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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق يرجى من أعضاء الوفود التكّرلذا، . من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخبع ، طُُالتوفريلدواعي 

  جملس التنمية الصناعية  
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٤البند 

  :تقرير مرحلي عن الربامج اإلقليمية، مبا يف ذلك
؛الكاريبـيالربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية و  )أ(  

  الربنامج اإلقليمي ألفريقيا؛  )ب(  
  الربنامج اإلقليمي للدول العربية؛  )ج(  
     الربامج اإلقليمية األخرى  )د(  

    ميةيتقرير مرحلي عن الربامج اإلقل    
    تقرير من األمانة    

 هبــا اليونيــدو يف إطــار براجمهــا اإلقليميــة ضــطلعتا لألعمــال الــيت رضــاع هــذا التقريــر قــدِّمُي   
ز هبا قطاع الصناعة التحويلية على الصعيدين       وهو يرسم معامل االجتاهات الرئيسية اليت يتمي      . اخلمسة

 .البلدان النامية العاملي واإلقليمي كما يتناول بإجياز التحديات اهلامة والفرص الساحنة أمام
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    مقدِّمة  -أوال  
ينــاقش اجلــزء األول مــن هــذه الوثيقــة موجــة الركــود االقتــصادي الــيت شــهدها العــامل     -١

نتاج الـصناعة التحويليـة   إوهو يستكشف ديناميات .  االنتعاشمؤخرا ويسوق األدلة عن بشائر  
وكـذلك دور قطـاع الـصناعة يف النقـاش الـدائر حـول مـسائل                ) صل الثـاين  الفـ (والتجارة عامليا   

ويقـدم اجلـزء الثـاين      ). الفـصل الثالـث   (االستدامة وتغري املنـاخ وإمكانيـة احلـصول علـى الطاقـة             
ويتنـاول بالتفـصيل بـرامج      ) الفصالن الرابع واخلـامس   (وجاهة تصدي اليونيدو هلذه التحديات      

  ).الفصول من السادس إىل العاشر(تنهض هبا املنظمة الدعم اإلقليمية اخلمسة اليت 
وتتنــاول الوثيقــة أيــضا الــتغريات اهلامــة الــيت طــرأت يف ميــدان االقتــصاد والتنميــة علــى   -٢

ال سـيما يف االقتـصادات      و،   يـزال راسـخا    ال النمـو    انكـ  ٢٠٠٧في أواخر عام    ف. صعيد العامل 
فـيض عـدد الفقـراء يف شـىت أرجـاء        وكان النمو يف قطاع الصناعة عـامال رئيـسيا يف خت          . الناشئة
وكان التقدم حثيثا حنو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيـة، رغـم بـروز بعـض االخـتالالت                 . العامل

اهليكليــة هنــا وهنــاك، كمــا دلــت علــى ذلــك األزمــة املزدوجــة الــيت أصــابت األغذيــة وأســعار   
ــود ــد أن عــام  . الوق ــة   ٢٠٠٨بي ــصادية عاملي ــة واقت ــة مالي ــشار أزم ــدان   شــهد انت ــدأت يف البل ، ب

وكبحت هـذه األزمـة عجلـة النمـو االقتـصادي           . الصناعية مث انتقلت تدرجييا إىل البلدان النامية      
ولكن العام احلايل شـهد بـوادر انتعـاش يف االقتـصاد            . العاملي وهددت األهداف اإلمنائية العاملية    

  .العاملي، وذلك بالدرجة األوىل بفضل عودة النمو يف البلدان النامية
    

    االجتاهات العاملية واإلقليمية - ةيالقيمة املضافة الصناع  -ثانيا  
 يف تــدهور ال مثيــل لــه يف العمالــة    ٢٠٠٨بت األزمــة املاليــة واالقتــصادية عــام    تــسّب  -٣

ار يف ى اخنفــاض االنفــاق االســتهالكي واالســتثموأّد. والطلــب والتجــارة يف االقتــصاد العــاملي
رت األزمــة بالدرجــة وأثّــ. نتــاج الــصناعي علــى صــعيد العــامل منــشآت األعمــال إىل تراجــع اإل

بيـد أن  . األوىل على البلدان الصناعية، لكـن البلـدان الناميـة مل تكـن منيعـة إزاء آثارهـا الـسلبية                  
طويل األجـل ألنـشطة الـصناعة مـن البلـدان الـصناعية         ال تحّولاألزمة مل تنل على ما يبدو من ال       

يب البلدان النامية حوايل مخس القيمـة املـضافة الـصناعية عامليـا             فقد بلغ نص  . حنو البلدان النامية  
  .رتفع نصيبها إىل الثلثا ،٢٠٠٩وحبلول عام . يف أوائل التسعينات

.  حملة موجزة عن االجتاهات اإلقليمية لتطور القيمة املضافة الـصناعية          ١ويقدم اجلدول     -٤
أكرب وأسـرع املنـاطق منـوا يف قطـاع          دئ   منطقة آسيا واحمليط اهلا    لّتظومن بني املناطق النامية،     

بفــضل (ومــن أبــرز املعــامل يف هــذه املنطقــة اســتمرار النمــو يف شــرق آســيا . الــصناعة التحويليــة
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والتحسينات امللحوظـة يف جنـوب آسـيا وجنوهبـا الـشرقي، النامجـة عـن منـو حثيـث يف                     ) الصني
 وماليزيــا نــام وفييــت وإمنــا يف إندونيــسيا الــصناعة التحويليــة ال يف شــبه القــارة اهلنديــة فحــسب

وظـل  . أما منو الصناعة التحويلية يف باقي مناطق العامل فقد شهد قدرا أدىن من االنتعاش             . أيضا
 يف املائة من القيمـة املـضافة        ٦ لى ما يقارب  ع مستقرا نسبيا    والكاريبـينصيب أمريكا الالتينية    

ــا  ــصناعية عاملي ــا، إذ  . ال ــا بطيئ ــا زال أداء أفريقي ــام  وم ــق يف ع ــار ٥٤ ســوى ٢٠٠٩ مل حتق  ملي
 جنوب أفريقيا، فـإن نـصيب       باستثناءو.  يف املائة من القيمة املضافة عامليا      ١دوالر، أي أقل من     

مـن القيمـة املـضافة الـصناعية عامليـا يف             يف املائة  ٠,٣٨فريقيا جنوب الصحراء بلغ جمرد      أبلدان  
  .٢٠٠٥املائة يف عام  يف ٠,٣١، أي بارتفاع طفيف من نسبة ٢٠٠٩عام 

    
  ١اجلدول 

    )نسبة مئوية( القيمة املضافة عامليا نمنصيب املناطق النامية أو جمموعات البلدان 
  ٢٠٠٩ ٢٠٠٥ املناطق

 ١٧,٤٩ ١١,٣٧  شرق آسيا واحمليط اهلادئ
 ٦,٩٠ ٥,٥٥ جنوب آسيا وجنوهبا الشرقي

 ٦,١٣ ٦,٠٥ والكاريبـيأمريكا الالتينية 
 ٤,٨٧ ٤,٠٤ ملستقلة حديثاأوروبا والدول ا
 ٢,٣١ ١,٨٢ البلدان العربية

 ٠,٨٤ ٠,٧١  *أفريقيا

      .باستثناء بلدان مشال أفريقيا الداخلة ضمن منطقة البلدان العربية  *   
د يف معـدل    جـسّ دية يف واقـع االقتـصاد أكثـر مـا يت          د أثر األزمة املاليـة واالقتـصا      ّسويتج  -٥

   يف املائـة  ٢,٣بلـغ متوسـط هـذا املعـدل علـى الـصعيد العـاملي        فقد . منو القيمة املضافة الصناعية  
ــه تقلــص مبقــدار  ٢٠٠٨ و٢٠٠٠مــا بــني عــامي   .  يف املائــة نتيجــة الركــود العــاملي ٦,٨ ولكن

 قطاعـا،  ٢٢ مـن أصـل   ٢٠وعلى مستوى الـصناعة، تـدىن نـشاط الـصناعة التحويليـة عامليـا يف              
حنـو التـصدير ويف الـصناعات االسـتهالكية          املوّجهـة وكانت املعاناة على أشدها يف الـصناعات        

بيد أن التبـاطؤ يف الـصناعة التحويليـة حـدث علـى حنـو غـري متناسـب يف االقتـصادات                      . املعّمرة
  .١الصناعية، كما هو مبّين يف الرسم البياين 

وعلى غـرار مـا حـدث يف الركـود االقتـصادي األسـبق يف مطلـع القـرن احلـايل، يقـف                         -٦
ففـي كلتـا احلـالتني، عانـت البلـدان          .  على النقيض من أداء البلدان الـصناعية       أداء البلدان النامية  

ص أداء  بينما تقلّـ  ) حيث أصبح منحىن االجتاه منبسطا    (النامية يف أسوأ االفتراضات من الركود       
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البلدان الصناعية بشكل واضح وأهنت السنوات العـشر بـنفس القيمـة املـضافة الـصناعية إمجـاال                  
  .لع القرناليت بلغتها يف مط

    
  ١الرسم البياين 

  )٢٠٠٩-١٩٩٠(االجتاهات يف القيمة املضافة الصناعية مبليارات دوالرات الواليات املتحدة 
  

  

  
  
  
  
      
ظ أن الـسبيل حنـو   الَحُي أعاله، ال عجب أن ةملبيََّناويف ضوء االجتاهات الطويلة األجل        -٧

كـبري بفـضل ديناميـة الـصناعة     اخلروج مـن الركـود، مـع أنـه مـا زال حرجـا، سـيكون إىل حـد                    
 عــن أداء ربــع الــسنوية علــى البيانــات ٢وحيتــوي الرســم البيــاين . التحويليــة يف البلــدان الناميــة

  .االنتاج الصناعي منذ بدء الركود
    

  ٢الرسم البياين 
  )١٠٠=٢٠٠٥ (٢٠٠٩-٢٠٠٨ الصناعي العاملي يف الفترة اإلنتاج يف سنويالربع التغري 

    
  

  

  

  

  

  
    
  .بع السنةر ":ر"  *   
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 أشد حدة وأطول فترة يف اقتصادات البلـدان الـصناعية           انكماشاوتربز هذه االجتاهات      -٨
وعلــى النقــيض مــن  . ٢٠٠٩ وانتعاشــا متواضــعا يف عــام  ٢٠٠٨يف الفــصول األربعــة يف عــام  

. ٢٠٠٨ذلك، حدث التراجع يف البلدان النامية يف مرحلة الحقة، أي يف الربع الثاين مـن عـام                  
، لكنــه تراجــع ٢٠٠٨ذلــك، يالحــظ أن انتعاشــا أكثــر حيويــة بــدأ يف هنايــة عــام   وفــضال عــن 

وحتجب مرونة تكيف أنـشطة الـصناعة التحويليـة عـرب           . ٢٠٠٩اعتبارا من الربع الثاين من عام       
 علــى ٢وحيتــوي اجلــدول . البلــدان الناميــة تفــاوت مــستويات األداء بــاختالف املنطقــة والــزمن

  . ية حبسب املنطقة طوال الفترة الزمنية ذاهتاتفاصيل جتارب البلدان النام
    
  ٢اجلدول  
   يف القيمة املضافة الصناعية حبسب جمموعات البلدان يف الفترةبع السنويةرالتغريات  

      )نسبة مئوية (٢٠٠٩-٢٠٠٨
  ٤ر٢٠٠٩ ٣ر٢٠٠٩ ٢ر٢٠٠٩ ١ر٢٠٠٩ ٤ر٢٠٠٨ ٣ر٢٠٠٨ ٢ر٢٠٠٨ املناطق

شرق آسيا واحمليط 
  اهلادئ

٣,٤- ١,٩- ٦,٠ ١٧,٠ ٧,٧- ٤,٥- ٧,١ 

جنوب آسيا وجنوهبا 
 الشرقي

-١,٧ ٣,١ ١,٧ ٠,٦- ٣,٣- ١,٧- ١,٤ 

أمريكا الالتينية 
 والكاريبـي

٤,٧ ٣,٠ ١,٥ ٦,٩- ٣,٨- ٠,٣- ١,٨ 

أوروبا والدول 
 املستقلة حديثا

-٠,٠ ٢,١ ٠,٢- ١٥,٨- ٤,٢- ١,٥- ٢,٠ 

 ٤,٦ ٠,٤- ٢,٥ ٠,٩- ٣,٣- ٢,٢- ١,٩- البلدان العربية
 ٣,٣ ٢,٥ ٣,٥- ١٧,٢- ٧,٣- ٣,٢- ٢,١  *أفريقيا

  .باستثناء بلدان مشال أفريقيا الداخلة ضمن منطقة البلدان العربية  *   
    

وكان أثر األزمة الفوري أشد ما يكون عليه يف البلدان العربية ويف آسيا الوسطى، وخاصـة           -٩
ن مث تكون حـساسة لتـدين    الطاقة، ومإنتاجناعة التحويلية إىل حد كبري على حيث تعتمد قاعدة الص 

 من السلع األساسية، تأثرت أيضا االقتصادات       وسعأوبانتشار الركود املايل إىل طائفة      . أسعار الطاقة 
اللتان سجلتا اخنفاضا بنـسبة  (اليت تعتمد على املعاجلة األولية، وال سيما يف أفريقيا ويف آسيا الوسطى       

 أثـرت األزمـة أوال وحبـدة شـديدة علـى بلـدان              ويف السياق اآلسيوي،  ).  على التوايل  ١٥,٨و ١٧,٢
 العامليــة وبالتــايل احلــساسية للتبــاطؤ اإلنتــاجحلقــة احملــيط اهلــادئ حبكــم التكامــل الوثيــق يف شــبكات 

وتأثر باقي املنطقة إىل حد أكثر اعتداال بالركود، ولكنها     . االقتصادي يف اليابان ويف أمريكا الشمالية     
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، عـادت  ٢٠٠٩وحبلـول هنايـة عـام    . ٢٠٠٩نـصف األول مـن عـام    شهدت أيضا انتعاشـا أبطـأ يف ال     
  .غالبية بلدان املنطقتني إىل نشاط منو الصناعة التحويلية

ــصناعية يف عــام       -١٠ ــا يف القيمــة املــضافة ال ــة تراجع ــدان يف أمريكــا الالتيني ــة البل وشــهدت غالبي
ة يف األرجنــتني والربازيــل  يف املائــ١١ يف املائــة و٣,٣ يف املائــة و٤,٨، الــيت تقلــصت بنــسبة ٢٠٠٩

وميكن تفسري االخنفاض اهلائل يف املكسيك حبكم الـروابط التجاريـة الوثيقـة             . واملكسيك على التوايل  
وواصـلت بلـدان عديـدة يف شـرق آسـيا           . الصلة مع الواليات املتحدة األمريكية، مركز األزمة املاليـة        

ــا فيهــا الــصني     ــة٩,٤(منوهــا وســط الركــود، مب ــصينية  وم)  يف املائ ــايوان ال ــة٥,٦(قاطعــة ت )  يف املائ
نت اهلند من التغلب على الركود العاملي، حيـث بلغـت فيهـا نـسبة     ومتكّ).  يف املائة ٤,٦(وإندونيسيا  

ويف مشال أفريقيا، زادت مصر وتونس واملغرب مـن نـسبة          .  يف املائة  ٥,١منو القيمة املضافة الصناعية     
 يف املائـة علـى التـوايل، علـى          ٣,٦ يف املائـة و    ٣,٧ يف املائـة و    ٦ القيمة املضافة الصناعية لـديها مبقـدار      

ويف أفريقيـا جنـوب   . الرغم من قرهبـا مـن األسـواق األوروبيـة الـيت تـأثرت بـشدة مـن جـراء الركـود               
 بلغت  ، شهدت موزامبيق وبوركينا فاسو وأوغندا أعلى مستويات النمو، مبعدالت          الكربى الصحراء

ــوايل  ــى الت ــة  ١٠ عل ــة  ١٠ويف املائ ــة٨,٩ويف املائ ــل     ول. يف املائ ــة، مث ــدان يف املنطق كــن بعــض البل
  .بوروندي وليربيا ومدغشقر، سجلت اخنفاضا يف القيمة املضافة الصناعية

القيمـة املـضافة الـصناعية يف أقـل البلـدان منـوا مبعـدل         وعلى الرغم من األزمة، ارتفعت     -١١
منـو  ومثة أربعة من أقل البلـدان منـوا سـجلت معـدل       . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ يف املائة بني عامي      ٦,٩

 ١١(وميامنـار  )  يف املائـة ١٨(وكمبوديـا   )  يف املائـة   ١٨,٩(من فئة العشرات، وهي أفغانـستان       
أمـا بـنغالديش، وهـي أكـرب بلـدان          ).  يف املائة  ١٠(قراطية الشعبية   دميومجهورية الو ال  ) يف املائة 

  . يف املائة٧الصناعات التحويلية بني أقل البلدان منوا، فقد سجلت منوا مبقدار 
 القائم علـى املـوارد وعلـى التكنولوجيـا          اإلنتاجواخنفض، طوال العقد املاضي، نصيب        -١٢

املنخفضة يف إمجايل القيمة املضافة الصناعية لصاحل صناعات التكنولوجيا املتوسـطة إىل العاليـة،              
 يف املائـة يف عـام   ٥٥ إىل ٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام      ٤٨,٨حيث ازداد نصيب هذه األخرية مـن        

ماشى هذا االجتاه مع عملية التغري اهليكلي املـستمر يف الـصناعة التحويليـة العامليـة،            ويت. ٢٠٠٨
 القائم على التكنولوجيا املنخفضة تدرجييا بنصيب أقـل نـسبيا مـن جممـوع               اإلنتاجحيث حيظى   

  .القيمة املضافة الصناعية
يـث يكـاد   د قوة هذه العملية بـشكل أوضـح يف اقتـصادات البلـدان الـصناعية، ح      ّسوتتج  -١٣

يتولد حوايل ثلثي القيمة املضافة الصناعية بفـضل أنـشطة التكنولوجيـا املتوسـطة إىل العاليـة، بعـد            
والصلة اليت تربط ما بـني الـدخل العـايل والـتغري            . أن كان أعلى من النصف بقليل يف بداية العقد        
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عاليـة قويـة إىل درجـة        الصناعي الذي يعتمد على التكنولوجيا املتوسطة إىل ال        اإلنتاجاهليكلي حنو   
  .حبيث تعترب هذه التكنولوجيا األخرية من املالمح املتأصلة اليت تنطوي عليها التنمية االقتصادية

ويف هــذا الــسياق، يــثري اســتمرار اعتمــاد الــصناعة التحويليــة األفريقيــة علــى األنــشطة      -١٤
 يف املائـة    ٤٥,٩ و ٢٠٠٢عام   يف املائة من القيمة املضافة الصناعية يف         ٤٦(القائمة على املوارد    

فقد قدمت البلدان يف منطقة  آسيا واحمليط اهلـادئ أقـوى       . القلق بصفة خاصة  ) ٢٠٠٨يف عام   
األدلة على التغيري اهليكلي، الناشئ بصفة خاصـة عـن أنـشطة التكنولوجيـا املتوسـطة إىل العاليـة         

 يف املائـة يف عـام       ٥١ إىل   ٢٠٠٢ يف املائـة يف عـام        ٤٧يف شرق آسيا، حيث ارتفع املعـدل مـن          
وشهدت أوروبا والدول املستقلة حديثا اجتاها مماثال، حيث تولـد حنـو نـصف القيمـة                . ٢٠٠٨

  . بفضل أنشطة التكنولوجيا املتوسطة إىل العالية٢٠٠٨املضافة الصناعية يف عام 
    

  ٣اجلدول 
    ٢٠٠٨ و٢٠٠٢، )نسبة مئوية ( من حيث التكنولوجيا القيمة املضافة الصناعيةركيبة حصصت

