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  جملس التنمية الصناعية،
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  منظمة األمـم املتحدة للتنمية الصناعية
=٢٠١٠فييـنا، 



  

áá  

  
  

 هال تنطوي التسميات املستخدمة يف هذو.  رمسي من جانب األمم املتحدةهذه 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 مدينةإقليم بشأن املركز القانوين ألي بلد أو )اليونيدو (املتحدة للتنمية الصناعية
والتسميات من قبيل . ، أو نظامها االقتصادي أو درجة تنميتهاالقائمة 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 . صنع من مواد حرجية كما إنه غري مطليم يف طباعة النص الداخلي مل ُيوالورق املستخَد
تماد الشهادات وبرنامج اع) اإلشرافية=بترتيب املسؤولية(اإلدارة البيئية والتقييم البيئي وجملس رعاية الغابات 

  ).بترتيب املسؤولية اإلشرافية(احلرجية 
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  رسالة من املدير العام
  

 من االجتاهات الكربى القائمة  عدٌدافََرَضَتفقد . يات للجهود اإلمنائية العاملية بالتحّد مليئا٢٠٠٩ًم كان عا
، وتزاُيد عدد السكان يف البلدان النامية، وتوسُّع االقتصاد الراهنة أزمة الغذاء والوقود واملال نهام -والناشئة 

 البلدان فقرا، اليت يعيش  فأحدثت معا الدمار يف أشّد- الطاقة غري املشروع، والعوملة غري املتكافئة، وشّح
أكرب إخفاق للسوق "ر املناخ، الذي وصفه السري نيكوالس سترين بأنه ى تغّيوأّد. فيها أفقر مليار إنسان

  .، إىل مضاعفة املخاطر النامجة عن هذه االجتاهات الكربى"شهده العامل على اإلطالق

ل إىل اتفاق يف كوبنهاغن، شكّل  التوّصفقد متّ. رات إجيابية واعدةومع ذلك فقد كانت هناك أيضا تطّو
سم هبا العملية اجلارية وعلى الرغم من التعقيدات اليت تّت.  اتفاق واسع النطاق وشامل للجميعصوب ماًتقّد

 وتشاركيةً ر املناخ، ال تزال تلك العملية أكثر السبل مشوالًمبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّي
استمرار االجتاه حنو حتّسن كفاءة كان هناك مؤشر إجيايب آخر، أال وهو و. م إىل األمام للتقّدوشفافيةً

 كانت كثافة استخدام ٢٠٠٩بحلول عام ف. ث األدىن ومنع التلّواستخدام الطاقة وتقليل النفايات إىل احلّد
 يف ١٥سم حنو ، يف حني اّت١٩٧٠ عليه يف عام ا كانتّمم يف املائة ٣٣الطاقة على الصعيد العاملي أقل بنسبة 

  .ومن حسن احلظ أن هذه االجتاهات ستتواصل.  قوي‘أخضر‘ م تدابري التحفيز العاملية بطابعاملائة من ِحَز

صة اليت فبصفتنا وكالة األمم املتحدة املتخّص. راتقد اختذت اليونيدو هنجا استباقيا يف مواجهة هذه التطّول
 لتحقيق النمو عن طريق ٢٠٠٩ يف عام  خاصاًمية بصناعات القطاع اخلاص، أولينا اهتماماًنشئت لربط التنأُ

التقرير وحيتوي . ة انبعاثات الكربونسم بقلّل إىل اقتصاد مّتدة، والتحّوختضري الصناعة، والطاقة املتجّد
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اة درتنا املسّملة عن األحداث الرئيسية اليت نظّمناها كجزء من مبا على معلومات مفّص٢٠٠٩السنوي 
مبادرة الصناعة اخلضراء، مثل مؤمتر فيينا للطاقة، واملؤمتر الدويل بشأن الصناعة اخلضراء يف آسيا، املعقود يف 

ن التقرير أيضا خدمات ويبّي. دة، املعقود يف ليون باملكسيكمانيال، واملنتدى العاملي بشأن الطاقة املتجّد
  .ملساعدة الدول األعضاء على ختضري صناعاهتامتها املنظمة التعاون التقين اليت قّد

وقد كان احلجم . التقينجمال التعاون  يفاليونيدو أنشطة  النمو املستمر يف تنفيذ ن هذا التقرير أيضاًويبّي
 مليون دوالر، وهذه زيادة كبرية ١٣٩أكثر من  ٢٠٠٩يف عام من خدمات للمشاريع م الفعلي ملا قُدِّ

كما جتاوز املبلغ املتاح للتنفيذ يف . ق يف السنة السابقةحتقّ مليون دوالر الذي ١٢٤الرقم البالغ مقارنة ب
  .ل على اإلطالق مليون دوالر بنهاية العام، وهو أعلى مستوى ُسج٣٥٥ِّاملستقبل 

. رد يف التنفيذ، لكننا نعلم أيضا أنه ليس سوى واحد من مقاييس النجاحنشعر بالفخر هلذا النمو املطَّلإننا 
مها اليونيدو  العام، إىل مواصلة تعزيز نوعية اخلدمات اليت تقّداملديرة، بصفيت  على مدار السنوقد سعيُت

 ذلك إحداث تغيري يف ثقافة املنظمة ويف حتقيقب ويتطلّ. ة الفقرملساعدة البلدان على انتشال نفسها من هّو
غ هذه الغاية،  لبلو٢٠٠٩وبفضل استثمارات الدول األعضاء، ُزرعت البذور يف عام . عملياهتا على السواء

لة  معلومات مفّص٢وترد يف الفصل . ‘املنظمة يفالتجديد التغيري ورنامج ب‘ ىوذلك يف برناجمنا اجلديد املسّم
  .عن عملية إدارة التغيري اجلارية

لة يف  إلجنازات اليونيدو الداعمة لرسالتها املتمثّ واضحةًم هذا التقرير للقارئ صورةًحيدوين األمل يف أن يقّد
  .ر بالرخاء للجميعة الصناعية الشاملة واملنصفة واملستدامة اليت تبّشالتنمي
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  الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة  - ألف
  )اليونيدو(للتنمية الصناعية 

/ ولوائل كانون األأيف اليت ُعِقدت بفيينا دورة الثالثة عشرة للمؤمتر العام لليونيدو املوضوع احملوري للكان 
  أكثر من  العام ملؤمتراجتذب او. نيحتقيق انتعاش ومنو عامليمن أجل صناعة  هو ختضري الديسمرب
رئيس دولة واحد ومن بينهم  دولة عضوا ومراقبا، ١٥٠لون أكثر من  ميثّ كافة،أحناء العامل  مشارك من٨٠٠

نظمات لعديد من املحضور الرؤساء التنفيذيني ل وأبرز . وزيرا٥٠وثالثة رؤساء حكومات وأكثر من 
الصندوق الدويل للتنمية و )آسيان (ابطة أمم جنوب شرق آسياور فريقياالحتاد األ -   الشريكةرئيسيةال

عالقات  األمهية اليت توليها اليونيدو لالحتفاظ ب-  ااألمم املتحدة االقتصادية ألوروبجلنة و) إيفاد(الزراعية 
  .تهال أنشطكّمضطلع بأنشطة توثيقة مع الوكاالت اليت ت

    

      
 وزارة املالية االحتادية للبلد املضيف، النمسا، الذي وصف اليونيدو ملؤمتر العام رمسيا وزير الدولة يفوافتتح ا

ه جزءا ال غىن عنه وصففهوم االستدامة بوأخذت مبمع التغيري ع إىل املستقبل وقد تكّيفت تتطلّمنظمة أهنا ب
نيابة عنه، إىل مون، يف بيان أُلِقي بال- وأشار األمني العام لألمم املتحدة، السيد بان كي. يةلتنمية الصناعمن ا

. ة ستكون خضراء وعاملية على حد سواءقبلعلى التأكيد على أن الثورة الصناعية املت أن اليونيدو دأب
  .مستدامأخضر لتحقيق منو وسيلة ناعة هبا أن تكون الصتركيز املؤمتر على السبل اليت ميكن بب رّحو

١ استعراض أحداث السنة

املدير العام مع كبار 
الشخصيات يف 

الدورة الثالثة عشرة 
  للمؤمتر العام



=استعراض أحداث السنة
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 بنيامني تودالسيد لتنمية الصناعية، أداره ن ابشألتقى رفيع املستوى لمؤمتر العام موكان احلدث الرئيسي ل
 اتمتخصصني بارزين من احلكوموكان املشاركون يف امللتقى . ن ان اسيالسابق يف مؤسسة  منسق الربامج

األوىل التباطؤ امللتقى ة وحبثت جلس. واملنظمات الدوليةاملصارف واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص و
آفاق االنتعاش جلسة ثانية للملتقى تناولت ، بينما على قطاع الصناعات التحويليةاالقتصادي العاملي وأثره 
اهتماما خاصا الحتمال وأوىل امللتقى أيضا . صناعات خضراء يتيحها لتحقيق االقتصادي والفرص اليت

اخلدمات يف والكربون ة انبعاثات وقلّالصناعات اليت تتسم بكفاءة استخدام املوارد  يف البلدان الناميةاخنراط 
ن عيف الواقع لفصل التنمية االقتصادية تاحة املناقشات اليت تلت ذلك أن الفرص موأظهرت . املرتبطة هبا

  . على البيئةالسليبوالتأثري استهالك املوارد 
  

      
املستديرة اجتماعات املائدة ت التقنية ولساعدد من اجلساعد عقد ،  اخلضراءالصناعةموضوع مع ساقا واّت

اجتماع املائدة املستديرة ألفريقيا وتناول . معا يف إطار خمتلف املناطقجتميع املعلومات واملعارف على 
 اليت ينطوي عليها والتحديات املختلفة ة،تطوير صناعات الوقود احليوي املستدامالقارة يف جمال إمكانات 

، يف حني د أعمال ووظائف خضراءإجيافرص وتناول اجتماع املائدة املستديرة آلسيا واحمليط اهلادئ . ذلك
االستثمار توظيف عربية على اإلقليمي للمنطقة الستديرة املائدة اجتماع اململناقشات اليت دارت يف تركّزت ا

استخدام الطاقة  أساسا على ترويج كاريـيب تركيز بلدان أمريكا الالتينية والانصبَّو. يف الصناعات اخلضراء
 املائدة املستديرة ألوروبا والدول املستقلة حديثا دور معايري االستدامة يف اجتماع، بينما حبث دةاملتجّد

  .التجارة الدولية

  والقراراتاملقرراتعددا من ، اعتمدت الدول األعضاء اللجنة الرئيسيةاجتماعات العامة ووخالل اجللسات 
اليونيدو يف قطاع البيئة يتناول أنشطة ألنشطة التنفيذية للمنظمة، مبا يف ذلك قرار اهلامة ذات الصلة اجلوهرية با

د على وشّد، ستقبل العاملمن أمهية مل والتنمية املستدامة طردلنمو االقتصادي املما لإىل القرار أشار و. والطاقة
نتاج  واإليف الصناعة،الطاقة ، وكفاءة استخدام يف جماالت الطاقة املتجددةخصوصا ة أنشطة اليونيدو، وأمهي

  .ن على حنو مستدامالكربوة انبعاثات سمة بقلّاملّت والصناعات ،عات اخلضراء والصنا،األنظف

ملدير العام جيتمع ا
يف  متكلمنيمع 

ائدة اجتماع امل
 اإلقليميستديرة امل
 اهلادئسيا واحمليط آل
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يف اآلخرين مقاعد جهازي تقرير السياسات ستشغل الدول األعضاء اليت اختيار جريت انتخابات هبدف وأُ
باكستان  اباتاملراجع العام حلسوأُِعيد تعيني . ةاملنظمة ومها جملس التنمية الصناعية وجلنة الربنامج وامليزاني

  .٢٠١٠ هيولي/متوز ١ونيدو ملدة سنتني أخريني ابتداء من ا خارجيا حلسابات اليمراجع

الذي يف بيانه اخلتامي وأشار املدير العام . أربع سنواتقدرها املدير العام لفترة ثانية وأعاد املؤمتر العام تعيني 
تكون يف أن وهو يعين األمل  ؛ حياةأسلوبو  أو شعارا بل هالونليس خضر ن األأىل  إملؤمترألقاه أمام ا

سكان العامل من  وختلّصان املزيد من اجلديدة شاملتني للجميعديدة وثورة الطاقة اخلضراء اجلضراء اخلثورة ال
 أنفسهم على نكرسو سيوموظفيهإىل أنه لدول األعضاء ملدير العام اطمأن او. الفقر بطريقة مستدامةبراثن 

. املوضوعيةاملؤمتر وفود خالل مناقشات بلورهتا البعض األفكار اليت لتنفيذ املقبلة مدى السنوات األربع 
السنوات يف لقيادة املنظمة له إدارة اليونيدو، وعلى إتاحة الفرصة يف ه وفيالدول األعضاء على ثقتها  وشكر

  .ةقبلاألربع امل
      
  إدارة التعاون التقين  - باء
تحسني دورة ت خطة عمل لّدِعوأُ، لتعاون التقينيف جمال اليونيدو اإجراءات استعراض  ٢٠٠٩ يف عام متّ

 للتقييم والرصد اليت وضعها مرفق االئتمانيةللمعايري حتقيق االمتثال الكامل  من أجل ،القائمةإدارة املشاريع 
ل أمام املشاريع إىل متهيد السبيحافظة رصد  للخطر وةشاريع املعرض رصد املإدراجوأدى  .البيئة العاملية
  . إجنازهإىلاملشروع للنوعية الشاملة من بداية تطبيق نظام 

    
  ضمان النوعية

ملنظمة اعلى عاتق هيئتني مشتركتني بني وحدات نشطة التعاون التقين الداخلي ألستعراض تقع مسؤولية اال
 .املعين بالنوعيةوالفريق االستشاري  جلنة املوافقة على الربامج: ، ومهالعضويةتعمالن بنظام التناوب يف ا

  .وتدعم وحدة ضمان النوعية الوحدتني كلتيهما

موظفي اليونيدو إىل املشورة إسداء مقترحات املشاريع واملعين بالنوعية هي تقييم فريق االستشاري ومهمة ال
ة هي مسؤولفجلنة املوافقة على الربامج أما . قبل تقدميها للموافقة عليهانوعية املقترحات بشأن سبل حتسني 

يف القابلة للربجمة اليونيدو الربامج واملشاريع، فضال عن ختصيص موارد  واملوافقة النهائيتني على راجعةاملعن 
 دعماق مجيع األنشطة يتنسضمان النوعية بوحدة وتقوم . اجمللس التنفيذيحدود البارامترات اليت يقررها 

بادئ املتسق ملطبيق ري إرشادات بشأن التتوفب ونوعيةاملعين بالوالفريق االستشاري  لجنة املوافقة على الربامجل
  .ككلاملنظمة التوجيهية ورصد تنفيذها على صعيد لتعاون التقين ا

    
  جلنة املوافقة على الربامج

عقدت عدة واالجتماع مرة كل أسبوعني، على دأبت جلنة املوافقة على الربامج ، راسخةللممارسة الاتباعا 
شاريع الكاملة وثائق املوع يراومفاهيم املششوف ملخصات اخلدمات  ك الستعراض،إضافيةدورات 
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ناقشة السياسات وكذلك ملامليزانية، /تنقيحات املشاريعوالربامج املتكاملة والربامج املشتركة وفئات معينة من 
رقة أفتنظيم اجتماعات املقدمة بشأن م مجيع املقترحات تقّيأن لجنة طُِلب أيضا إىل الو. الستراتيجياتوا

 اجتماعا الستعراض ٣٤وُعِقد ما جمموعه . اخلرباء واألنشطة املتصلة هبا قبل تقدميها إىل اجمللس التنفيذي
تنقيحا  ٢٥٢ استعراض  يف املائة، فضال عن٨٢عليها للموافقة  عرضا جديدا بلغت النسبة اإلمجالية ٣٨٥

  : اللجنةقراراتتصنيف  ١اجلدول  ويبني .امليزانية/للمشاريع
    

مة اإلجراءات اليت اختذهتا جلنة املوافقة على الربامج بشأن املقترحات والتنقيحات املقّد  - ١دول اجل
 ٢٠٠٩خالل عام 

  النسبة املئوية  العدد=
  ١٠٠  ٣٨٥ املقترحات اجلديدة

  ٤١,٠  ١٥٩  متاملوافَق عليها كما قُدِّ
  ٤١,٠  ١٥٧  املوافَق عليها رهنا بتنقيحها

  ١٦,٠  ٦٢  ااملطلوب إعادة تقدميه
  ١,٥  ٥  املرجأ اختاذ قرار بشأهنا

 

  ٠,٥  ٢  غري املوافَق عليها
  ١٠٠  ٢٥٢ امليزانية/تنقيحات املشاريع
   ٩٨  ٢٤٧=املوافَق عليها

  ٢  ٥=غري املوافَق عليها
          

  الفريق االستشاري املعين بالنوعية

من  ١٠٢( عرضا ٢٤٠أجرى تقييما لـا، و أسبوعيهاجتماعاتواصل الفريق االستشاري املعين بالنوعية عقد 
مالحظات أو توصيات ، وقّدم بشأن كل مقترح )املشاريع/وثيقة من وثائق الربامج ١٣٨ومفاهيم املشاريع 

النوعية معايري  شيا معامتمجمموع العروض من  يف املائة ١٨ووجد الفريق . مة املقدِّوحدةالإىل خطية 
.  يف املائة من العروض٥٣ على تغيريات طفيفة نسبياحلاجة إدخال املعمول هبا يف اليونيدو، بينما اقتضت ا

استدعت أكثر وفين ابع احملددة فيها بطالقضايا قد اتسمت  يف املائة ف٢٩أما احلاالت املتبقية البالغة نسبتها 
  .اجلهات املاحنةإىل  واملوافقة على الربامجإىل جلنة ا قبل إحالتهتوضيحها من جانب مقدميها 

األمر مرفق البيئة العاملية، مناوب معين بشؤون عيني مستشار جمددا بت الفريق شكيلتل العام تعزيز ومت خال
من أجل  جيري وضعهامع العدد املتزايد من املقترحات اليت رب  بفعالية أكعاملالتالذي مكّن الفريق من 

  .ذكوررفق املاملمتويلها من 

 ا يفكبري دورا ؤديال يزال يتشاري املعين بالنوعية أن الفريق االسالفريق الذي حققه وافقة املمعدل ويؤكد 
 وطرائق اريعنشطة املنظمة يف جمال التعاون التقين، مع إيالء اهتمام خاص لتصميم املش املستمر ألحسنيالت

  . فيهاالرصد واإلبالغ والتقييم آليات اجروإد التنفيذ
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  حشد األموال -جيم
    

  عليهاق شاريع املوافَ املقيمة صايف - التعاون التقين 

صايف قيمة وبلغ . لتعاون التقيننشطة األالتمويل اجلديد االجتاه اإلجيايب يف حجم  ٢٠٠٩استمر يف عام 
ون  ملي١٨٣,٤جمموعه لتمويل ما مجيع مصادر ا املوافق على متويلها من لتعاون التقيناريع وبرامج امش

هي و، ٢٠٠٨عام يف هذا الرقم  عليه ما كانعلى ائة  يف امل٢٠بنسبة تقرب من زيادة ذلك ل ميثّودوالر، 
  .تاريخ اليونيدولت يف بسهولة أعلى نسبة ُسجِّ

  اريع والبالغة للمشاملرصودة حاليا املخصصات الزيادات يف من صايف القياسي هذا اجملموع ن ويتكّو
 جب االتفاقات املربمةيف حجم املدفوعات املستحقة يف املستقبل مبوصافية زيادة ب مليون دوالر، ١٥٨,٧

زيادة يف املسامهات القابلة للربجمة املقّدمة من اجلهات املاحنة من  مليون دوالر، و٢٣,٨قدرها فعال 
خدمات ا قُدِّم من ونظرا أيضا إىل احلجم احلايل مل.  مليون دوالر٠,٩قدرها اليونيدو رة لدى املتوفّو
  " قيد النظر" الربامجوحافظة املشاريع فقد زادت   مليون دوالر١٣٩,٧ ملشاريع خالل العام والبالغا

  هذا توقّع أن يفضي ومن امل.  مليون دوالر٣٥٥,٤  مليون دوالر إىل٤٣,٢ من ،مبقدار كبري
مها حجم خدمات التعاون التقين اليت تقّديف  ٢٠١٠عام خالل زيادة إىل استمرار الاملستوى القياسي 

  .لعمالئهافعليا اليونيدو 
      

 لتنفيذ يف املستقبللليونيدو لاألموال املتاحة   - ١الشكل 
  

 

 

  

  

 

  

  

وال
لد
ني ا

الي
مب

ت 
را

 

األرصدة املتاحة من األموال غري املخصصة

٢٠٠٠  ٢٠٠١  ٢٠٠٢  ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

٣٨٠ 

٣٤٠ 

٣٠٠ 

٢٦٠ 

٢٢٠ 

١٨٠ 

١٤٠ 

١٠٠ 
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   أنشطة اليونيدو املنفّذة يف جمال التعاون التقين- ألف١الشكل 

  

 

 

  

  

 

  

  

      
  حشد األموال

 مصادر التمويل، يتجلى فيه حدث تنّوع يستحق الترحيب يف،  للتمويلإلمجايلاحلجم ايف زيادة إىل جانب ال
 من ةالتمويل املقدمويف حني أن حصة . ولنوعية اخلدمات اليت تقدمهاوالية اليونيدو التقدير الدائم التزايد ل

وصلت خالل األعوام الثمانية معا  الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال ومرفق البيئة العاملية
زيادة يف حدوث رغم ب يف املائة ٣٢ إىل ٢٠٠٩ عام قد اخنفضت حصتهما يف فتقريبا يف املائة ٥٠إىل املنصرمة 

وال
لد
ني ا

الي
مب

ت 
را

 

أنشطة التعاون التقين املنفذة

٢٠٠٠  ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

١٤٠ 

١٢٠ 

١٠٠ 

٨٠ 

٦٠ 

ئ املدير العام يهّن
 اليونيدوموظفي 

املنظمة على جناح 
  السنةخالل 
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زادت و،  عل حدةالبلدان املاحنة كل من من  املقدمةاملسامهاتوازدادت أيضا . التمويل املقدم منهمامستوى 
. هات املتربعةمن كربيات اجلملفوضية األوروبية وباتت ا. ليون دوالر متربعا على امل بلدا١٦مسامهة كل من 

، حيث زاد الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني مصدرا هاما من مصادر التمويل تزايد من املعدد  أصبح الوأخريا
ات أو للبلدان ما بعد الصراعألحوال ليت أنشئت  ومنها الصناديق ا،٢٠٠٩ مليون دوالر يف عام ٢٠مبلغها على 

  .ندوق املشترك بني اليونديب وإسبانيا من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةأو الصالرائدة ملبادرة توحيد األداء 

 مليون ٨٢,٣بأكرب حصة، وقدرها البيئة والطاقة ث، حظي جمال ة الثالأولويات اليونيدو املواضيعيومن بني 
حلد من الفقر من أما ا. ف ما يقرب من ثلثيهامرفق البيئة العاملية والصندوق املتعدد األطراورد من دوالر، 

 ٣٠,٢ بناء القدرات التجاريةبينما اجتذب  مليون دوالر، ٤٢,٦خالل األنشطة اإلنتاجية فقد حصل على 
  .مليون دوالر

الصناديق مبا يف ذلك عن طريق خمتلف (كومية احلصادر املاليونيدو من ووصل التمويل الذي حصلت عليه 
، ما يدل على )تكاليف الدعمتشمل ( مليون دوالر ١٠٠من يقرب إىل ما )  املتعددة املاحننياالستئمانية
زيادة ب ،٢٠٠٩أكرب مساهم يف عام  وكانت املفوضية األوروبية .مستمرةلكنها زيادة تدرجيية حدوث 
بزيادة يطاليا إها ت مليون دوالر، تل١٢,٧بلغت يف ميزانيات املشاريع ) دعمالتكاليف باستبعاد (صافية 
 فهم ليون دوالرالذين زاد صايف مسامهاهتم على املاملسامهني أما سائر كبار . ر دواليني مال٨,١قدرها 
 دوالر اليني م٥,٣مبقدار  دوالر وتركيا يني مال٦,٥مبقدار دوالر والنرويج يني  مال٧,٥لغ بمبفرنسا 
د الروسي االحتاو،  دوالريون مل٢,٤مببلغ  دوالر لكل منهما، ونيجرييا ون ملي٢,٦مببلغ وسويسرا  واليابان

اليت تراوحت مسامهة ،  والصني والنمسا واهلندفريقياأمجهورية كوريا وجنوب والبحرين وإسبانيا وأملانيا و
ق دوصنل باء توّزع املشاريع املوافق على متويلها من التذييويبّين .  دوالردوالر ومليوينمليون بني كل منها 

  .ةاملواضيعياألولوية نطقة وسب املة حبق االستئمانييداالتنمية الصناعية والصن

احلكومات لتعاون التقين من يف جمال االيونيدو املقدم ألنشطة التمويل  مقدار  مليون دوالر٢٢,٧وارتفع إىل 
من التمويل مرتبطا كرب وظل العنصر األ.  االستئمانية املتعددة املاحننياألمم املتحدةعن طريق خمتلف صناديق 
حيث بلغ صايف الزيادات يف امليزانية ، ددة املاحنني املخصصة حلاالت ما بعد األزماتبالصناديق االستئمانية املتع

بني اليونديب وإسبانيا من أجل حتقيق األهداف  الصندوق املشترك ، ساهم٢٠٠٨يف عام و. يني دوالر مال٩,٣
 يف  ماليني دوالر٦لغ قدره ، مببإسبانيا من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنائية، الذي متّوله اإلمنائية لأللفي

 ماليني ٥مببلغ ، فيما سامهت الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني املخصصة لتوحيد األداء ميزانيات املشاريع
  . دوالرون ملي٢,٤مببلغ صندوق األمم املتحدة االستئماين لألمن البشري، الذي متوله اليابان، ساهم و، دوالر

 ١٦,٧ إىل من الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالاملقدم تمويل الوصل جمال البيئة، ويف 
 مليون دوالر يف ٤٣,٣قدرها زيادة كبرية حدثت العام املاضي، منذ كان متوقعا ومثلما . مليون دوالر

كبرية تندرج ع  مشاريةعدمع املوافقة على متويل يف إطار مرفق البيئة العاملية، املشاريع املوافق على متويلها 
الكبرية ال يزال عددا كبريا من املشاريع ونظرا ألن هناك .  التحللةعصيجمال امللوثات العضوية الأساسا يف 

فمن املُتوقّع حصول زيادة أخرى يف عام الطاقة، جمال تغري املناخ وال سيما يف جمال ، والنظرقيد التطوير أو 
البيئة إلشارة إليه يتعلق بالتمويل املشترك الذي يشترطه مرفق  هام يف هذا السياق سبقت اومثة حتٍد. ٢٠١٠

ُيتوقّع أن يكون الوفاء بشرط و. وع الرئيسيالتحضريية أم للمشرشاريع املساعدة بالنسبة ملالعاملية، سواء 
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سُيسعى قل البلدان منوا، والكبرية املضطلع هبا ألشاريع املبالتمويل املشترك صعبا، وخصوصا فيما يتعلق 
 حافظة تطويركثريا إيطاليا سّهلت ، ٢٠٠٩يف عام و. كومات املاحنةاحلمتويل مشترك من لحصول على ل

  .املساعدة التحضرييةمشاريع من ثمانية  للتمويل املشترك لمليون دوالرحنو من خالل توفري املشاريع، 

، عامخالل ال على متويلها اليت هي قيد التنفيذ واملتوقع أن ُيوافقمن املشاريع جيد عدد ب ٢٠١٠وبدأ عام 
ومن .  املبّينة أعاله٢٠٠٩عام مرة أخرى األرقام اخلاصة ب ٢٠١٠أرقام عام تتجاوز أن من احملتمل جدا و

مسامهات كربى من مرفق البيئة العاملية يف جمال الطاقة وتغري املناخ، وكذلك من املفوضية ورود املتوقع 
وعلى أرجح  .بناء القدرات التجاريةموضوع يف إطار  وميةاألوروبية وغريها من اجلهات املاحنة احلك

االستفادة من الصناديق  األنشطة اإلنتاجيةمن خالل حلد من الفقر ااملواضيعية  ستواصل األولوية االحتماالت
  .االستئمانية املتعددة املاحنني

توفري أو ليونيدو على قدرة اسيظل هناك حتد كبري يتمثل يف مدى يف السنوات السابقة، وكما أشري إليه 
  .ة املختلفهابراجمتتطلبه املاحنة وا جهاهتالذي تشترطه قاسم التكاليف حشد األموال الالزمة لت

      
  إدارة املوارد البشرية -دال

  
  التوظيف

.  على عدد من املبادرات الرامية إىل تيسري التوظيف وختطيط شؤون املوظفني٢٠٠٩متت املوافقة يف عام 
من أجل بالوسائل اإللكترونية اجتماعات هيئات التعيني والترقية  عقد ،١،: بادرات ما يليومشلت هذه امل

الذين مل يتم اختيارهم خالل  بقائمة بأمساء املرشحني اجليديناالحتفاظ  ،٢،اإلسراع يف عملية التوظيف؛ 
املسبقة على افقة وامل ،٣،نفسها؛ املؤهالت ستلزم وظائف أخرى تتعيينهم يف عملية التوظيف للنظر يف 

الوظائف املتعلقة ب وظيفاملوافقة يف بداية العام على إجراءات التوقد ساعدت . لشروع يف عملية التوظيفا
  .٢٠٠٩خالل عام لتعاقب املوظفني التخطيط على خالل العام تشغر اليت 

  
 ٢٠٠٩-٢٠٠٧ للفترة س اجلنحسب نوعع املوظفني الفنيني توزُّ  - ٢الشكل 

=
٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩  

ذكور إناث

٢٩٪

٧١٪

٢٤٪

٧٦٪

٢٥٪

٧٥٪
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 منهم األمانة،يف  موظفا جديدا ٨٣عن تعيني أسفرت ، وظيفإجراءات التمن  ١٠٦واسُتكِمل ما جمموعه 
البلدان من موظفني  ١٠ألف وقائمة البلدان املدرجة يف الا من موظف ١٥مشلوا الفئة الفنية وظفا يف  م٣٥

البلدان املدرجة يف ن وظفني م م٤يم ولقائمة جوظفني من البلدان املدرجة يف ا م٦والقائمة باء املدرجة يف 
  بنسبيت  يف املائة مقارنة ٤٦وبلغت نسبة املوظفات اجلديدات املعّينات يف الفئة الفنية  )١(.دالالقائمة 

 بني اجلنسني لموظفنيالعام لتوزيع ويبلغ اآلن ال. ٢٠٠٨ و٢٠٠٧عامي يف  يف املائة على التوايل ٢٥ و٣٦
  لذكور ة ل يف املائ٧٦لإلناث، مقارنة بنسبيت  يف املائة ٢٩لذكور ول يف املائة ٧١ألمانة يف الفئة الفنية با

  .٢٠٠٧إلناث يف عام ل يف املائة ٢٥ذكور ولل يف املائة ٧٥ و٢٠٠٨إلناث يف عام ل يف املائة ٢٤و

 إطاره وبلغ عدد املوظفات املعينات يف ٢٠٠٩يف عام  ذي اسُتهِلّالفنيني الشباب، الاملوظفني برنامج وأسهم 
ه يتعني التوازن بني اجلنسني، ولكن من الواضح أنحتسني مستوى يف  موظفات من عشرة موظفني، سبع

واصلت املنظمة جهودها خالل وقد . يف اليونيدويف الفئة الفنية زيادة نسبة املوظفات القيام باملزيد من أجل 
إضافة إىل و.  العادلأساس التوزيع اجلغرايفوظفني على نطاق واسع وعلى املالفترة املشمولة بالتقرير لتعيني 

ت حيثما كان ذلك ممكنا، اختذاإلقليمية منها يف ، والدولية عن الوظائف يف اجملالت والدوريات اإلعالن
لوظائف الشاغرة إىل عدد من اإعالنات هتدف إىل توظيف النساء عن طريق إحالة خطوات املنظمة 

  .املنظمات املعنية بقضايا املرأة

 موظفا ٣٧منهم ، ٢٠٠٩يف عام موظفا  ٦٠إىل  ٣٦من من الفئة الفنية يف امليدان عدد املوظفني داد واز
امليداين منذ بدء تطبيق سياسة التنقل الوجود  يف املائة يف ٦٧ل زيادة نسبتها موظفا حمليا، ما ميثّ ٢٣دوليا و

الفنيني املوظفني برنامج نوا مبوجب الذين ُعيِّعشرة وخضع املوظفون ال. ٢٠٠٦أبريل /امليداين يف نيسان
  .مجيع جوانب اليونيدوم خصيصا يتناول توجيهي مصّمربنامج ب لالشبا
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .انظر التذييل كاف  )١(

نون تلقَّى املعّي
برنامج حديثا يف 
الفنيني املوظفني 
اليونيدو يف الشباب 

إحاطة من فرع 
  إدارة املوارد البشرية
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  املوظفنيبالعالقات 

أن يصدره قبل بني املوظفني واإلدارة لمشاورات لسياسات اخلاصة بشؤون املوظفني خيضع الكثري من ال
بني املوظفني واإلدارة، وخصوصا يف إطار للمشاورات يفا السنة قيد االستعراض تكثوشهدت . املدير العام

  :مبا يليمتعلقا إىل املدير العام املقدمة شتركة املتوصيات العض وكان ب. ةاللجنة االستشارية املشترك
  
  إدارة شؤون املوظفني املعينني يف مكاتب اليونيدو امليدانية كموظفني مسؤولني   )أ(

  الصناعية عن التنمية

فهوم ملالفعلي التنفيذ   هوالترتيبات اجلديدة فيما يتعلق باملوظفني املعينني يف امليدان مندف اهل  
مها املنظمة على كامل نطاق أي تكامل اخلدمات اإلمنائية اليت تقّد (اليونيدوتوحيد األداء يف 

، بني ة املنظمروابط برناجمية وعملياتية أكثر فاعلية، يف حدود موارد إقامةالعمل على و) املنظمة
  .املقر وامليدان

  
 تعميم مراعاة املنظور اجلنساين  )ب(

بشأن تعميم املنظور ليونيدو سياسات ال اًبشأن املنظور اجلنساين بياناملدير العام ن نشرة تتضّم  
  .برامج املنظمة للتعاون التقين وإدارة املوارد البشريةاجلنساين يف 

  
  تصنيف الوظائف  )ج(

  .اخلاصة بهاإلجراءات التصنيف وتبني تصنيف الوظائف حتدد إطار سياسة شاملة بشأن توجد   
  
 اإلبالغ عن سوء السلوك  )د(

معلومات  يقدمون وأ ،اليونيدو الذين يبلغون عن سوء سلوك مزعومموظفي إجراءات حلماية اسُتحدثت   
  .قمراجعة احلسابات أو التحقييتعاونون يف إحدى عمليات  أو ،ن خمالفات مزعومة عحبسن نية

  
  السلوك األخالقي  )هـ(

لمنظمة، لاألخالقية التوجيهية والقيم ملبادئ لقواعد السلوك حتدد وتؤكد امدونة جديدة توجد   
    واخلرباء االستشاريوناملوظفون العاملني، ومن بينهموكذلك معايري السلوك ملختلف فئات 

خالقيات الالزمة لتسهيل هذه األومتت املوافقة أيضا على وظيفة . وغريهم بون واملتدّراخلرباءو
  .نفيذهااألحكام وت

  
 اإلقرار املايل  )و(

إىل االئتمانية، اليونيدو جزءا ال يتجزأ من معايري ستؤدي السياسة املتعلقة باإلقرار املايل، اليت تشكّل   
  .تضارب املصاحلاحلاالت الفعلية واحملتملة لوحسم على حتديد املنظمة وموظفيها مساعدة 
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  تعلّم والتطوير الوظيفيلا

الداخلية الستفادة من التسهيالت  بامرفع مستوى كفاءاهتلفرصة  ٢٠٠٩خالل عام أُِتيحت للموظفني 
 ١- فمن الرتب  تطوير قدرات املوظفني الفنينيلبرنامج ُنظِّم و).  المانظر التذييل( على السواء واخلارجية

 تزركّاليت ثالث الربامج النمطية اليف ني  موظف١٠٤ وشارك ؛نيوطنيالربامج ال يموظف ، وكذلك٤- فإىل 
ومهارات العمل الشخصية، فعالية ال وحتقيق النتائج من خالل اإلدارية،على تنمية املهارات والكفاءات 

  . واملهارات القيادية،اجلماعي

 موارد أهم مورد منعلى أن تعلّم منقحة تؤكد جمددا سياسة على اللجنة االستشارية املشتركة وافقت و
حتديات ودينامية بيئة  سياسةوتراعي ال. سدوهنا التقنية اليت جيات واخلربارفها واملعوموظف هو اليونيدو

السياسة وتستحدث .  تعلّم مستمرةعمليةاالضطالع ب وضرورة عملها يف ظلهااليونيدو لعمل اليت تزاول ا
 بني املنظمة والبيئة اخلارجية من خالل إقامةتشجيع التدفق املستمر للمعارف واألفكار  ترمي إىل أيضا تدابري

وقامت املنظمة، . ىشراكات وعالقات تبادل مع املؤسسات التعليمية والبحثية، وكذلك مع منظمات أخر
الوصول إىل كون أداة قوية تتيح أقصى قدر من يم اإللكتروين ميكن أن التعلّتسليما منها بأن أسلوب 

يف جماالت مواضيع اإلنترنت عداد دورات تعلّم عرب إجهة موّردة تقوم بار بإجراء مناقصة الختياملستفيدين، 
وال سيما املوظفون املوظفني اجلدد، لتعريف تدريب واسع النطاق  توفريجرى و. املقر وامليدانهتم موظفي 

ايري احملاسبية املعبوشتراء إجراءات االب ولتعريف املوظفني احلاليني ،املنظمةالفنيون الشباب املعّينون حديثا، ب
  .رمبادرة إدارة التغّييف إطار لكبار املوظفني وُنظم تدريب . الدولية للقطاع العام

    
  تقدير املوظفني

  يف فئة اخلدمات العامة  ١٩ موظفا، منهم ٣٢إىل ترقية  ٢٠٠٩عام أفضت عملية الترقية باجلدارة يف 
  .وموظف وطين واحد يف الفئة الفنية ١٢و

شارية اللجنة االست
 تصوغاملشتركة 
  لتقدميها  اتوصياهت

 إىل املدير العام
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  دومكاتب اليوني  - هاء
  

  بروكسل
 املفوضنيالتقى ب حيث ،يف بروكسل األورويب االحتادمقر مارس بزيارة رمسية إىل /قام املدير العام يف آذار

 أمام توثيق ومّهد ذلك السبيلَ. لعالقات اخلارجية والطاقة، فضال عن غريهم من كبار املسؤولنياملعنيني با
والعالقات مفوضية اليت تتعامل مع شؤون التنمية للبروكسل واملديريات العامة كتب عاون بني معرى الت

بروكسل مكتب ورافق ممثل . والصحة ومحاية املستهلكواملعونة األوروبية اخلارجية والطاقة والبيئة والتجارة 
د يف هناية ِقأفريقيا، الذي ُع، املشترك بني االحتاد األورويب وعمال يف املنتدى الثالث لألاملدير العام

ممثل مكتب بروكسل سياسات عرض  و،وألقى املدير العام كلمة رئيسية. نريويب، كينياب سبتمرب/أيلول
األيام منتدى يف اليونيدو ل مكتب بروكسل كتوبر، مثّأ/تشرين األولواخر ويف أ. تهاوأنشطاليونيدو 

  .السويد، األوروبية للتنمية يف ستوكهومل

يف عدد من البعثات املكتب شارك  املناصرة بربوكسل، وباإلضافة إىل دور مكتب بروكسل يف جمال الدعوة إىل
وضع برامج مشتركة بني  هبدف كاريـيبأمريكا الالتينية والمنطقة و تقع يف املنطقة العربية إىل بلداناملوفدة 

ذي ُعِقد يف ، الالثاين عشرقمة االحتاد األفريقي مؤمتر مكتب بروكسل وحضر . اليونيدواملفوضية األوروبية و
ريقيني ملكتب مؤمتر وزراء الصناعة األفوحضر كذلك اجتماعا ، إثيوبيا، اأديس أباببمارس /رآذا - فرباير/شباط

الربجمة يف إطار واليونيدو واالحتاد األفريقي سعيها إىل حتقيق االتساق بني تعاون اليونيدو وتواصل ). كامي(
 شارك مكتب اليونيدو يف ٢٠٠٩طوال عام و. االحتاد األورويب وأفريقياالشراكة االستراتيجية القائمة بني 

،  وكالة وصندوقا وبرناجما٢٤ذي يضم بروكسل اليف فريق األمم املتحدة أعمال يف بروكسل مشاركة نشطة 
  .مؤسسات االحتاد األورويب إزاء مشتركاملتعلقة باتباع هنج ستراتيجيات خصوصا بشأن االو

    
  جنيف

يف  املنظمات احلكومية الدوليةغريها من  املتخصصة وا املتحدة ووكاالهتيئات األمميوجد يف جنيف أكرب جتمع هل
مكتب اليونيدو يف جنيف وميثل . من املنظمات الدولية غري احلكوميةبنفس القدر عدد كبري إىل جانب العامل، 

لومات املنتظم تدفق املعواحلفاظ على ، حضور االجتماعات نيابة عن املقرمن خالل مصاحل املنظمة يف تلك املدينة 
را مق تتخذ من جنيف األخرى اليتاملنظمات الدولية بني اليونيدو ومكتب األمم املتحدة يف جنيف ويف االجتاهني 

املعونة املعين بنظمة التجارة العاملية االستعراض العاملي الثاين ملخمتلفة مثل أحداث وعرض أنشطة اليونيدو يف هلا، 
  .نوفمرب/تشرين الثاين ٢٠املوافق فريقيا أواالحتفال بيوم التصنيع يف  هيوني/التجارة يف حزيرانلصاحل 

،  اليت تتخذ من جنيف مقرا هلالدى اليونيدوالعشرين البعثات الدائمة املنتظم بتصال االاملكتب على ويواظب 
دولية ال نظماتامل عن األنشطة املضطلع هبا باالشتراك مع اصةوخ ،بعثة ووفدا غريها باملعلومات ٢٠٠زّود وي

حضور ن من ال تتمكّوفود اليت كما يزّود املكتب ال. جنيف  يفاليت يوجد مقرهاوهيئات األمم املتحدة 
، ٢٠٠٩يف عام و. اليونيدوأجهزة تقرير السياسات يف علومات عن عمل مبيف فيينا املعقودة جتماعات اال
أقل اليت متثل يف جنيف لدى اليونيدو مة عدد البعثات الدائبح بذلك بعثة دائمة يف جنيف، ليصت كمبوديا فتح

  .املكتب بغية إنشاء بعثات دائمة لدى اليونيدواتصاالت مع دول أعضاء أخرى وُتجري ؛  بعثة١١ البلدان منوا
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 رفع مستوى وعيواألحداث اليت هتدف إىل عدد كبري من االجتماعات اليونيدو يف  جنيف مكتُبل ثَّوقد َم

يوم التصنيع يف أفريقيا باالشتراك مع الوفد الدائم لالحتاد كما احُتِفل ب. ية التنمية الصناعيةأمهباجملتمع الدويل 
  .االتصال اخلاص بلجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا والكائن يف جنيفاألفريقي ومكتب 

    
  نيويورك

 والصعيد املشترك بني لدويلاحلكومي ا، على الصعيد ليونيدوالربوز لقدرا أكرب من  مكتب نيويورك قحقّ
 .بعمل املنظمةاملتصلة  من خالل مشاركته يف طائفة واسعة من القضايا ،الوكاالت

فريق االستشاري املعين ملدير العام يف دوره بصفته رئيسا للاكتب ساند املالطاقة وتغري املناخ، ويف جمال 
 حوارللمعية العامة يف األعمال التحضريية مكتب رئيس اجلتعاون على حنو وثيق مع واخ، الطاقة وتغري املنب
  .اجلديدة واملتجددةها  ومصادر عليهاالطاقة واحلفاظاستخدام  كفاءة حولتفاعلي للجمعية الوضوعي امل

الشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة اجتماعات  حضر املكتب ،منذ عدة سنواتوألول مرة 
تحقيق املساواة املتجدد بالتزام اليونيدو  وهو مؤشر واضح على -  املرأةوجلنة وضع  واملساواة بني اجلنسني

حول  ملشاركة اليونيدو يف الندوة الدولية يةتحضرياألعمال ال أيضا يف  نيويوركوشارك مكتب. بني اجلنسني
نروفيا،  مبرسما/دت يف آذارِقالسلم واألمن الدوليني، اليت ُعية النسائية والقيادالقدرات متكني املرأة وتنمية 

مركز إنشاء بشأن سبتمرب / أيلول٢٤يوم نيويورك متابعة ُعِقد يف اليونيدو يف اجتماع املكتب ل مثّو. ليربيا
دعوة ه وّجالسلم واألمن الدوليني، وية النسائية والقيادالقدرات تمكني املرأة وتنمية الدويل لجني بروكس آ
الشبكة املعنية باملساواة بني كل سنتني بني شتركة اليت ُتعقد حلقة العمل املنيابة عن اليونيدو الستضافة بال

الشبكة املشتركة بني ي والتعاون والتنمية يف امليدان االقتصاداجلنسني التابعة ملديرية التعاون اإلمنائي مبنظمة 
فرباير /باطشيف فيينا يف أوائل عقد حلقة العمل سوف ُتو. الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني

  .ة اقتصادياز على متكني املرأركّت، وس٢٠١٠

 خياطباملدير العام 
السادسة دورة لا

ؤمتر مل واخلمسني
األمم املتحدة 

  للتجارة والتنمية 
  يف جنيف



=استعراض أحداث السنة

NU 

. نوفمرب/تشرين الثاين ٢٠املوافق لذكرى السنوية العشرين ليوم التصنيع يف أفريقيا  ا٢٠٠٩وشهد عام 
مفتاح  :التصنيعموضوع استراتيجيات وسياسات حول نقاش حلقة  املكتب هبذه املناسبة، نظمواحتفاء 

لألمم واألمني العام ئيس اجلمعية العامة  واسُتهل احلدث ببيانني أدىل هبما ر.ريقيافأالتحول االقتصادي يف 
  .أفريقيايف فعالة جديدة وتصنيع وسياسات ا مناقشة بشأن احلاجة إىل استراتيجيات مهتاملتحدة، تل

، ستقبلاليونيدو يف املستشارك فيهما فريقيا أاألمن والتنمية املستدامة يف اجتماعني عن كتب وحضر امل
  ).نيباد(اليونيدو للشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا الدعم املقدم من تفاصيل يبّين لتقرير صيغة النهائية ووضع ال

    
  التمثيل امليداين

 امليدانية ة مكاتبهاتوسيع شبكمتكّنت من الالمركزية يف أنشطتها، وعلى زيادة العمل  واصلت اليونيدو
 باستثناء وظيفة واحدةوبنهاية العام، ُشِغلت مجيع وظائف ممثلي اليونيدو، . ةئمقاوتعزيز مكاتبها امليدانية ال

مشغولة أو هي إما  فالوظائف الفنية يف مكاتب اليونيدو امليدانيةأما سائر .  فيهاالتعينيستبدأ قريبا إجراءات 
  .جيري التعيني هلا

 املكاتب ددبح بذلك ع، ليصممثل هلا ال يوجد فيها البلدان اليتمصغرة تابعة هلا يف أربعة مكاتب وأنشأت اليونيدو 
 املكتبنياملتصلة باملوظفني يف تكاليف غري تغطية البرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وسيتوىل .  مكتبا١٧الكلي 
التكاليف املنصوص عليها ترتيبات تقاسم يف إطار ، وذلك يف كمبوديا وقريغيزستانلليونيدو  ين اجلديدينراملصّغ
املتصلة تكاليف ، بينما ستتوىل اليونيدو تغطية ال٢٠٠٤اإلمنائي يف عام ربنامج المع  املربم تفاق التعاونيف ا

وبالنسبة خلمسة بلدان ال يوجد فيها . وزامبيق وأوغندا مباملكتبني املوجودينيف املوظفني املتصلة بغري باملوظفني و
  .اين فيها عن طريق جهات التنسيق التابعة هلامكتب ميداين أو مكتب مصغر، حتتفظ املنظمة بوجود ميد

القائمة اليت تعكس مبادئ اإلدارة ويواصل املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية استخدام خطط عمل املكاتب امليدانية 
يف لبيان األنشطة اليت ُيتوقع أن تضطلع هبا املكاتب امليدانية خالل السنة رئيسية الداة بوصفها األ جالنتائعلى 

املقر  اليت يغطيهالبلدان ختص اخطط عمل مماثلة وتتوىل الربامج اإلقليمية املعنية إعداد . املشمولة بتغطيتهالبلدان ا
  .تهاربنامج اليونيدو وميزانيالوثائق اخلاصة بمع تنسيقا دقيقا خطط العمل وُتنّسق كل .  مباشرةالرئيسي

على املواظبة على توثيق عرى االتصال بنظرائهم يسي وظفي املقر الرئوقامت اليونيدو طوال العام بتشجيع م
 أيضابل  فحسبمستوى االتساق على الصعيد القطري رفع يف هذا األمر ال يسهم و. املكاتب اإلقليميةيف 
  .التعاون التقينإجناز أنشطة حتسني يف 
    

   مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجياشبكة

ترويج االستثمار والتكنولوجيا يدتني بشأن شبكة مكاتب جدضع رؤية واستراتيجية  و٢٠٠٩شهد عام 
أُجري يف العام املاضي تقييم مستقل املستمدة من نتائج الالرؤية اجلديدة على أساس وُبنِيت . التابعة لليونيدو

جتماع اال:  مهااجتماعنياملستقاة من نتائج وكذلك على الترويج االستثمار والتكنولوجيا، مكاتب لربنامج 
االجتماع األورويب و سبتمرب/يف أيلول الذي ُعِقد بشنغهاي ترويج االستثمار والتكنولوجياملكاتب يوي اآلس
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التأكيد وجرى . كتوبرأ/تشرين األولروما يف الذي ُعِقد يف ترويج االستثمار والتكنولوجيا لتنسيق مكاتب 
خاص على وجه ، مع التركيز بيونيدواليت تضطلع هبا اللتعاون التقين اأنشطة بني تكامل العلى طوال السنة 

  .أفريقيامنطقة العمليات املنفذة يف ع نطاق ياالستثمارات اخلضراء وتوس

التجارية األعمال الرامية إىل تعزيز شراكات جهوده اليونان يف ترويج االستثمار والتكنولوجيا ف مكتب ثّوك
زانيا املتحدة ورواندا ـندا وبوروندي ومجهورية تنوأوغثيوبيا مستهدفا على وجه التحديد إبني اليونان وأفريقيا، 
بروما د ِقدورا نشطا يف منتدى ُعيف روما ترويج االستثمار والتكنولوجيا وأدى مكتب . وسرياليون وموزامبيق

بينما ، األعماليف يكان شر: إيطاليا وأفريقيا بعنوان يطاليةوزارة التنمية االقتصادية اإلنظمته  هيوني/يف حزيران
ركز ترويج للمندوبني باالشتراك مع مبرنامج  يف اليابان إدارة ترويج االستثمار والتكنولوجيال مكتب واص

 لتجهيز احملار امللزمي بني املستثمرين يف موزامبيق واليابانواختتم مشروعا مشتركا االستثمار يف موزامبيق، 
)Clam( . لسكان احملليني فرصة عمل ل٢٥٠كثر من  أاملشروعومن املُتوقّع أن يتيح.  

