام واخلاص، لتحقيق ما يلي

 إمناء ثقافة وعقلية داخل املنظمات تشجعان على إقامة املشاريع والسعي للعمل احلر؛                                                          •
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تعرقل األعمال التجارية الزراعية، وتيسر الوصول إىل املوارد الضرورية لزيادة                                                                معاجلة القيود اليت                •
 القدرة على املنافسة؛             

 وضع نظام مستدام خلدمات تنمية األعمال التجارية يرتكز إىل قوى السوق؛                                                      •

 تشجيع العمل اجلماعي وبناء الثقة إلقامة الشبكات وحتقيق أهداف مشتركة؛                                                       •

 ذلك تنظيم عمليات اإلبالغ وكتابة املقترحات، وحفظ السجالت، ومعاجلة                                                   تطوير اإلدارة، مبا يف              •
 البيانات، وتطبيق اإلدارة القائمة على النتائج؛                                  

 :٢٠٠٨وحتقّقت النتائج التالية يف عام 

ت جمموعة من احللقات الدراسية على الصعيدين اإلقليمي والوطين بالتعاون مع شركاء                                                                 اسُتهلّ     •
  اآلن حلقات دراسية إقليمية يف مجهورية تنـزانيا املتحدة ومالوي؛                                              وقد ُعقدت حىت         . املشروع     

أُقيمت شبكة إقليمية واعتمد شركاء املشروع هدفا موحدا ورؤية مشتركة، وأعربوا عن التزامهم                                                                     •
 وأبرموا اتفاقا مشتركا بشأن أولويات التنفيذ وخطة عمل إقليمية؛                                                  

شروع، يستخدم كمنتدى للترابط الشبكي وتبادل                                       اتفق الشركاء على إقامة موقع شبكي خاص بامل                                   •
 املعلومات؛       

م الدعم لبناء شبكات وطنية من أجل مشول املشاريع النسائية والشبابية خبدمات األعمال                                                            قُدّ   •
 التجارية؛      

بعة لتنمية املشاريع وأسواق خدمات تنمية األعمال التجارية،                                               اسُتعرضت هنُج اليونيدو الكلية املتّ                         •
 بيق؛    وباتت قيد التط           

وصل الشركاء يف املشروع إىل توافق يف اآلراء بشأن اتباع هنج مشترك لتطوير أسواق خدمات تنمية                                                                          •
 األعمال التجارية؛            

صيغت استراتيجيات قطرية لبناء شبكات خدمات تنمية األعمال التجارية، تضم خطط عمل تنفذ                                                                       •
 على مدى ستة أشهر، وُعرضت تلك االستراتيجيات وروجعت؛                                          

 منظمة العمل الدولية ومصرف الصناعة يف نيجرييا ومصرف االستثمار الكيين على اخلربات                                                                 أطلعت     •
 .املكتسبة يف جمال دعم املشاريع النسائية والشبابية يف أفريقيا، ومشل ذلك أيضا األدوات والنهج                                                                     

د الوعي  فقـد بـدأ مفهـوم تنمية املشاريع يتحسن لدى الشركاء، وزا           . ومـن الواضـح أن املشـروع بـات مؤثـرا          
ــتعاون وحتســني التنســيق داخــل القطــاع اخلــاص باإلضــافة إىل تكويــن الشــراكات بــني       باحلاجــة إىل توثــيق ال
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وزادت قـدرة الـبلدان عـلى مساعدة املشاريع على التنويع واالبتكار وزيادة قيمتها     . القطـاعني العـام واخلـاص     
ألعمال التجارية وتوفري االئتمان إىل هذه      املضـافة، مثـلما يتجـلى مـن الـزيادة العامـة يف دعـم خدمـات تنمية ا                  

وقـد وردت مـن غـرب أفريقـيا وأمـريكا الوسـطى ومـنظمة الـتعاون االقتصـادي لبلدان غرب آسيا                      . املشـاريع 
 .ووسطها طلبات إلقامة شبكات إقليمية مماثلة لتنمية املشاريع النسائية والشبابية
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 معلومات عامة عن اليونيدو

