وزارة الدولة لشئون البيئة
الفصل الثالث والعشرين
اإلدارة المركزية لمتعاون والعالقات الدولية والدعم الفني
مقدمة
في إطار السعي نحو االرتقاء بالوضع البيئي ،وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة ،قاامات الاو ازرة مان ا ل
اإلدارة المركزية لمتعاون والع قات الدولية والدعم الفني بالعديد من الجهود واألنشطة التي من شأنها إنشاء
شبكة من الع قات المترابطة بين إدارات الجهاز الم تمفة والمؤسسات اإلقميمية والدولية العاممة فاي ماجاال
حماية البيئة والتنمية المستدامة.

األنشطة والبرامج والمشروعات
.1

إعداد دراسة فنية عن الموقف الحالي لمم مفات الصمبة في القاهرة الكبرى تادعايامااً لاماقاتارح مشاروع

.2

إعداد عرض لمشروع إعادة تدوير قش األرز واست دامه في مشروعات صايايارة فاي ماناطاقاة الادلاتاا

إنشاء مسة مراكز لفرز وتدوير والت مص النهائي من الم مفات وارسالها لمجهات المانحة.
إلنتاج عمف حيواني لتمويمه من برنامج المساعدات الكورية بالتعاون مع و ازرة الزراعة.

.3

التنسيق مع الجانب الكوري لبحث إمكااناياة تانافاياذ مارحاماة تاكاماياماياة لاماشاروع إدارة ما امافاات الازئاباق
باإلسكندرية إلضافة وحدة لمعالجة الممبات الموفرة لمطاقة غير الفموروسنت.

.4

إعداد عرض لمشروع لتوليد الياز الحراري من قش األرز بالدقهمية بتمويل صيني.

.5

التقدم بمقترح مشروع إنشااء ماحاطاة تاحاماياة لامامايااى فاي إحادى قارى الاعارياش لا اساتافاادة مان الامانا
اليابانية.

.6

التقدم بمقترح مشروعين إلنتاج الطاقة الشمسية ودعم وحدة الامارأة فاي إطاار الاتاعااون ماع اساتا ارلاياا
ونيوزيمندا.
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.7

التاقادم باقاائاماة الاماشاروعاات فاي إطاار بارنااماج الاماسااعادات الافاناياة وبارنااماج الامانا الاياابااناياة لاعاام
.2112/2111

.8

اإلنتهاء من التفاوض مع المفوضية األوروبية لصياغاة وتاوقاياع عاقاد "مشاروع دعام وتاناماياة حاقاوق

اإلنسان البيئية" الممول بمبمغ  511ألف يورو ،ومميون جنيه مصري مساهمة من صانادوق حامااياة
البيئة وتم البدء في تنفيذ المشروع.

.9

ت صيص تمويل فرنسي لمشروع النقل المستدام بقيمة مميون يورو لجهاز شئون البيئة .

 .11تحديث قاعدة البيانات واعداد قائمة بالمشروعات األجاناباياة فاي جاهااز شائاون الابايائاة باالاتاعااون ماع
اإلدارات المعنية دا ل الو ازرة.

اإلتفاقيات الدولية والمحمية :
.1

إعداد التقرير السنوي لتقييم اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التموث والتنسيق إلعادة اناتا ااب
أعضاء لجنة االلتزام القانوني ل تفاقية.

.2

التنسيق مع و ازرتي ال ارجية والت طيط والتعاون الدولى والجهات المعنية لمتصديق عمى بروتاوكاول
اإلدارة الساحمية المتكاممة.

.3

تفعيل مقترح االتفاق المالي المقدم من طة عمل البحر المتوسط بو ازرة الدولة لشئون الابايائاة لادعام
أنشطة مشروع الشراكة المتوسطية بمبمغ  6111دوالر .

.4

التنسيق مع و ازرة ال ارجياة بشاان تاحادياث الابايااناات الا ااصاة باالاماناظاماات الاعااماماة فاي الاماجااالت
اإلقتصادية واإلجتماعية التابعة لألمم المتحدة.

المؤتمرات والندوات واإلجتماعات :
.1

عمى المستوى العربي  :فقد شاركت الو ازرة في العديد مان االجاتامااعاات الا ااصاة باالاتاعااون الاعارباي
وتتضمن:
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أ.