ترويج االستثمار عمل مكتب ، اخلضراء واالستثمارات املتصلة بالطاقةاالستثمارات وفيما يتعلق ب
 يف جمموعة وزراء الطاقةلاجتماعات ة ثالثعلى تيسري مشاركة اليونيدو ألول مرة يف يطاليا  يف إوالتكنولوجيا

مقر مع  ،البحرينيف يج االستثمار والتكنولوجيا تروونظّم مكتب . ٢٠٠٩ عام البلدان الثمانية ُعِقدت يف
لتكنولوجيا النظيفة تضمن عقد منتدى لفرباير /البحرين يف شباطب لليونيدو اأسبوعالرئيسي، اليونيدو 

ترويج وشارك مكتب . لصناعة اخلضراء ل عاما٢٠٠٩ًعام حكومة البحرين لالحتفال مبناسبة إعالن 
، الذي ٢٠٠٩لعام اليونيدو العاملي بشأن الطاقة املتجددة منتدى يف  املكسيكباالستثمار والتكنولوجيا 

توسيع الرامية إىل جلهود الوطنية َعم ا وَدمجيع أحناء العاملكنولوجيات املستخدمة يف حدث التُعرضت فيه أ
ترويج االستثمار والتكنولوجيا  مكتب ىوأّد. التعاون بني الصناعات املكسيكية والشركاء األجانبنطاق 

 املتوسطمبادرة االحتاد من أجل حوض البحر األبيض ع ماليونيدو ، دورا رائدا يف تعاون فرنسايف مرسيليا، 
أحكام مبوجب  و.الصغرية واملتوسطةالصغرى و نشآت مع التركيز على املاملسماة مبادرة تطوير األعمال،

حوض لبلدان هة االتصال  جيليامذكرة تفاهم، سيكون مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا يف مرس
  .الصناعة اخلضراء والبيئةمن قبيل خربة اليونيدو يف جماالت لكي تستفيد من املتوسط 

منتدى افتتاح 
 تالتكنولوجيا

 من أجلاألنظف 
  التنمية االقتصادية 

 يف البحرين
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ترويج من مكاتب اليونيدو لإلنشاء شبكة مساعدة حتضريية أطلقت اليونيدو مشروع ، ٢٠٠٩ويف عام 
الغرض من و. للمنطقة األوروبية اآلسيويةاالستثمار والتكنولوجيا يف البلدان األعضاء يف اجلماعة االقتصادية 

املذكورة ومتهيد السبيل أمام تلك املشروع هو تعزيز تدفقات االستثمار والتكنولوجيا داخل بلدان اجملموعة 
  .ةالعاملي االستثمارات سوقالبلدان لدخول 

      
  االتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة والشراكات   -واو

  من أجل التنمية
  
  ونيدو واالتساق على نطاق املنظومةالي  - ١

والصعيدين  اتمنظومة األمم املتحدة على صعيد السياسداخل عالقتها طوال العام ترسيخ واصلت اليونيدو 
اليونيدو دورا نشطا يف جملس الرؤساء التنفيذيني ت  أّد،اتمستوى السياسفعلى . املعياري والتنفيذي

األمم كما كانت من األعضاء النشطني يف جمموعة  ،قيادة األمني العام بملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق
على املستوى أما . امليدانيف تعزيز االتساق على نطاق املنظومة وتوحيد األداء يف أسهمت  وةاملتحدة اإلمنائي

ستوى على املتعاونت  وثيق مع عدد من املنظمات الشقيقة، بينما على حنواليونيدو عملت فقد املعياري، 
  . ضمن السياق العام ملبادرة توحيد األداء،لبلدان الشريكةا يف رياهتانظعدد من ع نفيذي مالت

 تسارعت ،األمم املتحدة بشأن االتساق على نطاق منظومة ٦٣/٣١١اعتماد قرار اجلمعية العامة وبعد 
ل عمليات التنمية ومتوية كمو حامسة، وهي املساواة بني اجلنسني واحلمسائلمخس بشأن العمل وترية 

يع املسائل  االتفاق بشأن مجأنالرئيسية هذا القرار من أحكام و. عملوتوحيد األداء ومواءمة ممارسات ال
على اتفقت الدول األعضاء وهذا يعين أنه على الرغم من أن . واحد جيب أن يتم ضمن قرار املذكورة أعاله

وهيكلها فإن إنشاءها قد ال ذه اهليئة ه لتحديد والية مل جارهيئة معنية بالشؤون اجلنسانية وأن العإنشاء 
  .األربع األخرىسائل التوصل إىل اتفاق بشأن امل تميحىت يتحقق 

 اجملموعاتاألفرقة ودورا نشطا يف فرق األمم املتحدة القطرية و، يف سياق توحيد األداء ،ت اليونيدووأّد
  يدعو إىل جيه جديد بشأن العمل يف املستقبل، تو ٦٣/٣١١يف قرار اجلمعية العامة يرد و. املواضيعية

   األمم املتحدة  فريقمبشاركة أصحاب املصلحة املعنيني وبدعم تقين منإجراء تقييمات تقودها البلدان 
  .املعين بالتقييم

      
  ؤساء التنفيذيني املعين بالتنسيقجملس الر

التنسيق والتعاون بشأن تشجيع ورصد بالتنسيق جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين يتوىل 
 من الرؤساء التنفيذيني للمؤسسات التابعة ملنظومة ة اجمللسوتتألف عضوي. اإلدارةشؤون القضايا الفنية و
 ١٩٨٦وكالة متخصصة يف عام أن حتّولت إىل منذ  وأصبحت اليونيدو . األمني العام ويرأسه،األمم املتحدة

  . اليت سبقتهجلنة التنسيق اإلداريةيف  و،لتنفيذينيعضوا يف جملس الرؤساء ا
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الذي وضعه التركيز على جدول أعمال التنمية زيادة اليونيدو إىل سعت خالل السنة قيد االستعراض، و
واحلد  الدخلإدرار  الوظائف وجيادأن النمو املستدام ضروري إل، وشّددت على الرؤساء التنفيذينيجملس 

سهاما كبريا يف وأسهمت اليونيدو أيضا إ. تعليم والصحةمج االجتماعي اخلاص بال الربنامن الفقر ومتويل
احليوي داخل منظومة األمم املتحدة، اليونيدو دور  وتسليما من األمني العام ب.ر املناختغّياملتعلقة باملناقشات 
 ٢٠١٠يع عام عقد دورة رب لاملدير العامموجهة من وأعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني دعوة قبل هو 

  .أبريل/يف نيسانبفيينا لمجلس ل

اللجنة ها مبا في، بدور نشط يف اهليئات الفرعية التابعة جمللس الرؤساء التنفيذينياالضطالع وواصلت اليونيدو 
ساعدت و. ةوجمموعة األمم املتحدة اإلمنائيى الرفيعة املستواإلدارية الرفيعة املستوى املعنية بالربامج واللجنة 

سائر وعملت مع العاملية، لألزمات املالية واالقتصادية تدابري مناسبة التوقيت للتصدي حتديد يدو على اليون
اللجنة الرفيعة املستوى وأسفر ذلك عن قيام . التضافريحتديد جماالت العمل  على وكاالت األمم املتحدة

 على االقتصادات اتثر األزمبريل للتصدي ألأ/نيسانيف تسع مبادرات مشتركة بإطالق املعنية بالربامج 
التوازن معاجلة اختالالت على  ، للعملبنفس القدر من األمهية ،كذلك، ومعيشة السكانالنامية وسبل 

مع املنظمة وتشترك اليونيدو . ستدام املنصف واملنموحتقيق الاليت أعاقت ويف االقتصاد العاملي سلفا القائمة 
 .لتكنولوجيا واالبتكار يف قيادة املبادرة املتعلقة بادويل لالتصاالتالعاملية للملكية الفكرية واالحتاد ال

يف اجملموعة املعنية بالتجارة ) األونكتاد(لعمل مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية اواصلت اليونيدو و
 . املعين بالتنسيقجمللس الرؤساء التنفيذينيوالقدرات اإلنتاجية، التابعة 

من أعمال اضطلع به الفريق العامل التابع للجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج ما وشاركت اليونيدو يف 
مؤمتر (للتحضري للمؤمتر اخلامس عشر للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

 بذلك يف ديسمرب، مسهمةً/انون األولك يف ركمنا، الذي ُعقد يف كوبنهاغن بالد)اخلامس عشراألطراف 
 اللجنة اإلدارية إطار يف ،زت اليونيدووركّ.  واستدامةواخضرارااملناقشات بشأن حتقيق عوملة أكثر إنصافا 

ووضع العمل ومواءمتها  على املسائل التنظيمية واإلدارية الرئيسية، مثل تبسيط ممارسات ،الرفيعة املستوى
 حتت ،ت اليونيدو العمل يف اللجنة التوجيهية املعنية بسالمة املوظفني وأمنهموواصل.  هبذا الصددخطة عمل

وستقوم اليونيدو بتنفيذ القرارات اليت يتخذها جملس الرؤساء . إشراف اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى
  .لكفالة سالمة املوظفني وأمنهم ٢٠١٠يف عام التنفيذيني املعين بالتنسيق 

      
  الشامل الذي جيري كل ثالث سنواتت السياسااستعراض 

الشامل الذي السياسات  استعراض ٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول لألمم املتحدة يف اجلمعية العامةاعتمدت 
ألنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، وهو يوفـِّر لجيري كل ثالث سنوات 

 األمم اليت تتبعها منظومةواألساليب األساسية يف جمال التعاون اإلمنائي تية السياساهات  بشأن التوّجإرشادات
وتتجسد إجنازات اليونيدو يف اجملاالت اليت يركز عليها االستعراض الشامل يف  .الصعيد القطري  علىاملتحدة

ناء على ذلك، ينبغي وب . من هذا التقرير٧ إىل ٣أنشطتها التعاونية التقنية العديدة، الوارد وصفها يف الفصول 
  .استعراضا إلجنازات املنظمة يف سياق ذلك االستعراض الشاملبكامله  ٢٠٠٩التقرير السنوي اعتبار 
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 الذي يقدمه األمني العام إىل اجلمعية العامة، يتقرير اإلدارال أسهمت اليونيدو يف إعداد ٢٠٠٩ويف عام 
 على التوجيهات املقدمة يف االستعراض  بناًءتحدة األمم املا منظومةهتذويرد فيه وصف لألنشطة اليت نفّ

 املنسِّق املقيم،  نظام عمل سريوقدَّمت اليونيدو مسامهات هامة يف تقارير أخرى تتعلق بأمور منها .الشامل
والتحديات املتصلة باملوارد البشرية على الصعيد القطري، وتبسيط األنشطة التنفيذية ملنظومة األمم املتحدة 

  . ومتويلهاومواءمتها

بدور نشط يف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، وال سيما من خالل مشاركتها االضطالع اليونيدو وواصلت 
 اجملموعة اإلمنائية جلنة سياسات أنشأتقد و ).انظر أدناه(اخلاصة بتوحيد األداء الرائدة النشطة يف الربامج 
وتتوىل هذه األفرقة العاملة مسؤولية إعداد  .يهاموظفني فبتعيني اليونيدو قامت  ،ومخسة أفرقة عاملة

. بني الوكاالت على مستوى العملاالتساق العمليات واإلجراءات واألدوات الكفيلة بتحقيق قدر أكرب من 
نوفمرب اجتماعا /واليونيدو عضو يف اجملموعة اإلمنائية وفريقها االستشاري، وقد استضافت يف تشرين الثاين

  .املكاتب القطريةبعمليات أعمال موعة اإلمنائية العامل املعين يف فيينا لفريق اجمل

وتلبية لدعوة اجلمعية العامة املوجهة إىل الوكاالت ملواءمة دوراهتا التخطيطية مع دورة االستعراض الشامل 
اجملاالت اليت ومشلت . ٢٠١٣- ٢٠١٠ املتوسط األجل للفترة ها الربناجميللسياسات، عدَّلت اليونيدو إطار

بني بلدان اجلنوب، واملساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة، وتعزيز بناء القدرات، وتدابري مت تعزيزها التعاون 
وستسعى اليونيدو إىل حتقيق املواءمة التامة بني إطارها الربناجمي املتوسط األجل  .النهوض بفعالية املعونة

  .اجلديد الذي جيري كل أربع سنواتالتايل والدورة املخطط هلا الستعراض السياسات الشامل 

 وإمكانيات ، والروابط االقتصادية،ر نظام معارف ُيعوَّل عليه من أهم العوامل اليت حتدد اإلنتاجيةفّاويعد تو
املشترك بني اليونديب وإسبانيا من صندوق ال" َبلَقد طَو.  يف البلدان النامية، واالستثمارالنفاذ إىل األسواق،

 اليونيدو أن تعد مشروعا يتيح للمنشآت اخلاصة يف البلدان النامية من "ف اإلمنائية لأللفيةحتقيق األهداأجل 
وهذا املشروع، املعنون إقامة نظام عاملي  .على النموتلك املنشآت الوصول إىل نظم املعارف اليت تساعد 

 يف سياساتوتقرير ال إلدارة املعارف وتسخريها لتنمية القطاع اخلاص، مصمم لتحسني املمارسات احمللية
إىل تعزيز القدرات املعرفية ملنظومة األمم  ويف إجياز، يهدف النظام املذكور . تنمية القطاع اخلاصجمال

 وحتسني قدرهتا على تقدمي املشورة السياساتية وال سيما ،املتحدة يف جمال سياسات تنمية القطاع اخلاص
عم البلدان النامية يف احتياز املعارف املتعلقة بتنمية القطاع  إىل دهذا النظاميرمي كما =.على الصعيد القطري

تنفيذ املشروع يف يف ويتوقع البدء  .وفقا الحتياجاهتا اإلمنائية احملددةتلك املعارف اخلاص وتكييف 
  .٢٠١٠مارس /آذار

      
  توحيد األداء

املنظومة من خالل على نطاق لالتساق يف اجلهود الرامية إىل الترويج الكاملة واصلت اليونيدو املسامهة 
 أثر التدابري املبتكرة يف إطار دراسة  العمل علىَزوتركَّ .مبادرة توحيد األداء، اليت دخل تنفيذها سنته الثالثة

بادرة توحيد الرائدة ملوواصلت اليونيدو تقدمي دعمها للبلدان  .على الصعيد القطريهذه املبادرة على التنمية 
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ل التقدم جِّوقد ُس=).ذاتياًرة بلدان املباِدالاليت يطلق عليها اسم (اعتمدت هذا النهج طوعا األداء وللبلدان اليت 
 الذي أعده فريق األمم املتحدة تقرير األمم املتحدة التجميعي عن توحيد األداءاحملرز على هذا الصعيد يف 
ا يف تقارير أفادت هبجنازات اليت اإلأيضا على جناح هذا النهج وتشهد . الرائدةاملعين بالتقييم عن البلدان 

 وكذلك استنتاجات الرائدة الثمانية وأفرقة األمم املتحدة القُطرية العاملة فيها،بلدان الحكومات تقييم احلالة 
  .خمتلف املناقشات اليت جرت بني الوكاالت وبني احلكومات

بدأ تنفيذها يف  واإلدارية اجلديدة اليت سنة كاملة من العمل بالترتيبات الربناجميةالرائدة بلدان الوقد أكملت 
زال هناك عقبات على صعيد حتقيق االتساق تمن التقدم احملرز، ال الكبري ورغم القدر . ٢٠٠٨عام أوائل 

إىل وقد طلبت اجلمعية العامة  . قُدماًعملية إصالح األمم املتحدة َتمضيلكي يها ختطّيلزم والفعالية والكفاءة 
سبتمرب، / أيلول١٤االتساق على نطاق املنظومة، املعتمد يف بشأن  ٦٣/٣١١رها يف قرااألمني العام 

 إىل  ذلك التقييم، وتقدمي نتائج"التعجيل باختاذ الترتيبات من أجل إجراء تقييم مستقل للدروس املستفادة"
ُتجريها البلدان وسيسجل التقييم املستقل نتائج التقييمات اليت =.اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني

حاليا، مبشاركة من خمتلف أصحاب الشأن وبدعم من فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم ومن األمني العام 
  .لألمم املتحدة

وواصلت اليونيدو على مدى العام مشاركتها يف اجلهود اليت تبذهلا احلكومات وأفرقة األمم املتحدة القطرية 
ت اليونيدو وأّد=. الوطنيةلألولوياتتحسني قدرة األمم املتحدة على االستجابة لذاتياً رة بلدان املباِداليف 

من البلدان اليت اخلاصة بالعديد  "إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية"دورا نشطا يف إعداد وثائق 
 املسامهة وكان هلذه=.٢٠٠٩ و٢٠٠٨اسُتهل فيها إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف عامي 

فريق االستجابة السريعة يف إطار املنظمة لت  فبعد أن شكّ.على طريقة عمل اليونيدوحتمي أثر اللصيقة 
فريقها عّززت ملكاتبها امليدانية، احلامسي األمهية يف املقر بغية توفري الدعم والتوجيه " توحيد األداء"مبادرة 

بادرة توحيد األداء من أجل معين مبريق غري رمسي املعين بالتعاون بني الوحدات التنظيمية بتشكيل ف
بلدان مبادرة توحيد أمم متحدة واحدة املنفّذة يف يف إطار برامج =اإلشراف على تنفيذ التزامات اليونيدو

الرائدة بلدان ال يف هارصدومبادرة توحيد األداء اخلاصة باستعراض بعثات السلسلة من  وُنفِّذت .األداء
انا ومالوي ترميان وبوتسالبلدين املباِدرين ذاتياً إىل اللتان أوفدتا وكانت البعثتان  . ذاتياًةربلدان املباِدالو

األخذ طوعا بآليات توحيد األداء وتقييم آثارها على عمليات صوب إىل استعراض التقدم احملرز أيضا 
  .اليونيدو اجلارية واملستقبلية

      
  ألبانيا

 متحدة واحدة يف ألبانيا، إثر جناح االستعراض الذي أممو إىل برنامج يونيه انضمت اليونيد/ حزيران١٧يف 
فرباير وافقت اللجنة التنفيذية / شباط١٨ويف =.أجرته احلكومة للتقدم احملرز خالل السنة األوىل من التنفيذ

 مركز اليونيدو الوطينمشروع إنشاء املشتركة لصندوق اتساق مبادرة أمم متحدة واحدة يف ألبانيا على 
التركيز على اإلنتاج األنظف حاجة ويلّبي . ٢٠١٠- ٢٠٠٩ خالل الفترة بغية تنفيذه ،لإلنتاج األنظف



=استعراض أحداث السنة

OQ 

أن سبتمرب بعد /بدأ تنفيذ الربنامج يف أيلول وقد .ستدامة بيئيااملنتاج اإلوسائل حفز استخدام احلكومة إىل 
االتساق اخلاص صات صندوق  دوالر من خمص٢١٥ ٠٠٠الدفعة األوىل ومقدارها أُرسلت إىل اليونيدو 

  .مببادرة أمم متحدة واحدة

  

  الرأس األخضر

 يف البعثة الثانية املشتركة بني ،اشتركت اليونيدو، باعتبارها عضوا يف فريق دعم إدارة التغيري العاملي
وكان اهلدف من هذه  .مارس/ آذار١٨فرباير إىل / شباط٢٦الوكاالت إىل الرأس األخضر يف الفترة من 

التنفيذ ، من أجل بعثة التخطيط لتغيريات تنظيمية ودعم املرحلة األوىل من وضع خطة إلدارة املكتبال
  وقامت اليونيدو، بصفتها الوكالة  .الفعال ملبادرة توحيد األداء يف أول مكتب مشترك لألمم املتحدة

 وكالة والعديد من ١٢ه  الذي تشارك في،"النمو والفرص االقتصادية"الرائدة يف إطار الربنامج الفرعي 
خطة العمل وإطار امليزانية، بغية تعبئة موارد ها الشركاء الوطنيني، بتنسيق إعداد وثائق العمل، مبا في

  .الصندوق االنتقايل
      

  موزامبيق

 مليون دوالر من صندوق مبادرة ١,٨٥صات مقدارها  خمّص إعداد هذا التقريرت اليونيدو حىت تاريختلقّ
 والبيئة وتغري ، ومتكني املرأة،ة من أجل تنفيذ الربامج املشتركة اخلاصة بالشباب والعمالةأمم متحدة واحد

 بناء القدرات من أجل الكفاءة يف وضع ،يوليه متويل الربنامج املشترك الرابع/وقد أُقر يف متوز .املناخ
 إلطار ٢٠٠٩- ٢٠٠٧وشاركت اليونيدو يف عملية استعراض منتصف املدة  .السياسات التجارية وإدارهتا

رؤساء الوكاالت يف للوزراء و اليت اخُتتمت باجتماع رفيع املستوى ،عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

نائب رئيس وزراء 
  ق  ومنّسألبانيا
 املتحدة املقيم األمم
 ل تعديان علىعيوقّ
 األممربنامج ل

طري القُاملتحدة 
 يضمواحد ال

اليونيدو باعتبارها 
كامل عضوا 
  العضوية
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ليواصل طري لفريق األمم املتحدة القُإىل إتاحة سنة كاملة  ٢٠١١ متديد الفترة إىل عام سيؤديو .مايو/أيار
  . الربناجمية التاليةقبل بدء املشاورات بشأن الدورةفيها التنفيذ 

      
  باكستان

 حبضور األمني العام ٢٠١٠- ٢٠٠٨فرباير توقيع وثيقة برنامج أمم متحدة واحدة للفترة / شباط٤مت يف 
برامج مشتركة يف جمال الزراعة، والتنمية الريفية على الوثيقة  وتنص .لألمم املتحدة ورئيس وزراء باكستان

 وإدارة الكوارث، إضافة إىل املسائل الشاملة األربع ،لبيئة، والتعليمواحلد من الفقر، والصحة والسكان، وا
التقديرات ومتّ إدراج .  والالجئون، ومشاركة اجملتمع املدين، وحقوق اإلنسان،وهي املساواة بني اجلنسني

قدرات متكني املرأة اقتصاديا من خالل تنمية األنشطة اإلنتاجية ومسألة املتعلقة مبقترحات اليونيدو بشأن 
وإضافة إىل املشاريع القائمة بذاهتا يف إطار برنامج أمم متحدة واحدة، .  بالكاملتنظيم املشاريع، ومت متويلها

  .كة األخرى على وضع برامج مشتركةتعمل اليونيدو مع وكاالت األمم املتحدة املشار
      

  رواندا

ليه، ناقش كبري املنسِّقني املعين باالتساق يو/ إىل رواندا يف متوزأوفدت بعثة االستعراض والرصد اليت أثناء
 مع السلطات احلكومية ، يف إطار مبادرة توحيد األداء،على نطاق منظومة األمم املتحدة مشاريع اليونيدو

ومنسق األمم املتحدة املقيم والفريق القطري والنظراء املعنيني باملشاريع ورؤساء عمليات اليونيدو، وزار 
 السياسات  صوغعلق مشاريع اليونيدو يف إطار الربنامج املوحَّد ببناء القدرات علىوتت .مواقع املشاريع

إىل النفاذ  وفرص ، الزراعيةاتتنظيم املشاريع، وسالسل القيمة يف الصناعوتنمية قدرات الصناعية، 
يونيدو مع ال وتعمل . وتطوير الطاقة الريفية،إدرار الدخل، واإلنتاج األنظفو ،األسواق، وإدارة النفايات

التشخيصية للتكامل دراسة ال لتحديث ، ومع احلكومات،الوكاالت املنخرطة يف القطاع التجاري واإلنتاجي
  ."أمم متحدة واحدة"إلطار املتكامل املعزَّز وإدراجها يف برنامج التجاري اخلاصة با

      
  زانيا املتحدةـمجهورية تن

وهذا =.زانيا املتحدةـة املوحَّد يف جزيرة زنزبار جبمهورية تنفرباير مكتب األمم املتحد/افُتتح رمسيا يف شباط
املكتب، الذي يضم مجيع وكاالت األمم املتحدة املمثَّلة يف زنزبار، هو أول مكتب أمم متحدة موحَّد ُيفتتح 

د فرباير أُدرج يف إطار الربنامج املوحَّ/ويف شباط .شتركةاملدمات اخل لريادةزانيا املتحدة ـيف مجهورية تن
ز على كفاءة وتشارك اليونيدو يف الربناجمني، وتركِّ .برناجمان مشتركان إضافيان يتعلقان بالبيئة والتعليم

ريفية  وتسخري تكنولوجيا الطاقة املتجددة لتشغيل شبكات كهربائية ،استخدام الطاقة واملوارد الطبيعية
كفاءاهتم يف وتطوير  ،ي على تنظيم املشاريعتنمية قدرات الشباب يف مستوى التعليم الثانوكذلك مصغَّرة، و

  .التعليم العايل والبحوثعلى صعيد جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
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   أوروغواي

 واجملاالت ٢٠١٠- ٢٠٠٦يستند الربنامج املوحَّد إىل إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية للفترة 
 مشروعا، وتتوىل ١١وهو مكوَّن من  .ا مكتب التخطيط وامليزانيةاالستراتيجية وذات األولوية اليت حدَّده

التعزيز املؤسسي لوضع : " مهامن تلك املشاريعاليونيدو دور الوكالة الرائدة فيما خيص مشروعني 
االندماج القُطري على الصعيد الدويل وصوغ سياسات الطاقة الطويلة : استراتيجيات التنمية االقتصادية

وقد زار املدير ". عدة التقنية لصوغ السياسات العامة اليت تعزز اإلنتاج املستدام والعمالةاملسا"و" األمد
سبتمرب لعقد اجتماع مع /أوروغواي يف أيلولالعمليات امليدانية وتنسيق الربامج باليونيدو اإلداري لشعبة 

  .فريق األمم املتحدة القطري
        

    
  

  فييت نام

 موحدة، وميزانية موحدة، وقائد خطة=:مخسة عناصرعلى  يف فييت نام مل مبادرة أمم متحدة واحدةتتش
ألمم ل دار خضراء موحَّدةوجيري إنشاء  . اإلداريةاملمارسات، وجمموعة موحدة من ودار واحدةواحد، 

 مقرا ٢٠١٠ يف عام اكون بعد إجنازهتتحدة، باستخدام أحدث التصاميم والتكنولوجيات اإليكولوجية، سامل
سبتمرب ملناقشة مسائل /وقد زار املدير العام فييت نام يف أيلول. املشاركة الست عشرة مجيعهاللوكاالت 

  الصناعة اخلضراء مع ممثلي احلكومة، كما أجرى حمادثات مع موظفي األمم املتحدة ومع جمموعات 
  ليونيدو على ت احلكومة تشكيل جلنة توجيهية معنية باخلطة املوحدة، سُتمثَّل فيها اوأقّر .من الطالب

  .أساس التناوب

املنشآت تستفيد
 والصغرية الصغرى

واملتوسطة من 
 اليت تقدمها ساعدةامل

يف  اليونيدو إليها
 أوروغواي
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   املبادرات املتعددة األطراف يف جمال الطاقة - ٢

   األمم املتحدة املعنية بالطاقةآلية

   تكفل اتساق استجابة منظومة  اليتشتركة بني الوكاالتامللية اآل هي األمم املتحدة املعنية بالطاقة آلية
إىل تعزيز التعاون على نطاق منظومة األمم املتحدة يف لية اآلوهتدف  .تعلقة بالطاقةللمسائل املاألمم املتحدة 

 نظرا لعدم وجود وكالة من وكاالت منظومة األمم ،هنج تعاوين ومتسقاتباع جمال الطاقة من خالل 
جمموعات ترأسها منظَّمة يف شكل واآللية . عن الطاقةالرئيسية باملسؤولية مكّرسة لالضطالع املتحدة 

احلصول على الطاقة، والكفاءة يف استخدام الطاقة، والطاقة مبسائل عىن ُت و،منظمات أعضاء خمتلفة
  لتستند لآللية تطلّعي ، إجراء استعراض اآلليةوقد اقترح املدير العام لليونيدو، بصفته رئيس  .املتجددة

  عن أكتوبر أعلنت اليونيدو /ويف تشرين األول .رؤية مستقبليةويوفّر هلا أنشطتها املستقبلية إليه 
   بغية حتسني طريقة ،الطاقةبآلية  شبكة معارف خاصة  وإقامةمناقصة لتوفري اخلدمات املتعلقة بتصميم

  ر االنتقال الطاقة، وتيسِّبآلية ع شبكة املعارف قاعدة املعارف اخلاصة وستوسِّ .الطاقة وإجنازاهتاآلية عمل 
من املهنيني من داخل منظومة األمم لتزايد دائم ا حتظى بتعاون عدد وأكثر تالمحاًطاقة موحدة آلية إىل 

  .املتحدة وخارجها

يف حتديد اجملاالت اليت ميكن فيها لوكاالت األمم املتحدة  الطاقة، آلية، لصاحل تنخرط اليونيدو حالياو
تغري املناخ وحتقيق التنمية آثار  من بالتخفيف املتعلقةللتحديات بالتزامن والقطاع اخلاص العمل معا للتصدي 

  .املستدامة

مته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن كفاءة الطاقة وحفظها يونيه احلوار الذي نظّ/ حزيران١٨وُعقد يف 
ز على ركّمناقشة  الطاقة، يف فريق آليةس يوشارك املدير العام، بصفته رئ .ومصادرها اجلديدة واملتجددة

  . الالزمنطاقالالنظيفة على نشر التكنولوجيات على ساعدة املدور األمم املتحدة يف 
      

  الفريق االستشاري املعين بالطاقة وتغري املناخ

يونيه، دعا األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد اجتماع لفريق استشاري معين مبسائل الطاقة / حزيران١٧يف 
قة وتغري املناخ، الذي  املعين بالطااالستشاريويتألف الفريق  .ر املناختغيُّحامسة يف جمال اليت تتسم بأمهية 

يترأسه املدير العام لليونيدو، من أعضاء من وكاالت األمم املتحدة والقطاع اخلاص ومؤسسات املوارد 
مبا يف ذلك مسائل الطاقة، على ربط إىل مساعدة األمني العام أساسا ويهدف الفريق =.واجملتمع املدين

وُعقد اجتماعان . فاوضات اجلارية بشأن تغيُّر املناخاملباحلصول على الطاقة وكفاءة استخدامها، إمكانية 
عام أوائل وسُيقدَّم تقرير شامل إىل األمني العام يف  .نوفمرب/أغسطس وتشرين الثاين/الحقان يف آب

وقدَّم الفريق االستشاري إىل األمني العام عشر توصيات حمدَّدة بشأن السبل الكفيلة بصون . ٢٠١٠
ر املناخ مع توفري خدمات طاقة أنظف تتسم باالستدامة والتكلفة املعقولة كوكب األرض من آثار تغيُّ

  . التعويل عليهاإمكانيةو
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  ألغراض لدور اليونيدو كمشارك يف عقد االجتماعات املتعلقة بنقل التكنولوجيا 

  تغيُّر املناخاملتصلة ب

 يف عام  املعقود يف بايل بإندونيسيا،تغري املناخبشأن اإلطارية  املتحدةاألمم األطراف يف اتفاقية يف أعقاب مؤمتر 
، أعلن جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق أن نقل التكنولوجيا هو أحد ٢٠٠٧

جملس الرؤساء التنفيذيني وقّرر .  عمل منظومة األمم املتحدة بشأن تغيُّر املناخينصب عليها تركيزاجملاالت اليت 
 مها اجلهتني املختصتني، بالتشارك بينهما، بعقد اليونيدو وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةكون أن ت

نطاق االتساق على التشجيع على املعين بنقل التكنولوجيا على صعيد املنظومة، بغية اجتماعات الفريق العامل 
جري الفريق العامل وُي .ة بتغيُّر املناخ ونقلهاتطوير التكنولوجيا املتعلقفيما يتصل باملنظومة والتعاون الدويل 

 دراسة استقصائية لألنشطة التكنولوجية الرئيسية اليت تضطلع هبا مؤسسات منظومة األمم املتحدة، احالي
  .ز هذه الدراسة على الربامج واألدوات والصكوك اليت تيسِّر تطوير التكنولوجيا ونشرها ونقلهاوتركّ

هامش املؤمتر رة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة، على واستضافت اليونيدو وإدا
، ديسمرب/منرك يف كانون األولان بالدغالذي ُعقد يف كوبنهالألطراف يف اتفاقية تغري املناخ اخلامس عشر 
. لبلدان النامية نشر التكنولوجيات املراعية للمناخ، وال سيما يف اتعجيل دور التعاون الدويل يف مناقشة حول

زت املناقشات على األنشطة واالستراتيجيات املتعلقة بنقل التكنولوجيا النظيفة وترويج تسخري الطاقة وركّ
لتصدي للتحديات جوهرية يف اوتتسم التكنولوجيات املنخفضة الكربون بأمهية  .ألغراض التنمية املستدامة

  .تيحهااليت ميثلها تغيُّر املناخ واستغالل الفرص اليت ي
      
   واستجابة اليونيدو هلااألهداف اإلمنائية لأللفية - ٣

بصورة إمجالية أهم االحتياجات تتناول من إعالن األمم املتحدة لأللفية، املنبثقة األهداف اإلمنائية لأللفية، 
العيش يف ر من الفقر واجلوع واملرض، واحلق يف التعليم والعمل واملساواة، والتحّر: األساسية للبشرية، وهي

 االستشاري الفريق
ر الطاقة وتغّيب املعين
ألمني ل ، التابعاملناخ
 العام
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   املواضيعية األولوياتالصدفة أن تكون باب وليس من  .وتوريثها للجيل القادمبيئة نظيفة وصحية 
  شية على حنو وثيق االثالث لليونيدو، وهي احلد من الفقر وبناء القدرات التجارية والبيئة والطاقة، متم

  العديد من هذه يدو يف حتقيق ذها اليونأنشطة التعاون التقين اليت تنفّ وتسهم .مع هذه األهداف
  ، يف جمال الدعوة إىل املناصرةعدة مبادرات ُنفِّذت هذه املسامهة، ولزيادة وضوح . األهداف
وإعداد كتيِّب إلطالع الدول األعضاء وعامة اجلمهور على على شبكة الويب استحداث موقع مشلت 

  )٢(.الناجحةالتدخالت 

وظة ملشاريع وبرامج التنمية الصناعية، ال توجد يف األهداف اإلمنائية وعلى الرغم من اآلثار والنتائج امللح
وتسعى اليونيدو، يف إطار  .لأللفية غايات حمددة جتسد الدور اهلام للتنمية الصناعية يف حتقيق تلك األهداف

عات اإلنتاجية  إىل إبراز مسامهة القطا، اإلنتاجيةات والقدرجمموعة جملس الرؤساء التنفيذيني املعنية بالتجارة
وضع سياساهتا جمال لحكومات يف لتوفري اإلرشادات وألهداف اإلمنائية لأللفية، املستدام لتحقيق اليف 

د جملس التنمية الصناعية هذه املبادرة يف دورته السادسة والثالثني وقد أّي. االقتصادية وحتديد أولوياهتا
ديسمرب على الدور األساسي للقطاعات /العام يف كانون األولد املؤمتر وباملثل، أكّ )٣(.مايو/أياراملعقودة يف 

في هذا  ف.٦- ق/١٣-يف القرار م عالوارد اإلنتاجية يف احلد من الفقر ودعم التنمية املستدامة، على النحو 
املعنية بالتجارة جملس الرؤساء التنفيذيني القرار، أحاط املؤمتر العام علما باملبادرة اليت اختذهتا جمموعة 

والقدرات اإلنتاجية فيما يتعلق بإسهام التنمية الصناعية يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وطلب إىل املدير 
العام أن يقدم إىل جملس التنمية الصناعية يف دورته السابعة والثالثني تقريرا عن الوسائل احملدَّدة اليت ميكن هبا 

  .يق األهداف اإلمنائية لأللفيةلليونيدو أن تقدم مزيدا من املسامهة يف حتق

سبتمرب /املستوى للجمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلولاالجتماع العام الرفيع ية حىت انعقاد ويف الفترة املتبقّ
 اليونيدو مشاركة نشطة يف عدة مبادرات مشتركة بني الوكاالت الستعراض التقدم احملرز ت، شارك٢٠١٠

قد أسهمت اليونيدو بدراسات حالة وباستراتيجيات ناجحة يف حتقيق و .يف حتقيق األهداف والغايات
 التابعةو، من خالل فرقة العمل املعنية باألهداف اإلمنائية لأللفية ٧الغايات احملدَّدة يف إطار اهلدف اإلمنائي 

رات بشأن مؤشـِّواخلرباء فريق املشترك بني الوكاالت الوشاركت يف  ،جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية
األمني اليت أنشأها لسياسات امت إرشادات استراتيجية ومسامهات إىل جلنة األهداف اإلمنائية لأللفية، وقّد

وُيعترف باليونيدو  .٢٠١٠األهداف اإلمنائية لأللفية الذي سُيعقد يف عام اخلاص باملعنية مبؤمتر القمة والعام 
  .هداف اإلمنائية لأللفية يف التقرير السنوي عن األتساهماآلن بصفتها وكالة 

أمهية جتديد االلتزام ومضاعفة تزداد قبل مخس سنوات من حلول األجل احملدَّد لتحقيق األهداف، و، واآلن
على أفقر تأثريا شديدا بوجه خاص   األخرية االقتصادية واملالية العامليةاترت األزمقد أثّو .اجلهود واملوارد

البطالة، وارتفاع أسعار وتزايد أسعار السلع األساسية، هبوط  العاملية، وتراجع األسواقوأّدت إىل البلدان، 
 احلاجة إىل زتعّز تفوق قدرة أي بلد على حدة، اليت ،وهذه التحديات .األغذية، وزيادة التدابري احلمائية

  . من األهداف اإلمنائية لأللفية٨د يف اهلدف التعاون اإلمنائي املتعدد األطراف، املتجّس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢(  UNIDO and the Millennium Development Goals٢٠٠٩يوليه /، متوز.  
  .١٣- م/٣٦-املقّرر م ت ص  )٣(
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  شراكات األخرىال - ٤

  

  

  

  

  

  

  

  

 االّتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة، فوائد تبادل حتقيقمبادرة انطالق  اليونيدو، حىت قبل أدركت
خرى يف منظومة األمم املتحدة، واالستفادة بدورها مما لدى شركائها من األؤسسات املخرباهتا وجتارهبا مع 

 خمتلف فصول هذا التقرير وصف للعديد من الربامج واملشاريع ويرد يف .معارف وجتارب مكملة ملا لديها
 .اليت تتبيَّن فيها القيمة الكبرية للتعاون والتعاضد مع املؤسسات ضمن منظومة األمم املتحدة أو خارجها

من أجل اليت تقيمها اليونيدو العديدة قدَّم يف هذا الباب حملة وجيزة عن الشراكات يا لإلجياز، ُتوتوّخ
  .الع بواليتهاالضطا

 وقد . املتخصِّص للموظفنيالتدريب لتقدمي يةتلتمس اليونيدو بانتظام خدمات منظمات ومؤسسات خارج
يوليه يف /يف أستراليا حلقة عمل مدهتا نصف يوم يف متوزات خرباء من الرابطة الوطنية لسلطات االختبارنظّم 

ووافقت  . يف جمال االعتماد الصعيد اإلقليميىلمقر اليونيدو بشأن اعتماد املختربات وأفضل املمارسات ع
عمل يت املنظمة الدولية لعلم القياس القانوين واملكتب الدويل للمكاييل واملقاييس على تنظيم حلق

  . بشأن علم القياس الصناعي بالتعاون مع اليونيدوتنيمتخصِّص

وهو  .لبلدان الناميةيف اعية الزرايف جمال منتجات الصناعات واالحتاد األورويب شريك جتاري رئيسي 
مسؤول، من خالل مديريته العامة للصحة ومحاية املستهلكني، عن سالمة األغذية واملنتجات األخرى وعن 

ومنذ بداية العام، تشارك اليونيدو بانتظام يف  .االحتاد األورويبيف محاية حقوق املستهلكني والصحة العامة 
ذها املديرية يف إطار مبادرة حتسني التدريب لتعزيز سالمة األغذية اليت تنفّ اليت ُتنظَّمحلقات العمل اإلقليمية 

العامة للصحة ومحاية املستهلكني، بغية استعراض التدابري اخلاصة بالصحة البشرية والصحة النباتية يف القارة 
  . وحتسني تنفيذ تلك التدابرياألفريقية

 بغية تعزيز ،عليم والتوعية وبناء القدرات يف البلدان النامية جامعة والية ميتشيغان وسائل البحث والتوتوفّر
 .التعاون املستدام يف اجملالني االقتصادي والتقين بني مجيع أصحاب الشأن يف املنظومة الزراعية الغذائية العاملية

اليونيدو م تض
و يجامعة بوردو

ملساعدة معا  اقوامه
على أن  أفريقيا
  بنفسهاتنتج

اليت اجلنيسة العقاقري 
 األمراض تكافح
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ويتعلق أحد . غاند إطار توثيق التعاون بني اليونيدو وجامعة ميتشييناير مت توقيع اتفاق حيدِّ/ويف كانون الثاين
السياسات والقطاع اخلاص يف جمال بناء مقّرري ويستهدف ، األنشطة املشتركة املقترحة بالتدريب والبحوث

سالمة وُيخطَّط لتنظيم مدرسة صيفية لكبار املوظفني العاملني يف جمال =.القدرات التجارية يف البلدان النامية
وتعمل اليونيدو أيضا مع كلية الصيدلة والعلوم =.ركة أفريقيا ولتنظيم برامج تدريب مشتيف األغذية