 ٢٠٠٨  ٢٠٠٢  جمموعة البلدان أو املنطقة

 
  أنشطة قائمة 
 على املوارد

تكنولوجيا 
  منخفضة

تكنولوجيا 
متوسطة إىل 

 عالية
أنشطة قائمة 
 على املوارد

تكنولوجيا 
 منخفضة

تكنولوجيا 
متوسطة إىل 

 عالية

 ٥٥,٠ ٢٠,٥ ٢٤,٦ ٤٨,٨ ٢١,٨ ٢٩,٤ العامل
 ٦٣,٧ ١٦,٠ ٢٠,٤ ٥٣,٨ ١٩,٥ ٢٦,٧ البلدان الصناعية
 ٤٣,١ ٢٦,٨ ٣٠,١ ٣٨,٤  ٢٧,١ ٣٤,٦  البلدان النامية

 ٥١,١ ٢٣,٦ ٢٥,٤ ٤٧,٢ ٢٣,٨ ٢٩,٠ شرق آسيا واحمليط اهلادئ
 ٤٣,٥ ٢٣,٢ ٣٣,٢ ٣٧,٦ ٢٥,٥ ٣٦,٩ جنوب آسيا وجنوب شرقها

 ٣٧,٧ ٢٥,٤ ٣٦,٩ ٣٤,٥ ٢٦,٥ ٣٩,١ والكاريبـيأمريكا الالتينية 
 ٤٨,٦ ٢٣,٣ ٢٨,١ ٤٤,٨ ٢٣,٨ ٣١,٤ أوروبا والدول املستقلة حديثا

 ٣٣,٣ ٣٧,٢ ٢٩,٥ ٢٩,٤ ٣٥,٨ ٣٤,٨ البلدان العربية
 ٢٥,٩ ٢٨,٢ ٤٥,٩ ٢٥,٠ ٢٩,٠ ٤٦,٠  *أفريقيا

      .باستثناء بلدان مشال أفريقيا الداخلة ضمن منطقة البلدان العربية  *   
مبزيــد مــن  هــذه االجتاهــات ٢٠٠٩لعــام  تقريــر اليونيــدو عــن التنميــة الــصناعيةل وقــد حلّــ  -١٥

 ويف ضــوء )١(".جتــارة املهــام"نتــاج العامليــة ونــشوء ظــاهرة إلالتفــصيل مــن حيــث توســيع شــبكات ا
───────────────── 

وتشري إليه معاهد إدارة . يشري مفهوم تبادل املهام إىل تفكيك عملية االنتاج إىل خطوات تقع يف بلدان خمتلفة )1(  
تقرير اليونيدو عن التنمية " (النقل إىل اخلارج"م ، وتشري إليه وسائط االعالم باس"سالسل القيمة"باسم األعمال 
  ). ألف٣-٢، الفقرة ١٩، الصفحة ٢٠٠٩لعام  الصناعية
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ن اجلــائز مــ، )٢انظــر الفقــرة (االنتعــاش البطــيء يف قطــاع الــصناعة التحويليــة يف البلــدان الــصناعية  
ريهتـا يف    إذا كانت عملية التعميق التكنولوجي والتغيري اهليكلي هذه سـتحافظ علـى وت             التساؤل عما 

  .املستقبل
ويعتــرب منــو حركــة التبــادل التجــاري طــوال العقــد املاضــي عمومــا مــن املالمــح املميــزة   -١٦

إذ يتألف حجم التبادل التجـاري علـى مـستوى العـامل بالدرجـة األوىل مـن                 . للعوملة االقتصادية 
.  القيمـة   يف املائة من جمموع الصادرات مـن حيـث         ٨٠الصادرات الصناعية، اليت تستأثر بنسبة      

 يف املائــة ١٤، منـا حجـم الــصادرات الـصناعية العامليـة وسـطيا بنـسبة       ٢٠٠٣فاعتبـارا مـن عـام    
ومنــا حجــم الــصادرات ). ٤اجلــدول  (٢٠٠٨ تريليــون دوالر يف عــام ١٢ســنويا، حيــث بلــغ 

.  يف املائـة سـنويا، أي بأسـرع مـن املتوسـط العـاملي              ١٨,٣الصناعية من البلدان النامية مبتوسط      
ة لذلك، تصاعد نصيب البلدان النامية يف حجم جتارة املنتجات الصناعية العامليـة بـاطراد               ونتيج

 إىل ما يزيـد قلـيال عـن    ١٩٩٠ يف املائة يف عام      ١٠طوال السنوات العشرين املاضية من حوايل       
      . يف املائة حبلول هناية العقد٤٠، وقارب ٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٣٠

  ٤اجلدول 
    ٢٠٠٨-٢٠٠٣يف العامل، املنتجات الصناعية درات االجتاهات يف صا
  |جمموعة البلدان

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  املنطقةأو 
متوسط النمو السنوي 

)٢٠٠٨‐٢٠٠٣(  
بتريليونات  (العامل

 ٪١٤,١ ١٢,١٠٠ ١١,٠٠٠ ٩,٧٣٠ ٨,٤٥٠ ٧,٥٦٠ ٦,٢٦٠ )الدوالرات األمريكية

 ٪١٢,١ ٪٦٣,١ ٪٦٣,٦ ٪٦٤,٢ ٪٦٥,٧ ٪٦٧,٦ ٪٦٩,٠ البلدان الصناعية

 ٪١٨,٣ ٪٣٧,٣ ٪٣٦,٣ ٪٣٥,٨ ٪٣٤,٣ ٪٣٢,٣ ٪٣١,٢  البلدان النامية

شرق آسيا واحمليط 
 اهلادئ

٢٠,٠ ٪١٦,٣ ٪١٥,٨ ٪١٥,٣ ٪١٤,٤ ٪١٣,٤ ٪١٢,٦٪ 

جنوب آسيا 
 وجنوب شرقها

١٤,٧ ٪٨,٢ ٪٨,٠ ٪٨,٤ ٪٨,٢ ٪٨,٠ ٪٨,٠٪ 

أمريكا الالتينية 
 الكاريبـيو

١٤,٨ ٪٤,٦ ٪٤,٥ ٪٤,٧ ٪٤,٦ ٪٤,٤ ٪٤,٥٪ 

أوروبا والدول 
 املستقلة حديثا

٢٥,٢ ٪٦,٠ ٪٥,٣ ٪٤,٨ ٪٤,٦ ٪٤,٢ ٪٣,٧٪ 

 ٪١٣,١ ٪١,٥ ٪١,٩ ٪١,٨ ٪١,٨ ٪١,٦ ٪١,٦ البلدان العربية
 ٪١٦,٤ ٪٠,٨ ٪٠,٧ ٪٠,٨ ٪٠,٧ ٪٠,٧ ٪٠,٧  *أفريقيا

      .باستثناء بلدان مشال أفريقيا الداخلة ضمن منطقة البلدان العربية  *   
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وهنالك جانبان من جوانب هـذا النمـو يتـسمان بأمهيـة اسـتراتيجية كـبرية بالنـسبة إىل           -١٧

  :البلدان النامية ومها
مثة ستة من أصل عـشرة مـن أكثـر الـصادرات الـصناعية الديناميـة تقـوم علـى                       )أ(  

ــنفط  (أســاس املــوارد  ــة وال ــا لالجتــاه يف نــصيب  ). احلديــد والنحــاس والنفايــات احلديدي وخالف
أجهــزة (ملــضافة الــصناعية، مثــة جمــرد صــناعة واحــدة تعتمــد علــى التكنولوجيــا العاليــة   القيمــة ا
  تتصدر قائمة الصادرات من حيث الدينامية؛) املكاتب
 يف املائــة يف عــام  ٦٦,٢(بينمــا ال يــزال النــصيب األكــرب مــن التجــارة العامليــة         )ب(  
 يف املائـة مـن      ٥٠,٤بلغـت نـسبة     بني البلدان الـصناعية، فـإن التجـارة بـني بلـدان اجلنـوب               ) ٢٠٠٨

) ٢٠٠٥ يف املائة يف عـام       ٤٦,٢زيادة من نسبة     (٢٠٠٨جمموع التجارة من البلدان النامية يف عام        
  .٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٣ يف املائة من عام ٢٢,٦حيث كان معدل النمو السنوي بنسبة 

فمنطقـة آسـيا   . وأخريا، ال بـد مـن التأكيـد علـى البعـد اإلقليمـي للـصادرات الـصناعية                 -١٨
 يف املائـة مـن      ١٦واحمليط اهلـادئ تـستأثر حاليـا حبـوايل ربـع جممـوع الـصادرات الـصناعية، أي                   

وقـد كـان القـسط    .  يف املائة من جنـوب آسـيا وجنوهبـا الـشرقي    ٨شرق آسيا واحمليط اهلادئ و   
  يف املائـة مـن الـصادرات الـصناعية      ١٢,٦مـن   (األكرب مـن النمـو يف الـشطر األول مـن املنطقـة              

، بينمــا ظــل تــواتر النمــو يف بــاقي )٢٠٠٨ يف املائــة يف عــام ١٦,٣ إىل ٢٠٠٣العامليــة يف عــام 
وقـد أظهـر أيـضا نـصيب الـصادرات مـن أوروبـا والـدول         . املنطقة متماشـيا مـع االجتـاه العـاملي       

املستقلة حديثا معدل منو جتاوز االجتاه العاملي، بل أظهر أكـرب قـدر مـن الديناميـة طـوال الفتـرة                     
  . يف املائة٢٥,٢ث بلغ متوسط معدل النمو حي
 معـدل النمـو العـاملي أثنـاء     والكاريبـيوقد ساير معدل النمو يف منطقة أمريكا الالتينية         -١٩

 يف  ٥السنوات العشر حبيـث ظـل نـصيبها مـن جممـوع جتـارة املنتجـات الـصناعية مـستقرا دون                      
 البلدان العربية ومنطقة أفريقيا مـن       وعلى غرار ذلك، مل يتغري نصيب جمموعة      . املائة بقدر يسري  

 ٠,٨ يف املائـة و    ١,٥، حيـث بلـغ      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٣الصادرات الصناعية عامليا كثريا بني عامي       
ولكن، من املنظـور اهليكلـي، ال بـد مـن التأكيـد علـى التغـاير بـني شـرق                     . يف املائة على التوايل   

إذ بينمـا اخنفـض   . مـن جهـة أخـرى     آسيا وأمريكا الالتينية مـن جهـة والبلـدان العربيـة وأفريقيـا              
ــصناعية يف        ــصادرات ال ــضة يف ال ــا املنخف ــوارد والتكنولوجي ــى امل ــة عل ــصيب املنتجــات القائم ن
اجملموعـة األوىل، كـان نـصيب منتجـات التكنولوجيـا املتوسـطة يف الـصناعة هـو الـذي اخنفـض           

ــة  ــع االقتــصادي،   . فعــال يف اجملموعــة الثاني ــتغري اهليكلــي والتنوي كانــت التبعــات  فمــن حيــث ال
  .بالنسبة إىل القارة األفريقية سلبية إىل حد كبري
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     االجتاهات العاملية واإلقليمية-الصناعة والطاقة   -ثالثا  
ــد املاضــي،      -٢٠ ــداد العق ــى امت ــسائل      اعل ــى م ــد عل ــن جدي ــام م ــرأي الع ــام ال ــصّب اهتم  ن

. ي وامليــاهاالســتدامة وتغــري املنــاخ واســتنفاد املــوارد غــري املتجــددة، ال ســيما الوقــود األحفــور 
وبالفعــل، فــإن التحــدي الــذي يتمثــل يف الطاقــة هــو يف صــلب العديــد مــن املــسائل احلامســة يف  

وعلـى وجـه التحديـد، تتـصل ضـرورة          . جماالت االقتصاد والبيئـة والتنميـة الـيت يواجههـا العـامل           
. عيةحتويل نظم الطاقة الوطنية بنوعني مـن الطـوارئ املترابطـة وامللحـة يف صـميم التنميـة الـصنا                   

ن النـاس مـن    ول علـى الطاقـة كـشرط مـسبق لكـي يـتمكّ            ومثة حاجة إىل توسـيع إمكانيـة احلـص        
وهـذه حاجـة ملحـة بـصفة خاصـة يف          . تسخري ما لديهم من مهـارات ومـوارد علـى حنـو منـتج             

 مليــار ١,٥البلــدان الناميــة، حيــث الغالبيــة العظمــى مــن الــسكان، الــذين يقــدر عــددهم بنحــو 
ويف الوقـت ذاتـه، مثـة حاجـة         .  إمكانية الوصول إىل شـبكة الكهربـاء       نسمة، يعيشون اآلن دون   
  .إىل زيادة كفاءة الطاقة

.  اهلائلـة إلدخـال حتـسينات يف الكفـاءة         اإلمكانيةُومن املالمح املتميزة حقا يف الصناعة         -٢١
خاصـة يف قطاعـات املعـادن والبتروكيميائيـات         (وهلذا فإن كثافـة اسـتخدام الطاقـة يف الـصناعة            

غـري أن مزايـا برنـامج كفـاءة     .  موضع الكثري من التركيز يف النقاش العـام اجلـاري          هي )الورقو
فاحلكومـات، يف البلـدان الـصناعية ويف بلــدان    . اسـتخدام الطاقـة ال يقتـصر علـى آثارهـا البيئيـة      

االقتــصادات الناشــئة علــى الــسواء، تنظــر إىل تكنولوجيــات تــوفري الطاقــة مبثابــة دافــع رئيــسي     
ــدرة علــ  ــسةللق ــن ُرزم احلــوافز       . ى املناف ــه م ــأس ب ــصيب ال ب ــد احتفظــت بن ــذلك، فق ــا ل وتبع

وفــضال عــن ذلــك، قــد يكــون لتحقيــق مــستويات أعلــى مــن كفــاءة . االقتــصادية هلــذا الغــرض
 اسـتراتيجي هـام يف عـامل تنطـوي فيـه أسـواق الـسلع علـى قـدر كـبري مـن                      عـد ُبالطاقة الصناعية   

  .التقلبات غري املتوقعة
 االجتاهات التارخييـة لكثافـة اسـتخدام الطاقـة يف التـصنيع طـوال               ٣الرسم البياين   ويبّين    -٢٢

ــن   ــرة م ــاع      . ٢٠٠٧ إىل ١٩٩٠الفت ــة يف القط ــتهالك الطاق ــان اس ــدو يف الرســم، ك ــا يب وكم
وكمـا سـبق    . ٢٠٠٠بتـداء مـن عـام       االصناعي مستقرا أثناء التسعينات ولكنه تزايـد باسـتمرار          

ومــن مث فــإن . لقيمــة املــضافة الــصناعية بــاطراد طــوال الفتــرة زدادت ااذكــره يف هــذا الفــصل، 
االجتــاه العــاملي النــاتج يف كثافــة اســتخدام الطاقــة ملحــوظ ويــوحي بــأن فــصل القيمــة املــضافة   

نتـاج كميـات أكـرب بكـثري       إالصناعية تدرجييا عن استهالك الطاقة أخذ يتحقق، أي جيـري اآلن            
  .دات أقل نسبيا يف استهالك الطاقةمن القيمة املضافة يف قطاع التصنيع بزيا
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  ٣الرسم البياين 
االجتاهات يف القيمة املضافة واستهالك الطاقة وكثافة استخدام الطاقة يف الصناعة 

)١٠٠=١٩٩٠(  
  
  

  

  

  

  
       
. ، فـإن هـذا التحـسني حيجـب فـوارق عميقـة يف شـىت أحنـاء العـامل         ومهما يكن من أمر   -٢٣

، فإن أفريقيا جنوب الصحراء تستخدم وسـطيا مـا يكـافئ طنـا              ، مثال ٥وكما يبدو يف اجلدول     
 دوالر من القيمـة املـضافة الـصناعية، يف حـني يـستهلك البلـد       ١ ٠٠٠واحدا من النفط إلنتاج     
ويفـسر هـذا   . هذا املقدار من القدرة للتوصل إىل نفـس النتيجـة  مخس الصناعي املتوسط حوايل    

ــا مــن حيــث اخــتالف قطاعــات القيمــ   كثافــة الطاقــة يف (ة املــضافة يف اجملمــوعتني الفــرق جزئي
وكــذلك مــن حيــث اتــساع )  يف الثانيــةاإلنتــاجتــصنيع الــسلع يف األوىل، وارتفــاع تكنولوجيــا 

  .ارسات إدارة التكنولوجيا والطاقةالفجوة يف مم
  
  ٥اجلدول  

     دوالر١ ٠٠٠/، أطنان٢٠٠٧-١٩٩٠كثافة استخدام الطاقة يف التصنيع، سنوات خمتارة 
 ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ ١٩٩٥ ١٩٩٠  املنطقةو وعة البلدان أجمم

 ٠,٢٠ ٠,٢٢ ٠,٢٤ ٠,٢٦ البلدان الصناعية
 ٠,٦٩ ٠,٧٩ ١,٠٢ ١,٢٠  البلدان النامية

 ٠,٦١ ٠,٦٤ ٠,٩٧ ١,١٤  شرق آسيا واحمليط اهلادئ
 ١,٠٤ ١,٢٨ ١,٣٥ ١,٦٩ جنوب آسيا وجنوب شرقها

 ٠,٤٧ ٠,٤٨ ٠,٥٠ ٠,٥١ والكاريبـيأمريكا الالتينية 
 ١,٠٤ ١,٥٣ ٢,٠٢ ٢,١٤ أوروبا والدول املستقلة حديثا

 ٠,٩٢ ١,٠٢ ١,٢٠ ١,١٠ البلدان العربية
 ١,٠١ ١,١٥ ١,١٥ ١,٢٢  *أفريقيا

  .باستثناء بلدان مشال أفريقيا الداخلة ضمن منطقة البلدان العربية  *   
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لطاقـة يف   طوال العقدين املاضيني، من كثافـة اسـتخدام ا         حسنت، ولكن البلدان النامية    -٢٤
بتـداء مـن    اجنحت،   ومع أن أوروبا والبلدان املستقلة حديثا     . قطاعاهتا الصناعية حتسينا ملحوظا   

 إنتاجهــا، يف مــضاعفة كفــاءة اســتخدام الطاقــة تقريبــا يف ١٩٩٠مــستوى مرتفــع جــدا يف عــام 
 دوالر مـــن القيمـــة املـــضافة الـــصناعية إىل  ١ ٠٠٠الـــصناعي، إذ بعـــدما كـــان حيتـــاج إنتـــاج  

 أصـبح حيتـاج إىل جمـرد طـن واحـد يف             ١٩٩٠ طن من مكـافئ الـنفط يف عـام           ٢,١٤ك  استهال
ــدان     . ٢٠٠٧عــام  وميكــن أن تالحــظ التحــسينات اهلامــة عــرب آســيا وكــذلك يف جمموعــة البل
عنـصر رئيـسي   هـي   أقـل،  درجةب وإن كانكما أن زيادة الكفاءة يف استخدام الطاقة،        . العربية

  . من مستوى األداء يف البلدان الصناعيةتقتربة، وكلتامها يف جتربة أفريقيا وأمريكا الالتيني
    

    الفرص والتحديات أمام التنمية الصناعية  -رابعا  
كانت الفصول السابقة مبثابة تقدمي لـبعض االجتاهـات الرئيـسية الـيت تتـسم هبـا التنميـة                     -٢٥

التحديـد، أقـيم    وعلـى وجـه     . الصناعية، سواء على املستوى العاملي أم علـى املـستوى اإلقليمـي           
وهـذا يـسفر عـن عمليـة تدرجييـة مـن            . الدليل على استمرار وتعميق التنويع يف االقتصاد العاملي       

التغيري اهليكلي ضمن قطاع الصناعة، وهي أكثر وضوحا يف البلـدان الـصناعية ولكنـها حتـاكى                  
لـدالئل عـن    كما أبـرزت تلـك الفـصول ا       . تدرجييا يف أكثر االقتصادات دينامية يف العامل النامي       

ئـد لالقتـصادات   االنتعاش التـدرجيي مـن الركـود االقتـصادي العـاملي، بالتأكيـد علـى الـدور الرا              
طت الفــصول الــسابقة الــضوء علــى اســتمرار الفــوارق يف احلــصول علــى   وأخــريا ســلَّ. الناشــئة