إجتماع الفريق العربي لمتابعة اإلتفاقيات البيئية الدولية ال اصة باالاماواد الاكاياماياائاياة والانافااياات
ال طرة 11-9يناير2111

ب .الاماشاااركااة فااى إجاتاماااعااات الاادورة الساااباعااة لاماجانااة الاماصاريااة السااودانايااة الاماشاتااركااة ماان -27
28مارس.2111
ج .المشاركة فى اإلجتماع الوزاري الرابع عشر لمجماس الاهايائاة اإلقاماياماياة لاماماحاافاظاة عاماى الاباحار
األحمر و ميج عدن والذي تم عقدى بمدينة العقبة باألردن في 24مارس.2111
د .المشاركة فى إجتماع المجموعة التفاوضية العربية بشأن مفاوضات تيير المنااخ ا ل الافاتارة
من 21 -19أبريل.2111
ه .المشاركة فى اإلجتماع العربي اإلقميمي التحضيري لمؤتمر ريو  21+والذي نتاج عاناه إعا ن
المسودة صفر

ل الفترة من  17-16أكتوبر. 2111

و .المشاركة فى سمسمة إجتماعات الدورة الثالثة عشرة لمجنة المشتركة لمبيائاة والاتاناماياة فاي الاوطان
العربي من يوم 19-18أكتوبر.2111
عمى المستوى األفريقي  ( :مؤتمر وزراء البيئة األفارقة والهيئات التابعة له)

.2

اإلعداد إلجتماعات مؤتمر وزراء البيئة األفارقة ،كما كاثافات الاو ازرة جاهاودهاا مان أجال الاتاناساياق ماع

األقاليم اإلفريقية الم اتامافاة و ااصاة إقامايام غارب وجاناوب إفارياقاياا ،كاماا حارصات عاماى ماتااباعاة إتاماام
إجراءات سداد حصة مصر في صندوق مؤتمر وزراء البيئة األفارقة.
عمى المستوى الدولي  :المشاركة في عدة اجتماعات إقاماياماياة و دولاياة لاتافاعايال االتافااقاياات الادولاياة

.3

ومنها -:
أ.

المشاركة في إجتماع نقاط اإلتصال الوطنية التابع لبرنامج الشراكة المتاوساطاياة الاذي عاقاد فاي
روما

ل الفترة من  11-11يناير  2111واعداد تقرير بنتائج االجتماع .
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ب .المشاركة فى إجتماع لجنة البحر المتوسط لمتناماياة الاماساتاداماة الا ارباع عشار الاذي عاقاد فاي مااياو
 2111في جمهورية الجبل األسود في إطار اإلهتمام المتزايد بمواكبة أهم المستجدات فاي ماجاال
التنمية المستدامة.
ج .المشاركة فى اإلجتماعات ال ااصاة باماتااباعاة اإلتافااقاياات الا ااصاة باالاماواد الاكاياماياائاياة والانافااياات
ال طرة ،التصحر ،التنوع البيولوجى.

التنسيق والتعاون مع الو ازرات والجهات األخرى :
التعاون مع الدول اإلفريقية:

.1

شهدت الفترة السابقة نشاطاً مكثفاً من قبل الو ازرة بالتعاون مع كل من و ازرة ال ارجية وو ازرة التعاون الدولي
والسفارات المصرية في كل من كينيا – رواندا – بوروندي – الكونيو – إثيوبيا – أوغندا – السودان لبحث
التعاون في المجاالت البيئاياة وبانااء الاقادرات وتاحادياد الاماشاكا ت الابايائاياة فاي كال دولاة وعاقاد الاعادياد مان
المقاءات التي أسفرت عن :
وضع آلية تاعااون لاماحافااظ عاماى ناوعاياة الامايااى باحاوض ناهار الانايال والاحاد مان آثاار الاتايايارات

أ.

المنا ية.
ب .التنسيق مع السفارات المصرية لنقل ال برات المصرية والادعام الافاناي واعاداد الابا ارماج الاتادرياباياة
اصة فى مجاالت ( نوعية المياى -الرصد البيئي – تطهير الاباحايارات مان الاتاماوث -الاتايايارات
المنا ية ).
ج.

إعداد تقرير عن التعاون مع الدول اإلفريقية وب اصة دول حوض النيل في مجال حماية البيئة.

