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تمهيد
من المدير العام

كمبوديا يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ ،وقريغزيستان يف أوروبا
وآسيا الوسطىُ .
وسيستحدث آخر الربامج التجريبية للرشاكة
ُ
القطرية يف املنطقة العربية يف عام .٢٠١٨
ومن أجل تعزيز املبادرات الرئيسية مثل عقد التنمية
ُ
الصناعية الثالث يف أفريقيا وبرامج الرشاكة القطرية ،سنواصل
االستفادة من أسس تعاوننا الراسخ مع الرشكاء يف التنمية ،مبا
فهيم الدول األعضاء واجلهات املاحنة واملؤسسات املالية الدولية
الرئيسية ووكاالت األمم املتحدة الشقيقة وجمموعة العرشين
وجمموعة الربيكس.
َّ ً
ويف عام  ،٢٠١٧استفادت اليونيدو جمددا من دورها
َّ
املستجدة .ومن بني
كمحفل جامع من أجل معاجلة املسائل
ً
هذه املسائل املهمة بالنسبة لنا مجيعا أثر الثورة التكنولوجية
اجلديدة ،املعروفة باسم “الثورة الصناعية اجلديدة” ،عىل العاملة.
ويف هذا السياق ،شاركنا يف تنظيم أول مؤمتر قمة عاليم للصناعة
التحويلية والتصنيع يف أبو ظيب يف آذار/مارس.
َ
ًّ
أساسيا لتحسني
االبتكار
ولطاملا اعتربت اليونيدو
َّ
اإلنتاج املتسم بالكفاءة يف استخدام املوارد ولزيادة املخرجات
واإلنتاجية ،فهو يسهم يف ِّ
احلد من ُّ
التلوث ويساعد عىل التخفيف
من آثار ُّ
تغي املناخ .ولذلك ،واصلت اليونيدو يف عام  ٢٠١٧تعزيز
االقتصاد الدائري والصناعة اخلرضاء كمفهومني من شأهنام أن
جيعال اإلنتاج واالسهتالك أكرث استدامة.
َّ
وشدد منتدى فيينا اخلامس للطاقة ،الذي حرضه مشاركون
ً
من  ١٢٨بلدا ،عىل الروابط بني أهداف التنمية املستدامة والطاقة
ً
والتنمية واملناخَّ ،
وأعد اتفاقا بشأن  ١٠رسائل رئيسية بشأن دور
الطاقة يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة واتفاق باريس.

إنه ملن دواعي عظيم رسوري أن أعرض تقرير اليونيدو السنوي
ً ً
لعام  ،٢٠١٧وقد كان عاما نشطا آخر بالنسبة إىل املنظمة.
ففي بداية العامَّ ،
رحبنا بأنطونيو غوترييش عىل رأس
األمم املتحدة ،وهو قائد ِّ
متحمس خلطة عام  ٢٠٣٠بوصفها
ِّ
ِّ
ِّ
للتحديات العاملية الراهنة ،ومتطلع إىل إحداث
التصدي
مفتاح
ُّ
حتول يف منظومة األمم املتحدة اإلنامئية من أجل خدمة
املحتاجني عىل حنو أفضل .وإنين أشاطره رؤيته ،وأدعم جهوده
ملعاجلة األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة بطريقة متوازنة.
وقد كان االستعراض ِّ
املتعمق األول لتنفيذ أهداف التنمية
املستدامة الذي قام به املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعين
بالتنمية املستدامة ،والذي أسهم فيه جملس التنمية الصناعية
ً ً
مهم بالنسبة لليونيدو ،ألنه َّ
كبرياًّ ،
تضمن
التابع لليونيدو إسهاما
ً ِّ ً
متعمقا للهدف  9من أهداف التنمية املستدامة.
استعراضا
ويف السنة األوىل اليت تلت اختاذ قرار اجلمعية العامة
َّ
بشأن عقد التنمية الصناعية الثالث يف أفريقيا ،نظمت اليونيدو،
ً
بوصفها الوكالة الرائدة يف تنفيذه ،أحداثا رفيعة املستوى يف
نيويورك وفيينا حظيت حبضور ِّ
جيد .وبغية ترمجة االلزتامات
َّ
السياسية إىل إجراءات عىل أرض الواقع ،أكد الرشكاء الرئيسيون
يف بيان مشرتك عىل ُّ
متسكهم باالضطالع بربامج مشرتكة يف
هذا الصدد.
ُ
ِّ
َّ
وال يزال برنامج الرشاكة القطرية يشكل حل املنظمة
الكبري األثر والقائم عىل الرشاكات جلعل التنمية الصناعية
ً
ً
الشاملة للجميع واملستدامة واقعا ملموسا يف أفريقيا وخارجها.
ويف هناية عام َّ ،٢٠١٧
وسعنا نطاق املرحلة التجريبية
ُ
لربنامج الرشاكة القطرية حبيث تشمل منطقتني إضافيتني ،وهام:
v

ً
واستجابة للثقة اليت وضعهتا الدول األعضاء يف املنظمة،
فإننا نواصل حتسني سبلنا لإلبالغ عن األداء التنظييم والنتاجئ
اإلنامئية .وترد يف املرفق معلومات كمية عن مؤرشات أهداف
التنمية املستدامة ومؤرشات اإلطار املتكامل بشأن النتاجئ
ُّ
ً
واألداء .وقد اتذت هذا العام أيضا خطوات مهمة صوب
اإلطار املتكامل املقبل بشأن النتاجئ واألداء ،مبا ِّ
جيسد العنارص
ِّ
اجلديدة لإلطار الربناميج املتوسط األجل  ،2021-٢٠١٨ويوفر
ً َّ ً ِّ
حمسنة لالطالع عىل مساهمة املنظمة الفريدة يف التنمية
أداة
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وأهداف التنمية املستدامة.
ِّ
وسيتناول تقريرنا السنوي املقبل ،الذي سيغطي عام  ،٢٠١٨يف
ُ
جممله اإلطار الربناميج املتوسط األجل  2021-2018الذي أ َّقر
ً
حديثا باستخدام اإلطار املتكامل َّ
املحدث بشأن النتاجئ واألداء.
وال يسع املجال يف هذا التقرير ،بالنظر إىل رضورة اإلجياز
واف جلميع إجنازات اليونيدو أثناء السنة.
فيه ،لتقديم ٍ
عرض ٍ
ِّ
ومع ذلك ،فإنين آمل أن تقدم األمثلة عىل عملنا يف عام ٢٠١٧
ً
ً
املعروضة هنا دليال واضحا عىل مساهمة اليونيدو يف خطة
عام .٢٠٣٠
ِّ َّ ً
َّ
ُّ
َّ
ويف اخلتام ،أود أن أؤكد جمددا عىل أن اإلجنازات املبينة
ِّ
بإجياز يف هذا التقرير ما كانت لتتحقق لوال الدعم السيخ الذي
نلقاه من رشكائنا .وإذ ِّ
أعب عن مشاعر االمتنان ملا حظيت به من
رشف وامتياز قيادة هذه املنظمة الرائعة لفرتة والية ثانية،
فإنين أشكركم ِّ
وأعول عىل استمرار دعمكم لليونيدو.

َّ
ومن الناحية التشغيليةُّ ،
يرسين بصفة خاصة أن أشري إىل أن
اليونيدو َّ
تفوقت عىل أداهئا السابق ،إذ بلغت قيمة أنشطة التعاون
ً
َّ
املنفذة يف عام  ٢٠١٧رقام ًّ
قياسيا لم يسبق له مثيل ،قدره
التقين
َّ
ُّ
 ٢٠٥,٥ماليني دوالر .ويف الوقت نفسه ،زادت التربعات املقدمة
لتنفيذ الربامج للسنة السادسة عىل التوايل ،حيث بلغت ٢١٧,٩
مليون دوالر .ويف حني َّأن هذه األرقام قد ال ِّ
جتسد بشكل كامل
َّ
َّ
إسهام اليونيدو يف النتاجئ واآلثار املحققة عىل صعيد التنمية ،فإن
نمو األرقام اخلاصة باإلجناز وتزايد ُّ
التربعات يشريان بالفعل إىل
ارتفاع إنتاجية املنظمة وكذلك مدى الثقة اليت يضعها املاحنون
واملستفيدون عىل السواء يف فعاليهتا.
ً
َّ
ِّ
املشجع أيضا مالحظة الدعم القوي الذي قدمه
وكان من
املشاركون يف الدورة السابعة عرشة للمؤمتر العام لليونيدو يف
ترشين الثاين/نوفمرب ،سواء من حيث مناقشاهتم االستباقية
بشأن قرارات مهمة تتعلق بعملنا أو اهتاممهم باألحداث
اجلانبية واملعارض املبتكرة.
ُّ
واألهم بالنسبة للمنظمة كان املوافقة عىل الربنامج
واملزيانيتني لفرتة السنتني  2019-2018وكذلك اإلطار
الربناميج املتوسط األجل  ،2021-2018باعتبارهام الوثيقتني
ِّ
ستوجهان عملنا يف السنوات
االسرتاتيجيتني الرئيسيتني اللتني
املقبلة .وال نزال ،بفضل الدعم املايل والسيايس القوي الذي حنظى
ُّ
والتوجه
به من الدول األعضاء ،ملزتمني بقيم الكفاءة والفعالية
حنو حتقيق النتاجئ والشفافية.

لي يون ،المدير العام لليونيدو

vi

الـيــونــيـــدو بإيجـاز
ُأنشئت اليونيدو

لدى المنظمة
في  31كانون األول/
ديسمبر ،2017

وأصبحت وكالة
ِّ ً
متخصصة من
وكاالت األمم المتحدة
في عام 1985

ً
ً
دولة عضوا

1966
في عام
ً

ُ

أعيد تعيين لي يون

ً
(الصين) لفترة ثانية مديرا
ًّ
عاما لليونيدو في الدورة
السابعة عشرة للمؤتمر
العام ( 27تشرين الثاني/
نوفمبر )2017

168

،

www.unido.org/member_states

بلغت قيمة أنشطة َّ
التعاون التقين المنفذة
في عام 2017

ِّ
تحفز اليونيدو التنمية الصناعية الشاملة
للجميع والمستدامة من خالل:
 تحقيق الرخاء المشترك
	تطوير القدرة التنافسية االقتصادية

 الحفاظ على البيئة

َّ
يتمثل الهدف الرئييس
في تعزيز

205.5

التنمية الصناعية الشاملة
للجميع والمستدامة

ماليين دوالر

 التعاون التقين
	توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

 الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
	عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي


في البلدان النامية واالقتصادات
اليت ُّ
تمر بمرحلة انتقالية

يعمل لدى اليونيدو

656
ً
موظفا

ًّ
استشاريا بموجب عقود
إلى جانب 1 588
ً
اتفاقات الخدمة الفردية من  139بلدا
(في  31كانون األول/ديسمبر )2017

%57
%43

 217.9مليون دوالر

ُّ
التبرعات في عام  2017من أجل
صافي
تنفيذ المشاريع ،حيث تبلغ قيمة
حافظة المشاريع قيد اإلعداد
 495.5مليون دوالر

 86.2مليون يورو
ميزانيتا اليونيدو العادية
والتشغيلية في عام 2017

لدى اليونيدو مكاتب لترويج االستثمار
والتكنولوجيا في تسعة أماكن (بون،
بيجين ،روما ،سيول ،شنغهاي ،طوكيو،
الغوس ،المنامة ،موسكو) .وتقع المراكز
الوطنية لإلنتاج األنظف التابعة للشبكة
َّ
العالمية لإلنتاج األنظف والمتسم
ً
بكفاءة استخدام الموارد في  63بلدا.

لدى اليونيدو ،عالوة على مقرها
الكائن في فيينا ،مكاتب في بروكسل
وجنيف ونيويورك.
َّ
وتتألف شبكتها الميدانية من
ً
ً
ُ
إقليميا وق ًّ
ًّ
طريا ومكتبا
مركزا
ًّ ُ
ًّ
إقليميا وقطريا ،تغطي

47

الحاضرون
تواتر االنعقاد
الدورة المقبلة

ُ
برنامج الشراكة القطرية:

ً
 156بلدا

إثيوبيا ،بيرو ،السنغال ،قيرغيزستان،
كمبوديا

مجلس
التنمية
الصناعية

المؤتمر
العام

€

لجنة
البرنامج
والميزانية

جميع الدول األعضاء

ً
 53عضوا

مرة كل سنتين
 6-2كانون األول/ديسمبر 2019

مرة كل عام
 28-26تشرين الثاني/نوفمبر 2018

53 Members • meets once a year • next session: 27 – 29 or 30 June 2017

vii

ً
 27عضوا
مرة كل عام
 20-19حزيران/يونيه 2018

الشراكة من أجل التأثير
تحقيق أهداف التنمية
المستدامة

الدورة السابعة عشرة
للمؤتمر العام لليونيدو

فيينا  27 ،تشرين الثاني/نوفمبر -
 1كانون األول/ديسمبر 2017

جمعت الدورة السابعة عشرة للمؤتمر العام لليونيدو
 ٧٠٠مشارك ،بمن فيهم السيدة ماري لويز كولريو بريكا ،رئيسة
جمهورية مالطة ،والسيدة دوريس لوثارد ،رئيسة االحتاد
السويسري ،والسيد مريوسالف اليتشاك ،رئيس الدورة الثاني�ة
والسبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة .وشهد املؤتمر إعادة
ً
مديرا ًّ
عاما للمنظمة.
تعيني السيد يل يون لفرتة ثاني�ة

األحداث الرئيسية

َّ
 القيادات النسائي�ة العاملية تتكلم
ُ
القطريةُّ :
تطور الشراكات من أجل حتقيق
	“نهج برنامج الشراكة

أثر أكرب” يف إطار املنت�دى السادس للتنمية الصناعية الشاملة
للجميع واملستدامة
 االجتماع الرابع للجهات الماحنة
 حدث “تي�دكس” (األول على اإلطالق يف مركز فيين�ا الدويل،
ُ ِّ
وقد نظم حول موضوع “االقتصاد الدائري”)
ِّ
التحديات
 الثورة الصناعية الرابعة :الفرص الكامنة وراء
 الشراكة من أجل التأثري :النهوض باملساواة بني اجلنسني
يف الصناعة من أجل حتقيق خطة عام 2030
 إطالق تقرير التنمية الصناعية 2018
 مساعدة أفريقيا على القفز بالتنمية الصناعية لديها (مع الرتكزي
على عقد التنمية الصناعية الثالث يف أفريقيا)

«

www.unido.org/gc17/
viii

َّ
 معرض يت�ألف من خمسة أحياز مختلفة:
>
>

ِّ
حي االبتكار
َّ
واملجمعات
ركن معارف بشأن املدن املستدامة،
الصناعية ،والتكنولوجيا األحيائية ،والهجرة ،والثورة
الصناعية الرابعة ،واالقتصاد الدائري ،واليونيدو حول
العالم ،واملساواة بني اجلنسني
ِّ
حي الربط الشبكي
ِّ
حي الشباب

>
>
ِّ
> حي الوسائط الرقمية

1
األنشطة العالمية لتعزيز التنمية الصناعية
الشاملة للجميع والمستدامة
ِّ
تسلم خطة عام  ٢٠٣٠بالدور احلاسم للتنمية الصناعية الشاملة للجميع
واملستدامة وبمساهمة اليوني�دو يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة على حنو
ً
ِّ
وضوحا من ِّ
أي وقت مىض .كما تؤكد نت�اجئ العديد من األحداث الرفيعة
أكرث
املستوى املشار إليها يف هذا التقرير على أهمية والية اليوني�دو ورسالتها.
ومن بني هذه النت�اجئ االستعراض األول لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة
الذي أجراه املنت�دى السيايس الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة،
ِّ ً
ً
ً
متعمقا للهدف  9من أهداف التنمية املستدامة،
والذي شمل أيضا استعراضا
َّ
ِّ
“محرك رئييس للتنمية االقتصادية والعمالة
وخلص إىل أن التصنيع
واالستقرار االجتماعي”.
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تقديم التقارير إلى المنتدى السيايس
الرفيع المستوى
ً
اكتىس املنتدى السيايس الرفيع املستوى يف عام  ٢٠١٧أهمية
ً
خاصة بالنسبة لليونيدو حيث شهد أول استعراض ِّ
متعمق
لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة يف إطار موضوع “القضاء
ً
عىل الفقر وتعزيز االزدهار يف عالم ِّ
متغي” ،وشمل استعراضا
للهدف  9من أهداف التنمية املستدامة .ويف نيسان/أبريل،
ً
واستجابة لدعوة من رئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي،
َّقدم جملس التنمية الصناعية وثيقة مدخالت موضوعية عن
مساهمة اليونيدو يف خطة عام  ٢٠٣٠واألهداف والغايات
ذات الصلة بالصناعة.
ويف متوز/يوليه ،وأثناء اجتامع املنتدى السيايس الرفيع
ً
َّ
املستوى املعقود يف نيويورك ،نظمت اليونيدو حدثا مع مكتب
ِّ
للممثل السايم ألقل البلدان ًّ
نموا والبلدان النامية
األمم املتحدة
غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية والنمسا وزامبيا
عن “ترسيع وترية التنمية الشاملة للجميع واملستدامة يف البلدان
النامية غري الساحلية من خالل ُّ
التحول الهيكيل :متابعة
السياسات العامة ذات الصلة بالبنية التحتية والتصنيع”.
ً
َّ
ويست اليونيدو أيضا إعداد مذكرة معلومات أساسية
للمنتدى السيايس الرفيع املستوى عن الهدف  9من أهداف
التنمية املستدامةَّ .
وأعدت اليونيدو ،بصفهتا إحدى اجلهات
ً
الست املتشاركة يف قيادة املنتدى ،املذكرة استنادا إىل مدخالت
ً
ً
ً
َّ
جممعة ساهم هبا  ١٢كيانا شقيقا آخر تابعا لألمم املتحدة.

يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة .وشمل التقرير الناجت
ً
ً
 ٣٨توصية وتدبريا.
ً
واستنادا إىل هذه النتاجئ وسلسلة من املشاورات مع
الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة ،مبا فهيا اليونيدو،
ً ً
ِّ
أصدر األمني العام تقريرا ثانيا يف كانون األول/ديسمرب يبي
“التغيريات الرئيسية املطلوبة لكفالة أن َّيتسم الدعم َّ
املقدم
ِّ
إىل خطة عام  ٢٠٣٠مبزيد من االتساق واملساءلة والفعالية”.
ً
وترسم الوثيقة مسارا للتعاون عىل نطاق منظومة األمم املتحدة،
ِّ
باالستفادة من مواطن القوة لدى كل كيان ،وترسيع اتساق العمل
ُ
مع متطلبات تنفيذ خطة عام  ٢٠٣٠عىل الصعيد القطري
واإلقلييم والعاليم.

> https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/14570Industrial_Development_Board_of_UNIDO.pdf

اجتماع جملس الرؤساء التنفيذيين ،نيسان/أبريل 2017

إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية
أصدر األمني العام أنطونيو غوترييش ،يف السنة األوىل من واليته،
ً
ً
اسرتاتيجية عىل نطاق املنظومة ِّ
تقدم توصيات من أجل
وثيقة
إصالح منظومة األمم املتحدة اإلنامئية.
وعىل النحو املنصوص عليه يف القرار ، A/RES/71/243
جرى خالل النصف األول من العام رسم خريطة عىل نطاق
املنظومة للمهام والقدرات احلالية ملنظومة األمم املتحدة
َّ
اإلنامئية .ووفرت اليونيدو مدخالت بشأن واليهتا ومساهامهتا

العمل اإلحصائي بشأن الهدف 9
من أهداف التنمية المستدامة

يف عام َّ ،٢٠١٦
عينت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة اليونيدو،
بالنظر إىل واليهتا القامئة منذ زمن طويل ُّ
لتعهد اإلحصاءات
الصناعية يف مجيع أحناء العالم ودورها الفريد يف نظام اإلحصاءات
الدويل ،كوكالة َّ
وصية عىل ستة مؤرشات ذات صلة بالصناعة ضمن
إطار الهدف  9من أهداف التنمية املستدامة.

األنشطة العالمية لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة

ً
وتشمل املؤرشات َّ
املحددة أرقاما بشأن القيمة املضافة
الصناعية ،والعاملة يف الصناعة ،والصناعات الصغرية،
وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون ،والصناعة املعتمدة عىل
ِّ
ِّ
واملتقدمة .ويف إطار هذا الدور ،توفر
التكنولوجيا املتوسطة
اليونيدو البيانات لقاعدة البيانات العاملية بشأن مؤرشات
أهداف التنمية املستدامة ،وقد ساهمت يف تقرير أهداف التنمية
ُ
املستدامة  ،٢٠١٧الذي نرش يف حزيران/يونيه.
ً
وتقيم اليونيدو ،إضافة إىل مشاركهتا يف فريق اخلرباء
املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤرشات أهداف التنمية
املستدامة ،اتصاالت مبارشة مع املكاتب اإلحصائية الوطنية
والوكاالت الدولية املعنية بتنفيذ مؤرشات أهداف التنمية
املستدامة .ومن أجل معاجلة حمدودية توافر البيانات ،تعزتم
اليونيدو مواصلة دعم اجلهود الرامية إىل تعزيز مجع ومعاجلة
ونرش البيانات املتصلة باملنشآت الصناعية الصغرية يف
البلدان النامية.
>

3

مؤتمر األمم المتحدة للمحيطات
كان من بني األحداث البارزة يف عام  ٢٠١٧مؤمتر األمم
َّ
املتحدة للمحيطات الذي ركز عىل تنفيذ الهدف  14من
أهداف التنمية املستدامة اخلاص باملحيطات .وكمساهمة يف
َّ
املؤمتر ،نظمت اليونيدو ورشكاؤها من الدول اجلزرية الصغرية
ً
ًّ
جانبيا الستعراض
النامية ،بدعم من إسبانيا والنمسا ،حدثا
الصلة بني الطاقة وإدارة النفايات ومحاية املياه الساحلية
ُ ِّ
َّ
والبحرية والعذبة .وركز حدث جانيب آخر ،نظم باالشرتاك مع
السودان والرنويج ،عىل تنفيذ الهدف  14من أهداف التنمية
َّ
املستدامة يف أقل البلدان ًّ
نموا اليت تتسم بضعف البيانات
ً
ِّ
وتدن القدرات املؤسسية ،استنادا إىل جتارب أحد مشاريع
اليونيدو يف جمال اإلدارة املستدامة ملصائد األسامك البحرية يف
والية البحر األمحر يف السودان.

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/

التواصل مع مجموعة العشرين
ومجموعة البريكس
ً
واصلت اليونيدو ،استنادا إىل تواصلها مع جمموعة العرشين يف
عام  ،٢٠١٦وخاصة من خالل تقرير التصنيع يف أفريقيا وأقل
البلدان ًّ
نموا املعد للعرض عىل الفريق العامل املعين بالتنمية
التابع ملجموعة العرشين ،اإلسهام يف املداوالت بشأن أفريقيا
والتصنيع يف إطار الرئاسة األملانية للمجموعة يف عام .٢٠١٧
وكان الزتام جمموعة العرشين القوي خبطة عام ٢٠٣٠
ُ
وخطة العمل ذات الصلة اليت اعتمدت يف مؤمتر قمة
عام  ٢٠١٦مبثابة أساس تستند إليه اليونيدو ورشكاؤها ،مثل
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وكيانات األمم
املشاركة ،للتشديد عىل أهمية التصنيع وخطة التنمية
املتحدة
ِ
االقتصادية يف مسارات عمل جمموعة العرشين .ويف هذا
السياق ،ساهمت اليونيدو بتحليل لدور الثورة الصناعية الرابعة
يف تقرير َّ
أعدته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
ِّ
والتحديات أمام ثورة
لفائدة جمموعة العرشين يدرس الفرص
اإلنتاج املقبلة.
ُ
ويقيم اتفاق جمموعة العرشين مع أفريقيا ،الذي أطلق يف
آذار/مارس من أجل تعزيز االستثامر اخلاص يف أفريقيا ،روابط

ُ
َْ
ْ
التابعي لليونيدو يف إثيوبيا
برناميج الرشاكة القطرية
وثيقة مع
والسنغال .وتعزتم اليونيدو مواصلة تعزيز أوجه التآزر بني خطة
جمموعة العرشين وجهودها للتعاون ِّ
املتعدد األطراف بالتشاور مع
الرئاسة املقبلة.
كام شهدت اليونيدو تعزيز تعاوهنا مع جمموعة الربيكس
لالقتصادات الصاعدة الرئيسية اخلمسة يف عام  .٢٠١٧ويف
شباط/فربايرُ ،دعيت اليونيدو إىل االنضامم إىل فريق االتصال
التابع ملجموعة الربيكس املعين باملسائل االقتصادية والتجارية.
ً
ً
ويف آب/أغسطسَّ ،قدمت اليونيدو تقريرا مشرتكا مع مركز
التجارة الدولية بشأن تطوير التجارة اإللكرتونية إىل االجتامع
السابع لوزراء التجارة يف بلدان جمموعة الربيكس .وسبق ذلك
ُ
اجتامع وزراء الصناعة لبلدان املجموعة الذي اعتمد خطة
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اليونيدو في نيويورك
َّ
َ
املستعرضة بكوهنا نشطة بشكل ملحوظ بالنسبة
اتسمت السنة
لليونيدو يف نيويورك .ففي كانون الثاين/يناير ،يف منتدى
الشباب التابع للمجلس االقتصادي واالجتامعي ،شاركت
اليونيدو يف تنظيم حدث جانيب بشأن متكني تنظيم املشاريع
االجتامعية ،وال َّ
سيام املشاريع اليت يقودها الشباب ،واستخدام
التكنولوجيات املبتكرة من قبيل سلسلة الكتل والعمالت
الرقمية لتحقيق خطة عام .٢٠٣٠
ً
َّ
ويف شباط/فرباير ،نظمت اليونيدو ،بوصفها عضوا
ً
ً
جديدا يف الفريق العاليم املعين بالهجرة ،حدثا بشأن
“التصدي ِّ
ِّ
لتحديات الهجرة من اجلانب االقتصادي”،
باالشرتاك مع منظمة األغذية والزراعة (الفاو) والبعثتني
الدامئتني للسنغال ومالطة .ويف االجتامع التايل مع جمموعة
أصدقاء التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة،
َّ
ً
ِّ
أكد املدير العام أن الهجرة توفر فرصا اقتصادية عىل اعتبار

عمل من أجل تعميق التعاون الصناعي بني بلدان املجموعة.
ً
َّ
وقد صنف االجتامع اليونيدو بوصفها رشيكا ذا خربات
شاملة ،ودعا إىل تعزيز التعاون مع املنظمة يف جماالت مثل بناء
القدرات والتعاون التقين والتشاور يف جمال السياسات لتعزيز
التنمية الصناعية يف بلدان الربيكس.