انعي هذه الـصورة العامليـة صـ      ضع  تو. الطاقة واستعماهلا من أجل توليد القيمة املضافة الصناعية       
ة بــسبب الركــود  غالبــا مــا تــزداد شــدّ ستعــصيةمحتــديات   أمــامالــسياسات يف البلــدان الناميــة 

  .االقتصادي يف البلدان الصناعية الرئيسية، ولكنها تنطوي أيضا على فرص ساحنة
 األويل اإلنتـاج  مـن  اإلنتاجيةوما زال النهوض بالتغيري اهليكلي، أي عملية نقل القدرات          -٢٦

طار التصنيع مـن أنـشطة القيمـة املـضافة املنخفـضة إىل القيمـة املـضافة املرتفعـة،          إىل التصنيع ويف إ   
يستأثر بالدور االستراتيجي األول، وال سيما أن االقتصاد العاملي يدخل مرحلـة مـن االضـطراب                

 اهلائل وغري املتنبأ به يف قيمة األنشطة االقتصادية األكثر تعرضا للمـضاربة             فاالهنيار. وعدم اليقني 
سواء املضاربة املرتبطة بالسلع األساسية يف البلدان الناميـة أم املـضاربة املرتبطـة باخلـدمات          (الية  امل

وكمـا جتلـى أعـاله، يبـدو أن         . بفضائل ومرونة االقتـصاد الفعلـي     هو تذكري   ) يف البلدان الصناعية  
اضـي ختـرج مـن      االقتصادات اليت شهدت درجة أشد من التنويع والتعميق الصناعيني يف العقد امل           

  .الركود االقتصادي العاملي بسهولة أكرب من غريها بكثري
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ويف السياق الـراهن، رمبـا تكـون الرباغماتيـة واالسـتعداد للتجربـة والـتعلم مـن األمـور                      -٢٧
. األكثر جدوى يف جنـاح صـنع الـسياسات مـن الدوغماتيـة واالعتمـاد علـى الوصـفات القدميـة               

 وغـري املتوقعـة الـيت أصـابت بعـض أكثـر األسـواق العامليـة                 فقد كـان مـن شـأن األزمـة املفاجئـة          
منافسة وهيكلـة، مثـل سـوق األوراق املاليـة والـسلع األساسـية إىل جانـب العديـد مـن أسـواق                       
اإلسكان، أن زعزعت الثقة بفضائل التنظيم الذايت يف األسواق احلرة، والـيت كانـت يف صـميم                 

  .اش الدائر حول التنمية طوال العقدين املاضينيتوافق آراء واشنطن ويف صميم الكثري من النق
وأخريا، أصبحت القضايا املتصلة بالصناعة ودورها يف التنمية تنـاقش ثانيـة بعـد عقـود                -٢٨

م ال بأس به حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،              فإذا كان قد أحرز تقدّ    . من اإلمهال النسيب  
دة الــسياسية واســتمرار العوملــة وارتفــاع معــدالت  فإنــه يعــزى بالدرجــة الرئيــسية إىل قــوة اإلرا 

 جناحـات رئيـسية يف      د حقـق  قـ فإذا كان عدد من البلـدان، مبـا فيهـا أفقرهـا،             . النمو االقتصادي 
جماالت مكافحـة الفقـر املـدقع واجلـوع، وحتـسني معـدالت القيـد يف املـدارس وصـحة الطفـل،                      

ــى عــ      ــة واحلــصول عل ــاه النظيف ــى املي ــة  وتوســيع نطــاق احلــصول عل الج لفــريوس نقــص املناع
، فإمنـا كـان ذلـك إىل حـد كـبري      البشرية، ومكافحة املالريا والـسل واألمـراض املداريـة املهملـة         

  .اإلنتاجيةبفضل تطوير قدراهتا 
ر أن يكـون النجـاح يف حماربـة         ، مـا زالـت األدلـة تؤكـد أن مـن املتعـذّ             دويف هذا الصد    -٢٩

 القــدر الكــايف مــن االســتثمار يف القطاعــات  الفقــر مــستداما وعــريض القاعــدة ومــستمرا دون 
 واالسـتثمار يف األعمـال التجاريـة والتقـدم           األعمـال  هـي منطلـق مـشاريع     الصناعة  ف . الصناعية

ميكــن للتنميــة و.  الــشريفالتكنولــوجي ورفــع مــستوى املهــارات البــشرية وخلــق فــرص العمــل
 أسـاس إلنـشاء   وضـع  بـني القطاعـات، أن تـساعد كـذلك علـى          الـروابط  مـن خـالل      ،الصناعية

 وعلى ختفيض خسائر ما بعد احلصاد وبالتايل زيـادة إمكانيـة            قطاع زراعي أكثر فعالية وكفاءة    
وأخريا، تنطوي التحسينات يف الكفاءة املادية وكفـاءة        . احلصول على الغذاء لصاحل أفقر الناس     

ر العـاملي بـشكل     نتاج الصناعي على أكرب الفرص ملعاجلـة مـسألة االحتـرا          إلاستخدام الطاقة يف ا   
  .مستدام بيئيا وسياسيا على السواء

وعلى الصعيد اإلقليمي، يعين ذلـك أن احلاجـة تـدعو إىل بـرامج براغماتيـة تقـوم علـى                      -٣٠
وختتلـف املـشكالت الـيت تواجـه داخـل كـل مـن املنـاطق الرئيـسية كمـا ختتلـف                      . أساس األدلـة  

ات الـصلة بالبلـدان متوسـطة احلجـم     فالتوصـيات ذ  .استراتيجيات التغلب عليهـا اختالفـا كـبريا     
اليت تواجـه حتـديات املنافـسة مـن االقتـصادات الناشـئة ختتلـف كـل االخـتالف عـن التوصـيات                       
ذات الصلة بالبلدان ذات الدخل املنخفض املديونة إىل حد كبري أو اليت تعتمد اعتمـادا مفرطـا                 

 الـيت تعتمـد كـثريا علـى         ويف داخل كل منطقة، تواجه االقتـصادات      . على تصدير السلع األولية   
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تصدير املنتجات شبه املصّنعة إىل االقتصادات الصناعية اجملاورة مسارات خمتلفة جـدا للخـروج             
  .من الركود العاملي مما تواجهه االقتصادات اليت تعتمد على قوة الطلب الداخلي

يت جيـري   ويربز مـن حتليـل االجتاهـات العامليـة واإلقليميـة عـدد مـن النقـاط املـشتركة الـ                      -٣١
فـالربامج اإلقليميـة الـيت تنـهض هبـا اليونيـدو،       . تسليط الضوء عليهـا لفائـدة صـانعي الـسياسات       

واملعروضة يف الفصول التالية، تقوم عل أسـاس جمموعـة مـن االسـتجابات لواحـد أو أكثـر مـن                  
  .التحديات والفرص الوارد ذكرها أدناه، يف ضوء القيود احمللية والشروط السائدة

يف األجــل القــصري، مــورد معيــشة حاســم األمهيــة بالنــسبة إىل    الزراعــة،تبقــى  )أ(  
غـري  . غالبية البلدان النامية، وخصوصا أقل البلدان منوا، اليت مل تنشئ بعد قاعـدة صـناعية قويـة                

 يف املائة مـن املنتجـات الـصناعية القائمـة علـى الزراعـة الـيت                 ٣٠أن املنتجات املصنعة متثل جمرد      
 يف املائـة مـن هـذه املنتجـات الـيت تـصدرها البلـدان                ٩٨النامية، مقارنـة بنـسبة      تصدرها البلدان   

 متثــل األعمــال الزراعيــةولــذا فــإن نقــص الكفــاءة يف الــصناعات الزراعيــة ومنــشآت . الــصناعية
نقطة ضعف رئيسية يف غالبيـة البلـدان الناميـة، وال سـيما أقـل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة يف                        

ع الـرأي العـام العـاملي يعتـرف بالـدور الرئيـسي للمـزارع التجاريـة وسالسـل                   وقد شـر  . أفريقيا
وذلـك ألن منـشآت األعمـال الزراعيـة ميكـن أن تكـون       . القيمة الزراعية يف التنميـة االقتـصادية      

حامسة األمهيـة يف مكافحـة الفقـر ألهنـا قـادرة علـى اسـتحداث فـرص العمالـة املـستدامة وعلـى                        
د أيــضا علــى تنويـع اهليكــل االقتــصادي وبالتـايل علــى تعزيــز املرونــة   توليـد الثــروة وألهنــا تـساع  

  وعــالوة علــى ذلــك، مــن شــأهنا زيــادة األمــن الغــذائي مــن خــالل ختفــيض خــسائر   . والتكيــف
  .ما بعد احلصاد وحتسني نوعية األغذية وسالمتها وزيادة الكفاءة على امتداد سلسلة األغذية

ة إىل توسيع إمكانية احلـصول علـى خـدمات        حتتاج البلدان النامية بصفة خاص      )ب(  
الطاقة احلديثة واليت يعـّول عليهـا إذا كـان هلـا أن ختفـض مـستوى الفقـر وأن تعمـل يف الوقـت                          

 مليـار   ١,٥وكما ذكـر أعـاله، هنالـك حنـو          .  وتعزيز القدرة التنافسية   اإلنتاجيةذاته على زيادة    
وى شــبكات كهربــاء ال يعــّول نــسمة ال تــصلها الكهربــاء ومليــار نــسمة أخــرى ال تــصلها ســ  

وهــذا يعــين أن هــؤالء النــاس يعــانون مــن عواقــب نقــص الطاقــة ســواء ألنــشطة توليــد    . عليهــا
ومـن الواضـح أن احلاجـة تـدعو إىل تغـيري      . الدخل اإلنتاجية أم خلـدمات مثـل الـصحة والتعلـيم          

ــة حتــسني أداء نظــم الط   . نظــام الطاقــة العــاملي  اقــة، علــى كمــا تــدعو احلاجــة إىل مناقــشة كيفي
ــسواء   ــى ال ــوطين واإلقليمــي عل ــصعيدين ال ــدخل املــنخفض علــى وجــه   . ال ــدان ذات ال ويف البل

التحديد، مثـة حاجـة ملحـة لتوسـيع إمكانيـة احلـصول علـى خـدمات الطاقـة احلديثـة بأسـاليب                       
  . اقتصاديا ومستدامة بيئيا تتسم بكفاءة االستخدام ومعقولية التكلفةجمدية
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ان الناميــــة ذات الــــدخل املتوســــط، يعــــين تقــــادم     يف العديــــد مــــن البلــــد    )ج(  
. التكنولوجيـات وممارسـات التـشغيل الـيت تعوزهـا الكفـاءة التبـذير يف اسـتهالك املـواد والطاقـة          

 واالسـتهالك فيهـا غـري مـستدامة         اإلنتـاج أوال، إن أمنـاط     . وهذا حيرم البلدان مـن مزايـا عديـدة        
ا يصعب عليهـا حتقيـق املـستويات البيئيـة وغريهـا       ثانيا، غالبا م  . وقدرهتا على املنافسة يف تراجع    

ثالثــا، تتعــرض البلــدان الناميــة للــضغط مــن   . الــيت يــشترطها املــستوردون يف البلــدان الــصناعية  
املستثمرين واملـستوردين واحلكومـات يف البلـدان الـصناعية لكـي تتخـذ تـدابري عالجيـة تـشمل                    

يــة، يتمثــل التحــدي يف املــضي يف عمليــة ويف البلــدان النام. اســتخدام تكنولوجيــات أقــل تلويثــا
ويستدعي األمـر مبـادرة صـناعة خـضراء         . فصل النمو االقتصادي عن استهالك املوارد الطبيعية      

ملساندة البلدان النامية يف السعي إىل حتقيق تطلعاهتا التنمويـة املـشروعة والعمـل يف الوقـت ذاتـه        
وينبغـي  .  واملنـاخ العـاملي إىل احلـد األدىن        على ختفيض أثر التنمية الصناعية على الـصحة والبيئـة         

أن تشتمل األهداف املرحلية احملـددة علـى ختفـيض يف اسـتهالك الطاقـة واملـوارد الطبيعيـة لكـل              
 صناعية، وكذلك يف النفايات الصلبة والفـضالت الـسائلة واالنبعاثـات الـسامة أو               إنتاجوحدة  

  .الضارة بالبيئة
العميقة اليت يتسم هبا سـبيل اخلـروج مـن الركـود         من احملتمل أن تؤدي الفوارق        )د(  

ومن شأن معاجلـة الطلـب املتزايـد      . االقتصادي عرب العامل إىل توليد املزيد من جتزؤ الطلب العاملي         
وتغري احتياجـات املـستهلكني مـن األسـواق الناشـئة أن خيلـق فرصـا جديـدة للتجـارة بـني بلـدان                        

 من غالبية االقتـصادات الديناميـة       اإلنتاجية العمليات   "تغريب"ومثة أدلة متاحة اآلن عن      . اجلنوب
وظهــور . يف العــامل النــامي الــذي يــوفر فرصــا جتاريــة جمديــة للمــصنعني يف بعــض البلــدان اجملــاورة

الشركات عرب الوطنية يف بلدان اجلنوب ناتج جانيب من هذا االجتاه حاسـم األمهيـة ومـن احملتمـل             
 يوفر خيارات جديدة لالستثمار ونقل التكنولوجيا بـني بلـدان   أن يستمر يف املستقبل املنظور، مما 

وأخريا، من احملتمل أن تعاود الصناديق السيادية يف بلدان اجلنـوب، الـيت كانـت رائجـة                 . اجلنوب
جدا قبل بدء الركود العاملي، الظهور كقنوات لالستثمار يف الـبىن التحتيـة وتـوفري الدرايـة الفنيـة                   

  . اليت هي يف أمس احلاجة إليهالصاحل البلدان النامية 
من احملتمل أن يكون نـاتج جـانيب آخـر للركـود العـاملي هـو مزيـد مـن متركـز                        )هـ(  

ــاجشــبكات  ــصلة باألنــشطة  اإلنت ــة املت ــة العاملي ــة  (مباشــرة  ســواء بــصورة  اإلنتاجي كمــا يف حال
مــن و). كمــا يف حالــة سالســل الــسوبرماركت(أم بــصورة غــري مباشــرة ) األلبــسة والــسيارات

احملتمل أن يكون هذا االجتاه مصحوبا بتزايـد أمهيـة مـا يعـرف باسـم املعـايري الطوعيـة اخلاصـة،                      
ــشترين وبطاقــات تعريــف املنتجــات      ــدونات ســلوك امل ــضع هــذه املعــايري     . أي م وغالبــا مــا ي

املشترون من البلدان الـصناعية كوسـيلة حلمايـة عالمـاهتم التجاريـة ولـضمان النوعيـة وإمكانيـة             
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وسرعان ما أصبح تكاثر هذه املعـايري وكـذلك قلـة جتانـسها             . على امتداد سالسل القيمة   التتبع  
 العامليـة، وبالتـايل     اإلنتـاج عائقا رئيسيا أمـام مـشاركة املـصنعني يف بلـدان اجلنـوب يف شـبكات                 

وملا كـان التمييـز بـني       . أمام قدرهتم على اعتماد أحدث وسائل التكنولوجيا وممارسات اإلدارة        
من احملتمل أن تظهر تلبية هذه املعـايري         احمللية واإلقليمية والعاملية يف سبيل التالشي فإن      األسواق  

اخلاصة مرة أخرى ال مبثابة حتد فحسب بل كفرصة أيضا سـيكون مـن العـسري علـى املـصنعني                     
  .يف البلدان النامية جتاهلها

يف كـل مـن     كما تقدم أعاله، فقد جنم الركود العاملي الراهن عن فشل ذريـع               )و(  
نظام السوق لتوفري توجيه موثوق به عن مسائل مثل استحداث القيمة ويف توزيع الثـروة علـى                 

ولذا فإن التحـدي الـذي يواجـه صـانعي الـسياسات هـو كيفيـة التوصـل إىل أفـضل                    . حد سواء 
وسيلة لتوفيق السياسات العامة مع عدم اليقني يف االقتصاد العـاملي، وكـذلك مـع القـدرة علـى       

يــذ لــدى املــسؤولني ومــع أولويــات القطــاع احمللــي وبــشكل متزايــد مــع أولويــات القطــاع   التنف
وأغلــب االحتمــال أن سياســات التنويــع الــصناعي ســوف تقــوم علــى أســاس   . اخلــاص الــدويل

، والرباغماتيـة   )زوايا الـسوق اجلديـدة    طروقة و املسالك غري   املاختبار  (مزيج دقيق من التجريب     
يـديولوجيات  إجيات و مكانات املعاوضة دون االعتماد علـى اسـتراتي       التحقق من األولويات وإ   (

، والقدرة على الرصد واختاذ اإلجراءات العالجية بـاحلوار الوثيـق والـشفاف مـع           )دة مسبقا حمّد
وعـالوة علـى ذلـك، يـتعني     ). ب ربط السياسات باملصاحل الذاتية   لتجّن(اجلهات الفاعلة اخلاصة    

بــني املبــادرات علــى املــستويات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة علــى هــذه الــسياسات أن تــوازن مــا 
) للمضي يف ختفيض احلـواجز أمـام التجـارة ولزيـادة حراكـة البـضائع واخلـدمات عـرب احلـدود                    (

ــة  ــائج    (والوطني ــيم النت ــتراتيجية وتقي ــات االس ــيما وضــع األولوي ــة ) ال س ــب  (واحمللي ــث يغل حي
ام واخلاص جمموعة داعمة مـن املعـايري الثقافيـة          االحتمال أن ترسي التفاعالت بني القطاعني الع      

بيد أن الركود االقتصادي قد ميثل نعمـة مقنعـة مـن حيـث أن صـناع الـرأي          ). والقيم املشتركة 
عموما وجمتمـع التنميـة خـصوصا يقـرون يف هنايـة املطـاف، مـرة أخـرى، بـأن هـذه الـسياسات                        

  .تنتمي إىل اجملال املشروع لسلطة الدول ذات السيادة
    

    استجابة اليونيدو  -خامسا  
 وكالة متخصـصة مـن وكـاالت األمـم          إىل اليونيدو، بوصفها  الوالية املسندة    ا كانت ملّ  -٣٢

ــدان ذات        ،املتحــدة ــة والبل ــدان النامي ــستدامة يف البل ــصناعية امل ــة ال ــل التنمي ــز وتعجي ــي تعزي  ه
ور حبكـم القـضايا      فإن األولويـات واالسـتراتيجيات الـيت تنـهض هبـا تتبلـ             االقتصادات االنتقالية، 

ويف الوقـت ذاتـه، يقـوم عمـل اليونيـدو علـى أسـاس           . واالجتاهات والتحديات املوصـوفة أعـاله     
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ــة، وهـــي    ــة أركـــان متداعمـ ــائف التحليليـــة      : أربعـ ــاء القـــدرات، والوظـ ــاون الـــتقين وبنـ التعـ
واالستــشارية، ودورهــا يف تنظــيم اللقــاءات، وأخــريا الوظــائف الناظمــة للوقــوف علــى املعــايري  

  .املية املشتركةالع
ويقدم باقي هذه الوثيقة استعراضا ألعمـال اليونيـدو يف إطـار براجمهـا اإلقليميـة اخلمـسة                    -٣٣

وهي تشمل أفريقيا، واملنطقة العربية، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأوروبـا والـدول املـستقلة حـديثا،             (
عة أنـشطة عامليـة، لـئن    وقبل ذلـك، هنالـك يف مـا يلـي نقـاش لبـض        ). والكاريبـيوأمريكا الالتينية   

كانت ال تـستهدف أي منطقـة بعينـها فإهنـا تقـع يف صـميم اسـتراتيجية اليونيـدو وتـوفر القاعـدة                        
  .األساس ألعماهلا التقنية واالستشارية على املستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية

ملنظمــة الدوليــة يف هــذا الــشأن الــشراكة القدميــة بــني اليونيــدو وا األمثلــة أحــسن ومــن   -٣٤
، علــى وضــع جمموعــة مــن ٢٠٠٨فقــد ركــزت هــذه الــشراكة، منــذ عــام  . للتوحيــد القياســي

املعــايري الدوليــة للــصناعة يف جمــاالت البيئــة وإدارة الطاقــة وســالمة األغذيــة واســتخدام الطاقــة    
وكفاءة استخدامها، بل ركزت أيـضا علـى ممارسـة وضـع املعـايري وتقيـيم االمتثـال هلـا بالنـسبة              

 العامليـة،   العتمـاد املعـايري   وتسعى اليونيدو، عمـال بواليتـها كمنظمـة تـروج           . إىل البلدان النامية  
إىل اإلسهام يف ختفيض االنبعاثات العامليـة، وزيـادة الكفـاءة املاديـة، وتوسـيع إمكانيـة الوصـول                   

ــة   ــة أمــام املنــتجني يف البلــدان النامي ــة وقــد أدى العمــل مــع املنظمــ . إىل األســواق العاملي ة الدولي
للتوحيـــد القياســـي إىل املـــشاركة يف إعـــداد جمموعـــة شـــىت مـــن املبـــادئ التوجيهيـــة واألدوات 
املخصصة، ومنذ عهد قريب يف جمال إدارة الطاقة، وهي يف صـميم جهـود التعـاون الـتقين الـيت          

  .تبذهلا اليونيدو يف املناطق اخلمس
 علـى العمليـات     ركّـز فيهـا حـصرا     توتعمد اليونيدو، يف إطـار مـا تقـوم بـه مـن أعمـال                  -٣٥

ن كـــل عمليـــة واالســـتفادة منـــها يف تنفيـــذ العمليـــات مـــاإلقليميـــة، إىل اســـتخالص الـــدروس 
مثــال ذلــك املنتــديان الزراعيــان اللــذان نظمتــهما اليونيــدو بالتعــاون مــع الــصندوق     . األخــرى

انظـر برنـامج    (الدويل للتنميـة الزراعيـة ومـع منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة يف اهلنـد                     
، ) علـى التفاصـيل    الطـالع لانظـر برنـامج أفريقيـا       (ويف نيجرييـا    )  علـى التفاصـيل    الطالعلآسيا  

حيث جرى التخطيط للمنتدى الثاين وتنفيذه بناء على االستنتاجات اليت خلـص إليهـا املنتـدى                
 مؤمترات دولية أخرى نظمتها اليونيدو خبصوص مواضـيع شـىت مـن    هذا النهج اتُّبع يف و. األول

  .ستبصار التكنولوجي أو الصناعة اخلضراءقبيل اال
وعلى غرار ذلك، يستحسن أن ينظـر إىل النـصيب املتزايـد مـن اخلـدمات االستـشارية                    -٣٦

تقرير اليونيـدو عـن   اليت توفرها اليونيدو على أنه استمرار للبحوث املضطلع هبا من أجل إعداد        
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لي والسياسات الراميـة إىل النـهوض   ، الذي يبحث يف التغيري اهليك  ٢٠٠٩لعام   التنمية الصناعية 
ويف سياق الربامج اإلقليميـة اخلمـسة، كانـت اليونيـدو تواجـه قـدرا متزايـدا                 . بالتنويع الصناعي 

من الطلب، من جانـب الـدول األعـضاء الـيت تـستهل وضـع سياسـات لتعميـق البعـد الـصناعي                     
ــا مــا    ــا وحتــسني القــدرة التنافــسية، وغالب  كــان ذلــك مــصحوبا  واالرتقــاء مبــستوى التكنولوجي

وتنـوي اليونيـدو احلفـاظ      . بتصميمها على استكـشاف سـبل التخفـيض مـن انبعاثـات الكربـون             
على ريادهتا الفكرية يف هذه اجملاالت، بالعمل مثال من خـالل املـؤمتر الـدويل املقتـرح عقـده يف                

لغنيـة   بشأن التحديات والفـرص االسـتراتيجية الـيت تواجههـا االقتـصادات ا         ٢٠١١غانا يف عام    
وعــالوة علــى ذلــك، تنــوي اليونيــدو املــضي يف استكــشاف مــسألة كفــاءة اســتخدام   . بــالنفط

  .٢٠١١ املقبل الذي ستصدره يف عام تقرير التنمية الصناعيةالطاقة واستدامتها يف إطار 
 اللجنــة ١٩٩٣ومــا زالــت اليونيــدو تــضطلع بالواليــة الــيت عهــدت هبــا إليهــا يف عــام      -٣٧

 املتحــدة لكــي حتــتفظ بإحــصاءات صــناعية عامليــة بالــشراكة مــع منظمــة    اإلحــصائية يف األمــم
 لإلحـصاءات احلوليـة الدوليـة     وتنـشر اليونيـدو بانتظـام       . التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي      

 مرجـع ذو حجيـة سـواء يف الكتابـات األكادمييـة أم يف               بأهنـا  ما يشار إليهـا      اليت غالبا ،  الصناعية
وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن هـــذه القاعـــدة . ال التنميـــة االقتـــصاديةأوســـاط املمارســـني يف جمـــ

 الشاملة هي حمور املشورة الـيت تقـدمها اليونيـدو إىل الـدول األعـضاء بـشأن التنويـع                    اإلحصائية
  .الصناعي والقدرة التنافسية والتغيري اهليكلي

ــا زالــ       -٣٨ ــذين م ــاس ال ــارات الن ــة والوصــول إىل ملي وا ويف موضــوع احلــصول علــى الطاق
 تـوفر فرصـة سـاحنة متكـن اليونيـدو           شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة    حمرومني منها، فإن قيادة     

أضـف إىل ذلـك أن      .  هـذه القـضية عامليـا      مناصـرة من النهوض بواليتـها مـن حيـث الـدعوة إىل            
ــددة           ــل املتع ــاالت التموي ــدى وك ــرار ل ــة صــنع الق ــاد يف عملي ــنعكس بازدي ــة ت ــداءات املنظم ن

مثل مرفق البيئة العاملية، وتـؤدي إىل ختـصيص األمـوال ملـشاريع التعـاون الـتقين الـيت                   األطراف،  
  .تتناول النهوض باستخدام الطاقة املتجددة

كما تدعو اليونيدو إىل اختاذ مبادرات وبذل جهود عاملية للتـصدي لتحـديات وفـرص           -٣٩
، تعمـل  ٢٠٠٧ومنـذ عـام    . وامماثلة تواجهها البلدان يف شىت املناطق، وال سيما أقـل البلـدان منـ             

ومكتـب  اليونيدو مع الوكاالت املعنية يف منظومة األمم املتحـدة، مثـل منظمـة التجـارة العامليـة                  
األمم املتحدة للممثل السامي للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية النامية والـدول اجلزريـة               

 يف أقل البلدان منـوا لالجتمـاع واالتفـاق           لتوفري حمفل لوزراء الصناعة والتجارة     الصغرية النامية، 
وقـد أسـفرت هـذه املـؤمترات، بتركيزهـا         . على موقف موحد للتعبري عـن شـواغلهم وتطلعـاهتم         

على املسائل املتعلقة بالوصول إىل األسواق الدولية وبأثر الركود العاملي على أقل البلدان منـوا،               
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مم املتحـدة الرابـع املعـين بأقـل البلـدان منـوا،              الوزارية متهيدا ملؤمتر األ    اإلعالناتعن سلسلة من    
  .٢٠١١املقرر عقده يف اسطنبول يف عام 

وإزاء هذه اخللفية، يقدم باقي هذا التقريـر األدلـة عـن عمـل اليونيـدو يف إطـار براجمهـا            -٤٠
وبعد متهيد مقتـضب للتحـديات والفـرص املواجهـة يف كـل منطقـة، هنالـك                 . اإلقليمية اخلمسة 
وهنالـك  . نشطة اليت تنهض هبا اليونيـدو يف سـياق أولوياهتـا املواضـيعية الـثالث              وصف ألهم األ  

  .أيضا ذكر لألنشطة واألحداث املخطط هلا يف كل منطقة
    

    الربنامج اإلقليمي ألفريقيا  -سادسا  
ــذ م   -٤١ ــا، من ــدت أفريقي ــرن، عــددا مــن االجتاهــات ا   أب ــع الق ــةإلطل ــصعيد  . جيابي ــى ال وعل

وقــد أســفرت هــذه  .  إىل تعزيــز نظــم احلوكمــة الدميقراطيــة لــديها الــسياسي، عمــدت البلــدان 
، مع أن بعـض املنـاطق يف القـارة مـا زالـت تعـاين                النـزاعاتاجلهود عموما عن ختفيف مستوى      

وقطعت أفريقيا شوطا ال بـأس بـه يف اجملـال االجتمـاعي، حيـث حققـت             . من حتديات مستمرة  
تلقـيح، واسـتعمال الناموسـيات املعاملـة مببيـدات      منجزات هامـة يف جمـال التعلـيم االبتـدائي، وال      

ــشار فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    متالزمــة نقــص املناعــة  /احلــشرات، وختفــيض معــدالت انت
  .املكتسب، وحتسينات ملموسة يف  جمال املساواة بني اجلنسني

لـى  ويف اجملال االقتصادي، يبدو أن األزمة العامليـة الـيت حلـت مـؤخرا مل تـؤثر كـثريا ع                     -٤٢
 ٦االندفاع االقتصادي واحليوية التجارية، حيث بلغ متوسط معدل منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل          

 ٨٨ومنـا تـدفق االسـتثمار بـاطراد حـىت بلـغ             . ٢٠٠٨ إىل عـام     ٢٠٠٠يف املائة سنويا مـن عـام        
 مليـــار دوالر يف عـــام ٢٠,٩، بارتفـــاع ال بـــأس بـــه مـــن مبلـــغ  ٢٠٠٨مليـــار دوالر يف عـــام 

 صادرات أفريقيـا اجتاهـا ممـاثال ملفتـا للنظـر، دفعـت هبـا زيـادة التجـارة مـع                      وأظهرت. ٢٠٠٣
وجنــد يف صــلب هــذه املنجــزات تــضافر ثبــات أســعار الــسلع    . آســيا، ال ســيما الــصني واهلنــد 

  .األساسية والتحسينات يف إدارة االقتصاد الكلي
مث عـن ختفيـف     ولكن النمو االقتصادي عجز عن توليد زيادة مكافئـة يف العمالـة ومـن                 -٤٣

ولكي تتصدى أفريقيا هلذا التحـدي الكـبري عليهـا أن تـتمكن مـن مواصـلة       . الفقر إىل حد كبري 
 لكفالـة التنويـع يف املوقـف املتميـز الـذي تـنعم بـه حاليـا يف                   اإلنتاجيـة النمو ومن تعزيـز قـدراهتا       

ملفروضـة  ولتحقيـق ذلـك، يـتعني علـى بلـدان املنطقـة التـصدي للقيـود ا                . جمال الـسلع األساسـية    
على جانب العرض، مثل القدرات الصناعية احملدودة، وعدم كفايـة الـدعم املؤسـسي، وموانـع                
احلصول على الطاقة والبىن األساسية، والتكنولوجيات املتقادمة، خصوصا يف ضـوء التحـديات       
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ــة  اإلنتــاجوعــالوة علــى ذلــك، فــإن مخــول القطــاع الزراعــي حــّد مــن قــدرة     . البيئيــة واملناخي
  . ومن القدرة التنافسية يف العديد من البلدان، ولذلك فهو يتطلب عناية خاصةالصناعي

ونتيجة لذلك، تلقت اليونيدو طلبات كثرية تلتمس املـشورة االسـتراتيجية والـدعم يف                -٤٤
وضع السياسة العامة تقدمت هبا الدول األعضاء يف املنطقة الـيت تعتـزم النـهوض بعمليـة التغـيري                   

وتعكـف اليونيـدو حاليـا علـى تلبيـة هـذه الطلبـات،              . الـصناعي يف اقتـصاداهتا    اهليكلي والتنويـع    
 وروانـدا  ومجهورية الكونغو الدميقراطية والرأس األخضر     وتوغو حتديدا يف بلدان مثل بوتسوانا    

ــابوي ــسودان  وزمب ــوار    وســرياليون وال ــامريون وكــوت ديف ــا والك ــسوتو  وغان ــو ولي . والكونغ
 والـصادرات يكمـن يف صـميم        اإلنتـاج من أجل تنويع هياكـل      وعالوة على ذلك، فإن التعاون      

ــه مــؤخرا اليونيــدو و   ــةاجلماعــة االتفــاق الــذي وقعت وأخــريا تعتــزم .  للجنــوب األفريقــياإلمنائي
حتــديات : التنــافس والتنويــع"اليونيــدو التعــاون مــع حكومــة غانــا لتنظــيم املــؤمتر الــدويل بــشأن  

ويـستهدف املـؤمتر البلـدان الـيت تنـوي أن      . ٢٠١١ يف عـام  " استراتيجية يف اقتصاد غـين بـالنفط      
  .تستغل األرباح املتأتية من موارد استخراج النفط الستحثاث عملية تعميق الصناعة وتنويعها

، تواصـل   اإلنتاجيـة ويف اجملال املواضيعي للتخفيف من وطـأة الفقـر مـن خـالل األنـشطة                  -٤٥
ع املنتجــات الزراعيــة، وتطــوير املنــشآت  اليونيــدو تنفيــذ الــربامج بــشأن عمالــة الــشباب، وتــصني  

ويف سياق عمالة الـشباب، تعمـل اليونيـدو علـى تنفيـذ             . الصغرية واملتوسطة، وتشجيع االستثمار   
، مت تـدريب أكثـر مـن     ٢٠٠٨ومنذ استهالل الربنامج يف عـام       . برنامج الشباب يف احتاد هنر مانو     

 مـن جمموعـات     ١٤ساعدة إىل   وقدمت املـ  .  من الشباب على مهارات مشاريع األعمال      ٥ ٠٠٠
وإضـافة إىل ذلـك، أنـشئت أربعـة حمـاور           . الشباب بتقدمي منح لتحـسني وإنـشاء مـشاريع أعمـال          

وتواصــل . اتــصاالت افتراضــية يف بلــدان احتــاد هنــر مــانو لتــشجيع تبــادل املعلومــات والتجــارب   
يقيـا، وخـصوصا يف   اليونيدو تنفيذ عدة مشاريع لتعزيز قدرة املنـشآت الـصغرية واملتوسـطة يف أفر             

  . املتحدة وموزامبيقتنـزانياإطار مبادرة توحيد األداء يف بلدان مثل رواندا ومجهورية 
وجيـري  .  برنـامج إقليمـي لتـشجيع االسـتثمار األجـنيب واحمللـي      ٢٠٠٨واستهل يف عام     -٤٦

 أكثـر  يف إطار هذا الربنامج استكمال الدراسة االستقصائية لالستثمار يف أفريقيا، والـيت تـشمل           
ولـسوف متكـن البيانـات املـستقاة مـن الدراسـة وكـاالت تـرويج االسـتثمار مـن           .  بلـدا ٢٠من  

. التعرف إىل املستثمرين املناسبني وتساعد الشركات على استكشاف فرص األعمال التجاريـة           
ز قــدرهتا علــى رســم  ولــسوف تكــون احلكومــات قــادرة علــى اســتغالل نتــائج الدراســة لتعزيــ   

وجيـــري حاليـــا إنـــشاء منـــصة لرصـــد . ات صـــناعية لتـــرويج االســـتثمارجييسياســـات واســـترات
وعـالوة علـى ذلـك، مت       . االستثمار باالتصال احلاسويب املباشر وذلك لتيسري تعمـيم املعلومـات         

 أوغندا ومجهورية تنـزانيا املتحدة وجنـوب أفريقيـا وزامبيـا           التوصل إىل اتفاقات مع بلدان مثل       
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بــني فة مراكــز خمصــصة لتــرويج ترتيبــات التعاقــد مــن البــاطن    الستــضاوغانــا وكينيــا ونيجرييــا
  .املستثمرين األجانب واحملليني

ــة       -٤٧ ــة الزراعي وبالتعــاون مــع مفوضــية االحتــاد األفريقــي وصــندوق األمــم املتحــدة للتنمي
 املـؤمتر الرفيـع املـستوى بـشأن تنميـة           ٢٠١٠ومنظمة األغذية والزراعة، عقد يف أبوجا يف عـام          

 وكــان مــن أهــم مــا متخــض عــن .ال الزراعيــة والــصناعات الزراعيــة يف أفريقيــامنــشآت األعمــ
 للنـهوض   مبادرة تنميـة األعمـال التجاريـة الزراعيـة والـصناعات الزراعيـة األفريقيـة              املؤمتر تأييد   

ومتاشـيا  . بالزراعة بتوصيل منتجـي املنـشآت الزراعيـة الـصغرية واملتوسـطة إىل األسـواق العامليـة               
األعمـال التجاريـة الزراعيـة     ة، تعكف اليونيدو علـى وضـع برنـامج لـدعم تنميـة         مع هذه املبادر  

 يف عشرة بلدان، من املزمع تنفيذه بالشراكة مع منظمة األغذيـة والزراعـة              والصناعات الزراعية 
  .والصندوق الدويل للتنمية الزراعية

االحتـاد األفريقـي    ومثة نشاط هام آخر يف املنطقة وهو الدعم الذي تقدمه اليونيـدو إىل                -٤٨
د وقـد أيّـ   .  تـسريع التنميـة الـصناعية يف أفريقيـا         الراميـة إىل  خطة العمـل    لتنفيذ استراتيجية بشأن    

خطـة  وتـشمل   . ٢٠٠٨االستراتيجية مـؤمتر وزراء الـصناعة األفـريقيني يف جنـوب أفريقيـا عـام                
ــل ــل  العمـ ــن أجـ ــا   مـ ــصناعية يف أفريقيـ ــة الـ ــسريع التنميـ ــذها  تـ ــتراتيجية تنفيـ ــا  ٢١ واسـ   برناجمـ

واليونيدو عازمة على أداء دور رئيـسي       .  مشروعا تشمل خمتلف جوانب التنمية الصناعية      ٤٩و
  .يف استهالل هذه االستراتيجية

وعمال باالتفاق املربم مع االحتاد األفريقي، تواصل اليونيدو تقدمي املساعدة التقنية مـن               -٤٩
قرر عقد الدورة التاسعة عشرة للمـؤمتر يف        ومن امل . أجل تنظيم مؤمتر وزراء الصناعة األفريقيني     

تعزيـز القـدرة التنافـسية للـصناعات األفريقيـة      " يف اجلزائـر العاصـمة بعنـوان         ٢٠١١مارس  /آذار
ومــن املرتقــب أن يؤيــد املــؤمتر اســتراتيجية تعبئــة ". وحتــسينها مــن خــالل زيــادة القيمــة املــضافة

من أجـل تـسريع التنميـة     ه لتنفيذ خطة العملاملوارد، وإطار الرصد والتقييم، وقوام جلنة التوجي     
ــا  ــصناعية يف أفريقي ــصادية     . ال ــة االقت ــدو، بالتعــاون مــع االحتــاد األفريقــي واللجن وســتوفر اليوني

وباإلضــافة إىل ذلــك، ســتعقد اليونيــدو حــدثا جانبيــا للقطــاع . ألفريقيــا، الــدعم إلعــداد املــؤمتر
ــة    ــة االســتثمار مــن أجــل األعمــال   اخلــاص بــشأن التحــديات والفــرص واخليــارات املمكن لتعبئ

  .التجارية الزراعية والصناعات الزراعية
ويف إطــار األولويــة املواضــيعية لبنــاء القــدرات يف التجــارة، تواصــل اليونيــدو تنفيــذ           -٥٠