د.

ل برنامج بناء القدرات ،في إطاار تافاعايال ماذكارة

دعم التعاون بين مصر وجنوب إفريقيا من
التفاهم التي تم توقيعها بين البمدين.
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.2

التعاون مع الدول العربية:

شاركت الو ازرة في العديد من األنشطة البيئية تحت مظمة جامعة الدول العربية مثل:
أ .التوقيع عمى البرنامج التنفيذي األول في مجال حماية البيئة

ل الربع األول مان ياناايار 2111

مع العراق.
ب .عقد إجتماع تنسيقي لممثمي الجهات المصرية إلعاداد لامادورة األولاى لاماجاناة الاماشاتاركاة الاماصارياة
اإلماراتية وتقديم مقترح البرنامج التنفيذي األول لعرضه عمى الجااناب اإلماا ارتاي إلباداء الارأي فاياه
وتمت الموافقة عمى التوقيع .
ج .مناقشة المسودة الثانية ل طة العمل العربية لمتعامل مع قضايا تيير المناخ

ل الفترة من -17

18أبريل.2111
د .إط ق المبادرة العربية تحت عنوان "التخمص من الرصاص في الدهانات"

ل إنعقاد اإلجتامااع

الاثامن والعشرون لمفريق العربي المعنى باإلتفاقيات البيئية الدولية ال ااصاة باالاماواد الاكاياماياائاياة و
النفايات ال طرة بجامعة الدولة العربية والذي تم عقدى

ل الفترة من14-11أبريل.2111

ه .إعتماد الموقع اإللكتروني لبروتوكول الوصاول إلاى الاماوارد الاو ارثاياة والاتاقااسام الاماناصاف لاماماناافاع
الناشئة عن إتفاقية التنوع البيولوجي الموقعة في 29أكتوبر 2111وذلك باالاماياات الارساماياة لاألمام
المتحدة.
و .حصول مصر عمى عضوية المكتب التنفاياذي لامامارة الاثاالاثاة عاماى الاتاوالاي لاماجاماس وزراء الابايائاة
العرب في إجتماع مجمس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة في دورته الاثالثة والعشرين.
ز .التنسيق مع و ازرة ال ارجية لمتوقيع عمى النظام األساسي لمرفق البيئة العربي.
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التعاون مع الدول األسيوية :

.3

أ .في إطار تفعيل نتائج زيارة السيد الوزير لكل من الصايان وكاورياا الاجاناوباياة ،تام إجاراء مافااوضاات
لمبدء في تنفيذ مشروع إلنتاج الطاقة من الم مفات الزراعية.
ب .إعداد المسودة النهائية لمذكرة التفاهم مع الهند والتجهيز لتوقيعها من

ل و ازرة ال ارجية .

ج .التعاون مع المعهد الكوري لتنمية الاماوارد الاباشارياة وعاقاد ورش عامال والابارنااماج الاتادرياباي الادولاي
لمسياسات البيئية.
د .التواصل مع لجنة العموم والتكاناولاوجاياا بابامادياة تايااناجايان لاباحاث الاتاعااون فاي ماوضاوعاات ماحاارق
الم مفات البمدية ومحطات معالجة مياى الصرف فاي الاقارى والاماناشاات الصانااعاياة بااإلضاافاة إلاى
إست دام الطاقة المتجددة.
التعاون مع الدول األوروبية :

.4

الع قات المصرية اإليطالية:

أ.

شهدت الع قات تطو اًر جيداً واستكماال لتنفيذ عدد من المشروعات ضمن إتفاقية مبادلة الادياون اإلياطاالاياة
ومنها:


التنسيق ل ستفادة من برنامج دعم اإلستيراد السمعي اإليطالي لمحصول عمى  3مميون يورو كمنحة.



ل مبادلة الديون اإليطالية بمبمغ  11مميون

الحصول عمى الموافقة لدعم المحميات الطبيعية من

يورو واإلستفادة من المبمغ الماتاباقاي والاباالاغ  226ألاف ياورو لادعام ما اركاز الازوار فاي الاماحاماياات
الطبيعية.
ب .الع قات المصرية األلمانية
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بحث التعاون مع الجانب األلماني في مجال آلية التنمية الاناظايافاة مان ا ل الاتاعااون ماع أحاد
المعاهد األلمانية إلنشاء نظام لرصد اإلنبعاثات في إطار مبادرة تيير المناخ األلمانية.