الصيدالنية يف جامعة بورديو يف الواليات املتحدة األمريكية على تنفيذ برنامج لتشجيع صناعة األدوية اليت ال 
  .وقُدِّم التدريب إىل طالب من مخسة بلدان. حتمل أمساء جتارية يف أفريقيا

 .الية ملسألة تزويد الشباب يف البلدان النامية مبهارات تنظيم املشاريعوال تزال اليونيدو تويل أولوية ع
 تنظيم يف جمال مهارات الشباب تنميةوبالتعاون مع شركة هيوليت باكارد، أُحرز تقدم يف تنفيذ برنامج 

ز ويركّ .يف أفريقيا والشرق األوسطجزئية أو عطالة كلية  الذي يستهدف الشباب العاطلني ،املشاريع
مهارات تدريب اخلّرجيني اجلامعيني على برنامج بني اليونيدو وشركة هيوليت باكارد على الشراكة وع مشر

وح أعمارهم بني ا الشباب الذين تترُيدرِّس، الذي EGET-ITFتنظيم املشاريع باستخدام تكنولوجيا املعلومات 
 خبربة عملية يف جمال استعمال  عاما املهارات األساسية يف جمال تنظيم املشاريع ويزودهم٢٥وعاما  ١٦

 مركزا جديدا لتدريب اخلّرجيني اجلامعيني على ٢٠، أُقيم ٢٠٠٩وخالل عام  .التكنولوجيا احلاسوبية
يف اإلمارات العربية املتحدة واجلزائر  EGET-ITFتنظيم املشاريع باستخدام تكنولوجيا املعلومات مهارات 

 مجيعها بتكنولوجيا تلكة العربية السعودية ونيجرييا، وُجهِّزوجنوب أفريقيا وكينيا ومصر واملغرب واملم
 التدريب على تؤّهلهم لتوفري مدرِّب على شهادة ١٠٠وقد حصل أكثر من  .شركة هيوليت باكارد

 طالب على ١٢ ٠٠٠وحصل أكثر من ، EGET-ITFتنظيم املشاريع باستخدام تكنولوجيا املعلومات مهارات 
ئز تكنولوجيا هيوليت باكارد، اليت ُتكافئ أفضل املنجزين يف إطار برنامج وُمنِحت جوا .هذا التدريب

  . يف نيجرييا وجنوب أفريقياملركزينالتدريب املعين، 

جتارة ترو، وهي من أكرب شركات يعت اليونيدو اتفاق تعاون مع جمموعة مديسمرب، وقّ/ويف كانون األول
االستفادة من العوملة بتعزيز معارفهم وحتسني نوعية وسالمة التجزئة يف العامل، ملساعدة صغار املنتجني على 

وفائهم ب وديناملورِّوبدأت اليونيدو وجمموعة ميترو تنفيذ برنامج إيضاحي لالرتقاء بقدرات  .منتجاهتم

ترو، يجمموعة م
 البائعنيكرب أخامس 

 العامل،  يفالتجزئةب
على ديها تساعد مورِّ

 للمعايري االمتثال
الدولية لسالمة 

 األغذية
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ويستهدف  . الزراعية التابع لليونيدو يف مصر-  يف املركز املصري لتتبع الصادرات الصناعية ، وذلكباملعايري
ز على تعزيز االمتثال للمعايري الدولية يف امج صغار املزارعني واملنشآت الصغرية واملتوسطة، ويركّالربن

بتنفيذ تقوم وبالنظر إىل أن جمموعة ميترو =.حلصاد، وسالمة األغذيةما بعد اتقنيات اإلنتاج، وممارسات 
مي الربنامج إىل بناء قدرات ر احمللية، يردر من املصاعمليات جديدة يف مصر وأن آالف املنتجات ستوفّ

وسُييسِّر  .جمموعة ميترومتطلبات دين على الوفاء مبتطلبات املبادرة العاملية لسالمة األغذية واملوظفني واملوّر
ماكرو كاش "موعة ميترو من خالل فرع املبيعات التابع هلا باملورِّد املعين كمورِّد جملذلك عملية االعتراف 

  .املبادرة العاملية لسالمة األغذيةيف عضاء  املؤسسات األمجيعيف مصر و" آند كاري
      

  إبالغ الرسالة -زاي
 إطالع وسائط اإلعالم على مستجدات أنشطة اليونيدو، وال سيما األنشطة ٢٠٠٩عام استمر طوال 

ملقاالت عن للعديد من ا بيانا صحفيا كأساس ٦٠واسُتخدم أكثر من =.املتعلقة بوظيفتها كمحفل عاملي
حظي اإلصدار  و. من وسائط اإلعالم املطبوعةهاونيدو واإلشارات إليها يف الصحف واجملالت وغريالي

النفاذ إىل "ولندن ونيويورك، املعنون  الناجح لتقرير اليونيدو عن التنمية الصناعية يف جنيف وطوكيو وفيينا
ر مليار إنسان والبلدان املتوسطة التحديات الصناعية اجلديدة اليت تواجه أفق: األسواق واالرتقاء بالصناعة

 "سكاي"و" يب يب سي"، وأجرت القنوات الصحافة والعديد من اإلذاعاتمن جانب  بتغطية واسعة "الدخل
 أيضا طلبات للحصول على رأي املدير العام يف طائفة من  ووردت.مقابالت مع املدير العام" تشانل فور"و

 .غارديانالنترناشيونال هريالد تريبيون واإلنيويورك تاميز واللك املواضيع، وُنشرت يف أهم الصحف، مبا يف ذ
ك ورويترز وأسوشييتد بريس يوأجرى املدير العام مقابالت مع مراسلني صحفيني من تاميز ونيوزو

  . تسايتونغهماينيوفرانكفورتر ألغ

طبوعة وكذلك يف  بتغطية واسعة يف وسائط اإلعالم العاملية امل٢٠٠٩وحظيت مؤمترات اليونيدو يف عام 
ومن األمثلة البارزة على  .طات اإلقليميةاحملشبكات تلفزيونية مثل سي إن إن واجلزيرة وسي إن يب سي و

يونيه، واملؤمتر الدويل بشأن الصناعة /هذه املؤمترات مؤمتر فيينا للطاقة، الذي ُعقد يف فيينا يف حزيران
نتدى العاملي للطاقة املتجددة، الذي املسبتمرب، و/يف أيلولاخلضراء يف آسيا، الذي ُعقد يف مانيال بالفلبني 

أكتوبر، واملؤمتر الوزاري ألقل البلدان منوا واملؤمتر العام لليونيدو، /ُعقد يف لـَيون باملكسيك يف تشرين األول
  =.ديسمرب/اللذين ُعقدا يف فيينا يف كانون األول

وبدء تشغيل الصيغة الفرنسية ) ïïïKìåáÇçKçêÖ(موقع اليونيدو على اإلنترنت حتسني  ٢٠٠٩وشهد عام 
ستخدم حاليا وُت .يوتيوبال على اليونيدوومت توسيع نطاق استخدام الوسائط املتعددة يف حساب =.منه

  .شبكات اجتماعية أخرى لنشر أخبار عن أنشطة اليونيدو، مبا فيها فيسبوك وتويتر

بصيغة مطبوعة وإلكترونيا من موقعها على عموما  تتاح ولليونيدو أن تفخر أيضا مبنشوراهتا املتنوعة، اليت
 والكتيبات املتخصصة إىل اجمللة اإلعالميةفاليونيدو، من خالل منشوراهتا املتنوعة، من النشرات  .اإلنترنت

ط األضواء على ، تسلّ=j~âáåÖ=fíW=fåÇìëíêó=Ñçê=aÉîÉäçéãÉåíهنااجلديدة اليت تتناول أحدث املواضيع وعنوا
  .الصناعية وسبل إسهامها يف حتقيق مستقبل أكثر استدامةالتنمية 
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  أنشطة التخضري يف اليونيدو ومركز فيينا الدويل -حاء
، اتفق جملس الرؤساء  بقدر أكرباألمم املتحدة مراعية للمناخ ومستدامة بيئياجبعل  األمني العام وفقاً لتعّهد

 على املناخ  الوكاالت من آثارللحدكل التدابري الالزمة  ٢٠٠٩التنفيذيني على أن تتخذ الوكاالت حبلول عام 
  .التوصل إىل احلياد املناخي يف هناية املطافالكربون بغية تعويضات ولتحليل التكاليف املترتبة على شراء 

ر جملس الرؤساء التنفيذيني، شكلت اليونيدو فريقا معنيا باملناخ لقياس انبعاثات غازات الدفيئة اواستجابة لقر
  .لصادرة عن املنظمة وختفيضهاا

 من ثاين أكسيد ا طن١٠ ٢٢١ مبا يعادل ٢٠٠٨قدَّر حجم اآلثار اليت سببتها اليونيدو على املناخ يف عام وُي
تشمل و.  كم يف السنة١٠ ٠٠٠ سيارة تقطع ٥ ٠٠٠ االنبعاثات الصادرة عن يعادل تقريباالكربون أو ما 

على ة عنها يسؤولامل اليونيدو تتحملن كل األنشطة اليت ماملتأتية هذه التقديرات انبعاثات غازات الدفيئة 
ولتحقيق إمكانية =.ايل، سواء يف املقر أو املكاتب امليدانية أو يف إطار مشاريعهاالصعيد امل أو صعيد العمليات

عتمد يف األمم  الدفيئة املات املنظومة يف هذا اجملال، تستخدم اليونيدو مقياس انبعاثات غازنطاقاملقارنة على 
وُيشجَّع املوظفون على تقدمي أفكار بشأن  .ق خارجي للتحقق منهاعرض املقاييس على مدقّاملتحدة، وسُت

بغية  ،املسامهات الناجحة علىمكافأة لل  وسُتوضع خطة.سبل ختفيض اآلثار اليت ختلفها املنظمة على املناخ
يف سياق ُتقدَّم و . دور نشط يف ختضري اليونيدومزيد من احلوافز للموظفني تشجيعا هلم على أداءتوفري 

موقع على اإلنترنت تفاصيل عن حجم اآلثار اليت ختلفها اليونيدو يف معرضني دائمني يف مركز فيينا الدويل و
  =.وعن اجلهود املبذولة للحد منها

ذن بالسفر املعتمدة ن استمارة اإل املناخ، تتضّمعلىمن آثار  الرمسية ملوظفي اليونيدو للرحالتما ولتقليص 
أنه ال ميكن حتقيق الغرض من ببيَّن فيه كمية االنبعاثات بالكيلوغرام، وُيطلب فيه تأكيد يف املنظمة قسما ُت

عن بعد، أو من خالل مشاركة موظف من مكتب التداول السفر من خالل استعمال االتصال بالفيديو أو 

جملة اليونيدو 
  ديدة اجل

Making It: 

Industry for 

Development 
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د طاقة لتعاقد مع مورِّباد الطاقة الكهربائية تغيري مورِّتدرس اليونيدو إمكانية و. ميداين حملي لليونيدو
عدَّل وسُت .مركز فيينا الدويلفيما خيص غاز ثاين أكسيد الكربون على انبعاثات ذا أثر حمايد يكون كهربائية 

بشأن قريبا أحكام املواصفات التقنية اخلاصة بشراء املعدات واللوازم املكتبية لتشمل مبادئ توجيهية 
وُينظر أيضا يف خيار  .ق كفاءة استخدام الطاقةاملنظمة معدات حتقّأن تشتري ، على حنو يكفل لتخضريا

ويف السنوات املقبلة ستتخذ اليونيدو خطوات إلدراج محاية البيئة يف مجيع  .شراء سيارات هجينة يف املستقبل
  .ة النفاياتجوانب أعماهلا اليومية، مبا يف ذلك استخدام املياه واستهالك الورق وإدار

وبالنظر إىل أن اليونيدو مسؤولة عن خدمات إدارة املباين يف اجملمع بأسره فقد اعتمدت برناجما شامال 
على وضع إعالنات وتشمل اجلهود الرامية إىل ختفيض استهالك الكهرباء  .لتخضري مركز فيينا الدويل

 تدابري ةوكان لثالث . طابق جماور طابق إىل مناالنتقال داملصاعد لتشجيع املوظفني على استخدام األدراج عن
  :، وهيابتكارية وقع هام على صعيد محاية البيئة وصعيد السالمة واألمن

   يف نيويورك للحد من استخدام املكّيفات ٢٠٠٨إثر احلملة اليت أطلقت يف عام =:التربيد/التدفئة
)`ççä=rk( وبعد التشاور مع دائرة اخلدمات  .ويلمركز فيينا الديف هنج مماثل اتباع ، اقترحت اليونيدو

الطبية يف مركز فيينا الدويل وممثلي املنظمات األخرى القائمة يف فيينا، ُرفعت درجة احلرارة املستهدفة هلواء 
 يف املائة من طاقة ١٦ت هذه املبادرة إىل توفري وأّد .يونيه/اعتبارا من حزيران التربيد الوارد بدرجتني مئويتني

يونيه / للفترة من حزيران، من غاز ثاين أكسيد الكربونا طن٧٥ يورو وما يعادل ٣٣ ٠٠٠ حنو يالتربيد، أ
ع أن ضت درجة حرارة اهلواء الوارد خالل فترة التدفئة بدرجتني مئويتني، ويتوقُّخفّ و.سبتمرب/إىل أيلول

  .ضي ذلك إىل حتقيق وفورات مماثلةيف

. اإلضاءة بواسطة مستشعرات ضوء النهاريف لتحكم انظام اد اعتميونيه / يف حزيرانأُعيد :إضاءة املكاتب
 فيما خيص إضاءة املكاتب، الكهربائية يف املائة يف تكاليف الطاقة ٦٢ بنسبةوأفضى هذا التدبري إىل وفورات 

يونيه إىل / يف الفترة من حزيران، طنا من ثاين أكسيد الكربون٩٣ يورو وما يعادل ٤١ ٠٠٠ يأ
  .سبتمرب/أيلول

 لالفتةعت هذه اِضُو
يف املصاعد يف مركز 

فيينا الدويل لرفع 
وعي املوظفني 

 ركزاملبادرة ختضري مب
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وُركِّبت  .مت يف مركز فيينا الدويل استبدال مجيع املصابيح بأخرى مقتصدة للطاقة=:رات احلركةمستشِع
بقية  قريبا تركيبها يف وسيجري ؛d وcيف املبنيني املرافق  من ها وغريدورات املياهرات احلركة يف مستشِع
ع توقُّوميكن حلركة يف مجيع املكاتب، رات اوُينظر حاليا يف تركيب مستشِع .جممع مركز فيينا الدويلأجزاء 

  .أن تفضي إىل مزيد من الوفورات

ب رّحو.  البيئة وتوعية املوظفني هبذه املسائلصونوواصل جملس موظفي اليونيدو دعم األنشطة الرامية إىل 
داء  أال تعيق قدرة املوظفني على األيطةإىل ممارسات رشيدة بيئيا، شرتفضي جبميع املبادرات اليت اجمللس 
شكل يف  اإلدارية التعميماتنوفمرب وافق جملس املوظفني على الكف عن توزيع /ويف تشرين الثاين .بفعالية

  .احلواسيب أو حسابات الربيد اإللكتروين حمدودةالوصول إىل مطبوع، إال يف األماكن اليت تكون فيها إمكانية 
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  ياتالتحّد - ألف
 بوصفها جهة مهمة ومتخّصصة وكفؤة لتقدمي اليونيدوشهد العقد الذي انقضى لتّوه تزايد الثقة يف 

 وتعزيز اندماج البلدان النامية ،اإلنتاجية احلد من الفقر من خالل االضطالع باألنشطة إىلاخلدمات الرامية 
يف الوقت ، مع العمل حلصول على الطاقةسبل ا وحتسني ،بناء القدرات التجارية عن طريقيف التجارة العاملية 

التصاعدي الثابت يف تنفيذ نحىن  امل١ويبّين الفصل . الصناعةيف جمال ة يستدامة البيئاالتعزيز على نفسه 
،  امليزانيةرغم القيود املفروضة علىذلك بق قّوقد حت. التعاون التقين خالل هذه الفترةاليونيدو ألنشطة 
اليت صالحات التنظيمية والربناجمية واإلدارية وجناح سلسلة من اإليف عملهم ى تفاين املوظفني وشهد ذلك عل

من احتياجات متزايدة للدول األعضاء عظّمت مستوى الفعالية من حيث التكلفة ولّبت يف الوقت نفسه ما 
  .لتعاون التقين وتنمية القدرات اإىل

لحة فيها فقد اضطرت املنظمة اليونيدو وأصحاب املصري عادت دون شك مبنافع كبرية على ومع أن هذه التداب
 السكانو تسارع وترية من وفأزمات الغذاء والوقود واملال،. ها إىل النظر يف تغيري مسار٢٠٠٨حبلول أواخر عام 
 اتباع أمناط  والدعوة إىل،تغري املناخو، شروعاملاالقتصاد غري ازدهار وغري املتكافئة،  والعوملة ة،يف البلدان النامي

، استدعت اختاذ املواردللتنمية الصناعية املستدامة تتسم بقلة انبعاثات الكربون وبكفاءة استخدام جديدة 
إىل إعادة ها، احتياجات الدول األعضاء فيكما اضطرت املنظمة، بسبب تباين . متمايزةاستجابات استراتيجية 

وسع  الطائفة األإلقاء نظرة جديدة على، وإىل التعاون التقينتقدمي لعقد املاضي على اخالل  هاالنظر يف تركيز
هذه تشمل لى التعاون التقين وبناء القدرات، وعالوة ع.  دستورهااملتوّخاة يفمن الوظائف التنموية نطاقا 

، وعقد صلة بالصناعةاملتاملعايري الدولية وضع ودعم ية، املشورة السياساتإسداء التحليل والوظائف أنشطة 
  .لتعاون الصناعييات امنتد

يتسم بقدر أكرب من التكامل اليونيدو هنجا وانطالقا من هذه اخللفية املعقّدة والسريعة التغّير، اعتمدت 
ففي حني أن النهج يستهدف االستمرار يف زيادة إجناز األنشطة، فإنه يركّز بقدر أكرب . وتعّدد التخصصات
اليت لتشغيل من نظم وعمليات ابدعم و. حتقيق نتائج ملموسةرامج عالية النوعية وعلى على تصميم وتنفيذ ب

يستفيد على حنو أكثر  ، وهو إطارالتعاون والعمل اجلماعيعرى توثيق لطار يستند النهج إىل إ، تعّزز الكفاءة
الرئيسي ويف املقر ، يف  التنظيمية املختلفةليونيدو وحدات امعارف وخرباتمن النطاق الواسع من فعالية 
  . على السواءامليدان

على الطريقة اليت وثقافية  تنظيميةات لتدابري املتخذة إلدخال تغيريويعرض هذا الفصل بقدر أكرب من التفصيل ا
للتغيري  إىل اعتماد برنامج ٢٠١٠عام يف أوائل تلك التدابري  أفضت حيثتتبعها املنظمة إلجناز عملها، 

تعزيز قدرة اليونيدو على االستجابة االستراتيجية ٢
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املعايري املواءمة مع مثل ع ذلك، هود املبذولة بالتوازي معددا من اجلويصف الفصل أيضا  . املنظمةيفوالتجديد 
على القائمة مواصلة تطبيق اإلدارة و ، واعتماد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام،رفق البيئة العامليةاالئتمانية مل

  .كني املرأةسياسة جديدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومت، واألخذ بالنتائج
    

  االستجابات  -باء
سني حت مع ،جمموعة خدماهتاتوسيع تعكف املنظمة على ، اً لقدرة اليونيدو على االستجابة االستراتيجيةعزيزت

عام ويف أواخر .  الصفريياليت تفرضها امليزانية العادية ذات النمو احلقيق يف حدود القيود ،وأثرهانوعيتها 
 شاملني لنظمها لى إجراء استعراض وإصالحالتغيري ينطوي عدارة إلبرنامج يذ تنفشرعت اليونيدو يف  ٢٠٠٨

  .تعزيز كفاءهتا وفعاليتهاالتشغيلية من أجل لتنظيمية واإلدارية ووعملياهتا ا

فمن ناحية، سعت . اعُتِمد يف استراتيجية النمو املقترن باجلودة اليت انبثقت من ذلك هنج مؤلّف من شقّنيو
تدابري اليت اختذت بالفعل لتحسني ختصيص املوارد املتاحة وكفاءة من الواسعة الطائفة الستفادة من االاملنظمة إىل 

التنسيق إىل حفز زيادة ستراتيجية ومن ناحية أخرى، هدفت اال. االضطالع بإجراءات العمل يف اليونيدو
  . و وأثرها اإلمنائيليونيدالنمو املنشود يف حجم خدمات اتحقيق ل، الالزمني نيالداخليوالعمل اجلماعي 
وصفه املبدأ الذي توحيد أداء اليونيدو بشعار نظمة  املتوحيد األداء، اعتمدتلألمم املتحدة واستنادا إىل مبادرة ا

  .تسترشد به

: شعار توحيد أداء اليونيدو حتتاإلداري املوّسع، لمجلس  معتكف ل٢٠٠٩فرباير /ُعِقد يف منتصف شباطو
ُعِقد اجتماعان نتائج، الحتقيق  هذا املعتكف القائم على هتوّجا لتعزيزو. دة يف األوقات الصعبةاجلو املقترن بالنمو

ونظر . اتاخلدمواملكافأة على تكامل سبل تشجيع العمل اجلماعي ناقشا ع املوّساإلداري للمجلس حتضرييان 
الرئيسي ويف املقر يف تعاون التقين الرصد تنفيذ االستراتيجيات الرامية إىل حتسني إدارة واالجتماعان أيضا يف 

فعالية إلدارة  واعتماد أساليب أكثرإجراءات العمل، وإعادة تنظيم  التغيري  واستحداث آليات إلدارة،امليدان
واسع اليت خرج هبا املعتكف، توصلت املنظمة إىل إمجاع النتائج والتوصيات األولية واستنادا إىل هذه . ارفاملع

  .إىل األمام الطريقبشأن النطاق 

زيد من قدمي املتمن األمثلة اهلامة على ذلك و. الالحقةاألشهر خالل التوصيات موضع التنفيذ ُوِضع عدد من و
ومثة مثال آخر هو اختاذ . ةماثلالرئيسية واألحداث املؤمترات املظيم للموظفني التقنيني يف تنالدعم اللوجسيت 

للتعاقد من الباطن مع مؤسسات شريكة خمتارة، إطار لليونيدو اء التطوير، بإنشاملزيد من قرار، ما زال قيد 
  .عاملشارية اليونيدو اخلاصة بتنفيذ أنشط=بعضومقّيمة مسبقا، لالضطالع ب

حضر عدد خمتار من كبار املوظفني ، التغيريبادرة إدارة مللترويج لداخل اليونيدو ولتشكيل فريق أساسي 
ُعرِض عليهم منوذج قيادة التغيري والتجديد ، حيث هيوني/ألعمال يف حزيراناإلدارة هارفارد اإلداريني إىل كلية 

وإجراءات العمل التنفيذية  بني الرؤية االستراتيجية والقيادةالتوفيق على ضرورة ويشّدد هذا النموذج . يالتنظيم
=ق أهدافهاوحتقّتؤدي عملها بكفاءة للمنظمة، لكي يكل الرمسي اهلو واملوارد البشرية والثقافة املؤسسية

  .التغيري يف اليونيدوأساس مبادرة إدارة واعُتِمد منذ ذلك احلني النموذج املذكور بوصفه . ةاملنشود
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 بتدابري مماثلة لزيادة الوعي  مقترنةالتغيريبضرورات توعية موظفي اليونيدو الرامية إىل هود وكانت اجل
برنامج التغيري فقد ملشاورات تناول مجيع جوانب نطاق هذه اومع أن . ءوحشد الدعم من الدول األعضا

فة خاصة على استحداث برنامج شامل وُشدِّد بص. عنصر إجراءات العملعلى انصّب تركيزه أساسا 
التعاون =العمل يف إدارة برامج ومشاريعتدفقات تعزيز كفاءة عادة تصميم إجراءات العمل هبدف إل

وارد املمناسب لتخطيط يف احتياز نظام و  وأنشطة املشتريات،،اليةاملاملوارد  و، واملوارد البشرية،التقين
  .ةلمنظملة ياملؤسس

توفّر الوثائق اليت ، قُدِّم إىل أجهزة تقرير السياسات عدد من ٢٠٠٩وخالل النصف الثاين من عام 
  ريق طخريطة  ، معمنها ّخاةوالنتائج املتوالتغيري وفوائدها معلومات تفصيلية عن استراتيجية إدارة 

  دراسة جدوى إجراء اليونيدو طلبت الدول األعضاء، وعمالً بالتكليف الصادر من . ةوخطة مالي
  الكفاءة الكلية للمنظمة، مع إيالء اهتمام خاص ملختلف عناصر يف املتوقع هلذه املبادرة  حول األثر

   زمين لتنفيذ املبادرة جدولوُوِضع . التكلفة اليت ينطوي عليها تنفيذ نظام لتخطيط املوارد املؤسسية
  املقّرر (ملؤمتر العام موارد لتنفيذ املبادرة ديسمرب أتاح ا/كانون األولويف . ٢٠١٣- ٢٠١٠خالل الفترة 

  ).١٥- م/١٣- م ع
    

  اخلطوات املقبلة - جيم

 تنفيذا كامل املنظمة يفلتجديد اوللتغيري متكامل  املوارد املتاحة، يف تنفيذ برنامجبفضل  ،اليونيدوشرعت 
 لبناتخمتلف الربنامج يتناول املتوقع أن ومن .  املنظمةيف منوذج قيادة التغيري والتجديدإىل النطاق باالستناد 

ا وإجراءات ثقافة املنظمة وهيكلهيف إىل حتول شامل وكلي فضي يأن متماسكة ومنسقة، و بطريقةالنموذج 
  .٢٠١٠تقرير السنوي لعام لاوسريد تقرير مرحلي مفّصل عن ذلك يف . اإلدارة فيها والعمل

أربعة من موظفي ى تلقّ
اليونيدو تدريبا يف 

 دارة هارفارد إلكلية
إدارة جمال ألعمال يف ا

  التغيري
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  اجلهود املوازية - دال
 املنظمة يفلتجديد ا الستحداث برنامج للتغيري و٢٠٠٩اسُتكِملت التدابري اليت اختذهتا اليونيدو خالل عام 

وانطوت هذه اجلهود على . وتوقعاهتمفيها إىل تعزيز قدراهتا على تلبية متطلبات أصحاب املصلحة ترمي جبهود 
المتثال للمعايري االئتمانية ملرفق البيئة العاملية واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، فضال عن اختاذ خطوات ل

  .اجلهود الرامية إىل حتسني تطبيق اإلدارة القائمة على النتائج وتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
  

  املعايري االئتمانية ملرفق البيئة العاملية
واالمتثال . ملرفقاليت تنفّذ املشاريع اليت ميّوهلا اللوكاالت دنيا ائتمانية مبعايري رفق البيئة العاملية أوصى جملس م

مت شركة برايس وترهاوس كوبرز، اليت وقد اعتربت . أموال املرفقشرط للحصول املباشر على هلذه املعايري 
متاما للمعايري املتعلقة ممتثلة اليونيدو أن  االئتمانية، على إجراء حتليل مقارن ملستوى االمتثال للمعايريالتعاقد معها 

وُرِئي أن املنظمة حققت درجة . باملراجعة الداخلية للحسابات وباالشتراء وبوظيفة التقييم وبوظيفة التقّصي
رفق نوفمرب، أقّر جملس م/ويف تشرين الثاين. فيما خيص أربعة معايري أخرى)  يف املائة٧٠ إىل ٦٠(امتثال كبرية 

 من أجل حتقيق االمتثال الكامل ملعايري ،البيئة العاملية خطة عمل لتحسني مستوى دورة إدارة املشاريع القائمة
 تطوير ‘٢‘تعزيز وظيفة التقييم؛ ‘ ١‘: ، وهي األمهيةوتتناول اخلطة عددا من اجملاالت احلامسة. املرفق االئتمانية

 تنسيق آليات الرصد وتبسيط معايري تقدمي التقارير؛ ‘٣‘؛  اخلاصة بفرز املشاريع واملوافقة عليهاليات الداخليةاآل
إنشاء وظيفة ‘ ٦‘نشطة التعاون التقين؛ املخاطر ألتتبع لإقامة نظام  ‘٥‘رصد حوافظ املشاريع؛ األخذ ب‘ ٤‘

ذا الصدد، وسُيفرغ من تنفيذها واعُتِمدت بالفعل تدابري مؤقتة يف ه. مركزية لإلشراف على عملية الرصد
  .٢٠١٠نهاية الربع األول من عام ببالكامل 

وبعد إجراء مشاورات بني املوظفني واإلدارة وإجراء استعراض أيضا من جانب وحدة الشؤون القانونية ووحدة 
لكي وك األخالقي الرقابة الداخلية التابعتني لليونيدو، قُدِّمت إىل اجمللس التنفيذي ورقة حول مدونة قواعد السل

واتُِّخذ يف وقت الحق قرار بإنشاء ). اخلاص باملوارد البشريةالباب انظر (نوفمرب /يعتمدها يف هناية تشرين الثاين
ِضعت ومسألة محاية املبلغني عن املخالفات، ُوالساخن وفيما يتعلق باخلط .  خاصة باألخالقياتوظيفة مستقلة

 جوالت من املشاورات بني املوظفني واإلدارة فضال عن إجراء استعراض سياسة يف هذا املضمار بعد إجراء عدة
وباإلضافة . نوفمرب/هذه السياسة املوافقة يف تشرين الثاينونالت . الرقابة الداخليةمن حيث القانونية ومن الناحية 

  .رةملشاورات أولية بني املوظفني واإلداباإلقرار املايل اخلاصة إىل ذلك، خضع مشروع السياسة 

سُيدمج يف مبادرة املنظمة نظام إلدارة املخاطر املؤسسية على مستوى على استحداث اليونيدو حاليا وتعمل 
. املنظمةنطاق ديسمرب تقييم للمخاطر والفرص على /يف كانون األولأُجنز وكخطوة أولية، . اجلاريةالتغيري 

 وفقا للمصطلحات املقبولة دوليا، ،فيهاُعرضت داخلية وثيقة شاملة عن إطار الرقابة الأُعدَّت وحبلول هناية العام 
  .املتعلقة مبختلف نواحي الرقابة الداخلية املعمول هبا حاليا يف اليونيدوالواسعة النطاق الوثائق 

اجمللس التنفيذي وأقّر جمموعة مفّصلة من التوصيات هتدف إىل ضمان االمتثال للمعايري املتعلقة أكمل وأخريا، 
واعُتِمدت بالفعل تدابري مؤقتة وسُيفرغ من . ضة للخطراريع ورصدها والنظم اخلاصة باملشاريع املعّربتقييم املش

  .٢٠١٠فرباير /تنفيذها بالكامل حبلول شباط
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  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

-  م عرقّرامل(العام  أن يعتمد املعايري احملاسبية الدولية للقطاع ٢٠٠٧ر املؤمتر العام لليونيدو يف عام قّر
  لحكومات الوطنية واإلقليمية واحمللية، والوكاالت احلكومية ما لز على اليت تركِّ، )١٤- م/١٢

ويكفل . تقارير احملاسبة والشؤون املاليةاحتياجات يف جمال  من ،ذات الصلة، واألوساط اليت ختدمها
"  حقيقية ومنصفةصورة"ى ات العامة ما يسّمالتقارير املالية للهيئتعرض االمتثال للمعايري احملاسبية أن 

  .للحالة املالية

اليونيدو مستعدة وأصبحت االنتقال إىل املعايري احملاسبية الدولية، بمجيع العقبات املرتبطة اآلن وقد ُسوِّيت 
تأثري املعايري احملاسبية تعكس ووضعت املنظمة سياسات حماسبية جديدة . ٢٠١٠لتنفيذها بالكامل يف عام 

وتفي . لدولية على عمليات اليونيدو، وجيري يف الوقت الراهن وضع إجراءات تفصيلية يف هذا الشأنا
وشارك متخصصون من اخلارج يف . مبتطلبات اإلبالغ املزدوجالعمليات احملاسبية اليت ُوضعت خصيصا 

 وُنفِّذ بني شهري تشرين .ما يلزم من النمائط الربناجمية احلاسوبية ومن التغيريات يف العملياتوتنفيذ تصميم 
ويف يب مكثّف إلطالع املوظفني العاملني يف املقر الرئيسي ـديسمرب برنامج تدري/نوفمرب وكانون األول/الثاين

  .امليدان على املفاهيم األساسية للمعايري احملاسبية الدولية وعلى العمليات اجلديدة

السياسات واملسائل احملاسبية، وعملت مع وطلبت اليونيدو رأي مراجعي احلسابات اخلارجيني بشأن 
. املعايري احملاسبية الدوليةبشأن السياسات املتعلقة باتباع هنج مشترك األخرى على مؤسسات األمم املتحدة 

شرعت يف ذت املعايري احملاسبية الدولية أو التشاور مع مؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت نفّكما ساعد 
 على حساب األرصدة ٢٠١٠ التركيز الرئيسي يف عام وسينصّب.  من املسائل على إيضاح عددتنفيذها

، النظام، وإعداد وثائق عمليات ٢٠١٠يناير / كانون الثاين١للمعايري احملاسبية الدولية يف املمتثلة االفتتاحية 
ا من حيث البيانات املالية لنهاية السنة، واملذكرات والتقارير، وإجراء اختبارات هلاستمارات وتصميم 

وسُيضطلع أيضا مبزيد من األعمال بشأن األحكام االنتقالية املتعلقة . امتثاهلا التام للمعايري احملاسبية الدولية
  .اليونيدوقبلتها مبعايري حمددة 

  

  اإلدارة القائمة على النتائج

دارة تعزيز تطبيق اإلل بذل جهود كبرية من جانب اليونيدو ٢٠٠٩ و٢٠٠٦شهدت الفترة بني عامي 
 ٢٠٠٧وأجرت جلنة توجيهية شكّلها املدير العام يف عام . املنظمةعلى كامل نطاق القائمة على النتائج 
تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج، ارتكزت إليه اللجنة يف وضع خطة عمل صوب رز تقييما ذاتيا للتقدم احمل

أعرب مراجعو احلسابات اخلارجيون عن قد ة، ووجيري حاليا تنفيذ اخلط. بشأن اإلدارة القائمة على النتائج
 وضعت اللجنة التوجيهية إطارا ٢٠٠٩ويف عام . ارتياحهم إزاء النهج املتبع والتقدم احملرز على حد سواء

دت املكاتب امليدانية  وزوَّ،ألهداف االستراتيجية لإلدارة القائمة على النتائجخاليا من الفجوات يبّين ا
 على عت نطاق برنامج التدريب الشامل ووسَّ،نية على اإلدارة القائمة على النتائجلليونيدو خبطط عمل مب

  .إلدارة القائمة على النتائج ليشمل موظفي اليونيدو كافةا



= االستجابة االستراتيجيةعلىتعزيز قدرة اليونيدو 

 

QO=

  السياسة اجلنسانية

أبريل بتحديث سياستها اخلاصة باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، بوسائل منها / اليونيدو يف نيسانقامت
واللجنة اآلن . نة توجيهية لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين تكون مسؤولة عن وضع خطة شاملة للتنفيذإنشاء جل

 يف عضويتها ومتثيل املوظفني فيها، ميكّنها من ضمان املنظمةوحدات مجيع مشاركة بفضل يف وضع جيد، 
  . يف املنظمةاملنظور اجلنساين يف مجيع الربامج والسياسات واملمارساتإدراج 

يف جمال القضايا اجلنسانية عملية تدريب وتقييم شاملة للجنة التوجيهية يف اقتراح األوىل هام املومتثلت إحدى 
ومن . وتطبيقه يف جمال عمل كل منهممنظور جنساين النظر من ع املوظفني يف اليونيدو على من شأهنا أن تشّج

 اليونيدو من العمل بطريقة تراعي  املنظمة من أجل متكنياملتوقع أن تعّزز هذه العملية التعلّم وبناء القدرات يف
  .املنظور اجلنساين

املنظور إدراج أدوات ملديري املشاريع من أجل توضع يف إطار هذه العملية أيضا أن ُيتوقع الصعيد التقين، وعلى 
 اهلدف االستعراض املُزمع بلوغ هذاالرامية إىل ومن اخلطوات امللموسة . اجلنساين يف العمليات التقنية وامليدانية

وهو بلد حيرز تقدما كبريا يف إدراج املنظور  اليونيدو يف فييت نام، من مشاريعإجراؤه للحافظة الكبرية 
نتائج هذا االستعراض توفّر وينبغي أن . لتنمية الصناعيةلالوطنية للحد من الفقر واجلنساين يف استراتيجيته 

تفضي إىل وضع على الصعيد امليداين وأن املنظور اجلنساين إدراج  عملية ملديري املشاريع بشأندروساً 
صوغ اال يف عملية فّعإدراجا املنظور اجلنساين إدراج توصيات حمددة بشأن السبل الكفيلة بتمكينهم من 

  .ميكن تكرار هذه املبادرة يف بلدان ومناطق أخرىوبعد ذلك . املشاريع وإدارهتا

عها بتنظيم أنشطة احملفل العاملي بشأن املساواة بني اجلنسني واملشاركة يف هذه كما تواصل اليونيدو اضطال
 تشرين ٣٠ويف .  اإلمنائينياملعارف واخلربات مع سائر الوكاالت والشركاءتبادل األنشطة من أجل 

ة يف التنمية لدراسة االستقصائية العاملية عن دور املرأاعملية إطالق أكتوبر استضافت اليونيدو يف فيينا /األول
.  األصغرسيطرة املرأة على املوارد االقتصادية واحلصول على املوارد املالية، مبا يف ذلك التمويل: ٢٠٠٩لعام 

دارة الشؤون االقتصادية التابعة إلهتا شعبة النهوض باملرأة اليت أعّدالعاملية وهذه الدراسة االستقصائية 

تعاونيات الإنشاء 
 مصرف مثل ،ريفيةال

 ساعد ،الغزل
اجملتمعات الريفية يف 

زيادة على بوتان 
  زيادة هائلة ادخله
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يف سياق األزمة املالية املناسب التوقيت يف م مسامهة حدة تقّدواالجتماعية يف األمانة العامة لألمم املت
تراعي املنظور اجلنساين للتصدي لألزمة تقلل إىل مالئمة ضرورة اختاذ تدابري تبّين  فهي ،واالقتصادية احلالية

ين ويف تشر. أدىن حد من األثر السليب على املرأة وتستفيد من الفرصة املتاحة الستحداث اجتاهات إجيابية
نوفمرب شاركت اليونيدو يف املؤمتر الدويل للقيادات النسائية الذي عقد يف حيفا، إسرائيل، حول /الثاين

  .موضوع األزمة االقتصادية العاملية وآثارها على املرأة

 حلقة العمل املشتركة اليت ُتعقد كل سنتني للشبكة املشتركة ٢٠١٠فرباير /وستستضيف اليونيدو يف شباط
التابعة ملنظمة  - ت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني والشبكة املعنية باملساواة بني اجلنسني بني الوكاال

وستركّز حلقة العمل على موضوع متكني . التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وجلنة املساعدة اإلمنائية
من أجل اإلمنائيون واملاحنون ومات والشركاء احلكوستشارك فيها املرأة اقتصاديا وامللكية الوطنية واملساءلة، 

متكني املرأة اقتصاديا، باالستناد إىل دراسات هبدف املعارف واخلربات حول كيفية تعزيز امللكية تبادل 
  .عملية من امليدانحاالت 
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 أثراً بالغاً على القطاع اخلاص، ٢٠٠٩تركت األزمة املالية اليت ألقت بظالهلا على االقتصاد العاملي يف عام 
 وال سيما ، اليونيدو منذ زمن بعيد أن منو القطاع اخلاص وتنميتهتدركو. وال سيما يف البلدان النامية
وأظهر التراجع  .لقوة الدافعة الرئيسية للحد من الفقرامها  يف البلدان النامية، ،املنشآت الصغرية واملتوسطة

عمال غري األفعلى مستوى االقتصاد الكلي، ميكن لبيئة  .لزم معاجلتهات اليت أوجه القصوراملايل عدداً من 
 يعيق النمو االقتصادي ، األمر الذي على املنشآت الصغرية واملتوسطةبالغ اخلطرالئمة أن تترك أثراً امل

قدرة البلدان على وضع استراتيجيات على إحباط  الشكوك بشأن االنتعاش تعملو .لى السواءوالعمالة ع
على الوصول إىل املفروضة وعلى مستوى االقتصاد اجلزئي، ال تزال القيود  .صناعية واقعية وقابلة للتنفيذ

 . يف االقتصادباملنشآت الصغريةاألسواق وحتويل رؤوس األموال تلحق الضرر 
    

 الصناعاتعات تنمية جتّم - ألف

    
ما يلزم من  ما تعاين منشآت األعمال يف البلدان النامية، وال سيما يف أقل البلدان منواً، من نقص يف كثرياً

قدرة املنشآت على تعزز تات، تجّمع ال إطارويف .لالعتماد التام على نفسهارف واحلنكة ااملوارد واملع
 .حلجم والنطاق وحتسني القدرة على الوصول إىل املوارد واألسواقحتقيق وفورات يف امن خالل نافسة امل

التنافسية أن يساهم يف احلد من الفقر عندما يتيح فرصاً أمام القدرة  املتسم باخلاص أيضاً للقطاع وميكن
 .الفقراء للمشاركة يف األنشطة االقتصادية واالستفادة منها

=ة اإلنتاجية من الفقر من خالل األنشطاحلّد ٣

 إثيوبيافيون يف َراِحل
 ينشئون جتّمع صناعات



  احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية
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ات يف العاصمة أديس أبابا جتّمع، إىل ثالثة ثيوبياإها املتكامل يف ، يف إطار برناجم الدعممت اليونيدووقد قّد
 رابع ملنشآت جتّمعمت الدعم إىل  الغزل اليدوي واملالبس اجلاهزة واألحذية اجللدية، كما قّدقطاعاتيف 

  . يف منطقة تيغرايتشكيل املعادن واألخشاب

      
عمل وأيضاً إلعطاء مثال يشجع ال على هتيئة فرص ات ملا تتمتع به من قدرةتجّمعووقع االختيار على هذه ال

وتتضمن اإلجنازات  .ات املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة يف أماكن أخرى من البلدجتّمععلى تعزيز 
اخنفاض التكاليف بفضل الشراء باجلملة والتشارك يف أماكن التخزين وصاالت  :يلي  اجلديرة باملالحظة ما

ن خالل التشارك يف تقدمي العطاءات وإبرام اتفاقيات التعاقد من الباطن مع العرض؛ وزيادة الكفاءة م
ومبا  .خمفَّضةشركات أكرب والتشارك يف التدريب واملعارض التجارية؛ واحلصول على قروض بنسب فائدة 

ات هي منشآت صغرى وصغرية فإن معظم املستفيدين من هذا املشروع تجّمعأن معظم الشركات يف هذه ال
  . يعملون حلساهبمفقراءحاب أعمال وعمال هم أص

    
 يف املناطق الريفية ولدى النساء تنظيم املشاريع قدراتتطوير  -باء

ال تتوفر فيها و يةزراعة الكفافالعلى غالباً ما تعتمد  البلدان النامية يترعرع يف بيئات زراعية بكثري من شبا
ولكن إذا أراد أي بلد نام  .اخلاصة إقامة مشاريعهم سبل اكتساب املعارف واملهارات الالزمة لتمكينهم من

من منظّمي  قاعدة نشطة إليه حقيقة هوحيتاج ما الفقر فإن وهدة  سكانه من ينتشل الثروة ويولِّدأن 
 .تغطي كامل أراضيهشاريع امل

دارس  سد هذه الثغرة يف عدد من البلدان من خالل تدريس أطفال املعلى اليونيدو للمساعدة تدخَّلت قدو
تنظيم املشاريع، تدريس فربنامج مناهج  .يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء مهارات تنظيم املشاريع

 ن الشبايعّدليشيت وموزامبيق وناميبيا، -  يف املدارس الثانوية ومعاهد التدريب املهين يف أوغندا وتيموراملطبَّق
وإضافة للدراسات  .ية تتيح هلم فرصاً اقتصادية متنوعةوالشابات لدخول حياة البالغني مسلحني بأدوات عمل

ليونيدو ا مبادئ تأثبت
تطوير  بشأنالتوجيهية 

 ات الصناعاتجتّمع
   يف نيكاراغواافائدهت
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األكادميية اليت تتضمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يشجع الربنامج على تنمية خصال شخصية مثل 
من خالل و .يف مساراهتم الوظيفية يف املستقبلجيد موقف جتعلهم يف اإلبداع واالبتكار والتخطيط والقيادة 

 . االقتصادللطريقة اليت يعمل هبافهماً يكتسبون ، "كيف نقتصد ونبدع ونستثمر وننمو"ثل م مفاهيم متعلّ
 طالب دروساً عن تنظيم املشاريع يف مدارس ٤٠٠ ٠٠٠ ، تلقى أكثر من٢٠٠٩- ٢٠٠٦فترة الوخالل 

  .مدرسة ١ ٣٩٧بلغ جمموعها 

      
، بدأ تطبيق هذا الربنامج يف مجهورية ٢٠٠٩ي هناية عام  فف.ا املخططت مؤخراً بلدان أخرى إىل هذوانضّم

هج تدريس تنظيم اي ملنـ إعداد برنامج جتريبمتو .رواندا، يف إطار برنامج أمم متحدة واحدة وتنـزانيا املتحدة
االختبار واستناداً إىل نتائج . ٢٠١٠مدرسة يف عام  ٤٠ حوايلب يف رَّ وسيج،املشاريع خاص بأنغوال

 يف مجيع ٢٠١٢ مدرسني حتضرياً لتطبيقه يف عام يف صيغته النهائية وتدرِّبملنهج  اليونيدو اضعي، ستـالتجريب
ويتمثل أحد جوانب الربنامج اهلامة يف إتاحة .  طالب٥٠٠ ٠٠٠ أرجاء البلد، ويتوقع أن يستفيد منه

 تدريبـيوقد اشترك مسؤولون تعليميون من أنغوال والرأس األخضر يف برنامج . الفرصة لتبادل اخلربات
وقام مسؤولون من أنغوال بزيارة إىل أوغندا وموزامبيق وناميبيا للتعرف على . ظم يف موزامبيقُنللمدرسني 