   
   حجم املنظمة وهيكلها-ألف 

 
ويبلغ . ١٩٨٥، مث أصبحت وكالة متخّصصة من وكاالت األمم املتحدة يف عام      ١٩٦٦أُنشـئت اليونـيدو يف عـام        

 .١١٣وتوجد قائمة جبميع الدول األعضاء يف الصفحة .  دولة عضوا١٧٣عدد الدول األعضاء يف املنظمة حاليا 

وقـد عّين املؤمتر العام يف دورته       .  املقـر واملكاتـب الثابـتة األخـرى         موظفـا يعملـون يف     ٦٥٠ولـدى اليونـيدو حـوايل       
) سرياليون(يومكـيالّ   . كانديـه ك  ) ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٢ -نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ٢٨(احلاديـة عشـرة     

قّدر ويـبلغ احلجـم اإلمجايل امل  . ٢٠٠٥ديسـمرب  / كـانون األول ٨مديـرا عامـا لليونـيدو، وتـوىل يومكـيالّ منصـبه يف            
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليون يورو لفترة السنتني ٣٨٢لعمليات اليونيدو 

 .١١٤ويرد هيكل املنظمة يف الصفحة 
    

 هدف اليونيدو الرئيسي  -باء 
 

. هـدف املـنظمة الرئيسـي هو تعزيز التنمية الصناعية املستدامة يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية                 
 .، توثّق اليونيدو أيضا التعاون على كل من املستوى العاملي واإلقليمي والوطين والقطاعيولبلوغ هذه الغاية

    
 أجهزة وضع السياسات  -جيم  

 
 .لليونيدو ثالثة أجهزة لوضع السياسات، هي املؤمتر العام وجملس التنمية الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية

  
 املؤمتر العام

 اليونـيدو مـرة كـل سـنتني يف املؤمتـر العـام، وهـو أعـلى جهـاز لـتقرير السياسات يف           جتـتمع الـدول األعضـاء يف      
وحيـّدد املؤمتـر املـبادئ والسياسـات التوجيهـية، ويوافـق عـلى ميزانـية اليونيدو وبرنامج عملها، ويعّين                    . املـنظمة 

وقــد عقــدت . امج وامليزانـية كمـا ينتخــب املؤمتـُر املمــثّلني يف جملــس التنمـية الصــناعية وجلـنة الــربن    . املديـر العــام 
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٧ إىل ٣دورة املؤمتر العام الثانية عشرة من 

 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٧ومن املقّرر أن ُتعقد دورة املؤمتر العام الثالثة عشرة من 
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 جملس التنمية الصناعية

عمل وامليزانيتني العادية والتشغيلية     عضـوا، وهـو يسـتعرض تنفـيذ برنامج ال          ٥٣يـتألّف جملـس التنمـية الصـناعية مـن           
 .ويقّدم توصيات إىل املؤمتر العام بشأن مسائل السياسات، مبا يف ذلك تعيني املدير العام

وقــد . وجيــتمع اجمللــس مــرة واحــدة يف الســنوات الــيت يــنعقد فــيها املؤمتــر العــام ومــرتني يف الســنوات األخــرى   
واستأنفت الدورة . ٢٠٠٨مايو / أيار١٦ إىل  ١٤والثالثون من   ُعقـدت دورة جملـس التنمـية الصـناعية الـرابعة            

وُعقـدت دورة جملـس التنمية الصناعية اخلامسة        . ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ٢الـرابعة والـثالثون أيضـا أعماهلـا يف          
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣ و٢والثالثون يف 

 . تركيبة اجمللس احلالية١ويبّين اإلطار 
 

=لس التنمية الصناعية   تركيبة جم-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
 مهورية التشيكيةاجل

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية كوريا
 جنوب أفريقيا

 رومانيا
 سري النكا
 السودان
 السويد
 سويسرا
 الصني
 غانا

 غواتيماال
 فرنسا
 الفلبني
 كوبا

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 سبانياإ
 أفغانستان
 إكوادور
 أملانيا