توقيع عقد مع اإلستشاري إلعداد إستراتيجية الم مفات الصمبة والممول من وكالة التعاون الفني
األلماني  GIZوالتنسيق معها وبنك التعمير األلماني لتأسيس البرنامج المصري الاوطاناي إلدارة
الم مفات الصمبة إلنشاء كيان مؤسسي جديد إلدارة الم مفات الصمبة عمى المستوى القومي.

ج.

الع قات المصرية الهولندية

تمت دراسة تقرير البعثة الاهاولانادياة الاتاي زارت مصار عاام  2111لاتاقايايام سابال الاتاعااون ماع عادد مان
الو ازرات المصرية لحماية الدلتا وقد تم وضع رؤية لدور و ازرة البيئة في هذى المبادرة ومقترح المشروعاات
التي يمكن القيام بها في هذا الشأن تمهيداً لمناقشتها مع الجانب الهولندي وكذلك المشاركة ( كاما ارقاب )
في ورشة العمل األولى ضمن فعاليات أسبوع المياى الذي نظمتاه السافاارة الاهاولانادياة باالاقااهارة فاي ياوناياو
.2111

صورة ( )1-23بحث سبل التعاون البيئي مع المممكة الهولندية
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الع قات المصرية التشيكية

د.

تفعيل مذكرة التفاهم الثنائية مع جمهورية التشيك من

ل اإلستفادة من ابارات الاجااناب الاتاشاياكاي فاي

مجال تحميل الوضع الراهن ووضع المؤشرات وكتابة تقارير حول التنمية المستدامة.

صورة ( )2-23جورج يمتقي بوفد من خبراء التشيك لتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة

.5

التعاون مع دول األمريكيتين :
تفعيل مذكرة التفااهام الاثاناائاياة ماع الاماكاساياك فاي ماجاال إدارة ناوعاياة الاهاواء با يافااد ماتا اصاصايان

أ.

ل ستفادة من برات المكسيك وبحث التعاون في مجال إدارة الم مفات.
ب.

تفعيل التعاون مع وكالة التعاون الب ارزياماياة عاماى الاماساتاوى الاثاناائاي فاي ماجاال إدارة الاما امافاات
الصمبة واقتراح مذكرة تفاهم ثنائية لتكون مظمة لهذا التعاون ،وعمى مستوى التعاون الث ثاي فاي
أفريقيا تم إقتراح برنامج تنفيذي لتبادل ال برات وبناء القدرات وتنفيذ المشروعاات الاماشاتاركاة فاى
القارة اإلفريقية تفعي ً لمذكرة التفاهم الموقعة بين و ازرة ال ارجية المصرية ووكالة التعاون الدولي
الب ارزيمية في .2119
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التعاون مع اإلتحاد األوروبي والمنظمات الدولية :

.6

أ.المنظمات الدولية متعددة األطراف العاممة بالخارج:


اتفاقية المشاركة المصرية األوروبية (:)SAAP


اإلنتهاء من مشروع التوأمة المؤساساياة ماع و ازرة الابايائاة الافاياد ارلاياة األلامااناياة فاي ماجاال إدارة
الت مص من المواد والم مفات الصمبة ،وكذا ال طرة بتكمفة إجمالية  1،6مميون يورو.



التنسيق مع برنامج الدعم الفني وتبادل المعمومات ( )TAIEXإلرسال مجموعة مان الا اباراء
الفنيين بالجهاز إلى معهد بيئي باالتحاد األوروبي لعمل زيارات ميداناياة لاماتاعارياف باالاتاقاناياات
الجديدة في مجال الطاقة.

دراسة مشروعي مرسوم بقانون لمموافقة عمى اتفاقيتين مع اإلتحححاد األوروبحي فحي إطحار الحيحة الحجحوار
والمشاركة األوروبية :حيث تتعمق االتفاقية األولى بشأن البرنامج الوطني التأشيري و طة العمل لمساناوات
الث ث القادمة ،والثانية بشأن برنامج حوض البحر المتوسط التابع لمكون عبر الحدود .كما تم التقدم بعدد
من مقترحات المشروعات لتنفيذها في إطار هاتين االتفاقيتين.
مبادرة آفاق )Horizon 2020( 2121



تضم المبادرة ث ث مكونات :مكون تنفيذ المشروعات ،مكون بناء القدرات ،مكون التقييم والمتابعة.