ــة وتطــوير    ــشأن النوعي ــربامج ب ــة املواصــفات  ال ــة مبطابق ــق املعني ــاء  املراف ــشأن االرتق  وكــذلك ب
 املـساعدة   برنـامج اليونيـدو بـشأن النوعيـة يف غـرب أفريقيـا             ويـوفر    .مبستوى املنشآت وحتديثها  
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ــة يف جمــاالت   ــار املنتجــات والنــهوض     التقني ــم القيــاس واختب ــد القياســي وعل االعتمــاد والتوحي
 مجيـع الـدول األعـضاء وعـددها         بالنوعية إىل املؤسـسات املتـصلة بالتجـارة واملنـشآت احملليـة يف            

 مـشروع   ٢٠ومـن املنجـزات اهلامـة اعتمـاد         . غـرب أفريقيـا   اجلماعة االقتـصادية لـدول       يف   ١٥
 خمتربا يف سـبيلها إىل      ٣٠ خمتربا، منها    ٧١معيار إقليمي، واعتماد نظم إدارة النوعية من جانب         

وعقــدت دورات تدريبيــة مــن أجــل املــوظفني التقنــيني واخلــرباء االستــشاريني بــشأن . االعتمــاد
ساعدة إىل منشآت خمتـارة علـى أسـاس جتـرييب لكنـها         إدارة النوعية وسالمة األغذية وقدمت امل     

  .متتثل ملعايري اإلدارة
وتواصــل اليونيــدو أيــضا تنفيــذ برنــامج مماثــل يف شــرق أفريقيــا بــالتركيز علــى مواءمــة    -٥١

 اإلنــسانبــصحة األطــر التنظيميــة اإلقليميــة لــسالمة األغذيــة والتعــاون بــشأن التــدابري املتــصلة    
الــدعم يف إنــشاء البنيــة األساســية الوطنيــة لتنميــة التجــارة ومحايــة   ووفــرت اليونيــدو . والنبــات

ووضـع بروتوكـول إقليمـي ومت التحقـق         .  املتحدة وكينيا  تنـزانيااملستهلك يف أوغندا ومجهورية     
ومت حتليـل الثغـرات يف منـشآت صـغرية          . العتمـاده  مث قـدم إىل احلكومـات املعنيـة          صالحيتهمن  

مـت بـضعة أحـداث للتوعيـة بـسالمة      تنة وصـيد األمسـاك ونظّ  ومتوسطة خمتـارة يف قطـاعي البـس     
  . املنطقة الفرعيةهذهاألغذية يف 

وســعيا إىل النــهوض بالقــدرة التنافــسية للبلــدان األفريقيــة يف الــسوق العامليــة، عكفــت     -٥٢
، علــى تنفيــذ املرحلــة األوىل مــن برنــامج إعــادة اهليكلــة واالرتقــاء    ٢٠٠٧منــذ عــام  اليونيــدو

ومت تـدريب أكثـر مـن       .  لغـرب أفريقيـا    االحتاد االقتـصادي والنقـدي    ات يف بلدان    مخاسي السنو 
 من ممثلي املؤسسات الوطنية ومنحوا فيما بعـد         ١٥٠ من اخلرباء االستشاريني الوطنيني و     ٣٥٠

وبعـد إكمـال حتلـيالت سالسـل القيمـة يف قطاعـات             . شهادة يف حتليـل املنـشآت واالرتقـاء هبـا         
  .نية من أجل ستة بلدانخمتارة، مت صوغ برامج وط

وأخريا، تعتزم اليونيدو املضي يف مساندة البلدان األفريقية يف عمليـة التفـاوض املتـصلة                 -٥٣
ــشراكة  ــات ال ــع االحتــاد األورويب  باتفاق ــصادية م ــد، ســوف تعمــل    .  االقت ــى وجــه التحدي وعل

افة املــؤمتر اليونيــدو مــع االحتــاد األفريقــي ومــع اللجــان االقتــصادية اإلقليميــة مــن أجــل استــض    
ــذ    ــشراكة اإلقليمــي األفريقــي املعــين بتنفي ــصادية يف عــام  اتفاقــات ال ــستهدف . ٢٠١١ االقت وي

املؤمتر مشاركة صانعي السياسة األفارقة وكـذلك مـصنعي التكنولوجيـا وموزعيهـا، ومطـوري               
  .املشاريع واملمولني، ورابطات الصناعة واجملتمع املدين

ويف إطار األولوية املواضيعية بشأن الطاقة والبيئة، تعمل اليونيـدو علـى تنفيـذ مـشاريع                  -٥٤
ــصناعة،       ــة يف قطــاع ال ــاءة اســتخدام الطاق ــة املتجــددة، وكف ــاول الطاق ــاجتتن  األنظــف، واإلنت
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 برنـامج لتوسـيع نطـاق انتـشار شـبكات صـغرى تقـوم               ٢٠٠٩واستهل يف عـام     . وتدهور البيئة 
 املتجددة من أجـل توصـيل الكهربـاء إىل األريـاف يف غـرب أفريقيـا بتمويـل            على أساس الطاقة  

أوغنــدا وتــشاد والــرأس األخــضر   واســتكملت تقييمــات جــدوى يف. مــن مرفــق البيئــة العامليــة 
واعتمــادا علــى االســتنتاجات تقــوم    . وســرياليون وغامبيــا وكــوت ديفــوار وليربيــا ونيجرييــا     

  . ملزيد من التمويل من مرفق البيئة العاملية التماسامكتملةاليونيدو بوضع مشاريع 
 علــى  لــدول غــرب أفريقيــاوعــالوة علــى ذلــك، تــساعد اليونيــدو اجلماعــة االقتــصادية  -٥٥

وقــد .  يف الــرأس األخــضر الطاقــة اســتخداماملركــز اإلقليمــي للطاقــة املتجــددة وكفــاءة إنــشاء 
اءة اســتخدام الطاقــة يف  لتطــوير أســواق الطاقــة املتجــددة وكفــ ٢٠١٠اســتهل املركــز يف عــام  

وقـد أبرمـت شـراكة      . إيضاحيةغرب أفريقيا، ولتطوير السياسات والقدرات، ولتنفيذ مشاريع        
بني الربازيل واجلماعة االقتـصادية الستكـشاف فـرص التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب يف جمـاالت                    

  .الدراية الفنيةنقل التكنولوجيا و
خالص أفـضل املمارسـات للحـد مـن       إيـضاح واسـت   " مـشروع    ٢٠٠٨واستهل يف عام      -٥٦

  املتحـدة تنــزانيا يف تـسعة بلـدان أفريقيـة وهـي مجهوريـة           " اآلثار الربيـة علـى الـسياحة الـساحلية        
وأجـري اسـتعراض    . والسنغال وسيشيل وغامبيا وغانا والكامريون وكينيا وموزامبيق ونيجرييا       

  .عا إيضاحيا موق١١أويل ألفضل املمارسات والتكنولوجيات املتاحة ومت حتديد 
 البحـري الواسـع لتيـار غينيـا       يكولـوجي   إلوتواصل اليونيدو أيضا تنفيذ برنامج النظـام ا         -٥٧

 عـن  النـاجم الستعادة وتأهيل مـصائد األمسـاك املـستنفدة واحلـد مـن تلـوث األراضـي والتلـوث                 
ومي وسان تـ   وتوغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية    ومن البلدان املستفيدة أنغوال وبنن    . السفن

ــا  يب وبرينــسي ــا  وســرياليون وغــابون وغان ــاوغيني ــا-وغيني والكــامريون  بيــساو-االســتوائية وغيني
ــا    ــا ونيجريي ــو وليربي ــوار والكونغ ــة     . وكــوت ديف ــصي عــرب احلــدود ملعرف ــل تشخي ــد مت حتلي وق

األســباب األصــلية لتــدهور البيئــة يف النظــام االيكولــوجي واعتمــدت خطــة عمــل مــن جانــب    
وفــضال عــن ذلــك، . اللجنــة املؤقتــة املعنيــة بتيــار غينيــاوأنــشئت . عــشرتة جممــوع البلــدان الــس

ومن املزمـع الـدخول     . هنالك ستة مشاريع إرشادية وطنية وثالثة إقليمية سوف تستكمل قريبا         
  .يف مرحلة ثانية من املشروع لتوسيع نطاق القدرات املؤسسية وتعزيزها

ؤمتر الــدويل بــشأن الطاقــة املتجــددة يف  اليونيــدو إىل انعقــاد املــدعــت ٢٠٠٨ويف عــام   -٥٨
 الـــسياسات -تـــسخري أســـواق الطاقـــة املتجـــددة لـــصاحل أفريقيـــا      "ويف موضـــوع . أفريقيـــا

، سـعى املـؤمتر إىل تعبئـة االلتـزام الـسياسي مـن          "والصناعات والتمويل من أجل توسـيع النطـاق       
. طـة العمـل املتـصلة بـه    أجل توسيع نطاق الطاقة املتجددة يف أفريقيا، واعتمد إعالن داكار وخ     
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وأصبح بإمكان أصحاب املصلحة اآلن تنفيذ الربامج علـى املـستويات الوطنيـة ودون اإلقليميـة                
  .واإلقليمية ضمن إطار من التعاون بني الشبكات

    
    الربنامج اإلقليمي جملموعة البلدان العربية  -سابعا  

 ٣٣٢,٩وع عـدد سـكاهنا      يشمل هذا الربنامج جمموعـة متنوعـة مـن البلـدان يبلـغ جممـ                -٥٩
وتشهد املنطقة جتارب شىت من حيث مستوى التنميـة، إذ يتـراوح معـدل النـاتج                . مليون نسمة 

 دوالر ١ ٠٠٠ دوالر يف قطــر إىل مــا يتجــاوز ١٠٠ ٠٠٠احمللــي اإلمجــايل للفــرد مــن حــوايل  
أثنـاء  وشهدت مجيع البلـدان العربيـة تقريبـا قـدرا جيـدا مـن اسـتحداث الثـروة          . بقليل يف اليمن  

.  وذلــك مــرده إىل حــد كــبري البلــدان املــصدرة للــنفط يف هــذه املنطقــة ٢٠٠٨-٢٠٠٣الفتــرة 
 يف اجلزء األول من هذه الوثيقة، فإن املنطقـة تعرضـت بـصفة خاصـة لألزمـة املاليـة                    كرذُوكما  

وقـد جتـسد    . العاملية وما أعقبها من ركـود اقتـصادي يف أوروبـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة                
 الركـــود يف تراجـــع الطلـــب علـــى الـــصادرات ويف حركـــة الـــسياحة واحلـــواالت املاليـــة   هـــذا

 يف  ٦ومع ذلك، من املرتقب عودة متوسط معـدل النمـو إىل            . واالنكماش يف أسعار العقارات   
  .٢٠١٠املائة يف عام 

رتفـاع مـستويات    ادالت منو عـدد الـسكان يف املنطقـة          ومن اجلوانب املقلقة لسرعة مع      -٦٠
ــة ــة، ال ســيما مــن   .  بــني الــشباب، وال ســيما الــشابات البطال ــة امتــصاص العمال وتعتــرب إمكاني

جانب املنشآت الصغرية واملتوسطة، عالية نظرا لتمركز هـذه املؤسـسات يف القطاعـات كثيفـة                
ولكـن القيمـة املـضافة متيـل        . االستخدام للعمالة، مثل الصناعات الزراعيـة واألنـسجة واأللبـسة         

وحتتـاج  .  تتعرض املنشآت الصغرية واملتوسطة أكثر فأكثر للمنافسة العاملية        ، كما االخنفاضإىل  
وأخـريا،  . غالبية هذه املنشآت إىل االرتقاء مبستواها يف جمـاالت اإلدارة والتكنولوجيـا والنوعيـة       

تدعو احلاجة إىل التعاون اإلقليمي من أجل ختفيف خسائر ما بعد احلصاد وبالتـايل املـسامهة يف    
  .الذايت من حيث األغذيةاالكتفاء 

وقد بلغ التدهور البيئي يف العديد من بقاع املنطقة مستوى حرجا وأخذ يـربز بـسرعة                  -٦١
وتشتد املشكلة حدة من حيث شح املياه، حيث يبلغ متوسـط معـدل      . كعائق هام يعرقل النمو   

 متــر ٨ ٠٠٠ متــر مكعــب مقارنــة باملتوســط العــاملي البــالغ   ١ ١٠٠تــوفر امليــاه للفــرد مقــدار  
وتتطلـب معاجلـة    . ٢٠٢٥ مترا مكعبـا حبلـول عـام         ٥٥٠مكعب، ومن املتوقع أن ينخفض إىل       

وقـد قامـت   . هذه القضايا اسـتثمارات هامـة يف التكنولوجيـات واخلـدمات النظيفـة واملـستدامة              
البلدان املنتجة للنفط والغاز يف املنطقة، وخصوصا األعضاء يف منظمة البلدان املصدرة للـنفط،              

  .مارات كبرية يف هذه التكنولوجيات النظيفةباستث
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وميثل التنويع الصناعي حتديا كبريا ملستقبل املنطقـة مـن حيـث ختفـيض اعتمادهـا علـى                    -٦٢
ويف هـذا الـصدد،     . تصدير أنواع الوقود األحفوري ومـن حيـث تـوفري فـرص العمالـة للـشباب               

 إعــداد برنــامج إقليمــي لتنميــة  مــن اليونيــدواملنظمــة العربيــة للتنميــة الــصناعية والتعــدين طلبــت
تعزيــز "ومـن مث قامـت اليونيـدو بـصوغ برنـامج إقليمـي بعنـوان        . املنـشآت الـصغرية واملتوسـطة   

ومـن  ". دور املنشآت الصغرية واملتوسطة يف التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة يف الـدول العربيـة              
صبح قـادرة علـى املنافـسة       املنشآت الصغرية واملتوسطة علـى أن تـ        شأن هذا الربنامج أن يساعد    

ويف املرحلـة التجريبيـة   . دوليا وبالتـايل أن تغتـنم الفـرص املتاحـة بفـضل حتريـر األسـواق العامليـة            
ســوف يركــز الربنــامج اهتمامــه علــى سالســل قيمــة األغذيــة الزراعيــة وتكنولوجيــا املعلومــات  

  .واالتصاالت والصناعات اخلضر
بـصوغ عـدد مـن الـربامج الوطنيـة يف املنطقـة،             وللغرض ذاتـه، قامـت اليونيـدو مـؤخرا            -٦٣

ــة         ــة لتنمي ــساعدة التقني ــامج امل ــة يف األردن، وبرن ــة الزراعي ــال األغذي ــشاريع أعم ــز م ــل تعزي مث
 اإلنتاجيـــةالـــصناعات الزراعيـــة يف اجلزائـــر، وتقـــدمي الـــدعم إىل جيبـــويت يف تعزيـــز القـــدرات   

قـدرة التنافـسية ووصـول املنتجـات      امللـح، ودعـم ال     وإنتـاج والتجارية يف قطاعي صـيد األمسـاك        
الــذي ) دعامــة الــصناعات الزراعيــة(اللبنانيــة إىل األســواق، وبرنــامج تنميــة الغــاب يف ســورية  

ســوف ينفــذ بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ومركــز  
ديث الــصناعة يف وعــالوة علــى ذلــك، تقــوم اليونيــدو بــصوغ برنــامج لتحــ   . التجــارة الدوليــة

السودان سوف يشمل أنشطة التعاون التقين املتصلة بصناعة اجللود ومنتجات اجللـود ومـصائد              
  .األمساك التقليدية وحتديث صناعة النفط القائمة

، سوف تركز اليونيـدو     اإلنتاجيةويف إطار موضوع احلد من الفقر من خالل األنشطة            -٦٤
ية والتنويــع يف قطــاع الــصناعات الوطنيــة إىل جانــب  االهتمــام علــى النــهوض بالقــدرة التنافــس 

وهـذه املبـادرات مـصممة يف هيئـة مكونـات           . حتسني اهليكل التنظيمي وبيئـة منـشآت األعمـال        
يف برنـــامج إقليمـــي لتـــوفري املـــساعدة التقنيـــة ملـــساندة تطـــوير املنـــشآت الـــصغرية واملتوســـطة   

يف املنطقـة العربيـة يف بلـدان مثـل األردن     والستغالل خربة املنظمة يف املاضـي والـربامج اجلاريـة       
  .وتونس واجلزائر واجلمهورية العربية السورية ولبنان ومصر واملغرب

ــذي عقــد يف       -٦٥ ــا والبحــر املتوســط ال ــاء اجتمــاع شــركاء أوروب  يف اإلســكندريةويف أثن
، دعيت اليونيـدو إىل وضـع مقتـرح مـن أجـل احتـاد البحـر املتوسـط ومـن           ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
ومن مث وضـعت اليونيـدو مـشروع        . البحر املتوسط األعمال التجارية ملنطقة    ل مبادرة تنمية    أج

زيادة النمو يف بلدان جنوب وشرق البحر املتوسط مـن خـالل النـهوض              "اقتراح برنامج بشأن    
ــصغرية واملتوســطة واســتحداث فــرص العمــل    ــشآت ال ــادة   ". باملن ــامج إىل زي ويرمــي هــذا الربن
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 جماالت مثل تشجيع الصادرات، وتنمية مشاريع األعمـال الـيت ينـهض هبـا               القدرات الوطنية يف  
ــة        ــة الزراعي ــة صــناعات األغذي ــا، وتنمي ــهوض بالتكنولوجي ــساء، واالبتكــار، والن ــشباب والن ال

ويستهدف الربنامج تسعة من دول وأقـاليم احتـاد منطقـة البحـر املتوسـط،               . والصناعات اخلضر 
 وموريتانيـا  هورية العربية الـسورية ولبنـان ومـصر واملغـرب         وتونس واجلزائر واجلم   وهي األردن 

  .واألراضي الفلسطينية
تعمـيم هنـج    "وبالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تقوم اليونيدو باستهالل مـشروع             -٦٦

ويرمـي هـذا املـشروع إىل تعزيـز       ". تطوير التجمعـات مـن خـالل مخـس حلقـات عمـل إقليميـة              
لــة يف القطــاع اخلــاص يف البلــدان املــستهدفة لكــي تــتمكن مــن    القــدرات لــدى اجلهــات الفاع 

ــسية     ــدرهتا التناف ــايل مــن حتــسني ق ــا وبالت ــك، ســوف تعمــل   . حتــسني التنظــيم فيه ــق ذل ولتحقي
ــادرات      ــة علــى مــساعدة البلــدان املــشاركة علــى تطــوير مب ــة الفرنــسية للتنمي اليونيــدو والوكال

وهلـذا الغـرض، سـوف تعقـد       . خلـاص لـديها   التجمع وتضمينها يف استراتيجيات تنمية القطـاع ا       
ــونس يف كــانون األول   ــسمرب /حلقــة عمــل يف ت ــة مــدعوة   . ٢٠١٠دي ــاليم التالي ــدان واألق والبل

ــذا احلــدث   ــشاركة يف ه ــان     : للم ــسورية ولبن ــة ال ــة العربي ــر واجلمهوري ــونس واجلزائ األردن وت
 مــن العــروض وســتتاح للمــشاركني فرصـة االســتفادة . واألراضــي الفلـسطينية  واملغـرب ومــصر 

  .اإليضاحية عن تطوير التجمعات وكذلك من دراسات احلالة
مـايو  / الذي عقـد يف أيـار      الدويل العريب وأخريا، شاركت اليونيدو يف املنتدى الصناعي         -٦٧

وعلـى وجـه    . يف الدوحة، وحضره مشاركون من املنطقة العربية ومن املناطق األخرى          ٢٠١٠
ناعة والتجـارة، وكبـار املـسؤولني، وكبـار العـاملني           اخلصوص، شارك فيه عدد مـن وزراء الـص        

يف مؤســسات األعمــال الدوليــة والقطــاع اخلــاص، واملنظمــات اإلقليميــة، وخمتلــف الــسلطات    
ومشلت جلسات املنتدى مواضيع مـن      . والرابطات، إىل جانب غرف التجارة والصناعة العربية      
اعة، وآفاق التنميـة الـصناعية يف البلـدان         قبيل جاذبية املنطقة العربية من أجل االستثمار يف الصن        