 أوروغواي
 )اإلسالمية-مجهورية(إيران 
 إيرلندا
 إيطاليا

 باراغواي
 باكستان
 بلجيكا

 بوركينا فاسو
 بولندا
 بوليفيا
 تايلند
 تركيا

    
 جلنة الربنامج وامليزانية

وهي جتتمع مرة واحدة    .  عضوا، هي جهاز فرعي تابع للمجلس      ٢٧جلـنة الـربنامج وامليزانـية، الـيت تـتألّف من            
وقــد . وغــري ذلــك مــن املســائل املالــية يف الســنة، وتســاعد اجمللــس يف إعــداد ودراســة بــرنامج العمــل وامليزانــية  

 .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٤ و٣ُعقدت دورة جلنة الربنامج وامليزانية الرابعة والعشرون يف 
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 . التركيبة احلالية للجنة٢ويبّين اإلطار 
 

    تركيبة جلنة الربنامج وامليزانية -٢اإلطار 

 كولومبيا
 املكسيك

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
 دا الشماليةوإيرلن
 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

    
  السياسات  معامل بارزة يف-دال

 خطــة األعمــال بشــأن دور اليونــيدو ووظائفهــا يف املســتقبل، الــيت اعــتمدها جملــس التنمــية الصــناعية            ●
ــه الســابعة يف عــام    ) ٢-م/١٧-م ت ص( ــام يف دورت ــر الع ــّرها املؤمت ، هــي )١-ق/٧-م ع (١٩٩٧وأق

: املنظمة يف جمالني مها وقد ركّزت اخلطة أنشطة     . أسـاس عملـية الـتحّول التنظيمي والربناجمي يف اليونيدو         
وتقضـي خطـة األعمال بأن تضطلع       . تعزيـز القـدرات الصـناعية، والتنمـية الصـناعية األنظـف واملسـتدامة             

 . اليونــيدو يف اجملــالني املذكوريــن بأنشــطة للــتعاون الــتقين وأنشــطة بصــفتها حمفــال عاملــيا عــلى حــد ســواء 
 .وال تزال هذه اخلطة تشكّل أساس عمل اليونيدو

ــبات       وتســل ● ــائع واملتطلّ ــه أنشــطتها حنــو الوق ــا وتوّج ــا وأولوياهت ــيدو وظائفه يماً بضــرورة أن تكــّيف اليون
 دورته السادسة   يفاجلديـدة الـيت تفرضـها البيـئة االقتصـادية العاملية املتغّيرة، اعتمد جملس التنمية الصناعية                 

صـــوب "ســـتراتيجية املـــبادئ التوجيهـــية اال) 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 ٢٠١٥-٢٠٠٥ليونـيدو يف بـيان الـرؤية االسـتراتيجية الطويلـة األمد       تـرد الـرؤية اخلاصـة مبسـتقبل ا         ●
واستجابة . ٢٠٠٥ يف دورة املؤمتـر العـام العاشـرة املعقـودة يف عـام               ٢-ق/١٠-اعـتمدت يف القـرار م ع      

لألولويـات اإلمنائـية الدولـية، تقـّدم الـرؤية االسـتراتيجية الطويلـة األمـد رؤيـة مرنة للعمليات تدور حول                      
 :يات مواضيعية ثالث هي التاليةأولو

، بتعزيز النمو الصناعي، مع التركيز على التشغيل وإدرار         احلـّد مـن الفقـر مـن خالل األنشطة اإلنتاجية           
 الدخل، عالوة على بناء القدرات املؤسسية وتنمية املشاريع الصغرية والصغرى؛
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ــناء وتطويــر القــ  ،بــناء القــدرات الــتجارية   ــبلدان عــلى ب درات اإلنتاجــية والقــدرات املتصــلة   مبســاعدة ال
بالـتجارة عـلى حـّد سـواء، مبـا يف ذلـك بـناء القـدرات عـلى اسـتيفاء املعـايري املطلوبة يف األسواق الدولية                 