 .جيات اخلاصة بتدريس تنظيم املشاريعيكيفية تنفيذ االسترات

زاعات أو االضطهاد ـبسبب النمن اضطروا للهجرة  عدد  بأن األمم املتحدة لشؤون الالجئنيوتفيد مفوضية
برناجمها من خالل  وتضطلع اليونيدو، )١(.٢٠٠٨نهاية عام ب مليون شخص ٤٢ مستوى العامل بلغ على
 من احلصول على الدخل،تنظيم املشاريع، بدور حموري يف تعزيز قدرة الالجئني على مهارات تنمية اخلاص ب

 أو حتضرياً خالل مساعدهتم على اكتساب املهارات اليت حيتاجوهنا لكسب العيش، سواًء يف بلد اللجوء
وبالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وصندوق األمم املتحدة للسكان . لعودهتم إىل بالدهم

ووكاالت ) الفاو(لألمم املتحدة  ومنظمة األغذية والزراعة )اليونيسيف (ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ةالالجئون وملتمسو اللجوء والعائدون واملشردون داخلياً واألشخاص عدميو اجلنسي: ٢٠٠٨االجتاهات العاملية لعام   )١(
  .٢٠٠٩يونيه /مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، حزيران

النساء اليونيدو تساعد 
الالئي يقمن بإعالة 

بوليفيا دولة يف سرهن أُ
على املتعددة القوميات 

 تن عاماليصبحأن 
  حلساهبن اخلاص
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تقنية الكفاءات الدين داخلياً على اكتساب رَّ ومشأخرى، ساعدت اليونيدو خالل العام قيد االستعراض الجئني
  الجئاً،١ ٢٨٧ ى، تلقّ يف غاناففي خميمي الالجئني يف بودوبورام وكريسان.  تنظيم املشاريعومهارات

 تدريبات مهنية على مسائل ،حول املخيمنيالذين يعيشون معظمهم من غرب أفريقيا، والسكان احملليون 
 التركيبات، والبناء، واملعدات احلاسوبية، ول اخلشبية، والرسم اهلندسياألشغاعملية مثل النجارة و

 ربطات لمالبس وصبغ ل"الباتيكية"الصباغة  املالبس النسائية، وصنع، والتجميل، واخلبازةالكهربائية، و
مهارات تنظيم ما يلزم من  الجئ ٥٠٠ أكثر من  تدريسومت. ، وصناعة الصابون، والتصميم الداخليالعنق

  .عند عودهتم إىل بلداهنم األصليةللدخل خالل إقامتهم يف املخيمات و ُمدرَّةملشاريع لبدء أنشطة ا

  

ِمد ُتفقد اْعـ. تنظيم املشاريع لصاحل الالجئني على أفريقيامهارات ومل تقتصر أنشطة اليونيدو يف جمال تنمية 
. دين داخلياً واألسر احمللية يف أرمينيارَّ احلد من الفقر لدى املشعلى للمساعدة ٢٠٠٩مشروع جديد يف عام 

 للدخل والتدريب وحتسني املُدرَّةز اليونيدو، يف أرمينيا وغانا على السواء، على تعزيز األنشطة كِّوستر
 .ظروف املعيشة

لسودان، مسؤولية توفري فرص  بااخلاص إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية تتوىل اليونيدو، ضمنو
على وجه و. ن داخلياًودرَّ الشباب والنساء واملشومن بينهاأضعف فئات اجملتمع، لبعض ب والتعليم التدري

هين يف والية املتدريب للإعادة تأهيل وجتهيز سبعة مراكز جمال  قدمت اليونيدو املساعدة يف التحديد،
 اليت جيري إعدادها ،لكفاءةوستوفر املناهج القائمة على ا. اخلرطوم ويف واليتني أخريني يف جنوب السودان

 مهارات تنظيم املشاريع واملهارات املهنية اليت تليب بأفضل طريقة احتياجات السوق من ،يف الوقت الراهن
 .املنتجات واخلدمات اجلديدة وتصاميم املنتجات والعمليات

ن يف تنظيم  تقضي على طموحاهتتتعلق جبنسهنوال تزال النساء يف العديد من البلدان يواجهن عقبات 
 املساعدة إىل اليونيدووتقدم .  يف طابعهارمسية أو غري رمسية أو تقليديةتلك العقبات كانت أ سواء ،املشاريع

  منظِّماتمتّسفييت نام لتنفيذ دراسة استقصائية وحتليل للعقبات اجلنسانية اليت يف صناعة التجارة والغرفة 

   بدء رحلة العودة
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   اليونيدو دعمها لتطوير قدمتو .تحسني الوضعة لستوصي بتدابري عملياملشاريع الفييتناميات، و
 املشاريع يف إريتريا ومجهورية تنـزانيا املتحدة وزمبابوي نظِّماتمللتعاون فيما بني بلدان اجلنوب لشبكة 

  االستئماين للتعاون االقتصادي والتقين فيما بني غرييرو - وكينيا ومالوي، بدعم من صندوق برييز
 )٢(.البلدان النامية

    
 الصناعات الزراعية - جيم

  
 جتهيز األغذية 

      
عملت اليونيدو، خالل السنة قيد االستعراض، على تنفيذ سلسلة من املشاريع اجلديدة الرامية إىل معاجلة 

وذلك من خالل إنشاء صناعات لتجهيز األغذية  ،املهمَّشةمسألة انتشار الفقر بني فئات السكان الريفية 
زيادة القيمة املضافة للفواكه الذي تستند إليه هذه املشاريع ب املفهوم يتعلقو. الغذائيةوتقوية سالسل القيمة 

هم نيومن باألمساك والبذور الزيتية واحلبوب اليت ينتجها املزارعون، مصائد واخلضروات ومنتجات األلبان و
املوّجه ناء القدرات ومن خالل ب. صغار املزارعني، ومساعدهتم يف الوقت ذاته على الوصول إىل األسواق

 هناية املطاف على املسار الذي يربطهم باألسواق والذي سريبطهم يفاليونيدو املزارعني حمددة، ترشد  ألهداف
واستناداً إىل التجارب املستقاة من مشاريع مشاهبة يف أفريقيا، أنشئت مراكز ريفية لتجهيز . األسواق العامليةب

وتعمل هذه . زانيا املتحدة والكونغو ومايل واملغرب وموزامبيقـومجهورية تناألغذية يف بوركينا فاسو ورواندا 
 . األسواقيفتوزيع ال يف قنوات التشاركات لتمكينها من جتّمع يف املنشآت الصغرية مجعاملراكز على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٩٨٣غرييرو االستئماين للتعاون االقتصادي والتقين فيما بني البلدان النامية يف عام -أنشأت األمم املتحدة صندوق برييز  )٢(

 فيما بني البلدان النامية يف الدول التعاون التقين/هبدف توفري أموال ابتدائية لألحباث ولتنفيذ مشاريع التعاون االقتصادي
  .٧٧األعضاء يف جمموعة الـ

 ى الصغراملؤسسات
والصغرية واملتوسطة 

 يف جتهيز املنخرطة
املنتجات الزراعية 

 يف اعرض بضاعتهت
معرض جتاري يف 

   رواندا
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- مجهورية(وقد أعطت اليونيدو دفعاً قوياً لقطاعات منتجات األلبان والفواكه ومصائد األمساك يف إيران 
جانب وساعدت التحسينات يف . والسودان والعراق من خالل تطبيق أحدث التكنولوجيات) اإلسالمية

إنتاج احملاصيل العالية القيمة املزارعني والصيادين يف بنغالديش وبوركينا فاسو والكونغو يف جمال عرض ال
 . إىل األسواق األوروبيةالنفاذومايل واملغرب على 

سل القيمة والوفاء  بنهج تطوير ساليف األخذاليونيدو يف جمال جتهيز األغذية بدأت  مشاريع غالبيةومبا أن 
لني هبدف استكشاف الفرص املتاحة يف باحتياجات السوق فقد برزت احلاجة إلجراء تقييم وختطيط مفّص

اعية وقدمت اليونيدو املساعدة إىل عدد من احلكومات يف إعداد دراسات قط. األسواق وإمكانيات اإلنتاج
املتعلقة ولتنفيذ الدراسات القطاعية . لتنمية القطاعات الفرعيةرئيسية ويف تصميم استراتيجيات وخطط 

) اليونديب( وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي الفاوثيوبيا، عملت اليونيدو مع إقيمة يف السالسل من ثالث ب
 أثر ومدى استدامة أنشطة املساعدة على صقل هذا النهج وكفالة استعماله على نطاق واسع بغية تعظيم

 .التقنية يف قطاع جتهيز األغذية

يف ء تلك الصناعات ات جتهيز األغذية وإعادة إنشاوواصلت اليونيدو تقدمي الدعم لعملية إعادة تأهيل صناع
مور  جتهيز التحياء صناعيت حالياً مشروعان كبريان يف العراق هبدف إوُينفَّذ. البلدان اخلارجة من نزاعات

وبعد النجاح . ومنتجات األلبان من خالل إدخال تكنولوجيات عصرية وتعزيز القدرات اإلدارية والتقنية
 مشاريع صوغمتها اليونيدو إىل هذه الصناعة، طـُلب إىل املنظمة قّدسبق أن الذي حققته املساعدة اليت 

 . جديدة يف جمايل سالمة األغذية وجتهيز منتجات األلبان

التعاون الوثيق مع هيئات ووكاالت أخرى باعدة اليت تقدمها اليونيدو لقطاع جتهيز األغذية وتدعمت املس
منظمة مع  أيضاًاملنظمة تتعاون الفاو واليونديب، فباإلضافة إىل تعاون اليونيدو مع . تابعة لألمم املتحدة

نب سلسلة القيمة بدءاً  دراسات جديدة تشمل مجيع جواإعدادالعمل الدولية ومنظمة الصحة العاملية على 
 .وصوال إىل التجهيز مث التسويقمن اإلنتاج الزراعي و

    

اليونيدو صناعة تدعم 
جتهيز األغذية يف لبنان 

يف مرحلة ما بعد 
   الصراعانتهاء 
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 دعم الصناعات الزراعية
  

تتمثل التحديات األساسية اليت يواجهها العديد من البلدان النامية، وال سيما تلك اليت تضم جمتمعات حملية 
فاقم املشكلة ـوُي.  فرص العملفتقار إىلالاويف احلصول على الغذاء على قدرة الريفية كبرية، يف ضعف 
وبطء نتاجية ضعف اإل بالضرورة إىل األمر الذي يؤدِّي ،عوزها الكفاءةت متقادمةاالعتماد على تكنولوجيا 

 .وتعاين من ذلك أفريقيا أكثر من غريها. النمو االقتصادي

 يف ٣٠ ومع ذلك فإن ،ن النامية الزراعة نصف جممل صادرات البلداية القائمة علىنتجات الصناعاملومتثل 
 يف البلدان املائة يف ٩٨ يف حني تبلغ هذه النسبة ،جمهَّزة بسلعتعلق ياملائة فقط من نسبة هذه الصادرات 

التنافسية يف الزراعة والصناعات القدرة  الرئيسي لإلنتاجية واحملرِّكوامليكنة املناسبة هي . املتقدمة النمو
وقد عززت .  إىل الزراعة التجارية والوصول إىل األسواقيةزراعة الكفافالال من  تتيح االنتقفهي. الزراعية

وإلنشاء صناعات . قطاع الصناعات الزراعية يف البلدان النامية، وال سيما يف أقلها منواًلاليونيدو دعمها 
 الورشهيز  وجتإعادة تشكيل اليونيدو عدداً من املشاريع اخلاصة بإعادة تصميم وتنفِّذ، ىقوأزراعية 

 .واملصانع املشتغلة بتصميم اآلالت واألدوات الزراعية وصنعها

  : يف إعداد كتاب بعنوان) إيفاد( والصندوق الدويل للتنمية الزراعية الفاوونيدو مع ـت اليـوتعاون
Agro-industries for Development )أغسطس/صدر يف آب، )الصناعات الزراعية من أجل التنمية .

،  يف نيودهلياملنعقدآلراء اليت تبلورت أثناء املنتدى العاملي للصناعات الزراعية الرؤى واب ويعرض الكتا
 . يف العام السابقاهلند،

  

      
 األقاليم يكتمل تعايف املناطق الساحلية حول احمليط اهلندي، مل دمَّروبعد مخس سنوات من التسونامي الذي 

تنفيذ مشروع تعاون تقين يهدف إىل إنعاش سبل يف اليونيدو  وقد شرعت. الشرقية لسريالنكا حىت اليوم
 متعدِّدهنجاً املنظمة اعتمدت و.  يعانون من الفقر نتيجة للتسونامي أو النـزاعات الداخليةمنمعيشة 

اليت ‘  النوبةمعزقة’
 اليونيدو طورهتا

 اآلنأصبحت مألوفة 
 اجملتمعات لدى

   الزراعية يف السودان
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واسطة يهدف إىل إنعاش األنشطة الزراعية وزيادة إنتاج األغذية بو اجملتمعات احمللية يستند إىلالقطاعات 
وسيعزز املشروع .  النساء والفئات الضعيفة األخرىومن بينهمصغار املزارعني، ت املوجَّهة إىل ااالستثمار

ملوارد الطبيعية؛ ويزيل العوائق أمام التجارة اإدارة حتسني إمكانية احلصول على املوجودات واخلدمات ويكفل 
تاج األغذية والنشاط االقتصادي يف  إمجايل إنوحيسِّناحمللية وحيفز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛ 

 إىل تطبيق تكنولوجيات امليكنة توسَّع الزراعية مث اإلنتاجيةوكان املشروع يف بدايته يسعى إىل زيادة . األرياف
 وذلك ملساعدة االقتصاد احمللي على التعايف بطريقة ، إضافة القيمة عن طريق أنشطة التجهيز الزراعيحفزو

 .إنشاء روابط مع األسواق عن طريق تنمية األعمال الصغريةعلى شروع كما يساعد امل. مستدامة

نشآت البلد ملتنافسية القدرة الكوت ديفوار يهدف إىل املساعدة على زيادة خاص بمد مشروع جديد واعُت
من كثري منهم  و-ويهدف املشروع إىل منح الشباب. عن طريق إعادة تأهيل قطاع التدريب املهين

 أبواب سوق العمل وهم ، وبذلك سيطرقونالتقيناجملال  فرصاً تدريبية يف جمال األعمال و- املهمَّشني
وهناك مشاريع أخرى .  من اإلسهام يف النمو االقتصادي للبلدوسيتمكَّنونحون باملهارات املناسبة لَّمس

ألمن البشري،  يف االيت تعاين من مشاكلتسعى إىل حتسني سبل معيشة اجملتمعات احمللية الريفية، وال سيما 
  . الشعبية والسودانالدميقراطيةذ حالياً يف إندونيسيا وأوغندا ومجهورية الو نفُّت

  
ى الزراعة كوسيلة لزيادة القائمة علالتركيز على تعزيز سالسل القيمة الفعالة يف وقد بدأ مقررو السياسات 

 نشرت اليونيدو ورقة عمل ٢٠٠٩يف عام و.  الزراعة يف احلد من الفقرتؤدِّيهتوسيع الدور القيادي الذي 
وتعرض الورقة مفاهيم . "هنج اليونيدو: حتليل سلسلة القيمة الزراعية وتنميتها" بعنوان ها موظفوأعدَّها

. تحقيق األهداف اإلمنائيةلر قوى السوق ومعايري هامة يف جمال تعزيز سالسل القيمة الزراعية بطريقة تسخِّ
اليت أفاد فيها حتليل املختلفة  السيناريوهات توضِّحعدة دراسات حالة ورقة ال تقدِّم وعالوة على ذلك،

ولوضع هذه املفاهيم واملعايري قيد . سالسل القيمة يف حتديد أفضل التدخالت اليت تعود بالنفع على الفقراء
 يف جزر القمر  يف إعداد مشاريع لتعزيز سالسل القيمة الزراعيةاإليفاد والفاوالتنفيذ، تشارك اليونيدو مع 

أيضاً، بالتعاون مع حكومة مجهورية الكونغو، مشروعاً يهدف إىل تعزيز سالسل اليونيدو وتعد . والسودان
 . جيةاالقيمة احلر

 زجيّهعامل مكسيكي 
على معدات احملافظة 

   اخليزران
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 كمورد طبيعي متجدد يف للخيزرانوجيري تنفيذ مشاريع متنوعة هتدف إىل تعزيز االستخدام الصناعي 
 يف عام التقينوقد أصدرت اليونيدو دليلني للتدريب . سيك واهلندليشيت وكينيا واملك- ثيوبيا وتيمورإبلدان ك
ثيوبيا؛ والدليالن إ يف املناطق املرتفعة واملنخفضة من اخليزران مبادئ توجيهية بشأن زراعة يتضمَّنان ٢٠٠٩

 )٣(.متاحان أيضاً بنسختيهما اإللكترونية يف قسم املنشورات على الصفحة الرئيسية ملوقع اليونيدو الشبكي

 واحلد من الفقر يف النظم التصحُّر مبكافحة ُيعىن مشروع جديد ملرفق البيئة العاملية ٢٠٠٩وأطلق يف عام 
 الذي املفهوم هذا املشروع ويروِّج.  املغرباألجزاء الشرقية مناإليكولوجية للهضاب العليا الواقعة يف 

 إال يف سياق احلد من الفقر ما ميكن حتقيقه الالتصحُّر من تدهور األراضي ومكافحة الفعَّالأن احلد مفاده 
 .يف املناطق الريفية وبتنفيذ إجراءات متكاملة يشارك فيها أصحاب املصلحة من مجيع املستويات

    
 صناعات اجللود واملنسوجات 

      
د يف ولاجلمنتجات  حتسني صناعات الدباغة ويف ، يف قطاع اجللود،ل أحد جماالت تركيز اليونيدو الرئيسيةمتثَّ

نوفمرب /تشرين الثاينبورصة، تركيا، يف مت يف ظُّن وقد. إثيوبيا وبنغالديش ورواندا ومايل ونيجرييا واهلند
كما . شاركني من آسيا وأفريقيا، ملنظف إلنتاج اجللوداألتكنولوجيات ال حولحلقة عمل ملدة أسبوعني 

ات اجللدية يف باكستان والصني وكينيا شاركت اليونيدو يف أنشطة إعداد مشاريع من أجل إنعاش الصناع
من خالل األخذ  حتقيق املستوى األمثل للعملياتوليسوتو ومنغوليا واهلند، مع تركيز خاص على 

  .نظفاأل اتتكنولوجيالب

  البلد ووحدات تصنيع املنتجات اجللدية يفاملدابغ حتسني مستوى علىثيوبيا إوتواصل اليونيدو مساعدة 
 صنع وشركات باملدابغ اخلاصة وضع املعايري املنظمة بشأن الصادرة عنلتوجيهية التقنية باستخدام املبادئ ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣(  www.unido.org.  

عمال جلود من 
 يتلقونأفريقيا وآسيا 

 عمل حلقة يف اتدريب
 تكنولوجيات حول

اإلنتاج األنظف 
يونيدو يف عقدهتا ال
   تركيا
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 لتكنولوجيا صناعة اإلثيويبملعهد املوجودة يف ا اعتماد املختربات  يف أحد اإلجنازات الرئيسيةومتثَّل. األحذية
 .اجللود واملنتجات اجللدية

 بدأ تنفيذ برنامج يهدف إىل استكشاف سبل احلد )٤(،"ش آسياسويت" يف التنمية التحوُّلويف إطار برنامج 
هل الربنامج بإجراء تقييم اسُت و.لتصديرلغالديشية ن املنتجات اجللدية البابليةمن األخطار البيئية وزيادة ق

  ، ع الدباغة يف هازاريباغ جتّميتألف منها احمللية اليت املدابغواستعراض للتكنولوجيا املستخدمة حالياً يف 
وضعت و.  على سبيل املثالاملهنيتني،من ناحية إدارة املياه واستهالك الطاقة والصحة والسالمة وذلك 

عدد من هذه مت تطبيق  ألفضل التكنولوجيات املتاحة، وجتريبـي القيام بإيضاحاليونيدو توصيات بشأن 
  .بالفعلالتكنولوجيات 

  

فهذا البلد هو . افسية شاغالً آخر للصناعة يف بنغالديش التنتشكِّل القدرةة، يوعالوة على الشواغل البيئ
 هذه بإمكان ومل يعد ،بيد أن املنافسة تتعاظم. ثالث أكرب منتج للمالبس يف العامل، بعد الصني وتركيا

اململكة املتحدة وجامعة يف وبالتعاون مع كلية لندن لألزياء، . الصناعة االقتصار على القص واحلياكة
مت اليونيدو املساعدة إىل معهد األزياء والتكنولوجيا التابع للرابطة م التطبيقية يف أملانيا، قّداين للعلورنيدير

 .املنتجاتالصادرات وبنغالديش، إلنشاء مركز لتطوير ب املالبس يف داكا، ومصدِّري ملصنِّعيالبنغالديشية 
تطوير منتجات جمال صناعة يف ه الهذ إىل تقينالدعم الأكتوبر بدأ املركز تقدمي خدمات /ويف تشرين األول

ضعت خطة تطوير استراتيجية مخسية هتدف إىل تقوية املعهد الوطين للتدريب والبحث وقد ُو. جديدة
 .والتصميم يف جمال املنسوجات عن طريق إبرام شراكات بني القطاعني العام واخلاص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ملنشآتدى ال املستدامني واإلنتاج االستهالك تعزيز إىل  هتدفاألوروبية املفوضية من مبادرة هو" آسيا سويتش "برنامج  )٤(

  .آسيا يف املستهلكني وجمموعات واملتوسطة الصغرية

املنسوجات مومصّم
  يف املقبلونزياءواأل
   الديشغبن
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ويعتمد اقتصاد مدينة بواكيه، . المعظم بنيتها التحتية خالل سنوات االقتتقد فقدت  كوت ديفوار كانتو
، مارس/ويف إطار برنامج بدأ تنفيذه يف آذار. وهي ثاين أكرب مدينة يف البلد، اعتماداً كبرياً على صناعة القطن

يصبح مركز لالقطن يف بواكيه مدمَّر خاص بجتديد وإعادة جتهيز مركز جمال تقدم اليونيدو املساعدة يف 
من خالل هذا أن تستعيد كوت ديفوار اليونيدو وتتوقع . يف كوت ديفوار إنتاج القطناخلاص بالتصنيف 
  زيد إيراداهتا ت قدرهتا على املنافسة والنوعية وبذلك تتحسَّن للقطن اجليد كمصدِّر الدولية مسعتهاالربنامج 

 .من بيع القطن

ة العربية السورية،  اليونيدو ورقة استراتيجية عن تنمية قطاع النسيج واملالبس يف اجلمهوريوأعدَّت
 حتديث نظامي تصميم املالبس وتصنيعها باالستعانة باحلاسوب يف مركز تطوير النسيج علىوساعدت 
 . يف حلبواملالبس

    
  دعم الصناعات الصيدالنية من أجل حتقيق األهداف    - دال

 اإلمنائية لأللفية
 صحة الطفل وصحة -  بالصحةتتعلق حتديداًثالثة من أهداف األمم املتحدة اإلمنائية الثمانية لأللفية هناك 

 الصحة ركناً أساسياً يف مجيع اجلهود اليت تبذهلا أسرة متثليدز، يف حني ألا/األم وفريوس نقص املناعة البشرية
 .األمم املتحدة للقضاء على الفقر

 إمجايل )٥(،The Business of Health in Africa (2007) منشورهاة، يف ـدوليـل الـويـمـة التــسـر مؤسوتقّد
   دوالر، باليني ٣,٨القيمة السنوية لسوق املستحضرات الصيدالنية يف أفريقيا جنوب الصحراء مببلغ 

 منه يف أفريقيا املستحضرات الصيدالنية صناعاتال تتجاوز نسبة و
ويتركز إنتاج األدوية املنقذة للحياة يف عدد .  يف املائة٣٠ إىل ٢٥

 يف املائة من مصانع ٧٠ حيث يوجدية، قليل من البلدان األفريق
يف أخرى  يف املائة ٢٠ يف جنوب أفريقيا، والصيدالنيةاملستحضرات 

 يف املائة املتبقية فتتقامسها البلدان ١٠غانا وكينيا ونيجرييا، أما نسبة الـ
 األدوية األساسية بأسعار معقولة احلصول علىوتعد كفالة . املتبقية

تواجهها احلكومات يف إدارة نظم الصحة أحد أصعب التحديات اليت 
 موارد مالية أتيحت، ٢٠٠٠ومنذ عام . العامة يف البلدان النامية

 مثل الصندوق العاملي ،ضخمة عن طريق املؤسسات املالية الدولية
يدز والسل واملالريا، ومن أجل زيادة إمكانية احلصول على األدوية املضادة لتلك األمراض وغريها ألملكافحة ا

 يف إمدادات حدثتوعلى الرغم من الزيادة اليت . "األمراض االستوائية املهملة" اليت ُتسمَّىمن األمراض 
فرة من األدوية املعقولة ا املتوالكميةاألدوية األساسية يف السنوات األخرية، ال يزال هناك تفاوت كبري بني 

املتشددة اخلاصة وضع القواعد والنظم الدولية ومما يفاقم ال. األسعار واحتياجات الفئات األفقر من اجملتمع
 .درجت يف االتفاق املتعلق باجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكريةأُاليت و االختراع برباءات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٥(  www.ifc.org/ifcext/healthinafrica.nsf/Content/FullReport.  

 سكان أفريقيا جنوبيشكّل
 عدد يف املائة من ١١صحراء ال

سكان العامل، يف حني تبلغ نسبة 
 يف ٢٤مراض األاملصابني منهم ب

 على مستوى املصابني هبااملائة من 
أقل من على صحتهم نفق  وُي،العامل
صرف ُت يف املائة من املبالغ اليت ١

 .على الصحة على مستوى العامل
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وقد مدد .  اليت ال حتمل امساً جتارياًاألدوية أقل البلدان منواً إنتاجها احمللي من أن تزيدويتمثل أحد احللول يف 
حقوق امللكية الفكرية املهلة احملددة ألقل البلدان منواً لالمتثال ألحكام من  ةالتجاراملتصلة باجلوانب اتفاق 
ويتمثل اخليار اآلخر يف استفادة حكومات البلدان .  هلا فرصة ساحنةوبذلك أتاح، ٢٠١٦ حىت عام االتفاق

وهذا هو اجملال . ات الصيدالنية حملياً االتفاق إلنتاج املستحضراالنامية استفادة تامة من املرونة اليت وفرها هل
، ٢٠٠٩يف مشروع دخل مرحلته الثانية يف عام و. الذي ميكن لليونيدو أن تلقي فيه بثقل خرباهتا الكامل

وستعمد . تسعى املنظمة إىل زيادة اإلنتاج احمللي يف أفريقيا من األدوية األساسية اليت ال حتمل امساً جتارياً
 املشروع، إىل تزويد املنشآت الصغرية واملتوسطة يف عدد من البلدان النامية باألجهزة اليونيدو، يف إطار هذا
ويتضمن . ال حتمل امساً جتارياً وإتاحتها للفقراء بأسعار معقولةاليت ساسية األألدوية لالالزمة لإلنتاج احمللي 

 هذه وتنفَّذ، ملنشآتااملشروع أنشطة استشارية وتروجيية وبناء قدرات مؤسسية وأنشطة على مستوى 
 ، وترويج أيضاً على إقامة شراكات األعمالوسُيشجَّع.  شكل مبادرات جتريبيةيفاألنشطة األخرية 

 من مشاريع املكتسبةاخلربات إىل وسيستند هذا املشروع . بني بلدان اجلنوبفيما  والتعاون ،االستثمار
 .  اجلغرايفهسابقة، بيد أنه سيسعى إىل توسيع نطاق

 ،يوليه، شاركت اليونيدو يف استضافة اجتماع مائدة مستديرة ألصحاب املصلحة املتعددين يف غانا/وزويف مت
وعمل  . احملليةالطبيةاحلصول على األدوية عن طريق تنمية صناعة املستحضرات إمكانية حبث سبل حتسني 

 .  لتنمية هذا القطاعاملشاركون من القطاعني العام واخلاص معاً على وضع هنج واستراتيجية مشتركني

 طالباً من مخسة بلدان أفريقية، هي أوغندا ومجهورية تنـزانيا املتحدة ١٤وبفضل رعاية اليونيدو، اجتاز 
 متقدم يف جمال اإلنتاج تدريبـي يتألف منها برنامج منائط من أربع منيطتنيوكينيا وليسوتو ونيجرييا، أول 

 كيليماجنارو للصيدلة يف موشي، مجهورية كليةربنامج ونظمت ال. الصناعي للمستحضرات الصيدالنية
امعة هاورد، جب الصيدلة كليةيو ودامعة بورجب الصيدلة والعلوم الصيدالنية كليةتنـزانيا املتحدة، بالتعاون مع 

 مواضيع تطوير األدوية وتصنيعها اآلنومشلت الدورات حىت . وكلتامها يف الواليات املتحدة األمريكية
 .لتنظيمية ومسائل االمتثال ملعايري النوعيةواملسائل ا

بون يف جمال متدّر
الصيدلة الصناعية من 
   مخسة بلدان أفريقية
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 كرابطة ،اليت ال حتمل امساً جتارياً رابطة اجلنوب األفريقي لألدوية مت تدشنيديسمرب /ويف كانون األول
وهتدف الرابطة .  تعزيز التعاون داخل قطاع املستحضرات الصيدالنيةال تستهدف الربح وترمي إىلطوعية 

ال حتمل امساً جتارياً وتتسم جبودهتا اليت ألدوية للذايت واملوثوقية يف اإلنتاج احمللي إىل حتقيق االكتفاء ا
 مشاركة نشطة يفوقد شاركت اليونيدو . ومعقولية سعرها داخل اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

ساسية األ هامت املساعدة يف صياغة نظامها األساسي ووثائقوقّداملذكورة،  الرابطة لتدشني اتالتحضري
جدوى تصنيع أدوية جيدة تقييم  اليونيدو شركتني يف غانا من مكَّنتويف إطار نفس الربنامج، . خرىاأل
يدز واملالريا والسل ولقدرة هذه الصناعة على االستمرار من الناحية ألا/ادة لفريوس نقص املناعة البشريةمض

 .االقتصادية، وكذلك إلنتاج أدوية أساسية أخرى
    

 التكنولوجياستثمار واال - هاء
  

 رئيسي للتنمية واحلد من حمفِّزدور يؤدِّي  كما أنه املضيف، االقتصاد يفلالستثمار املباشر األجنيب أثر إجيايب 
الناشئة يف جهودها لتعظيم  األسواقبلدان بلدان النامية والدعم لوتبذل اليونيدو كل ما يف وسعها . الفقر

 . ى أراضيها األجنبية علاملنشآتفوائد وجود 

 أثناء ٢٠٠٨أكتوبر عام / يف تشرين األولهلّويضم برنامج اليونيدو اإلقليمي لترويج االستثمار، الذي اسُت
 علىانعقاد االجتماع الرابع لشبكة هيئات ترويج االستثمار يف أفريقيا، العناصر الالزمة ملساعدة البلدان 

باشر األجنيب إىل التركيز على نوعيتها، وتعزيز االستثمار  من التركيز على حجم تدفقات االستثمار املالتحوُّل
فالدراسة االستقصائية . بعض اإلجنازات اهلامةبالفعل لربنامج ا قد حقَّقو. حتقيق منو تنافسيمن أجل  احمللي

 الشركات األجنبية واحمللية تشملللمستثمرين يف أفريقيا، وهي العنصر األول من عناصر الربنامج اإلقليمي، 
 هذه الدراسة االستقصائية يف جيري تنفيذو. ري السياسات بقاعدة معلومات واسعةرِّد مق وتزوِّ،على السواء
وستتيح البيانات املستخلصة من . ٢٠١٠نجز خالل النصف األول من عام  وسُت، بلداً أفريقيا٢٠ًأكثر من 

ستساعد الشركات كما ئدة للبلد؛ الدراسة لوكاالت ترويج االستثمار حتديد أصناف املستثمرين األكثر فا
 على الترويج للسياسات القائم القدرات الوطنية يف جمال لتعزيز فرص األعمال وتشكيل قاعدة استبانةعلى 

 .أكثر كفاءة يف استخدام املواردلترويج االستثمار تكون وضع استراتيجيات يف جمال األدلة و

 أهنا جتمع بيانات على مستوى من حيثيدة من نوعها والدراسة االستقصائية للمستثمرين يف أفريقيا فر
قد و. القارة عن دوافع املستثمرين وعن أداء املؤسسات احمللية وتصوراهتا وتغطي مجيع قطاعات االقتصاد

 وهي منصة رصد االستثماراملتعلقة بمعلومات على اإلنترنت لل تصميم منصة الريادة يف اليونيدو تولَّت
وستوفر هذه املنصة طائفة من البيانات والتحليالت . ٢٠١٠نهاية عام بر بدء تشغيلها ، ومن املقراالستثمار

ونظراً التصاهلا . خرآ عن الشركات احمللية واملستثمرين األجانب ال ميكن احلصول عليها من مكان ساسيةاأل
 ، ذلك الوكاالت ألصحاب املصلحة املعتمدين، مبا يفميسَّراًبحث فيها ال فسيكون إجراء اإلنترنتبشبكة 

 .فرادى املستثمرينكذلك  و، ومؤسسات القطاع اخلاص،واإلدارات احلكومية

 هبدف كفالة الدعم احمللي إلجراء الدراسة االستقصائية عن مكثفةذ يف البلدان املشاركة عملية توعية نفَّوُت
إذكاء وعي أصحاب ى عل العملية تشتملو. املستثمرين والستدامة الربنامج اإلقليمي لترويج االستثمار
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 وقد أفضت إىل إنشاء جلان تنفيذية يف كل بلد مشارك تضم ،املصلحة املعنيني بشأن الربنامج وفوائده
وكانت مرحلة . رابطات القطاع اخلاص ووكاالت ترويج االستثمار وغريها من املؤسسات الوطنية املعنية

 بالتعاون الوثيق مع تلك املؤسسات ُنفِّذتفريقيا قد اإلعداد إلجراء الدراسة االستقصائية عن املستثمرين يف أ
 من اً اليونيدو فرقدرَّبت ٢٠٠٩ويف عام .  البحوثومؤسساتاملكاتب اإلحصائية الوطنية كذلك مع و

شخصية مع املديريني التنفيذيني القابالت امل اختيارهم خصيصاً إلجراء مت يف كل بلد، اتموظفي اإلحصاء
 .عينني، وذلك من أجل كفالة أعلى درجة من دقة البيانات وموثوقيتهاللشركات أو مسؤوليها امل

، اليت يتم مجعها ذات فائدة قصوى للمستفيدين البيانات أن تكون الدراسة االستقصائية وكفالة لتعزيز آثارو
  سيتوىل عنصر بناء القدرات يف الربنامج اإلقليمي كفالة أن تكون املؤسسات املعنية على املستوى 

الة لقطري قادرة على استخدام البيانات املستخلصة من الدراسة االستقصائية يف تصميم استراتيجيات فّعا
 .االستثمارلترويج 

وسينشئ . ل برنامج مصافق التعاقد من الباطن والشراكات عنصراً حمورياً آخر يف الربنامج اإلقليميوميثّ
 موظفو هذه وسيستخدم.  غرف التجارة الوطنيةاملشروع مصافق حملية داخل مؤسسات مضيفة خمتارة مثل

،  تقييم قدرهتا على املنافسةعلى ملساعدة املنشآت احمللية الصغرية واملتوسطة لوضع معايري املقارنةاملصافق أداة 
 من الباطن  للمشترين الرئيسيني والتعاقدتقوم بالتوريدقادرة على املنافسة ل إىل جهات وُّ من التحلكي تتمكَّن

إبرام كان جيري  ٢٠٠٩ عام خاللو.  لالرتقاء واالستثمارموصى هبا ولتزويد إداراهتا خبطة عمل ،معهم
 اهلياكل إلقامة الترتيبات بشأناتفاقات مع مؤسسات بشأن استضافة مراكز التعاقد من الباطن والشراكات و

تحدة وجنوب أفريقيا وزامبيا وغانا  أوغندا ومجهورية تنـزانيا املمن بينها ،املؤسسية الالزمة يف عدد من البلدان
  الكبريةعرب الوطنية التواصل مع الشركات هي هذه املراكز يف كل بلد كون مهمةوست. وكينيا ونيجرييا

وتقييم أداء الشرائية والشركات اململوكة للدولة هبدف االطالع على احتياجاهتا من املشتريات وخططها 
. ، بغية تقييم حالة قدراهتا التنافسيةيف قطاعاهتا املختلفةكات الدولية،  احمللية مقارنة بالشراملنشآتوقدرات 

وتعكف اليونيدو حالياً على تصميم نظام داخلي إلدارة . االستثماررصد  مبنصةربط هذه املراكز أيضاً ُتوس

شبكة اليونيدو هليئات 
ترويج االستثمار يف 
أفريقيا تدعم ترويج 
االستثمار األجنيب 

 يف ةالعايل النوعي
 أفريقيا
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 ةثالثتسهيل إدارة قواعد البيانات اخلاصة بالشركات وإدماج العناصر الإىل هدف يتكنولوجيا املعلومات 
 . املوّردينوبناء قدرات املقارنة  ووضع معايري املزاوجةملراكز التعاقد من الباطن والشراكات، وهي 

سبتمرب أول دورة تدريبية يف جمال وضع معايري /نوب أفريقيا يف أيلولجب اليونيدو يف بريتوريا وعقدت
تعاقد من لل مراكز وجيري إنشاء .ايجنوب أفريقيف لصاحل مراكز التعاقد من الباطن والشراكات املقارنة، 
 .شراكات يف اهلند لقطاعي تصنيع السيارات واجللودالالباطن و

 منشآت وإقامة القائمة املنشآتوجيري تنفيذ مشروع يف العراق إلنعاش القطاع اخلاص من خالل حتديث 
 داخل املنشآت لتنمية وحداتأُقيمت وقد .  حتديداً بقطاع املنشآت الصغرية واملتوسطةفيما يتعلق ،جديدة

 النطاقواسعة  برامج تدريبية ٢٠٠٩ذت يف عام ُنفِّو. مؤسسات عراقية يف حمافظات بغداد واربيل وذي قار
 من ٣٠٠بت اليونيدو أكثر من رَّود.  القانونيني واملستشارين،االستشارينيواخلرباء  ،ملنظمي املشاريع

ز كِّوستر.  منشأة من املنشآت الصغرية واملتوسطة٢٠٠ن مت دعماً تقنياً ألكثر م املشاريع وقدَّمنظِّمي
 خدمات تنمية املنشآت املنشآت على تقدمياملرحلة التالية من املشروع على تعزيز قدرات وحدات تنمية 

إنشاء منصة تعليم على  و،دين باستخدام منهجية مصافق التعاقد من الباطن والشراكاترِّوقدرات املو
  .ي املشاريع احمللينيإلكترونية من أجل منظم

  

تساعد اليونيدو 
صاحبات املشاريع 

كجزء من إطار 
والتنمية ثقافة الشراكة 

    الصنييف
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 للبلدان النامية واالقتصادات يفسح اجملال فهو. بناء القدرات التجارية هو مفتاح التنمية الصناعية املستدامة
ستقبل يف امل االقتصادي هاعلى تأمني منوبذلك يساعد و السوق العاملية، للنفاذ إىلاليت متر مبرحلة انتقالية 

 إىل النفاذ أخذت تسّهلاإلقليمية وة املتعددة األطراف يتفاقات التجارال اويف حني أن. احلد من الفقرعلى و
 حيبطهالتجارة العاملية من ا الفوائد الكاملة جلينحماوالت العديد من البلدان النامية فإن األسواق العاملية 

  ملتطلبات السوقواملستجيبةكافية البنية التحتية الإىل إمدادات تنافسية وعلى توفري  القدرة االفتقار إىل
  .نوعيةاخلاصة بال

  جهود من  ا البلدان املتعاملة معه ما تبذلهمة خصيصا لدعممَّم اليونيدو جمموعة من الربامج مصتقدو
   ها بناء القدرات التجارية يف العديد من مشاريعكما أهنا ُتدرج ، للتجارةالضروريةبناء القدرات ل

  . األخرىاهوبراجم
    

  القدرة التنافسية التحسني و -ألف
ال يستطيع كثري من الشركات يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية أن يواكب البيئة 

وال تقل النوعية أمهية عن الكمية، وميكن أن تكون املعايري الرفيعة . الراهنة الدائمة التطور لألعمال التجارية
ومهمة اليونيدو هي مساعدة البلدان النامية على . ليت يفرضها املستوردون يف العامل املتقدم النمو مرهقةا

إنتاج سلع تليب املعايري الدولية، عن طريق بناء قدرات القطاعني العام واخلاص اليت من شأهنا أن تؤدي 
دت اليونيدو أنه فعال بوجه خاص ومثة هنج وج. بدورها إىل حتسني السياسات واالستراتيجيات التجارية

 ميكن أن تكرره املنشآت األخرى يف تدريبـيوهو حتديد جمموعة من املنشآت لتحسينها يف إطار مشروع 
  .اجملال املعين

 استهلتهالذي ) I’M UP-Syria(برنامج التحديث والتطوير الصناعي  ٢٠٠٩  عام يف هنايةوقد اكتمل
تطوير ل مامَّوكان هذا الربنامج مص.  إيطاليالتهوموَّة العربية السورية  يف اجلمهوري٢٠٠٨اليونيدو يف عام 
، املنسوجات صناعة  يفقيمةال مع التركيز على سالسل ،لبلدا التحويلية يف ةقطاع الصناعلالقدرة التنافسية 

اهلدف كان  و. من االستفادة من الفرص التجارية اجلديدة يف األسواق اإلقليمية والعاملية القطاعمتكنيبغية 
 وكذلك تطوير املهارات احمللية الالزمة اتهو تعزيز القدرات اإلنتاجية على مستوى املؤسسمن ذلك 

 وضع خطط على مؤسسة ٣٦كخطوة أوىل، ساعدت اليونيدو و.  على نطاق أوسعالتحسنيلتكرار عملية 
يف وختطيط اإلنتاج وكذلك حماسبة التكالوتطوير املنتجات وإدارة املوارد البشرية ولتسويق لتفصيلية 

 ةيالصناعاملنشآت  جمال حتسنيتدريب يف ال ومت توفري. البيئيةوالتدابري  الطاقة تدابري االقتصاد يف استهالكل
 إطار مرحلة ويف. السوريةباجلمهورية العربية  وزارة الصناعة يفوطنيني الوظفني املستشاريني والاللخرباء 

=بناء القدرات التجارية ٤
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صغرية منشأة  ٤٠ إىل ٢٠١٠ عام أوائل يف ني مماثلامشورة وتدريب اليونيدو ستقدملمشروع، لثانية 
وستساعد اليونيدو . ةيالزراعوالصناعات الغذائية وقطاعات املنسوجات واملالبس إضافية يف ومتوسطة 

 والسالمة واملسؤولية االجتماعية النوعية  جماالت للمعايري الدولية يفعلى االمتثالشركات حنو عشر أيضا 
  .البيئة والطاقةوللشركات 

        
  االستبصار التكنولوجي

 لصوغ مدخالت يوفِّر فهو. عملية تطوير التكنولوجيانقطة البداية لاالستبصار التكنولوجي عنصر يعترب 
يشجع كما  ،سترشد هبا يف تطوير البنية التحتية التكنولوجية اليت ُيةتكنولوجيالستراتيجيات السياسات واال

برنامج اليونيدو و. هاإدارة التكنولوجيا ونقل  العاملة يف جمالللمنشآت احلوافز واملساعدة رويوفِّعلى االبتكار 
طويلة األجل يف والستراتيجيات املتوسطة األجل ال اصوغ حيفِّزفهو : شقنيذو الستبصار التكنولوجي ل

 مستقبل صناعة بشأنليونيدو ل حايلمشروع على ذلك  ةيداجل  ومن األمثلة- القطاعات الصناعية الرئيسية 
 ويساعد على بناء القدرات يف - دولة بوليفيا املتعددة القوميات ويف بريو  يفو يف األرجنتني املنسوجات

  . تكنولوجيالجمال استخدام منهجية االستبصار 

ما في أكثر وضوحا ار تركيزفِّلشرقية والدول املستقلة حديثا تو ألوروبا الوسطى وااسُتهلت مؤخرامبادرة ومثة 
.  التكنولوجياتطوير حنو  أقوىهجُّ توعلى اعتمادطويل وتساعد مؤسسات املعرفة الملتوسط وا نياألجلب يتعلق

االستبصار على التدريب جنبا إىل جنب مع بناء القدرات يف جمال اختاذ القرارات االستراتيجية ويسري 
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩  للفترةصار التكنولوجياالستبللتدريب على ليونيدو ا برنامج واستمر يف إطار. التكنولوجي

  بصار التكنولوجي تنظيم برامج االستعلى  إىل تطوير القدرات الوطنية واإلقليمية  اهلادفةالدوراتعقد 
  .لبلدان املنطقة

  

تسويق الساعد حتسني 
على زيادة مبيعات 

اجلمهورية  منتجات
  السوريةالعربية 
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  للمواصفاتطابقة امل واخلاصة بالنوعيةالبنية التحتية   -باء

 
  اخلاصة بالنوعيةالبنية التحتية 

استحدثت على مر السنني، و. جدت لتبقىي شك يف أن املعايري يف جمال التجارة ُوأل  جمالمل يعد هناك
 املختلفة اليت تشتمل عليهااخلطوات ب تتعلقعايري امل من شىتوضع املعايري الدولية أنواع املعنية باملنظمات 

 تقدمي املصدِّرين على يتعنيو. صحة والبيئةالسالمة والاملنتجات النهائية وأثرها على بعملية اإلنتاج وكذلك 
ينشأ  وال يقتصر تأثري ما. ذه املعايريهل مطابقة مأن منتجاهتتثبت  من مؤسسات معترف هبا دوليا شهادات
 ني احملليني املستهلكبل هي تفيد أيضا الصادرات، أرقام  ازدياد علىالنوعيةحتسينات يف املطابقة من  من تلك

 ،عامليال  على الصعيدعايرياملكافية يف وضع مشاركة البلدان النامية  ال تشارك وحاليا. وقوة العمل والبيئة

ر  التبصُّ علىتدريب
التكنولوجي يف 

   سلوفاكيا

 يف جمال تدريب
  القياسي توحيد ال

   يف بنغالديش
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اليت تقدمها  ة من املساعد جزء كبريويركِّز". لمعايريل ةواضع "ال" متلقية للمعايري" تكون أن إىل متيل فهي
  .قدرات الوطنية يف جمال املعايريلبلدان النامية على تطوير الا إىلاليونيدو 