دعم المجلس االقتصادي واالجتماعي
َّ
ركز االجتامع اخلاص لعام  ٢٠١٧للمجلس االقتصادي
واالجتامعي ،الذي حظي بدعم اليونيدو ،عىل “االبتكارات
َّ
يف تنمية البىن التحتية وتعزيز التصنيع املستدام” .وقد سلط
الضوء عىل أهمية الهدف  9من أهداف التنمية املستدامة
وأوجه ارتباطه باألهداف والغايات األخرىُ .
وح ِّدد تعزيز
الرشاكات الدولية والتعاون اإلناميئ ،مبا يزيد من سبل الوصول
إىل التمويل وتدابري التخفيف من َّ
حدة املخاطر واخلربات
ِّ
ِّ
للتحديات الراهنة.
بالتصدي
الفنية ،ضمن احللول الكفيلة
ُ
ُ
ونوقِ ش نموذج برنامج الرشاكة القطرية ومبادرة ترسيع األعامل
التجارية الزراعية والصناعات الزراعية األفريقية َّ
املحدثة
( )3ADI+باعتبارهام نموذجني تقودهام منظومة األمم املتحدة
ً
تتويجا َّ
لعدة أشهر من
ومتلكهام احلكومات .وكان االجتامع
األعامل التحضريية الفنية اليت اضطلعت هبا اليونيدو ،مبا فهيا

ً
أن املهاجرين هم أيضا عوامل للتنمية ويسهمون يف زيادة
رفاه املجتمعات.
ً
واحتفاال بـ “يوم التصنيع يف أفريقيا” يف نيويورك ،عقدت
اليونيدو وبعثة املراقب الدائم لالحتاد األفريقي لدى األمم
املتحدة ومكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا حلقة نقاش
َّ
بشأن التنمية الصناعية يف أفريقيا .وركزت حلقة النقاش عىل
الفرص اليت ميكن أن يؤتهيا إنشاء منطقة َّفعالة ومستدامة للتجارة
احلرة القارية ،مع تسليط الضوء عىل الدور الذي ميكن أن ِّ
تؤديه
التنمية الصناعية يف إقامة منطقة التجارة احلرة القارية وحتقيق
النمو الطويل األجل يف أفريقيا.
ً
َّ
ويف أيلول/سبتمرب ،نظمت اليونيدو ورشكاؤها حدثا
ً
مشرتكا رفيع املستوى ملناقشة تنفيذ عقد التنمية الصناعية
الثالث يف أفريقيا ،مع الرتكزي عىل كيفية تعزيز االلزتامات من
ُّ
أجل متويل برامج العقد ومشاريعه وتدخالته.

حدثان حتضرييان ،يف داكار ( 26آذار/مارس) ،وفيكتوريا
فولز ،زمبابوي ( 26-24نيسان/أبريل).

مشاركة اليونيدو في آلية تيسير
التكنولوجيا
شاركت اليونيدو ،كعضو مؤسس يف فرقة العمل املشرتكة بني
الوكاالت املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ،بنشاط
يف املنتدى السنوي الثاين للعلم والتكنولوجيا واالبتكار ،كمدير
للمناقشة العاملية عرب اإلنرتنت بشأن دور العلم والتكنولوجيا
واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة  ١و ٢و ٣و ٥و٩
و ،١٤وكمركز تنسيق لدورة بشأن األولويات الرئيسية لالستفادة
من العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف حتقيق الهدف  9من أهداف
التنمية املستدامة .وعىل هامش املنتدى ،تشاركت اليونيدو مع
البعثة الدامئة لفنلندا يف نيويورك واالحتاد الدويل لالتصاالت
يف تنظيم حدث جانيب بشأن اآلثار ِّ
املرتتبة عىل التكنولوجيا
واالبتكار فيام يتعلق مبستقبل الصناعة التحويلية .وجرت
ً
مناقشة سبل تضييق الفجوة بني األمم األبطأ واألرسع تصنيعا،
ودور األمم املتحدة يف تيسري استخدام التكنولوجيات اجلديدة،
ِّ
ُّ
والتكيف مع الثورة الصناعية الرابعة لتحسني الظروف يف أقل
البلدان ًّ
نموا.

2
تحقيق الرخاء المشترك
َّ
اخنفضت مستويات الفقر العاليم يف العقود األخرية ،بي�د أن املكاسب لم تنتشر على
حنو متكائف .فال يزال غالبي�ة الفقراء يف العالم يعيشون يف املناطق الريفية اليت تفتقر
َّ
إىل البىن التحتي�ة األساسية والعمل ِّ
املدر للدخل ،وحيث تت�أثر النساء والشباب
ِّ
على حنو غري متن�اسب يف كثري من األحيان .كما يؤدي نقص التنمية االجتماعية
ِّ
واالقتصادية إىل احلد من القدرة على الصمود أمام الصدمات اخلارجية واألزمات
الطبيعية والنزاعات.
وتستخدم اليوني�دو خربتها العريقة يف حتسني العمليات الزراعية والصناعة
ٍّ
َّ
التحويلية اخلفيفة للمساعدة على زيادة اإلنت�اجية والدخل على حد سواء ،وال سيما
من خالل دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة ،وزيادة مشاركة النساء والشباب
ِّ
يف األنشطة اإلنت�اجية .وتعزز اليوني�دو ،من خالل هذه األنشطة ،اليت تستكملها
بربامجها املتعلقة بفرتات ما بعد األزمات واألمن البشري ،النمو الشامل للجميع
ً
ُّ
واملستدام ،بما يتيح تقاسم منافع الرخاء على حنو أكرث إنصافا ودعم التقدم املحرز
حنو حتقيق الهدف  1من أهداف التنمية املستدامة واألهداف املتصلة به.
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األعمال التجارية الزراعية
والتنمية الريفية
1

القضاء على
الفقر

2

القضاء التام
على الجوع

5

المساواة بين
الجنسين

9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

ً ًّ
ً
لكي يكون التصنيع شامال للجميع ومستداما حقا ،ولكي
يضطلع بدور يف القضاء عىل الفقر جبميع أشكاله ،جيب أن يتيح
الفرص للجميع ُوت َّوزع فوائده عىل املجتمع بكافة أطيافه.
ويف البلدان النامية والبلدان اليت ُّ
متر اقتصاداهتا
َ
الرتكزي عىل
مبرحلة انتقالية ،يعين ذلك يف كثري من األحيان
األعامل التجارية الزراعية والتنمية الريفية .وبشكل عام ،فإن
َّ
مستويات الفقر آخذة يف االخنفاض ،وإن ظل الفقر بشكليه
َّ
املعتدل واملدقع من املسائل اخلطرية .ويرتكز هذان النوعان من
الفقر خارج املدن ،إذ يعيش  ٧٥يف املائة من فقراء العالم يف
َّ
املناطق الريفية اليت تتسم بإنتاجية منخفضة ،وبافتقار النشاط
التنوع الكايف ،وبارتفاع َّ
االقتصادي املحيل إىل ُّ
معدالت
البطالة ،وبانعدام األمن الوظيفي.
ِّ
ومتكن اليونيدو َ
الناس من اخلروج من دائرة الفقر وحتسني
ظروفهم االقتصادية .وهي تقوم بذلك من خالل مساعدة
املجتمعات املحلية واالقتصادات عىل وضع السياسات وتطوير

البىن التحتية االجتامعية والتعليمية والصناعية الالزمة لبناء
القدرة عىل الصمود يف وجه الصدمات املحلية والعاملية ،مبا
ِّ
ميكهنا من االزدهار والنمو.
ُّ
وتصب إضافة القيمة إىل الزراعة وغريها من الصناعات
الريفية يف صميم عمل اليونيدو يف جمال األعامل التجارية
الزراعية .ومن خالل توثيق الصلة بني الزراعة والصناعة
توجد املنظمة سالسل قيمة أقوى ،وتساعد عىل إنشاء
واألسواقِ ،
البىن التحتية الكفيلة بإدامة النمو الصناعي واالقتصادي عىل
املدى الطويل.

دعم تطوير صناعة البن في إثيوبيا
ُتَع ُّد صناعة النب إحدى الركائز األساسية لالقتصاد اإلثيويب ،إذ
ِّ
تدعم أكرث من  ٢٠مليون شخص ميثلون حنو  ٢٥يف املائة من
َّ
جتارة التصدير .بيد أن تطوير الصناعة يواجه معوقات تتمثل يف
املسائل املتعلقة بالنوعية ،واالفتقار إىل املهارات التقنيةُّ ،
وجتزؤ
ُّ
سالسل اإلنتاج والتجهزي وختلفها ،وعدم االعرتاف بالنب اإلثيويب
يف األسواق الدولية.
وبغية املساعدة عىل إرساء قاعدة متينة من أجل
َّ
التنمية ،تتول اليونيدو تنفيذ مرشوع بتمويل إيطايل لتوفري
التدريب للمزارعني بشأن أفضل املامرسات يف جمال االقتصاد
الزراعي للنب ،واالستدامة االجتامعية والبيئية ،واإلدارة
التعاونية واملالية.

ً
يستفيد  9 500مزارع في  15جمعية تعاونية من  15مركزا
ِّ
لتوفير المدخالت ،و 4مراكز لتجفيف البن ،ومشاتل توفر
َّ
والمقاوم لألمراض
 33 000شتلة من أنواع البن العالي الغلة
ِ

9 500

15

ً
ً
جمعية تعاونية

مزارع

4

15

ً
مركزا لتوفير
المدخالت

مراكز لتجفيف
البن

33 000
شتلة

تحقيق الرخاء المشترك

وتشهد جودة املنتجات ومستويات اإلنتاج زيادة بفضل
جتديد اآلالت القدمية لغسل النب وإنشاء مراكز جديدة
لتجفيفه ،وكذلك إنشاء مراكز لتوفري املدخالت من أجل تيسري
الوصول إىل املعدات واملشاتل ذات األسعار املنصفة لزراعة بن
َّ
َّ
يتسم بارتفاع الغلة ومقاومة األمراض.
ِّ
ويعزز املرشوع سلسلة القيمة يف الصناعة من خالل
مساعدة االحتادات التعاونية للمزارعني عىل وضع نامذج جتارية
جديدة ،مبا يف ذلك اخلطط التجارية واسرتاتيجيات التسويق
ً
ً
واالتصاالت .وهو ِّ
دعام ًّ
مماثال إىل رابطة ِّ
حمميص
تقنيا
يقدم
النب اإلثيوبية.
ً
وإضافة إىل ذلك ،تساعد اليونيدو عىل إقامة البىن
التحتية إلرساء إطار وطين لضامن استمرار ُّ
تطور الصناعة حال
انهتاء املرشوع .ويشمل هذا الدعم تيسري االشرتاك يف جوالت
ِّ
املصدرة واملستوردة للنب،
دراسية دولية إىل كربى البلدان
وتعيني اخلرباء الوطنيني والدوليني لتطوير الهيئة اإلثيوبية
ً
لتنمية وتسويق النب والشاي .وساعدت املنظمة أيضا عىل وضع
اسرتاتيجية وطنية للوسم والتسويق وإنشاء منتدى النب املنتظم،
وهو منرب للتعاون بني القامئني عىل صناعة النب ،ومركز التدريب
املعين بالنب ،لتيسري التدريب وتبادل املعارف.
ً
وبدعم من اليونيدو ،يستفيد حنو  9 500مزارع يف  ١٥مجعية
ً
تعاونية يف منطقتني رئيسيتني لزراعة النب هام “أليتا ُوندو” و“ديلو
مينا” من املرشوع ،وتبين صناعة النب اإلثيوبية قاعدة قوية من
أجل تنمية مستدامة وشاملة وطويلة املدى.

المساعدة على تطوير البنية التحتية
لألعمال التجارية الزراعية في أرمينيا
ً
ِّ
جزءا ًّ
مهم من االقتصاد األرميين حيث يعمل فهيا
تشكل الزراعة
ً
أكرث من ثلث السكان العاملني .وهذا جيعل تطوير القطاع أمرا
حاسم األهمية إلدرار الدخل ِّ
واحلد من الفقر.
ومن خالل العمل مع برنامج األمم املتحدة اإلناميئ،
ً
َّ
أعدت اليونيدو مرشوعا مدته ثالث سنوات يف عام  ٢٠١٥لتعزيز
جمموعات املنتجني القامئة وإنشاء جمموعات جديدة ،مبا يساعد
املزارعني عىل إضافة قيمة إىل اإلنتاج األويل وزيادة الدخل يف
املجتمعات الريفية.
َّ
َّ
وقد وفر املرشوع ،املمول من االحتاد األورويب ووكالة التنمية
النمساوية واملنهتي يف كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٧التدريب عىل
احلصاد والتجهزي والتسويق واالستدامة؛ َّ
ويس سبل احلصول عىل

إنشاء أول مصنع لتجهيز احلنطة السوداء يف أرمينيا بدعم
من اليونيدو

معدات وتكنولوجيا جديدة؛ َّ
وحسن القدرات املتعلقة بتسويق
املنتجات اجليدة.
وساعد املرشوع عىل زيادة عدد جمموعات املنتجني
املستدامة يف اإلنتاج الزراعي واألعامل التجارية املضيفة
ً
للقيمة من  ٦جمموعات إىل  ٥٧جمموعة .وعملت املجموعات
اجلديدة يف جماالت املحاصيل العالية القيمة واجلنب
َّ
والفواكه واألعشاب املجففة ،واخلرضاوات غري التقليدية.
ويف املجموع ،ترتأس النساء أكرث من ثلث التعاونيات ،يف
ِّ
حني أن الشباب يشكلون أكرث من ثليث القوة العاملة يف
اإلنتاج األويل.
واستثمرت املجموعات  ٨٦٨ ٨٨٤يورو يف منشآهتا
ً
التجارية مبا يعادل تقريبا ما استثمره املرشوع يف املعدات
والتدريب ،وقيمته  ٩٠٠ ٠٠٠يورو .ونتيجة لذلك ،فإن قدرة
ُّ ً ُّ ً
وحتسنا.
ونوعية نواجت جمموعات املنتجني شهدت توسعا
وزاد الناجت اإلمجايل للمزارعني املشاركني يف املرشوع بنسبة
 ١ ٣٥٠يف املائة.
َّ
وعالوة عىل ذلك ،أدى ارتفاع درجة االكتفاء الذايت
فيام بني جمموعات املزارعني إىل إجياد فرص العمل ،وزيادة
القدرة التنافسية ،وحتقيق النمو يف االقتصادات املحلية.
ً
وإضافة إىل ذلك ،فقد أصبح لدى املسهتلكني اآلن فرص أفضل
للحصول عىل األغذية بتكلفة أقل ،وجتارة التصدير آخذة
يف الزتايد.
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8

النساء والشباب في األنشطة اإلنتاجية
1

القضاء على
الفقر

9

2

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

القضاء التام
على الجوع

10

4

التعليم
الجيد

5

المساواة بين
الجنسين

8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

الحد من أوجه
عدم المساواة

ً
ً
َّإن النساء والشباب يف البلدان النامية ُّ
يؤدون دورا حاسام
يف التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة ،ولكهنم
ً
ً
كثريا ما يواجهون سلسلة من احلواجز اليت تعرتض املشاركة
االقتصادية واالجتامعية الكاملة .وتشمل هذه احلواجز
السياسات غري املناسبة بشأن تنظيم املشاريع بني النساء
والشباب ونقص خدمات تطوير األعامل املالية وغري املالية،
وحمدودية سبل الوصول إىل التدريب والتمويل والشبكات
وفرص التنمية األخرى ،وكذلك ضعف ثقافة تنظيم املشاريع
يف كثري من األحيان.
ومن خالل طائفة عريضة من مبادرات توفري فرص العمل
وتنظيم املشاريع ،تساعد اليونيدو عىل إعطاء النساء والشباب
األدوات الالزمة الغتنام الفرص االقتصادية وزيادة مساهمهتم
يف التنمية االجتامعية واالقتصادية.
ومن األمثلة عىل ذلك جمموعة أدوات “Start and
 ”Growللتدريب عىل تنظيم املشاريع ،اليت استحدثهتا اليونيدو
باالشرتاك مع مؤسسة جياكومو برودوليين ،وجامعة لويس غويدو

كاريل ،وخرباء دوليني ذائعي الصيت ،والرابطة الدولية لطالب
علوم االقتصاد وإدارة األعامل ( .)AIESECوهي تساعد املبتدئني
ُّ
ِّ
من منظيم املشاريع عىل تعلم ختطيط املنشآت التجارية وإنشاهئا،
وإقناع املستثمرين ،وإدارة اخلطط املالية.
َّ
وبعد مرحلة جتريبية يف إثيوبيا والنمسا ،تم خاللها تدريب
َّ
أكرث من  ١٠٠من أصحاب املصلحةُ ،يتوقع نرش هذه املجموعة
احلديثة من األدوات عىل الصعيد العاليم.
ومن مبادرات الرشاكة األخرى اليت تريم إىل بناء
ِّ
ِّ
مهارات منظيم املشاريع مرشوع “منظمو املشاريع من أجل
ُ
التغيري االجتامعي” ( .)E4SCويدعم املرشوع ،الذي استحدث
ِّ
بالتعاون الوثيق مع مؤسسة  CRTاإليطالية غري الربحية ،منظيم
املشاريع االجتامعية الشباب يف املنطقة األوروبية-املتوسطية،
للمساعدة عىل إحداث تغيري اجتامعي ،ومن َّثم إجياد جمتمعات
أكرث قدرة عىل الصمود وأكرث استدامةَّ .
وقدم املرشوع حىت
ِّ
اآلن التدريب والتوجيه إىل  ٢٥من منظيم املشاريع الشباب
املختارين بعناية.
>

www.E4SC.org

ُ
وتستكمل هذه املبادرات مبشاركة اليونيدو يف املنتديات العاملية
لتعزيز فرص املشاركة االجتامعية واالقتصادية لدى الشباب
من اجلنسني ،وال َّ
سيام من خالل إجياد فرص العمل الالئق .ومن
بني تلك املنتديات منتدى الشباب التابع للمجلس االقتصادي
واالجتامعي ،واملبادرة العاملية لتوفري فرص العمل الالئق للشباب،
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وشبكة الهنوض بالشباب املشرتكة بني الوكاالت ،والرابطة الدولية
لطالب علوم االقتصاد وإدارة األعامل ( ،)AIESECوهي تقوم
جمتمعة بتعبئة الشباب عىل الصعيد العاليم للمساهمة بنشاط يف
بلوغ أهداف التنمية املستدامة.

تعزيز القدرة على تنظيم المشاريع
في تونس
البطالة بني الشباب مرتفعة يف تونس ،وهو ما يعود ًّ
جزئيا إىل
اخنفاض عدد الوظائف يف القطاع العام ،وانعدام ُّ
التنوع يف
القطاع اخلاص ،وتباين املهارات بني ِّ
اخلريجني وأرباب العمل
يف القطاع اخلاص .وتعالج اليونيدو هذه املسائل من خالل
برنامج ميتد خلمس سنوات لتقديم املساعدة التقنية وتنظيم
حلقات العمل بشأن تنظيم املشاريع ملصلحة الطموحني من
ِّ
منظيم املشاريع ومالكي املنشآت التجارية القامئة ،وذلك
بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وإيطاليا ومؤسسة
هيوليت باكارد .
ويف عام  ،٢٠١٦وهي السنة األوىل من املرحلة الثانية
ِّ
َّ
من برنامج “مرشوعي” ،تلقى حنو  ٣ ٥٠٠من منظيم املشاريع
ً
ً
والطالب يف  14منطقة ضعيفة التدريب عىل تنظيم املشاريع.
ِّ
َّ
ً
وإضافة إىل ذلك ،تلقى  ١٤٥من منظيم املشاريع التدريب،
ً
ُومنحت  ١١منشأة مساعدة لتنمية األعامل التجارية.
وأوجد املرشوع حىت اآلن  ٨٤٩وظيفة ،مهنا حنو
 ٢٠٠وظيفة يف منشآت جتارية وليدة .وتعود ملكية أكرث من
َ
 ٤٠يف املائة من املنشآت الوليدة املفتتحة إىل النساء ،مبا يف ذلك
مكتب لطب األسنان ُيعىن خبدمات األسنان االصطناعية،
وحمطة إذاعية عىل شبكة اإلنرتنت للشباب ،ورشكة لصنع
املجوهرات ،ومنشأة لتجهزي التمور ،ومركز لالتصاالت
الهاتفية.
>

https://mashrou3i.tn

إدماج تنظيم المشاريع في المناهج
الدراسية الوطنية في مدغشقر
مدغشقر واحدة من أكرب منتيج الفانيليا يف العالم .ومع ذلك،
فإن هذه الصناعة لم تستفد من قدراهتا الكامنة ،ويعاين البلد
من نقص ٍّ
حاد يف األغذية.
َّ
وتتول اليونيدو تنفيذ مرشوع إلدخال تنظيم املشاريع يف
مناهج املدارس الثانوية للمساعدة عىل الهنوض بالصناعة املحلية.
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َ
ِّ
الشباب مبهارات
ويزود هذا املرشوع الذي ِّمتوله الرنويج
تنظيم املشاريع من أجل حتسني إعدادهم لدخول سوق العمل.
ويهدف التدريب إىل زيادة القدرة عىل الكسب ومتكني الشباب
من زيادة مساهمهتم يف جمتمعاهتم املحلية.
وتشمل دورة تنظيم األعامل اليت متتد لثالث سنوات لفائدة
ً
من ترتاوح أعامرهم بني  ١٦و ١٨عاما  ٢٢٥ساعة تدريبية .والدورة
َّ
مصممة لزتويد الطالب مبهارات حتديد الفرص وتطوير األفكار
وتعبئة املوارد وإدارهتا وتنفيذ املشاريع ،مع إكساهبم خربة
َّ
مستمدة من العالم احلقيقي .ويجري جتريب الدورة الدراسية يف
ً
ً
 ١٠مدارس ،ويستفيد مهنا  ٣ ٣٥٠طالبا ،ثلهثم تقريبا من اإلناث.
وقد بدأت الدورة األوىل يف ترشين الثاين/نوفمرب .٢٠١٧

األمن البشري وإعادة التأهيل
بعد األزمات
1

القضاء على
الفقر

2

القضاء التام
على الجوع

5

المساواة بين
الجنسين

9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

16

السالم والعدل
والمؤسسات
القوية

ِّ
تؤدي األزمات ،سواء الطبيعية مهنا أو البرشية املنشأ ،إىل
ِّ
وتشكل ِّ
حتديات لألمن
الترشيد والهجرة عىل نطاق واسع،
ً
ِّ
َّ
البرشي ،وتؤثر سلبا عىل البىن التحتية الصناعية الهشة يف كثري
ً
َّ
من األحيان .وكثريا ما تتأثر النساء بشكل غري متناسب.
ُوتَع ُّد إعادة بناء سبل كسب العيش واستعادة إنتاجية
املنشآت الصغرية واملتوسطة وإجياد فرص العمل من اخلطوات
املهمة يف عملية االنتعاش .ومن خالل املساعدة عىل حتقيق
هذه األهداف ،ميكن توفري األمن االجتامعي-االقتصادي،
ويمكن للناس أن ِّ
يقدموا مساهمة إجيابية إىل أرسهم وجمتمعاهتم
واقتصاداهتم .ويف البلدان النامية ،ينبغي أن يبدأ االنتعاش يف
كثري من األحيان بالرتكزي عىل التجهزي الزراعي وغريه من
الصناعات الريفية ،وعىل دور النساء والشباب.
وتساعد اليونيدو ،من خالل العمل مع رشكاء من خمتلف
القطاعات ،عىل حتسني األوضاع يف دولها األعضاء حيث
ُيعترب األمن البرشي من املسائل َّ
امللحة.