 للمشاركة يف التجارة الدولية؛

 بالتركــيز عــلى مصــادر الطاقــة املــتجّددة وتــروجيها ودعــم الــربامج الــيت تــزيد مــن كفــاءة ،البيــئة والطاقــة 
ام الطاقـة الصـناعية إىل احلـّد األقصـى، عـالوة عـلى األنشـطة األخـرى الـيت تعّزز التنمية الصناعية                 اسـتخد 

 .املستدامة وتدعم تنفيذ االتفاقات البيئية الدولية

، قـّدم املديـر العـام إىل دورة اجمللس اخلامسة والثالثني املقترحات اخلاصة    ٢٠٠٨ديسـمرب   /يف كـانون األول    ●
ــربناجمي  ــائق    )١(.٢٠١٣-٢٠١٠املتوســط األجــل باإلطــار ال  وخيــتلف هــذا اإلطــار بدرجــة مهمــة عــن وث

يتضـمن اإلطـار اجلديـد هدفـا إمنائـيا شـامال يربط التنمية الصناعية            فـألول مـرة،     . اإلطـار الـربناجمي السـابقة     
وملة ة الفقر؛ والعالتنمية الصناعية من أجل ختفيف حّد: "ربطـا صـرحيا باألولويـات املواضـيعية الـثالث وهي          

ر هذا اهلدف اإلمنائي اإلطار العام الذي تسعى فيه اليونيدو إىل   ويوفّ". الشـاملة للجمـيع؛ واالسـتدامة البيئية      
. االضـطالع بالواليـة الـيت أناطـتها هبـا الـدول األعضـاء فـيها واملسـامهة يف حتقـيق األهـداف اإلمنائية لأللفية                     

ل أداة هامة ومرنة لتنفيذ     ميثّر، وكان هناك تسليم بأنه      وقـد أحـاط اجمللـس علما باإلطار الربناجمي مع التقدي          
 )٢(.الواليات املسندة إىل املنظمة

   
   اليونيدو حول العامل-هاء

 
 مكتـبا إقليمـيا وقطـريا حول العامل،        ٢٨، احتفظـت اليونـيدو بشـبكة ميدانـية تـتألف مـن              ٢٠٠٨يف عـام     ●

 مكتـبا مـن مكاتب اليونيدو املصّغرة        ١٥وعـالوة عـلى ذلـك، بـدأ         . بعضـها يغطّـي أكـثر مـن بلـد واحـد           
 .٢٠٠٤ مبوجب اتفاق التعاون مع الربنامج اإلمنائي املوقع يف عام ٢٠٠٨العمل حبلول عام 

توجـد شـبكة مـن مكاتـب تـرويج االسـتثمار والتكنولوجـيا ووحـدات تـرويج االسـتثمار حـول العـامل تشّجع                   ●
 ويوجد أيضا    والـبلدان الـيت متـر اقتصـاداهتا مبـرحلة انتقالية           توجـيه االسـتثمار والتكنولوجـيا إىل الـبلدان النامـية          

عـدد مـن مراكـز التكنولوجـيا الدولـية يف مـراحل خمـتلفة مـن الـتطوير وتعمـل على حنو وثيق مع مكاتب                          
 .ترويج االستثمار والتكنولوجيا

ا اليونــيدو عــالوة عــلى مــا ســبق، هــناك العديــد مــن املراكــز والــربامج الوطنــية لإلنــتاج األنظــف، أنشــأهت   ●
 .وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وجيري إنشاء املزيد منها

 ).األمم املتحدة(ونيويورك ) األمم املتحدة(وجنيف ) االحتاد األورويب (لحتتفظ اليونيدو مبكاتب يف بروكس ●
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )١( IDB.35/8/Add.1. 
 .٦-م /٣٥- م ت صاملقّرر )٢( 
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 الدول األعضاء يف اليونيدو
  

االحتاد 
 االحتاد الروسي

 إثيوبيا
 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 أرمينيا
 إريتريا
 إسبانيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا
 أوكرانيا