 تطوير على اتختبارواالمعايري للمساعدة معهد بنغالديش  الستعراض واصلت اليونيدوخالل السنة قيد او
 بنغالديش النوعية يف برنامج دعم  يف إطار اليونيدواملقدمة منلمساعدة التقنية لنتيجة و. تهااملعايري ومواءم

ل على االعتماد  للحصوطلبا لعلم القياسبنغالديش الوطين م معهد قّد ميوله االحتاد األورويب، الذي
 يرين يف قطاعربنامج للمصدِّالذي يقدمه الالدعم وأدى .  احلرارةة ودرجلبارامترات خاصة بالكتلة

توقيع مذكرات تفاهم إىل  يف قطاع مصايد األمساك والتتبُّع األمساك إىل اعتماد نظم ومصايداملنسوجات 
  .امعات عاملية رائدةجمع  وكذلك ةأوروبيو حملية  منسوجاتلتعاون بني شركاتبشأن ا

    

    
ة، يناالبستاملنتجات  واملنتجات اخلشبية، وواخلشب ، العسل-  زامبيا عديدة يف ق صادرات تقليديةقّحتمل و

مطابقتها  إثبات عدمبسبب وذلك  ،ستحقهت النجاح الذي - والقطن واملالبس  ،واجللود واملنتجات اجللدية
اليونيدو ومنظمة التجارة العاملية بتمويل من معا  استهلتهوع جديد  مشرويف إطار. للنوعيةللمعايري الدولية 

ن أداء الصادرات يف زامبيا من خالل تعزيز اإلطار ، سيحسَّ)نوراد(الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي 
 وسيعاجل. والنوعية ات، واالختبارواملقاييس، ،نيةتق الواللوائح ،دعم املعايريالذي يالتشريعي الوطين 

 بنية ة، وسينشئ القانونياملقاييس وال سيما، واملقاييس اتاملشروع أيضا أوجه القصور يف املعايري واالختبار
للتبادل  السبيل وسيمهداالعتماد يف اجملاالت ذات الصلة، مع توفري  ،حتتية ذات مصداقية لتقييم املطابقة

  لبنية ل  مفصالااليونيدو تقييمأجرت  ملشروع،من اخالل املرحلة األوىل و.  املتعدد األطرافالتجاري
   ون النهائيوناملستفيدو. للنوعية سياسة وطنية تّوج بصوغ ،لبلدا اخلاصة بالنوعية يف ةوطنيالالتحتية 
  ن يف قطاعات و واملصدرهم الصناعات التحويلية التجارة لصاحلاملعونة ب  اخلاص املشروعامن هذ

 للوائح وسيكونون أقدر على االمتثال اإلنتاج كاهنم التوسُّع يفبإمكون يسالذين  ،التصدير االستراتيجية

يف ن وال النّحيستفيد
  مبادرة منزامبيا

    التجارةلصاحلاملعونة 
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   وإصدار الشهادات اتاالختبارخاصة بعتمدة ممرافق وجود  بفضل،  يصدِّرون إليهااليتالبلدان معايري و
  .يف زامبيا

نوعية  الا، مسائل ومنشوراهتها من خالل حبوثأيضا، تتناول املنظمة، العديدةاليونيدو  مشاريعوإىل جانب 
بناء اليونيدو بالتعاون مع املنظمة الدولية للتوحيد القياسي منشورا بعنوان قد أصدرت و. القياسيتوحيد الو

تقييم عن  عامة واضحة نبذة يقدِّمهو دليل شامل سهل االستعمال و ،أدوات تقييم املطابقةجمموعة : الثقة
 الدولية  واملنظمةاملشترك بني اليونيدوللمنشور ة  متابعوميثل املنشور. املطابقة ودوره يف التجارة الدولية

 عرض الذي، هيئات املعايري الوطنية يف البلدان النامية: سريع إىل األمامال التقدماملعنون للتوحيد القياسي 
نشور امليهدف و. بناء القدرات التجارية والتنمية االقتصاديةل ميسِّرا للنوعية باعتبارهامفهوم البنية التحتية 

على  وممثلي املستهلكني يف البلدان النامية وواضعي اللوائح التنظيميةديد إىل مساعدة مديري األعمال جلا
كون أيضا ي احتياجاهتم، على الرغم من أنه ستالئمبنية حتتية فعالة لتقييم املطابقة إقامة فهم تقييم املطابقة و

  . التجارةيفثره  تقييم املطابقة وأمبسألة من يعىنأداة مرجعية مفيدة لكل 

وهو  -  ١٧٠٢٥تقنية الدولية ال بائيةاللجنة الكهر/اإليسو  معيار معمتوافق النوعيةدارة إلإنشاء نظام ومهمة 
 للبلدان وخصوصا، معقَّدة دائما مهمة ي ه-   واملعايرةاالختباراتستخدمه خمتربات تاملعيار الرئيسي الذي 

دليال ليكون  ١٧٠٢٥ املطابقة ملعيار اإليسواليونيدو شور منديسمرب /يف كانون األولوقد صدر . النامية
قبول منتجاهتا يف على  واختباراهتا االعتماد الدويل ملختربات احلصول على البلدان النامية على يساعدعمليا 

 أقدر على على عائق تقين رئيسي أمام التجارة وتكون البلدان النامية تتغلب وبذلك ،خرىاألبلدان ال
  .ا التنافسية يف السوق العامليةقوهتوانب جاستغالل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
بالتعاون مع الرابطة العاملية ملنظمات ، ٢٠٠٨ ديسمرب/نشئت يف حيدر أباد، اهلند، يف كانون األولأُو
القائمة على ) LABNET( ‘البنيت’ للمختربات يونيدوشبكة البوابة ، لبحث الصناعي والتكنولوجيا

  ساعد اليونيدو ت
  بناء القدرات على 

القياس يف جمال علم 
  يف كمبوديا
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 جتميع املعلومات واملعارف يف جمال االختبارات اهلدف من شبكة البنيت هوو .شبكة الويب العاملية
ر منتدى وفّت و، أعضاء من البلدان املتقدمة النمو والبلدان الناميةوتضم الشبكة.  يف املخترباتواملعايرة

 تبمكو  الطاقة الذريةخالل حلقة دراسية مشتركة بني اليونيدو ووكالةو. لتبادل اخلربات واملعلومات
، نظمت هيولي/قدت يف فيينا يف متوزختربات ُعامل اتشبكحول  ومنظمة الصحة العاملية املخدرات واجلرمية

 من خالل إشراك بعض شركاء املنظمة شبكة البنيتاليونيدو اجتماعا لفريق خرباء ملناقشة سبل تعزيز 
على وجه و.  الكفاءةاتتباراخو واعتماد املختربات  القياسيالرئيسيني يف جمال نظم معلومات التوحيد

 واملعايرة، وإدارة اتع مثل االختباريضانشر املعلومات عن موب شبكة البنيت ميكن أن تقومالتحديد، 
بالتعاون وميكن أن تيّسر الشبكة أيضا، . تصميمالوالنسقي  والترتيب من التخطيط إىل االعتماد، اتاملخترب

 الدروس املستفادة وأفضل تبادل احلاالت، دراسات ينهاوبوسائل من ب، ذات املصلحةمع خمتلف اجلهات 
  .ارسات املطبقة يف خمتلف البلداناملم

ويستند . مقرري السياسات ال يدركون مفهومه دائما إدراكا تاما أساسي للتجارة، ولكن وعلم القياس
نتجات واخلدمات أو الكيميائية اليت حتدد كمية امل/ والفيزيائية القياسات إىلمعظم التجارة العاملية 

 ،فهي. علم القياس ذو شقنيتطوير ب فيما يتعلقليونيدو يف جدول أعمال التنمية العاملية ادور و. تهاونوعي
لمشاريع ل الدعم التقين تقدم ثانيا،، وهي. لصناعةباصلة تنشر املعارف املل منتدى عاملي تقوم بوظيفةأوال، 

  . اخلاصة بالنوعيةوطنيةز البىن التحتية العّزتعلم القياس وبصلة تامل

 اتفاقية شراكة  علىاملكتب الدويل لألوزان واملقاييس واملكاييلواليونيدو قّعت  و٢٠٠٨يف هناية عام و
 إىل احلد  وتقليل احلواجز التقنية أمام التجارة، النمو االقتصادييف التنمية الصناعية أثراستراتيجية لتعزيز 

املنظمة واليونيدو اتفقت  ٢٠٠٩يف عام و. يالنامية يف االقتصاد العامل دمج البلدان على، واملساعدة األدىن
 متوِّهلالتعاون يف أنشطة  على ااملكتب الدويل لألوزان واملقاييس واملكاييلو القانوين لعلم القياسالدولية 

ملا لعلم  والترويج يف عدد من املناطق اخلاصة بعلم القياس تعزيز البىن التحتية علىاليونيدو للمساعدة 
املكتب الدويل وعدة أنشطة مشتركة بني اليونيدو وهناك . بناء القدراتللتجارة ولأمهية من القياس 

 الصناعي، عن علم القياسمنشور تقين إصدار  من بينهايف مرحلة التخطيط،  لألوزان واملقاييس واملكاييل
 حلقاتمت تأسيسه مؤخرا، وعقد  ، الذي(AFRIMETS)األفريقي لعلم القياس نظام إىل الوتقدمي الدعم 
  .صةعمل متخص

متطلبات التقنية أيضا لل ميتثلوااملنتجني يف البلدان النامية أن على  الوفاء باملعايري الدولية، جيب وإىل جانب
أصبحت معايري وقد .  الرئيسي لسالسل القيمة العامليةاحملرِّك اليت هي ،لشركات عرب الوطنيةل  التقنيةوغري

 الوفاء هبا إذا  املنتجني يف البلدان الناميةيتعني على من الناحية العملية،ية عديدة معايري إلزامية خاصة وطوع
كمال بإ مبساعدة مالية من النرويج، ،اليونيدوتقوم و. لوصول إىل األسواق العامليةا ون إىلطمحي كانوا
  .٢٠١٠ وستنشر نتائجها يف عام ، يف هذه املسألةأحباثها
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  الصحة النباتيةشروط ة وي الصحروطللشاالمتثال 

سالمة ل(وتدابري الصحة النباتية ) سالمة البشر واحليواناتل(صحية التدابري  الاجة إىلاحلال جدال يف 
املصّدرة على البلدان الصحية ولوائح الصحة النباتية مفيد للبلدان املستوردة و واالمتثال للوائح). النباتات

 املنتجات تعقّبوإمكانية . الصادرات حتسني نوعية علىساعد تو ي املستهلكنيمحت  تلك اللوائح ألن،سواءال
 رئيسياشرطا سريعا  إىل أن تصبح سبيلها يف -  من يد الزارع إىل رف املتجر أي - " املائدة من املزرعة إىل"

نتجني على إىل األسواق العاملية، وهي أيضا، بوصفها نظاما فعليا إلدارة سلسلة العرض، تساعد املللنفاذ 
  .مهتنوعية منتجا حتسني

 ينطوي ،الصحة النباتيةشروط ة ويالصحللشروط  االمتثال بشأنقد اعتمدت اليونيدو هنجا متعدد اجلوانب و
 البىن التجارية، وتطوير وإىل الرابطات احلكومات  إىلساعدةتقدمي املعلى تقدمي الدعم للصناعات الزراعية، و

  .التحتية ذات الصلة

 -  البلد قائمة الدول املنتجة للكاكاو يف العامل  ويتصدَّر-  لقهوة والكاكاولر رئيسي يفوار مصدِّكوت دو
 األوكراتوكسني وهن يكوتوكسني مسرِطاميف اآلونة األخرية  هاهددي صادراته إىل االحتاد األورويب إال أن
جمال ات كوت ديفوار يف سلطإىل اليونيدو املساعدة وتقدم . ع الفطرياتانوأ الذي ُتفرزه بعض ألف

 اتخترباليونيدو أحد امل جهَّزت وقد. حتديد نقاط التلوث احلرجة واعتماد أساليب مالئمة ألخذ العينات
. وحتسني املباينتدريب املوظفني قامت ب يف النب والكاكاو، واألوكراتوكسني ألفبأدوات للكشف عن 
. باألوكراتوكسني ألفحديد مستويات التلوث  من الكاكاو والنب لتةعين ٢ ٠٠٠وجرى حتليل أكثر من 

 بناء على تما بعد احلصاد، وساعدو اإلنتاج يتممارسات جيدة خالل مرحلتطبيق نظمة امل واستحدثت
، اوأفالم، جاهزةبرامج إذاعية  و،مشلت املواد التروجيية اليت أعدهتا اليونيدو منشوراتو. املشكلةبالوعي 

 حبوب حتسني مجع
 من خطر حيدالكاكاو 

الفطريات يف كوت 
  ديفوار
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لعاملني يف تالئم امت تعديل برامج التدريب لو .قادرين على القراءةصور لتدريب غري الصندوق وكذلك 
  .ة وتعاونييةقر ١ ٢٦٠مجيع مراحل سلسلة التوريد يف أكثر من 

      
   التجارةلصاحلاملعونة  -جيم
إدرار  فرص العمل وهتيئة على اقدرهتبالتجارة، ، متثل  من العوملةميكن حتقيقها اليت اجلّمة املكاسب  بنيمن

قادرة على الفوائد تعود على البلدان أعظم ال أن أمد بعيداالقتصاديون منذ ويدرك . أوضح املكاسب ،الثروة
 القطاعات ومتتد إىل بثمن، ُتقدَّرتأتية من الصناعات التحويلية ال التآزر املوأوجه . عةتصدير السلع املصنَّ

بنية حتتية واحلصول من مؤسسات ولزم من ما ي بناء إىلومع ذلك ال تزال بلدان عديدة حباجة . األخرى
 لصاحلاملعونة وقد انبثقت مبادرة .  ذلك ممكناجيعل اإلطار القانوين الذي وإجيادعلى التكنولوجيا واملهارات 

 تستفيد من قواعد التجارة لكي إىل املساعدة ةبلدان حمرومة كثريفيه تاج حتالتجارة عند منعطف حاسم 
  شريك كما أهنا  ، التحويليةاهتاساعدة البلدان على تطوير صناعمب مكلفةيدو اليونو. املتعددة األطراف

 املوارد املالية الالزمة تقدِّماليت  لبلدان، وكذلك ل التجارةلصاحللبلدان اليت حتتاج إىل املعونة ل حاسم األمهية
  . ممكناذلكجلعل 

صلة بالتجارة، قررت اليونيدو أن تة التقنية املاملساعديف  منط التجارة العاملية ويفيف ضوء التغريات األخرية و
 العالقات التجارية تغّيرمثلة على هذه التغريات ومن األ. بناء القدرات التجاريةهنجها اخلاص بتعيد النظر يف 

 من الناحية –البلدان النامية يف دين واملنتجني املوّر و-  من ناحية - ة مصادر دوليمن  نيبني املشترين العاملي
 واحتياجاتالشراكات والتماسك، إقامة  إىل والدعواتديدة لتقييم املطابقة، اجلرجعية املطر األ، ورىاألخ

 ة األطراف املساعدة التقنية املتعدد بنيربطال، وضرورة حتسني ةعمادالاملساعدة التقنية إىل القطاع اخلاص 
نوفمرب حوار تشاوري رفيع / تشرين الثاينعقد يف فيينا يفوقد . بناء القدرات التجاريةالثنائية يف املساعدة و

 ووضع استراتيجيات حتديد جماالتساعدة من اخلرباء وأصحاب املصلحة الرئيسيني، مب،  مت فيهاملستوى
هذا احلدث أمانة الدولة للشؤون االقتصادية ومّولت . تطوير قدرة املنظمة على تقدمي املساعدة التقنيةزيادة ل

  .)نوراد (جيية للتعاون اإلمنائي والوكالة النرواسويسريف 

 دليل املوارد املشتركة بني الوكاالت لبناء القدرات التجاريةمن املنشور ثة ت اليونيدو نسخة حمدَّدَّأعو
، خدمات وبرامج ٢٠١٠نشر يف عام الطبعة اجلديدة، اليت سُتوتبّين . ٢٠٠٨شر ألول مرة يف عام  ُنالذي

كما ،  منظمة ووكالة٢٥مم املتحدة، ليصل اجملموع إىل نظومة األيف مأربع منظمات أو وكاالت إضافية 
 لصاحلاملعونة و. إقليمية إمنائية مصارف مخسة وعنتقدم معلومات عن آليات التعاون بني الوكاالت 

قدر  بالتعاون بني بلدان اجلنوبوُيربز الدليل اجلديد . لدليل اجلديدل  من جماالت التركيز الرئيسيةالتجارة
اخلدمات والربامج و. التعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديزيادة توثيق  ويبنيأكرب، 

 من اختصاص كل أن يستفيدوا للمستعملني حبيث يتسىن عشر فئات، ضمن نظامية معروضة بطريقة
  .إمنائي مشاركشريك 
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ز الذي يساعد  إىل اإلطار املتكامل املعزَّالنضمامل اتفاق  علىليونيدو يف فيينااعت  وقّهيوني/ حزيران٢٤يف و
جملس اإلطار اختاذ يف أعقاب ومت ذلك . لبلدان منواا تنسيق تقدمي املساعدة التقنية املتصلة بالتجارة ألقل على

. جملسهيف  وكمراقب فيهذ اليونيدو كشريك منفِّباالعتراف بمايو / أيار١٤يف قراراً ز املتكامل املعزَّ
  .  يف جمال بناء القدرات التجاريةا خربهتإىلاليونيدو مسامهة وستستند 

لس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة التابعة جمل اإلنتاجية اتالتجارة والقدرب اجملموعة املعنيةاليونيدو عضو نشط يف و
  حضرت مجيع الوكاالت املعنية اجتماعا مع حكومة بوتان٢٠٠٩خالل عام و. األمم املتحدة املعين بالتنسيق

 وكاالتالظلت اليونيدو تتعاون مع و.  اإلطار املتكامل املعززمن البلد استفادةبادرة من اليونيدو ملناقشة مب
 بشأنالرأس األخضر وفييت نام، وزانيا املتحدة ـ مجهورية تنمن بينها يف عدة بلدان، اجملموعة املنضوية إىل

  .األداءا يف إطار مبادرة توحيد  االضطالع هبسيتممشاريع مشتركة 
          
  احتادات التصدير  -دال
مت ظِّسبتمرب ُن/يف أيلولو. لتصديراسنوات عديدة بدعم من إيطاليا يف إنشاء احتادات منذ  اليونيدو تتمتع

 ، يف املغرباالحتاداتبناء واستمر .  بريو يفدعم العامة واخلاصةال ملؤسسات  ملمثلنيإيطالياجولة دراسية يف 
نظمت اليونيدو يف سالرينو، إيطاليا، يف تشرين و. يدة لكوت ديفوار ومصرمشاريع جدأُعدت حني يف 

مشتركة بشأن احتادات التصدير الستعراض اخلربات املكتسبة من املشاريع تعليمية  عمل حلقة أكتوبر/األول
التابع لتدريب لركز الدويل امل يف ، للمرة الرابعةقُدم نوفمرب/يف تشرين الثاينو. وحتسني منهجية اليونيدو

 احتادات التصدير ملشاركني من أمريكا الالتينية بشأن تدريب ،ملنظمة العمل الدولية يف تورينو بإيطاليا
، الويب العامليةعلى شبكة قائمة  اإللكتروين للتعلُّمة  منّصاملذكورركز امل بالتعاون مع وطُوِّرت. والكاريبـي

جي احتادات رّوملدليل التدريب  ٢٠٠٩شر يف عام ُنو. ٢٠١٠ يف عام دورة دراسية جتريبيةأول ستنظّم و

توقيع اتفاق الشراكة 
اإلطار وبني اليونيدو 

  املعزَّزاملتكامل 



  التجاريةبناء القدرات 
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 اإلدارة االستراتيجية من بينهاورقات أخرى، ل الصيغة النهائية مؤخرا وُوضعت. تصل بذلكامل ،التصدير
  .واحتادات النوعيةالحتادات التصدير 

      
  املسؤولية االجتماعية للشركات  -هاء
التوازن أن حتقق شركة لل هباميكن اليت وسيلة ال باعتبارها املسؤولية االجتماعية للشركاتُتفهم  ، عامةبصفة

 توقعات املسامهني على تلبيةيف الوقت نفسه تعمل بني الضرورات االقتصادية والبيئية واالجتماعية بينما 
 إىل تنضماألمم املتحدة يف اليونيدو خامس وكالة أساسية كانت قبل ست سنوات، و. ةوأصحاب املصلح

 املسؤولية االجتماعية بشأناليونيدو هنجها فيه  وضعت الرئيسي الذيالسياق هو ي، وكان هذا االتفاق العامل
  .ة التنافسية لالقتصادات الناميةللشركات كوسيلة لزيادة اإلنتاجية والقدر

 للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، تنفيذ جمموعـة واسـعة مـن مبـادرات بنـاء               بصفتها مناصرا  ،واصلت اليونيدو و
ــدرات ــن أجــل   الق ــة بــ ؤســسات  املمتكــنيم ــشارية واملؤســسات دعم األعمــال املعني ــام  يف االست القطــاعني الع
 إنــشاء شــبكة يف تقــدم وأُحــرز. املــسؤولية االجتماعيــة للــشركاتيف جمــال  املنبثقــةعــايري املتلبيــة مــن واخلــاص 

البوسـنة  رشـحت   الـسنة    وخـالل . لمسؤولية االجتماعية للشركات يف وسط وجنـوب وشـرق أوروبـا          لإقليمية  
وكانـت جهـات الوصـل      . داخل الشبكة  وصل جهاتواهلرسك وبلغاريا وصربيا وأوكرانيا مؤسسات لتكون       

 لــدىاملــسؤولية االجتماعيــة للــشركات استقــصاءات عــن التــصورات املتعلقــة ب مــسؤولة عــن تنفيــذ أول هــذه 
 مجيـع املؤسـسات     يبـّين صـحاب املـصلحة     حـصر أل  عمليـة   ب واضـطلعت ،  من املنشآت الصغرية واملتوسطة    ٢٠٠

املنــشآت الــصغرية واملتوســطة علــى بتطــوير املــسؤولية االجتماعيــة للــشركات أو ب ذات الــصلةالعامــة واخلاصــة 
  لتبـادل اخلـربات واملعلومـات   ا ليكـون منـرب  شـبكة الويـب العامليـة     مـؤخرا موقـع علـى       وأُنـشئ   . املستوى الـوطين  

)www.csr-net.org(.  

 مشروع مدته ثالث سنوات يف بإعداد واستهاللليونيدو امليداين يف فييت نام مكتب اقام فرباير /يف شباطو
مساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة  "بشأن ٢٠١٣- ٢٠٠٧ للفترة تابع لربنامج سويتش آسيا إطار خمطط

حتسني الروابط مع سالسل من أجل  واعتماد املسؤولية االجتماعية للشركات التكيُّفعلى تنامية ييالف
  ". املستداماإلنتاجريد العاملية يف التو

 ملساعدة ٢٠٠٩ت اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية جهودها معا يف عام وضمَّ
تنطوي على حتسني إنتاجية " القدرة التنافسية املسؤولة"صناعة املنسوجات التركية على بلوغ حالة من 

ويليب برنامج . ىل جانب إفادة اجملتمعات احمللية احملرومة يف أفقر مناطق البلدالشركات ونفاذها إىل األسواق إ
، الذي اسُتهل يف "تسخري الروابط املستدامة لصاحل املنشآت الصغرية واملتوسطة يف قطاع النسيج يف تركيا"

. ية من أجل التنمية من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق بإقامة شراكة عامل٨نوفمرب، اهلدف /تشرين الثاين
ويتمثل أحد أهداف هذا الربنامج يف تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصغرية واملتوسطة التركية يف قطاع 
املنسوجات من خالل األخذ مبفاهيم التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية للشركات واملساواة بني اجلنسني 
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هذا السياق، ستتاح ملؤسسات دعم األعمال التجارية واملؤسسات ويف . يف العمليات واملمارسات التجارية
براجميات (ني باملسؤولية  املشاريع املتحلّمبنظِّمياالستشارية ذات الصلة يف تركيا براجميات اليونيدو اخلاصة 

ل ديسمرب دورة تدريبية حو/ كانون األول١٨ إىل ١٤وُنظمت يف مقر اليونيدو يف فيينا يف الفترة من ). ريب
براجميات ريب مدهتا أسبوع واحد ملستشاري األعمال يف أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الالتينية 

  . وآسيايبوالكاريـ
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 ا إمكانية احلصول على الطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعيش يف بيئة سليمة متوازنة إيكولوجيا شرطمتثّل
العديد  ومما يؤسف له أن. يف العاملالفقرية نمية املستدامة ومنو اإلنتاج الصناعي يف البلدان تحقيق التل اأساسي

تعوزها الكفاءة وعمليات على تكنولوجيات متقادمة  إىل االعتمادمضطرة من الصناعات يف البلدان النامية 
جون واملستهلكون على ث املنتوعلى الصعيد العاملي، يتشّب. تستهلك كميات مفرطة من املواد والطاقة

قدرة النظام ال  و،وعدد سكانه املتزايدنا السواء بأمناط إنتاج واستهالك ال تراعي املوارد املتوفرة يف كوكب
  .زيد من االنبعاثاتاملعلى استيعاب حاليا  ضغوطال الذي يواجه ياإليكولوج

      
 فصل استخدام املوارد الطبيعية عن النمو االقتصادي -ألف

ففي الوقت . استخدام املوارد الطبيعية عن النمو االقتصادي أحد التحديات الرئيسية للتنميةشكل فصل ي
 بتزايد النشاط ،وليد النفايات واالنبعاثات، ناهيك عن تتزايد استهالك املواد واملياه والطاقةي ،الراهن

 هذه وتتفاقم. ت حمدودتانامتصاص االنبعاثا  وقدرته علىنافرة يف كوكباغري أن املوارد املتو. االقتصادي
ويف املاضي كان التقدم احملرز يف فصل االنبعاثات عن تزايد النمو . النمو السكاين بفعل الصعوبات

الناتج احمللي مقارنة بالبلدان اخنفاضاً يف كمية االنبعاثات  معظم شهدوبعدئذ . االقتصادي بطيئاً للغاية
 شدة اخنفاضوتبني االجتاهات الدولية أن . يف تصاعدزالت  مام االنبعاثات باألرقا لكن كمية ، فيهااإلمجايل

ولذا فإن التحدي العاملي يكمن يف فصل . الطلبتزايد عن  لتعويضلاستخدام الطاقة أو املواد مل يكن كافيا 
 .طلقةباألرقام املاستهالك املوارد الطبيعية عن النمو االقتصادي 

كفاءة من واملّتسم بالمسائل من قبيل اإلنتاج األنظف  ‘اعة اخلضراءالصن’اليونيدو املسّماة  مبادرةتناول تو
 وإدارة ، الطاقة املتجددة يف التطبيقات الصناعيةواستخدام ، وكفاءة استخدام الطاقة،حيث استهالك املوارد

ج االستفادة من قدرهتا على أن تنتالصناعات على  هذه املبادرة وتشجع. استهالك املياه وإدارة النفايات
كفاءهتا من حيث : ، ومنهالصناعات اخلضراءلصاحل ا ومثة عدد من احلجج الدامغة .أكثر مبوارد أقل

استهالك املوارد واخنفاض انبعاثات الكربون، وفصل االستهالك الصناعي للموارد الطبيعية عن إطالق 
إىل إمكانية النفاذ  وتعزيز النمو الصناعي، وزيادة اإلنتاجية، وإنشاء صناعات جديدة،الناجم من االنبعاثات 

  . األسواق العاملية، فضال عن خلق فرص عمل تدعم التحسينات البيئية وكفاءة استخدام املوارد
األخذ بنهج الصناعة اخلضراء إىل تراجع الفقر على حنو ولذلك ميكن أن يؤدي إحراز تقدم عن طريق 

  .مستدام ومنصف

. هاأسراملنظمة بنطاق على ة أولويل الصناعة اخلضراء اليونيدو جعواصلت وخالل السنة املستعرضة، 
متكني الصناعات القائمة من العمل بكفاءة أكرب مع توليد كمية  :، مهاواقتضى ذلك األخذ بنهج ذي شقني

٥ البيئة والطاقة
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وتستند مبادرة الصناعة اخلضراء إىل . لسلع واخلدمات البيئيةا قطاع وبناءأقل من النفايات ومن االنبعاثات، 
على حتقيق الكفاءة يف استخدام املتعاملة معها مساعدة البلدان   جمالملنظمة يفاليت اكتسبتها اسعة اخلربة الوا

وهتدف هذه  . وإدارة املواد الكيميائية والتكنولوجيات إدارة سليمة بيئيا، واإلنتاج األنظف،الطاقة واملياه
 الوطين، تفضي يف هناية املطاف إىل  على الصعيدهامةإىل حتسينات املشاريع املبادرة إىل ترمجة منجزات 

  بني التنمية االقتصادية ومنو استهالك املوارد الطبيعية وتزايد الذي متس إليه احلاجة حتقيق الفصل 
 .مستويات التلوث

الصناعة اخلضراء يف آسيا، الذي املعين ب املؤمتر الدويل ٢٠٠٩وكان من األحداث اهلامة اليت شهدها عام 
سبتمرب واشترك يف تنظيمه كل من اليونيدو وحكومة / أيلول١١ إىل ٩الفلبني يف الفترة من ُعقد يف مانيال ب

وبرنامج ) اإلسكاب(الفلبني واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ التابعة لألمم املتحدة 
 بلدا ٢٢عو املستوى من اعتمد مسؤولون حكوميون رفيففي ذلك املؤمتر، . )اليونيب (األمم املتحدة للبيئة

 إعالن مانيال بشأن الصناعة اخلضراء يف آسيا وإطار العمل، الذي يدعو احلكومات ، باإلمجاع،يف املنطقة
وتشمل متابعة اليونيدو . تعزيز تنمية الصناعة اخلضراءعلى والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية إىل التعاون 

وجمموعة وطنية للكفاءة اإليكولوجية حملات  اخلضراء وإعداد للمؤمتر صياغة استراتيجيات وطنية للصناعة
 .سياسات للصناعة اخلضراء

 / شباط٥ إىل ٢يف الفترة من " ليونيدو يف البحريناأسبوع "وكجانب من مبادرة الصناعة اخلضراء، ُعقد 
 تومتثل .تصاديةفرباير، ومشل منتدى دام ثالثة أيام عن موضوع التكنولوجيات األنظف من أجل التنمية االق

 النفايات واالنبعاثات الصناعية من خالل القضاء التام على إطالق"حصيلة املنتدى يف إعالن املنامة بشأن 
، الذي حيث احلكومات "التكنولوجيات واملنتجات األنظف واألكفأ من حيث استهالك املوارداستخدام 

للقضاء التام على ى وضع وتنفيذ استراتيجيات واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية عل
  .إطالق امللوثات إىل البيئة

      
  استخدام املواردبالكفاءة يف عامل أنظف يتسم على بناءالعمل   -باء

املتعلق باإلنتاج األنظف وأكتوبر استهالل الربنامج املشترك بني اليونيدو واليونيب /شهد شهر تشرين األول
اإلنتاج  ويطبِّق. مبرحلة انتقاليةاليت متر تخدام املوارد يف البلدان النامية والبلدان اسيف كفاءة الاملتسم بو

لعمليات واملنتجات واخلدمات، على ا استخدام املوارد استراتيجيات بيئية وقائيةيف كفاءة الاألنظف املتسم ب
ي الربنامج املشترك إىل حتسني ويرم .البيئةد هتّد من املخاطر اليت هتدد صحة اإلنسان والكفاءة وحيّدفيزيد 

 ،يعمل من خالل شبكة من املراكز الوطنية لإلنتاج األنظفهو و، إنتاجية املوارد واألداء البيئي للمنشآت
االستثمارات يف نقل التكنولوجيات السليمة وحتفز  التدريب واملساعدة التقنية واملشورة السياساتية رتوفّ
إلنتاج األنظف ل أن تعمل كشبكة عاملية  املراكز املعنية، ميكن لشبكةومن خالل الربنامج املشترك. بيئيا

  .استخدام املوارديف كفاءة الاملتسم ب

تنفيذ مشاريع إلنشاء والرأس األخضر ومجهورية مولدوفا واجلبل األسود ، بدأ يف ألبانيا ٢٠٠٩وخالل عام 
  ن اليت لديها هذه املراكز أو الربامج  عدد البلداارتفعوبذلك ، وطنية لإلنتاج األنظفأو برامج مراكز 
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 مزيد من الشبكات لإلنتاج األنظف املتسم إقامةزيد من الربامج ووضع م ٢٠٠٩ عام شهدو. ٤٦ إىل
ومتت املوافقة  .إندونيسيا والسنغال وموريشيوسوبكفاءة استخدام املوارد من أجل اإلمارات العربية املتحدة 

وكان العمل سري النكا، وتونس  يفاون مع املركزين الوطنيني القائمني بالتعمتابعة للمشروعني على تنفيذ 
ومجهورية الو  بالتعاون مع املراكز الوطنية يف أوغندامتديد أخرى شاريع وضع الصيغة النهائية ملجاريا على 

 يف وُعقد يف سويسرا .مبيقاكمبوديا وموزو سابقاالدميقراطية الشعبية ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
 خرباء مبشاركةذه املراكز والربامج الوطنية هلعاملية شبكة إقامة بشأن  اجتماع ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول

تعاون مع اليونيب الز وتعّز.  البلدان املستفيدة من الربنامجمن  بلدا٤٠يف اإلنتاج األنظف من أكثر من 
 فرقة عمل مراكش املعنية بالسياحة  إىل اليونيدوانضمامومن األمثلة على ذلك  ؛الوكاالتغريه من و

برامج لتشجيع السياحة املستدامة وُبدئ يف صوغ . املستدامة وإىل مبادرة حل مشكلة النفايات اإللكترونية
يف وضع برامج إقليمية لإلنتاج األنظف املتسم ، وكذلك املنخفضة والصناعة ذات االنبعاثات الكربونية
الكيميائية بإجيار اخلدمات واستمر الربنامج املواضيعي املتعلق  . يف أفريقيابكفاءة استخدام املوارد، وال سيما

ت وأُعّد . مراكز وطنية لإلنتاج األنظف يف سبعة بلدان، وبدأ العمل به يف اهلندمبشاركة ٢٠٠٩يف عام 
حاليا بتنفيذ   الوطنيةيقوم العديد من هذه املراكزو. من أجل كولومبيااالشتراء العام املستدام مبادرة بشأن 

الطاقة املتجددة، مبا يف والطاقة استخدام مشاريع دولية لنقل التكنولوجيا األنظف من أجل حتقيق كفاءة 
  .ةذلك بعض املشاريع املنفذة بتمويل من مرفق البيئة العاملي

د السنوات ملا بعد عام برنامج العمل املتعدُينظَّم رت جلنة التنمية املستدامة يف دورهتا احلادية عشرة أن وقد قّر
. تركز على جمموعات مسائل مواضيعية منتقاةومدة كل منها سنتان   على أساس سبع دورات٢٠٠٣

لإلنتاج األنظف دورا قياديا يف التحضريات للدورة  وخالل السنة املستعرضة، أدت شبكة املراكز الوطنية
 وستركز على اإلدارة السليمة ٢٠١٠/٢٠١١ لفترةاستشمل املواضيعية الرابعة للجنة التنمية املستدامة، اليت 

وقامت اليونيدو، .  واالستهالك واإلنتاج املستدامني، والتعدين،النقلوعلى بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات 
املراكز الوطنية لإلنتاج مع و  باالستهالك واإلنتاج املستدامنية املعنيةبالتعاون مع املائدة املستديرة األفريقي

 باعتباره مسامهة يف ،نظف يف أفريقيا، بإعداد تقرير عن حالة إدارة النفايات واملواد الكيميائية يف أفريقيااأل

 رمسيا األنشطة اسُتهلت
 يف املركز الوطين

لإلنتاج  األوكراين
 ٢٠٠٩ يف عام األنظف
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مايو /يف أياراليت سُتعقد لدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة لالتحضريات اليت تقوم هبا أفريقيا 
ورات جلنة التنمية املستدامة يف آسيا واحمليط زت مسامهة اليونيدو يف األعمال التحضريية لدوركّ. ٢٠١٠

  .وأوروبا على االستهالك واإلنتاج املستدامنيوالكاريـيب اهلادئ وأمريكا الالتينية 

يف يف جنيف وشاركت اليونيدو يف الدورة الثانية للمؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائية، الذي ُعقد 
  .بع ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية استكهوملاالجتماع الراهو ، وكان أيضا مايو/أيار

 الذي اعتمده املؤمتر الدويل األول إلدارة املواد ،ويليب النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية
 هافعالية من أجل تقليل آثارمبزيد من الحلاجة إىل تقييم املواد الكيميائية وإدارهتا ا، ٢٠٠٦الكيميائية يف عام 

  تنفيذشاريعمب املتعلقةل اعمبدأت اليونيدو األ ٢٠٠٩ويف عام  .البيئةوعلى السلبية على صحة اإلنسان 
الذي يف إطار برنامج البداية السريعة وذلك النهج االستراتيجي يف بلدان منها بريو والسلفادور ومصر، 

املراحل  من أجل دعم ٢٠٠٦عام  عقودة يفيف دورته األوىل امل ملؤمتر الدويل إلدارة املواد الكيميائيةأنشاه ا
 .ةيف البلدان الناميبناء القدرات والتنفيذ األوىل ل

حلد من االنبعاث ذات األثر ا وسبلالكيميائية اإلدارة الكفؤة للمواد الكيميائية إجيار اخلدمات ويشمل 
دارة املواد الكيميائية املعقود يف مايو، يف املؤمتر الدويل الثاين إل/ أيار١٣وقد أُعلن يف  .السليب على البيئة

الوزارة االحتادية اليونيدو والكيميائية، وهي مبادرة مشتركة بني إلجيار اخلدمات جنيف، عن جائزة عاملية 
وهذه اجلائزة هي األوىل من نوعها، وترمي إىل املسامهة يف  .املياهإدارة ولزراعة والغابات والبيئة لالنمساوية 

 للشركات يف مجيع أحناء العامل عازلسليمة للمواد الكيميائية، واإليعم اإلدارة اختضري الصناعات، ود
  ويف . ٢٠١٠  يف عام النهائيةوسيقام حفل منح اجلائزة .الكيميائيةإجيار اخلدمات باالخنراط يف ممارسات 

يف كلية  وذلك ،الكيميائيةإلجيار اخلدمات  وطنية تابعة هلا اليونيدو شبكة أقامت ديسمرب/ كانون األول٨
  .يف جامعة بلغراد يف صربياوامليتالورجيا التكنولوجيا 

أبريل، اجتمع فريق /ويف نيسان.  الثابتة العمل على اإلزالة الفعالة للملوثات العضوية٢٠٠٩واستمر يف عام 
وزار يف آسيا، الثابتة ليونيدو مع شركات يابانية مهتمة بعمليات تنظيف خمزونات امللوثات العضوية من ا

وقامت اليونيدو، كإجراء  .ومشلت املناقشات مسألة تقدمي دعم مماثل لبلدان شرق أفريقيا .عددا من املواقع
، الثابتة اتفاقية استكهومل للملوثات العضوية لتنفيذ ٢٠٠٧لصني لعام لطة الوطنية اخلمتابعة موصى به يف 

 للتخلص من خمزونات ،رفق البيئة العاملية بتمويل من م،قائمة على احلرقبإعداد مشروع تكنولوجيا غري 
 ٢٠٠٩يف عام وأُعد .  املتأيت من حمارق النفاياتاملبيدات احلشرية والرماد املتطاير الغين بالديوكسني

ما إىل مرفق البيئة العاملية للموافقة عليهما، دِّ، وقُطنيةطة التنفيذ الوخل ني تالينيبشأن مشروعللهند مقترحان 
 الثنائية الفينيل املتعدد التكلور والتخلص منها، ومعاجلة النفايات الطبية ركَّباتى إدارة املومها يركزان عل
  .٢٠١٠ يف عام بدء تنفيذمهاوُيتوقع . والتخلص منها

إىل ، الرامية املشاريع املمولة من مرفق البيئة العاملية يف أنغوال وسوازيلندب املتعلقوأُحرز تقدم يف العمل 
ويف جماالت .  من اتفاقية استكهومل٧ وإعداد خطة تنفيذ وطنية وفقا للمادة الثابتةوثات العضوية التوعية باملل

 على سبيل ،فقد أقر مرفق البيئة العاملية .نطاق خطط التنفيذ الوطنيةيتعّدى أخرى تعمل املنظمة على حنو 
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بناء القدرات يف الصني، والتخلص  مشاريع لليونيدو يف جمال إدارة النفايات الطبية والتخلص منها و،املثال
سالفية وكلور يف أذربيجان وأرمينيا واجلزائر ومجهورية مقدونيا اليوغت الثنائية الفينيل املتعدد الركَّباتمن امل
أفضل بشأن يف غانا ونيجرييا، واعتماد استراتيجيات   واملغرب ومنغوليا واهلند، وتنظيف مواقع ملوثةسابقا

لبحر األمحر سواحل انام والبلدان الواقعة على  تي وأفضل املمارسات البيئية يف فيالتكنولوجيات املتاحة
زداد أيضا تساخلاصة هبا عدد البلدان اليت تبدأ يف تطبيق خطط التنفيذ الوطنية ومع تزايد . وخليج عدن

يف  العمل ٢٠٠٩سلوفاكيا والفلبني يف عام يف استمر و. اليونيدومن  التعاون التقيناحلصول على طلبات 
للتو ، يف حني بدأ الثابتة احلرق إلزالة امللوثات العضوية قائمة علىال لتكنولوجيات غريلمشروع للترويج 
 .يف الصني تنفيذ مشروع مماثل

أفضل املمارسات البيئية /وفقا التفاقية استكهومل باستخدام أفضل التكنولوجيات املتاحةملزمة احلكومات و
ومتثل املنتديات العاملية واإلقليمية أدوات هامة .  أو القضاء عليهاالثابتةلوثات العضوية للحد من انبعاثات امل

وإثر االجتماع االفتتاحي الناجح للمنتدى . املمارسات/التكنولوجياتهبذه لتيسري تنفيذ األنشطة ذات الصلة 
 آسيا وجنوهبا الشرقي اإلقليمي اخلاص بأفضل التكنولوجيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية لشرقي

 يف بوخارست ٢٠٠٩نوفمرب /م منتدى مماثل يف تشرين الثاينظِّ، ُن٢٠٠٧أكتوبر /املعقود يف تشرين األول
وتال تنظيم املنتدى اجلديد عقد . برومانيا من أجل بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى

 استكهومل واالستخدام العملي للمبادئ التوجيهية املتعلقة  من اتفاقية٥ تنفيذ املادة بشأن يةحلقة تدريب
هبذه وسُتقام منتديات إقليمية أخرى تتعلق . بأفضل التكنولوجيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية

  .أمريكا الالتينية والكارييب واملنطقة العربيةواملمارسات من أجل أفريقيا و تالتكنولوجيا

   ،يف كوبا املنفَّذ ،م املشروع املتكامل إلدارة النفايات وإعادة تدويرها ُسل٢٠٠٩ِّويف منتصف عام 
  املنطقة ويف .  أحد املشاريع الرئيسية لليونيدو يف جمال اإلنتاج األنظفوهو،  رمسياإىل احلكومة

ملراد اة الصلبالبلدية النفايات  يف املائة ٣٨بنسبة لصت بلدية باليا يف هافانا، قُيف ، التجريبية للمشروع
  نتيجة جلمع النفايات العضوية والنفايات غري للقمامة، وذلك بٍّ مككمادة للدفن يف استخدامها 

 حيضرونمشاركون 
أفضل املعين باملؤمتر 

أفضل /التقنيات املتاحة
ارسات البيئية يف املم

  رومانيا 
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يف مكَّب الصلبة لبلدية اوفر الطاقة ملركز النفايات ت واالغاز األحيائي جيدتعمل منشأة و . منفصلتنيالعضوية
ل خمترب وطين إلجراء الفحص التحليلي أووقد ُجهِّز . الداخليةالكهربائية  من خالل الشبكة ‘١٠٠كايل ’
  كما . للبيئةومالئم آمن  ّبلكفالة هتيئة مك ّبتقنيات املكمت تعزيز  و،جتهيزا كامالالعضوية ة دمسلأل

 إىل ختفيض كبري يف ‘١٠٠كايل ’أفضى األخذ بنظام جديد لدفع تكاليف مجع النفايات يف مكَّب 
 على اإلدارة األنظف ١ ١٢٠تدريب خرباء وطنيني جمموعهم ومت . التكاليف اليت تتكبدها مدينة هافانا

  . الصلبةلبلديةاللنفايات 

 نظم املياه العابرة للحدود، مثل أحواض األهنار اليت ةرفق البيئة العامليملالتابع ملياه الدولية ويستهدف برنامج ا
 عدة بلدان، أو النظم اإليكولوجية موارد املياه اجلوفية املشتركة بني وأتتدفق فيها املياه من بلد إىل آخر، 

ملياه  املعنية با انضمت اليونيدو إىل فرقة العمل٢٠٠٩يف عام و. البحرية اليت حتدها أكثر من دولة واحدة
 البيئةملشاريع مرفق تعمل كجهة تنسيق بني الوكاالت املنفذة اليت و ،ةرفق البيئة العامليمل  التابعة،الدولية

وهي تعقد . برامج مرفق البيئة العاملية وتنسيق تنفيذهاصوغ ساعد فرقة العمل على وت. رفقاملالعاملية وأمانة 
 فرقة العملومن املسائل اليت تتناوهلا . عشراملنفذة الوكاالت البني ممثلي كل من عن بعد  اجتماعات شهرية

االستغالل غري املستدام واالستخراج املفرط ملوارد املياه اجلوفية؛ وتلوث املياه العابرة للحدود؛ : ما يلي
 وحتقيق التوازن بني االستخدامات ؛عيةالتوّساألنواع و ومحاية موائل مصائد األمساك؛ ؛ملصائد األمساك

ياه، وقد ُدعيت املب ذات الصلة ةكبريال اليونيدو يف تنفيذ عدد من املشاريع وتشترك. املتنافسة للموارد املائية
كما . تركياب اسطنبول العاملي اخلامس للمياه الذي عقد يف املنتدىيف  كلمة رئيسية إللقاءمارس /يف آذار
أكتوبر /األوليف تشرين سنوي اخلامس ملرفق البيئة العاملية، الذي ُعقد  يف مؤمتر املياه الدولية االثنا تشارك