العربيـــة والبلـــدان اجملـــاورة، ودور القطـــاع اخلـــاص يف التنميـــة الـــصناعية، ومـــصادر التمويـــل   
ئتمانات الـصادرات، واشـتراطات النوعيـة والقـدرة التنافـسية يف األسـواق العامليـة،                اوضمانات  

  .وصناعات املستقبل وتطبيقات التكنولوجيا النانوية
ويف إطار موضوع بنـاء القـدرات يف جمـال التجـارة، منـا عمـل اليونيـدو مـن خربهتـا يف                     -٦٨

وبنــاء علــى الــدعم الــتقين الــذي وفرتــه   . املركــز املــصري لتتبــع الــصادرات الــصناعية الزراعيــة  
، أنشئ املركز رمسيا بوصفه مركـز التكنولوجيـا للزراعـة والـصناعات         ٢٠٠٤اليونيدو منذ عام    
، كمركــز مــن مراكــز التمّيــز التابعــة إىل وزارة التجــارة والــصناعة يف  ٢٠٠٩الزراعيــة يف عــام 

وتتمثل والية املركز يف النهوض بكفاءة سلـسلة القيمـة الزراعيـة الـصناعية املـصرية الـيت                  . مصر
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تستهدف مجيع الـضالعني فيهـا، مـن صـغار املـزارعني واملنـشآت الـصغرية واملتوسـطة إىل كبـار                   
، "متـرو "ويف إطـار اتفـاق تعـاون بـني اليونيـدو وجمموعـة بيـع التجزئـة            . بائعي التجزئة واجلملـة   

ســاند املركــز تأهيــل جمموعــة مــن املــزارعني املــصريني واملنــشآت الــصغرية واملتوســطة املــصرية    
يف مـــصر، عمـــال بأحكــام بروتوكـــول املبـــادرة العامليـــة لـــسالمة  " متـــرو"كمــوردين جملموعـــة  

 إىل املــوردين وكــذلك إىل بــائعي التجزئــة اآلخــرين     ويقــدم املركــز اآلن املــساعدة  . األغذيــة
  .األعضاء يف املبادرة يف بلدان أخرى يف املنطقة، مثل املغرب، ويف غري املنطقة، مثل أوكرانيا

ومــع مــرور الــزمن، أصــبح املركــز مــزودا للخــدمات االستــشارية وخــدمات املــساعدة   -٦٩
: وقـد مشـل ذلـك املـشاريع التاليـة         . ن اجملـاورة  التقنية بني بلدان اجلنوب واليت يقـدمها إىل البلـدا         

 للمـزارعني يف     املغـاريب  بالتعاون مع االحتاد  " املغاربيةإمكانية التتبع وسالمة األغذية يف البلدان       "
 يف تـونس ولبنـان    " البيان اجلغرايف لبلد املنشأ من أجل التنمية احمللية       "اجلزائر وتونس واملغرب؛ و   

نظـام التتبـع    "يف األردن؛ و  " ق نظام الرصد والتتبـع علـى اخلـضار        تطبي"واألراضي الفلسطينية؛ و  
ومن البلدان األخرى اليت قدم هلا املركـز املـساعدة          . يف لبنان " يف قطاعي التفاح وزيت الزيتون    

 تنـــزانياومجهوريــة  مــن خــالل التــدريب والزيــارات امليدانيــة واخلــدمات االستــشارية إكــوادور 
  .وب أفريقيا وغانا والفلبنيومجهورية مولدوفا وجن املتحدة
نقـل التكنولوجيـا الـسليمة    "ويف إطار موضوع الطاقة والبيئة، صـمم املـشروع اإلقليمـي              -٧٠

ملعاجلة النقاط الساخنة يف التلوث الصناعي مبوجب خطـة         " بيئيا يف منطقة جنوب البحر املتوسط     
ه التحديـد، يـوفر املـشروع    وعلـى وجـ  . عمل البحر املتوسط يف إطار برنامج األمم املتحدة للبيئـة     

آلية لبلوغ األهداف اليت وضعتها األطراف املتعاقدة يف اتفاقية برشلونة ويف برنامج العمل العاملي         
 األنظـف  لإلنتـاج ويعتمد املشروع على املراكـز الوطنيـة   . حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية 

  .اس تكنولوجيا سليمة بيئيايف البلدان املشاركة لبناء القدرات الوطنية على أس
وأخريا، سوف تشارك اليونيدو يف القمة العاملية ملستقبل الطاقة اليت من املزمـع عقـدها               -٧١

ر هــذا احلــدث ليكــون أول لقــاء عــاملي  وقــد تطــّو. ٢٠١١ينــاير /األول يف أبــوظيب يف كــانون
يف الطاقـة املتجـددة     وهي تشجع االبتكـار وفـرص االسـتثمار         . للطاقة املتجددة والصناعة البيئية   

ل منصة ال مثيل هلا يف جمال األعمال، حيث يلتقي فيها أصحاب املـشاريع ومقـدمو                والبيئة ومتثّ 
  .احللول مع املستثمرين واملشترين
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    الربنامج اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ  -ثامنا  
ضـف إىل   متثل آسيا واحمليط اهلادئ أكرب منطقـة مـن حيـث املـساحة وعـدد الـسكان، أ                   -٧٢

. ذلك أهنا تضم أعلـى معـدالت النمـو، كمـا أشـري إىل ذلـك يف التحليـل يف بدايـة هـذا التقريـر                         
وهــي علــى درجــة عاليــة مــن التنويــع مــن حيــث البلــدان، إذ تــشمل بعــض البلــدان الــصناعية      
واالقتــصادات الناشــئة إىل جانــب أقــل البلــدان منــوا والبلــدان غــري الــساحلية والبلــدان اجلزريــة    

وقد أدى اطراد النمو والتنمية يف العقود املاضية إىل اخنفاض هائـل يف مـستوى الفقـر                 . الصغرية
املطلق وإىل زيادة هامة يف متوسط دخل الفـرد وحتـسينات ملحوظـة يف املؤشـرات االجتماعيـة                  

وكما ذكر أعاله، فقد ازدادت القيمة املضافة الـصناعية زيـادة كـبرية يف العديـد مـن                  . الرئيسية
 الـذين  تـضم ماليـني النـاس    املنطقة ما زالتوبالرغم من هذه التطورات املؤاتية،      . نطقةبلدان امل 

  .، حيث هنالك ما يقرب من نصف فقراء العامل يف آسيا القاريةيعيشون يف فقر مدقع
ومرة أخرى، وكمـا سـبقت اإلشـارة إليـه يف هـذه الوثيقـة، فقـد تـأثرت املنطقـة سـلبا                         -٧٣

ومـن املتوقـع    .  ولكنـها خرجـت منـها بقـوة وبـسرعة          ٢٠٠٨ية يف عام    باألزمة االقتصادية العامل  
 ولــذلك مــن املهــم جــدا أن يكــون هــذا النمــو أكثــر مشــوال  ٢٠١٠حــدوث منــو قــوي يف عــام 
وقد بدأ يربز التحـضر الـسريع الـذي تدفعـه اهلجـرة املتواصـلة مـن                 . ومستداما بيئيا على السواء   

فغالبيــة البلــدان، وخــصوصا الكــبرية . ياسةالريــف إىل املــدن كتحــد رئيــسي أمــام صــانعي الــس 
ففـي الفلـبني مـثال، يبلـغ معـدل الفقـر            . منها، تشهد اتساع الفوارق الداخلية بني األقـاليم فيهـا         

 يف  ٦٣ و ٨ يف املائة، ولكن املعدالت اإلقليمية تتراوح مـا بـني            ١٥على الصعيد الوطين حوايل     
واألسـباب الرئيـسية    .  يف املائـة   ٤٠ و ١٨بـني   ويف إندونيسيا، تتراوح هـذه املعـدالت مـا          . املائة

التـدريب  (اليت تكمـن خلـف هـذه الفـوارق املتزايـدة هـي تفـاوت إمكانيـة اكتـساب املهـارات                      
ال سـيما   (وتفاوت مستويات الـبىن األساسـية       ) األساسي واملهين، والتدريب الفعال أثناء العمل     

  ).الطاقة واملرافق اللوجستية
ــوارد     وكــان مــن العواقــب املقل   -٧٤ ــصادي ســرعة اســتنفاد امل ــى النمــو االقت ــة عل ــة املترتب ق

ــة     . الطبيعيــة ولــئن كانــت احلكومــات يف املنطقــة عازمــة علــى تنظــيم اســتخدام املــوارد الطبيعي
إذ إن تزايـد النفايـات وتلـوث اهلـواء واملـاء ومـا       . استخداما فعاال فما زال النجاح صعب املنال  

لـى نوعيـة احليـاة، وخـصوصا يف االقتـصادات األكثـر             ينجم عنه من أمراض مزمنة تؤثر سـلبا ع        
  .دينامية ويف املدن الكبرية

، تواصـل   اإلنتاجيـة ويف إطار األولويـة املوضـوعية للحـد مـن الفقـر مـن خـالل األنـشطة                     -٧٥
مثال ذلك، مثـة مبـادرة      .  بني صغار املالك   اإلنتاجاليونيدو جهودها لزيادة الدخل وحتسني كفاءة       
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ــسعى   ــة ت ــاجإىل اســتهداف دون إقليمي ــاف إنت ــز الكن ــا )٢( وجتهي ــصني وماليزي ــنغالديش وال .  يف ب
وتعمد اليونيدو، بالشراكة مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا، إىل تنسيق إجراء دراسة استقصائية         

وجيري حاليا تنفيـذ  . خلسائر ما بعد احلصاد يف السلع الغذائية الرئيسية يف بلدان خمتارة يف املنطقة           
بالعمـل مـع الـصندوق الـدويل     " طوير سلسلة القيمة من أجـل املمارسـني يف آسـيا          أداة ت "مشروع  

للتنمية الزراعية، وذلك لتعظـيم أثـر التعـاون الـتقين يف جمـال األعمـال التجاريـة الزراعيـة والتنميـة               
وجيري إعداد دراسات حالـة عـن جتـارب مـن إندونيـسيا وتايلنـد واهلنـد لكـي تـستخدم                     . الريفية

رات الزراعة والصناعة والتجارة والتخطيط، وكـذلك مـن جانـب ممثلـي املـزارعني               النتائج يف وزا  
  .واخلرباء االستشاريني يف القطاع اخلاص يف املنطقة

يف برنامج التنمية اخلاص مبنطقة هنر توِمن الذي تـشارك فيـه             وتواصل اليونيدو التزامها    -٧٦
ومجهوريــة كوريــا ومجهوريــة هيئــات متعــددة يف مشــال شــرق آســيا، ويــشمل االحتــاد الروســي 

ــا   ــا الــشعبية الدميقراطيــة والــصني ومنغولي ويف إطــار هــذا الربنــامج، اضــطلعت اليونيــدو   . كوري
بأنشطة من قبيل تشجيع االستثمار وإعداد أدلـة االسـتثمار ودعـم شـبكات خدمـة املـستثمرين                  

ــوِمن يف  ــة هنــر ت ــة هــ    . منطق ــادرة هام ــك مب ــة، هنال ــة دون اإلقليمي ي مــشروع ويف هــذه املنطق
الـذي  الشراكة يف تكنولوجيا املعلومات الذي تستضيفه احلكومة احمللية يف شـانغهاي، الـصني،              

التعـاون الـدويل يف قطـاع تكنولوجيـا املعلومـات، وتـشجيع الـشراكات                سييّسر مواصـلة تعزيـز    
  .ةنطقاملبني القطاعني العام واخلاص يف مجيع أرجاء 

دى عاملي للصناعات الزراعية من أجـل النـهوض          منت ٢٠٠٨وعقد يف نيودهلي يف عام        -٧٧
وقــد . هبــذه الــصناعات كعوامــل لــدفع عجلــة التنميــة االقتــصادية والتخفيــف مــن وطــأة الفقــر  

شارك يف تنظيم املؤمتر كل مـن منظمـة األغذيـة والزراعـة والـصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة                      
ة والــصندوق واليونيــدو إىل عقــد املنظمــ ويف إطــار املتابعــة، دعــت. واليونيــدو وحكومــة اهلنــد

 بـدعم   ٢٠٠٩منتدى إقليمي للصناعات الزراعية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ يف الصني يف عـام              
وكـان اهلـدف هـو مـساعدة احلكومـات يف منطقـة             . من احلكومة احمللية يف شانكسي يف الصني      

  .درة على املنافسةآسيا واحمليط اهلادئ الستحداث بيئة متكينية من أجل صناعات زراعية قا
ويف جمال بناء القدرات التجارية، اكتمل الربنامج دون اإلقليمـي لرابطـة جنـوب آسـيا                  -٧٨

يف إندونيـسيا  ISO 9001 ، وتعمـد اليونيـدو اآلن إىل تقيـيم أثـر نظـام النوعيـة       اإلقليمـي للتعـاون  
ــا ونيبــ     . ال واهلنــدوباكــستان وبــنغالديش وتايلنــد وســري النكــا والفلــبني وفييــت نــام وماليزي

وجيــري تنفيــذ املرحلــة الثانيــة مــن مــشروع لتعزيــز القــدرات الوطنيــة مــن أجــل وضــع املعــايري    
───────────────── 

  .الكناف ليف نبايت مثني يشبه اجلوت، يستخدم لصنع احلبال والقماش اخلشن  )2(  
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والقيـــاس واالختبـــار والنوعيـــة لتعزيـــز التنميـــة الـــصناعية ومحايـــة املـــستهلك والقـــدرات علـــى 
، وجيــري اآلن التفــاوض بــشأن ٢٠١٠ومــن املنتظــر أن يــستكمل املــشروع يف عــام  . التــصدير

ومثـة مـشروع   . مل مرحلة ثالثة مع التأكيد بصفة خاصة على التـزام القطـاع اخلـاص             اقتراح يش 
إنـشاء معهـد     وهـو يرمـي إىل    . مماثل قيـد التنفيـذ يـتم بالتعـاون مـع منظمـة التعـاون االقتـصادي                

إقليمي لتوحيد املعايري وتقييم املطابقـة واالعتمـاد والقيـاس ليكـون منطلقـا للتجـارة بـني بلـدان                    
ي التفاوض بشأن مرحلة ثانية مـن هـذا املـشروع املـشترك بـني اليونيـدو ومنظمـة                    وجير .املنطقة

  .التعاون االقتصادي
ويف جمــال األولويــة املوضــوعية بــشأن الطاقــة والبيئــة، تــساند اليونيــدو الــشبكة اإلقليميــة   - ٧٩

ني بشأن مبيدات اآلفات يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وذلك يف تايلنـد ومجهوريـة كوريـا والـص     
 اســتخدام مستحــضرات محايــة احملاصــيل الــسليمة بيئيــا  جوهــي ترمــي إىل تــروي. وماليزيــا واهلنــد

  .امن خالل اعتماد تقنيات اإلنتاج األنظف وعمليات إدارية سليمة بيئي وامليسورة االستعمال
مـي  وملساعدة البلدان النامية يف تنفيذ اتفاقية استوكهومل، أنشأت اليونيدو املنتـدى اإلقلي             - ٨٠

وقـد  . لشرق آسيا وجنوهبا الشرقي بشأن أفضل التكنولوجيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية          
، ٢٠٠٧اتفق املنتدى، الذي استهل رمسيا أثناء االجتماع الوزاري التدشـيين يف بـانكوك يف عـام                 

 على خطط عمـل ملعاجلـة قطاعـات األولويـة املتـصلة بالـصناعة علـى غـرار املبـادئ التوجيهيـة يف                      
ــة ــشأن       . االتفاقي ــة ب ــة العاملي ــق البيئ ــشروع املمــول مــن مرف ــذ امل ــذلك، جيــري اآلن تنفي ونتيجــة ل

إيضاح أفضل التكنولوجيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئيـة يف املرافـق الـيت تـستخدم الوقـود                 "
نبعـاث  امـن أجـل ختفـيض    " األحفوري وأجهزة املراجـل الـصناعية اسـتجابة التفاقيـة اسـتوكهومل      

وبالتعـاون مـع البلـدان      . لوثات العضوية العصيـّة وغازات الدفيئة، وكذلك لزيادة كفاءة الطاقة        امل
األعضاء يف املنتدى اإلقليمي، سـوف يـستمر إنـشاء املـشاريع بغيـة اسـتحداث إطـار متكـيين غـري                      

ويف هـذا اإلطـار، جـرى صـوغ مـشروع بـشأن الـصناعة               . ملزم قانونا من أجل التعاون اإلقليمي     
  .نية من أجل ختفيف االنبعاثات يف هذا القطاع إىل احلد األدىنالتعدي
ــة        -٨١ ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــع برن ــاون م ــدو، بالتع ــصادية  وونظمــت اليوني ــة االقت اللجن

واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ وحكومة الفلبني، املؤمتر الدويل بـشأن الـصناعة اخلـضراء يف                
وكــان املــؤمتر مبثابــة منتــدى إلجــراء حــوار بــني  . ٢٠٠٩م آســيا، الــذي عقــد يف مــانيال يف عــا 

 أمنـاط إنتـاج   اّتبـاع  حنـو  قُـدماً  املـضيّ  اليت تعتـرض  أصحاب املصلحة املتعددين بشأن التحديات   
يتسم بالكفاءة يف استخدام املـوارد والتقليـل مـن انبعاثـات الكربـون يف آسـيا، وكـذلك بـشأن                     

 بلـدا   ٢٢مـانيال مـن جانـب وزراء وممثلـي           طـار عمـل    ومت اعتماد إعالن وإ    .الفرص اليت يتيحها  
وتنوي اليونيدو تنظيم مؤمتر متابعة الستعراض التقدم احملـرز يف تنفيـذ مبـادرة الـصناعة                . آسيويا
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وســوف يهــدف املــؤمتر املقتــرح أيــضا إىل تــصعيد وتوســيع نطــاق املبــادرة   . اخلــضراء يف آســيا
 الالتينيــة وأفريقيــا وأوروبــا الــشرقية  ضــمن آســيا وكــذلك يف بلــدان ناشــئة أخــرى يف أمريكــا  

تـشارك يف استـضافته  حكومـة اليابـان، يف            ومن املزمع عقد هذا اللقاء، الذي     . وآسيا الوسطى 
  .٢٠١١النصف الثاين من عام 

وختطط اليونيدو للمضي يف تسخري دورها كوسيط يف املنطقة لكي تشارك يف استضافة               -٨٢
 معهـد تنميـة االقتـصادات ومعهـد البحـوث االقتـصادية              مع ٢٠١١منتدى رفيع املستوى يف عام      

ومن شأن هذا احلدث أن يسهل . لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأمانة هذه الرابطة   
تبادل وجهات النظر عن كيفية متكني البلدان النامية من حتقيق النمو الذي يتسم بكونه مستداما               

تقبـة صـوغ برنـامج عمـل جديـد مـن أجـل قمـة                وسـتكون احلـصيلة املر    . ومشوليا على حد سـواء    
وعــالوة علــى ذلــك، تعتــزم  ". االقتــصاد األخــضر واالبتكــار واالرتقــاء الــصناعي "شــرق آســيا، 

اليونيدو التعاون مع حكومة اهلند لتنظيم مؤمتر عن كفـاءة اسـتخدام الطاقـة مـن املزمـع عقـده يف           
جتاهـات يف كفـاءة اسـتخدام الطاقـة         والغرض من اللقاء هو تقيـيم اال      . ٢٠١١اهلند حنو هناية عام     

يف الصناعة وحتديد السياسات من أجل التوصل إىل حلول يف استخدام الطاقة من أجل املنشآت               
  .الصناعية الكبرية واملنشآت الصغرية واملتوسطة على حد سواء

وتوفر مبادرات هذه الدعوات حمفال من أجل وضع اجليل التايل مـن مـشاريع التعـاون                   -٨٣
وهلذه الغاية، جتري حاليا عملية جرد شاملة للمراكـز         .  اليت تنهض هبا اليونيدو يف املنطقة      التقين