 )اإلسالمية-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
 توغو
 تونس
 تونغا
 ليشيت-تيمور

 جامايكا
 اجلبل األسود

 اجلزائر
 جزر البهاما
 جزر القمر
 لعربية الليبيةاجلماهريية ا

 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 
 يوغوسالفية سابقاال

 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جورجيا
 جيبويت
 الدامنرك
 دومينيكا

 الرأس األخضر
 رواندا
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 سان تومي وبرينسيـيب
سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين
 سانت كيتس ونيفيس

 سانت لوسيا
 سري النكا
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 السنغال
 سوازيلند

 لسودانا
 سورينام
 السويد
 سويسرا
 سرياليون
 سيشيل
 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 ُعمان
 غابون
 غامبيا
 غانا

 غرينادا
 غواتيماال

 غيانا
 غينيا
 االستوائية-غينيا
 بيساو-غينيا

 فانواتو
 فرنسا
 الفلبني

-مجهورية(فنـزويال 
 )البوليفارية

 فنلندا
 فيجي

 فييت نام
 قربص
 قطر
 يزستانقريغ

 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 

 ندا الشماليةالعظمى وإيرل
 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزامبيق
 موناكو
 ميامنار
 ناميبيا
 النرويج
 النمسا
 نيبال
 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا
 هاييت
 اهلند

 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا
 اليابان
 اليمن
اليونان



 

 

 فرع بناء القدرات التجارية

 فرع ترويج االستثمار والتكنولوجيا

 فرع تنمية األعمال الزراعية التجارية

 فرع السياسات الصناعية وتنمية القطاع اخلاص

 فرع إدارة البيئة

 فرع بروتوكول مونتريال

 فرع الطاقة وتغّير املناخ

 وحدة شراكات املؤسسات املالية الدولية

 
 *  املخطط التنظيمي لليونيدو  -٦الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول٣١يف *  

مكاتب اليونيدو يف بروكسل وجنيف ونيويورك

 املديـر العـام

 املكاتب امليدانية

 شعبة العمليات امليدانية وتنسيق الربامج
 

 لربامج والتعاون التقينشعبة صوغ ا شعبة دعم الربامج واإلدارة العامة
 

 فريق الربامج اخلاصة

 فرع البحوث واإلحصاءات

 ع حشد املوارد وضمان النوعيةفر

 فرع إدارة املوارد البشرية

 فرع اخلدمات املالية

 خدمات إدارة املعلومات واالتصاالت

 فرع خدمات دعم العمليات
فرع العمليات اإلقليمية وامليدانية

 مج أفريقيابرنا •
 برنامج الدول العربية •
 برنامج آسيا واحمليط اهلادئ •
برنامج أوروبا والدول املستقلة حديثا •
 برنامج أمريكا الالتينية والكاريـيب •

املكتب املعين باستراتيجيات املنظمة
 والتعلّم فيها

فريق التخطيط االستراتيجي والتنسيق •
 فريق التقييم •
 أمانة أجهزة تقرير السياسات  •
 وحدة الدعوة العامة واالتصاالت •

 مكتب خدمات الرقابة الداخلية

ب الشؤون القانونيةمكت
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 قائمة املختصرات

  
 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية       :األونكتاد
 متالزمة نقص املناعة املكتسب     :األيدز
 املنظمة الدولية للتوحيد القياسي      :اإليسو
 الصندوق الدويل للتنمية الزراعية       :اإليفاد

 اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا      :يكواساإل
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي      :الربنامج اإلمنائي

 البنك الدويل لإلعمار والتنمية      :البنك الدويل 
 دوالرات الواليات املتحدة      :دوالر
 منظمة األغذية والزراعة     :الفاو

 فريوس نقص املناعة البشرية    :فريوس األيدز
 النموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واإلبالغ      :ارالكومف

 جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق      :جملس الرؤساء التنفيذيني
 الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا      :نيباد

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة       :اليونسكو
 تحدة للتنمية الصناعية   منظمة األمم امل    :اليونيدو
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