  . يف أسترالياالعظيم  منطقة احلاجز املرجاين يف

الذي يهدف إىل   غينيا لتياريكولوجي البحري الكبرياإل النظاممشروع يف  ٢٠٠٩استمر العمل يف عام و
تنفذه اليونيدو ستة عشر بلدا يف يدعم هذا املشروع الذي و. تدهور املوارد الطبيعيةجمال قلب االجتاهات يف 

الرب والبحر، واستعادة  يف واحلد من التلوثاملستنفدة، األمساك مصائد غرب أفريقيا يف إعادة بناء صناعة 
اآلثار النامجة عن األنشطة املتصلة املخاطر اليت تطرحها يعاجل آخر جار هام ومثة مشروع .  املتدهورةاملوائل

ساحل أفريقيا جنوب الصحراء املمتد ملوارد البحرية والساحلية على طول ، على ابالتنمية، وخاصة السياحة
ل املمارسات والتكنولوجيات  أفضاستبانة يفأحد أهداف املشروع ويتمثل .  كيلومتر٤٨ ٠٠٠على مسافة 

  .املستدامةالتآزرية الستثمار يف السياحة لاملتاحة للحد من امللوثات و

خليج للنظام اإليكولوجي البحري الكبري يف  نيدارة املتكاملاإلمشروع جديد بشأن التقييم وقد حظي و
 ملشروع عامليجيري اإلعداد و .لتنفيذ قيد او وه،٢٠٠٩ يف عام ةرفق البيئة العامليملوافقة النهائية باملاملكسيك 

إقامة شراكات مع املشاريع التجارية الزراعية ترمي إىل احلد من تأثري العناصر الغذائية الزائدة على "عنوانه 
. اليونيبمع بالتشارك  مرفق البيئة العاملية ه من، وذلك استعدادا لتمويل"النظم اإليكولوجية البحرية الكبرية

نقل اخلاصة باليونيدو منهجية مصر واملغرب وتونس  ستستخدم األبيض املتوسط، يف منطقة البحرو
ناول هذا وسيت. الصناعيةالصبائب حتسني كفاءة استخدام املياه وتقليل من أجل لتكنولوجيا السليمة بيئيا ا

يبني هذا املشروع وس. الثابتةاملواد السمية ب اليت ترتبط احلساسة،املشروع يف املقام األول املناطق الصناعية 
 املتاحة، واإلنتاج األنظف والتكنولوجيا التكنولوجيات اعتماد أفضل يشملفوائد اتباع هنج متكامل 
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السليمة بيئيا يف  التكنولوجيانقل منهجية  اليونيدو أيضا تستخدمو. النظيفة، وممارسات اإلدارة البيئية املناسبة
  صندوق حتقيقول منممر يف هندوراس، هنحوض من أجل لمياه والصرف الصحي لمشروع سياق 

  .األهداف اإلمنائية لأللفية

 من خطرلل نومعرض مليون شخص يف بنغالديش ٢٠حنو هناك منظمة الصحة العاملية،  وفقا لتقديراتو
إىل التخفيف من  األعمال الرامية ٢٠٠٨بنجاح يف عام وقد أُجنزت . لوثة بالزرنيخاملياه املاء شرب جّر

املصمَّمة خالل عام تابعة املأنشطة ومشلت . التربةاملوجودة يف املعادن من املتأيت  اجلوفية بالزرنيخ تلوث املياه
  . ملشروع من خالل سلسلة من حلقات العمل واحللقات الدراسيةاتقييم تأثري  ٢٠٠٩

يف قد الذي ُع، "غلوبل مريكوري" اخلاصة مبشروع شراكةلل لمجموعة االستشاريةل األولاالجتماع يف و
أنشطة الشراكات اخلاصة بيف جمال  اليونيدو وكالة رائدة ُعيِّنت، ٢٠٠٩بريل أ/جنيف يف مطلع نيسان

يف والكف عن استخدامه  احلد من استخدام الزئبق اليت هتدف إىل، تعدين الذهب يدويا وعلى نطاق ضيِّق
 يف ٥٠لطلب على الزئبق بنسبة خفض ايتمثل يف هدف املذكور  يف جمال الشراكةوقد ُحدِّد . نشطةتلك األ

  . ٢٠١٧املائة حبلول عام 
      

   الطاقة يف استخدامكفاءةالوالطاقة املتجددة  -جيم

    
، مثل تقدمي ٢٠٠٨التقرير السنوي لعام  يف املبيَّنةاملشاريع بعض أنشطة   استمراراملستعَرضةشهدت السنة 

 اليونيدو إلثبات  تنفذهة يف تركيا، وهو مشروع الطاقة اهليدروجينيتالدعم للمركز الدويل لتكنولوجيا
جدوى تكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية واستخدامها على نطاق واسع يف البلدان النامية، أو إلنشاء مرصد 

، متعدد التخصصاتو اتاملرصد هو برنامج متعدد املؤسسو. يبـللطاقة املتجددة يف أمريكا الالتينية والكاري
 إجراءات يف جمال الطاقة املتجددة من للحث على اختاذ هاداخل املنطقة وخارجملبذولة ا اجلهود كافةمع جي

 خالل عام ُنفِّذت اليت  األخرىومشلت األنشطة البارزة. شأهنا تعزيز أمن الطاقة واحلد من الفقر يف املنطقة

تقنية العمل ال حلقة
حول مرصد اليونيدو 

لطاقة املتجددة ل
 اخلاص بأمريكا

 ت عقديتالالتينية، ال
  يف كولومبيا 
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واألنشطة املشتركة  ‘٥٠٠٠١و سيإ’املعتمد حديثا املعيار الدويل إلدارة الطاقة تنفيذ على  املساعدة ٢٠٠٩
  .تكنولوجيات الطاقة املتجددةواألخذ بإلنتاج األنظف يف جمال كفاءة استخدام الطاقة الوطنية لراكز املمع 

النهائية من رحلة املحاليا مثة أنشطة أخرى بلغت باإلضافة إىل أنشطة املشاريع اجلارية املذكورة أعاله، و
الطاقة مستندة إىل إقامة شبكات صغرية تشجيع ة خاصة ترمي إىل  بصف واعدةةمبادرومثة . التخطيطمراحل 

متعددة ، وإقامة حمطات طاقة كهرمائية صغرية اإلنتاجيف و دامها يف توفري الكهرباء لألريافالستخاملتجددة 
ع يف تشاد يراعداد مشإلنح ِمتقدمي  متت املوافقة على ٢٠٠٩يف هناية عام و. ض يف غرب أفريقيااغراأل
  . وغامبيا وغينيا وكوت ديفوار وليربيا ونيجرييا  األخضر وسرياليونالرأسو

الطاقة يف إنشاء مركز إقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة استخدام ببدعم من حكومة النمسا، ، اليونيدوتقوم و
 املقبلةسيبدأ املركز عملياته يف الشهور و. لجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياتابع لبرايا بالرأس األخضر 

  : ما يليز علىكّريوس

  الطاقة؛  استخدام سياسة إقليمية وإطار تنظيمي للطاقة املتجددة وكفاءةوضع  •

 ؛  املعدات وومسها حسب أدائهاعايري ملمتفق عليه إقليميانظام وضع   •

ة  خمتلف جوانب الطاقة املتجدديف األسواق بشأن ةاملتعامل واجلهات التمكينيةاجلهات بناء قدرات   •
 وكفاءة استخدام الطاقة؛

  يف املنطقة؛استخدام الطاقةكفاءة بالطاقة املتجددة وإلدارة املعلومات املتعلقة ب قامة نظامإ  •

    لدول غرباالقتصادية وارد الطاقة املتجددة لكل من البلدان األعضاء يف اجلماعةمل إعداد خريطة  •
 أفريقيا؛

 ؛ياإلقليمي واألقاليم التعاون لتشجيعمعرفية على اإلنترنت إقامة منصة   •

  .الطاقةاستخدام الستثمارات يف مشاريع الطاقة املتجددة وكفاءة ا تشجيع  •

يف  اهليدروجني ختزين
  يف تركيا الصهاريج 
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 تغري املناخ  اليت يطرحها ملواجهة التحدياتة أساسيبأمهيةنخفضة الكربون املالتكنولوجيات سم وتّت
ة  حامسمسألةلوجيا إىل البلدان النامية مسألة نقل التكنوو). ١انظر الفصل (يتيحها  الفرص اليت والستغالل

اليونيدو إجراء طلبت ، ٢٠٠٧يف عام و. اليونيدو يف جمال الطاقة املتجددةاليت تنفذها ألنشطة لاألمهية 
تكنولوجيات حتويل املوجودة حاليا بشأن ما هو متاح للبلدان النامية من دراسة لتقييم مصادر املعلومات 

حسني تدفق االضطالع به لتليونيدو  الذي ميكن لدورالتوصيات بشأن مت ّدقُو. األحيائيةالكتلة 
حتديد من أجل راكز اإلنتاج األنظف تها اخلاصة مببكبش، اتصلت اليونيدو نفسهوقت اليف و. املعلومات

نتائج هذه الدراسات إىل إعداد مشروع إلنشاء وأدت . صحاب املشاريع الالزمة ألاملعلومات التكنولوجية
األحيائية حتويل الكتلة املباشر بشأن تكنولوجيا احلاسويب تعمل باالتصال على اإلنترنت مات منصة معلو

املتاحة جتاريا يف جمال تكنولوجيات الر هذه املنصة معلومات عن وستوفّ. ٢٠١٠يف عام العمل هبا ُيستهل 
. التجارب الناجحةعدد من ل ا وصف، وستقدم، والبيانات البيئية واالقتصاديةهادي، ومورِّاألحيائيةالطاقة 

واملهنيني  السياسات مقّرريالطاقة األحيائية من أجل عن مواد تدريبية مبجموعة ستكمل قاعدة البيانات وُت
قدم تدريبا ت، واالقتصاد االجتماعي، والتمويل، وات يف جمال التكنولوجيا، والسياسيف املنشآتاملمارسني 

والنب وزيت النخيل واألرز والسكر واألخشاب واخلضروات الكاكاو بصناعات جتهيز مفصال للمعنيني 
 . جتهيز األغذية صناعاتو

وإقامة النظم الصناعية  برنامج رئيسي بشأن معايري إدارة الطاقة ٢٠٠٩يف عام اسُتهل  جمال كفاءة الطاقة، ويف
  وتايلندإندونيسياة، هي خمتار  آسيويةاويستهدف الربنامج بلدان). احملركات والبخار واهلواء املضغوط(املثلى 

 األورويب لإلنشاء والتعمري، املصرفوثيق مع التعاون بالوتعمل اليونيدو . كمبوديا وماليزيا ووفييت ناموالفلبني 
والبنك الدويل، فضال عن ، لطاقة، واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي لوكالة الدوليةوالومرفق البيئة العاملية، 

  . على الصعيد الوطينوالصناعات ومؤسسات التمويلاملصلحة صحاب أأهم جمموعة واسعة من 

  

  

  

  

  

  

  
        
م ها، ُنظّوالتعلم منكل منها وتبادهلا  جتارب وخربات ملناقشةبغية توفري منرب للخرباء من الدول األعضاء و

  .٢٠٠٩يف عام مؤمتران هامان 

جزر بون من متدّر
 يعرضونسليمان 

 نالوهاالشهادات اليت 
عقب التدريب على 

صيانة وحدات الطاقة 
  الشمسية 
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، "٢٠٢٠برنامج متكامل للطاقة ملا بعد عام  حنو - مؤمتر فيينا للطاقة " هيوني/يف حزيران اليونيدو وعقدت
هتدف إىل مجع  وكجزء من سلسلة من احلوارات اليت تتناول أهم املواضيع املتصلة بالطاقة والصناعة اخلضراء

 مسائل الطاقة يف سياق األزمة املالية ملناقشة وممثلي القطاع اخلاص واجملتمع املدين اتصّناع السياس
من  اليتحتديد مسارات العمل ، كان هذا املؤمتر يهدف إىل أكثر حتديداًوبصفة . الية العاملية احلواالقتصادية

وضم املؤمتر، الذي شارك يف  .الكربونأكثر استدامة يتسم باخنفاض انبعاثات  ملستقبل السبيلأن متهد شأهنا 
ت وشارك. شارك م٧٠٠حكومة النمسا واملعهد الدويل لتحليل الُنظم التطبيقي، أكثر من كل من تنظيمه 

لألمم  ألغذية والزراعةامنظمة واليونيب الوكاالت الرائدة يف شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة، مثل 
، والبنك الدويل، مشاركة نشطة يف وضع )اليونديب (وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي) الفاو(املتحدة 

  .ية واملشاركة فيهاملوازالربنامج ويف توجيه مناقشات اجللسات العامة واجللسات ا

  

  

  

  

  

  

  

  

 يف فوث دو إيغواتشو ٢٠٠٨مايو /انطالقاً من أعمال املنتدى العاملي للطاقة املتجددة الذي عقد يف أيارو
املكسيك، بالتعاون مع وزارة الطاقة يف ب يف ليون ،أكتوبر/األولالربازيل، نظمت اليونيدو يف تشرين ب

 توسيع نطاق استخدام"الذي كان عنوانه الفرعي املنتدى،  هذا وضم. ملتجددة للطاقة اامنتدى عاملي، املكسيك
 ميثلون احلكومات واملنظمات الدولية واألوساط ، بلدا٧٣ مشارك من ٢ ٠٠٠أكثر من  ،"لطاقة املتجددةا

 يليماهلدف الرئيسي من املنتدى هو تعزيز التعاون األقاكان و. األكادميية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص
 الطاقة املتجددة يف  استخدامبغية توسيع نطاقاملتعددين أصحاب املصلحة بني وتشجيع الشراكات االبتكارية 

باعتبارها وحبث املنتدى أيضاً التكنولوجيات املتجددة  .ويف العامل أمجعوالكاريـيب أمريكا الالتينية منطقة 
  . الكربون انبعاثات باجملتمع إىل عهد ما بعدتحقيق أمن الطاقة واحلد من الفقر والوصوللوسيلة هامة 

ر فرصة إلقامة شراكات جديدة مع منظمات  توفّأهناتتمثل يف مستحبة جانبية  آثار الكربىوهلذه املؤمترات 
 يف مبادرات مثل جمددا سامهت اليونيدو ٢٠٠٩يف عام و. هاوخارج داخل منظومة األمم املتحدةمن 

ائدة امل، فضال عن اجتماع تستضيفها الفاو، وهي مبادرة للتعاون الدويل ائيةاألحيالشراكة العاملية للطاقة 
 املعهد االحتادي ينسقها مبادرة دولية وهوهذا االجتماع . الوقود األحيائي املستدامبشأن أنواع ستديرة امل

 يف مؤمتر متكلمون
  لطاقة لفيينا 
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الوقود  أنواعضمان استدامة إنتاج بني املعنيني بإجراء حوار وتتيح السويسري للتكنولوجيا يف لوزان 
 واملنظمات غري احلكومية واخلرباء واحلكومات والوكاالت نشآتن املزارعني وامل م،جتهيزهاوائي حياأل

   .احلكومية الدولية

  

  

  

  

  

  

  
        

البنك الدويل، لدعم دراسة إىل برنامج تسخري املعلومات ألغراض التنمية، الذي ييسره  اليونيدو توانضّم
فهوم وأمهيته للبلدان املمن أجل حتقيق فهم أوسع هلذا  يةناخاملالتكنولوجيا اخلاصة ببتكار الاعن مراكز 

على املستوى اإلقليمي، القمة إىل القاعدة حتليالت تنطلق من  توفري يف مسامهة اليونيدو وتتمثل. النامية
ات ذات انبعاثتسريع عملية تطوير التكنولوجيات على  املراكز والشبكات القائمة قدراتتركز على و

اليونيدو تعمل و.  يف سري النكا وتايلندها وتعميمهاونشرنخفضة يف قطاع الصناعة التحويلية املالكربون 
 للطاقة املتجددة وخمترب لورنس بريكلي الوطينلطاقة، مثل املخترب اعاهد الوطنية لبحوث املمع بالتشارك أيضا 

العمل أيضا وجيري . معهد الطاقة واملوارد يف اهلندالواليات املتحدة، أو  يف وزارة الطاقةلالتابعني الوطين، 
  .لطاقةلاتفاقات تعاون مع عدد من الوكاالت الوطنية إبرام على 
        
  بروتوكول مونتريال  -دال
االمتثال املتعلقة بأهدافها من أجل بلوغ  البلدان النامية  إىل١٩٩٢ عام منذمساعدهتا اليونيدو تقدم 

ى السنوات القليلة املاضية جرى التركيز على التخلص التدرجيي من على مدو. لربوتوكول مونتريال
التدرجيي التام منها للتخلص  أجال ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ١ الكلوروفلوروكربون، مع حتديد مركَّبات

 لتخلص التدرجييأجنزت اليونيدو اخلطط الوطنية ل، ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١يف و. لبلدان الناميةا يف
.  بلدا٨٥يف أكثر من  طط إدارة التخلص التدرجيي النهائي منها، واخلطط القطاعية،، وُخركَّباتهذه املمن 

 مركَّباتمن جمموع كمية متري  طن ٤٧ ٠٠٠ حنوتدرجيي من اللتخلص ومت يف إطار مشاريع اليونيدو ا
  . املستهلكة واملنتجة سنوياالكلوروفلوروكربون

بشأن املنتدى العاملي 
لطاقة املتجددة ا

  يف املكسيك املعقود 
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 من الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ لةاملمّوأ من مجيع مشاريع اليونيدو  ال يتجّزاتدريبية جزءالج ربام العدُّوُت

املشغِّلني  مهارات إدارية وتقنية، وتدريب يةالتدريبالنمطية وحدات التشمل و. بروتوكول مونتريال
 يكونحيثما ، اليونيدووتستخدم . ةملواد الكيميائيوااجلديدة ملعدات مع ااآلمن والتعامل  ،واملوظفني التقنيني

 يف  على هذا النحووكان احلال. املشاريعملكية تويل ع البلدان على يتشجلذلك ممكنا، اخلربة الفنية الوطنية 
جناح دورة ، بعد  دورة تدريبية يف اليابان٢٠١٠مارس /يف آذاراليونيدو ستنظم و. اجلزائر والصني ومصر

  .ن من بلدان يف آسيا وأماكن أخرىاألوزوموظفا وطنيا معنيني ب ٢٥ ومن أجل حن ،٢٠٠٧مماثلة يف عام 

ذات التبخري مواد هو من دور بارز يف التخلص التدرجيي من بروميد امليثيل، وباليونيدو أيضا وتضطلع 
مشروع مساعدة تقنية من أجل  يف زامبيا ٢٠٠٩وقد اسُتهل يف عام . وزوناأل القدرة العالية على استنفاد

  ، والبستنة، واستخدامات والزهور املقطوفةالتبغ، جماالت بروميد امليثيل يف  ص التدرجيي التام منالتخل
حتقيق أهداف االمتثال لربوتوكول على مصر وما بعد احلصاد، يف حني واصلت اليونيدو مساعدة غواتيماال 

 ٢٠ض استخدام هذه املادة بنسبة حتقيق هدفهما األول املتمثل يف ختفيمن كالمها ن ان البلدمتكَّو. مونتريال
 التخلص التدرجيي التام جنازمصر إليف املرحلة الثانية تنفيذ حاليا جيري ، و٢٠٠٧/٢٠٠٨ الفترةيف املائة يف 

يف الزراعة قطاع يف تقدمي اليونيدو املساعدة إىل قُطع شوط رئيسي و. ٢٠١٣حبلول عام من هذه املادة 
طرائق خالية  اعتماد إثرمن استخدام بروميد امليثيل،  تخلص التدرجيياستكمال الب ٢٠٠٩الربازيل يف عام 
  .من هذه املادة

يف مجيع أحناء  أمراض اجلهاز التنفسياإلصابة ب بتزايد املناشيقعدد األشخاص الذين يستخدمون ويتزايد 
 ركَّباتمالية من اخل املناشيقالتحول إىل استخدام تقدم جيد يف  ٢٠٠٩يف عام وقد أُحرز . العامل

هذه دي  مورِّ، ومت حتديدمصر واملكسيكو) اإلسالمية- اجلمهورية( يف إيران الكلوروفلوروكربون
يف الصني ومت  ق اجلرعات املعيَّرةيشاناخلاص مباليونيدو ، أُقر مشروع ٢٠٠٩ويف مطلع عام . التكنولوجيا

هو  ٢٠١٠يناير / من كانون الثاينأن األولرغم و. دي التكنولوجيامورِّحتديد تسليم املعدات يف املوقع و
  دت هذه الفترة إىل فقد ُمدِّ الكلوروفلوروكربون مركَّباتلتخلص التام من لالنهائي احملدد األجل 

 اليونيدو أحد نظراء
 يف مشروع جديد

من لتخلص التدرجيي ل
بات الكلورو مركَّ

  ن فلوروكربون املهلَج
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 ركَّباتملالطويل األمد الطيب ستخدام  فيما خيص اال، يف إطار قاعدة االستخدامات الضرورية،٢٠١١عام 
اليت القاعدة، وتأذن هذه . ركَّباتهذه امل حتتوي على شيقمناعدة بلدان تصنع يف  الكلوروفلوروكربون

يف لعالج لالتوقيع على بروتوكول مونتريال، باستخدام املواد املستنفدة لألوزون عند األطراف استحدثتها 
  .رجة احلطبيةالاحلاالت بعض 

 ول أعمالا يف جدملط الضوء عليه ُستني مسألتني جديدمعاجلة على ٢٠٠٧منذ عام  اليونيدووعكفت 
كميات ، وتدمري  املهلجنلوروفلوروكربونمركَّبات الكبروتوكول مونتريال، ومها التخلص التدرجيي من 

املواد لتدمري مشاريع جتريبية وجيري إعداد . اليت حتتوي على تلك املواداملواد املستنفدة لألوزون واملعدات 
. وأحد بلدان غرب آسيا ا بلدان أفريقييف أحدواجلزائر والصني واملكسيك واملستنفدة لألوزون يف تركيا 

 عددا من  املهلجنكلوروفلوروكربونالمركَّبات تكنولوجيات حتويل ويطرح الطابع التقين املعقد ل
يتمثل يف الكف عن ضمان اتباع هنج شامل ومستدام، قيِّمة للغاية لخربة اليونيدو وستكون . التحديات

استهالك حتقيق كفاءة ، والعاملي خفض إمكانات االحترار، و األوزوناستخدام املواد اليت ميكن أن تستنفد
  . معقولة مقارنة بالفعالية، وحتقيق تكلفةالطاقة

 كلوروفلوروكربونالمركَّبات من خطط إدارة التخلص التدرجيي إعداد املرحلة النهائية من وبلغت اليونيدو 
جنة التنفيذية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ الجتماع التاسع واخلمسني للايف و.  بلدا٤٠يف  املهلجن

  اليونيدو كانت ، ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاينصر يف مب غالب تبروتوكول مونتريال، الذي عقد يف بور
 خدمت هذه اخلططاسُت و،هذه املركَّباتدارة التخلص التدرجيي من إل اخططقدم تذة أول وكالة منفِّ

  .أساس للمناقشةك

، احملسوب على أنه ٢٠١٣يف عام   املهلجنكلوروفلوروكربونالمركَّبات مستوى  ر جتميدوبالنظر إىل قرا
، سيتعني على عدد من البلدان تنفيذ أنشطة ٢٠١٠ و٢٠٠٩ستويات االستهالك يف عامي متوسط م

دارة التخلص إل خططوالقيام يف الوقت نفسه بإعداد هذه املركَّبات، انفرادية للتخلص التدرجيي من 
. ٢٠١٣لتخفيف من االرتفاع املتوقع يف مستويات االستهالك بعد عام ا بغية، ركَّبات هذه املجيي منالتدر

مركَّبات للتخلص التدرجيي من اليونيدو مته مشروع قّداللجنة التنفيذية أيضا على ووافقت 
فإن  نفيذهتستجري املوافقة على  يه أول مشروع استثماربالنظر إىل أنو.  املهلجنكلوروفلوروكربونال

لتخلص امشاريع ستخدمان كمثال لتحسني تصميم سُيفيما بعد،  وتنفيذه ،االستراتيجية املقترحة له
  .يف املستقبلالكربون املهلجن  مركَّبات من التدرجيي
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  التعاون بني بلدان اجلنوب -ألف
  

 بيان الرؤية االستراتيجية الطويلة األمد لليونيدو، الذي اعتمده املؤمتر العام يف دورته احلادية عشرة سلَّم
  يفعمل اليت تزداد أمهيتها باطرادال من مسات هوالتعاون بني بلدان اجلنوب أن ، ب٢٠٠٥املعقودة يف عام 

إىل النمو  التعاون، الذي ُيكمل النقل التقليدي للموارد وللتكنولوجيا من البلدان املتقدمة  وهذا.اليونيدو
  .البلدان النامية، ميكِّن البلدان النامية من االستفادة من جتارب البلدان النامية األخرى األكثر تقدما

وزير ألقى و . يف اهلند٢٠٠٧اجلنوب يف عام وقد افُتتح أول مركز لليونيدو للتعاون الصناعي بني بلدان 
علِّم، وهي  أن ُتاستطاعتهام بقدر إن اهلند حباجة للتعلُّ"خالل حفل افتتاحه كلمة قال فيها التجارة والصناعة 

وتنطبق هذه الكلمات  ".املقصود  األمرفالفائدة املتبادلة هي.  أن تعطياستطاعتهايف حاجة للتلقي بقدر 
 من التصنيع وباتت مستعدة لتبادل جتارهبا الناجحة اًعيندات الناشئة اليت بلغت مستوى معلى مجيع االقتصا

ليس هذا و .والدروس اليت استخلصتها مع االقتصادات اليت حتتل مراتب أدىن منها على سلم التنمية الصناعية
 بني البلدان النامية، بيد عت اليونيدو منذ مطلع عهدها التعاون االقتصادي والتقينفقد شّج .املفهوم باجلديد

  .  اآلخر البلد مبرور الزمن ليشمل استثمار كل بلد يف اقتصادتطوَّراملفهوم هذا أن 

وسُتضاف قريبا إىل مركزي التعاون الصناعي بني بلدان اجلنوب التابعني لليونيدو، القائمني يف الصني واهلند، 
ويرتبط مركز التعاون الصناعي يف  .واملغرب) ميةاإلسال- مجهورية(مراكز جديدة يف إندونيسيا وإيران 
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التعاون بني بلدان 
 خرباء .اجلنوب
 ومعدات يونسريالنك

بون ومتدّرصينية 
   ونرواندي
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 ماليني ٤مجهورية إيران اإلسالمية مبركز التكنولوجيا النانوية املُنشأ مؤخرا يف طهران، وتبلغ ميزانيته حنو 
  .ب على دعم إنشاء مركز يف الرباطوقد وافقت حكومة املغر .دوالر

وتقدم بلدان  .و األمهية املتزايدة للتعاون بني بلدان اجلنوب املشاريع والربامج اليت تنفذها اليونيدوتتجلى يف
 من املسامهات واملوارد يف سياق التعاون التقين، وال سيما يف جماالت الصناعات قدراً متزايداًاجلنوب 

تتبع اليونيدو اجلديد لمركز من األمثلة على ذلك و .الغذائية والطاقة املتجددة وبناء القدرات التجارية
على مل ت، الذي يش)٤- ، الباب واو١انظر الفصل ( (Etrace)يف مصر املُنشأ الزراعية - رات الصناعيةالصاد

 األمن الغذائي والصادرات على من شأهنا أن تعزِّزالتعاون بني بلدان اجلنوب، عناصر عناصر قوية من 
 على مدى وا يستخدمونظل خرباء من سري النكا أن يف هذا الصدد من األمثلة األخرىو .الصعيد اإلقليمي

ئية يف صغرى للطاقة الكهرما  حمطات خدماتإنشاءات صينية للمساعدة على  املاضية معّدالثالسنوات الث
  .  يف رواندامناطقزلية يف ثالث ـألغراض اإلنتاجية واملنيف ااألرياف الستخدامها 

 .لتعاون بني بلدان اجلنوب اتعزز إلقامة الشراكات مع املؤسسات اليت صادقاوقد بذلت اليونيدو جهدا 
 نصف لةالصادر يف اجملاملقال األول  موضوع  للتعاون الصناعي بني بلدان اجلنوبومراكز اليونيدوكانت 
ديسمرب /يف كانون األول إصدارها برنامج األمم املتحدة اإلمنائياليت بدأ  South-South in Action السنوية
ركت اليونيدو يف املعرض العاملي للتنمية القائمة على التعاون  شا٢٠٠٩ديسمرب /ويف كانون األول. ٢٠٠٨

 اخلاصة وحدة ال-   يف واشنطن العاصمة بالواليات املتحدة األمريكية-  فيما بني بلدان اجلنوب الذي نظمته
  . لربنامج اإلمنائيل ، التابعةبني بلدان اجلنوبفيما لتعاون ل

الذي ُعقد يف فيينا يف كانون وزاري ألقل البلدان منوا، ويف سياق إعداد توصيات سياساتية للمؤمتر ال
 مركز اجلنوب، وهو جممع دويل من بينهمعملت اليونيدو مع عدد من الشركاء املعنيني، ديسمرب، /األول

واسُتهلت أيضا خالل  . مقره يف جنيف بسويسرايوجدللبلدان النامية لألحباث بشأن السياسات حكومي 
  .  التنمية األفريقي بشأن التعاون بني بلدان اجلنوبالعام مناقشات مع مصرف

      
  أقل البلدان منوا  -باء

  
 يف الفترة السنة يف املتوسط يف املائة يف ٣٠ازداد الدعم الذي تقدمه اليونيدو ألنشطة أقل البلدان منوا بنسبة 

 الناسدة أفقر  املنظمة على مساعتصميم بوضوح األمر الذي يتجلى فيه، ٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٣من عام 
ز تنفيذ املشاريع اخلاصة بأقل البلدان منوا خالل الفترة وتركَّ .من حالة الفقر اليت يعيشون فيهاعلى اخلروج 

فة يف املصّنالتسعة واألربعني  بلدا من البلدان ٣٣ على أفريقيا، اليت تضم ، يف املائة٨٠، بنسبة تقارب نفسها
ذة لصاحل أقل البلدان منوا بزيادة التركيز ة يف عدد املشاريع والربامج املنفّ واقترنت الزياد.فئة أقل البلدان منوا

  .ناسب احتياجات أقل البلدان منوامة خصيصا لتعلى إقامة الشراكات وعلى املسامهات السياساتية املصّم

 . ألقل البلدان منواسةاملكّر ةالثالث املؤمترات الوزارية املتتابعة آخرديسمرب، /وُعقد يف فيينا، يف كانون األول
 اليونيدو يف إسهام على ازا أساس، اللذان رك٢٠٠٨ّ وعام ٢٠٠٧قه مؤمترا عام وانطالقا من النجاح الذي حقّ

 التجارة، نظر املؤمتر الوزاري الثالث ألقل البلدان منوا يف لصاحلاملعونة ومبادرة بناء القدرات التجارية مبادرة 
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وإعدادا  . املتوقعة يف األجلني القصري واملتوسطيف آثارهعلى أقل البلدان منوا وآثار الركود االقتصادي العاملي 
 حول طائفة من املواضيع متتد من الدراسة العامة عدد من الدراساتإجراء  اليونيدو طلبتللمؤمتر الوزاري، 

 ، ومصائد األمساك،اتالفاكهة واخلضراوقطاعية بشأن ثالث دراسات إىل لمسائل العاملية واإلقليمية ذات الصلة ل
 للسياسات تومشلت الدراسات استعراضا . من أقل البلدان منوا يف آسيا وأفريقياية يف مثاناأللبان،ومنتجات 

  .حدِّدت القوى األساسية احملركة للنموكما  اإلقليمي والعاملي، يف السياقني لفعاليتها تالقائمة وحتليال

هي بأنه، يف حني أهنا  أقل البلدان منوا قناعةتام املؤمتر التأكيد على خالذي اعُتمد يف وأعاد اإلعالن الوزاري 
  والتعاون الدويل يؤديان دورا حاسم األمهية يف الدولية املسؤولة الرئيسية عن تنميتها، فإن الشراكات 

ات، ما أقرت هذه البلدان بأن التنمية الفعالة تعتمد على التنويع االقتصادي، وبناء القدرك .الصددهذا 
وااللتزام باملعايري الدولية للنوعية، ونقل التكنولوجيا، وحتسني القدرة التنافسية، وختصيص موارد وطنية لبناء 

  .القدرات اإلنتاجية

 املؤمتر العام لليونيدو من جانبخطة العمل الوزارية ت وأُقّر
يف دورته الثالثة عشرة اليت ُعقدت يف أعقاب مؤمتر أقل 

 التنويعفق املؤمتر العام على ضرورة حتقيق وات .البلدان منوا
 أقل البلدان منوا بغية تعزيز األمن الغذائي يفاالقتصادي 

للتأثر تلك البلدان والقدرات اإلنتاجية، وتقليل قابلية 
 هذا اهلدف أنواتفق املؤمتر على  .بالصدمات اخلارجية

باألخذ بنهج ذي شقني، يركز على البحوث ق سيتحقّ
 اإليضاحيةاالستراتيجية من جهة، وعلى املشاريع السياساتية و

ستركز هذه و .ذات الصلة باألعمال البحثية من جهة أخرى
: األنشطة على اجملاالت اخلمسة التالية ذات األولوية

الصناعات الزراعية؛ واالبتكار ونقل التكنولوجيا واإلنتاجية؛ وتنمية القطاع اخلاص واالستثمار؛ والبنية 
  . وبناء املؤسسات، واحلكمات،اعية؛ وحيز السياس الصنالتحتية

فأقل البلدان منوا تستطيع، من خالل"
الوفاء مبجموعة من الشروط املسبقة 

 على استخدام التكيف قدرات نيحتسو
العصرية واالستغالل التجاري التكنولوجيا 

للمعارف اجلديدة، أن تتخطى عدة 
مراحل تنموية وتنتقل إىل درجة أعلى 

  ".على سلّم التصنيع
كانديه يومكيالّ، املدير العام لليونيدو، يف 

 ألقل البلدان منوا كلمته أمام املؤمتر الوزاري
 ٢٠٠٩لعام 

 ةمت تدريب مخس عشر
 من الشباب ةجمموع

يف سرياليون يف جمال 
   إدارة النفايات
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وُسلِّم بأن املؤمتر الوزاري يف فيينا مناسبة حتضريية رئيسية متهد الطريق إىل مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين 
  مكتب املمثل السامي لألمم املتحدة املعين بأقل٢٠١١مه يف تركيا يف عام بأقل البلدان منوا، الذي سُينظّ

 الوزاري وسيستعرض املؤمتُر. البلدان منوا والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية
 وسيتجلى يف . يف بروكسل٢٠٠١الذي اعتمده املؤمتر الثالث يف عام  ٢٠١٠- ٢٠٠١ العمل للفترة برنامَج

ود يف فيينا على ضرورة بناء القدرات جدول أعمال املؤمتر الرابع، دون شك، تشديد املؤمتر الوزاري املعق
  .اإلنتاجية والتنويع االقتصادي

      
  األمن البشرييف جمال تنسيق ال -جيم

  
األمن البشري قضية إمنائية أساسية تتناول محاية رفاه اإلنسان من التهديدات ومواطن الضعف املزمنة اليت 

 ومحايته - لفقر والبطالة واألمراض والتدهور البيئي ومنها على سبيل املثال ا-  أ من حياتهل جزءا ال يتجّزتشكّ
  .من األزمات اخلارجية املفاجئة، مثل احلروب واألوبئة واالنكماش املايل واالقتصادي والكوارث الطبيعية

ز اليونيدو قدرة األفراد واجلماعات على تقليل املخاطر ومواطن الضعف، وبذلك تكفل عدم انقطاع تعّزو
ما تراعي يف مشاريعها الشواغل املتعلقة بأمن الطاقة واألمن الصحي واألمن البيئي اليت ك .األنشطة اإلنتاجية

، أن "إعادة البناء على حنو أفضل"تكفل اليونيدو، اليت تعمل وفق مبدأ و. تؤثر يف قدرات الناس اإلنتاجية
در اإلمكان، للمخاطر تكون سبل كسب العيش والقدرات اإلنتاجية املستعادة غري معّرضة يف املستقبل، بق

  . والتهديدات، وأن تكون يف الوقت نفسه خضراء بقدر اإلمكان

 سلسلة من املشاريع يف بلدان خمتلفة يف إطار صندوق األمم املتحدة ٢٠٠٣ذ اليونيدو منذ عام تنفّو
، متتد من  وتتناول هذه املشاريع جمموعة من الشواغل املتعلقة باألمن البشري)١(.االستئماين لألمن البشري

  .اإلنعاش بعد النـزاعات املسلحة إىل املشاكل اليت متثل هتديدا هيكليا وتشكل خطرا على األرواح

مثة مشكلة و. تستضيف غانا العديد من الالجئني الفارين من النـزاعات املسلحة يف بلدان أفريقية أخرىو
ليلة لكسب املال، وأن الظروف مشتركة تواجه خميمات الالجئني وهي أنه ال تتاح للناس سوى فرصة ق

وعند اخنراط الالجئني يف احلياة االقتصادية للمجتمعات احمللية، ميكن أن يؤدي ذلك إىل . املعيشية صعبة
نزاعات ألن السكان الذين يعيشون على مقربة من هذه املخيمات، والذين يتخلون عن جزء من أرضهم 

تتسم هذه املشكالت بالتعقيد، و. يان هم أنفسهم فقراءإلقامة خميمات الالجئني، يكونون يف أكثر األح
استنادا إىل أعمال سابقة قام هبا مفوض األمم و. وتتطلب أن تتخذ خمتلف اجلهات الفاعلة إجراءات متضافرة

املتحدة السامي لشؤون الالجئني، كانت اليونيدو الوكالة الرائدة يف مشروع يهدف إىل حتسني الظروف يف 
 بودوبورام وكريسام يف غانا ومتكني الالجئني من إقامة منشآت صغرية قابلة للنجاح يف خميمي الالجئني

يف حني ركزت وكاالت األمم املتحدة األخرى املشارِكة يف املشروع و). ٣انظر الفصل (أوطاهنم أو حمليا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لتعزيز األمن البشري عن طريق متويل تدخالت ١٩٩٩ يف عام  البشريلألمن األمم املتحدة االستئماين صندوقأُنشئ   )١(

وكاالت األمم املتحدة وشركائها الرامية إىل التخفيف من التهديدات اليت تتعرض هلا اجملموعات السكانية واجملتمعات احمللية 
  .ر يف مجيع أحناء العاملالقابلة للتضّر
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مت اليونيدو على حتسني البنية األساسية الصحية ومرافق الصرف الصحي وزيادة اإلنتاجية الزراعية، قا
كما . بتدريب الناس على األنشطة االقتصادية القابلة للنجاح جتاريا ووفرت هلم املعدات األساسية الضرورية

كان من و. دعمت اليونيدو إقامة مراكز لدعم األعمال التجارية اليت ُتدار حمليا والنظم االئتمانية احمللية
شؤون الالجئني ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وكاالت األمم املتحدة األخرى املشارِكة مفوضية 

، بالتعاون مع املؤسسات احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اليت متثل سكان املخيمات )الفاو(
استفاد عشرات اآلالف من الالجئني من هذا املشروع، إىل جانب عدد مماثل من و. واجملتمعات القروية
  .لية اجملاورةسكان اجملتمعات احمل

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية من أفقر بلدان العامل، ويكسب حنو ربع سكاهنا أقل من دوالر واحد و
يف املناطق الريفية، تتفاقم آفة الفقر من جراء االعتماد الواسع النطاق على زراعة خشخاش األفيون و. يوميا

، شرعت اليونيدو ومكتب األمم املتحدة املعين ٢٠٠٦يف عام و. واإلدمان على املخدرات غري املشروعة
باملخدرات واجلرمية يف مشروع مشترك يهدف إىل خلق فرص بديلة لتوليد الدخل يف ثالث مناطق من 

كان من أهم التحديات يف هذا الصدد عالج وإعادة تأهيل مئات القرويني املتأثرين و. مقاطعة أودومكساي
باإلضافة إىل البعد االجتماعي، تتمثل األهداف و .ات غري املشروعةبتعاطي األفيون وغريه من املخدر

تتلقى املساعدة يف و. الرئيسية للمشروع يف تنويع احملاصيل، وإضافة القيمة للسلع الزراعية، وحتسني التسويق
 ٣٠أُنشئ أكثر من و.  نسمة٣٦ ٠٠٠إطار املشروع اثنتان وعشرون قرية يبلغ جمموع عدد سكاهنا 

 شخص على أساسيات جتهيز املنتجات ١  ٠٠٠نتاجية قروية، ومت يف غضون ذلك تدريب حنو جمموعة إ
من األصناف اليت ُتنتج وتباع زيت السمسم، والورق املصنوع يدويا، و. الزراعية وتنمية اجملتمع احمللي

ينة يضطلع مركز اإلنتاجية والتسويق يف مدو. واملكانس واحلقائب احملبوكة من األلياف الطبيعية
أودومكساي بدور جوهري يف حتول االقتصاد احمللي، إذ يقيم الصلة اليت تشتد إليها احلاجة بني القرى النائية 

ن اآلن املستفيدون من بيع منتجاهتم يف األسواق السياحية، ويشاركون يف مهرجان الو يتمكّو. واألسواق
  .نوفمرب/ين الثاين تشر- أكتوبر /لللصناعات التقليدية الذي ُيقام يف تشرين األو

  

  

  

  

  

  

  
 يف مهرجان عارضون
 يف يدويةال احلرف
    الومجهورية
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  ، حيتوي "مسامهة اليونيدو يف حتقيق األمن البشري"، نشرت اليونيدو ملفا عنوانه ٢٠٠٩يف عام و
   مشروعا نفذهتا اليونيدو بتمويل من صندوق األمم املتحدة االستئماين ١٢على صحائف حقائق عن 

  .لألمن البشري

 يف سرياليون وغينيا وكوت الصراعاتذ يف فترة ما بعد نفُّتوتشارك اليونيدو يف عدد من األنشطة اليت 
يستند أحد هذه األنشطة إىل التعاون بني بلدان و . معا احتاد هنر مانوف منهايتألّديفوار وليربيا، اليت 

  اجلنوب، من خالل برنامج اخلليج العريب ملنظمات األمم املتحدة اإلمنائية، وهو مؤسسة تنموية إقليمية 
متوِّل مؤسسة اخلليج العريب برناجما لتطوير املنشآت وترويج االستثمار مدته ثالث و .دف الربحال تسته

  . سنوات لصاحل سرياليون وغينيا وليربيا

 يف املائة، يف حني تبلغ ٨٨تبيِّن إحصاءات منظمة العمل الدولية أن نسبة البطالة بني الشباب يف ليربيا تبلغ و
ما زالت اليونيدو تعطي أولوية عالية للشباب املهمشني و )٢(. يف املائة٧٠ يف جمملها يف بلدان احتاد هنر مانو

أما برنامج أصحاب املصلحة املتعددين . القابلني للتضرر، ومن بينهم مقاتلون سابقون وجنود أطفال سابقون
و ومنظمة العمل الدولية ر مانو، املشترك بني اليونيدنهلتوفري العمل املنتج والالئق للشباب يف بلدان احتاد 

 وتوفري إمكانية احلصول على التمويل الل تنمية مهارات تنظيم املشاريعواليونديب، فيعاجل هذه املشكلة من خ
مارس يف فريتاون بسرياليون منتدى شبايب دون /ُعقد يف آذارو. والقابلية للتوظيف، يف ظل قيادة اليونيدو

مشاريع األعمال واملشاريع االجتماعية والشبكات اليت يديرها إقليمي، هو األول من نوعه، ركَّز على 
اسُتهل خالل املنتدى العمل بأداة اتصال على اإلنترنت لتشجيع تبادل املعلومات واخلربات بشأن و. الشباب

وهناك مشروع مماثل جيري تنفيذه حاليا يف منطقة واو يف جنوب السودان . املسائل املتعلقة بعمالة الشباب
  . للتدريبالتحتيةز على إعادة تأهيل البنية مايل من االحتاد األورويب، وهو يركّبدعم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢(  Independent evaluation of the ILO’s strategy to increase Member States’ capacities to develop policies 

and programmes focused on youth employment, International Labour Office, October 2009.  