ــة  ــاجالوطنيـ ــام     لإلنتـ ــت نـ ــشعبية وفييـ ــة الـ ــة الو الدميقراطيـ ــسيا ومجهوريـ  األنظـــف يف إندونيـ
وســوف تــستخدم نتــائج هــذا التقيــيم بغيـة تقيــيم املنفعــة احملتملــة مــن إنــشاء مركــز  . وكمبوديـا 

  . األنظف يف كل من تايلند والفلبني وماليزيااجلإلنتوطين 
وفيمــا يتعلــق بالطاقــة املتجــددة، نفــذت اليونيــدو مــشروعا رائــدا مــن أجــل النــهوض       -٨٤

بالتكنولوجيــات االبتكاريــة الســتغالل التيــارات البحريــة يف جنــوب شــرق آســيا، مبــا فيهــا          
 اجلهــات املاحنــة بــشأن وعــالوة علــى ذلــك، جيــري التفــاوض مــع. إندونيــسيا والــصني والفلــبني

ــد   ــا عنفــات كوبول ــاول تكنولوجي  ومثــة مــشروع جــار أيــضا يف جــزر   )٣(.مــشروع إقليمــي يتن
ســليمان ويف ســاموا لتــشجيع اســتخدام مــصادر الطاقــة املتجــددة وبالتــايل كفالــة الوصــول إىل   

  .خدمات الطاقة احلديثة يف اجلزر الصغرية
مـــع حكومـــة الـــصني، مركـــز الطاقـــة ، بالتعـــاون ٢٠٠٩يف عـــام  وأنـــشأت اليونيـــدو  -٨٥

. الشمسية الدويل يف الجنو، يف مقاطعة غانسو، للنهوض عامليا بتطبيـق تكنولوجيـا هـذه الطاقـة              
───────────────── 

  .تكنولوجيا مبتكرة الستغالل التيارات البحرية  )3(  



IDB.38/12 

V.10-56686 33 
 

ــة خبــصوص     ٢٠١٠وهلــذا الغــرض مت يف عــام   ــة عمــل دولي ــة وحلق ــة دولي  تنظــيم دورة تدريبي
  .تكنولوجيا الطاقة الشمسية

على حنو وثيق مع شركاء التنمية الرئيـسيني        وأخريا، جدير باإلشارة أن اليونيدو تعمل         -٨٦
يف املنطقة، وهم مؤسسات منظومة األمم املتحـدة املعنيـة ومـصرف التنميـة اآلسـيوي ومنظمـة                  

وتعتـزم اليونيـدو املـضي يف إضـفاء الـصبغة       .  ورابطة أمم جنوب شرق آسيا     االقتصاديالتعاون  
يما يف جمـال األعمـال الزراعيـة    الرمسية على شراكتها مع رابطة أمم جنوب شرق آسـيا، وال سـ   

وفـضال عـن ذلـك، فـإن        . الصناعية والطاقـة وتغـري املنـاخ يف إطـار التنميـة االقتـصادية اخلـضراء               
ــال          ــصادي، يف جم ــاون االقت ــة التع ــع منظم ــة م ــاق العالق ــى اســتغالل اتف ــصممة عل ــدو م اليوني

خـريا، اسـتكملت   وأ. اخلدمات االستشارية املشتركة ومشاريع التعـاون الـتقين علـى حـد سـواء      
املناقشات مع منتدى جزر احمليط اهلادئ بشأن سلسلة من مشاريع الطاقـة والبيئـة، مثـل أفـضل                  
التكنولوجيــات املتاحــة وأفــضل املمارســات البيئيــة مــن أجــل الــتخلص مــن امللوثــات العــضوية   

  .العصيـّة يف بلدان جزر احمليط اهلادئ
    

    املستقلة حديثاالربنامج اإلقليمي ألوروبا والدول   -تاسعا  
 بلدا على درجة عالية مـن التفـاوت مـن حيـث املـساحة اجلغرافيـة                 ٢٩ الربنامج   يشمل  -٨٧

ــة      ــة االقتــصادية واالجتماعي ــة ومــستوى وســرعة التنمي ــوفر املــوارد الطبيعي . وعــدد الــسكان وت
ي  مل يسبق هلـا مثيـل مـن التخطـيط املركـز            حتّولوغالبية هذه البلدان ما زالت ضالعة يف عملية         

  .إىل اقتصاد السوق
وكما أشري يف الفصل األول، فقد تأثرت املنطقة تأثرا شـديدا مـن جـراء األزمـة املاليـة                   -٨٨

وعانت غالبية بلـدان املنطقـة مـن معـدالت منـو سـالبة زادت مـن                 . ٢٠٠٨واالقتصادية يف عام    
 االعتمـاد  عدم التوازن يف االقتـصاد الكلـي وفـرط    تفاقمها األحوال اليت كانت قائمة من حيث  

وأدت االخنفاضـات الـشديدة يف القطاعـات        . على رأس املال األجـنيب وهـشاشة أطـر احلوكمـة          
 إىل ارتفــاع مــستويات البطالــة وختفــيض اخلــدمات االجتماعيــة، ممــا زاد مــن ارتفــاع  اإلنتاجيــة

ولــئن كانــت غالبيــة البلــدان تعــود إىل مــسارات النمــو الــسابقة، فــإن األمــر   . مــستويات الفقــر
  .ستغرق بضع سنني قبل التغلب كليا على هذه املصاعبسوف ي

  ففـــي البلـــدان . ولكـــن التحـــديات الـــيت يواجههـــا كـــل بلـــد داخـــل املنطقـــة متمـــايزة  -٨٩
ــا الوســطى وجنــوب شــرقها الــيت انــضمت إىل االحتــاد األورويب، أحــرز      ــا عــشر يف أوروب اإلثن

بـه، ويعتـرب املـضي يف االرتقـاء      املتعددة اجلنـسيات تقـدما ال بـأس    اإلنتاجاالندماج يف شبكات  
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ومــن . بقــدرات العــرض، ال ســيما يف قطــاع الــصناعة، مكونــا أساســيا يف اســتراتيجيات النمــو 
جهة أخرى، فإن االعتماد على صادرات السلع األساسية ما زال مرتفعـا جـدا يف بـاقي بلـدان                   

ت يف شــىت وقــد ســجل. وتــرتبط التحــديات بتغــيري هيكلــي تــدرجيي وتنويــع اقتــصادي. املنطقــة
أحناء املنطقة حتسينات هامة يف كفاءة استخدام الطاقـة، كمـا ذكـر سـابقا، ومـع ذلـك مـا زال                      

  .األمر يتطلب الكثري من اجلهد لبلوغ مستويات األداء اليت حققتها بلدان نامية أخرى
. وتتسم والية اليونيدو للنهوض بالتنميـة الـصناعية املـستدامة بأمهيـة خاصـة يف املنطقـة                  -٩٠
لدراية الفنية لدى املنظمة يف جمال التنويـع الـصناعي مطلوبـة كـثريا يف منطقـة آسـيا الوسـطى                     وا

والقوقاز، وخصوصا يف أذربيجان وكازاخستان حيث يعتمـد االقتـصاد فيهمـا علـى صـادرات                
واحلكومــات الوطنيــة ضــالعة يف انتــهاج سياســات مــن أجــل التنويــع باجتــاه        . الــنفط والغــاز 

ة وميكنـــها االســـتفادة كـــثريا مـــن تبـــادل املعلومـــات واالطـــالع علـــى القطاعـــات غـــري النفطيـــ
ــة الفــضلى  ــدعوة إىل عقــد    . املمارســات الدولي ــدو معاجلــة هــذه االحتياجــات بال ــزم اليوني وتعت

  .اجتماعات مع اخلرباء االستشاريني الدوليني وبتقدمي املشورة املتخصصة إىل هذه البلدان
طاقة والبيئة، تبقى عملية الـتخلص التـدرجيي مـن املـواد            ويف إطار األولوية املواضيعية لل      -٩١

وتعمل املنظمة حاليـا علـى تنفيـذ        . املستنفدة لألوزون نشاط رئيسي متارسه اليونيدو يف املنطقة       
وقــد أســفر تنفيــذ هــذه األنــشطة عــن الــتخلص التــدرجيي مــن          .  بلــدا ١٢ مــشروعا يف  ٥٩

البلـدان املـستفيدة مـن الوفـاء بالتزاماهتـا           طن من املواد املستنفدة لـألوزون ممـا ميكـن            ٤٦ ٠٠٠
ر املزيـد مـن     ي تـوفّ  ع أن يؤدّ  ومن املتوقّ .  واهلالون غازات الكلوروفلوروكربونات بالتخلص من   

  التمويــل مــن مرفــق البيئــة العامليــة إىل توســيع نطــاق التغطيــة اجلغرافيــة وإىل زيــادة يف متوســط     
ص مــــن ل تــــدرجييا علــــى الــــتخلّع يف العمــــحجــــم مــــشاريع التعــــاون الــــتقين، مــــع التوّســــ 

  .امليثيل  ومن بروميدالكلوروفلوروكربونات
 منتدى إقليمي بشأن أفضل التكنولوجيـات املتاحـة وأفـضل           ٢٠٠٩يف عام    وقد أنشئ   -٩٢

املمارسات البيئية مـن أجـل أوروبـا الوسـطى والـشرقية والقوقـاز وآسـيا الوسـطى بغيـة تـرويج                      
ري اإلدارة من أجل ختفيض مستوى امللوثات العضوية العـصيـّة          التدابري القانونية والتنظيمية وتداب   

وكانت اليونيـدو تـساعد يف صـوغ خطـط التنفيـذ الوطنيـة              . امتثاال ألحكام اتفاقية استوكهومل   
لتخفيض أو إزالة هذه امللوثـات يف أربعـة بلـدان، ومثـة مـشاريع جديـدة قيـد اإلعـداد يف ثالثـة                         

 لتقدمي التوجيه االستراتيجي والتماسك لعمليـة تبـادل         بلدان أخرى، إضافة إىل مشروع إقليمي     
 لإلنتــاجاملراكــز الوطنيــة  وتعتــزم اليونيــدو اســتغالل العــدد الكــبري مــن . التقنيــات واملمارســات

األنظف املوجودة يف املنطقة لتشجيع احلوار بني القطاعني اخلاص والعام ولزيادة االسـتثمارات             
  .ئيامن أجل نقل التكنولوجيات السليمة بي



IDB.38/12 

V.10-56686 35 
 

ــد           -٩٣ ــة، فق ــة يف املنطق ــى الطاق ــب عل ــرض والطل ــني الع ــساع الفجــوة ب ــد ات ــرا لتزاي ونظ
اكتسبت الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة دورا حاسم األمهيـة يف تلبيـة الطلـب املتزايـد           

وهنالك تسعة مـن مـشاريع التعـاون الـتقين قيـد التنفيـذ يف مخـسة                 . على موارد الطاقة املستدامة   
وعـالوة علـى ذلـك، تعتـزم        .  ومثانية أخرى قيد اإلعـداد لتقـدميها إىل مرفـق البيئـة العامليـة              بلدان

 بـشأن معـايري إدارة الطاقـة يف         ٢٠١١يف عـام     نعقاد حلقة عمـل إقليميـة     اعو إىل   اليونيدو أن تد  
  .قطاع الصناعة، وذلك بالتعاون مع حكومة تركيا

اللجنــة االقتــصادية ل التعــاون مــع وكــذلك تعتــزم اليونيــدو املــضي يف استكــشاف ســب   -٩٤
املـؤمتر الـوزاري الـسادس    وهلذا الغرض، شاركت يف تنظيم   . واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ   

ويف هــذا اإلطـــار،  .  يف كازاخـــستاناملعــين بالبيئـــة والتنميــة يف آســـيا ومنطقــة احملـــيط اهلــادئ    
: ر بــشأن الــصناعة اخلــضراءاستــضافت اليونيــدو مائــدة مــستديرة يف اجلــزء الــوزاري مــن املــؤمت 

وحـضر املائـدة املـستديرة      .  املـوارد وامتيـاز البيئـة      إنتاجيـة االبتكار والقدرة التنافسية من خـالل       
  .كبار املسؤولني احلكوميني، مبن فيهم وزراء االقتصاد والبيئة والتخطيط والصناعة واملالية

يم مــؤمتر ســيعقد يف وأخــريا، تعمــل اليونيــدو مــع جملــس نيفــسكي اإليكولــوجي لتنظــ    -٩٥
ــيا الوســطى         ــشرقية وآس ــا ال ــصناعة اخلــضراء يف أوروب ــهوض بال ــك لن ــاد الروســي، وذل . االحت

وسوف يستهدف املؤمتر على وجه اخلصوص أعـضاء الربملـان ويركـز علـى أفـضل املمارسـات                  
وسيوفر املؤمتر حمفال لالتفـاق علـى سياسـات         . يف سياسة وتكنولوجيا ومتويل الصناعة اخلضراء     

  .تراتيجيات لتكييفها والعتماد مبادرات الصناعة اخلضراء يف املنطقةواس
ــزم     املواضــيعيويف إطــار اجملــال    -٩٦ ــة، تعت ــشطة اإلنتاجي  للحــد مــن الفقــر مــن خــالل األن

اليونيدو أن تدعم بنـشاط االنتقـال حنـو تنويـع االقتـصاد بقيـادة القطـاع اخلـاص، وال سـيما يف                       
 برنـامج شـامل لتعزيـز منـشآت         جتريـب وهلـذا الغـرض، تعتـزم       . طقةالبلدان الغنية باملوارد يف املن    

التصنيع الصغرية واملتوسـطة يف كازاخـستان لتوسـيعه فيمـا بعـد ليـشمل بلـدانا أخـرى يف آسـيا             
ــاز   ــوب القوق ــات      . الوســطى وجن ــل عملي ــدمي اخلــدمات، مث ــى تق ــامج عل وســوف يركــز الربن

رة التنافـسية للمنـشآت واالرتقـاء هبـا،          املعياريـة، والنـهوض بالقـد      ومقارنتهاتشخيص املنشآت   
  . املصدرين، وخدمات التدريب واملعلومات واالستشارةواحتاداتوتطوير التجمعات 

ويف شىت أحناء املنطقة، وخـصوصا يف البلـدان الـيت تربطهـا عالقـات جتاريـة وثيقـة مـع                       -٩٧
يـز مكانتـه مـن    االحتاد األورويب، يواجـه كـل مـن القطـاعني العـام واخلـاص دعـوات ملحـة لتعز            

وهلــذا الــسبب، تعتــزم اليونيــدو تطبيــق الــدروس الــيت   . حيــث املــسؤولية االجتماعيــة املؤســسية 
. استخلصتها من املشروع الـذي قامـت بـه يف كرواتيـا بـشأن املـسؤولية االجتماعيـة املؤسـسية                   
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ــصغرية واملتوســطة يف       ــشآت ال ــهوض بتحــسني مــستدام ومتواصــل يف أداء املن واهلــدف هــو الن
وسـوف يوجـه    . الت البيئية واالجتماعية واالقتصادية يف أوروبا ويف الدول املستقلة حـديثا          اجملا

االهتمام أيـضا إىل تـرابط املنـشآت الـصغرية واملتوسـطة شـبكيا يف قطـاع صـناعة الـسيارات يف                   
  .مخسة بلدان

 ونظــرا إىل االخنفــاض الــشديد يف االســتثمار األجــنيب املباشــر، بــرز اهتمــام متزايــد يف     -٩٨
املنطقة لالعتماد على التجمعات الصناعية والتكنولوجية كوسيلة الجتـذاب االسـتثمار وتنويـع             

ــة     ــة الوصــول إىل األســواق الدولي ــز إمكاني ــصاد وتعزي ــوم    . االقت ــذلك، ســوف تق ــتجابة ل واس
اليونيــدو بتنظــيم حلقــة عمــل إقليميــة بــشأن التجمعــات الــصناعية يف أذربيجــان لــصاحل بلــدان   

 على ذلك، جيري حاليا إنشاء منصة لتشجيع االسـتثمار ورصـده لـصاحل آسـيا                وعالوة. املنطقة
وأخريا، تنهض اليونيدو مبـشروع لتعزيـز تـدفقات االسـتثمار والتكنولوجيـا             . الوسطى والقوقاز 

ــدان  ــا وآســيا   إىل بل ــة أوروب ــة ملنطق ــة األوروبي ــشتركة    اجلماع ــسوق امل ــة ال ــسهم يف تنمي ــا ي ، مم
تــرويج ويركــز املــشروع علــى إنــشاء شــبكة ل    . قتــصاد العــاملي وانــدماج هــذه البلــدان يف اال  

 كبوابـة إىل شـبكة      اجلماعـة األوروبيـة ملنطقـة أوروبـا وآسـيا          يف بلـدان     االستثمار والتكنولوجيـا  
  .اليونيدو يف مجيع أرجاء العامل

 التكنولـوجي كـأدوات لبنـاء       االستبـصار وسوف تواصل اليونيدو أيـضا تـرويج متـارين            -٩٩
وســوف تنطلــق هــذه اجلهــود مــن النجــاح الــذي . ء وصــنع القــرارات االســتراتيجيةتوافــق اآلرا

 الذي عقـد يف هنغاريـا بـشأن         ٢٠٠٧ لعام    التكنولوجي االستبصارمؤمتر القمة بشأن     أحرز يف 
واعتمدت القمة بيانا وزاريا بشأن استدامة توفر امليـاه ونوعيتـها           . إنتاجية املياه وإعادة تدويرها   

، تنـوي اليونيـدو املـضي       ٢٠١١ويف عام   .  والشرقية والدول املستقلة حديثا    يف أوروبا الوسطى  
يف استغالل شراكتها مع حكومة هنغاريا وتنظيم مؤمتر قمة بـشأن استبـصار التكنولوجيـا فيمـا            

  . املستدام يف قطاع الصناعةواإلنتاجيتعلق بالنفايات الصناعية 
ت يف جمـال التجـارة، تواصـل اليونيـدو تقـدمي            ويف إطار األولويـة املواضـيعية لبنـاء القـدرا           -١٠٠

املساعدة إىل البلدان يف املنطقة، وال سيما من أجل االرتقاء بسالسل القيمة فيهـا وتعزيـز القـدرة        
ويف إطـار كـال هـذين املوضـوعني، أصـبح لتقيـيم املطابقـة               . التنافسية يف قطاع األعمـال الزراعيـة      

ية الوصـول والتتبـع ومراقبـة النوعيـة أمهيـة حامسـة             وتوحيد املواصفات وإصدار الشهادات وإمكان    
وتنـوي اليونيـدو توسـيع نطـاق التعـاون الـتقين الـذي تقدمـه، ال سـيما يف                    . يف نظر بلدان املنطقـة    

ــشأن      ــشروعها اإلقليمــي ب ــة مل ــاز، كمتابع ــيا الوســطى والقوق ــاس    آس ــية والقي املواصــفات القياس
وستواصـل اليونيـدو التركيـز      . لتعاون االقتصادي واالختبار والنوعية، وذلك بالتعاون مع منظمة ا      
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وعـالوة علـى ذلـك،    . على تقييم االحتياجات وما يترتـب عليهـا مـن تـدريب يف جمـاالت حمـددة                
  .يتركز التعاون التقين على إنشاء املختربات الختبار النوعية يف أذربيجان وقريغيزستان

ــسمرب /األول ويف كــانون  -١٠١ ــدو التعــ  ٢٠١٠دي ــزم اليوني ــصادية    تعت ــة االقت ــع اللجن اون م
ألوروبا لدى األمم املتحدة ومع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومركز التجـارة الدوليـة لتنظـيم                
مؤمتر وزاري يف أذربيجان بـشأن املـساعدة مـن أجـل التجـارة يف آسـيا الوسـطى، مبـا يف ذلـك                        

صــحة ال التجــارة و يف جمــاملواصــفاتتنظــيم حــدث جــانيب عــن احلــواجز التقنيــة أمــام معــايري   
ومن املزمع استهالل مـشروع عـن مراقبـة األسـواق يف أذربيجـان أوال مث يف                 .  والنبات اإلنسان