توفير التدريب المهين في العراق
َّأدى الزناع يف العراق إىل تدمري اقتصاد البلد وبنيته التحتية
الصناعية .ومن خالل مرشوع تدعمه اليابان بشأن حتقيق
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إعادة بناء سبل المعيشة وتوسيع نطاقها
في األردن

االستقرار واالنتعاش االقتصادي وتقديم الدعم بشأن إعادة
التعمري لفائدة َّ
املرشدين يف العراق ،تساعد اليونيدو يف إعادة بناء
سبل عيش الناس واستعادة إنتاجية املنشآت الصغرية واملتوسطة.
ِّ
وترتب املنظمة للتدريب املهين يف جماالت مثل امليكانيكا،
وتكنولوجيا املعلومات ،وتشغيل الرافعات الشوكية ،وإصالح
ُّ
الهواتف الذكية ،والزراعة املحمية .ومن خالل إطار تعلم حديث،
يكتسب الشباب من اجلنسني واملدرسون وأصحاب األعامل
ً
التجارية املهارات اليت ميكن حتويلها فورا إىل سوق العمل.
ُ
وأرىس املرشوع ،الذي اختتم يف عام  ،٢٠١٧بنية حتتية
تعليمية تنطوي عىل إمكانية حتقيق فوائد طويلة األجل للصناعة
َّ
واملجتمعات املحلية يف العراق .وحىت هناية عام  ،٢٠١٧تلقى
 ٩٠٠شخص التدريب ( ٥٠يف املائة مهنم من النساء) ،باالستعانة
باملناهج الدراسية املعتمدة من وزارة العمل والشؤون االجتامعية،
َّ
وتلقى أكرث من  ٥٠من املنشآت الصغرية واملتوسطة الدعم،
َّمما َّأدى إىل تعزيز القطاع.

تدريب

490

ً
ً
ًّ
سوريا
مزارعا والجئا

تكوين

60

مجموعة منتجين

يضع العدد الكبري من الالجئني القادمني إىل األردن نتيجة
ً
للنزاع الدائر يف اجلمهورية العربية السورية ضغطا عىل املؤسسات
واخلدمات وفرص العمل املحلية بسبب زيادة التنافس عىل
الفرص َّ
املدرة للدخل.
َّ
ِّ
التصدي لهذه املشكلة ،نفذت اليونيدو
ومن أجل
ً َّ ً
مموال من اليابان للمساعدة عىل إجياد فرص العمل
مرشوعا
ُّ ً
وحتسني األمن الغذايئ يف املناطق األكرث تأثرا .وقد ساعد املرشوع
عىل حتسني قدرة املزارعني املحليني والالجئني عىل السواء
عىل توليد الدخل ،مع الرتكزي عىل التدريب عىل اكتساب
املهارات ،وتوفري املعدات ،وإجياد سالسل قيمة أفضل ،وتعزيز
الروابط باألسواق.
َّ
وقدم املرشوع التدريب عىل تنظيم املشاريع واملهارات
ُ
التقنية إىل  ٤٩٠من املزارعني والالجئني السوريني .وق ِّدم
ً
ً
ً
التدريب يف  11منظمة جمتمعية حملية ،وكان حنو ثلث الذين
َّ
أكملوا الدورة من النساء .وشكل الشباب الذين ترتاوح أعامرهم
ًُ
بني  ١٨و ٢٤عاما ثن املجموع.
ونتيجة لذلكَّ ،
حتسنت مهارات املزارعني والالجئني،
ً
َّ
وهم يعملون معا .وقد شكلوا  ٦٠من جمموعات املنتجني ممَّا يعود
بالفائدة عىل تنمية األعامل التجارية والتامسك االجتامعي.
كام َّأدت هذه ُّ
التطورات إىل زيادة يف اإلنتاج واملزيد من فرص
التسويق ،مبا يف ذلك إجياد وسم جتاري مجاعي واحلضور املنتظم يف
معارض األغذيةَّ .
وأدى ذلك بدوره إىل زيادة القدرة عىل الصمود
لدى املجتمعات املحلية املضيفة لالجئني السوريني.
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َّ
المجمعات الصناعية الزراعية
ً
ً
تقدِّم اليونيدو منذ عام  ١٩٧٨مساعدة مبارشة إىل العديد من
البلدان النامية لدعم إنشاء َّ
املجمعات الصناعية ،وقد نرشت
أكرث من مائة من الدراسات واملبادئ التوجهيية واملواصفات
َّ
واملجمعات الصناعية إحدى الوسائل األكرث
يف هذا الصدد.
كفاءة وفعالية لتحفزي االبتكار والنمو االقتصادي يف أي
ً
ِّ
بلد ،والجتذاب االستثامر األجنيب املبارش .وهي توفر إطارا
ً
ًّ
مؤسسيا ،وخدمات حديثة ،وبىن حتتية مادية ،وجتميعا
للرشكات ،مبا ِّ
يعزز االبتكار ،ويستهنض الكفاءة يف استخدام
ُّ
َ
املواردُّ ،
ُ
ويحد من التكاليف .وتعد جتربة الصني ،مبا يف ذلك
عن طريق الدعم الذي َّقدمته اليونيدو عىل مدى العقود
ً
َّ
للمجمعات
األربعة املاضية ،مثاال عىل الكيفية اليت ميكن هبا
الصناعية استحداث التنمية الصناعية وتوسيع نطاقها ،ومن
َّثم حتقيق قفزة اقتصادية هائلة.
ويف حقبة خطة عام  ،٢٠٣٠تعكف اليونيدو اآلن عىل
توسيع نطاق هذه اخلدمة من خالل دعم إنشاء َّ
املجمعات

الصناعية الزراعية بوصفها أدوات َّفعالة للهنوض بالتنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وبلوغ أهداف التنمية
املستدامة املتصلة بالصناعة.
وتتيح َّ
املجمعات الصناعية الزراعية وسيلة َّفعالة
من حيث التكلفة لزيادة سبل الوصول إىل البىن التحتية
األساسية وكفالة كفاءة اإلنتاج وفعاليته واستدامته .وهي
ِّ
تشجع االستثامر اخلاصِّ ،
وتعزز ترسيخ القاعدة الصناعية،
ِّ
وتعظم اإليرادات ِّ
املتأتية من القيمة املضافة والصادرات،
ُ
ً
ً
وت ِدث تأثريا كبريا عىل حتسني الدخل وفرص العمل
والقوى العاملة يف األعامل التجارية خارج حدود مباين
َّ
املجمعات.
وتدعم اليونيدو تطوير َّ
املجمعات الصناعية الزراعية
ُ
يف إطار برامج الرشاكة القطرية يف إثيوبيا والسنغال ،وكذلك
يف بيالروس واملغرب ونيجرييا.
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3
النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية
ُ ُّ
ت َعد البطالة ،والشباب الذين يعيشون من زراعة الكفاف واالقتصادات غري الرسمية،
ُّ
ِّ
ُّ
والتغي التكنولويج السريع ،من بني أكرب التحديات
وأشكال عدم املساواة ،والتحضر،
ً
اليت تواجه العالم اليوم .وتتيح التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة فرصا
ِّ
ِّ
للتصدي لهذه التحديات من خالل إجياد وظائف الئقة ،وتنظيم املشاريع ،واالستثمار
ُّ
التجاري ،واالبتكار والتقدم التكنولويج ،واالرتقاء باملهارات ،وزيادة اإلنت�اجية والرفاه
ِّ
ُ
َ
الشاملني .وتعزز سياسات حتسني نوعية املنتجات والسياسات التجارية التب�ادل
التجاري واالندماج يف سالسل القيمة العاملية.
ِّ
ِّ ُ
ومن خالل الربامج اليت تعزز بن�اء القدرات التجارية ،واالستثمار املؤثر ،ونهج نظم
ُّ
التجمعات
االبتكار ،وتطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة ،وتنظيم املشاريع ،وتطوير
العنقودية ،تساعد اليوني�دو البلدان النامية واالقتصادات اليت ُّ
تمر بمرحلة انتقالية
على إجياد فرص عمل مستدامة ،وجذب االستثمارات ،واعتماد التكنولوجيات
ِّ
اجلديدة .كما تقدم اليوني�دو املشورة يف مجال السياسات إىل احلكومات واملؤسسات
ِّ
بشأن إرساء األطر التنظيمية اليت ِّ
تشجع األعمال التجارية ومنظيم املشاريع،
بما ِّ
يهيـئ الظروف الالزمة للتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
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تنشيط صناعة النسيج في طاجيكستان

االستثمار والتكنولوجيا وتنمية المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
1

القضاء على
الفقر

2

القضاء التام
على الجوع

9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

12

االستهالك
واإلنتاج
المسؤوالن

17

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

بعد ميض ما يقرب من عقد عىل األزمة املالية العاملية،
ال تزال البلدان تواجه مستويات مزتايدة من انعدام االستقرار
ِّ
االقتصادي وعدم املساواة ،وتدن النمو ،وضعف مستويات
ً
التجارة واالستثامر ،مبا يضع ضغوطا عىل سبل كسب العيش.
التوسع احلرضيُّ ،
كام يضيف ُّ
وتغي املناخ ،والتدهور البييئ
ِّ
ميثل ُّ
إىل ُّ
التغي
التوترات السياسية واالجتامعية ،يف حني
ً
وحتديات عىل ٍّ
فرصا ِّ
حد سواء.
التكنولويج الرسيع اخلطى
ِّ
وتوظف اليونيدو خربهتا يف جماالت مثل نقل
التكنولوجيا وبناء القدرات ملساعدة البلدان النامية عىل
تطبيق أفضل املامرسات التكنولوجية ،وحتسني املهارات،
واكتساب فرص أفضل للوصول إىل األسواق ،وحتسني الروابط
بسالسل القيمة اإلقليمية والعاملية .كام تستخدم دورها التعبوي
ِّ
املتعددين،
الستهناض الرشاكات بني أصحاب املصلحة
ودعم املستويات العالية من تنمية رؤوس األموال املطلوب
إدماجها يف االقتصاد الرقيم اجلديد.
وسوف يكون جناح املنشآت الصغرية واملتوسطة،
كمحركات مهمة للنمو وإجياد فرص العمل ،وال َّ
ِّ
سيام يف البلدان
ً
ً
َّ
النامية ،عامال حاسام فيام يتعلق بالكيفية اليت تتصدى هبا
البلدان لتلك الضغوط .وستكون للقدرة عىل االبتكار وتقديم
حلول مبتكرة إىل األسواق أهمية حاسمة بالنسبة إىل القدرة
التنافسية العاملية يف العقود القادمة .وتعمل اليونيدو مع
اجلهات الفاعلة الرئيسية يف املجاالت التكنولوجية اجلديدة
ملساعدة البلدان عىل فهم احللول املبتكرة والفرص التجارية
النامجة عن ُّ
التغي التكنولويج ،واشرتاع السياسات املناسبة
من أجل متكيهنا من االستفادة من هذه الفرص .فعىل سبيل
املثال ،تنشط املنظمة يف تطوير منصات تبادل املعارف
ُّ
والتعلم من األقران وإجراء املناقشات بني أصحاب املصلحة
ِّ
املتعددين بشأن سبل تيسري االنتقال ومتكني البلدان النامية من
حتقيق طفرة.

ً
مصدرا ًّ
مهم
ُتَع ُّد صناعة النسيج ،اليت تشمل نسج السجاد،
من مصادر الدخل والعاملة يف طاجيكستان ،وال َّ
سيام بالنسبة
َّ
للنساء والشباب .إال أنه منذ إعادة هيكلة املنطقة يف فرتة ما بعد
ً
االحتاد السوفيييت ،شهد اإلنتاج والدخل عىل السواء اخنفاضا
َّ ً
مطردا .ويف إطار اجلهود الرامية إىل وقف التدهور يف قطاع نسج
َّ
السجاد ،تقوم اليونيدو بتنفيذ مرشوع لدعم الربنامج احلكويم
الهادف إىل استقدام تكنولوجيات جديدة وتوسيع نطاق إنتاج
َّ
السجاد اليدوي.
وقد َّوفر هذا املرشوعَّ ،
املمول من االحتاد الرويس والصني،
التدريب عىل املهارات األساسية ألكرث من  ٥٠٠شخص،
مبن فهيم الشابات من الفئات السكانية املنخفضة الدخل
والالجئون األفغان .كام كان للمرشوع دور أسايس يف إنشاء مركز
للتدريب واخلدمة لدعم نمو املنشآت الصغرية واملتوسطة يف
القطاع ،هبدف تعزيز العاملة واإليرادات.
وبدعم من اليونيدو ،اجتمع عدد من رشكات النسيج
لتشكيل العالمة التجارية  LA’ALيف جمال النسيج .ونتيجة
لتكوين هذه العالمة التجارية وللقوة التعاونية الكامنة وراءها،
َّ
متكنت املنشآت املشاركة من الوصول إىل أسواق جديدة ،حيث
َّ
وقعت خطط إنتاج مع متاجر جتزئة ومتاجر ذاتية اخلدمة
وسالسل لألثاث والفنادق عىل الصعيدين الوطين والدويل.
وأصبحت الرشكات املحلية تتعامل مع التصميم والتسويق
اجلديةَّ .
وخدمات الزبائن مبزيد من ِّ
وأدى املرشوع حىت اآلن إىل
ِّ
إجياد حنو  ١٠٠فرصة عمل جديدة ،وهو يوفر منصة من أجل
مواصلة النمو يف الصناعة.

تطوير اتحادات التصدير في كولومبيا
َّ
ْ
قطاعي الصناعات الزراعية ومستحرضات التجميل
اتسع نطاق
نموا ًّ
يف كولومبيا عىل مدى السنني ،وشهد ًّ
قويا .بيد أن املنشآت
الصغرى والصغرية واملتوسطة يف هذين القطاعني لم تنجح يف
تصدير سلعها إىل األسواق األجنبية بسبب مجلة من احلواجز،
مهنا افتقارها إىل الدراية التجارية وعجزها عن تلبية املتطلبات
الرقابية األجنبية ومعايري اجلودة.
َّ
وبدعم من اليونيدو ،شكلت املنشآت الصغرى والصغرية
واملتوسطة يف منطقة فايي دل كاوكا يف كولومبيا احتادات
َّ
تتول تشغيلها ،كام َّ
عززت جودة منتجاهتا
تصديرية ،وهي
لتمتثل الشرتاطات التصدير.

النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية

15

تغليف الوجبات اخلفيفة يف احتاد للتصدير يف كولومبيا

احملسن ملك ِّونات السيارات
تفتيش اإلنتاج
َّ

ِّ
ويوفر املرشوعَّ ،
املمول من مجهورية كوريا ،املساعدة
التقنية يف جمال وضع وتنفيذ خطط األعامل املشرتكة اليت حتدد
التعاون االسرتاتييج بني الرشكات ،ويف إعداد املواد املرئية،
وحتديد األسواق التصديرية املناسبة ،واملواءمة مع معايري اجلودة
واالمتثال للمتطلبات التقنية ،وتطوير أنشطة التصدير املشرتكة.
ويف عام  ،٢٠١٧استفاد من أنشطة التدريب ما يزيد عىل
ً
 ٨٦٠مشاركا .ونتيجة لذلك ،من بني الرشكات املشاركة ،وعددها
ً
َّ
 ٤٢رشكة ،متكن  ٢٢عضوا يف احتادات من اخرتاق أسواق جديدة
ً
حيث َّ
صدروا سلعا إىل سبعة بلدان ،مبا فهيا بلدان يف أوروبا
وآسيا .وعالوة عىل ذلك ،شارك أعضاء االحتادات جمتمعني يف
ً
 ٢٨معرضا ،واستحدثوا عالمات جتارية وخطوط إنتاج مجاعية،
ً
ً
بل أنشأ أحدهم مكتبا للتمثيل التجاري يف اخلارج .وإضافة إىل
ذلك ،نقل املرشوع املهنجية املعتمدة إىل مؤسسات عامة وخاصة
حملية ،مبا فهيا الوكالة الوطنية لتشجيع التصدير ،فبادرت تلك
املؤسسات بتنفيذ براجمها اخلاصة إلقامة احتادات تصدير
بتوجيه من اليونيدو.

َّ
السيارات .بيد أن عمليات اإلنتاج اليت تتسم بانعدام
ُّ
والتلوث تعين أن القطاع ال يفي باملعايري املقبولة
الكفاءة
ًّ
دوليا الالزمة الخرتاق األسواق املربحة املجاورة ،مثل
االحتاد األورويب.
ً
ً
واستجابة لذلك ،أطلقت اليونيدو يف عام  ٢٠١٥مرشوعا
مدته سنتان ملساعدة منتيج ِّ
مكونات السيارات عىل تلبية
احتياجات صانعي املعدات األصلية وصانعي ِّ
املكونات
الرئيسية للسيارات ،مبا َّ
عزز تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة
العاملة يف هذه الصناعة.
ِّ ً
ومن خالل هذا املرشوعَّ ،
دربت اليونيدو  ١٨٠مدربا يف
ً
 ٣٠رشكة عىل مبادئ اإلدارة الرشيقة اليت هتدف إىل تبسيط
عمليات اإلنتاج من خالل زيادة الكفاءة ِّ
واحلد من الهدر .كام

تحديث صناعة تجهيز السيارات
في بيالروس
ُتَع ُّد بيالروس ثاين أكرب منتج للمركبات التجارية الثقيلة يف
منطقة رابطة الدول املستقلة بعد االحتاد الرويس ،ولها تقاليد
ِّ
واملكونات الالزمة لصناعة
عريقة يف جمال تصنيع القطع

ساعدت عىل حتسني قدرة املؤسسات االستشارية يف صناعة
ِّ
مكونات السيارات البيالروسية ،مثل رابطات األعامل
التجارية ،لدعم االنتقال إىل عمليات أكرث مراعاة لالعتبارات
البيئية وتشجيع املزيد من الروابط القطاعية.
َّ
ووفرت اليونيدو للصناعة املحلية منصة لتعزيز قدرهتا
التنافسية االقتصادية وتوسيع نطاق سبل الوصول إىل األسواق.
كام أهنا ِّ
حتسن تركزي القطاع عىل االستدامة ،وتساعده عىل زيادة
الكفاءة واإلنتاجية وحجم املبيعات .وبحلول هناية عام ،٢٠١٧
َّ
كان هذا املرشوع ،الذي َّموله االحتاد الرويس ،قد ولد عوائد
اقتصادية تزيد عىل  ١,٢٥مليون دوالر.
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الثورة الصناعية الرابعة
جتلب الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة  )4.0املوصولية
واملنظومات الذكية الذاتية التشغيل واملستويات العالية
من األمتتة إىل التصنيع .وتشمل التكنولوجيات الناشئة يف
ُّ
هذا املجال الذكاء االصطناعي ،والتحكم اآليل ،وإنرتنت
األشياء ،واملركبات الذاتية التشغيل ،والطباعة الثالثية
األبعاد ،والتكنولوجيا النانوية ،والتكنولوجيا األحيائية ،وعلم
املواد ،وختزين الطاقة ،واحلوسبة الكمية .ويمكن ُّ
للتطورات
التكنولوجية يف هذه املجاالت أن تسهم يف زيادة استدامة أنامط
اإلنتاج واالسهتالك .بيد أن النتاجئ بالنسبة إىل العاملة وتكوين
الرثوة وتوزيعها ال تزال غري مفهومة بالكامل .ويكمن أحد
أكرب الشواغل يف األثر عىل فرص العمل يف البلدان النامية
بسبب زيادة التشغيل اآليل واالستعاضة عن العامل باآلالت.

اليونيدو يف معرض هانوفر

ً
َّ
وتتول اليونيدو ،واألوساط اإلنامئية عموما ،دراسة
سبل مساعدة البلدان النامية واالقتصادات اليت ُّ
متر مبرحلة
انتقالية عىل االستفادة من الفرص النامجة عن الثورة
ِّ
ِّ
للتحديات القامئة.
التصدي
الصناعية الرابعة ،إىل جانب
ِّ
وتوجد اليونيدو يف وضع فريد ميكهنا من استهناض االبتكار
ِّ
من خالل إذكاء الوعي بالفرص اليت تولدها الثورة الصناعية
الرابعة واملعايري املتاحة يف أوساط ِّ
مقرري السياسات
والرابطات الصناعية ،مثل الرابطة العاملية ملنظامت البحث
الصناعي والتكنولويج ،أو عن طريق توفري التدريب للمهنيني
ِّ
واملدربني يف إدارة االبتكار ،ومجاعات املامرسني عىل نطاق
الصناعة.
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القدرات التنافسية التجارية
ومسؤولية الشركات
1

القضاء على
الفقر

12

االستهالك
واإلنتاج
المسؤوالن

2

القضاء التام
على الجوع

17

3

الصحة
الجيدة والرفاه

8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

17

المساعدة على رفع معايير إنتاج
الصمغ العربي في تشاد
9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

َّ
رغم االنتعاش الذي فاق املستوى املتوقع يف حجم التجارة
العاملية يف عام  ٢٠١٧واستمرار اخنفاض التعريفات اجلمركية
عىل التجارة ،ال تزال أوضاع السوق صعبة بالنسبة إىل البلدان
النامية .وال تزال احلواجز غري التعريفية املزتايدة التعقيد عىل
معايري النوعية والسالمة والبيئة والتكنولوجيات اجلديدة
َّ
الرسيعة ُّ
التطور ،اليت تتطلب استجابات جديدة فيام يتعلق
بالبىن التحتية واجلوانب القانونية والتنظيم الرقايب ،تشكل
ِّ
حتد ًيا أمام الدول الفقرية ،وال َّ
سيام أقل البلدان ًّ
نموا.
وتعمل اليونيدو مع احلكومات والقطاع اخلاص عىل
هتيئة بيئة لتحسني القدرات التوريدية التنافسية من خالل
إدماج سالسل القيمة العاملية وتقديم املساعدة التقنية من أجل
ً
حتسني عمليات اإلنتاج .ولدى املنظمة أيضا سجل راسخ يف
تطوير البىن التحتية واملؤسسات اإلقليمية والوطنية ملساعدة
البلدان النامية عىل تلبية معايري االمتثال عىل الصعيد الدويل،
مثل إنشاء هيئات االعتامد أو معاهد القياس أو املختربات.
ويف الوقت نفسه ،يوجد ضغط مزتايد عىل املنشآت
التجارية من أجل إدماج االعتبارات البيئية واألخالقية
واالجتامعية يف اسرتاتيجيات الرشكات ،حيث تواصل
الرشكات الكربى االستثامر بكثافة يف برامج املسؤولية
االجتامعية للرشكات .ويمكن لذلك أن يضع املزيد من الضغط
عىل املنشآت الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية ،اليت قد
تواجه حواجز إدارية وثقافية متنعها من الوفاء باملتطلبات
املتعلقة باملسؤولية االجتامعية للرشكات .وتساعد اليونيدو
املنشآت الصغرية واملتوسطة ،اليت ُتَع ُّد أساسية لبناء طريق
للخروج من الفقر يف كثري من البلدان النامية ،عىل التكيف مع
املطالب املتعلقة باملسؤولية االجتامعية للرشكات ،وذلك من
خالل برامج تعالج اإلدارة املسؤولة لإلمدادات وإذكاء الوعي
باآلثار االجتامعية والبيئية.