حمور اتصاالت يف 
   كوت ديفوار
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، شاركت اليونيدو يف مبادرة ٢٠٠٦ برنامج تنمية مهارات تنظيم املشاريع التجريـيب الذي بدأ يف عام وبعد
 يف املائة من ١٤متعددة ترمي إىل هتيئة فرص العمل يف تونس، حيث تبلغ نسبة البطالة تضم وكاالت جديدة 

تنتشر البطالة انتشارا واسعا بني الشباب يف و. السكان الناشطني، وهي واحدة من أعلى نسب البطالة يف العامل
تونس، فنصف العاطلني عن العمل دون سن اخلامسة والعشرين، والوضع قاس بصفة خاصة للخرجيني 

 حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية هو برنامج وبرنامج إشراك الشباب التونسي يف. اجلامعيني الشباب وللنساء
مدته ثالث سنوات يهدف إىل تكييف السياسات والربامج املتعلقة بالشباب والعمالة ملراعاة اجتاهات سوق 

هو مصمم لتلبية االحتياجات احملددة لكل من خرجيي اجلامعات العاطلني عن العمل والشباب ذوي و. العمل
   .املهارات املنخفضة

أغسطس، استهلت اليونيدو ومنظمة العمل الدولية مشروعا مدته ثالث سنوات لتحسني فرص /آبيف و
توظيف العمال الشباب املهاجرين يف املناطق احلضرية يف الصني، وذلك بالتعاون مع وزارة املوارد البشرية 

عرض الشباب يهدف املشروع إىل تعزيز فرص احلصول على عمل الئق واحلد من تو. والضمان االجتماعي
ة ستقوم اليونيدو بوضع وتنفيذ برامج معدَّو. لظروف العمل السيئة، من خالل التعليم والتدريب قبل بدء العمل

على ضوء الطلب لالرتقاء باملهارات واالعتراف هبا، وستوفِّر برامج للتدريب على مهارات تنظيم املشاريع من 
  . بعد احلصول على ما يلزم من الدراية التقنية يف الشركاتأجل مساعدة املهاجرين الشباب على إنشاء مشاريع

واصلت اليونيدو، بالتعاون مع الوزارة النمساوية االحتادية للشؤون األوروبية والدولية، استكشاف مفهوم و
يف سياق و. القدرة على التكّيف، وال سيما قدرة النظم االجتماعية واالقتصادية على التكيُّف مع الضغوط

اركت اليونيدو ش ،٢٠٠٧فيينا اخلاصة بالبيئة من أجل األمن البشري، اليت أطلقتها الوزارة يف عام مبادرة 
األورويب " ألب باخ"املعين بالقدرة على التكّيف، الذي ُنظِّم كجزء من منتدى " ألب باخ"يف معتكف 
  .أغسطس يف النمسا/املعقود يف آب

      
  ةالبحوث الصناعي  -دال

  
 لألنشطة البحثية ٢٠٠٩كانت قيِّمة للغاية يف عام أهنا لقدمية منها واجلديدة،  الشراكات، اأثبتت

جرى تبادل مستمر للخربات واملوظفني مبوجب اتفاق قائم بني و .واإلحصائية اليت تضطلع هبا اليونيدو
املي العاليونيدو ومعهد اليابان القتصادات البلدان النامية، يف حني أُقيمت شراكات جديدة مع املعهد 

املشترك بني جامعة األمم املتحدة وجامعة ركز املولبحوث االقتصاد اإلمنائي، التابع جلامعة األمم املتحدة، 
تتسم الشراكات و .االبتكار والتكنولوجيابشأن  ني واالجتماعينيماسترخيت للبحث والتدريب االقتصادي

ي السياسات واألوساط األكادميية من فهم املعرفية بأمهية قصوى جلهود اليونيدو الرامية إىل متكني صانع
  . التنمية الصناعية من أجل حتقيق تضافر املعلومات الالزم لتقدمي مشورة سياساتية رشيدة

املشترك بني جامعة األمم املتحدة وجامعة ركز املمت اليونيدو واملعهد العاملي لبحوث االقتصاد اإلمنائي ونظّو
: مسارات التصنيع يف القرن احلادي والعشرينلقة عمل دولية عنواهنا أكتوبر ح/ تشرين األولماسترخيت يف

ونظرت حلقة العمل فيما إن كان التصنيع ال يزال أفضل طريق إىل . لتحديات اجلديدة والنماذج الناشئةا
 ما إن سعت حلقة العمل إىل البت يفو. التنمية، بالنظر إىل األزمة االقتصادية العاملية والقيود البيئية الناشئة
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كانت التنمية الصناعية قادرة على إنشاء هيكل اإلنتاج املتنوع الالزم والعمالة الالزمة لتحسني الرفاه املادي 
مشلت املسائل األخرى اليت نوقشت تأثري الصني واهلند يف و. ألكثر من بليون شخص ما زالوا يعيشون يف فقر

  .  ومسامهة تنظيم املشاريع واالبتكار يف النمو الصناعيالتنمية الصناعية يف مناطق أخرى من الكرة األرضية،
  

      
  ، سامهت اليونيدو مع إدارة حبوث اقتصاديات التنمية يف البنك الدويل يف مشروع ٢٠٠٩خالل عام و

املشروع اآلن يف مرحلة و. حبثي مشترك بشأن القدرة التنافسية ألفريقيا يف جمال السلع املصنعة البسيطة
لن يقتصر املشروع على حماولة دراسة دور العوامل و. جية ذات الصلة والبحث عن متويل دويلحتديد املنه

  ، التحتيةاملعترف هبا اليت يقوم عليها التصنيع، مثل طبيعة ظروف العمل التجاري ومدى وتوافر البىن 
  ي بل سيبحث أيضا عوامل مل حتظ بنفس املستوى من الدراسة، من بينها رأس املال االجتماع

  . والسياسات الصناعية

. أجرت اليونيدو حتليال ميدانيا لتأثري األزمة االقتصادية العاملية على التنمية الصناعية يف البلدان الناميةو
حبثت الدراسة املنظور الدويل وكذلك الوضع السائد يف بلدان نامية خمتارة وبلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة و

زانيا املتحدة والصني وفييت نام والكامريون ومصر ـرانيا وتونس ومجهورية تنانتقالية، وهي األرجنتني وأوك
أُجريت دراسات حالة عن تأثري األزمة على صناعات النسيج يف بنغالديش و. ونيجرييا ونيكاراغوا واهلند

وجنوب شرق آسيا، وصناعة السيارات، فيما يتصل خصوصا بالبلدان النامية، وصناعة طاقة الرياح يف 
كشف حتليل لصناعة املنسوجات واملالبس أن و. صني واهلند وبلدان منطقة أمريكا الالتينية والكاريبـيال

صادرات هذا القطاع يف جممله شهدت اخنفاضا، لكن أثر األزمة كان أشد على املستويات املتوسطة والعليا 
ما عن تأثري األزمة، بفضل بقي املستوى األدىن من السوق يف منأى إىل حد و .من األسواق االستهالكية

قد متكنت بنغالديش، على سبيل املثال، من احلفاظ ف. األسعار التنافسية والتحسينات املُدخلة على النوعية
تشري دراسات احلالة و. على منو متواضع يف صادراهتا، وإن كان ذلك بإجراء ختفيض كبري يف سعر الوحدة

 احملرِّكة املهمة لالنتعاش الصناعي يف البلدان النامية قد يكون املتعلقة بالصناعة أيضا إىل أن إحدى القوى
  . الصناعة" ختضري"الصناعة اخلضراء و

زو أغذية يف رواندا جمّه
 يف معرض ونشاركي

   جتاري
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نظر عدد من الدراسات يف أمناط التحول اهليكلي من الزراعة إىل الصناعة، وكذلك بني الصناعات و
تشري إحدى و. ألمناطالتحويلية وضمنها؛ وكما نظر يف دور التغري التقين واملؤسسي يف حتديد تلك ا

الدراسات إىل أن إعادة ختصيص املوارد لتمويل االبتكار ضمن أي قطاع حمّدد من قطاعات الصناعات 
التحويلية قد تتسم، فيما يتعلق بزيادة اإلنتاجية، بنفس مستوى األمهية اليت تتسم هبا إعادة توزيع املوارد من 

ان منوا ستستفيد من القيام بتحسني املهارات خلصت الدراسة إىل أن أقل البلدو. قطاع إىل آخر
خلصت دراسة أخرى، و. والتكنولوجيا يف إطار صناعاهتا القائمة قبل أن حتاول دخول قطاعات جديدة

تتعلق بإعادة ختصيص املوارد بني القطاعات ألغراض حتقيق النمو يف جنوب شرق آسيا، إىل أن اخليار 
يف سالسل إنتاج القيمة العاملية وتعزيز الروابط احمللية والعمل على األفضل يتمثل يف اجلمع بني املشاركة 

تكشف دراسة ثالثة أن طبيعة األزمة املالية ومدى تأثريها على قطاع صناعة السيارات يف و. حتسني النوعية
  .دان تبعا للتغريات يف خصائص اهليكل اإلنتاجي لتلك الصناعةتايلند يتحّد

تبني هذه و.  العموميني يف التنمية الصناعيةالتحتية على دور رأس املال والبنية سلَّطت ورقات عديدة الضوءو
ن بعض البلدان من ر أسباب متكّ تفّس-  أي الطاقة واالتصاالت والنقل -  القائمة التحتيةالورقات أن البنية 

حتديد سرعة ُيساعد معدل منو رأس املال أيضا على و. ن بعضها اآلخر من ذلكحتقيق التصنيع وعدم متكّ
 والروابط ،وتشمل العوامل احملدِّدة اهلامة األخرى رأس املال البشري، ونوعية املؤسسات. التنمية الصناعية

  . باإلنتاجية الزراعية

ويركز التقرير على . ٢٠١١ لعام تقرير اليونيدو عن التنمية الصناعية العمل على إعداد ٢٠٠٩وبدأ يف عام 
 واإلمنائية لكفاءة استخدام الطاقة الصناعية، وعلى السياسات احلكومية الضرورية اآلثار البيئية واالقتصادية

تبيِّن النتائج األولية أنه يف حني أن معظم و. لتحسني استخدام الشركات الصناعية للطاقة يف البلدان النامية
مكانيات احلصول الصناعات ختفض كثافة استخدامها للطاقة، األمر الذي يؤثر بدوره على تغري املناخ وإ

على الطاقة، فإهنا ما زالت تواجه سلسلة من احلواجز اليت حتول دون اعتماد تكنولوجيات وعمليات 
من شأن السياسات يف و. مقتصدة للطاقة تساعد على إجراء ختفيضات إضافية كبرية يف استهالكها للطاقة

كنولوجيا، والتعاون وتنظيم القطاع جماالت املعلومات وبناء القدرات، ومتويل االستثمارات، ونقل الت
  . الصناعي، أن تساعد البلدان النامية على حتقيق قدر أكرب من الكفاءة يف استخدام الطاقة

الغرض الرئيسي من هذه و .بدأ يف أواخر السنة مشروع ملساعدة حكومة منغوليا على وضع سياسة صناعيةو
يسعى املشروع إىل و. ه املستمرة يف االقتصاد الكليالدراسة هو تقييم قطاع الصناعة التحويلية ومسامهت

استنفار أصحاب الشأن للمسامهة بأفكارهم يف صوغ السياسات، وإىل القيام يف الوقت نفسه بتحليل التغري 
  . اهليكلي الطويل األجل، ودور السياسات الصناعية

      
  إلحصاءات الصناعيةا  -هاء

 حتتفظ اليونيدو بقواعد بيانات دولية لإلحصاءات الصناعية )٣(حدة،وفقا لوالية اللجنة اإلحصائية لألمم املت
ُوزعت يف مجيع أحناء العامل عن طريق و. وتصدر نواتج إحصائية ملستعملي البيانات على الصعيد الدويل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، هي أعلى هيئة الختاذ القرارات املتعلقة باألنشطة اإلحصائية ١٩٤٧، اليت أُنشئت يف عام  اإلحصائية لألمم املتحدةاللجنة  )٣(

  .لية، وال سيما حتديد املعايري اإلحصائية ووضع املفاهيم والطرائق وتنفيذها على الصعيدين الوطين والدويلالدو
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، املستندة إىل إعداد وجتميع اجلداول ٢٠٠٩احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية لعام مكتبات مشهورة 
وكانت تقييمات للطبعات السابقة .  واإلقليمي والعامليقُطريية يف شكل موحَّد على املستوى الاإلحصائ

املنشور الدويل الوحيد الذي يقدم إحصاءات عاملية عن مستويات األداء "للحولية قد وصفت احلولية بأهنا 
 من حيث مشوهلا ودقتها اعُترب أهنا منقطعة النظريو". واالجتاهات الراهنة يف قطاع الصناعات التحويلية

أنتجت اليونيدو أيضا قرصا مدجما حيتوي على نسخة حمّدثة من قاعدة بياناهتا و. ومقارنتها بني البلدان
يزان العرض والطلب يف اجملال مل ا وكذلك قاعدة بياناهت)INDSTAT4(اخلاصة باإلحصاءات الصناعية 

ُتتاح باالتصال املباشر على املوقع و. لصناعة والسنةالصناعي، اللتني تتضمنان بيانات موزعة حسب البلد وا
الشبكي لليونيدو إحصاءات بشأن املؤشرات الرئيسية لألداء الصناعي، لتلبية احتياجات جمموعة واسعة من 

 مع مقارنتها باألرقام ،ة اإلحصائية بيانات عن البلد املختارقُطريصات الوتعرض امللخَّ )٤(.مستعملي البيانات
  .  البلد باملنطقة اجلغرافية أو اجملموعة اإلمنائية اليت ينتمي إليهااملتعلقة

ت اليونيدو الريادة يف إنشاء قاعدة بيانات إحصائية جديدة، هي أكرب قاعدة بيانات ، تول٢٠٠٩ّيف عام و
ز خالفا لقواعد البيانات األخرى اليت تعرض البيانات مصنفة عن طريق رموف. إحصائية صناعية من نوعها

تصنيف خمتلفة للفترات الزمنية املختلفة والبلدان املختلفة، توفر قاعدة بيانات اإلحصاءات الصناعية 
)INDSTAT2 ( باستخدام نظام ٢٠٠٧ إىل عام ١٩٦٣إحصاءات عن هيكل املنشآت الصناعية من عام 

حد جلميع األنشطة تصنيفي واحد مؤلف من رقمني من أرقام التنقيح الثالث للتصنيف الصناعي الدويل املو
 للبيانات املتعلقة هبيكل املنشآت يف األجلوتتيح قاعدة البيانات هذه للمستعِمل إجراء حتليل طويل . االقتصادية

  .عدد كبري من البلدان

      
نشر وسُت. م على صعيد مجع البيانات من املكاتب اإلحصائية الوطنية، الذي بدأ يف مطلع العامُيحرز تقّدو

  . ٢٠١٠احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية لعام  يف دَّثةاحملالبيانات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٤(  www.unido.org.  

اليونيدو هي اجلهة 
الرئيسية اليت توفّر 

اإلحصاءات الصناعية 
   ةالعاملي
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أكملت اليونيدو مؤخرا، يف مسعى لتحديث عملياهتا اإلحصائية، نقل قواعد بياناهتا اإلحصائية من احلاسوب و
  الرئيسي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل بيئة نظام قائم بذاته لربط الزبائن حبواسيب اخلدمة، مع 

 األخطاء وإصدار مكافحة لتحديث البيانات وكربر النظام اجلديد إمكانات أيوفِّو. ما يتصل به من تطبيقات
 نوعية من أجل حتسني وتطبيقاهتا اإلحصائية هاوتعمل اليونيدو على زيادة تطوير أساليب .النواتج اإلحصائية

إطار لضمان :  بيانات اليونيدونوعية"  عنوانهفرباير منشور/وقد صدر يف شباط .البيانات اليت جتمعها وتعّممها
نشطة اليونيدو وصفا أل اإلطار ُيقدِّمو .، وُوزع على مستعملي البيانات"نوعية أنشطة اليونيدو اإلحصائية

  .  البيانات اإلحصائيةإنتاج يف سياق عملية املتعلقة بالنوعية اليت تراعىبعاد ذات الصلة األاإلحصائية و

وتشمل . ديدة خالل العام هتدف إىل زيادة مشول قاعدة البيانات والنواتج اإلحصائيةواسُتهلت أنشطة ج
 العامة، ومجع املرافقهذه األنشطة تقديرات حديثة لبيانات اإلنتاج، وإصداراً جتريبياً لبيانات تتعلق بالتعدين و
  .إلحصاءات الطاقةمؤشرات إنتاج ربع سنوية من خالل مصادر بيانات ثانوية، ووضع منهجيات إحصائية 

 الفوقية للبيانات اإلحصائية والبيانات ة النظم الدولي جمالبدور اليونيدو الريادي يفمنذ أمد بعيد اعُترف قد و
(metadata).  وضع وواصلت اليونيدو، بصفتها عضوا نشطا يف األوساط اإلحصائية الدولية، اإلسهام يف
 مع الفريق االستشاري التقين املعين بإعداد اإلحصاءات وتعاونت املنظمة. واملعايري الدوليةالتوصيات 

االقتصادية التابع للجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ على وضع خطة عمل 
يونيه اجتماع خرباء شرق آسيا املعين بإحصاءات الصناعة /حضرت اليونيدو يف حزيرانو. للمنطقة املشمولة

الذي ُعقد يف سيبو، بالفلبني، وقدَّمت ورقة عن ضمان نوعية إحصاءات الصناعة التحويلية من التحويلية، 
تشارك اليونيدو أيضا يف برنامج للتعاون مع الفاو ومنظمة و. حيث إمكانية مقارنتها على الصعيد الدويل

  . التجارة العاملية على إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بني الوكاالت

ماعات تشاورية مع شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة وكيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة، وبعد سلسلة اجت
األمم املتحدة بيانات قاعدة بيانات اليونيدو اخلاصة باإلحصاءات الصناعية بنجاح يف نظام اآلن ت دجمأُ

 من البيانات  وميكن ملستعملي البيانات الدوليني اآلن احلصول على جمموعة خمتارة حمدودة)٥(.الواحدة
  . الصناعية لليونيدو، يف حني تتوافر النسخة الكاملة لبيانات اليونيدو على قرص مدمج

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٥(  www.undata.org.  
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  مقّدمة
وهــي مرتبــة حــسب . شمل منــاطق وأنــشطة خمتلفــةتــشاريع اليونيــدو، صــورة مقطعيــة ملــهــذا الفــصل يعــرض 

 وبنـاء  ،احلد مـن الفقـر مـن خـالل أنـشطة إنتاجيـة      : ، وهيأساساظمة املنهلا تتصّدى  املواضيعية اليت   األولويات  
   مجيـع األولويـات املواضـيعية   من املشاريع املعروضـة ميـّس   املشروع األخري و.  والبيئة والطاقة،القدرات التجارية 

  .بنفس القدر

تائجها مـسبقا فقـد كانـت       ورغم أنه ال ينبغي احلكم على ن      املبكرة،   يف مراحلها    نةاملبيَّوال تزال بعض املشاريع     
الطريــق يف منتــصف قليــل، ب، أو جتــاوزت  املعروضــةوبلغــت غالبيــة املــشاريع. هنــاك مؤشــرات جنــاح مــشجعة

اآلن وكـذلك اإلجنـازات   حـىت   ملـا مت إجنـازه   مقتضباهذه املشاريع بيانا املعلومات املقّدمة عن    وتشمل  . تنفيذها
  .املرتقبة يف املستقبل القريب

وهنــا أيــضا . خــرى واردة يف هــذا الفــصل مرحلــة االكتمــال خــالل الــسنة قيــد االســتعراض وبلغــت مــشاريع أ
فعلــي يف ســبل عــيش محيــد نــت مــن إحــداث أثــر  النتــائج احملققــة القابلــة للقيــاس علــى أن اليونيــدو متكّ تــشهد 

يكفــي  منــذ أمــد طويــل املعروضــةأحــد املــشاريع وقــد اكتمــل . الــسكان ويف اقتــصاد البلــد أو البلــدان املعنيــة 
جــري مــؤخرا األثــر الــدائم الــذي تتركــه املبــادرات  د تقيــيم أُوأكّــ. اســتدامة تــدخالت اليونيــدوللربهــان علــى 

ــن   وأشــار إىل املتخــذة،  ــد م ــدد املتزاي ــصلحة أصــحاب الع ــيت     امل ــصادية ال ــة االقت ــن الدينامي ــذين اســتفادوا م   ال
  .املشروعأطلقها 
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 يف ماهرحريف 
   نيكاراغوا
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،  كلـها، بـال اسـتثناء، تـؤيت نتـائج          اهو أهن وصفها يف هذا الفصل     املشاريع الوارد و  مجيع  قاسم مشترك بني    ومثة  
املـشاريع  وال متثـل  .  مـربهن عليهـا بالتجربـة   أواملدى  ذات استدامة أولية أو متوسطة     سواء أكانت تلك النتائج   

ولعــل .  اليونيــدو الواســعةمــن حافظــة مــشاريع وبــرامجمت اختيارهــا املــشاريع  مــن املعروضــة ســوى عــدد قليــل
ــّر ــشبكي للمنظمــة        االق ــع ال ــاء نظــرة علــى املوق ــودون إلق ــد مــن املعلومــات ي ــراغبني يف االطــالع علــى مزي ء ال

)www.unido.org ( عن أنشطة املنظمةحمدَّثةالذي حيتوي على معلومات .  
        
  منظّمو مشاريع من الشباب  -١

  لشباب يف موزامبيقدى ا تنظيم املشاريع لمهاراتتنمية   :عنوان املشروع

  احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية  :ة املواضيعيةاألولوي

  منشآهتم اخلاصة أو للحصول على وظائفلبدء  باملهارات الالزمةتزويد الشباب   :اهلدف

اعتماد برنامج دراسي بشأن تنظيم املشاريع يف املدارس الثانوية واملهنية كجزء من   :النواتج املزمع حتقيقها
  لبلداإلصالحات املدرسية يف ا

  لتحسني سبل عيشهمالالزمة هارات امل طالب ٣٠ ٠٠٠اكتسب حنو   :النتائج
    

، ألن  شرطا الزما لتنمية القطاع اخلاص واحلـد مـن الفقـر          القادرة على املنافسة    شاريع  امل تنظيم   مهاراتتشكل  
ــي  ــشاريع منظم ــسون امل ــشآت تولِّــ يؤّس ــروة   من ــائف ودخــال وث ــدورها وظ ــة موزامبيــ  وُت. د ب ق جــري حكوم

. إصــالحات للمــدارس الثانويــة مــن أجــل متكــني التعلــيم مــن تلبيــة احتياجــات البلــد االقتــصادية واالجتماعيــة   
املــشاريع يف املنــاهج التعليميــة   تنظــيم وتــساعد اليونيــدو وزارة التعلــيم والثقافــة علــى إدراج برنــامج بــشأن       

ويــستهدف . ملكتــسبة يف مــشاريع جتريبيــة، اســتنادا إىل اخلــربات االبلــدللمــدارس الثانويــة واملهنيــة علــى نطــاق 
ــذين     ــة ال ــاطق الريفي ــشباب يف املن ــامج ال ــراهن    الربن ــتح هلــم حــىت الوقــت ال ــتعلّ مل ت ــرص كــثرية ل ــارات ف م امله

حتت أصحاب مشاريع 
   مبيقا موز يفالتدريب
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ــشآهتم اخلاصــة   ــضرورية الســتهالل من ــسنة   . ال ــة هــذه ال ــدورة التدريبي ــا٣٠ ٢٥٥وأكمــل ال   ، ملتحقــون  طالب
عــدد يــزداد وتتوقــع احلكومــة أن . مــن اإلنــاث ١٢ ٧٥١ر وذكومــن الــ ١٧ ٥٠٤ مدرســة، مــن بينــهم ٣٣بـــ

التعليمـي األكـادميي، يقـضي      املنـهاج   وإضـافة إىل    . ٢٠١٢لـول عـام     حب مدرسـة    ٣١١املدارس املـشاركة ليبلـغ      
يف جمتمعــاهتم احملليــة وقــد زاروا منــشآت . يف أعمــال تطبيقيــة املــشاركةيف  يف املائــة مــن أوقــاهتم ٦٠الطــالب 

واكتــسب مجيــع املــشاركني يف . مــساعدة يف جمــال تقيــيم مــشاريع الطــالباحملليــون شآت املنــأصــحاب وقــّدم 
أيـضا كفـاءات   وطـّوروا  .  لدور القطاع اخلاص وما ينطوي عليه من إمكانيـات للحـد مـن الفقـر      الربنامج فهماً 

ــل  ــةاالبتكــار، مث ــت،واملرون ــشاكل ، وإدارة الوق ــى  ، وحــل امل ــز عل ــامإجنــاز  والتركي ــرارات واختــاذ ال،امله  ،ق
 يف اجملتمعـات مـن خـالل    ثقافيـاً  اًوقد أحـدث الربنـامج تغـيري      .  الشاق  والقدرة على العمل   ،والكفاءات اإلدارية 

  .لبلداإللزامي باضمان أثره الكبري واستدامته من خالل إدماجه يف نظام التعليم وجيري . أسر الطالب
        
   النمواستعادة  -٢

وتنظيم من خالل حتسني اإلنتاجية الزراعية املستدامة يش  سبل العاستعادةدعم   :عنوان املشروع
  سري النكامشال شرق اجملتمعات احمللية يف يف املشاريع 

  احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية  :األولوية املواضيعية

  القيمة املضافةوحتقيق زيادة اإلنتاجية   :اهلدف

النفـاذ  ب من أجل حتسني اإلنتاجية؛ ومساعدة املنـتجني علـى           توفري املعدات والتدري    :النواتج املزمع حتقيقها
  األسواقإىل 

  توفري معدات املزارع وتدريب املزارعني  :النتائج
    

اخلـصبة ومشـسها   الغنيـة   بـسبب تربتـها   ،"سـلة غـذاء الـشرق   "دعى يف وقت مـن األوقـات   كانت سري النكا تُ   
الـدمار الـشامل الـذي خلفتـه موجـات          ، مـع    ديناملصراع  الوأحلقت عشرون سنة من     . املشرقة ومياهها الغزيرة  

 ضـررا بالغـا علـى اإلنتـاج الزراعـي، وخـصوصا يف مشـال        ،٢٠٠٤عام يف احمليط اهلندي يف سواحل  سونامي  تال
 يف املائـة مـن الـسكان        ٨٠ ويعـيش حـوايل      ،وال تزال الزراعة أهم قطاع يف اقتصاد سري النكا        . شرق اجلزيرة 

اليونيــدو إنعــاش تــدعم التأهيــل، إعــادة  تــشارك وكــاالت أخــرى يف إعــادة البنــاء و وبينمــا. يف املنــاطق الريفيــة
ستهدف الــذي يــاملعــدات الزراعيــة صــنع األنــشطة الزراعيــة وزيــادة اإلنتــاج الغــذائي مــن خــالل االســتثمار يف 

ك ويـشمل املـشروع املنـشآت الـصغرية وكـذل         . النساء والفئات الضعيفة األخـرى    ومن بينهم   صغار املزارعني،   
ــادة معيــشية ة أســر٣ ٠٠٠ اليونيــدو حنــو وتــساعد. نظــم الــدعم احملليــة ومبــادرات املــساعدة الذاتيــة    علــى زي

مبــا يف ذلــك ، املعــدات اليدويــة أو اآلالت الزراعيــةدوات أو األخــذ باســتخدام األإنتاجهــا الغــذائي مــن خــالل 
زيـادة القيمـة املـضافة للمنتجـات        من أجل   وُيشجَّع تنويع املنتجات    . تجهيز األغذية اخلاصة ب املعدات األساسية   

مــن خـالل حلقـات عمــل نظّمتـها اليونيــدو    ومت . إقامـة منـشآت زراعيــة صـغرى وصـغرية    الزراعيـة مـن خــالل   
 مثـل  ، وتـساعد اهلياكـل احملليـة   .موظفي اإلرشاد الزراعي واملـزارعني احمللـيني بأسـاليب الـري املـستدامة      تعريف  

منظمـي  ع   وتـشجّ  ، صغار املـزارعني   ،اج الريفية واملرافق املصرفية واالئتمانية    املؤسسات الزراعية ومجاعات اإلنت   
، التـدريب الـتقين والتـدريب علـى تنميـة املـشاريع       وبفـضل   . املشاريع على االستثمار يف أنـشطة جتهيـز األغذيـة         
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تـاج الغـذائي    ن اإلن حتـسّ مـن شـأهنا أن      مـن اكتـساب املعـارف واملهـارات الـيت           احملليـة   األفـراد واجملتمعـات     متكّن  
  .ز األمن الغذائي املستداموتعّز

    

        
  أفضل مكّونات السياراتبيع   -٣

  صناعة السيارات يف صربيالتطوير صناعات التوريد   :عنوان املشروع

  احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية  :األولوية املواضيعية

مكونات يف جمال صناعة  إىل األسواقملنشآت الصغرية واملتوسطة اتعزيز نفاذ   :اهلدف
   يف صربياالسيارات

  إنشاء جتمعات أقوى وأكثر فعالية  :النواتج املزمع حتقيقها

  البيئيحتسني زمن التسليم؛ وتقليص مدد تعطُّل املاكينات؛ وحتسني األداء   :النتائج
    

مـن أجـل   ناعات، الـص وجتمعـات  األعمال شراكات لتطوير  برناجما مدته سنتان ٢٠٠٧ اليونيدو يف عام   استهلّت
صناعة مكونات  جمال  وكان اهلدف من املشروع تعزيز أداء املورِّدين يف         . ع صناعة السيارات يف صربيا    تعزيز جتمّ 

ع صناعة الـسيارات يف صـربيا مـن خـالل تعزيـز اهليكـل        على املنافسة دوليا ولترقية جتمّ م قادرين السيارات جلعله 
لة الداعمة للـصناعة وتكـوين جمموعـة مـن املهندسـني الـوطنيني              املؤسسي وإقامة صالت مع املؤسسات ذات الص      

ــدريبا   ــدرَّبني ت ــداامل ــتمكّ . جي ــي أن ي ــوينبغ ــاذ   ع ن التجّم ــة املطــاف مــن النف ــة  يف هناي ــد العاملي إىل سالســل التوري
ريب تـد قـّدموا ال  اليونيدو خدمات اخلرباء التقنيني الذين      ووفّرت  . واألسواق الدولية، وخصوصا االحتاد األورويب    

 شهرا وقـاموا بتزويـد جمموعـة مـن املستـشارين ووكـالء تنميـة التجمعـات الـصرب                   ١٢ ملدة   أماكن العمل داخل  
ــة   ــة واخلــربة الفني ــةاملنــشآت ملــساعدة الالزمــة بالدراي ــ. احمللي تــدريبا علــى املنــهجيات  الــشركات ى موظفــو وتلقّ

 الـشركات تعّرفـت  عـات،  السـتعراض التجمّ من خالل اجتماعات منتظمة   و.  املستمر واملتطلبات وأمهية التحسني  

 امرأة ني ثالثمت تعريف
 يف سري النكا

ت تكنولوجياالب
  األرزملنتجات  ديدةاجل
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اآلخـر  بعـضها مـن جتـارب الـبعض     يـستفيد  اليت ميكن هبا، عن طريق حتـسني التواصـل، أن        كيفية  املشارِكة على ال  
ع صـناعة الـسيارات يف صـربيا يف صـياغة رؤيتـه واسـتراتيجيته               واسترشـد جتمّـ   . أفضل املمارسـات  وأن يتم حتديد    

إىل زيـادة االرتيـاح يف صـفوف أعـضائه          ذلـك   ى  أّدو الـسيارات يف سـلوفينيا،       ع صناعة وخطة عمله بنموذج جتمّ   
املـشاركون  اسـتعرض   ديـسمرب،   /يف كـانون األول   اخلتامي املعقـود    املؤمتر  ويف  . وأرسى أسس التعاون يف املستقبل    

لعديـد مـن    لالتـسليم   زمـن   اخنفـاض ملحـوظ يف      حـدوث   التحـسينات الـيت لوحظـت       ومشلـت   . الدروس املـستفادة  
تطبيــق وحــدوث ازديــاد يف الوقائيــة، مــن خــالل عمليــات الــصيانة مــدد تعطّــل املاكينــات  واحلــد مــن ،نتجــاتامل

  .إجراءات التشغيل املعيارية وكذلك وفورات يف استهالك الطاقة واملياه

      
  إعادة بناء لبنان  -٤

للنوعية من البنية التحتية وحتسني إىل األسواق ملنتجات اللبنانية ا نفاذزيادة إمكانية   :عنوان املشروع
التدابري /التقنية للتجارةألحكام االتفاقني اخلاصني باحلواجز االمتثال أجل زيادة 

  الصحية وتدابري الصحة النباتية

  احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية  :األولوية املواضيعية

 املناطق املتضررة دعم االنتعاش االقتصادي وإعادة تأهيل الوحدات الصناعية يف  :اهلدف
  توليد العمالة واحلد من الفقرمن أجل  ،من احلرب يف لبنان

  دة للدخلاستعادة األنشطة االقتصادية وتنويع األنشطة املولِّ  :النواتج املزمع حتقيقها

  منشأة ١٥٥إعادة تأهيل و وظيفة؛ ٦٥٥خلق   :النتائج
    
مــن البنيــة التحتيــة كــبري  لبنــان وتــدمري جــزء  إىل نــزوح نــسبة كــبرية مــن ســكان٢٠٠٦ى الــصراع يف عــام أّد

ومـصانع   حمطـة للوقـود ومـستودعات        ٢٥ و منشأة جتارية  ٩٠٠ر حبوايل   ، مبا يف ذلك ما يقدّ      يف البلد  والصناعة

خط إنتاج يف مصنع 
 يف  السياراتملكونات
  صربيا
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 ،وحلق ضـرر كـبري مبـا كـان يـشكل يف املاضـي القطـاع الـصناعي الزراعـي الناشـئ                     .  املنتجات الزراعية  لتجهيز
واسـتجابة لطلـب مـن احلكومـة، أطلقـت          . على الـواردات لتلبيـة احتياجاتـه الغذائيـة        واضطر البلد إىل االعتماد     

مــشروعا للمــساعدة علــى إعــادة بنــاء الــصناعات الزراعيــة يف لبنــان واســتعادة ســبل    ٢٠٠٧يف عــام اليونيــدو 
عــام بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة مــن القطــاعني الوالقيــام، تقيــيم الــضرر هــي وكانــت اخلطــوة األوىل . العــيش
فق على استهداف املنـشآت الـصغرية واملتوسـطة         واتُّ. ، بتحديد اجملاالت ذات األولوية لتقدمي املساعدة      واخلاص

ــة واملــشروبات وزيــت الزيتــون اخلــشبيف قطاعــات النــسيج واجللــود وأعمــال   وكــان معظــم هــذه  .  واألغذي
 ،ةأ منـش  ٨٦ لــ الـسنتني املاضـيتني دعمـا       م املشروع خالل    وقدَّ. سرية مدمَّرة كليا أو جزئيا     أُ ممتلكاتاملنشآت  

الت جديـدة  آت  منـشأة تلقّـ  ٣٩هيـل واسـعة النطـاق و   أمن بينها مثـاين منـشآت اسـتفادت مـن أعمـال إعـادة ت              
ــا  ــا وإداري ــدريبا تقني ــدريب املباشــر واجلــوالت الدراســية    ومشلــت . وت ــاء القــدرات الت ــشطة بن ــدريب . أن ومت ت

لرابطــات األعمــال وطــالب جــامعيني علــى اســتخدام منــوذج    أصــحاب مــشاريع وممــثلني حكــوميني وممــثلني   
ــالغ    ــل اجلــدوى واإلب ــدو احلاســويب لتحلي ــة  ،اليوني ــشورة التجاري ــال، وإســداء امل  واملمارســات ، وإدارة األعم

ــدة  ــصناعية اجلي ــة احلرجــة   ،ال ــاط املراقب ــل املخــاطر ونق ــدو جــوالت دراســ  ونظّ.  وحتلي ة يف األردن يمــت اليوني
اإلنتــاج معــاودة نــت املنــشآت مــن ومــن خــالل املــشروع، متكّ. لــسورية وفرنــسا ومــصرواجلمهوريــة العربيــة ا

ومــن بينــهم ســرهم، ســبل عــيش املــوظفني وأُواسـُتعيدت  . وإعـادة اســتخدام املــوظفني وخلــق وظــائف جديــدة 
  .ومل يعد األمن الغذائي موضع قلق كبرياملوّسعة،  سرأفراد اُأل

  
    
  ُصنِع يف إكوادور  -٥
  

  تطوير جتّمعات الصناعات: املستدام للصناعات القادرة على املنافسةتحسني ال  :روععنوان املش

  احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية  :األولوية املواضيعية

من أجل  جديدة آالت
   منو جديد
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الصغرية يف ملنشآت بني اشبكات الصناعات وإقامة العات تكوين جتّماألخذ بنهج   :اهلدف
  قطاع إنتاج املالبس

  تعزيز القدرة التنافسيةوحتسني التصميم واإلنتاج؛   :االنواتج املزمع حتقيقه

ن مكّو يف املائة؛ ٦٠بلغت منافذ البيع بالتجزئة عن زيادة يف املبيعات نسبتها أَ  :النتائج
املعرض التجاري واجتذب  يف املائة؛ ١٥اإلنتاج بنسبة زمن التدريب من ختفيض 

   زائر١٠٠  ٠٠٠أكثر من اجلديد 
    

علـى  يف إكـوادور  والتجـارة   مع وزارة التبادل التجاري ٢٠٠٧ و٢٠٠٤يف الفترة بني عامي     تعاونت اليونيدو   
ــة    ــل كامل ــادة تأهي ــام بإع ــصناعة املالبــس القي ــدهورة  - ل ــات     -املت ــضنها مرتفع ــيت حتت ــاكي، ال ــة آتون يف مدين

ــها الــيتوبإلقــاء نظــرة علــى الوضــع الــذي كــان ســائدا يف آتونــاكي قبــل املــساعدة     .  الــشماليةإكــوادور  قّدمت
فقـد  ". مـن قبـل ومـن بعـد    "الفـرق بـني مـا كـان عليـه الوضـع       يتضح اليونيدو وعلى الوضع بعد أربع سنوات،   

الـصناعات اآلسـيوية، مقرونـة بالتـضخم الـشديد عقـب اعتمـاد الـدوالر                جانـب   املنافسة الشديدة مـن     شكّلت  
اليونيـدو،  وقامـت   . يـسية يف املدينـة    الصناعة الرئ هذه  ، ضربة قاسية على     ٢٠٠٢األمريكي عملة وطنية يف عام      

 منـشأة خمتـارة يف      ١٦فقـد أدخلـت يف      . عات األعمال فائدة جتمّ باإليضاح العملي ل  بالتعاون مع غرفة التجارة،     

فـرص  وُوفِّـرت  .  أخـرى فيمـا بعـد    ةأ منـش  ١٠٠ ااعتمدهتتقنيات تقطيع وتصميم جديدة،     يب  ـإطار برنامج جتري  
دورات عقــد كمـا قامــت اليونيـدو بتــسهيل   . تـدريب للتالميــذ املهنـيني الــراغبني يف ترقيـة مهــاراهتم ومعــارفهم   

 ، واالسـتراتيجيات التجاريـة    ، وتطـوير املنتجـات    ، وختفيض التكاليف  ، وعمليات اإلنتاج  ،تدريبية بشأن اإلدارة  
ــاء بــشؤونتمني مــع التركيــز علــى املنتجــات الــيت تــستجيب ملتطلبــات املــشترين املهــ    املنــشأة لت وســّج. األزي

ــاملــشارِكة يف  ــادة بنــسبة التجّم ى الــشراء وأّد.  املرّتبــات يف املائــة يف١٥يف العمالــة وبنــسبة  يف املائــة ٦٠ع زي
واعُتمـد  . عالتجمّـ املنـضوية إىل    شركات  للـ تكـاليف   الباجلملة وتقاسم طلبـات الـشراء الكـبرية إىل وفـورات يف             

ــر املنــشآت الــسبعني الــيت اعتمــدهتما رأيهــا قــطّ   ومل ،باحلاســوبدّعمان املــالتــصميم والتــصنيع     وتــشتري .تغّي

 "ديناي"استفاد مصنع 
جتّمع  إىلمن االنضمام 

 لصناعة توناكيآ
  املالبس
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وبـذلك   باحلاسوب من اجلامعة أو مـن غرفـة التجـارة،     انم منشأة أخرى خدمات التصميم والتصنيع املدعّ      ٨٠
عم الــذي وكــان الــد.  يف املائــة تقريبــا٥٠نــسبة يف املدينــة " احملوســبة"عــدد منــشآت صــناعة املالبــس  يــشكّل 

  .شمل مجيع سكان آتوناكيسيصالح اجتماعي واقتصادي طموح إلنطالق المته اليونيدو نقطة اقّد
          
  والكاكاوحتسني أمن النب   -٦

  كراتوكسني يف كوت ديفواروكاو باألاث النب والك تلّوومكافحةمنع   :عنوان املشروع

  بناء القدرات التجارية  :األولوية املواضيعية

  ويبرعايري االحتاد األوملمطابقة صادرات النب كفالة   :اهلدف

  ثب التلّوجتّنمن أجل التدريب وبناء الوعي   :النواتج املزمع حتقيقها

  كراتوكسنيوألحبثا عن وجود انة  عّي٣ ٠٠٠حتليل و قرية وتعاونية؛ ٢ ٦٠٠تدريب   :النتائج
    

دِّرا رئيــسيا للكاكــاو والــنب، علــى  بلــد منــتج للكاكــاو يف العــامل ومــص أكــرب تعتمــد كــوت ديفــوار، بوصــفها  
دة بتوكـسني    حماصيل البلد مهـدّ     أصبحت ومنذ فترة من الزمن   .  كليهما املنتجنيهذين  األسواق األوروبية لبيع    

ــات   واألهــو فطــري،  ــواع الفطري ــرزه بعــض أن ــة برصــد   . كراتوكــسني، تف ــوم املفوضــية األوروبي احلــدود وتق
ضة؛ وإذا حـصل ذلـك، فـسوف يـؤدي          فّـ د حدودا جديـدة خم    تعتم، ورمبا   كراتوكسني عن كثب  وألالقصوى ل 

ث حتديـد نقـاط التلـوّ     جمـال   مـساعدة يف    وتقدِّم اليونيدو   . إىل رفض جزء كبري من إنتاج كوت ديفوار الزراعي        
ــذ العيّ    ــة ألخـ ــاليب مالئمـ ــاد أسـ ــة واعتمـ ــاتاحلرجـ ــد و. نـ ــدات   قـ ــرب مبعـ ــد خمتـ ــشف لقامـــت بتزويـ ــن لكـ عـ

نحـت أولويـة أيـضا لبنـاء الـوعي واألخـذ باملمارسـات              وُم. وحتسني املبـاين  كراتوكسني وبتدريب املوظفني    واأل

رشادات تقدمي اإل
   لعمال احلصاد
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 مليـون هكتـار     ١,٧مـا يبلـغ     يزرعـون   ومت تعليم املزارعني، الذين     . اجليدة أثناء مراحل اإلنتاج وما بعد احلصاد      
ه معظمـ ث الـذي حيـدث      ب أو تقليـل التلـوّ      هكتار من النب، كيفية جتنّـ      ٦٠٠ ٠٠٠من الكاكاو وما يزيد على      

نـة مـن الكاكـاو     عّي٣ ٠٠٠ومت حتليـل أكثـر مـن       . وأثناء اخلطوات األوىل مـن التجهيـز يف املزرعـة         الغراس  عند  
 وإعالنـات  ،اسـات ومن املواد التروجيية اليت مت إعـدادها كرّ     . كراتوكسنيووالنب لتحديد مستويات التلوث باأل    

ومت تكييـف بـرامج   .  الذين ال يقـرأون  وكذلك جمموعة صور لتدريب األشخاص   ، وأفالم ،إذاعية جاهزة للبث  
 وقـام بتنفيـذها     ، قريـة وتعاونيـة    ٢ ٦٠٠العاملني يف مجيع مراحل سلسلة التوريـد يف أكثـر مـن             لتالئم  التدريب  

عـة والتعاونيـات وتدريبـهم تـدريبا     امت اختيارهم من الكيانات الالمركزية التابعة لوزارة الزرمرشدا زراعيا   ٣٦
ــا  . اجيـــد تزويـــدا بلـــوازمهمتامـــا وتزويـــدهم  ــا تلقـــى موظفـــو اإلذاعـــات الريفيـــة تعليمـ ــّوبـــشأن كمـ ث التلـ

  .نوعية إنتاج الكاكاو والنببشأن كراتوكسني ووباأل
          
   إىل األفضلالسعي  -٧

  النوعيةبرنامج بنغالديش لدعم   :عنوان املشروع

  بناء القدرات التجارية  :األولوية املواضيعية

  إىل األسواق الدوليةالنفاذ ت من خالل املسامهة يف منو الصادرا  :اهلدف

اخلاصة واملالبس وتعزيز البنية التحتية املنسوجات حتسني القدرة التنافسية لصناعة   :النواتج املزمع حتقيقها
  جلميع القطاعاتبالنوعية 

خمتربات معتمدة ملصائد وإقامة تكنولوجيات جديدة؛ واعتماد تصميم األزياء؛   :النتائج
  لقياسا وعلم األمساك

، علـى بنـاء   يف بـنغالديش النوعيـة   يف إطار برنامج واسـع متعـدد القطاعـات لـدعم           ،اليونيدو مع احلكومة  تعمل  
.  النوعيـة واالبتكـار  واملالبس من أجل زيادة القدرة التنافسية من خالل حتـسني املنسوجات  القدرات يف قطاع    

  اآلن يــشكّل  ســنة فــإن هــذا القطــاع ٢٥نــذ يف بــنغالديش إال متترّســخ الــصناعة مل هــذه وعلــى الــرغم مــن أن 
ــصادرات و ٨٠ ــة مــن ال ــدا مــن أخــصائيي   ي يف املائ ــسوجات واخلــّرجيني تطلــب جــيال جدي  يف هــذا صــناعة املن

حتويـل معهـد الرابطـة    علـى  ريها اليونيدو رابطة بـنغالديش ألصـحاب مـصانع املالبـس ومـصدّ     وتساعد  . امليدان
مـت زيـارات خلـرباء مـن معهـد          ظُِّنيف وقـت قريـب، كمـا        صبح جامعـة    يـ للتكنولوجيا األزياء إىل مركز امتيـاز       

أملانيـا واململكـة    إىل  مـت جـوالت دراسـية       ظِّوُن. أملانيـا بة املتحـدة ومـن جامعـة نيـدرهاين          كـ اململبلندن لألزيـاء    
، نوعيـة الوأنشأت اليونيـدو، يف إطـار برنـامج دعـم        . اجمللس الثقايف الربيطاين منحة حبثية للمعهد     وقّدم   ،املتحدة

االختبـار واملعـايرة   باعتمـاد خمتـربات    بـنغالديش   االعتمـاد يف    هيئـة   تقـوم   وسوف  .  لعلم القياس  معهد بنغالديش 
نـشئت يف إطـار     مؤسسة بـنغالديش للمعـايري واالختبـار، الـيت أُ         منت  وقد  . والتفتيشوهيئات إصدار الشهادات    

كما يدعم الربنامج ثانية أكـرب صـناعات التـصدير يف    . من اليونيدومنوا كبريا من خالل الدعم املقّدم  الربنامج،  
وسـاعدت اليونيـدو   . ألكثـر مـن مليـون شـخص    الـذي يولِّـد الـدخل       مـصائد األمسـاك،     وهي قطاع   بنغالديش،  

قـدرات   ترقيـة    ومتَّت. يف شيتاغونغ وكولنا  باللوازم  إدارة مصائد األمساك على بناء خمتربين جديدين وتزويدمها         
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وجيـري  . واملراقبة لكي ميتثل للمتطلبـات الدوليـة      والنوعية  مكتب تفتيش مصائد األمساك     دى  لالتفتيش واملراقبة   
  ).اجلمربي (اإلربيانالبلد لتعقّب حاليا تنفيذ نظام على نطاق 

  
      
  سؤولةاملتجارية ال األعمال  -٨

سط يف منطقة وللشركات ملسؤولية االجتماعية لكفاءات اإنشاء شبكة إقليمية   :عنوان املشروع
  أوروبا وجنوهبا وشرقها

  بناء القدرات التجارية  :األولوية املواضيعية

ملنشآت الصغرية واملتوسطة يف وسط يف االظروف البيئية واالجتماعية حتسني   :اهلدف
  أوروبا وجنوهبا وشرقها

  حتسني القدرة التنافسية للمنشآت الصغرية واملتوسطة  :النواتج املزمع حتقيقها

وأمهيتها م ووعي على نطاق واسع للمسؤولية االجتماعية للشركات تكوين فه  :النتائج
ز املسؤولية تعّزية مؤاتية وضع أسس لبيئة سياساتوللمنشآت الصغرية واملتوسطة؛ 

  االجتماعية للشركات
    

بإنــشاء شــبكة إقليميــة للمــسؤولية     ٢٠٠٦يف كرواتيــا يف عــام  أُوصــي يف منتــدى اليونيــدو اإلقليمــي املعقــود     
وهتدف الشبكة إىل حتسني الظروف البيئية واالجتماعية يف املنـشآت الـصغرية واملتوسـطة              . ية للشركات االجتماع
مــن خــالل مزاولــة وحتــسني النوعيــة نــها مــن زيــادة اإلنتاجيــة ا ميكّمبــيف القطاعــات الــصناعية يف املنطقــة، العاملــة 

 ويـساعد  ،دل املعلومات عن أفـضل املمارسـات  ويتيح املنتدى منربا لتبا. األعمال بطريقة مسؤولة اجتماعيا وبيئيا    
يــؤدي مركــز كرواتيــا لإلنتــاج حاليــا و. الــشراكات بــني مؤســسات القطــاعني العــام واخلــاص حفــز إقامــة علــى 

صناعة باالرتقاء
 يف املنسوجات
   بنغالديش



=٢٠٠٩ السنوي تقرير اليونيدو

NMV=

وهــي ( وتدعمــه جهــات اتــصال وطنيــة يف البلــدان األخــرى املــشاركة ،األنظــف دور املؤســسة املركزيــة للــشبكة
الوصـل  جهـات   تـؤدي دور وقامـت املؤسـسات الـيت     ).  وصـربيا  ،واهلرسـك  والبوسـنة    ، وبلغاريـا  ،حاليا أوكرانيـا  

ودراســات استقــصائية عــن كيفيــة تــصور املــسؤولية االجتماعيــة للــشركات يف   مــن املراجــع املوجــودة  ببحــوث 
 فهـم  مـدى مـة عـن    قّيوفَّـر صـورة   األمـر الـذي   شـركة،  ٢٠٠أوساط املنشآت الـصغرية واملتوسـطة يف أكثـر مـن        

املؤســسات تــبني كــذلك خريطــة لألطــراف املعنيــة تلــك املؤســسات ورمســت . اعيــة للــشركاتاملــسؤولية االجتم
.  باملـسؤولية االجتماعيـة للـشركات أو بتنميـة املنـشآت الـصغرية واملتوسـطة       ذات الـصلة الوطنية العامـة واخلاصـة      

يف فيينـا  يونيـدو  ونظمـت ال . ل االتصال وتبادل اخلـربة  هِّوسوف يس ة،  قُطريويقدم موقع شبكي إقليمي معلومات      
 قــدرات مـن أجــل بنـاء  ديــسمرب دورة تدريبيـة إقليميــة بـشأن املــسؤولية االجتماعيـة للــشركات    /يف كـانون األول 

 حـول إسـداء املـشورة     خـدمات   نطـاق   توسـيع   هبـدف   وأعـضاء رابطـات األعمـال       االستشاريني   الشركات   خرباء
وكـان التـدريب يـستند    .  أحنـاء املنطقـة  عم مجيـع لـت املسؤولية االجتماعية للشركات للمنشآت الصغرية واملتوسطة       

 ومن األنشطة املقـرر االضـطالع هبـا         )١(.إىل منهجية برنامج اليونيدو اخلاص مبنظمي املشاريع املتحلني باملسؤولية        
تقييمـات يف   إجـراء ال   و ، واملـساعدة التقنيـة    ،اخلـدمات االستـشارية   تقـدمي    و ،لمعـارف مصرف ل  إنشاءيف املستقبل   

  . وإسداء املشورة بشأن السياسات،ناء القدرات على الصعيد اإلقليمي وب،املصانع

        
  العمل معاً  -٩

   يف املغربمن أجل تعزيز احتادات التصديرتطوير القدرات الوطنية   :عنوان املشروع

  بناء القدرات التجارية  :األولوية املواضيعية

 إىل من أجل حتسني النفاذ حتسني القدرة التنافسية للمنشآت الصغرية واملتوسطة  :اهلدف
  أسواق الصادرات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(  www.unido.org/reap.  