مكون تنفيذ المحشحروعحات :تام الاتاناساياق ماع باناك اإلساتاثاماار األوروباي لاعاقاد زياارات ماياداناياة
لمحافظة اإلسكندرية واجتماع ال براء الفنيين المعنيين ب عداد دراسة الجدوى الامابادئاياة لاماشاروع
اإلدارة المتكاممة لمم مفات ال طرة ،والتي تم اإلنتهاء من صياغتها.



مكون بناء القدرات :تم التناساياق ماع بارنااماج الاباحار الاماتاوساط لابانااء الاقادرات الاماعاناى باتانافاياذ
الدورات التدريبية لبناء قدرات العاممين بالجهاز وقد تم تدريب عدد  41موظاف مان ا ل 12
برنامج تدريبي.
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ب.


المنظمات الدولية متعددة األطراف:

اإلتحاد من اجل المتوسط (:)Union For Mediterranean


يقسم العمل بسكرتارية المتوسط إلى عدة أمانات منها أماناة الساكارتاارياة لشائاون الابايائاة والامايااى،
ويتم التعاون مع السكرتارية وو ازرة الا اارجاياة فاي عادة ماجااالت بايائاياة ،بااإلضاافاة إلاى ماتااباعاة

المشروعات التي تم الموافقة المبدئاياة عاماياهاا والاتاعاديا ت الاتاى تام إد االاهاا عاماى عاروض هاذة
المشروعات لمتوافق مع معايير التمويل الدولية وذلك لمبدء في عممية البحث عن التمويال الا زم

لممشروعات المقدمة وهى :


إستزراع الحزام األ ضر اإلقميمي لمدن جنوب المتاوساط با ساتا ادام مايااى الصارف الصاحاي
المعالج.





إنشاء نظام إنذار مبكر إقميمي وشبكة رصد لمتابعة إرتفاع مستوي سط البحر.



تجهيز كافة الموانئ المطمة عمي البحر المتوسط بوسائل إستقبال م مفات السفن والناق ت.

دراسة مشروع اإلع ن ال تامي لماماؤتامار الاوزاري لاماتاناماياة الاماساتاداماة باماباادرة مان اإلتاحااد مان
أجل المتوسط

ج.


المنظمات الدولية متعددة األطراف العاممة بمصر:

بنك االستثمار األوروبي (:)EIB

تم تعيين مجموعة من ال براء من قبل البنك إلعداد دراسة جدوى مابادئاياة لاماشاروع اإلدارة الاماتاكااماماة
لمم مفات ال طرة بمدينة اإلسكندرية المعروف ب سم "مد المدفن الصحي بالناصرية" من


ل منحة.

التعاون مع برنامج األمم المتحدة لمبيئة : UNEP


التاناساياق ماع بارنااماج األمام الاماتاحادة لامابايائاة ( )UNEPفاي شاباكاة الاماعاماوماات اإلقاماياماياة حاول

"المؤشرات البيئية" والتي تساهم في إعداد التقارير البيئية اإلقميمية وتقارير حالة البيئاة الاوطاناياة
مع ضمان جودة ودقة البيانات.
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اإلعداد لمدورة اإلستثنائية الثانية عشر لممجمس الحاكم لابارنااماج األمام الاماتاحادة لامابايائاة والاماقارر

ل الفترة من  22-21فبراير  2112تحت عنوان "األجندة البيئية في العالم المتحغحيحر:

عقدى

من استوكهولم  -1972ريو ."2312
د.


رابعا :موضوعات أخرى:
د ارساة الاجاواناب الافانايااة لاماسااودة الااوثاائااق الصااادرة مااؤ ا اًر عان الاجاماعاياة األوروماتااوساطاياة لاألقااالاياام
والمحميات ( )ARLEMبشأن الع قة بين التصحر والتيايارات الاماناا اياة فاي ماناطاقاة حاوض الاباحار

المتوسط.


التنسيق مع و ازرة ال ارجية ل عداد لممؤتمر الوزاري لمتنمية الحضرية المستدامة.