تشاد هي ثاين أكرب منتج عاليم للصمغ العريب ،أو صمغ
ُ
األكاسيا ،وهو صمغ طبيعي يصد من خمتلف أنواع أشجار
األكاسيا .وهذه الصناعة هي ثالث أكرب صناعة يف تشاد من
حيث جتارة الصادرات ،إذ توفر الدخل ألكرث من ٥٠٠ ٠٠٠
َّ
مستغلة إىل ٍّ
حد
شخص .بيد أن إمكانات هذه الصناعة غري
كبري ،ويمكن أن تساهم بدرجة أكرب يف املجتمعات املحلية
واالقتصاد الوطين.
ومن خالل زيادة معايري اجلودة يف هذا القطاع ،تساعد
ُّ ً
تنوعا ،وتفسح
اليونيدو تشاد عىل إنشاء قاعدة اقتصادية أكرث
املجال لالستفادة من إمكانات صناعة رئيسية ميكن لنموها أن
ِّ
حيقق فوائد كبرية للسكان .وقد ساعد مرشوع لليونيدو بشأن بناء
القدرات التجارية يف هذا القطاعِّ ،ميوله اإلطار املتكامل َّ
املعزز،
عىل قيام املنشآت التجارية يف القطاع بتحسني املعايري ،وزيادة
اإلنتاجية ،والوصول إىل أسواق جديدة ،وتوفري فرص عمل
ً
أكرب عددا وأكرث موثوقية للمجتمعات املحلية.
ُ
وخالل هذا املرشوع ،الذي اختتم يف عام ،٢٠١٧
ساهمت اليونيدو يف إعداد وثيقة مرجعية بشأن املامرسات
ِّ
اجليدة تدمج معايري اجلودة واالستدامة يف كل جزء من سلسلة
إمداد الصمغ العريب .كام ساعدت عىل وضع نظام ُّ
لتتبع مسائل
اجلودة والسالمة الغذائية واألخذ بقياسات َّ
موحدة للمنتجات،
وكذلك توفري التدريب بشأن تلك املواضيع وغريها للمجتمعات
املحلية العاملة اليت َّتتسم بارتفاع َّ
معدالت ِّ
األمية.
ونتيجة لهذا الدعم ،تعتمد منشآت الصمغ العريب
ممارسات جتارية جديدة .وتتيح زيادة الرتكزي عىل معايري اجلودة
يف تلك املامرسات لتلك املنشآت بيع الصمغ بأسعار أعىل
وتوسيع نطاق نشاطها التجاري .وبذلك ُّ
التوسع وما صاحبه
من ُّ
حتسن يف الثقة واملهارات ،زادت اآلفاق املاثلة أمام العامل
لزيادة دخولهم وحتسني مستوياهتم املعيشية.

دعم إصالح تسجيل المنشآت التجارية
في فييت نام
ُتَع ُّد اليونيدو ،يف إطار دعمها الراسخ لتنمية املنشآت الصغرية
واملتوسطة والقطاع اخلاص يف فييت نام ،الرشيك ِّ
املتمي
حلكومة فييت نام يف جمال إصالح نظام تسجيل املنشآت
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مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا
في بون بألمانيا
بافتتاح مكتب يف بون بأملانيا ،يف أيار/مايو  ،٢٠١٧تغطي
شبكة اليونيدو ملكاتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا تسعة
مواقع ،مهنا االحتاد الرويس وإيطاليا والبحرين ومجهورية كوريا
والصني (بيجني وشنغهاي) ونيجرييا واليابان .ويقع مكتب
ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف َّ
جممع األمم املتحدة يف بون،
وهو موقع اسرتاتييج يعمل يف إطار موضوع “بناء مستقبل
مستدام” ،مبا يتامىش مع والية اليونيدو املتعلقة بالتنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة .وسيكمل املكتب
اجلهود اليت تبذلها حكومة أملانيا من أجل تعزيز االستثامرات
والتكنولوجيا املستدامة يف البلدان النامية والبلدان اليت
ُّ
متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ،مع الرتكزي عىل املنشآت
الصغرية واملتوسطة.

جمتمع األعامل باإلصالحات ألهنا جتعل تسجيل املنشآت
التجارية أقل مشقة وتكلفة ،ومن َّثم أكرث كفاءة وشفافية.
ويف إطار املرحلة احلالية من الربنامج ،جيري حتديث
النظام الوطين لتسجيل املنشآت التجارية حبيث يشمل
َّ
املسجلة
املنشآت اململوكة للدولة واملؤسسات التجارية
عن طريق جمالس إدارة املناطق الصناعية ومناطق جتهزي
ِّ
الصادراتَّ .
ولـم كانت املنشآت اململوكة للدولة تولد حنو ثلث
الناجت املحيل اإلمجايل ،فإن إدراجها ِّ
هييـئ بيئة جتارية أكرث
ً
دعام للنمو الصناعي وأكرث جاذبية للمستثمرين.
َّ
ومن املتوقع أنه عند إجناز املرشوع ،سيكون النظام الوطين
ً
لتسجيل املنشآت التجارية مستداما من الناحيتني التشغيلية
ًّ
واملالية ،ومستقال عن املزيد من الدعم الدويل .ويعمل هذا
املرشوع عىل زيادة القدرة التنافسية والشفافية ،ويساعد عىل
حتسني القدرات التجارية لقطاع املنشآت التجارية يف فييت
نام ،ويف الوقت نفسه يرسم خريطة طريق ملواصلة هذا ُّ
التطور
وترسيع وتريته.

تنمية مهارات تنظيم المشاريع
1

القضاء على
الفقر

8

التجارية منذ سنوات َّ
عدة .وبتمويل من سويرسا والرنويج
وصندوق توحيد األداء يف األمم املتحدة ،تناول دعم اليونيدو
ِّ
العراقيل اليت يواجهها منظمو املشاريع يف استكامل إجراءات
تسجيل املنشآت الوليدة.
َّ
وأفضت جمموعة من التدابري املقدمة من اليونيدو،
مبا فهيا تقديم املشورة يف جمال السياسات واإلصالح املؤسيس
واملساعدة التقنية ،إىل إرساء نظام تسجيل وطين ومركزي
ً
ً
َّ
للمنشآت التجارية يتسم بكونه حموسبا بالكامل وقامئا عىل
َّ
البيانات َّ
املجمعة من  ٦٣مقاطعة .ويتضح األثر اإلجيايب يف
ختفيض الوقت الالزم لتسجيل املنشآت التجارية ،من أكرث
من مخسة أيام إىل ما متوسطه ثالثة أيام .كام ساهمت جمموعة
التدابري يف تسجيل أكرث من  ١٠٠ ٠٠٠منشأة جتارية جديدة
برأسامل قدره  ٣٥بليون دوالر خالل عام واحد .وقد َّ
رحب

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

2

القضاء التام
على الجوع

3

الصحة
الجيدة والرفاه

4

التعليم
الجيد

5

المساواة بين
الجنسين

9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

ِّ ً
ًّ
رئيسيا للتنمية
حمركا
ُيَع ُّد تنظيم املشاريع ،إىل جانب االبتكار،
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامةُ .وتعترب هتيئة بيئة حيوية
ً
ِّ
ِّ
عنرصا ًّ
حموريا لتوليد
ودينامية متكن منظيم املشاريع من االزدهار
الرثوة وفرص العمل ،ومن َّثم فهي أساسية من أجل التنويع
الصناعي والنمو االقتصادي .وتكتيس السياسات الرامية إىل دعم
تنظيم املشاريع أهمية خاصة ملعاجلة اإلدماج االجتامعي للفئات
الضعيفة اليت قد ال تكون قادرة عىل دخول سوق العمل الرسمية.
وتواصل اليونيدو عملها مع القطاعني اخلاص والعام
ِّ
من أجل هتيئة الظروف اليت حيتاجها منظمو املشاريع للنجاح.
ويشمل ذلك تقديم املشورة بشأن النامذج التجارية اجلديدة،
َّ
وحتديد القطاعات اليت تتسم بإمكانات نمو قوية ،ومساعدهتا
عىل الوفاء مبتطلبات اجلودة اليت تتيح لها تقديم سلع وخدمات
ً
جديدة إىل السوق .وهي تعمل أيضا مع احلكومات من أجل
املساعدة عىل تعزيز البيئتني القانونية والتنظيمية مبا ِّ
يشجع

النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية
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يستفيد املنتجون األرمينيون من زيادة قدراتهم ،ويقومون بتسويق وتوريد منتجاتهم من املالبس واألحذية يف اخلارج

االستقرار والشفافية واملهارات الرتبوية ِّ
اجليدة الالزمة لدعم
تنظيم املشاريع.
ًّ
ولهذا العمل أهميته البالغة يف أقل البلدان نموا حيث
يفتقر الكثري من الشباب إىل سبل احلصول عىل التعليم احلديث
بشأن تطوير األعامل التجارية واستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
ِّ
وملعاجلة هذه املسألة ،تنفذ اليونيدو مشاريع تسهتدف
تطوير املناهج الدراسية والتثقيف يف جمال تنظيم املشاريع
والتدريب عىل اكتساب مهاراته ،مثل برناجمها ملناهج تدريس
تنظيم املشاريع .ويستخدم الربنامج اسرتاتيجية تصاعدية
ً
انطالقا من القاعدة لزتويد الشباب يف املدارس الثانوية
واملدارس املهنية مبهارات عملية يف جمال تنظيم املشاريع قبل
ً
ِّ
التحاقهم بالقوة العاملة .ويف الوقت احلايل ،ينفذ أحد عرش بلدا
برنامج اليونيدو ملناهج تدريس تنظيم املشاريع ،وهناك مزيد من
البلدان اليت تستعد لذلك.

دعم تطوير صناعة النسيج والمالبس
في أرمينيا
تساعد اليونيدو قطاع صناعة النسيج واملالبس يف أرمينيا
عىل تعزيز القدرة التنافسية من خالل تطوير ثقافة تنظيم
املشاريع واملساعدة عىل بناء البىن التحتية لدعم النمو يف جمال
تنظيم املشاريع.
وتسهم هذه الصناعة ،باعتبارها إحدى الصناعات
ً
ً
ً
األكرث رسوخا يف البلد ،إسهاما كبريا يف جتارة التصدير ،وهي

َ َّ
مصدر مهم للعاملة .بيد أن إمكانات الصناعة غري مستغلة
ً
ِّ
بالكامل ،وهو ما ُيعزى أساسا إىل تدن القدرات وحمدودية
القدرة التنافسية لقطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة.
ويساعد هذا املرشوعَّ ،
املمول من االحتاد الرويس والكائن
يف مرحلته الثانية ،عىل دعم تطوير وحتديث املنشآت الصغرية
َّ
واملتوسطة حبيث تتمكن املالبس واألحذية واملنتجات اجللدية
األرمينية من ُّ
تبوء مكاهنا ضمن السلع الفاخرة وإجياد أسواق
َّ
جديدة ،وبحيث تتمكن الصناعة من اجتذاب استثامرات
جديدة .ويجري حتقيق ذلك عن طريق حتسني القدرات التقنية
يف التصميم املبتكر لألزياء ،وتعزيز إقامة الشبكات التجارية
ِّ
واملصممني ،ودعم
والرشاكات املؤسسية بني املنتجني
تشجيع الصادرات.
وجرى توسيع نطاق املرشوع يف إطار مرحلته الثانية
ليشمل  6من صانعي املالبس و ١٠من صانعي األحذية ،حبيث
يصل جمموع املنشآت املشاركة إىل  ٢٥منشأة .كام ُّاتفق عىل
خطط إلنشاء مركز َّ
جممع لتنمية الصناعات اخلفيفة سيساعد
عىل دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة ونمو الصناعة.
ونتيجة للمرشوع ،أقام معهد تصميم األزياء اإليطايل
 ،Istituto di Moda Burgoوهو مؤسسة دولية رائدة يف جمال تعليم
األزياء ،رشاكة مع مركز أزياء  Atexيف أرمينيا .وأطلقت مدرسة
ً
ً
برناجما ملنح دبلوم دويل َّ
خترج منه  ٣٢طالبا
 Atex-Burgoلألزياء
ِّ
حىت هناية عام  .٢٠١٧وكثري من هؤالء اخلريجني يعملون اآلن يف
صناعة املنسوجات واملالبس األرمينية.
َّ
توجد الرشكات املعنية العالمة
كام أدى املرشوع إىل أن ِ
التجارية ِّ .5900BC
وتيس هذه العالمة التجارية اجلامعية
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ْ
التسويق والتطوير املشرتكي ،مبا يف ذلك املشاركة يف املعارض
الدولية واملنتديات املشرتكة بني املنشآت التجارية ،وتتيح
لتلك املنشآت سبل الوصول إىل األسواق اجلديدة .وما بني
ْ
عايم  ٢٠١٤وُ ،٢٠١٦عرضت العالمة التجارية يف أربعة
معارض دولية وثالثة معارض وطنية .وسيستمر هذا العرض

يف إطار املرحلة الثانية من املرشوع .وبفضل الدعم َّ
املقدم
من اليونيدو ،فإن لدى املرشوع إمكانية هتيئة أكرث من
 ٨٠٠فرصة عمل جديدة وزيادة حجم أعامل املنشآت املشاركة
بنحو الثلثني ،مبا يف ذلك حتقيق زيادة يف جتارة التصدير بنسبة
 ١١٠يف املائة.

اليونيدو في جنيف
َّ
ِّ
يعزز مكتب جنيف التعاون مع الدول األعضاء املمثلة يف
جنيف ،بسويرسا ،واملنظامت الدولية يف جماالت التجارة
واالستثامر والتكنولوجيا ،ويضطلع بدور نشط يف املناقشات
الرئيسية يف هذه املجاالت املواضيعية.
ُويَع ُّد االستعراض العاليم للمعونة من أجل التجارة،
ُ
الذي يرى مرة كل سنتني ،االجتامع األبرز ألوساط التجارة
ُ
والتنمية .وخ ِّصص استعراض عام  ٢٠١٧ملوضوع “تعزيز
التجارة والشمول واملوصولية من أجل التنمية املستدامة”.
ً
َّ
ونظمت اليونيدو حدثا رفيع املستوى بشأن دور املوصولية
ُّ
التحول الصناعي يف أفريقيا ،وساهمت يف
الرقمية من أجل
العديد من الدورات املواضيعية واإلقليمية بشأن دور الصناعة
من أجل التجارة ومتكني املرأة .ول َّـم كان اجلزء األكرب من
ِّ
املناقشة احلالية يركز عىل تيسري التجارة والتجارة يف اخلدمات
واملوصولية الرقمية والتجارة اإللكرتونية ،فإن التذكري
بالروابط الراسخة بني الصناعة والتجارة أمر رضوري.

ويف أكرب حدث توعوي سنوي ملنظمة التجارة
َّ
العاملية ،نظمت اليونيدو والفاو وجمموعة دول أفريقيا
والبحر الكارييب واملحيط الهادئ حلقة نقاش بشأن التجارة
الزراعية .كام شاركت اليونيدو يف العديد من استعراضات
السياسات التجارية ملنظمة التجارة العامليةَّ ،
وقدمت بانتظام
معلومات َّ
حمدثة إىل جلان املنظمة ذات الصلة وإىل جملس
التجارة والتنمية التابع ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
(األونكتاد).
ً
وشاركت اليونيدو أيضا يف العديد من استعراضات
السياسات االستثامرية يف األونكتاد ،وكذلك يف احلدث الرفيع
املستوى بشأن “بناء القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان ًّ
نموا”.
ويف جمال التكنولوجيا ،اضطلع مكتب جنيف بدور رئييس
يف تعزيز الرشاكة مع االحتاد الدويل لالتصاالت ،وشارك
بنشاط يف مؤمتر القمة العاليم املعين مبجتمع املعلومات وغريه
من األحداث اليت استضافها االحتاد الدويل لالتصاالت.

4
الحفاظ على البيئة
ِّ
َّ
ال شك يف احلاجة إىل فك االرتب�اط بني النمو االقتصادي والتدهور البييئ حيث
َّ ِّ
َّإن آثار تسارع ُّ
مما يهدد سبل
تغي املناخ واستنفاد املوارد تواصل تغيري املوائل
العيش وحتقيق االستدامة اإليكولوجية .واليوني�دو يف طليعة اجلهود الرامية إىل
بن�اء نظام مستدام يتيح حتقيق النمو ويف نفس الوقت حماية البيئ�ة .وهي تساعد
احلكومات واملؤسسات والدوائر الصناعية على تكييف أساليبها اإلنت�اجية
َّ
على أفضل حنو ،واالنتقال إىل نظم اإلنت�اج األنظف ،وإجياد حلول تتسم بالكفاءة
ً
�ادا إىل اخلربات املرتاكمة على ِّ
مر العقود،
واالستدامة يف مجال الطاقة .واستن
ً
تضطلع املنظمة أيضا بدور محوري يف مساعدة احلكومات على تلبي�ة متطلبات
ُّ
االتفاقات الدولية للتخلص التدرييج من املواد الكيميائي�ة املستنفدة لألوزون
وغريها من ِّ
امللوثات السامة.
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التدريب وتبادل املعارف بشأن استعادة املوارد ،وحتديد املعايري
ُّ
البيئية وتنفيذها ،وتطبيق برامج بشأن التخلص اآلمن من
النفايات واملواد الكيميائية اخلطرة.

َّ
اإلنتاج الصناعي المتسم بالكفاءة في
َّ
استخدام الموارد وبقلة انبعاثات الكربون
1

القضاء على
الفقر

2

القضاء التام
على الجوع

الصناعة واالبتكار
طاقة نظيفة
االستهالك 13
 7وبأسعار معقولة  9والهياكل األساسية  12واإلنتاج
المسؤوالن

العمل
المناخي

التصنيع أمر حيوي من أجل التنمية االقتصادية ،وقد ساعد
املاليني عىل اخلالص من براثن الفقر يف العقود األخرية.
لكن مع انتقال املزيد من البلدان حنو التصنيعِّ ،
يؤدي تزايد
ُّ
التحض ،واالستخدام غري املستدام للموارد
االسهتالك ،وتسارع
َّ ُّ
ُّ
الطبيعية إىل تزايد حدة تغي املناخ وتلوث النظم اإليكولوجية
اليت نعتمد علهيا.
ِّ
وتشجع اليونيدو منذ فرتة طويلة تعزيز التصنيع املستدام
ِّ
ِّ
التحديات والفصل
للتصدي لهذه
باعتباره أفضل السبل
بفعالية بني استخدام املوارد الطبيعية وآثاره عىل البيئة من
ِّ
جهة ،والنمو االقتصادي من جهة أخرى .ومتكن املنظمة
البلدان من خفض اسهتالكها من املوارد الطبيعية وخفض
االنبعاثات والنفايات الناجتة عن العمليات الصناعية من
خالل املساعدة عىل إنشاء صناعات خرضاء ،ووضع خرائط
طريق لتخضري سلسلة اإلنتاج ،وتنفيذ برامج للتكنولوجيا
النظيفة .كام أهنا ِّ
تشجع حلول االقتصاد الدائري اليت ِّ
تعزز إعادة
التدوير واستعادة املوارد واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية،
مثل املياه والطاقة.
وتسعى اليونيدو إىل حتقيق هذه األهداف من خالل
االضطالع مبشاريع وأنشطة لزيادة قدرة الصناعة واحلكومات
ِّ
ومقديم اخلدمات البيئية وكيانات أخرى عىل استخدام
َّ
أساليب إنتاج تتسم مبزيد من الكفاءة يف استخدام املوارد
وباخنفاض انبعاثاهتا من الكربون .ومن األمثلة عىل ذلك
تفادي أكثر من

155 000
527
ً
منشأة

ِّ
َّ
ميثل برنامج اإلنتاج األنظف واملتسم بكفاءة استخدام املوارد منذ
ً
حموريا يف عمل اليونيدو يف جمال البيئةِّ .
عنرصا ًّ
وتقدم
وقت طويل
هذه املبادرة الرئيسية ،املدارة باالشرتاك مع برنامج األمم املتحدة
ً
للبيئة َّ
واملمولة من سويرسا أساسا ،اخلدمات لتحسني إنتاجية
املوارد واألداء البييئ يف  ٦٣من البلدان النامية واالقتصادات
اليت ُّ
احلكومات واملجتمع
متر مبرحلة انتقالية ،حيث تسهتدف
ِ
املدين واملنشآت التجارية ،مع الرتكزي بشكل خاص عىل
املنشآت الصغرية واملتوسطة.
ِّ
ويطبق الربنامج اسرتاتيجيات بيئية وقائية عىل العمليات
واملنتجات واخلدمات لزيادة الكفاءة ِّ
واحلد من األخطار عىل
املجتمعات املحلية والبيئة.
وباالقرتان بالربنامج ،تعمل الشبكة العاملية لإلنتاج
َّ
األنظف واملتسم بكفاءة استخدام املوارد ( )RECPnetكمنصة
َّ
لنرش وتعزيز سياسات وممارسات اإلنتاج األنظف واملتسم بكفاءة
استخدام املوارد من خالل اجلمع بني ِّ
املقدمني البارزين خلدمات
هذا النوع من اإلنتاج عىل الصعيد العاليم ،وتقديم املشورة
ِّ
املتخصصة إىل الصناعات ،مع االستفادة من أوجه التآزر بني
أعضاهئاِّ .
وتيس الشبكة التعاون بني بلدان الشامل واجلنوب ،وفيام
بني بلدان اجلنوب ،وبني بلدان اجلنوب والشامل واجلنوب ،مبا يف
ذلك نقل املعارف واخلربات والتكنولوجيات ذات الصلة باإلنتاج
َّ
األنظف واملتسم بكفاءة استخدام املوارد.
>

http://www.recpnet.org

تدريب أكثر من

طن من انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون في عام 2017
مساعدة

َّ
دعم تطوير اإلنتاج األنظف والمتسم بكفاءة
استخدام الموارد

15 +

َّ ً
ًّ
صناعيا على دمج
مجمعا
َّ
اإلنتاج األنظف والمتسم
بكفاءة استخدام الموارد
في الممارسات التجارية
()2017-2012

1 750
ً

ممارسا على أساليب
وأدوات اإلنتاج األنظف
َّ
والمتسم بكفاءة استخدام
الموارد ()2017-2012

$

$

حشد تمويل من سويسرا بقيمة

 16.5مليون دوالر

تخصيص

 580.8مليون دوالر

ً
لمشاريع وبرامج استنادا إلى المفهوم
َّ
األصلي لإلنتاج األنظف والمتسم
بكفاءة استخدام الموارد ()2017-2012
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تعزيز التنمية المستدامة عن طريق
َّ
المجمعات الصناعية اإليكولوجية

تطوير األعمال التجارية المراعية للمناخ
في أفريقيا

َّ
تتمثل إحدى مساهامت اليونيدو الرئيسية يف خطة عام ،٢٠٣٠
َّ
حتت رعاية برنامج اإلنتاج األنظف واملتسم بكفاءة استخدام
املوارد ،يف إنشاء َّ
جممعات صناعية إيكولوجية يف البلدان الصاعدة
والنامية .وتساعد هذه َّ
املجمعات عىل تعزيز التنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة من خالل تعزيز حفظ املوارد ،وإعادة
التدوير ،واإلدارة السليمة للنفايات ،وكذلك استخدام أوجه التآزر
الصناعية يف وقت يزيد فيه توسيع نطاق القطاع الصناعي يف
البلدان النامية من اسهتالك املوارد وإنتاج النفايات.
واستحدثت اليونيدو وجمموعة البنك الدويل والوكالة
َّ
للمجمعات الصناعية
األملانية للتعاون الدويل “اإلطار الدويل
اإليكولوجية” ،وهو مبثابة دليل ِّ
ملقرري السياسات واملامرسني
بشأن العنارص احلاسمة اليت من شأهنا أن تساعد احلكومات
والقطاع اخلاص عىل إنشاء َّ
جممعات صناعية إيكولوجية مستدامة
وبيئياِّ .
واجتامعيا ًّ
ًّ
ًّ
ويحدد اإلطار العنارص الرئيسية
اقتصاديا
َّ
للمجمعات من خالل إرساء فهم مشرتك لكيفية تعزيز النمو
االقتصادي ويف الوقت نفسه محاية البيئة والعامل واجلمهور.
ُ
ويف إطار مرشوع رئييس مدته سنتان اختتم يف عام
ُ ،٢٠١٧أرسيت اسرتاتيجيات لتحويل َّ
املجمعات الصناعية
لتصبح َّ
جممعات صناعية إيكولوجية يف بريو وجنوب أفريقيا
والصني وكولومبيا واملغرب والهند .وتسهم هذه َّ
املجمعات
يف زيادة الكفاءة يف استخدام املوارد عن طريق ِّ
احلد من
استخدام املواد اخلام واملياه والطاقة ،وخفض تكاليف اإلنتاج،
وحتسني القدرة التنافسية والربحية ،وحتسني سبل الوصول إىل
التكنولوجيات اجلديدة وآليات الدعم املايل.