دورة تدريبية يف مقر 
املسؤولية عن اليونيدو 

   االجتماعية للشركات
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احتادات  واستراتيجيات لتعزيز سياساتاعتماد احلكومة واملؤسسات العامة   :النواتج املزمع حتقيقها
   التصديرهنج احتاداتقبول املنشآت الصغرية واملتوسطة والتصدير؛ 

وتوفري ؛  أخرىاحتادات والتحضري إلنشاء عشرة احتاد تصدير، ٢٠إنشاء   :النتائج
  الحتادات التصديرإنشاء الرابطة املغربية والتدريب؛ 

  
ة املنـشآت    مـن حيـث قـدر      ، التـصدير  احتـادات جتين املنشآت الصغرية واملتوسـطة فوائـد مجـة مـن االنـضمام إىل               

وكمـا  . سـتتكبده لـو كانـت منفـردة    كانـت  ة وخماطر أقـل ممـا      فعلى حتديث منتجاهتا وحتسينها وتسويقها بتكل     
اليونيـدو املنـشآت الـصغرية واملتوسـطة يف املغـرب           تـساعد    مـشروعني ممـاثلني يف األردن وتـونس،          يفهو احلال   

 اخلطوة األوىل يف حتديد األهـداف ووضـع خطـة عمـل     ومتثلت.  يف قطاعات خمتلفة احتادات تصدير على إنشاء   
مفهـوم  إدراك دو اليونيـ حقّقـت  ومن خالل تنظيم حلقات عمل وجـوالت دراسـية،       . احتادات التصدير وتعزيز  

اآلن وقــد مت حــىت . احتــادات التــصدير أو تنظمهــاز املؤســسات العامــة واخلاصــة الــيت تعــزِّاحتــادات التــصدير يف 
 مدينـة؛ وجيـري   ١١ قطاعـات يف  ٩تغطـي   و منـشأة    ١٥٠ وظيفـة يف     ١٥ ٠٠٠ تضم احتاد تصدير  ٢٠تكوين  

ذات الــصلة اء القــدرات يف املؤســسات  املــشروع أيــضا بنــومت يف إطــار.  أخــرىاحتــاداتحاليــا تكــوين عــشرة 
تـصدير مـن خـالل      ال احتـادات وتـشجع احلكومـة     . االحتـادات توفري التدريب ملـديري      كما مت     التصدير باحتادات

 الـيت أنـشئت يف إطـار املـشروع صـورهتا            االحتـادات مجيـع   كوَّنت   واآلن   . خاص بتلك االحتادات   نظام للتمويل 
 وعرضــتتفــضيلية أســعار وتفاوضــت مــع مقــدمي اخلــدمات علــى لــدى اجلهــات األخــرى اخلاصــة املؤســسية 

كمـا شـرعت بعـض التحالفـات يف عمليـة مـشتركة للتحـديث والترقيـة وأنـشأت             . منتجاهتا يف معارض جتاريـة    
 قطــاع احتــادات أعــضاء أحــد ومتكّــن. عنيــة باالمتثــالوأعــادت تــشكيل اإلدارات املمرافــق تــدريب مــشتركة  

 بينمـا كانـت الزيـادة يف        ، يف املائة خالل أربع سـنوات      ٢٢الصادرات مبتوسط    واملالبس من زيادة     املنسوجات
 سـبع وكـاالت سـفر مغربيـة اآلن، مـن            وتشكِّل. خالل نفس الفترة  فقط   يف املائة    ١٠صادرات القطاع ككل    

 تعاونيـات النـساء املنتجـات    ، كمـا أقامـت   يف هـذا القطـاع يف املغـرب   جهـة عاملـة  ، ثالـث أكـرب      احتادهاخالل  
  . جناحا يف معارض دولية)٢(نضويات إىل احتاد خاص بزيت األرغانامل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .نتج زيت األرغان من نوى شجرة األرغان، وهي شجرة موطنها املغربُي  )٢(

‘ موزايك’احتاد 
 لصناعة املنسوجات

شارك يف معرض ي
   جتاري
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  صحيةأمساك  =صحية مياه   -١٠

 املوارد احلية وتدهور املناطق الساحلية يف النظام اإليكولوجي استنـزافمكافحة   :عنوان املشروع
 على النظام القائمة من خالل األعمال اإلقليمية ،البحري الكبري لتيار غينيا

  يكولوجياإل

  البيئة والطاقة  :األولوية املواضيعية

  التخفيف من آثار الضرر البيئي  :اهلدف

   والتعاون اإلقليمياألمساك، وتنشيط مصائد ،احلد من التلوث  :النواتج املزمع حتقيقها

  تنظيم حلقات عمل وتدريبووضع برنامج عمل استراتيجي؛   :النتائج
    

وتــشارك اليونيــدو منــذ . بيــساو إىل أنغــوال-لكــبري لتيــار غينيــا  مــن غينيــا ميتــد النظــام اإليكولــوجي البحــري ا 
اسـُتهل  قـد  و. سنوات يف مشاريع ملكافحة آثار التـدهور البيئـي الواسـع الـذي تـسببه األنـشطة البحريـة والربيـة                  

ية  تـدهور املنـاطق الـساحل    ومكافحـة مؤخرا مشروع من أجل استرداد األرصدة السمكية املـستنفدة يف املنطقـة    
لمـــوارد احليـــة وغـــري احليـــة يف النظـــام املـــستدام ل لالســـتخدامواملوائـــل املـــدمَّرة وإنـــشاء إطـــار إداري إقليمـــي 

ــوجي ــصدى .اإليكول ــة حــددهتا  ، ٢٠١٠ املقــرر أن يكتمــل يف عــام  ، هــذا املــشروع الكــبري ويت ملــشاكل معين
 وتتمثـل إحـدى األولويـات يف بنـاء          .لنظـام اإليكولـوجي   ا  الـيت تـشملها املنطقـة الـيت يوجـد فيهـا            ١٦الــ البلدان  

وسـوف  .  وكفالـة التنـسيق علـى الـصعيد اإلقليمـي          ،إلقليميـة ا وتعزيز املؤسـسات الوطنيـة و      ،القدرات اإلقليمية 
املـشروع  يف إطـار     وجيـري . ُيطلب الدعم من القطاع اخلاص من أجل ضـمان االسـتدامة علـى األجـل الطويـل                

 أن تـؤدي إىل أهـم التحـسينات؛ وميكـن تكـرار      حيتمـل لتـدابري الـيت    تسعة مشاريع إيـضاحية لبيـان ا     إنشاءحاليا  
 احلــصول علــى آليــة متويــل مــستدامة إىلويــسعى املــشروع كــذلك . هــذه املــشاريع بــسهولة يف أمــاكن أخــرى

 ويبحــث الــسبل الكفيلــة باحلفــاظ علــى التنــوع البيولــوجي واحلــد مــن تآكــل الــسواحل    ،يف املــستقبلللتنفيــذ 

الساحل  حتديد معامل
عاملي نظام بواسطة 

تحديد لدقة العايل 
 من أجل رصداملواقع 
    السواحلتآكل
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ســينتهي إعــدادها يف اخلــارجي، وجيــري إعــداد خطــط عمــل وطنيــة لتعبئــة الــدعم املــايل . هوحتــسني نوعيــة امليــا
ومـن النتـائج األخـرى الـيت مت حتقيقهـا      . وسوف تنظم اليونيدو بعد ذلك مـؤمترا للمـاحنني  ، ٢٠١٠أواسط عام   

د عـدد مـن   قـ ُعو.  يف النظام اإليكولوجي علـى برنـامج عمـل اسـتراتيجي       ١٦الـالبلدان  مجيع   اآلن تصديق    حىت
 يف البلــديات واإلدارة الــصحي ميــاه الــصرفحلقــات العمــل والــدورات التدريبيــة بــشأن قــضايا مثــل معاجلــة   

  .العابرة للحدود) اجلمربي(املشتركة ألرصدة السمك واإلربيان 
        

  التجريب واالختبار والنقل  -١١

  ترويج التكنولوجيا األنظف يف اهلند  :عنوان املشروع
  البيئة والطاقة  :يعيةاألولوية املواض

احلد من تلوث البيئة وحتسني القدرة التنافسية للكيانات الصناعية من خالل   :اهلدف
  األنظفتكنولوجيات الاعتماد 

املتعلقة هبذه دمات اخل األنظف ومقدمي تتعزيز قدرات مراكز التكنولوجيا  :النواتج املزمع حتقيقها
  ت األنظفالتكنولوجياتقييمات التكنولوجيات يف جمال 

  الشركاء الوطنيون قادرون اآلن و شركة التكنولوجيات األنظف؛ ٣٨اعتمدت   :النتائج
 وجمال آلية التكنولوجيات شاريع يف جمال التكنولوجيات األنظفامل صوغعلى 

  األنظف
  

 مشروعا يف اهلند لتعزيز نقـل التكنولوجيـات األنظـف واعتمادهـا علـى نطـاق                 ٢٠٠٢أطلقت اليونيدو يف عام     
ــواد الوســيطة لألصــباغ    يف الوركــز املــشروع  . وســعأ ــى قطاعــات األصــباغ وامل ــة عل ــد ال و،بداي ــتوري صناعة ل

 القطـاع الكيمـاوي   وّسـعت تغطيـة املـشروع لتـشمل     ا ولكنـه ،)للحرارة والطاقـة ( والتوليد املشترك  ،السيارات
 التنميـة النظيفـة، ال سـيما    الباب أمـام اعتمـاد آليـة   إىل فتح  ذلك وأدى. عقب تقييم املشروع يف منتصف مدته    

 وتنفيـذ   ، األنظـف  تلـشركات اهلنديـة تقييمـات التكنولوجيـا       إىل ا  اخلـدمات املقدمـة      ومشلـت . يف قطاع التربيد  
مـع شــركات يف  األنظـف  التكنولوجيـات  يف جمـال   أو السمـسرة  املزاوجـة  وعمليـات  ،التكنولوجيـات األنظـف  

وخـالل عـامي    .  واهلندسـة املاليـة    ،ة يف امليـدان االقتـصادي     سويسرا أو غريها من بلدان منظمـة التعـاون والتنميـ          
ــذلت جهــود خاصــة  ٢٠٠٩ و٢٠٠٨ ــة  ُب ــز إقام ــشاريع لتعزي ــة  م ــة التنمي ــصميمها مــن جانــب    آلي ــة وت النظيف

املعـدات املوجـودة الـيت ميكـن أن         األنظـف إمـا عـن طريـق ترقيـة            تق نقل التكنولوجيـا   وحتقّ. املنشآت الصغرية 
ــاً، أو تعــديل   وإمــا بــشراء تكنولوجيــات متقدمــة للعمليــات األنظــف مــن املــصادر     تلــك املعــدات،ُتــصنع حملي

 إىل صـعوبات التمويـل يف البدايـة    أساسـاً  اليت يعود السبب فيهـا  رغم بعض حاالت التأخر يف التنفيذ و. الدولية
 أو يف وميالعمـ النـصف املتبقـي مـن التمويـل     مجـع  ع   وُيتوقَّـ  ،فقد مجع القطاع اخلاص نـصف رأس املـال الـالزم          

 جناحاهتـا الـسابقة يف   منـوذج وصـاغت اليونيـدو املـشروع علـى     . إطار املشاريع املشتركة مع املورِّدين األجانـب      
تنطـوي  ذات الـصلة حبيـث    مشاريع آلية التنميـة النظيفـة      صوغنت من   كَّ ومت ، األنظف تجمال نقل التكنولوجيا  

جنـازات اجلـديرة باملالحظـة بـصفة خاصـة وضـع        ومـن اإل  . على إمكانيات كبرية للحـد مـن انبعاثـات الكربـون          
وصـنع وصـيانة أجهـزة       ، يف اسـتخدام الطاقـة     تتميز بالكفـاءة   منـزليةمنهجيات جديدة معتمدة إلنتاج ثالجات      

  .االحترار العامليتتسم بقلة إمكانية تسبيب  مواد تربيد باستخدام التربيد املنـزلية
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  حبار زرقاءوصناعة خضراء   -١٢

   يف منطقة جنوب البحر األبيض املتوسطنقل التكنولوجيا السليمة بيئيا  :شروععنوان امل

  البيئة والطاقة  :األولوية املواضيعية

  إلدارة البيئية يف املنطقةلمتكاملة عصرية اعتماد أدوات   :اهلدف

 وإجنازالتلوث؛ من االبتكارية اخلاصة باحلد بالتكنولوجيا واملاحنني  املتلقنيوعي   :النواتج املزمع حتقيقها
 ورصدها على ، من خالل مشاريع إيضاحيةاإلجهاد البيئي،تدابري احلد من 

   املائيةاألجساممستوى 

اختيار الصناعات و ،أنشطة التدريب وإذكاء الوعيواختيار الشركاء الوطنيني؛   :النتائج
  اإليضاحية

    
ات  احلـضار  باعتبـاره أحـد مراكـز     إليـه   شار   مـا يُـ    اًكـثري  الـذي    ،ظـل البحـر األبـيض املتوسـط       على مـر القـرون،      

 دولــة ذات ٢١ويغطــي هــذا البحــر، الــذي حتــده  .  ذا أمهيــة اقتــصادية واجتماعيــة اســتراتيجية مكانــاً القدميــة،
 وال يـزال أكـرب      ،لـسّواح أول املوسـم    لة  كان وجهة مفضّ  قد  و.  مليون كيلومتر مربع   ٢,٥سيادة، مساحة تبلغ    

 البحر درجة كبرية من التلوث من جراء األنشطة الربية، مبـا فيهـا الـسياحة              واليوم بلغ . وجهة للسياح يف العامل   
وملواجهة هذه املشكلة، تساعد اليونيدو ثالثـة بلـدان يف منطقـة جنـوب البحـر األبـيض               . والصناعات التحويلية 

نقـل التكنولوجيـا    مبـادرة   و.  علـى اعتمـاد تكنولوجيـات سـليمة بيئيـا          -هـي تـونس ومـصر واملغـرب       -املتوسط  
ليونيـدو يف جمـال الـصناعة اخلـضراء         مـن ا  مبـادرة   هـي   السليمة بيئيـا يف منطقـة جنـوب البحـر األبـيض املتوسـط               

 العمـل   برنـامج احملـددة يف    اهلامـة   يدعمها مرفق البيئة العاملية واحلكومة اإليطاليـة ملعاجلـة بـؤر التلـوث الـصناعي                
بـادرة نقـل التكنولوجيـا    النـاجح مل  نمـوذج البـادرة علـى   املصـيغت  قـد  و. االسـتراتيجي للبحـر األبـيض املتوسـط    

 يف مخـسة بلـدان واقعـة        ٢٠٠٤-٢٠٠١ اليونيدو خالل الفتـرة      ذهتانفّالسليمة بيئيا يف حوض هنر الدانوب اليت        

 التربيد خلزائنمصنع 
   يف اهلند



   محيٍد أثرٍإحداثُ

NNQ=

. ني والـشركاء التقنـيني الـوطنيني      قُطـري قني ال سِّوكخطـوة أوىل، اختـارت اليونيـدو املنـ        . يف حوض هنر الـدانوب    
ــو  ــرباء الـ ــدريب اخلـ ــرى تـ ــا    وجـ ــا يف فيينـ ــسليمة بيئيـ ــا الـ ــل التكنولوجيـ ــدو لنقـ ــة اليونيـ ــى منهجيـ يف طنيني علـ

 وأُجريــت استعراضــات تقنيــة.  الــسليمة بيئيــاً هنــج اليونيــدو لنقــل التكنولوجيــاعــرضحيــث مت أبريــل، /نيــسان
ملقـرر  ومـن ا . توضـيحية النـشطة  األ فيهـا  ستبدأ شركة ٤٢ومت حتديد .  صناعة يف البلدان الثالثة   ٧٠للمواقع يف   

وعلـى الـرغم   .  مـن املواقـع اإليـضاحية     موقـع  يف كـل     ٢٠١٠ يف عـام  القيام بأنشطة التدريب واملساعدة التقنيـة       
وذلـك أمـر مـشجع إذ أنـه     . للغايـة من األزمة املالية العاملية فقد قابلت الصناعات احمللية املبادرة برد فعل إجيـايب      

تنفيـذ التـدابري احملـددة أثنـاء        ب الـصناعات    اللتـزام مقياسـاً   شترك   التمويل املـ   وُيعترب. ميهد الطريق أمام التحسينات   
  .سري املشروع

  

          
  يف األرجنتنيكربون الكلوروفلورومركَّبات التخلص التدرجيي من   -١٣

  كربونالكلوروفلورومركَّبات اخلطة الوطنية للتخلص التدرجيي من   :عنوان املشروع

  البيئة والطاقة  :األولوية املواضيعية

 أطنان من ١  ٨١٠عادل مبا ي كربونالكلوروفلورومركَّبات التخلص التدرجيي من   :هلدفا
   األوزوندالقدرة على استنفا

  متثال اللتزاماهتا مبقتضى بروتوكول مونتريالاالمتكني األرجنتني من   :النواتج املزمع حتقيقها

يف أي أثر ضار ث إحدادون كربون الكلوروفلورومركَّبات واسترياد وقف إنتاج   :النتائج
  األرجنتني لكل التزاماهتا مبقتضى بروتوكول مونتريالوامتثال االقتصاد؛ 

  

عشرون خبريا حضر 
 ثالثة بلدانوطنيا من 

    فيينا للتدريبإىل
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يف األرجنــتني تــدرجييا مبقــدار النــصف أثنــاء الفتــرة      الكلوروفلوروكربــون مركَّبــات اخنفــض الطلــب علــى   
 لرغـاوى وا صـناعات معـدات التربيـد    فيمـا تتنـاول  من خالل تنفيـذ مـشاريع خمتلفـة تتنـاول         ،  ٢٠٠٢-١٩٩٦

ن مـن الـتخلص مـن       وعلى الرغم من هذا النجاح، كـان مـن الواضـح أن األرجنـتني لـن تـتمكّ                 . واهلباء اجلوي 
ــات   ــول  هــذه املركَّب ــا حبل ــاين ١متام ــاير / كــانون الث ــساعدة ٢٠١٠ين ــد مــن امل ــدو،  .  دون مزي وأعــدت اليوني

ــتخلص مــن      ــة لل ــة، خطــة وطني ــات بالتعــاون مــع احلكوم ــونمركَّب ــة   الكلوروفلوروكرب ــا اللجن وافقــت عليه
  الـذي مل يـتم التـصدي       وكـان االسـتهالك الرئيـسي       . ٢٠٠٤أبريـل   /التنفيذية لربوتوكـول مونتريـال يف نيـسان       

ــه ــن لـ ــات مـ ــذه املركَّبـ ــد هـ ــدمات التربيـ ــاع خـ ــد يف قطـ ــن  .  يوجـ ــدرجييا مـ ــتخلص تـ ــوة أوىل، مت الـ   وكخطـ
 مــن املنــشآت الــصغرية واملتوســطة الــيت يف مــا تبقــىالكلوروفلوروكربــون مركَّبــات االســتهالك اإلمجــايل مــن 
   مــــن الفنــــيني يف جمــــال التربيــــد علــــى ٦ ٠٠٠ لتــــدريبومــــن خــــالل برنــــامج . تــــصنع معــــدات التربيــــد

ــال واملوضـــوعات    ــذا اجملـ ــدة يف هـ مركَّبـــات ب مت احلـــد مـــن تـــسرّ األخـــرى ذات الـــصلة، املمارســـات اجليـ
مـواد التربيـد    ظام وطين السترداد وإعادة تـدوير        ووضع ن  ،أثناء أعمال الصيانة والتشغيل   الكلوروفلوروكربون  

ــى  ــشتملة علــ ــات املــ ــذه املركَّبــ ــتخدام    . هــ ــة اســ ــة ملراقبــ ــد تنظيميــ ــة قواعــ ــدرت احلكومــ ــات  وأصــ مركَّبــ
 وحصـصا   ،تشمل نظاما إلصدار التراخيص السترياد وتصدير املواد املـستنفدة لـألوزون          الكلوروفلوروكربون  

 يف املنـشآت الـيت      ، وحظرا الستخدام املواد املـستنفدة لـألوزون       ،بونالكلوروفلوروكرمركَّبات  سنوية إلنتاج   
 ونظامـا إلصـدار   ،ألوزونبطبقـة ا  الـيت ال تلحـق الـضرر      النتقال إىل اسـتخدام املـواد       من أجل ا  تلقت مساعدة   

األخـرية  ومشلـت هـذه األنـشطة       .  اجلمهـور   وأنشطة إلذكـاء وعـي     ،شهادات للفنيني املشتغلني يف جمال التربيد     
ــة    محــال ــشأن محاي ــوعي ب  ومــشاركة يف معــارض وأســواق  ،األوزونطبقــة ت يف وســائط اإلعــالم إلذكــاء ال
ستنفدة املـ واد املـ  تـستهلك  حتقيق استمرار زخم الـتخلص التـدرجيي يف خمتلـف القطاعـات الـيت              ، هبدف رئيسية

وجيـري  . يف البلـد ستنفدة لـألوزون  املـ واد املـ  املـشروعات املتبقيـة الـيت تـستخدم     حتديـد  وكذلك إىل   ،لألوزون
 مــن ا الســتخدامهااستخالصــهإعــادة  بــل وتــدويرها،وإعــادة الكلوروفلوروكربــون مركَّبــات حاليــا اســترداد 

  . األجهزةصيانةجديد يف 

 ة منمنشورات حديث
تعرض أنشطة اليونيدو 

 املنظمة يف جمال
بروتوكول مونتريال 

 األكثر الصناعةو
   خضرة
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  كاريـيبوال يف أمريكا الالتينية املعارفتبادل   -١٤

  يبكاريـوال الصناعية يف أمريكا الالتينية للمعارف اليونيدو مصرف  :عنوان املشروع

  شاملة  :األولوية املواضيعية

 املنشآت الصغرية واملتوسطة يف ما تقدمه لدعم وكفؤة قليلة التكلفةإنشاء أداة   :اهلدف
  للحصول على املساعدةمن طلبات  كاريـيبوالأمريكا الالتينية 

  لتعزيز تبادل املعارف يف الوقت احلقيقي منصَّة  :النواتج املزمع حتقيقها

لتكون بلداناً ماحنة  تطوعت عشرة بلدان ، من التشغيلاألوىلر خالل األشه  :النتائج
  للمعارف

    
 منـصَّة وهـو  . ٢٠٠٩مـارس  / يف آذاركاريــيب وال الصناعية يف أمريكا الالتينية للمعارف اليونيدو مصرفأنشئ  
 مـن أجـل تلبيـة      - للمعرفـة  اليونيدو واجلهات املاحنة للمعرفـة واجلهـات املتلقيـة           تشارك فيها  -  األطراف ثالثية

 ولتــسهيل تبــادل املعرفــة وأفــضل املمارســات بــني ألعــضاء املــصرفاالحتياجــات امللحــة مــن املــساعدة التقنيــة 
  مـاحنني للمعرفـة واخلـربة الفنيـة أو مـتلقني         املـصرف أعـضاء   ميكن أن يكون    و. كاريـيبوالبلدان أمريكا الالتينية    

وتـوفر البلـدان    .  اخلبري ونزاهتـه وكفاءتـه املهنيـة       نوعيةسؤولة عن   واملؤسسة املاحنة للمعرفة م   . هلا أو االثنني معاً   
  األمـر،  عليهـا  ينطـوي معرفة بتغطية كـل النفقـات احملليـة الـيت           لل املتلقية وتلتزم البلدان    ،املاحنة خربهتا الفنية جمانا   

قـات سـفر    نفوتغطـي وتـضطلع اليونيـدو مبـسؤولية إدارة عـروض وطلبـات املـساعدة        . مبا يف ذلك نشر النتـائج     
ومنـذ بدايـة املـشروع قبـل تـسعة          . والكاريــيب  أمريكـا الالتينيـة      بلـدان بدعم من جمموعة    املنصَّة  وحتظى  . اخلرباء
مت غرفــة املنــشآت الــصغرية واملتوســطة يف واليــة الرا  قــّدفقــد . معرفيــة عــشر معــامالت جــرت،  فقــطأشــهر

 إىل منظمــة يف قطـاع الــصناعات الزراعيــة  مـشورة بــشأن أفــضل املمارســات ) البوليفاريــة-مجهوريــة (بفنــزويال 
 ةوعملت مؤسسة لتكنولوجيا املعلومات يف جامايكا مع وزارة الـصناعة والتجـار           . إمنائية غري حكومية يف بريو    

كوادور إ منةخبري
  جمموعة ساعد ت
‘ تريس باملاس’

   اتلحرفيل ةالبوليفي
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 مـن خـالل حلقـة عمـل تدريبيـة إقليميـة             ،املنشآت الصغرية واملتوسطة  اخلاصة ب سياسات  ال جماليف سورينام يف    
 يف "بنمــاقبعــات "وســاعد أحــد أهــم صــانعي  . لمنــشآت الــصغرية واملتوســطة  لالتــدويل اســتراتيجيات حــول

وأسدت وكالـة املراقبـة البيئيـة يف كولومبيـا مـشورة            . احلرفية للنساء يف بوليفيا   " تريس باملاس "إكوادور منظمة   
داد يـ ين ترإىل إعـادة تـدوير النفايـات، بينمـا أسـدت معاهـد يف الربازيـل مـشورة         سـبل  يف بريو بشأن     إىل نظريهتا 
  . التنمية الصناعيةواستراتيجياتبشأن سياسات الصناعة الزراعية وكولومبيا وتوباغو 
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 معلومات عامة عن اليونيدو

          
    حجم املنظمة وهيكلها- ألف

  
ويبلغ . ١٩٨٥، مث أصبحت وكالة متخّصصة من وكاالت األمم املتحدة يف عام ١٩٦٦أُنشئت اليونيدو يف عام 

  .قائمة جبميع الدول األعضاء ١٢٤يف الصفحة  وترد.  دولة عضوا١٧٣ األعضاء يف املنظمة حاليا عدد الدول

 املؤمتر العام يف دورته أعادوقد .  موظفا يعملون يف املقر واملكاتب الثابتة األخرى٦٩٠ولدى اليونيدو حوايل 
مديرا عاما لليونيدو ) سرياليون (يومكيالّ. كانديه كتعيني ) ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١-٧( عشرة الثالثة

   مليون يورو لفترة السنتني ٣٧٥ويبلغ احلجم اإلمجايل املقّدر لعمليات اليونيدو . ملدة أربع سنوات
 بلغ جمموع قيمة برامج ومشاريع اليونيدو اجلارية ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٣١وحىت . ٢٠١١-٢٠١٠

هلذه الربامج  أعلى قيمة ٢٠٠٩قيمة برامج التعاون التقين يف عام وكانت .  مليون دوالر٦٩٨,٥للتعاون التقين 
وميثل ذلك أكثر من ضعف قيمة التنفيذ مقارنة بالرقم املناظر .  مليون دوالر١٣٩,٧، وبلغت ١٩٩٢منذ عام 

  .اجتاه التزايد يف خدمات التعاون التقين اليت تقدمها اليونيدووحيافظ على ، ٢٠٠٠اخلاص بعام 

  .١٢٥ملنظمة يف الصفحة ويرد هيكل ا
    
  هدف اليونيدو الرئيسي  -باء

  
. هدف املنظمة الرئيسي هو تعزيز التنمية الصناعية املستدامة يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

  .عي اليونيدو أيضا التعاون على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين والقطاتعزِّزولبلوغ هذه الغاية، 
    

   السياساتتقريرأجهزة   - جيم
  

  . السياسات، هي املؤمتر العام وجملس التنمية الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانيةلتقريرلليونيدو ثالثة أجهزة 
    

  املؤمتر العام

جتتمع الدول األعضاء يف اليونيدو مرة كل سنتني يف املؤمتر العام، وهو أعلى جهاز لتقرير السياسات يف 
وحيّدد املؤمتر املبادئ والسياسات التوجيهية، ويوافق على ميزانية اليونيدو وبرنامج عملها، ويعّين . ظمةاملن

وقد عقدت . كما ينتخب املؤمتُر املمثّلني يف جملس التنمية الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية. املدير العام
  .٢٠٠٩ديسمرب /ول كانون األ١١ إىل ٧ عشرة من الثالثةدورة املؤمتر العام 
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  / كانون األول٢ إىل نوفمرب/ تشرين الثاين٢٨ عشرة من الرابعةومن املقّرر أن ُتعقد دورة املؤمتر العام 
  .٢٠١١ديسمرب 

  
  جملس التنمية الصناعية

 عضوا، وهو يستعرض تنفيذ برنامج العمل وامليزانيتني العادية والتشغيلية ويقّدم توصيات ٥٣لس من اجمليتألّف 
  .املؤمتر العام بشأن مسائل السياسات، مبا يف ذلك تعيني املدير العامإىل 

وقد . وجيتمع اجمللس مرة واحدة يف السنوات اليت ينعقد فيها املؤمتر العام ومرتني يف السنوات األخرى
  .٢٠٠٩يونيه /حزيران ٢٦ إىل ٢٣ والثالثون من السادسةلس اجملُعقدت دورة 

  .لس احلالية تركيبة اجمل١ويبّين اإلطار 
  

     تركيبة جملس التنمية الصناعية-١اإلطار 

  كازاخستان
  الكامريون

  كوبا
  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
  املغرب

  املكسيك
  اململكة العربية السعودية

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
  وإيرلندا الشمالية  

  ناميبيا
  النرويج
  النمسا
  اهلند

  هنغاريا
  اليابان
=اليونان

  جلزائرا
  اجلماهريية العربية الليبية

  اجلمهورية العربية السورية
  مجهورية كوريا
  جنوب أفريقيا

  رومانيا
  زمبابوي
  السنغال
  السودان
  السويد
  سويسرا
  شيلي
  الصني
  العراق
  غانا

  غواتيماال
  فرنسا
 الفلبني

  االحتاد الروسي
  إسبانيا

  إكوادور
  أملانيا

  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  أوكرانيا

  )اإلسالمية-مجهورية(ران إي
  إيرلندا
  إيطاليا

  باكستان
  الربتغال
  بلجيكا
  بولندا
  بريو
  تركيا
 تونس

      
  جلنة الربنامج وامليزانية

وهي جتتمع مرة واحدة .  عضوا، هي جهاز فرعي تابع للمجلس٢٧جلنة الربنامج وامليزانية، اليت تتألّف من 
وقد . مج العمل وامليزانية وغري ذلك من املسائل املاليةيف السنة، وتساعد اجمللس يف إعداد ودراسة برنا

  .٢٠٠٩مايو / أيار٧ إىل ٥اخلامسة والعشرون من ُعقدت دورة جلنة الربنامج وامليزانية 



=٢٠٠٩تقرير اليونيدو السنوي 

NON=

  . التركيبة احلالية للجنة٢ويبّين اإلطار 
    

    تركيبة جلنة الربنامج وامليزانية -٢اإلطار 

  لبنان
  املكسيك

انيا العظمى اململكة املتحدة لربيط
  وإيرلندا الشمالية

  النرويج
  النمسا
  اهلند
 اليابان

  اجلزائر
  مجهورية كوريا

  السودان
  سويسرا
  الصني
  فرنسا

  )البوليفارية-مجهورية(فنـزويال 
  الكامريون

  كوت ديفوار
 كينيا

  االحتاد الروسي
  إكوادور
  أملانيا

  أوكرانيا
  إيطاليا

  باكستان
  الربازيل
  بولندا
  تركيا
 تونس

          
 

    معامل بارزة يف السياسات- دال
  خطة األعمال بشأن دور اليونيدو ووظائفها يف املستقبل، اليت اعتمدها جملس التنمية الصناعية   ●

  ، )١-ق/٧- م ع (١٩٩٧وأقّرها املؤمتر العام يف دورته السابعة يف عام ) ٢- م/١٧- م ت ص(
  قد ركّزت اخلطة أنشطة املنظمة يف و. هي أساس عملية التحّول التنظيمي والربناجمي يف اليونيدو

   خطة األعمال وقضت. تعزيز القدرات الصناعية، والتنمية الصناعية األنظف واملستدامة: جمالني مها
  صفتها حمفال عامليا على بأن تضطلع اليونيدو يف اجملالني املذكورين بأنشطة للتعاون التقين وأنشطة ب

  .حد سواء

ليونيدو وظائفها وأولوياهتا وتوّجه أنشطتها حنو الوقائع واملتطلّبات اجلديدة وتسليماً بضرورة أن تكّيف ا  ●
 دورته السادسة والعشرين املعقودة يف عام يفلس اجملاليت تفرضها البيئة االقتصادية العاملية املتغّيرة، اعتمد 

". يونيدوصوب حتسني إجناز برنامج ال"املبادئ التوجيهية االستراتيجية ) ٧- م/٢٦- م ت ص (٢٠٠٢
ولزيادة  اجلهود املبذولة لزيادة كفاءة اليونيدو وفعاليتها يفواعُتربت هذه املبادئ التوجيهية مسامهة هامة 

  .تركيز أنشطة التعاون التقين اليت تضطلع هبا اليونيدو

 ، اليت٢٠١٥- ٢٠٠٥ترد الرؤية اخلاصة مبستقبل اليونيدو يف بيان الرؤية االستراتيجية الطويلة األمد   ●
. ٢٠٠٥ املعقودة يف عام احلادية عشرة يف دورة املؤمتر العام ٤-ق/١١- اعتمدت يف القرار م ع

واستجابة لألولويات اإلمنائية الدولية، تقّدم الرؤية االستراتيجية الطويلة األمد رؤية مرنة للعمليات 
  :تدور حول أولويات مواضيعية ثالث هي التالية



=معلومات عامة عن اليونيدو

NOO=

، بتعزيز النمو الصناعي، مع التركيز على التشغيل وإدرار طة اإلنتاجيةاحلّد من الفقر من خالل األنش  
  ؛واملتوسطةالدخل، عالوة على بناء القدرات املؤسسية وتنمية املشاريع الصغرية 

 مبساعدة البلدان على بناء وتطوير القدرات اإلنتاجية والقدرات املتصلة ،بناء القدرات التجارية  
ا يف ذلك بناء القدرات على استيفاء املعايري املطلوبة يف األسواق الدولية بالتجارة على حّد سواء، مب

  للمشاركة يف التجارة الدولية؛

 بالتركيز على مصادر الطاقة املتجّددة وتروجيها ودعم الربامج اليت تزيد من كفاءة ،البيئة والطاقة  
خرى اليت تعّزز التنمية الصناعية استخدام الطاقة الصناعية إىل احلّد األقصى، عالوة على األنشطة األ

  .املستدامة وتدعم تنفيذ االتفاقات البيئية الدولية

، قّدم املدير العام إىل دورة اجمللس اخلامسة والثالثني املقترحات اخلاصة ٢٠٠٨ديسمرب /يف كانون األول  ●
ار ثائق اإلط عن وكثرياً وخيتلف هذا اإلطار )١(.٢٠١٣- ٢٠١٠باإلطار الربناجمي املتوسط األجل 

ن اإلطار اجلديد هدفا إمنائيا شامال يربط التنمية الصناعية ربطا صرحيا يتضّم فألول مرة. الربناجمي السابقة
ة الفقر؛ والعوملة الشاملة التنمية الصناعية من أجل ختفيف حّد: "باألولويات املواضيعية الثالث وهي

 اليونيدو إىل ضمنهمنائي اإلطار العام الذي تسعى ر هذا اهلدف اإلويوفّ". للجميع؛ واالستدامة البيئية
وقد . األعضاء واملسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةدوهلا االضطالع بالوالية اليت أناطتها هبا 

 وكان هناك تسليم بأنه ، يف دورته الثالثة عشرة مع التقدير،، علما باإلطار الربناجمياملؤمتر العامأحاط 
  )٢(. هامة ومرنة لتنفيذ الواليات املسندة إىل املنظمةل أداةميثّ

        
    اليونيدو حول العامل- هاء

 
ا حول العامل، قُطري مكتبا إقليميا و٢٨، احتفظت اليونيدو بشبكة ميدانية تتألف من ٢٠٠٩يف عام   ●

ّغرة  مكتبا من مكاتب اليونيدو املص١٧ أصبحوعالوة على ذلك، . بعضها يغطّي أكثر من بلد واحد
واحتفظت اليونيدو أيضا مبكتب للممثل اخلاص إىل العراق وكذلك مبركز  .٢٠٠٩حبلول عام عامالً 

  .للتعاون اإلقليمي يف تركيا

توجد شبكة من مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا ووحدات ترويج االستثمار حول العامل تشّجع   ●
 ويوجد أيضا .ة والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليةتوجيه االستثمار والتكنولوجيا إىل البلدان النامي

عدد من مراكز التكنولوجيا الدولية يف مراحل خمتلفة من التطوير وتعمل على حنو وثيق مع مكاتب 
  .ترويج االستثمار والتكنولوجيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١(  IDB.35/8/Add.1.  
  .٣-ق/١٣-قرار م عال  )٢(
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أهتا اليونيدو عالوة على ما سبق، هناك العديد من املراكز والربامج الوطنية لإلنتاج األنظف، أنش  ●
  .وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وجيري إنشاء املزيد منها

  ونيويورك ) األمم املتحدة(وجنيف ) االحتاد األورويب (لحتتفظ اليونيدو مبكاتب يف بروكس  ●
  ).األمم املتحدة(



 

NOQ=

  الدول األعضاء يف اليونيدو
    

  االحتاد الروسي
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتني
  األردن
  اأرميني
  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
املتعددة -مجهورية (بوليفيا

  )القوميات
  بريو

  بيالروس

  تايلند
  تركمانستان

  تركيا
  ترينيداد وتوباغو

  تشاد
  توغو
  تونس
  تونغا
  ليشيت-تيمور

  جامايكا
  اجلبل األسود

  اجلزائر
  جزر البهاما

  زر القمرج
  اجلماهريية العربية الليبية
  مجهورية أفريقيا الوسطى

  اجلمهورية التشيكية
  مجهورية تنـزانيا املتحدة
  اجلمهورية الدومينيكية

  اجلمهورية العربية السورية
  مجهورية كوريا

مجهورية كوريا الشعبية 
  الدميقراطية

مجهورية الكونغو 
  الدميقراطية

مجهورية الو الدميقراطية 
  يةالشعب

مجهورية مقدونيا 
  اليوغوسالفية سابقا

  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
  ياسلوفين
  السنغال
  سوازيلند
  السودان
  سورينام
  السويد
  سويسرا
  سرياليون
  سيشيل
  شيلي
  صربيا

  الصومال
  الصني

  طاجيكستان
  العراق
  ُعمان
  غابون
  غامبيا
  غانا

  غرينادا
  غواتيماال

  غيانا
  غينيا
  االستوائية-غينيا
  بيساو-غينيا

  فانواتو
  فرنسا
  الفلبني

-مجهورية(فنـزويال 
  )البوليفارية

  فنلندا
  فيجي

  ييت نامف
  قربص
  قطر

  قريغيزستان
  كازاخستان
  الكامريون
  كرواتيا
  كمبوديا
  كوبا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا

  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت
  كينيا
  لبنان

  لكسمربغ
  ليربيا
  ليتوانيا
  ليسوتو
  مالطة
  مايل

  ماليزيا
  مدغشقر

  مصر
  املغرب

  املكسيك
  مالوي
  ملديف

  اململكة العربية السعودية
ربيطانيا اململكة املتحدة ل

  العظمى وإيرلندا الشمالية
  منغوليا
  موريتانيا

  موريشيوس
  موزامبيق
  موناكو
  ميامنار
  ناميبيا
  النرويج
  النمسا
  نيبال
  النيجر
  نيجرييا

  نيكاراغوا
  نيوزيلندا
  هاييت
  اهلند

  هندوراس
  هنغاريا
  هولندا
  اليابان
  اليمن
  اليونان
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 .٢٠١٠مارس/ آذار١يف* 

   املديـر العـام
  منائب املدير العا

  
  والتنسيقاملنظمة فريق استراتيجية   •
  فريق التقييم  •
  أمانة أجهزة تقرير السياسات  •
 مكاتب اليونيدو يف بروكسل وجنيف ونيويورك •

 املكاتب امليدانية

 شعبة االستراتيجيات اإلقليمية
  والعمليات امليدانية

  شعبة دعم الربامج 
 واإلدارة العامة

 شعبة صوغ الربامج
  والتعاون التقين

  فريق الربامج اخلاصة وأقل البلدان منوا

   الزراعيةفرع تنمية األعمال التجارية

 فرع خدمات األعمال واالستثمار والتكنولوجيا

  فرع بناء القدرات التجارية

   الطاقة وتغّير املناخفرع

  ةيدارة البيئاإلفرع 

  فرع بروتوكول مونتريال

  املناصرةفريق االتصاالت والدعوة إىل   مكتب تصميم الربامج وإدارة املعارف

فرع السياسات اإلمنائية والبحوث االستراتيجية

  فرع حشد املوارد وضمان النوعية

  فرع إدارة املوارد البشرية

  فرع اخلدمات املالية

  خدمات إدارة املعلومات واالتصاالت

  فرع خدمات دعم العمليات
 فرع العمليات اإلقليمية وامليدانية

  برنامج أفريقيا  •
   العربيةاملنطقةبرنامج   •
  برنامج آسيا واحمليط اهلادئ  •
 برنامج أوروبا والدول املستقلة حديثا  •
  برنامج أمريكا الالتينية والكاريـيب  •

 ة الداخليةمكتب خدمات الرقاب •
  مكتب الشؤون القانونية  •
  يف املنظمةمكتب التغيري والتجديد   •
  جهة الوصل لشؤون األخالقيات واملساءلة  •



 

NOS 

  
  قائمة املختصرات

    
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ  :اإلسكاب
  رابطة أمم جنوب شرق آسيا  : اآلسيان
  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  : األونكتاد

  متالزمة نقص املناعة املكتسب  : يدزألا
  املنظمة الدولية للتوحيد القياسي  : اإليسو
  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  : اإليفاد

  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  : اإليكواس
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  : )اليونديب (الربنامج اإلمنائي
  والتنميةالبنك الدويل لإلعمار :البنك الدويل

  دوالر الواليات املتحدة  : دوالر
   لألمم املتحدةمنظمة األغذية والزراعة  : الفاو

  فريوس نقص املناعة البشرية  : يدزألفريوس ا
  النموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واإلبالغ  : الكومفار

  بالتنسيقجملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين   :جملس الرؤساء التنفيذيني
  الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا  : نيباد

  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة   :اليونسكو
  برنامج األمم املتحدة للبيئة  : اليونيب
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  : اليونيدو
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