التعاون مع الهيئة اإلقميمية لممحافظة عمى بيئة البحر األحمر وخميج عدن


التنسيق مع اإلدارات الماعاناياة لاما ارجاعاة وتضامايان الارؤياة الاماصارياة لاعارضاهاا فاي اإلجاتامااع الاوزاري
لمجمس الهيئة اإلقميمية لممحافظة عمى بيئة البحر األحمر و ميج عدن.



متابعة أنشطة الهيئة فيما ي تص بمشروعات التوعية البيئاياة وبانااء الاقادرات والادور اإلشا ارفاي لاماهايائاة
عمى الدراسات ال اصة بقناة البحرين بين إسرائيل واألردن.

بناء القدرات ورفع الكفاءات :
 .1المشاركة في ورشة عمل "الفرص واألولويات" في مجال التييرات المنا ية في المنطقة العرباياة والاتاي
عقدت

ل الفترة من  21-16يناير 2111

 .2المشاركة في ورشة العمل بالتعاون ماع ماركاز الابايائاة والاتاناماياة لا قامايام الاعارباي وأوروباا حاول "الحنحوع
االجتماعي والتغيرات المناخية" التي عقدت بالقاهرة من  19-17مايو .2111
 .3المشاركة في ورش العمل الوطنية التشاورية عن "تقحريحر  2312الحمحتحوسحطحي" باالاقااهارة ياوم1ماارس
2111
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 .4عقد ورشة عمل حول "العواصف الحرمحمحيحة والحتحرابحيحة" الاتاي عاقادت باالاباحاريان ا ل الافاتارة مان -1/3
.2111/2/1
 .5حضور ورشة عمل بشأن "اتفاقية حماية الحوتيات في البحححر الحمحتحوسحط والحبحححر األسحود والحمحنحاطحق
المتاخمة من األطمس واتفاقية الطيور المائية األفريقية /أوروأسيوية".
 .6المشاركة في دورة تدريبية في مجال "منهج النظام البيئي إلدارة المناطق الساحمية"

ل الفاتارة -12

 2111/12/14بجدة.
 .7التنسيق مع برنامج األمم المتحدة لمبيئة ( ) UNEPلتنظيم دورات تدريبية بالتاعااون ماع الابارنااماج لادعام
القدرات في "مجاالت إدارة المناطق القاحمة".
 .8التدريب عمى قاعدة البيانات ال اصة با "المشروعات البيئية ومتابعة االتفاقيات الدولية البيئية".
 .9المشاركة في الدورة التدريبية لا "منهج النظام البيئي" باليردقة .2111/11-8
 .11التنسيق بشأن البرامج التدريبية المقدمة من كل من الياباان وكاورياا فاي ماجااالت ماثال "تحجحارة الحكحربحون
وادارة نوعية الهواء وادارة المخمفات الزراعية والصمبة".
 .11التنسيق إلعداد البرنامج التدريبي ال اص با " تقدير حساسيحة الشحعحاب الحمحرجحانحيحة لحمحضحغحوط الحبحيحئحيحة
بالغردقة" .
 .12المشاركة في ندوة "مراقبة تدهور األراضي والجفاف فحي الحدول الحعحربحيحة" بحالحمحركحز الحعحربحي لحدراسحات
المناطق الجافة واألراضي القاحمة .2311/11/13-11
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قائمة ببعض المختصرات المستخدمة في التقرير
EIPICO

Egyptian International pharmaceutical Industries Organization

EPAP

Environment Pollution Abatement Program

GEF

Global Environment Facility

GIS

Geographical Information Systems
Globally Harmonized System of Classification & Labeling of

GHS
Chemicals
HCFC

Hydro Chlorofluorocarbon

HPMP

Hydro Chlorofluorocarbon Phase out Management Plan

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change

JICA

Japanese International Cooperation Agency

KOICA

Korea International Cooperation Agency

NIE

National Implementing Entity

NPP

National Phase out Plan

NIST

National Institute for Standards & Technology

OSEC

Organization of Safety & Cooperation in Europe

PCBs

Polychlorinated Biphenyls

POA

Program of Activity

PROPER

Program for Pollution Control, evaluation & Rating

UNDP

United Nations Development Program

UNIDO

United Nations Industrial Development Organization
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