أفريقيا هي أصغر مساهم يف االنبعاثات العاملية من غازات
َّ
ترض ًرا من آثار ُّ
إال أهنا من بني أكرث املناطق ُّ
تغي
الدفيئة،
املناخ .وتوجد حاجة إىل تكييف الصناعة والزراعة لزيادة
قدرهتام عىل الصمود أمام الهتديد املزتايد بسبب ندرة املياه
واألنامط املناخية القاسيةِّ .
وهتيـئ اليونيدو صناعة قادرة عىل
التأقلم مع املناخ يف املنطقة من خالل مشاريع تتناول كامل
سلسلة القيمة.
َّ
ويساعد برنامج املنظمة للتنمية الصناعية املتسمة
باخنفاض انبعاثات الكربون وبالتأقلم مع املناخ املنشآت
التجارية يف جنوب أفريقيا والسنغال وكينيا ومرص عىل
تقييم املناطق املعرضة للخطر ضمن سالسلها اإلنتاجية،
ُّ
والتحول إىل التكنولوجيات املنخفضة االنبعاثات ،وإنتاج
منتجات ذات قيمة أعىل .ويف إطار املرشوع الذي يستغرق
ً
َّ
واملمول من اليابان ،اختريت  ١١منشأةً جتارية
مخس سنوات
ُّ
إلظهار فوائد اعتامد تدابري التكيف مع املناخ لتحسني
عمليات التصنيع.
َّ
وزارت الرشكات املرشحة اليابان حلضور سلسلة من
االجتامعات مع ِّ
املوردين املحتملني ،وشاركت يف املعرض
الدويل آلالت وتكنولوجيا الغذاء إلجياد الفرص املمكنة
َّ
إلقامة رشاكات جتارية مع رشكات التكنولوجيا املمثلة فيه،
ُ
وعددها حنو  ٨٠٠رشكة .واستبني العديد من فرص التعاون
َّ
َّ
املحددة ،مثل توفري نافخات هواء تتسم بالكفاءة لفائدة قطاع
جتهزي الشاي يف كينيا ،وألواح فولطية ضوئية لتجهزي الفواكه
ِّ
وجمففات لتجهزي املحاصيل يف السنغالِّ ،
ومربدات
يف مرص،

َّ
المجمعات الصناعية اإليكولوجية

مفهوم شامل للجميع ومستدام للتنمية الصناعية
محطة معالجة مياه الصرف الصحي

محطة توليد الكهرباء
مركز إعادة التدوير

الموارد المشتركة
المواد
الطاقة
النفايات
المياه

اإلنتاج األنظف
َّ
والمتسم بكفاءة
استخدام الموارد:
ُّ
الحد من استخدام
الطاقة والمياه
والمواد.

مصنع الغاز الحيوي
الخدمات المشتركة المحتملة
>> النقل
>> التنظيف والصيانة
>> رصد االنبعاثات والتحكم فيها
>> الصحة المهنية

البنية التحتية المشتركة المحتملة
>> مركز إعادة التدوير
>> مصنع الغاز الحيوي
>> محطة معالجة مياه الصرف
الصحي
>> محطة توليد الكهرباء
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َّ
مزودة بوظائف اسرتداد احلرارة من أجل جتهزي الفواكه
واخلرضوات يف جنوب أفريقيا ومرص.

تحسين االستدامة في صناعة
الشاي الكينية
ُتَع ُّد صناعة الشاي إحدى أهم الصناعات الكينية ،حيث
َّ
ً
تدعم نسبة كبرية من السكان .وتتأثر زراعة الشاي عادة
ُّ
َّ
بالطقس ،حيث تتأثر املحاصيل بسقوط األمطار وتقلب
درجات احلرارة عىل حنو ال ميكن ُّ
التنبؤ بهُ .وتَع ُّد برودة الطقس
َّ
َ
والربد والصقيع عوامل َّ
مرضة بصفة خاصة .وحيث ُيتوقع
ً َّ
ِّ
أن يصبح اتسام األحوال اجلوية بالربودة أكرث شيوعا ،تتوقع
مصانع الشاي أن َّ
تتوسع يف استخدامها لنافخات الهواء يف
حمطات التذبيل .ويف مصنع الشاي يف كيامموكاما ،تسهتلك
نافخات الهواء القامئة واملفتقرة إىل الكفاءة نسبة  ٦٠يف املائة
من اسهتالكه اإلمجايل من الكهرباء .ومن شأن أي زيادة أخرى
يف االستخدام زيادة إنفاق املصنع عىل الكهرباء والتأثري عىل
ُّ
التدفقات النقدية.

ويف إطار مرشوع َّ
ممول من اليابانَّ ،قدمت اليونيدو
املشورة بشأن االستعاضة عن النافخات القامئة بتكنولوجيا
ِّ
ستحسن االستدامة
أحدث وأكرث كفاءة يف جمال نفخ الهواء
عىل املدى الطويل .وتشمل نافخات الهواء اجلديدة خاصية
ُّ
التحكم يف حجم الهواء َّمما يسمح للمصنع بإدارة إنفاقه عىل
الكهرباء بكفاءة أكرب والعمل عىل حنو أكرث مراعاة للمناخ.
ومصنع كيامموكاما للشاي عبارة عن رابطة مزارعني
حتظى بدعم من وكالة تنمية الشاي يف كينيا .وبالنظر إىل

ً
ً
أن هناك  ٦٧مصنعا مماثال للشاي حيظى بدعم الوكالة ،فإن
ُ
جناح هذا املرشوع ميكن أن ي ِدث تغيريات إجيابية عىل
نطاق القطاع.

سبل الحصول على الطاقة النظيفة
من أجل االستخدام اإلنتاجي
1

القضاء على
الفقر

12

االستهالك
واإلنتاج
المسؤوالن

2

القضاء التام
على الجوع

13

5

المساواة بين
الجنسين

7

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

العمل
المناخي

ِّ
ُّ
والتوسع
يؤدي اجتامع الضغوط النامجة من التنمية الصناعية
احلرضي والنمو السكاين إىل زيادة الطلب عىل الطاقة وتعاظم
أهمية حتسني سبل الوصول إىل الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة
َّ
الطاقة بالنسبة إىل املستقبل املستدام املتوخ يف خطة عام ٢٠٣٠
واتفاق باريس بشأن ُّ
تغي املناخ .بيد أن احلصول عىل الطاقة
ً
كافيا يف ِّ
حد ذاته .ولضامن االستدامة الطويلة
النظيفة لن يكون
ً
َّ
األجل ،من الرضوري أيضا أن توجه الطاقة النظيفة حنو
االستخدامات اإلنتاجية اليت تساعد عىل إجياد فرص العمل
وزيادة الدخل.
وتدعم اليونيدو ،خبربهتا يف جمال نقل التكنولوجيا
ً
ً
والسياسات واملعايري والتدريب ،طائفة واسعة من البلدان
لتحسني كيفية استخدامها للطاقة من أجل الوسائل اإلنتاجية.
وتساعد مشاريعها عىل تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت
الصغرية واملتوسطة يف املناطق املربوطة بالشبكة وغري املربوطة
هبا عىل السواء ،وتوسيع نطاق نرش الشبكات الصغرى القامئة
َّ
عىل التكنولوجيا الناجعة واملؤكدة ،مثل الطاقة الكهرمائية
الصغرية والكتلة األحيائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ِّ
كام ِّ
املتجددة كقطاع جتاري من
تشجع اليونيدو عىل تطوير الطاقة
ِّ
خالل دعم منظيم املشاريع واملنتجني املستقلني من احلجمني
الصغري واملتوسط.
ويف الوقت نفسه ،تعمل اليونيدو عىل تعزيز اجلدوى الطويلة
ِّ
املتجددة وغريها من مصادر الطاقة
األجل ملصادر الطاقة
املستدامة من خالل حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة،
وهو ما يساعد يف هناية املطاف عىل خفض التكاليف ،وإجياد
فرص العمل ،والتخفيف من آثار ُّ
تغي املناخ.

الحفاظ على البيئة

الطاقة الكهرمائية الصغيرة ألغراض التنمية
الصناعية المستدامة
الطاقة الكهرمائية الصغرية مصدر مراع للبيئة َّ
وجمرب من
ٍ
مصادر الطاقة .وهذه التكنولوجيا القابلة لالستنساخ بسهولة
ِّ
توفر الكهرباء َّ
الفعالة من حيث التكلفة يف البلدان
ميكن أن
ً
ِّ
ًّ
النامية ،حيث ميكن أن تؤدي دورا مهم يف التنمية الصناعية
املستدامة .بيد أن هذه اإلمكانات لم ُتستغل إىل ٍّ
حد كبري
حىت اآلن.
وملعاجلة هذا الوضع ،أصدرت اليونيدو التقرير العاليم
بشأن تنمية املحطات الكهرمائية الصغرية .ومن خالل هذا
الدليل ،الذي ِّمتوله حكومة الصني ،تساعد اليونيدو عىل تعزيز
فرص احلصول عىل الطاقة النظيفة .وهي تساعد عىل توجيه
السياسات املتعلقة بتخطيط الطاقة وإرشاد املستثمرين
ِّ
املتجددة.
الداخلني أسواق الطاقة
َّأما الهدف األعم للتقرير فهو حشد املسار الرسيع لتطوير
الطاقة الكهرمائية الصغرية ،ال َّ
سيام يف البلدان اليت تكون فهيا
القدرة عىل االستثامر يف توليد الطاقة النظيفة حمدودة .ومن
خالل متكني البلدان من توسيع نطاق نشاطها يف هذا املجال،
ميكن للطاقة الكهرمائية الصغرية أن تساعد عىل تعزيز إنتاجية
االقتصادات املحلية ِّ
واحلد من الفقر.
والتقرير هو مثرة للتعاون بني اليونيدو واملركز الدويل
للمحطات الكهرمائية الصغرية ومهنيني من مجيع أحناء
ً
ً
العالم .وأسهم فيه أكرث من  ٢٣٠خبريا وعاملا يف جمال الطاقة
الكهرمائية الصغرية من مؤسسات حكومية ومعاهد حبثية
وجامعات ،وكذلك رشكات الطاقة الكهرمائية.

دعم التغيير من خالل
منتدى فيينا للطاقة

منتدى فيينا للطاقة أحد أكرب وأهم أحداث الطاقة
املستدامة يف العالم .ويسهم املنتدى ،الذي تشرتك يف تنظيمه
حكومة النمسا ووكالة التنمية النمساوية واملعهد الدويل
لتحليل النظم التطبيقي ومبادرة الطاقة املستدامة للجميع
( ،)SEforAllيف صياغة غايات الهدف  7من أهداف
التنمية املستدامة واحللول العملية من أجل مستقبل
َّ
يقوم عىل الطاقة املستدامة .وهو منرب ملتخذي القرارات
ِّ
وممثيل القطاع اخلاص واملجتمع املدين ِّ
ومقرري السياسات
ملناقشة املسائل املهمة املتعلقة بالطاقة املستدامة
وتبادل املعارف.
َّ
وقد متخض منتدى عام  ٢٠١٧عن اتفاق بشأن
ِّ
ِّ
املحفز الذي ِّ
تؤديه الطاقة
 ١٠رسائل تسلط الضوء عىل الدور
يف التنفيذ الناجح ألهداف التنمية املستدامة واتفاق باريس.
ِّ
وتركز الرسائل عىل دور الطاقة املعقولة التكلفة والنظيفة
يف ختفيف آثار ُّ
ُّ
والتكيف معه ،واحلاجة إىل
تغي املناخ
االبتكار وااللزتام عىل نطاق واسع من القطاعني العام
واخلاص.
وبصفة استثنائية ،سوف َيعقد املنتدى ،الذي ُيعقد
ِّ
ً
مرة كل سنتني ،دورةً استثنائية يف أيار/مايو  ٢٠١٨تركز
عىل املسائل الرئيسية والفرص املحيطة بتسخري الطاقة
املستدامة ألغراض التنمية .وسوف تسهم هذه الدورة يف
االستعراض املقبل للهدف  7من أهداف التنمية املستدامة
من جانب املنتدى السيايس الرفيع املستوى الذي ُ
سيعقد
يف عام .٢٠١٨
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البرنامج العاليم للمبتكرات
التكنولوجية النظيفة
ِّ
يروج الربنامج العاليم للمبتكرات التكنولوجية النظيفة حلول
التكنولوجيا النظيفة يف ْ
جمايل الطاقة والبيئة ،ويسعى إىل دعم
إنشاء وتعزيز قطاع للمنشآت الصغرية واملتوسطة قائم عىل
التكنولوجيا النظيفة يف البلدان الرشيكة.
وهو هيدف إىل حتديد ودعم التكنولوجيات ذات
َّ
احلفازة يف ْ
جمايل الطاقة والبيئة كنامذج جتارية
اإلمكانات
ُ
ِّ
مربحة .وحتدد املسابقة السنوية اليت ترى عىل الصعيد الوطين
ِّ
يف البلدان الرشيكة يف الربنامج أكرث املبتكرين ومنظيم
املشاريع الواعدين ،الذين ُيدعون بعد ذلك إىل املنتدى العاليم
السنوي يف كاليفورنيا ،الواليات املتحدةُّ ،
للتعرف عىل ثقافة
املشاريع الدينامية يف سيليكون فايل والتواصل مع أوساط
التكنولوجيا النظيفة من مجيع أحناء العالم .ويسعى الربنامج
ً
أيضا إىل إجياد بيئة متكينية لالبتكار وتنظيم املشاريع يف جمال
التكنولوجيا النظيفة ،ويدعم الدول األعضاء يف تعزيز القدرات
املؤسسية الوطنية من أجل تطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة
والتكنولوجيا النظيفة واالبتكار.
وقد الىق الربنامج ردود فعل إجيابية للغاية ،وبرز بوصفه
أحد نامذج املامرسات الفضىل لتعزيز التكنولوجيا النظيفة يف
املؤمتر األخري للدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن ُّ
تغي املناخ.

برنامج اليونيدو إلدارة الطاقة
مييل اجلزء األكرب من النقاش املتعلق بكفاءة استخدام الطاقة إىل
الرتكزي عىل تطوير التكنولوجيا اجلديدة أو حتسني التكنولوجيا
القدمية .ومع ذلك ،فإن أحد السبل األكرث فعالية إلجياد نظم
طاقة أكرث كفاءة هو ضامن إدارة استخدام الطاقة من خالل
َّ
حيسن األداء ويزيد إىل أقىص ٍّ
وخمصص ِّ
منظم َّ
حد من
إطار
ِّ
الوفورات يف الطاقة عىل مر الزمن .ومن شأن هذه النظم ،إذا
ُ ِّ
نفذت عىل النحو الصحيح ،حتقيق وفورات كبرية يف التكلفة،
وزيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية ،وكذلك ُّ
احلد من اآلثار
البيئية ِّ
املرتتبة عىل النمو الصناعي.
ورغم ذلك ،فإن العديد من احلكومات والرشكات يف
ِّ
االقتصادات النامية والصاعدة متخلفة عن الركب سواء
من حيث وضع هياكل ناجحة إلدارة الطاقة أو تنفيذ تلك
الهياكل .فهي تفتقر إىل التدريب السليم واألدوات الالزمة
إلنشاء نظم اإلدارة ،وهو ما يعود يف بعض األحيان إىل سوء فهم
البيانات املتاحة أو سوء استخدامها.
وعىل مدى العقد املايض ،عملت اليونيدو عىل ِّ
سد هذه

الفجوة من خالل برناجمها اخلاص بنظم إدارة الطاقة الذي
يساعد احلكومات واملنشآت عىل اكتساب املهارات واملعارف
الالزمة لتنفيذ النظم األكرث استدامة وفعالية من حيث التكلفة
ً
اليت ُّ
يتم تكييفها وفقا الحتياجات الصناعات واالقتصادات
املعنية لدهيا.
ً
وقد ارتفع عدد مشاريع نظم إدارة الطاقة إىل  ١٨مرشوعا،
وهي ُتعترب عىل نطاق واسع أفضل السبل لضامن حتقيق كفاءة
الطاقة املستدامة ومواصلة حتسني األداء يف جمال الصناعة.
ِّ
وتقدم اليونيدو اخلربات واألدلة للرشكات واحلكومات
والرابطات املعنية بتوفري الطاقة بشأن أفضل املامرسات ،وهي
َّ
تتول تدريب موظفي املنشآت ِّ
ومقرري السياسات واخلرباء
االستشاريني .وقد وضعت خمططات رائدة ،وساعدت عىل
ًّ
تدريجيا مع ضامن وضع التدابري املالمئة للتقييم والرصد
زيادهتا
واإلبالغ بشأن ممارسات خاصة لكفاءة استخدام الطاقة ،هبدف
إحداث حتول يف األسواق الوطنية.
وحىت اآلن ،قامت اليونيدو بتدريب أكرث من  ١ ٥٠٠من
خرباء كفاءة الطاقة بشأن كيفية جعل نظم الطاقة لدهيم متامشية
مع املعيار الدويل اجلديد بشأن نظم إدارة الطاقة (معيار األيزو
 ،)50001وساعدت أكرث من  ٣٥٠رشكة (عىل نطاق تسعة
بلدان) عىل تنفيذ مشاريع إلدارة الطاقة ،وذلك من خالل

الحفاظ على البيئة 27

تشجيعها عىل ِّاتباع أحدث املامرسات الكفيلة جبعل نظم الطاقة
لدهيا أكرث قدرة عىل املنافسة.
َّ
ومتكنت الرشكات املشاركة يف الربنامج من حتقيق وفورات
يف الطاقة بنسبة من  ٥إىل  ١٥يف املائة ما بني السنتني األوىل
والثانية من التنفيذ ،وذلك دون استثامرات رأساملية أو بقدر
ضئيل مهنا .وعالوة عىل ذلك ،فقد كانت وفورات الطاقة اليت
َّ
َّ
حققهتا أعىل مرتني إىل ثالث مرات َّمما حققته الرشكات غري
املشاركة .وعىل نطاق سبعة بلدان تتاح البيانات بشأهنا ،عىل
مدى فرتة الربنامج ،تبلغ وفورات الطاقة السنوية  ٧٧,٨مليون
َّ
دوالر .وتتجاوز الفوائد توفري الطاقة .فقد حققت الرشكات
املشاركة يف الربنامج زيادة يف اإلنتاجية والقدرة التنافسية،
ُّ
َّ
َ
وتراجع مدى ُّ
تعرضها لتقلبات أسعار الطاقة ،واتسمت عملياهتا
مبزيد من املوثوقية بوجه عام.
ففي كولومبيا ،عىل سبيل املثالُ ،يعتمد خمطط ملنح
الشهادات ملامريس نظم إدارة الطاقةُ .ويعترب االعتامد السليم
َّ
للموظفني ًّ
مهم ألنه يساعد عىل إجياد سوق تتسم مبزيد من
املوثوقية واملصداقية فيام يتعلق خبدمات كفاءة الطاقة .كام أنه
يسمح ِّ
ملقرري السياسات بتقديم حوافز أفضل .وقد وضعت هيئة
ُ َّ
املعايري الوطنية متطلبات لقياس كفاءة املامرسني الذين يتوقع
اعتامدهم يف عام ِّ .٢٠١٨
وتقدم اليونيدو املساعدة التقنية إىل
هيئة االعتامد الوطنية ،وهي الهيئة املسؤولة عن اعتامد هيئات
إصدار الشهادات.

كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي
في مصر
لدى مرص واحد من أكرث االقتصادات كثافة يف استخدام
الطاقة يف العالم ،حيث يزيد االسهتالك لكل وحدة من الناجت يف
بعض القطاعات الصناعية عىل َّ
املعدل الدويل بواقع  ٥٠يف املائة.
ونتيجة لذلك ،يوجد جمال كبري لتنفيذ سياسات كفاءة استخدام
الطاقة من أجل حتسني األداء واالستدامة.
ً
وقد أطلقت اليونيدو مرشوعا مدته مخس سنوات يف
عام  ٢٠١٢للمساعدة يف بناء سوق للكفاءة يف استخدام الطاقة
َّ
يف الصناعة .ويتمثل أحد العنارص الرئيسية لهذا املرشوع
يف التدريب عىل االستخدام األمثل لنظم إدارة الطاقة
لفائدة املهنيني واملؤسسات والوكاالت احلكومية .وخالل
ً
ِّ ً
ًّ
فرتة املرشوعَّ ،
حكوميا
دربت اليونيدو  ٥٥خبريا و ٣٠ممثال
و ١٥٠من مهنيي الصناعة عىل إدارة الطاقة .وهناك إحدى
ً
ِّ
ومخسون رشكة كثيفة االستخدام للطاقة تشغل اآلن نظام

إلدارة الطاقة .وقد َّأدى ذلك إىل حتقيق وفورات سنوية يف
الطاقة بواقع  ٣٥مليون دوالر باألسعار املحلية حيث َّتم توفري
 ١ ٠٩٤جيغاواط من الطاقة.
وقد ساعدت التدابري املستخدمة ،مثل محلة االعرتاف
ِّ
جبهود الرشكات املنفذة للكفاءة يف استخدام الطاقة ،عىل توسيع
نطاق املعرفة بنظم إدارة الطاقة وتشجيع مزيد من املنشآت عىل
وضع سياسات إلدارة الطاقة.
ومن األمثلة عىل ذلك ،رشكة سيدي كر ير للبرتوكيامويات
َّ
اليت حققت معيار األيزو  .50001وكانت إدارة الرشكة ملزتمة
ً
قويا بتحسني األداء من أجل ِّ
الزتاما ًّ
احلد من تكاليف الطاقة،
جتسد يف احلامس القوي لدى املوظفنيَّ .
وهو ما َّ
وقدمت اليونيدو
الدعم التقين طوال العملية .وبفضل التدريب عىل تنفيذ نظم
إدارة الطاقة ومراجعة النظام ،جنحت الرشكة يف نيل شهادة
معيار األيزو  .50001وبفضل التنفيذ الالحق ملستوى معيار
َّ
دويل ،حققت نظم إدارة الطاقة وفورات بلغت  ١٠يف املائة من
الطاقة املسهتلكة دون أي تدابري أخرى تتعلق بالتكلفة .كام أهنا
دجمت مفاهيم كفاءة الطاقة يف ثقافة الرشكة.
ً
وانطالقا من هذا النجاحَّ ،اتفقت اليونيدو والرشكة املرصية
القابضة للبرتوكيامويات عىل إنشاء أول شبكة للبرتوكيامويات
بني األقران يف البلد بدعم اخلرباء َّ
املدربني يف رشكة سيدي كر ير
للبرتوكيامويات لتبادل معارفهم وخرباهتم مع موظفي الرشكات
عىل نطاق هذا القطاع .وأقيمت برامج تدريبية يف تسع رشكات،
ً
ِّ
نظام إلدارة الطاقةَّ ،مما ُّ
يدل عىل قدرة مجاعات
تشغل مجيعها
وشبكات األقران عىل نرش املعرفة.
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تنفيذ االتفاقات البيئية
ِّ
المتعددة األطراف
1

القضاء على
الفقر

11

2

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

القضاء التام
على الجوع

12

3

االستهالك
واإلنتاج
المسؤوالن

الصحة
الجيدة والرفاه

13

7

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

العمل
المناخي

تدعم اليونيدو ،كجزء من عملها الرايم إىل املحافظة عىل البيئة،
البلدان يف الوفاء بالزتاماهتا مبوجب االتفاقات البيئية ِّ
املتعددة
األطراف ،مبا يف ذلك بروتوكول مونرتيال واتفاقية استكهولم
واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.