ويرمي املشروع إىل تدعيم سلطة مراقبة األسـواق وكـذلك زيـادة الـوعي بـني            . البلدان اجملاورة 
  .املستهلكني ومنشآت األعمال بشأن حقوق ومسؤوليات كل طرف

رس اليونيـدو املزيـد مـن االهتمـام لـشراكتها مـع بعـض البلـدان يف                  وأخريا، سـوف تكـ      -١٠٢
املنطقــة، مثــل االحتــاد الروســي وتركيــا والبلــدان الــيت انــضمت إىل االحتــاد األورويب منــذ عــام    

وما زالت هذه البلدان تتلقى املـساعدة مـن اليونيـدو ولكنـها يف الوقـت ذاتـه جهـات                    . ٢٠٠٤
ارب مفيــدة، وكلــها ذات فائــدة عظيمــة بالنــسبة إىل ماحنــة هامــة إىل جانــب كوهنــا مــصادر جتــ

  .البلدان األقل تقدما يف املنطقة
    

    والكاريبـيالربنامج اإلقليمي ألمريكا الالتينية   -عاشرا  
 مـن هـذه الوثيقـة، فـإن اقتـصادات بلـدان             ٣ إىل   ١كما سبقت اإلشارة يف الفصول من         -١٠٣

ألزمة املاليـة العامليـة، ومـع ذلـك كـان االنتقـال حنـو                عانت كثريا من ا    والكاريبـيأمريكا الالتينية   
ففي أعقاب مخس سـنوات متواليـة مـن         .  تبشر باخلري  ٢٠١١االنتعاش عاجال واالحتماالت لعام     
 اخنفاضا  والكاريبـي يف املائة، سجلت بلدان أمريكا الالتينية        ٤منو يف الناتج احمللي اإلمجايل جتاوز       

وعانــت اقتــصادات هــذه البلــدان مــن اخنفــاض يف الطلــب . ٢٠٠٩ يف املائــة يف عــام ٢,١بنــسبة 
 من جراء االنكمـاش     سوًءاخلارجي ويف أسعار السلع األساسية من أجل صادراهتا، وازداد احلال           

وزاد مـن تفـاقم اخلــسارة يف الطلـب احمللـي اخنفــاض     . الـسريع يف االسـتهالك واالسـتثمار اخلــاص   
  .يب  والكاري املكسيك وإىل بلدان أمريكا الوسطى مبالغ احلواالت اليت يرسلها املهاجرون إىل

ويف العديد من البلـدان، حالـت سياسـات التـدابري املـضادة للتقلبـات، مبـا فيهـا الزيـادة              -١٠٤
، توقـف  ٢٠٠٩وحبلول هناية عـام    . اهلامة يف االستهالك احلكومي، دون تفاقم حدة االنكماش       

ان وحتـسنت ثقـة املـستهلك وبـرزت عالمـات           النشاط االقتصادي عـن التراجـع يف غالبيـة البلـد          
وكان االنتعاش يف أمريكا اجلنوبية أسرع وتـرية، بفـضل انتعـاش عـريض القاعـدة يف                 . االنتعاش
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وعلـى النقـيض مـن ذلـك،        . االستهالك احمللي وتصاعد الطلب اخلارجي، وخـصوصا مـن آسـيا          
ــى حتـــ       ــف علـ ــطى يتوقـ ــا الوسـ ــدان أمريكـ ــسيك ويف بلـ ــاش يف املكـ ــا زال االنتعـ سن األداء مـ

  .االقتصادي يف الواليات املتحدة األمريكية
، كانـــت اخلـــسائر يف وظـــائف العمـــل كـــبرية، ٢٠٠٩ويف النـــصف األول مـــن عـــام   -١٠٥

وخصوصا يف قطاعات الصناعة التحويلية، مما أدى إىل ارتفاع البطالـة يف القطـاع الرمسـي وإىل     
ــة يف القطــاع غــري الرمســي    ــاع العمال ــد أصــبح حــوايل . ارتف ــاطق  ٢,٥ فق ــون عامــل يف املن  ملي

، ممـا دفـع جممـوع البطالـة احلـضرية إىل      ٢٠٠٩احلضرية عاطلني عـن العمـل يف املنطقـة يف عـام        
وارتفاع مستويات البطالة يهدد جديا االنتعـاش االقتـصادي، إذ يـزداد الـضغط              .  مليونا ١٨,٤

ــة    ــدابري ولكــن هــامش. علــى احلكومــات لكــي تزيــد مــن حتــويالت التعويــضات االجتماعي  الت
اإلضافية املضادة للتقلبات ضيق يف العديـد مـن البلـدان، ال سـيما حيـث يتوقـف اإلنفـاق العـام           

  .إىل حد كبري على إيرادات تصدير النفط
 تــدرجييا، فــإن إجيــاد الــشروط الالزمــة لتحقيــق الــضريبـيوعنــدما يــضيق نطــاق احلــافز   -١٠٦

يصبح من جديـد التحـدي الرئيـسي يف املنطقـة      اإلنتاجيةزيادة يف االستثمار العام واخلاص ويف     
ويف الوقـت ذاتـه، يعـاين عـدد مـن      . يف سعيها حنو النمو املستدام وختفيض فوارق عدم املـساواة   

بلدان املنطقة من عودة واضحة إىل هياكل الصادرات التقليديـة الـيت تقـوم علـى أسـاس الـسلع                    
سيوية، فـإن مـن املمكـن للبلـدان الناميـة           وكما تبني مثال يف تطور التجربة اآل      . األوليةاألساسية  

 اإلنتاجيـة حقن االقتصاد العاملي مبزيد من القيمة املضافة، ولكن هذا يـستدعي تنويـع القـدرات                
  .وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز التعاون اإلقليمي يف ميدان االبتكار

هـة التحـديات   ، عمدت اليونيدو إىل صوغ استجابة اسـتراتيجية ملواج      ٢٠٠٦ويف عام     -١٠٧
ومنـذ ذلـك احلـني يتـصدى الربنـامج      . الناشئة، وذلك بالتعـاون مـع الـدول األعـضاء يف املنطقـة          

وتـوفر هـذه الوثيقـة فرصـة إضـافية لعـرض نـواتج وتطلعـات                . اإلقليمي لـبعض هـذه التحـديات      
) ب(وة علـى ذلـك، وعمـال بـالفقرة          وعـال . ٢-ق/١٣-العام م ع  الربنامج، وفقا لقرار املؤمتر     

ــدول       مــن ا ــتقين إىل ال ــشطة التعــاون ال ــذ أن ــة تنفي ــر حمــدث عــن حال ــدم تقري لقــرار املــذكور، ق
  .٢٠١٠مارس / آذار١٨ يف والكاريبـيجمموعة أمريكا الالتينية  األعضاء يف

ــع       -١٠٨ ــدعم لوضـ ــتراتيجية والـ ــشورة االسـ ــتمس املـ ــدة تلـ ــات عديـ ــدو طلبـ وتلقـــت اليونيـ
لــشروع يف عمليــة تغــيري هيكلــي وتنويــع  الــسياسات وذلــك مــن الــدول األعــضاء الــيت تنــوى ا 

وبـريو والـسلفادور وغواتيمـاال وكولومبيـا واملكـسيك           صناعي يف اقتـصاداهتا، ومنـها إكـوادور       
اللجنـة االقتـصادية    وعالوة على ذلك، ختطـط اليونيـدو لعقـد مـؤمتر بالتعـاون مـع                . ونيكاراغوا
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 يتنـاول موضـوع   ٢٠١١مـن عـام      يف النـصف الثـاين       الكاريبــي ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر     
  .التغري اهليكلي والسياسات الصناعية

 اليونيــدو ركّــزت، اإلنتاجيــةويف إطــار موضــوع احلــد مــن الفقــر مــن خــالل األنــشطة   -١١٠
 التكنولـوجي علـى تعزيـز التعـاون بـني القطـاعني اخلـاص               ستبصارمساعدهتا التقنية يف ميدان اال    

وقـد أويل اهتمـام خـاص       . ائي مـشترك وطويـل األجـل      والعام سعيا إىل حتقيق برنـامج عمـل إمنـ         
مـستقبل منتجـات   " ذات األولويـة، مثلمـا كـان احلـال يف مـشروع      اإلنتاجيـة لتطـوير الـسالسل   

ويف الوقـت   . "األنـسجة املـصنوعة مـن صـوف الالمـا         : أعايل هضبة األنـديز والوديـان الوسـطى       
ت قــضايا القـدرة التنافــسية لــدى  ذاتـه، مت تنظــيم عــدد مـن احللقــات الدراســية يف املنطقـة تناولــ   

  . والتنمية احملليةوتطوير التجمعاتاملنشآت الصغرية واملتوسطة، 
 اليونيدو جهودها حنـو النـهوض بالتعـاون بـني بلـدان      ركّزتوعلى املستوى اإلقليمي،    -١١٠

ومثة مثـاالن هلـذه االسـتراتيجية، ومهـا       . املنطقة وكذلك حنو عقد شراكات مع املناطق األخرى       
وعالوة علـى ذلـك، مت تنظـيم        . ية للنهوض باالستثمار بني بلدان اجلنوب وشراكة مع الصني        آل

سلسلة من اجلـوالت الدراسـية لتـشجيع تبـادل املعـارف وتنميـة األعمـال بـني أمريكـا الالتينيـة                      
  . من جهة وأفريقيا من جهة أخرى، كما حدث مؤخرا يف ميدان الطاقة املتجددةوالكاريبـي

 ذلـك، تـسعى اليونيـدو جاهـدة لتيـسري تبـادل الدرايـة واخلـربة الفنيـة ضـمن                     إضافة إىل   -١١١
ومــن أمثلــة هــذه االســتراتيجية مــصرف املعــارف الــصناعية الــذي صــمم مبثابــة خطــة   . املنطقــة

ومتكن اخلطة اليونيـدو مـن تنـاول االحتياجـات الفوريـة مـن املـساعدة         . شراكة ثالثية األطراف  
. ن تيسري تبادل املعارف وأفضل املمارسات بني بلـدان اجلنـوب       التقنية لدى الدول األعضاء وم    

وميكن للجهات املاحنة للمعارف أن تقدم درايتها الفنيـة جمانـا مـن خـالل موقـع لليونيـدو علـى                     
  .شبكة الويب خمصص هلذا الغرض

وأخـــريا، ويف إطـــار موضـــوع التنميـــة االقتـــصادية احملليـــة، تعمـــد اليونيـــدو إىل تعزيـــز   -١١٢
القـدرة  "وكمتابعـة لالجتمـاع الـدويل بـشأن     . مـصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة    مع  شراكتها  

، الـذي شـارك     "تطـوير التجمعـات والتنميـة احملليـة       : التنافسية لدى املنشآت الصغرية واملتوسطة    
ــام       ــد يف واشــنطن يف أواخــر ع ــذكور وعق ــصرف امل ــدو وامل ــه اليوني ــاقش ٢٠٠٧يف تنظيم ، ين

النهائيـة لربنـامج إقليمـي عـن تنميـة االقتـصاد احمللـي لـصاحل منطقـة                 الطرفان سبل وضع الـصيغة      
وســوف يــشمل الربنــامج توعيــة صــانعي الــسياسات، وتــدريب   . والكاريبـــيأمريكــا الالتينيــة 

ــدان   ــه املمارســني يف املي ــة،   . املــدربني، إىل جانــب توجي ــة االقتــصادية احمللي وفيمــا يتعلــق بالتنمي
 يف منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل النـهوض مبـشاريع          تعاونت اليونيدو مع مؤسسات أخـرى     
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بتمويـل مـن   ) بنمـا والـسلفادور ونيكـاراغوا   (التعاون التقين يف عدد من بلدان أمريكا الوسـطى       
  .صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

ــة         -١١٣ ــامليني للطاق ــديني ع ــى منت ــدو عل ــة، ركــزت اليوني ــة والبيئ ويف إطــار موضــوع الطاق
وشـارك يف   . ٢٠٠٩ والثـاين يف املكـسيك عـام         ٢٠٠٨ عقـد األول يف الربازيـل عـام          املتجددة،

وضم أكثـر مـن     .  اليونيدو وحكومة الربازيل والقطاع اخلاص يف الربازيل       ٢٠٠٨تنظيم منتدى   
 بلـدا وممـثلني حكـوميني رفيعـي املـستوى           ٤٠ مشارك من خلفيات شىت من أكثر مـن          ١ ٥٠٠

 يف ليـون،    ٢٠٠٩وعقـد منتـدى     . ريكـا الالتينيـة ومـن أفريقيـا       يف ميدان الطاقة والصناعة من أم     
وكـان املنتـديان   .  منـدوب ٣ ٠٠٠املكسيك، وشاركت يف تنظيمه حكومة البلد وحضره حنو        

مبثابة منصة مثينة للنهوض باسـتخدام الطاقـة املتجـددة، وبالتـايل تعزيـز االلتزامـات الـسياسية يف                   
  .سبيل تطوير نظم الطاقة البديلة

، الكاريبـــيواصــل اليونيــدو التزامهــا يف مرصــد الطاقــة املتجــددة ألمريكــا الالتينيــة و وت  -١١٤
ـــّع يف     الــذي أقــيم اســتجابة إلعــالن وزراء وممثلــي حكومــات البلــدان األيبرييــة األمريكيــة املوق

 ٢٠١١وكمتابعـــة هلـــذين املنتـــديني، تـــشمل خطـــة عمـــل عـــام  . ٢٠٠٦مونتيفيـــديو يف عـــام 
وعـالوة  .  القضايا املتصلة بكفاءة استخدام الطاقة يف قطـاع الـصناعة          للمرصد تركيزا قويا على   

، منظمة أمريكا الالتينية لـشؤون الطاقـة  على ذلك، دخلت اليونيدو مؤخرا يف اتفاق تعاون مع  
وذلك الستخدام املرصد كمنصة لتشجيع احلصول على موارد الطاقـة املتجـددة يف شـىت أحنـاء                 

 ن األنشطة التقنية يف مثانيـة بلـدان، وهـي إكـوادور وأوروغـواي             ومتارس حاليا طائفة م   . املنطقة
ــا واملكــسيك   وعقــد . وبــاراغواي والربازيــل واجلمهوريــة الدومينيكيــة وكوســتاريكا وكولومبي

  .اجتماع تقين يف كولومبيا مع النظراء احلكوميني واخلرباء من هذه البلدان
م الطاقـة يف قطـاع الـصناعة، قطعـت     ويف إطار الربنامج العاملي لتحسني كفاءة استخدا      -١١٥

اليونيدو شوطا ال بأس به يف املفاوضـات يف عـدة بلـدان لوضـع مـشاريع للتعـاون الـتقين ترمـي                       
وهلــذه . إىل حتويــل األســواق لــصاحل املنتجــات واخلــدمات الــيت تتــسم بكفــاءة اســتخدام الطاقــة 

رجنـتني والربازيـل وبـريو    الغاية، مثة مشاريع مقترحة توضـع يف صـيغتها النهائيـة يف كـل مـن األ                
واملكسيك للنهوض بتنفيذ معايري نظم إدارة الطاقة وزيـادة نـشر التكنولوجيـات الـصناعية الـيت                 

وقـد جـاء مـن كولومبيـا     . تتسم بكفاءة استخدام الطاقة لتقدميها الحقا إىل مرفـق البيئـة العامليـة      
  .أيضا طلب رمسي يف هذا الشأن

، صيغ برنامج فرعي إقليمي ملعاجلة األثـر البيئـي    "ريغلوبل مريكو "مشروع  ويف إطار     -١١٦
 لالنـضمام وجـاءت طلبـات     . ق علـى نطـاق ضـيّ      تعدين الذهب يـدويا   اء  ث بالزئبق من جرّ   للتلّو

-مجهوريــة(فنـــزويال إىل هــذا الربنــامج الفرعــي اإلقليمــي مــن إكــوادور والربازيــل وبــريو و       
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 ذلـك، مثـة مـشروع تعـاون تقـين قيـد             وعـالوة علـى   . وسورينام وشـيلي وكولومبيـا    ) البوليفارية
  .اإلعداد يف كولومبيا يستهدف جمتمعات التعدين يف مديرية أنتيوكيا

ــة  وتقــوم اليونيــدو، بالعمــل مــع    -١١٧ ــا الراقي  وحكومــة املركــز الــدويل للعلــوم والتكنولوجي
نميـة  املكسيك وبلدان أفريقية خمتـارة، بالتعـاون يف جمـال الطاقـة احلراريـة األرضـية مـن أجـل الت                    

، مـن شـأهنا أن تـوفر الـدعم الـتقين      ٢٠١١ومن املرتقب تنظيم جولة دراسية يف عام    . اإلنتاجية
ــة وللممــثلني مــن        ــة األفريقي ــة األرضــية للمؤســسات العام ــوارد احلراري واملؤســسي يف جمــال امل

 وبناء على الدراية الفنية والتكنولوجيا املطورة يف املكـسيك، سـريكز االهتمـام    . القطاع اخلاص 
  . يف املناطق الريفيةاإلنتاجيةبصفة خاصة على اجملال املتاح أمام األنشطة 

ويف إطــار األولويــة املواضــيعية لبنــاء القــدرات يف جمــال التجــارة، وضــعت اليونيــدو برناجمــا   -١١٨
بنمـــا والـــسلفادور وغواتيمـــاال (فرعيـــا إقليميـــا لتعزيـــز نظـــم النوعيـــة يف بلـــدان أمريكـــا الوســـطى 

بنــاء علــى طلــب مــن أمانــة التكامــل االقتــصادي ألمريكــا   ) يكــاراغوا وهنــدوراسوكوســتاريكا ون
 والقـضايا   وسوف يتنـاول الربنـامج كـال مـن قـضايا املعـايري والقيـاس واالختبـار والنوعيـة                  . الوسطى

املتصلة بالصحة مثل التدابري والسجالت الصحية وعمليات التفتيش وحتليل املياه والرصد وإمكانيـة             
  .مت إعداد مقترح ملشروع تعاون تقين يف جمال األمن الغذائي من أجل كوباكما . التتبع
وعــالوة علــى ذلــك، تعتــزم اليونيــدو تكــريس اجتمــاع فريــق اخلــرباء اإلقليمــي الثالــث   -١١٩

 ملوضوع سالسل القيمة الزراعية الـصناعية، وعلـى         ٢٠١١ يف عام    الكاريبـيألمريكا الالتينية و  
عيمها علـى املـستويني احمللـي واإلقليمـي وبـشأن كيفيـة مـساندة               وجه التحديد بشأن كيفيـة تـد      

وسوف يـسبق االجتمـاع مرحلـة حتـضريية سـوف      . أصحاب املصلحة الوطنيني يف هذه اجلهود     
تنظم اليونيدو أثناءها سلسلة من املؤمترات الفيديوية مع النظراء الرئيـسيني يف مـشاريع التعـاون                

وسـيوفر االجتمـاع بالـذات حمفـال للبلـدان          . نيدو يف املنطقـة   التقين ذات الصلة اليت تقوم هبا اليو      
  .لكي تعرض فيه أبرز املالمح وتعمل معا على تقييم احلاجة إىل املساعدة التقنية

وأخــريا، تكــرس اليونيــدو اهتمامــا خاصــا إىل جتديــد شــراكتها مــع بعــض البلــدان يف       -١٢٠
وض لوضـع جـدول ملعاجلـة املتـأخرات         وقد جنحت اليونيدو وحكومة الربازيل يف التفـا       . املنطقة

ــز الــشراكة يف إطــار التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب،       املــستحقة علــى ذلــك البلــد كوســيلة لتعزي
ــا      ــى أفريقي ــام عل ــز االهتم ــوارد املتجــددة وبتركي ــب   . وخــصوصا يف جمــال امل ــشئ مكت ــد أن وق
  .قينلليونيدو يف الربازيل ومثة عدة مقترحات قيد املناقشة يف جمال التعاون الت

    
    اختاذهمن اجمللس  املطلوب إلجراءا  -حادي عشر

  . هذه الوثيقةلعلّ اجمللس يوّد أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف  -١٢١