بروتوكول مونرتيال إىل اتفاق للخفض التدرييج إلنتاج
َّ
الهيدروفلوروكربونات واسهتالكها .ومتكن االتفاق التارييخ،
املعروف باسم تعديل كيغايل ،من منع ما يصل إىل  ٠,٥درجة
ً
مئوية من االحرتار العاليم حبلول هناية القرنَّ ،مما أسهم إسهاما
ً
ُّ
ِّ
كبريا يف اجلهود الرامية إىل التصدي لتغي املناخ .وسيدخل
التعديل ِّ
حي النفاذ يف  ١كانون الثاين/يناير .٢٠١٩
ً
ِّ
ُّ
وتنفذ اليونيدو ًّ
حاليا خططا إلدارة التخلص التدرييج
ً
من الهيدروكلوروفلوروكربونات يف  ٧٤بلدا ،مبا يف ذلك خطط
املرحلة الثانية .ويف حزيران/يونيه  ،٢٠١٧استضافت اليونيدو
ً
ً
َّ ِّ
ضم ممثلني من  ٥٥بلدا ملناقشة التصديق
اجتامعا لفريق خرباء
عىل تعديل كيغايل .وخالل عام  ،٢٠١٧بدأت اليونيدو أنشطة
ُّ
متكينية للتخلص التدرييج من الهيدروفلوروكربونات يف
ً
َّ
 ١٨بلدا ،ووضعت عدة مقرتحات مشاريع يف قطاع صناعة

المستنفدة
بروتوكول مونتريال بشأن المواد
ِ
لطبقة األوزون
بروتوكول مونرتيال هو معاهدة دولية َّ
مصممة حلامية طبقة
األوزون ،بدأ نفاذها يف عام  .١٩٨٩وقد ساعدت اليونيدو،
ِّ
ِّ
كوكالة منفذة رئيسية للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ
بروتوكول مونرتيال الذي أنئش ملساعدة البلدان عىل الوفاء
بأهدافها مبوجب الربوتوكول ،عىل استئصال ما يزيد عىل ثلث
هذه املواد الكيميائية اخلطرة من العالم النايم منذ عام .١٩٩٢
وباستخدام عام  ١٩٩٠كخط أساس ،تفادى ذلك االستخدامات
واالنبعاثات املحتملة ملا يزيد عىل  ٣٤٠مليون طن من مكائف
ثاين أكسيد الكربون يف السنة.
وأجنزت اليونيدو أكرث من  ١ ٤٥٠من مشاريع
بروتوكول مونرتيال من خالل الصندوق ِّ
املتعدد األطراف
ومرفق البيئة العاملية واملساهامت الثنائية .وبعد النجاح
يف معاجلة الكلوروفلوروكربونات مبوجب الربوتوكول ،فإن
ُّ
ِّ
التحدي الرئييس الراهن يكمن يف التخلص التدرييج من
ُ
الغالب يف
الهيدروكلوروفلوروكربونات ،اليت تستخدم يف َ
قطاعات املواد الرغوية والتربيد وتكييف الهواء .وأشيع بدائل
الهيدروكلوروفلوروكربونات هي الهيدروفلوروكربونات .ورغم
َّ
مستنفدة لطبقة األوزون،
أن الهيدروفلوروكربونات مواد غري
ِ
فهي غازات دفيئة قوية املفعول وذات إمكانات كبرية عىل
صعيد إحداث االحرتار العاليم.
ويف ترشين األول/أكتوبر  ٢٠١٦يف كيغايل ،اختذ املجتمع
العاليم خطوة رئيسية حنو معاجلة الهيدروفلوروكربونات.
وبعد سبع سنوات من املفاوضاتَّ ،
توصلت األطراف يف

جائزة األوزون لعام ٢٠١٧
فازت اليونيدو جبائزة األوزون لعام  ٢٠١٧لعملها ِّ
املتمي
ُّ
بشأن تنفيذ مشاريع للتخلص التدرييج من بروميد امليثيل،
وهو غاز شديد ِّ
السمية كان ُيستخدم يف وقت من األوقات عىل
نطاق واسع يف الصناعة الزراعية للسيطرة عىل طائفة واسعة
من اآلفات.

“

أخذت اليونيدو مكاهنا برسعة وعىل حنو بارز كوكالة
ُّ
َّ
سباقة يف التخلص التدرييج من بروميد امليثيل ،من
ِّ ً
خالل توفري حلول َّ
مصممة خصيصا لكل بلد وقطاع
يسعى لالستعاضة عن بروميد امليثيل ]...[ .وقد عملت
ً
ِّ
اليونيدو مبثابة وكالة منفذة يف  ٥٥من أصل  ٧٧طرفا
يف املادة  ٥ما بني ْ
عايم  ١٩٩٦و ]...[ .٢٠١٥وقام مجيع
ُّ
البلدان بالتخلص التدرييج من تلك املادة حبلول املوعد
الهنايئ ،بل قام العديد مهنا بذلك قبل املوعد.

”
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ِّ
املربدات من خالل توفري حلول مستدامة وخالية من
الهيدروفلوروكربونات عىل املدى الطويل ،دون أي أثر سليب
عىل املناخ.

ِّ
للملوثات
اتفاقية استكهولم
العضوية الثابتة
ً
ِّ
اليونيدو إحدى الوكاالت املهمة املنفذة أيضا التفاقية استكهولم
للملوثات العضوية الثابتة ،اليت دخلت ِّ
ِّ
حي النفاذ يف عام ٢٠٠٤
ً
َّ
وصدق علهيا أكرث من  ١٥٠بلدا.
ِّ
وتساعد املنظمة املوقعني عىل االتفاقية عىل وضع خطط
تنفيذ وطنية لالمتثال لاللزتامات التعاهدية ِّ
باحلد من ِّ
امللوثات
العضوية الثابتة أو القضاء علهيا ،وهي ِّ
ملوثات شديدة ِّ
السمية
عىل البرش واحلياة الربية ،وتبقى يف البيئة لفرتات طويلة .وعىل
وجه التحديد ،تعمل اليونيدو عىل حتقيق التسيري األمثل
للعمليات اإلنتاجية ،وإنشاء مرافق جديدة ،وإرساء برامج
إلعادة التدوير وإدارة النفايات.

بعض نتائج برنامج اليونيدو
ِّ
الملوثات العضوية الثابتة
بشأن

98

3 416
ً

من السياسات والقوانين
واللوائح البيئية َّ
تم
اعتمادها

شركة اعتمدت أفضل
الممارسات فيما يتعلق
ِّ
بالملوثات العضوية الثابتة

 %153+زيادة

87 439

َّ
المدربات
في عدد
في الفترة 2016-2015

ً
شخصا َّ
تم تدريبهم

ثنائيات الفينيل ذات الروابط
الكلورية املتع ِّددة ،مبيدات
اآلفات ،مادة الـ د.د.ت .باألطنان

الكمية املزالة/
اخمل َّفضة

5 887.5

الكمية
املؤمَّ نة

املل ِّوثات العضوية الثابتة
غير املقصودة بامللليغرام

98 270

118 645.5

16 418.4

إدارة النفايات اإللكترونية
في أمريكا الالتينية

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

ً
يشهد اسهتالك املعدات اإللكرتونية ًّ
نموا متسارعاَّ ،مما َّأدى
إىل ارتفاع عىل نفس القدر من الرسعة يف مستويات النفايات
ً
كثريا ما حتتوي عىل ِّ
ملوثات عضوية ثابتة.
اإللكرتونية اليت
وقد أصبحت املسألة بارزة بشكل خاص يف أمريكا الالتينية،
ً
ً
ال بوصفها شاغال من شواغل الصحة العامة فحسب ،بل أيضا
باعتبارها فرصة إلجياد مشاريع خرضاء وفرص عمل جديدة.
ً
ويف متوز/يوليه ،أطلقت اليونيدو مرشوعا مدته مخس
سنوات لتعزيز املبادرات الوطنية يف أكرث من اثين عرش
ً
بلدا يف أمريكا الالتينية ،وتعزيز التعاون اإلقلييم بشأن
املعاجلة السليمة ًّ
بيئيا ِّ
للملوثات العضوية الثابتة يف النفايات
اإللكرتونية .ويهدف املرشوع الذي حيظى بدعم مرفق البيئة
العاملية إىل دعم النمو االقتصادي واالجتامعي ضمن إطار
مستدام من الناحية البيئية ،وإذكاء الوعي وبناء القدرات
لدعم صناعات إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية ،وإتاحة
تطوير شبكة جتميع ملعاجلة النفايات اإللكرتونية ،وتنشيط
تنمية بنية حتتية وطنية إلعادة التدوير .ومن َّثم ،فهو يسهم
يف التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة عن طريق
إجياد الوظائف واالقتصادات املستدامة.

تضطلع اليونيدو بدور نشط يف مساعدة البلدان عىل تنفيذ اتفاقية
ميناماتا بشأن الزئبق ،وهي اتفاق بييئ جديد ِّ
متعدد األطراف دخل
ِّ
حي النفاذ يف آب/أغسطس  .٢٠١٧وتعتمد االتفاقية هنج دورة
احلياة جتاه محاية صحة اإلنسان والبيئة من اآلثار الضارة للزئبق.
ِّ
ً
ويركز برنامج اليونيدو بشأن الزئبق عادة عىل تعدين
احلرفية والصغري النطاق .بيد أنه خالل
الذهب بالوسائل ِ
السنوات اخلمس املاضية ،عرضت اليونيدو مزيهتا النسبية خارج
احلرفية والصغري النطاق من
نطاق قطاع تعدين الذهب بالوسائل ِ
خالل العمل يف جماالت أخرى ،مثل إدارة الزئبق يف النفايات،
ِّ
واحلد من انبعاثات الزئبق يف قطاع اإلسمنت وصناعات أخرى.
ويف إطار مواصلة اجلهود اليت تبذلها اليونيدو يف قطاع
ُ ُّ
احلرفية ،سوف يسهتل
تعدين الذهب الصغري النطاق بالوسائل ِ
مرشوع مدته مخس سنوات يف النصف األول من عام ،٢٠١٨
ملساعدة عامل املناجم ا ِحلرفيني وأوساط التعدين يف بوركينا فاسو
والفلبني ومنغوليا عىل زيادة سبل احلصول عىل التمويل والقدرة
عىل استخدام التكنولوجيات والتقنيات املنخفضة والعدمية
االعتامد عىل الزئبق ،وتعزيز تطوير سالسل القيمة املستدامة
يف قطاع الذهب.
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االقتصاد الدائري
عىل وجه العمومُّ ،
يتم التصنيع اليوم من خالل حتويل املواد اخلام
ُّ
إىل منتجات جديدة جيري التخلص مهنا بعد االستعامل .فهو عبارة
ِّ
عن عملية خطية ذات بداية وهناية ،ونظام تنفد فيه املواد اخلام
َّ
يوجد منافع
املحدودة يف هناية املطاف .أما االقتصاد الدائري فهو ِ
اقتصادية وبيئية واجتامعية ،حيث تكون املنتجات َّ
مصممة
حبيث تكون ِّ
معمرة وقابلة إلعادة االستخدام والتدوير ،وحيث
تؤخذ املواد الالزمة للمنتجات اجلديدة من املنتجات القدمية.
ِّ
إهنا عملية ابتكار مهنيج توفر فرص العمل وتستخدم نامذج جديدة
ِّ
لألعامل التجارية .كام أهنا ِّ
املتجددة.
ترجح استخدام مصادر الطاقة
وتساعد اليونيدو الدول األعضاء عىل تدعيم أسس االقتصاد
الدائري منذ َّ
عدة عقود .وتدعم بعض أنشطة اليونيدو التصنيع
األنظف يف جتهزي اللحوم أو األسامك أو األخشاب أو القطن

ُّ
الحد من البصمة
البيئية

تصميم منتجات خضراء
غير سامة ،طويلة العمر،
قابلة إلعادة التدوير

االستفادة من المواد
والطاقة عند انتهاء الفترة
ُّ
التشغيلية ،التخلص من
النفايات بأمان

تقليل النفايات
ِّ
إلى الحد األدنى

أو َّ
الفلزات واملعادن ،أو يف استحداث اسرتاتيجيات لتحقيق
الكفاءة يف استخدام املوارد .وتساعد أنشطة أخرى عىل تطوير
منتجات آمنة ويسهل إعادة تدويرها وذات أعامر أطول .وهناك
ُّ
أنشطة أخرى تتناول استعادة املوارد أو التخلص اآلمن مهنا يف
هناية حياة املنتج .ويف هذه العملية ،تكتيس املعرفة والقدرة عىل
إجياد واستخدام املعايري والبىن التحتية ِّ
اجليدة ،وسبل الوصول إىل
ِّ
املتجددة والتكنولوجيات النظيفة أهمية قصوى .وتتيح
الطاقة
َّ
ُّ
إقامة التجمعات العنقودية واملجمعات الصناعية اإليكولوجية
توسيع نطاق االقتصاد الدائري مبا يتجاوز فرادى الرشكات ويساعد
عىل رفع األداء الكيل لالقتصادات الوطنيةُ .ويَع ُّد برنامج اليونيدو
ً
للتأجري الكيميايئ مثاال عىل نموذج جتاري ريادي قائم عىل الدفع
ً
مقابل األداء بدال من املنتج.

إنتاج أنظف وأكفأ
من حيث استخدام الموارد
باستخدام موارد أقل

االقتصاد
الدائري

إعادة التصنيع ،اإلصالح،
إعادة االستخدام

إدرار المزيد
من الدخل

إطالة العمر التشغيلي
من خالل تحسين الخدمة،
وبيع المنتجات مع تقديم
الخدمات المرتبطة بها

تقليل االعتماد
على الموارد

5
اآلفاق اإلقليمية
تسعى اليوني�دو إىل تنفيذ مهمتها على الصعيد العاليم من خالل توفري مجموعة
خدماتها بالكامل وفق االحتي�اجات املتب�اين�ة لدولها األعضاء .وبالنظر إىل حجم
ً
ِّ
ُّ
للتحول الهيكلي من أجل
التحديات اليت تواجه البلدان األكرث فقرا واإلمكانات الكبرية
ً
ِّ
اهتماما ًّ
أقل البلدان ًّ
نموا .ومن اجلوانب
خاصا إىل
تلبي�ة احتي�اجاتها ،فإن اليوني�دو تويل
املهمة األخرى اليت ُّ
يتم الرتكزي عليها تعزيز القدرة التن�افسية الصناعية والتجارة،
ِّ
وتنمية القطاع اخلاص ،ومعاجلة املسائل البيئي�ة وغريها من املسائل اليت تؤثر بشكل
خاص على البلدان املتوسطة الدخل واالقتصادات اليت ُّ
تمر بمرحلة انتقالية.
ِّ
وتقدم اليوني�دو ،إىل جانب أنشطتها يف مجال التعاون التقين وبن�اء القدرات ،املشورة
والتحليل بالتعاون الوثيق مع احلكومات والشركاء يف التنمية والقطاع اخلاص
َّ
ً
ً
واملؤسسات األخرى .ويف عام  ،٢٠١٧نفذت اليوني�دو مشاريع يف  ١٤٣بلدا ،إضافة إىل
املشاريع اإلقليمية والعاملية.
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45

الدول األعضاء في اليونيدو
أقل البدان ًّ
نموا
البلدان المتوسطة الدخل

29

الدول الجزرية الصغيرة النامية

19

6

ً
حضور اليونيدو المحلي في  20بلدا ،بما فيها مركز إقلييم
ومكاتب إقليمية في إثيوبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا
ً
برنامجا ُق ًّ
18
طريا ()2017

ُ
برنامجان للشراكة القطرية في

إثيوبيا والسنغال

تعاون تقين ( )2017بقيمة  54.6مليون دوالر

16.57

صندوق التنمية
الصناعية
وجهات أخرى

19.97

االحتاد
األوروبي

15.83

مرفق
البيئة
العاملية

2.25
الصندوق
املتعدِّد
األطراف

َّ
أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الموقعة (:)2017
غامبيا ( ،)2021-2017كوت ديفوار (،)2020-2017
موزامبيق ()2020-2017

أفريقيــا

ُ
ق ِّدر أن نمو الناجت املحيل اإلمجايل يف املنطقة زاد عىل  3يف املائة
ِّ
يف عام  ،٢٠١٧وأنه سيواصل االرتفاع باطراد يف عام ٢٠١٨
ُّ
التحسن
بعد الصعوبات اليت واجهها يف عام ُ .٢٠١٦ويعزى
ًّ
جزئيا إىل انتعاش أسعار السلع األساسية ،وزيادة الطلب
املحيل ،وارتفاع مستويات االستثامر يف القطاع اخلاص .وتستفيد
املنطقة من جمموعة واسعة من املوارد وقطاع دينايم يف جمال
تنظيم املشاريع.
بيد أن هناك طائفة واسعة من املشاكل الهيكلية اليت
ال تزال تعيق ُّ
التقدم حنو النمو املستدام والشامل .ومن بني العوامل
اليت تعيق التنمية يف بعض البلدان االفتقار إىل االستثامر يف رأس
املال البرشي ،واستمرار الضعف أمام الصدمات اخلارجية ،مثل
ُّ
تقلب أسعار النفط ،وتزايد الدين العام ،ورداءة البىن التحتية،
وبطء االستجابات السياساتية .ومثَّـة عائق آخر أمام النمو املستدام
والشامل للجميع ،وهو وجود قطاع غري رسيم كبري ،حيث يعمل
َّ
مستقرة.
أكرث من  ٧٠يف املائة من العامل يف وظائف غري

عمل اليونيدو في أفريقيا
بالتعاون الوثيق مع جمموعة من الرشكاء ،مبن فهيم عىل وجه
اخلصوص االحتاد األفريقي واجلامعات االقتصادية اإلقليمية،
ً
ومتاشيا مع خطة عام  ٢٠٣٠وخطة االحتاد األفريقي لعام ،٢٠٦٣
تشمل أولويات اليونيدو يف املنطقة لدعم التنمية الصناعية

َ
الشاملة للجميع واملستدامة التكامل االقتصادي اإلقلييم،
والتجارة داخل أفريقيا ،وزيادة االستثامر األجنيب املبارش،
واملساعدة اإلنامئية الرسمية ،والتعاون فيام بني بلدان اجلنوب،
والتعاون الثاليث .وتتابع املنظمة طائفة واسعة من املشاريع
والربامج واملبادرات املشرتكة بني الوكاالت يف مجيع أحناء
املنطقة من أجل تعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع
ِّ
للتصدي للعديد من
واملستدامة بوصفها أفضل السبل
ِّ
التحديات اليت تواجهها القارة ،مبا يف ذلك من خالل برناميجْ
ً
ُ
الرشاكة القطرية يف إثيوبيا والسنغال ،إىل جانب  ١٨برناجما
ُق ًّ
ًّ
مستمرا يف املنطقة.
طريا
ويسهتدف مرشوع َّ
ممول من االحتاد األورويب يف كينيا
ِّ
املنتجات الزراعية ،مثل حماصيل البساتني والشاي ،مبا يشكل
 ٤٠يف املائة من جمموع الصادرات .ومن خالل زيادة الوعي
باملعايري الدولية وفوائد االمتثال املرتبطة بالوصول إىل األسواق،
ساعدت اليونيدو عىل زيادة مستويات دخل املزارع الصغرية،
وتعزيز قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة املحليةِّ ،
واحلد من
الهجرة من األرياف إىل املدن ،وتوسيع نطاق جتارة التصدير.
وبحلول موعد إجناز املرشوع يف عام  ،٢٠١٧كان قد ساعد عىل
زيادة دخل املزارع الصغرية بأكرث من الثلثَّ ،
وأدى إىل ُّ
حتسن
التجارة مع االحتاد األورويب ،وهو وجهة تصديرية بارزة.
ويف مجهورية تزنانيا املتحدة اليت تواجه ،بوصفها من
ً
ً
أقل البلدان ًّ
نموا ،قدرا كبريا من احلواجز الهيكلية اليت تعرتض
التنمية ،تدعم اليونيدو تطوير املنتجات الزراعية بتحسني النوعية
وتعزيز الروابط بني املنتجني والرشكاء ِّ
املوردين لصناعة السياحة.
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اليونيدو تضطلع بدور ريادي بشأن التنمية الصناعية في أفريقيا
َّ
سلمت اجلمعية العامة بأن التنمية الصناعية الشاملة للجميع
واملستدامة وإجياد فرص العمل والتنويع االقتصادي أمور أساسية
ِّ
للتصدي للفقر يف املنطقة،
لتحقيق النمو الشامل الرضوري
وأعلنت الفرتة  2025-٢٠١٦العقد الثالث للتنمية الصناعية
ألفريقيا .واليونيدو هي الوكالة الرائدة املعنية بالعقد الثالث
للتنمية الصناعية ألفريقيا حيث تعمل بالتعاون الوثيق مع
منظامت أخرى تابعة لألمم املتحدة.
ً
َّ
ويف أيلول/سبتمرب ،نظمت اليونيدو حدثا رفيع املستوى أثناء
دورة اجلمعية العامة يف نيويورك هبدف الهنوض باملبادرة .ويف بيان
َّ
مشرتك موقع بعد احلدث الذي شهده حضور كبري ،أعلنت اليونيدو
ومفوضية االحتاد األفريقي ومرصف التنمية األفريقي واللجنة
االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة ومكتب املستشار
اخلاص لشؤون أفريقيا االلزتام بتنفيذ برامج مشرتكة وإقامة
رشاكات من أجل ضامن جناح تنفيذ املبادرة .ويشمل ذلك دعم
ً
ُ
ُّ
التوسع يف برامج اليونيدو للرشاكة القطرية ،اليت تستحدث إطارا
ِّ
املتعددين لتقديم
ألصحاب املصلحة

ويف إطار هذا املرشوعُ ،د ِّر َب  ١٢٠من مديري وموظفي
املنشآت الصغرية واملتوسطة عىل سالمة األغذية واملعايري
االجتامعية والبيئية ،والتسويق واسرتاتيجيات الوصول إىل
َّ
السوق .ونتيجة لذلك ،تتول املنشآت الصغرية واملتوسطة
ً
ً
ً
املحلية التوريد إىل  ٤١فندقا و ٣٥متجرا كبريا للبيع بالتجزئة،
وزادت إيرادات املنتجني من قطاع السياحة.

املساعدة التقنية واملشورة يف جمال السياسات واالستثامرات.
ً
َّ
وأقر البيان أيضا بأن كمية ضخمة من املوارد ستكون مطلوبة
لتحقيق أهداف العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا ،ودعا
املؤسسات املالية إىل كفالة دعمها الكامل.
ويف ترشين الثاين/نوفمرب ،ومن أجل تفعيل العقد الثالث
ً
َّ
للتنمية الصناعية ألفريقيا ،نظمت اليونيدو حدثا رفيع املستوى
يف فيينا لتحديد أفضل املامرسات واالسرتاتيجيات لتعزيز التصنيع
يف أفريقياُ .
واستحدث إطار برناميج ِّ
حيدد أهداف وركائز تنفيذ
العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا.
ً
واختتمت اليونيدو أيضا دورهتا السابعة للمؤمتر الوزاري
نموا يف فيينا .واعتمد وزراء أقل البلدان ًّ
ألقل البلدان ًّ
نموا إعالن
فيينا الوزاري الذي َّ
جددوا فيه الرتكزي عىل التنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة والزتامهم مبواصلة تعزيز الرشاكات
بني القطاعني العام واخلاص والرشاكات بني أصحاب
ِّ
املتعددين ،وكذلك االستثامر يف السياسات املناخية
املصلحة
يف بلداهنم.

وساعد املرشوع الذي تدعمه سويرسا عىل تعزيز
قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة املحيل ،وزيادة الدخل،
ِّ
ومعاجلة الفقر ،وكان مبثابة عامل حمفز لتنفيذ معيار األيزو
 ٢٢٠٠٠لنظام إدارة سالمة األغذية وحتسني اختبار األغذية
يف املختربات.
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حضور اليونيدو المحلي في  8بلدان ،بما فيها ذلك مركز
إقلييم في مصر
ُ
 2برنامجان قطريان ()2017

برنامج شراكة ُقطرية ُ
سيعلن عنه في 2018

تعاون تقين ( )2017بقيمة  15.2مليون دوالر
8.74

صندوق التنمية
الصناعية
وجهات أخرى

1.5

االحتاد
األوروبي

0.24

مرفق
البيئة
العاملية

4.72

الصندوق
املتعدِّد
األطراف

َّ
أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الموقعة (:)2017
البحرين ( ،)2022-2018دولة فلسطين (،)2022-2018
السودان ( ،)2020-2017لبنان ( ،)2020-2017المغرب
(،)2021-2017

المنطقة العربيـة
هناك جمموعة من العوامل االقتصادية واالجتامعية اليت
ً
َّ
ِّ
تؤثر عىل التنمية يف البلدان العربية ،إال أن هناك عددا من
ِّ
املشاكل امللموسة يف مجيع أحناء املنطقة ،وهي ال تزال تعطل
ُّ
التقدم يف جمال التنمية املستدامة .فمنذ األزمة املالية يف ْ
عايم
َّ
 ٢٠٠٨و 2009والربيع العريب يف عام  ،2011اتسع نطاق عدم
َّ
ً
املساواة .والزناعات املسلحة آخذة هي أيضا يف االزدياد ،إىل
ً
جانب تزايد الهجرة والبطالة .وما زالت املنطقة تواجه ارتفاعا
ً
يف النمو السكاين ،وضغوطا بيئية ،مثل اجلفاف األخري يف
املغرب ،وفجوة مزتايدة يف الطاقة ،ومستويات غري مسبوقة من
ِّ
البطالة يف صفوف الشباب ،الذين يشكلون حنو  ٧٠يف املائة من
العاطلني عن العمل.

عمل اليونيدو في المنطقة العربية

ً
ِّ
التحديات الكبرية ،أخذت اليونيدو يف زيادة
استجابة لهذه
املوارد ملساعدة  19من الدول األعضاء يف املنطقة يف اجلهود
الرامية إىل تنويع اقتصاداهتا ،ومعاجلة ُّ
تغي املناخ ،وإجياد فرص
العمل ،والتخفيف من آثار الهجرةِّ ،
واحلد من الفقر.
ومن القضايا الشاملة يف عمل اليونيدو يف املنطقة ،عىل
سبيل املثال ،تركزيها اخلاص عىل النساء والشبابِّ .
ويشجع عدد
من مشاريع املنظمة عىل التوظيف وتنظيم املشاريع بني الشباب،
التصدي الرتفاع َّ
ِّ
معدل البطالة يف صفوف الشباب.
بغية

ِّ
ويشجع برنامج إقلييم لليونيدو عىل متكني املرأة عن طريق
تنظيم املشاريع يف األردن وتونس ودولة فلسطني ولبنان ومرص
واملغربِّ .
ويجسد املرشوع أهمية تنظيم املشاريع يف إجياد فرص
العمل وتعزيز النمو املستدام والشامل للجميع .وهو يسهتدف
الشباب والنساء ليس كوسيلة لتحسني حياة املرأة فحسب ،بل
ً
ِّ
كمحرك للمساواة بني الرجل واملرأة يف مجيع أحناء املنطقة.
أيضا
ِّ
وحتفز املشاريع يف صعيد مرص تسخري اإلمكانات اإلنتاجية
لدى الشباب من خالل تعزيز تنظيم املشاريع االجتامعية
وتوظيف الشباب عن طريق التدريب واالرتقاء باملهارات
لتناسب متطلبات الوظائف.
وخالل “أسبوع بريوت للتصميم” يف أيار/مايو ،عرضت
ْ
مرشوعي يسهتدفان الشباب والنساء يف القطاع
اليونيدو
اإلبداعي يف لبنان ،بتمويل من االحتاد األورويب وإيطاليا ،مبا
يف ذلك مرشوع بشأن تصميم األثاث يدعم افتتاح مركز جديد
للتدريب املهين يف جمال النجارة يف شامل البلد.
وتسهم هذه األنواع من املشاريع يف توفري سبل العيش
املستدامة للشباب والنساء ،وهي من َّثم أساسية للتصنيع
ُ
الشامل للجميع .كام أبرزت قيمة مرشوع النجارة اللبناين ،الذي
ِّمتوله اليابان ،يف املؤمتر العام من ِقبل مستفيدين يف املناطق
الريفية يف لبنان أوضحوا أن حياهتم قد َّ
تغيت بفضل التدريب
َّ
التقين الذي تلقوه.
َّ
ومتثل جناح آخر يف لبنان هذا العام يف الدور الذي
اضطلعت به اليونيدو يف إعادة الدعم السياسايت للتصنيع
ً
وسيلة إلجياد الوظائف والفرص االقتصاديةَّ .
ومما له
باعتباره

اآلفاق اإلقليمية

أهمية حاسمة يف هذا السياقُّ ،
تدخل اليونيدو االسرتاتييج
َّ
املجمعات الصناعية من خالل استحداث منصة
لدعم
للرشاكات اخلاصة بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع
َّ
واملستدامة .ونتيجة لذلك ،متكنت احلكومة يف عام  ٢٠١٧من
َّ
للمجمعات الصناعية بواقع
توفري التمويل الالزم للبىن التحتية
 ٦٠مليون دوالر.
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ويف السودانَّ ،
درب برنامج تنمية املنشآت وترويج
االستثامر حنو  ١٠٠شخص بشأن خمتلف جوانب األعامل
ً
التجارية ،إضافة إىل موظفني من املصارف ومؤسسات التمويل
البالغ الصغر يف اخلرطوم ممَّن أصبحوا اآلن قادرين عىل الوصول
إىل طائفة أوسع من الزبائن وتزويدهم باملشورة والتوجيه بشأن
األعامل التجارية.
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ً
حضور اليونيدو المحلي في  16بلدا ،بما فيها مركز إقلييم
ومكاتب إقليمية في تايلند والصين والهند
ُ
 8برامج قطرية ()2017
ُ
برنامج للشراكة القطرية في

كمبوديا

تعاون تقين ( )2017بقيمة  71.0مليون دوالر
9.24

0.47

صندوق التنمية
الصناعية
وجهات أخرى

51.79
االحتاد
األوروبي

9.50
مرفق
البيئة
العاملية

الصندوق
املتعدِّد
األطراف

َّ

أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الموقعة ( :)2017إيران
(جمهورية-اإلسالمية) ( ،)2021-2017بنغالديش
( ،)2020-2017فييت نام ( ،)2021-2017منغوليا ()2021-2017

آسيا والمحيط الهادئ
كانت آسيا واملحيط الهادئ املنطقة األرسع ًّ
نموا يف العالم يف
عام  ،٢٠١٧حيث كانت الهند والصني َّ
سباقتني يف هذا املجال.
َّ
متوق ًعا حيث َّ
سجل ٧
ونام االقتصاد الصيين بوترية أرسع ممَّا كان
يف املائة ،يف حني أن النمو يف ناجت القيمة املضافة الصناعية يف
االقتصادات الصناعية الصاعدة يف املنطقة ،باستثناء الصني،
تسارع إىل  ٣يف املائة.
بيد أن األرقام الرئيسية ختفي تفاوتات واسعة عىل نطاق
املنطقة ترتاوح بني أقل البلدان ًّ
نموا والدول اجلزرية الصغرية
النامية واالقتصادات املتوسطة واملرتفعة الدخلُ .ويَع ُّد تفاوت
الدخل مشكلة متفاقمة عىل نطاق البلدان وفيام بيهنا ،حيث
ال يزال هناك  ٧٠٠مليون شخص يعانون الفقر .ويف الوقت
ُّ
التحض والنمو السكاين
نفسه ،يضع الزتايد الرسيع يف نسب
ً
َّ
ضغوطا إضافية عىل البيئة واملوارد ،وال سيام بسبب ارتفاع
الطلب عىل الطاقة.

عمل اليونيدو في آسيا والمحيط الهادئ

ِّ
يف ظل هذه اخللفية ،يف عام  ،٢٠١٧واصلت اليونيدو العمل
بنجاح من أجل تعزيز وترسيع التنمية الصناعية الشاملة للجميع
واملستدامة من خالل مواصلة التعاون فيام بني بلدان اجلنوب
ودعم الرشاكات بني أصحاب املصلحة ِّ
املتعددين ،مبن فهيم
املؤسسات املالية مثل مرصف التنمية اجلديد .وكانت برامج

ُ
اليونيدو القطرية حمور تركزي الكثري من هذه األعامل .وشهد
ً
العام االتفاق عىل أن تصبح كمبوديا أول بلد يستضيف برناجما
ُ
ُ
للرشاكة القطرية يف املنطقة ،واستحداث برامج قطرية جديدة
يف باكستان وبنغالديش والهند.
كام َّ
عمقت اليونيدو عالقاهتا مع كيانات إقليمية ،مثل
رابطة أمم جنوب رشق آسيا ،بشأن سالسل القيمة العاملية؛
ِّ
املتجددة؛ ورابطة
ومنظمة التعاون االقتصادي ،بشأن الطاقة
جنوب آسيا للتعاون اإلقلييم ،بشأن الصناعة الزراعية؛
ومنتدى جزر املحيط الهادئ ،بشأن مصائد األسامك؛ وجلنة
األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية آلسيا واملحيط الهادئ،
بشأن السياسة الصناعية؛ وجمموعة الربيكس ،بشأن التجارة
اإللكرتونية والثورة الصناعية اجلديدة.

الصناعة النظيفة في فييت نام
من بني املشاريع اجلارية اليت ِّ
جتسد أهمية الطاقة والبيئة من أجل
التنمية يف املنطقة مرفق البيئة العاملية والربنامج الذي تدعمه
سويرسا لتشجيع َّ
املجمعات الصناعية اإليكولوجية يف فييت نام.
جممع صناعي ِّ
ولدى فييت نام أكرث من َّ ٣٠٠
تعزز
التنمية االجتامعية واالقتصادية وتسهم من َّثم يف ِّ
احلد من
ِّ
ختلفها َّ
الفقر .بيد أن سوء إدارة النفايات اليت
املجمعات ،واليت
ِّ
َّ
متثل حنو  ٤٠يف املائة من الناجت املحيل اإلمجايل ،أدى إىل ارتفاع
ً
ِّ
مستويات ُّ
التلوث يف املياه والرتبة ،ممَّا يشكل خطرا عىل البيئة
وصحة اإلنسان عىل السواء.

اآلفاق اإلقليمية

وتساعد اليونيدو عىل معاجلة هذه املشكلة عن طريق
دعم استحداث وتنفيذ نظم إلدارة َّ
املجمعات الصناعية
ُ
اإليكولوجيةِّ .
ويقدم أول مرشوع أطلق يف عام  ،2014ومدته
مخس سنوات ،معلومات عن أفضل املامرسات البيئية لفائدة
وييس الوصول إىل التمويل َّ
احلكومة واملنشآت التجاريةِّ ،
الفعال
من حيث التكلفة ،وينرش املعارف عن التكنولوجيا واملهارات
من خالل التدريب لفائدة الرشكات واملستثمرين واإلدارات
احلكومية.
ويحول هذا املرشوع املناطق الصناعية إىل َّ
ِّ
جممعات
َّ
صناعية إيكولوجية تتسم باالستدامة والكفاءة يف استخدام
املوارد .وإىل جانب الفوائد البيئية من قبيل تقليل انبعاثات
غازات الدفيئة وزيادة كفاءة استخدام املوارد ِّ
واحلد من
النفايات ،تساعد العملية املنشآت التجارية عىل حتسني قدرهتا
ً
التنافسية ،مع هتيئة بيئة عمل أكرث أمانا وأوفر صحة .كام كان
ً
للمرشوع تأثري أوسع نطاقا عىل السياسة احلكومية الشاملة ،إذ
تيس إنشاء َّ
أسفر عن وضع سياسات ولواحئ جديدة ِّ
املجمعات
الصناعية اإليكولوجية.
َّ
وبحلول هناية عام  ،٢٠١٧تلقى أكرث من  ١ ٢٠٠مشارك
ً
تدريبا عىل َّ
املجمعات الصناعية اإليكولوجية .وحىت اآلن،
اختريت  ٦٣رشكة يف ثالث مناطق صناعية جتريبية للمشاركة
يف برنامج تقييم اإلنتاج األنظف َّ
واملتسم بكفاءة استخدام
املوارد ،مبا ُّ
حيد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بواقع
ًّ ٧ ٦٩٩
طنا ًّ
مرتيا.

الكفاءة في استخدام الطاقة الصناعية
في جمهورية إيران اإلسالمية
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ً
ِّ
متثل الطاقة النظيفة والكفاءة يف استخدام الطاقة أيضا
حمورين من حماور تركزي أحد مشاريع اليونيدو يف مجهورية إيران
اإلسالمية ،يساهم يف تنفيذ اسرتاتيجية احلكومة بشأن كفاءة
استخدام الطاقة عىل املدى الطويل .ويسهتدف املرشوع الذي
ُ
تبلغ مدته ست سنوات ،والذي أطلق يف عام  ٢٠١٢بتمويل
مشرتك من مرفق البيئة العاملية وإيران ،قطاعات املواد
البرتوكيميائية واإلسمنت والنفط واحلديد والصلب يف البلد،
ِّ
ً
اليت متثل جمتمعة أكرث من  ٧٠يف املائة من اسهتالك الطاقة.
ومن خالل توفري التدريب ،وتيسري سبل احلصول عىل
التمويل ،وتبادل املامرسات اجليدة لتحقيق كفاءة استخدام
ً
ِّ
الطاقة ،ودعم وضع السياسات ،يؤثر املرشوع إجيابا عىل التنمية
ً
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة متاشيا مع هدف احلكومة
ِّ
املتمثل يف ِّ
احلد من االسهتالك عىل نطاق مجيع القطاعات
ً
الصناعية بواقع  ٢٠يف املائة حبلول عام  ،٢٠٢٥قياسا عىل خط
األساس لعام .٢٠٠٨
ً
َّ
وبحلول هناية عام  ،٢٠١٧كان املرشوع قد درب  ١٤خبريا
ُ
ًّ َّ ً
مؤهال عىل نظم إدارة الطاقة ،وساعد سبع منشآت جتارية
وطنيا
َّ
عىل تنفيذ نظم إدارة الطاقة ،حيث نفذت أربع منشآت إطار
ً
معيار األيزو  .٥٠٠٠١وعموما ،فقد َّأدى املرشوع إىل اخنفاض يف
َّ
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بواقع  ٧٤ ٠٠٠طن مرتي ،وولد
وفورات يف الطاقة تعادل حنو  ١,٣مليون جيغاجول.
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حضور اليونيدو المحلي في  7بلدان،
بما في ذلك المقر في النمسا
ُ
برنامج قطري واحد ()2017
ُ

برنامج للشراكة القطرية في قيرغيزستان
تعاون تقين ( )2017بقيمة  13.1مليون دوالر
3.16

صندوق التنمية
الصناعية
وجهات أخرى

0.53

االحتاد
األوروبي

7.80

مرفق
البيئة
العاملية

1.61

الصندوق
املتعدِّد
األطراف

َّ
أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الموقعة (:)2017
ألبانيا ( ،)2021-2017الجبل األسود ()2021-2017

أوروبـا وآسيا الوسطى
يتفاوت مستوى التنمية الصناعية يف أوروبا وآسيا الوسطى
ً
ً
ً
ِّ
التحديات والفرص
تفاوتا كبريا ،بيد أن هناك عددا من
املشرتكة بني مجيع البلدان عىل نطاق املنطقة.
ُّ
فرغم االرتفاع النسيب يف مستوى التنمية والتقدم
التكنولويج ،تكافح بلدان عديدة من أجل تنويع اقتصاداهتا
وحتسني قدرهتا التنافسية وإنتاجيهتا ،وإجياد الوظائف املستدامة
ً
ِّ
ِّ
للتحديات البيئية .وهناك تزايد أيضا يف أوجه عدم
والتصدي
املساواة ،مثل ارتفاع مستويات البطالة بني الشباب واالستبعاد
ُّ
ِّ
االجتامعي وتعذر سبل الوصول إىل التمويل ،وهو ما يؤثر
بشكل غري متناسب عىل املرأة يف كثري من األحيان .كام تكافح
املنطقة من أجل ِّ
احلد من بصمهتا اإليكولوجية الكبرية وخفض
ُ
انبعاثات غازات الدفيئة ،وإن أحرز بعض ُّ
التقدم يف هذا املجال
يف السنوات األخرية.
ُّ
ِّ
ِّ
ويف حماولة للتغلب عىل التحديات اإلقليمية ،تركز
ُّ
تدخالت اليونيدو يف املنطقة بقوة عىل تشجيع النامذج التجارية
وفرص العمل املبتكرة والشاملة واملستدامة ،وكذلك االقتصاد
الدائري ،واإلنتاج األنظف َّ
واملتسم بكفاءة استخدام املوارد،
وحلول الطاقة املستدامة ،والتكنولوجيات اخلرضاء.

عمل اليونيدو في أوروبا وآسيا الوسطى
جتري اليونيدو يف إطار عملها تقييامت لالحتياجات ،تتناول
ُ
القطرية َّ
املحددة الستبانة املجاالت املحتملة
األولويات اإلنامئية
ً
ُّ
للتدخلُ .ويستفاد من هذه التقييامت أيضا يف أطر الربجمة
ُ
القطرية ،وهي إحدى الوسائل الرئيسية اليت تستخدمها اليونيدو
للتأثري عىل السياسات .وخالل عام  ،٢٠١٧كانت أطر الربجمة
ً
ُ
القطرية معموال هبا يف ألبانيا ومجهورية مولدوفا وجورجيا .ويف
ُ
هناية العام ،أطلق إطار رابع يف اجلبل األسود.
ويف الوقت الذي يسعى فيه اجلبل األسود لالنضامم إىل
ُ
عضوية االحتاد األورويب ،فإن إطار الربجمة القطري للفرتة
َّ 2021-٢٠١٧
مصمم لدعم حتقيق أهداف النمو الصناعي من
خالل تقديم املساعدة التقنية بشأن القدرة التنافسية الصناعية،
والتنمية الريفية ،وإجياد فرص العمل ،واإلدارة البيئية ،والطاقة
املستدامة.
ً
وإضافة إىل ذلك ،عملت اليونيدو مع حكومة
قريغزيستان يف عام  ٢٠١٧للمساعدة عىل بناء اسرتاتيجية
صناعية جديدة للبلد من خالل اجلمع بني أصحاب املصلحة
الوطنيني والدوليني الرئيسيني وإعداد دراسة بشأن القطاع
َّ
ويتوخ أن ِّ
تؤدي هذه األعامل التحضريية إىل إطالق
الصناعي.
ُ
برنامج رشاكة قطرية يف قريغزيستان يف عام  ،٢٠١٨عىل النحو
املعلن عنه يف املؤمتر العام يف عام .٢٠١٧
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تعزيز تبادل المعارف والشبكات
ِّ
من املجاالت األخرى اليت تؤثر اليونيدو فهيا تبادل

املعارف وإقامة الشبكات .ومن األمثلة الناجحة عىل
ذلك يف عام  ٢٠١٧عقد أول مؤمتر إقلييم بشأن التنمية
الصناعية املستدامة ،بعنوان “تعزيز حلول الطاقة املستدامة
والتكنولوجيات النظيفة يف بلدان رابطة الدول املستقلة”.
وقد تبادلت اليونيدو أثناءه أفضل املامرسات بشأن تطوير
الصناعات اخلرضاء ،واإلنتاج األنظف َّ
واملتسم بكفاءة
استخدام املوارد ،وكفاءة استخدام الطاقة ،وإدارة ومتويل
ً
التكنولوجيات النظيفة .وعرض املؤمتر أيضا تكنولوجيات
ِّ
متقدمة يف حلول الطاقة املستدامة ،حيث َّوفر منتدى ًّ
مهم
ِّ
َّ
لصناع القرار الرئيسيني والشخصيات املؤثرة من احلكومات
والصناعات من تسعة بلدان لتبادل األفكار واخلربات .ومن
َّ
املتوقع أن يكون احلدث ،الذي الىق ردود فعل إجيابية من
ً
ُ
املشاركني ،حافزا للعمل عىل الصعيدين اإلقلييم والقطري،
وحتسني اسرتاتيجيات الطاقة والتصنيع ،وكذلك زيادة التعاون
مع اليونيدو.
َّ
كام جتل دور اليونيدو يف تبادل املعارف ودعم
الرشاكات يف عدد من املؤمترات األخرى عىل مدار السنة.
ًّ
أقاليميا بشأن “اضطالع
ويف أيار/مايو ،عقدت املنظمة منتدى
ِّ
التحديات واحللول يف أوروبا واملنطقة
املرأة بتنظيم املشاريع:

العربية” ،عىل هامش منتدى سان بطرسربغ االقتصادي
الدويل ،حيث اجتمع أصحاب املصلحة الرئيسيون ملناقشة
املامرسات الفضىل لدعم متكني املرأة.
َّ
ويف وقت الحق ،قرب هناية العام ،نظمت اليونيدو
ً
حدثا يف سلوفاكيا ،بدعم من الرنويج وهولندا ،بشأن صناعة
السيارات السلوفاكية .وكان احلدث هو األول من نوعه
ملناقشة منافع االقتصاد الدائري واالبتكار بالنسبة لصناعة
السيارات السلوفاكية ،وهي أحد أكرب املراكز الصناعية
َّ
يف أوروبا ،ومسؤولة عن إجياد  ٢٠٠ ٠٠٠وظيفة .ووفر املؤمتر
ً
منربا لتبادل األفكار وأفضل املامرسات وإمكانات إقامة
رشاكات جتارية جديدة.
ِّ
ُوتعترب اليونيدو ،يف عملها عىل مر العقود من أجل
ً
تعزيز الصناعة املستدامة ،نصريا قديم العهد ألفكار إعادة
ِّ
التدوير والتجديد واالبتكار واالستدامة ،وهي أمور تشكل
ً
َّ
جزءا ال َّ
يتجزأ من االقتصاد الدائري .ويتوخ هذا النوع من
َ
مستخدمة ألطول
االقتصاد ،من خالل اإلبقاء عىل املنتجات
مدة ممكنة ،حتقيق ُّ
حتول من اسهتالك املوارد املحدودة لكوكب
األرض إىل احلفاظ علهيا ،يف الوقت الذي نواصل فيه إجياد
فرص العمل والدخل من خالل التصنيع الشامل واملستدام.
َّ
ومن َّ
املقرر أن تظل أنشطة اليونيدو يف املنطقة تتمحور حول
ً
ً
االقتصاد الدائري ،الذي يتيح فرصا فريدة لألعضاء يف املنطقة.
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أقل البدان ًّ
نموا 1
البلدان المتوسطة الدخل 23
حضور اليونيدو المحلي في  7بلدان ،بما فيها مركز إقلييم
الدول الجزرية الصغيرة النامية

ومكتب إقلييم في أوروغواي والمكسيك
ُ
 2برنامجان قطريان ()2017
ُ

برنامج للشراكة القطرية في بيرو
تعاون تقين ( )2017بقيمة  23.3مليون دوالر

5.70

صندوق التنمية
الصناعية
وجهات أخرى

13.53

مرفق
البيئة
العاملية

الصندوق
املتعدِّد
األطراف

4.07

َّ
أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الموقعة (:)2017
البرازيل ( ،)2021-2017بيرو (،)2021-2017
هاييت ()2021-2017

أمريـكا الالتيـنية والكارييب
بعد انكامش دام ملدة عامني ،شهدت أمريكا الالتينية والكارييب
ً
عودة إىل النمو املتواضع يف عام  ٢٠١٧حيث انتعش الطلب
َ
اقتصادين
اخلاريج ،وتعافت أسعار السلع األساسية ،وخرج أكرب
يف املنطقة ،وهام األرجنتني والربازيل ،من دائرة الكساد.
َّ
وبصفة عامة ،تتسم مستويات االستثامر األجنيب املبارش
ْ
قطاعي الصناعة التحويلية
باالخنفاض ،ولكهنا ال تزال قوية يف
ِّ
واخلدمات .واجتذبت الطاقة املتجددة أعىل مستويات االستثامر
للسنة الثانية عىل التوايل بنسبة  ١٨يف املائة من املجموع ،حيث
جاءت الربازيل وشييل واملكسيك يف ِّ
مقدمة األسواق لتلك
ً
االستثامرات .وهناك أيضا إمكانيات مزتايدة يف جمال تطوير
الطاقة الكهرمائية ممَّا ميكن أن يساعد عىل مكافحة ُّ
تغي املناخ،
يف حني أن التحسينات يف الزراعة َّأدت إىل ِّ
احلد من أثره عىل
البيئة ،وال َّ
سيام فيام يتعلق بإنتاج اللحوم.
ومع ذلك ،ال تزال هذه املنطقة اليت َّتتسم ُّ
بتنوعها الشديد
ً
تواجه ِّ
بدءا من معاجلة اآلثار ِّ
املدمرة للكوارث
حتديات كثرية،
الطبيعية اليت وقعت َّ
ِّ
مؤخ ًرا وفاقمها ُّ
ً
بالتصدي
وانهتاء
تغي املناخ،
ُّ
وتضخم حجم
الرتفاع مستويات البطالة يف أوساط الشباب
ً
االقتصاد غري الرسيم .والقطاع غري الرسيم أكرب حجام بكثري
يف أفقر البلدان ،مثل غواتيامال وهندوراس ،حيث تصل َّ
معدالت
الفقر إىل  ٥٠يف املائة .وعىل نطاق املنطقة ،ال تزال كل  ٤أرس
ًّ
اقتصاديا.
معيشية من أصل  ١٠أرس ضعيفة

عمل اليونيدو في أمريكا الالتينية والكارييب
ملساعدة املنطقة عىل تعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع
واملستدامة ،هناك حاجة لتنشيط خمططات التكامل اإلقلييم
الضعيفة حبيث تصبح ِّ
حمركات للتنويع الصناعي .وعىل الصعيد
ِّ
الوطين ،ينبغي للسياسات أن تركز عىل اإلدماج االجتامعي،
وبناء املهارات ،واالبتكار ،ومحاية البيئة ،ملساعدة البلدان عىل
مواكبة الثورة التكنولوجية اجلديدة خبطوات متامسكة.
وتعمل اليونيدو عىل تقديم املساعدة إىل البلدان يف مجيع
أحناء املنطقة من أجل معاجلة هذه املسائل من خالل حتديد
الفرص ووضع السياسات اليت ِّ
تعزز اقتصاداهتا ،مبا يساعدها
عىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
ومن األمثلة عىل ذلك إنشاء َّ
جممعات صناعية مستدامة يف
ِّ
(دولة-املتعددة القوميات)
األرجنتني وباراغواي وبنام وبوليفيا
والسلفادور وشييل وغواتيامال وكوستاريكا ،مبا من شأنه تعزيز
الروابط اإلقليمية ،ودعم البيئة ،وترويج فرص سالسل القيمة،
وحتسني تبادل املعارف فيام بني أصحاب املصلحة الوطنيني
واإلقليميني ،وتشجيع التعاون فيام بني بلدان اجلنوب.
ً
وتعكف اليونيدو أيضا عىل حتسني التنسيق والتكامل
ُ
داخل املنطقة من خالل جلاهنا الوطنية ،اليت أنشئت يف كل بلد
من البلدان املشاركة يف مشاريع اليونيدو اإلقليمية ،حيث تعمل
ُ
جلان توجهيية يف البلدان املشاركة يف الربامج القطرية .وهذه
منتديات مهمة ميكن فهيا جلميع أصحاب املصلحة تبادل األفكار
ً
واملعلومات حيث ِّ
تقدم جتارب فرادى البلدان دروسا وأمثلة ِّقيمة
للبلدان األخرى الساعية إىل استنساخ السياسات.
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ُوتَع ُّد عالقات املنظمة الوثيقة مبجموعة أمريكا الالتينية
ً
وسيلة أخرى ِّ
تنسق هبا اليونيدو السياسات مع دولها
والكارييب
ُ
َّ
األعضاء اإلقليمية .وقد أكدت املناقشات اليت أجريت خالل
عام  ٢٠١٧عىل دور اليونيدو يف حشد التمويل للمشاريع،
َّ
وركزت عىل وضع ُنج جديدة يف قطاعات الصناعة الزراعية
والصيدلة احليوية وامليكانيكا اإللكرتونية والتشغيل اآليل
ِّ
املتجددة.
والطاقة
ويف أثناء السنة ،ساعدت اليونيدو عىل تنظيم أول منتدى
لالقتصاد الدائري يف أمريكا الالتينية ،وحلقة عمل بشأن
ِّ
املتطورة يف أمريكا الالتينية والكارييب.
التكنولوجيات الروسية

برامج التنمية الصناعية المستدامة
في بيرو والسلفادور وكوبا
تواصل اليونيدو دعم املنطقة من خالل طائفة من الربامج
ُ
واملشاريع ،مع تركزي مزتايد عىل برامج الرشاكة القطرية
ُ
والربامج القطرية.
ِّ
ُ
ويركز برنامج الرشاكة القطرية يف بريو عىل املشاريع
اليت تسهم يف تطوير صناعات حديثة وتنافسية وشاملة ،حيث

41

تساعد املنظمة عىل وضع سياسات صناعية وطنية تدمج
مواضيع الصناعة اخلرضاء ،مبا يف ذلك وضع اسرتاتيجية وطنية
َّ
للمجمعات الصناعية املستدامة ،والرتكزي عىل املساواة بني
اجلنسني ومتكني املرأة.
ُ
ويهدف الربنامج القطري يف كوبا إىل حتسني بيئة األعامل
التجارية ،وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية ،وتشجيع االستثامر
األجنيب من خالل مساعدة البلدان عىل وضع اسرتاتيجياهتا
وسياساهتا الصناعية يف القطاعات املختلفة ،مبا يف ذلك حتديث
قطاع إنتاج املواد الكيميائية الزراعية واآلالت الزراعية.
ُ
ويف السلفادورُ ،ص ِّمَم الربنامج القطري من أجل
حتسني األداء يف جمموعة خمتارة من القطاعات ذات األولوية،
مبا فهيا املنسوجات واملالبس واملستحرضات الصيدالنية
ومستحرضات التجميل الطبيعية واللدائنَّ .
ويست اإلجراءات
األولية تبادل التجارب الدولية بشأن نظم االبتكار يف جمال
َّ
املجمعات والسياسات والتكنولوجيات القطاعية من االحتاد
الرويس والنمسا والهند.
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اليونيدو في بروكسل
أسهم التعاون مع مؤسسات االحتاد األورويب يف بروكسل عىل
ِّ
مر السنني يف تطوير حافظة كبرية من مشاريع اليونيدو املستمرة
وتقديم دعم كبري للتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة
ولدور اليونيدو يف خطة عام .٢٠٣٠
ويف االجتامع االستعرايض الرفيع املستوى الرابع بني االحتاد
ً
األورويب واليونيدو يف نيسان/أبريلُ ،ح ِّدَد  ١٢جماال للعمل يف
األعامل التجارية الزراعية والتجارة والطاقة والبيئة من أجل
َّ
التعاون لدعم االستثامرات اإلنتاجية وإجياد فرص العمل .ونظمت
ً
اليونيدو أيضا حلقات نقاش رفيعة املستوى يف “أيام التنمية
ً
ًّ
جانبيا بشأن “التصنيع واالستثامرات يف أفريقيا”
األوروبية” وحدثا
يف اجلمعية الربملانية املشرتكة بني جمموعة دول أفريقيا والكارييب
واملحيط الهادئ واالحتاد األورويب ،الذي ُعقد يف مالطة يف
حزيران/يونيه.
والزتم االحتاد األورويب ودوله األعضاء الثامين والعرشون
بتعزيز التحوُّل االقتصادي ،مبا يف ذلك التصنيع املستدام ،يف
توافقهم اجلديد املعنون “توافق اآلراء األورويب بشأن التنمية”
َّ
يف حزيران/يونيه .ويف متوز/يوليه ،سلط مؤمتر وزراء الزراعة
يف االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب املعقود يف روما الضوء

عىل إمكانات َّ
املجمعات الصناعية الزراعية من أجل توفري
ً
فرص عمل للشباب والنساء يف أفريقيا متاشيا مع أهداف العقد
الثالث للتنمية الصناعية ألفريقياَّ .
وأقر مؤمتر قمة االحتاد
األفريقي واالحتاد األورويب يف أبيدجان يف ترشين الثاين/نوفمرب
باسرتاتيجية التعجيل بالتنمية الصناعية يف أفريقيا لتنفيذها عىل
سبيل األولوية.
وصدر التقرير عن التعاون بني اليونيدو وجمموعة دول أفريقيا
والكارييب واملحيط الهادئ خالل اليوم املشرتك األول بني
اليونيدو وجمموعة دول أفريقيا والكارييب واملحيط الهادئ ،وهو
يعرض مشاريع اليونيدو يف بلدان املجموعة .ويف إطار املوضوع
املعنون “تعزيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام يف جمموعة
دول أفريقيا والكارييب واملحيط الهادئ من خالل إجياد فرص
العمل وسالسل القيمة واالستثامرات اإلنتاجية”َّ ،قررت جمموعة
ً
البلدان النامية ،وعددها  ٧٩بلدا ،أن تدرج التصنيع بوصفه
إحدى أولوياهتا الرئيسية.
ُ
واحتفل بيوم التصنيع يف أفريقيا يف بروكسل مبشاركة رئيسة
مالطة والسفارات األفريقية واالحتاد األورويب.

6
األولويات الشاملة َّ
لعدة مجاالت
َّ
تتعزز مساهمة اليوني�دو األساسية يف حتقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع
ُ
واملستدامة إىل ٍّ
حد كبري من خالل نهج وخدمات التنمية اليت تتقاطع مع األولويات
املواضيعية للمنظمة .واملساواة بني اجلنسني وتمكني املرأة عنصران أساسيان،
وال َّ
سيما فيما يتعلق بركزية الشمول من ركائز التنمية املستدامة ،وهما مدمجان
يف جميع سياسات اليوني�دو وممارساتها وبرامجها .ويساعد الرتكزي القديم العهد
على الشراكات على الوصول إىل معارف وموارد إضافية ،بما يزيد تأثري الدعم الذي
ُ
ِّ
نقدمه إىل الدول األعضاء ،وقد َّتم اآلن تعزيزه عن طريق برنامج الشراكة القطرية
ً
املبتكر .وتدعم البحوث واملشورة السياساتي�ة القائمة على البحوث هي أيضا
ُّ
اخلدمات األخرى اليت ِّ
ِّ
التقدم
وتوجهها ،بما يساعد على دفع عجلة
تقدمها املنظمة
حنو حتقيق خطة عام .2030
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المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
ُيَع ُّد دور اليونيدو يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
ً
حاسام يف تعزيز البعد اجلنساين للتنمية الصناعية الشاملة
للجميع واملستدامة واإلسهام يف ركزية الشمول ضمن خطة
ِّ
عام  .٢٠٣٠وتوفر اسرتاتيجية حتقيق املساواة بني اجلنسني
ومتكني املرأة ،2019-2016 ،خريطة طريق لتعميم مراعاة
االعتبارات اجلنسانية عىل نطاق مجيع برامج اليونيدو وسياساهتا
وممارساهتا التنظيمية .ويضمن وجود نظام للتدقيق واالستعراض
املنتظمني إدماج املنظورات اجلنسانية يف املراحل األوىل من
َّ
إعداد مشاريع التعاون التقين ،ويتعقب مؤرش اليونيدو اجلنساين
َّ
املخصصة للمشاريع اليت تشتمل عىل أنشطة
رصد املوارد املالية
ذات صلة بالشؤون اجلنسانية.
ُ
ُوت َ
دمج االعتبارات اجلنسانية يف مجيع الربامج القطرية
ُّ
ُ
وبرامج الرشاكة القطرية للتأكد من أن املرأة تساهم يف التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وتستفيد مهنا عىل حنو
ً
َّ
وتتضمن أدوات الربجمة حكام لضامن سالمة الروابط
نشط.
ِّ
باألطر االسرتاتيجية لألمم املتحدة واالتساق معها والتشجيع
عىل املشاركة النشطة يف الركائز ذات الصلة ،مبا فهيا تلك
املتعلقة بتمكني املرأة .وقد َّأدت املشاركة يف أنشطة مشرتكة
وتنفيذ برامج مشرتكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة وغريها
من كيانات األمم املتحدة إىل أمور مهنا تعزيز مهارات املرأة يف
جمال تنظيم املشاريع ،واالبتكار يف جمال التكنولوجيا النظيفة،
واضطالع املرأة بدور قيادي يف الصناعة اخلرضاء.

ومن األمثلة عىل األنشطة اجلديرة باملالحظة مرشوع أقيم
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا َّ
وأدى إىل زيادة
إرشاك املرأة يف النشاط االقتصادي يف سبعة بلدان ،بتقديم
مساعدة تقنية لرابطات األعامل التجارية الوطنية النسائية
ومن خاللها ،وتيسري فرص احلصول عىل التمويل .واستفاد
مرشوع يف غامبياِّ ،
يشجع استخدام شبكات الكهرباء
ِّ
املتجددة يف األغراض اإلنتاجية
الصغرى القامئة عىل الطاقة
يف املناطق الريفية ،من خربات املرأة يف جمال إدارة املوارد
الطبيعية من خالل تدريهبا عىل تصميم النظم الكهرضوئية
وتركيهبا وصيانهتا ،ممَّا َّأدى إىل إنشاء نظام لتوليد الكهرباء بقوة
ِّ
املتجددة ،مع كرس الصور النمطية
  8.3كيلوواط من الطاقة
التقليدية وتوليد الدخل .وهناك مشاريع وبرامج أخرى لتعزيز
سياسات الطاقة املراعية لالعتبارات اجلنسانية ،وتعزيز
تكافؤ الفرص املتاحة للمرأة والرجل للمشاركة يف تطوير
سلسلة قيمة تنافسية قامئة عىل الزراعة.
وبدعم من مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف
البحرينُ ،أ َّ
عد برنامج تدرييب لبناء قدرات ِّ
مقرري السياسات
عىل صياغة سياسات التنمية الصناعية املراعية لالعتبارات
ً
ً
ًّ
ًّ
وعربيا.
أفريقيا
اجلنسانية ،شارك فيه  ٢٨مشاركا من  ٢٤بلدا
ِّ
ُّ
التحي
ُونظمت حلقة عمل هتدف إىل التوعية بأشكال
الضار غري املقصود وبطرائق تغيري العمليات الذهنية الضمنية.
وساعدت حلقة نقاش مبناسبة “اليوم الدويل للمرأة” يف زيادة

َّ
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ُ
برنامج الشراكة القطرية
ُ
استمر ُّ
التقدم املحرز يف تنفيذ برنامج الرشاكة القطرية يف
ُ
إثيوبيا وبريو والسنغال ،وهي أول ثالثة بلدان رائدة ي َّرب فهيا
الربنامج (انظر التذييل هاء) .ويف عام َّ ،٢٠١٧
وسعت اليونيدو
ُ
نطاق نموذج برنامج الرشاكة القطرية ليشمل مناطق جغرافية
ُ
إضافية الستكامل املرحلة التجريبية ،إذ أعلن مبناسبة املؤمتر
ْ
العام السابع عرش يف ترشين الثاين/نوفمرب عن ْ
جديدين
بلدين
مشاركني ،وهام قريغزيستان يف أوروبا وآسيا الوسطى ،وكمبوديا
َّ
يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ .وسينفذ آخر الربامج التجريبية
يف املنطقة العربية يف عام .٢٠١٨
ً
واستنادا إىل الدروس املستفادة والتوصيات الواردة
ُ
يف تقييم مستقل ملنتصف املدة أجري يف عام  ،٢٠١٧ستقوم
ُ
ًّ
تدريجيا بتعميم برنامج الرشاكة القطرية ليشمل
اليونيدو
َّ
ً
مزيدا من البلدان .وأكد التقييم أن بإمكان اليونيدو ،من خالل
ً
ً
ُ
القطرية ،أن ِّ
تؤدي دورا أكرث بروزا يف دعم
برنامج الرشاكة
َّ
ً
ُّ
التنمية الصناعية يف بلدان الربنامج مقارنة بالنج السابقة .وأكد
التقييم كذلك عىل االلزتام القوي للحكومات الوطنية املنخرطة

ُ
القطرية ُّ
ومتسكها به ،وأبرز التعقيبات
يف برنامج للرشاكة
اإلجيابية الواردة من الرشكاء يف التنمية.
وناقش املنتدى السادس للتنمية الصناعية الشاملة
للجميع واملستدامة ،املعنون ُّ
“تطور الرشاكات من خالل
ُ
ُّ
برنامج الرشاكة القطرية” ،السامت الرئيسية للنموذج ،والتقدم
املحرز يف البلدان التجريبية األوىل ،والتعميم التدرييج لربامج
ُ
رشاكة قطرية جديدة .وحرض املنتدى ،املعقود عىل هامش
ً
ِّ
املؤمتر العام ،أكرث من  ٤٥٠مشاركا ،مبن فهيم ممثلون حكوميون
ُ
لبلدان منخرطة يف برامج رشاكة قطرية قامئة وجديدة ،إىل
جانب رشكاء من املؤسسات املالية وقطاع األعامل التجارية.
وتعمل اليونيدو عىل وضع مبادئ توجهيية تنفيذية
ُ
القطريةَ .
وستصدر املبادئ
شاملة لدعم تعميم برامج الرشاكة
ِّ
التوجهيية يف عام  ،٢٠١٨وستنظم املسؤوليات واإلجراءات
املؤسسية عىل امتداد كامل دورة الربنامج  -االسهتالل والربجمة
والتنفيذ واإلجناز  -وكذلك عملية حتديد األولويات واالختيار
ُ
فيام ُّ
خيص برامج الرشاكة القطرية اجلديدة.

 46تقرير اليونيدو السنوي 2017

املعرفة باملامرسات اجلنسانية الشاملة يف أماكن العمل.
َّ
ْ
حلقيت نقاش بشأن
وتضمن منتدى فيينا للطاقة لعام ٢٠١٧
ُ
ُّ
والتحـول العاليم يف جمال الطاقة .كام أبرز
املسائل اجلنسانية
الدعم الذي ِّ
تقدمه املنظمة للنساء صاحبات املشاريع يف أوروبا
والبلدان العربية يف حدث اشرتكت اليونيدو يف تنظيمه مع
منظمة املجتمع املدين  ،OPORAخالل الدورة احلادية والعرشين
ملنتدى سانت بطرسربغ االقتصادي الدويل.
ومن أجل تعزيز قدرة املوظفني عىل دراسة كيفية اختالف
ُ
ُّ
تأثر املرأة والرجل بالتنمية الصناعية ،أطلقت نميطة تدريبية
إلكرتونية بشأن “املنظور اجلنساين والتنمية الصناعية الشاملة
للجميع واملستدامة” بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة.
كام ساعدت اليونيدو عىل إطالق فريق فيينا التابع للشبكة
الدولية ألنصار املساواة بني اجلنسني ،حيث أطلق املدير العام
كأحد أنصار املساواة بني اجلنسني ثالثة ُّ
تعهدات للهنوض
باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
وكانت مراعاة االعتبارات اجلنسانية أحد حماور الرتكزي
الرئيسية للدورة السابعة عرشة للمؤمتر العام ،حيث اعتمدت
ً
ً
الدول األعضاء يف اليونيدو قرارا جديدا بشأن املساواة بني
اجلنسني ومتكني املرأة ،وأبرز املدير العام أهمية الهنوض باملساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة من أجل حتقيق التنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة وخطة عام .2030

الشراكات والتعاون فيما بين
بلدان الجنوب
واصلت اليونيدو توسيع حافظة رشاكاهتا خالل عام ،٢٠١٧
مبا يف ذلك مع املؤسسات املالية وقطاع األعامل التجارية ومرفق
البيئة العاملية ،من بني رشكاء آخرين يف التنمية الصناعية.
وبقي التعاون بني اليونيدو واملؤسسات املالية ،مبا فهيا البنك
الدويل ومرصف التنمية األفريقي واملرصف األورويب لالستثامر،
ُ َّ
َّ
واستلت مناقشات عىل املستوى
يتصدر جدول األعامل.
ُ
القطري بشأن الرتتيبات اخلاصة مبشاريع َّ
حمددة مع احلكومات
واملؤسسات املالية ذات الصلة ،مبا يف ذلك يف إطار برامج
ً
َّ
ُ
الرشاكة القطرية .كام وقعت اليونيدو اتفاق رشاكة جديدا مع
مرصف التنمية األورويب اآلسيوي ،وأضفت الطابع الرسيم عىل
تواصلها مع صندوق مساعدة التعاون فيام بني بلدان اجلنوب.
ويف عام  ،٢٠١٧وضعت اليونيدو سياسة جديدة بشأن
الرشاكات مع قطاع األعامل .وحىت كانون األول/ديسمرب،

مؤتمر القمة العالمية للصناعة
التحويلية والتصنيع ٢٠١٧
َّ
برعاية سمو ويل عهد أبو ظيب ،نظمت اليونيدو واإلمارات
العربية املتحدة “القمة العاملية للصناعة والتصنيع” ،يف
آذار/مارس  .٢٠١٧وكان الهدف من املنتدى العاليم األول
اجلامع لكل قطاعات الصناعة هو تعزيز رسم خريطة طريق
للتنمية الصناعية يف املستقبل ،مع الرتكزي بصفة خاصة
عىل اإلمكانيات الهائلة للثورة الصناعية الرابعة .واجتذب
االجتامع الذي ُعقد يف أبو ظيب أكرث من  ٣ ٠٠٠مندوب من
ً
أكرث من  ٤٠بلداَّ ،أدت مدخالهتم إىل حتديد التكنولوجيات
ِّ
املتقدمة وعمليات التصنيع ذات القدرة عىل تعزيز وترسيع
التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامةُ .ويعزتم عقد
القمة التالية يف نيسان/أبريل .2019

ً
كانت اليونيدو تعمل مع  49رشيكا من قطاع األعامل التجارية
ُ
من خالل املشاريع التقنية وبرامج الرشاكة القطرية ،وكذلك
ِّ
املتعددين ،مثل مبادرة الطاقة
منصات أصحاب املصلحة
املستدامة للجميع ( .)SEforAllويشمل الرشكاء اجلدد مؤسسة
 ،Fondazione CRTورشكة  ،Filmar S.p.Aومؤسسة ورشكة
هيوليت باكارد ،واملنظمة العاملية للتغليف والتعبئة،
وجهات أخرى.
ِّ
ويسلم مرفق البيئة العاملية عىل حنو مزتايد بقدرة اليونيدو
عىل تعبئة املوارد من قطاع األعامل التجارية كمساهمة أساسية
ً
يف اسرتاتيجيهتام املتعلقة بالقطاع اخلاص .وهناك  ٥١مرشوعا يف
إطار التجديد السادس ملوارد الصندوق االستئامين ملرفق البيئة
العاملية ( )GEF-6جرى متويلها وكانت قيد التنفيذ يف عام
 ،٢٠١٧حبيث يتواصل نمو حافظة اليونيدو واتِّساع نطاق تأثريها
من حيث احلفاظ عىل البيئة من خالل التصنيع املستدام.

َّ
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تقرير التنمية الصناعية
أطلقت اليونيدو نسخة عام  ٢٠١٨من منشورها الرئييس تقر ير
التنمية الصناعية يف ترشين الثاين/نوفمرب ،بعنوان “الطلب
عىل الصناعة التحويلية :دفع التنمية الصناعية الشاملة
ِّ
واملستدامة” .وهو حيلل آثار الطلب عىل اإلنتاج الصناعي،
ً
انطالقا من حسابات التنمية الصناعية الغالبة والقامئة عىل
ً
ً
اإلنتاج .كام يتناول عامال كثريا ما ُيغفل يف التحليالت العلمية
لنتاجئ التنمية الصناعية ،وهو ِّ
املتغيات املتعلقة جبانب الطلب
وما يرتبط هبا من أدوات السياسة العامة ،مبا ِّ
يؤدي إىل “دوائر
محيدة” للتنمية االقتصادية .ويخلص إىل أن اسهتالك املنتجات
اجلديدة ميكن أن ِّ
يفعل حلقة إجيابية من التنمية الصناعية
وتنويع الطلب وتوليد الدخل.

وأقيم احلدث السنوي الثاين املعنون “إقامة اجلسور بني
املدن” ( )BRIDGE for Citiesيف أيلول/سبتمرب ،٢٠١٧
ً
َّ
وضم أكرث من  650مشاركا من  ١٣٦مدينة عىل نطاق
ً
 ٦٧بلدا .ويسهم هذا احلدث السنوي يف تنفيذ خطة عام
 ٢٠٣٠من خالل إنشاء منرب للجهات صاحبة املصلحة عىل
ِّ
والتحديات
امتداد “طريق احلرير” لتبادل التجارب الناجحة
واحللول املبتكرة يف التنمية احلرضية-الصناعية ،ومن ثمَّ
إقامة الرشاكات.

المشورة والبحوث واإلحصاءات
بشأن السياسات الصناعية
ِّ
تقدم اليونيدو خدمات حتليلية واستشارية يف جمال السياسات
لدعم الدول األعضاء بأدوات لتشكيل االسرتاتيجيات
والسياسات الصناعية املناسبة .وهي تقوم بإجراء البحوث
التطبيقية والتحليل القائم عىل األدلة للنمو االقتصادي والتغيري
الهيكيل الصناعي ،ونرش النتاجئ اليت َّ
تتوصل إلهيا داخل املنظمة
كأساس للخدمات االستشاريةُ ،
وتبادلها مع جمتمع مماريس التنمية
ً
األوسع نطاقا .وتشمل األنشطة يف هذا املجال التجميع املنتظم
لإلحصاءات اخلاصة بالتنمية الصناعية ،ونرش املنتجات
ً
املعرفية الرئيسية ،وتوفري التدريب التطبيقي (انظر أيضا
الصفحة  2والتذييل الم).

برنامج اإلحصاءات
شملت أنشطة اليونيدو اإلحصائية يف عام  ٢٠١٧إنتاج البيانات
العادية ،ورصد أهداف التنمية املستدامة ،وتنفيذ املشاريع.
ً
وقامت اليونيدو ،وفقا لواليهتا العاملية املتعلقة باإلحصاءات
الصناعية ،جبمع نواجت البيانات اإلحصائية وتصنيفها ونرشها،
مبا يف ذلك احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية .٢٠١٧
وجرى حتديث قواعد البيانات اإللكرتونية اليت تغطي التعدين
ً
والصناعة التحويلية واملرافق .وأصدرت اليونيدو أيضا تقريرها
السنوي عن مؤرش األداء الصناعي التنافيس.
>

http://stat.unido.org

وقد أسهمت اليونيدو ،بصفهتا الوكالة ِّ
القيمة عىل
الهدف  9من أهداف التنمية املستدامة ،يف عمل فريق اخلرباء
املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة،
َّ
عىل النحو املبي يف الصفحة .2
َّ
ونظمت اليونيدو حلقة عمل دولية بشأن اإلحصاءات
الصناعية يف الصني ،وساهمت يف حلقة عمل إقليمية يف بنام.
َ
ُون ِّفذ مرشوع إقلييم بشأن بناء القدرات يف أوروبا الرشقية وآسيا
الوسطى ،يف حني شملت مشاريع أخرى مجهورية تزنانيا املتحدة
ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وعامن ونيجرييا.
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اليونيدو تساعد على وضع السياسات
الصناعية المستدامة
ُن ِّفذت بنجاح مشاريع َّ
ممولة من خارج املزيانية يف مجهورية تزنانيا
املتحدة ورواندا ُ
وعامن وفييت نام والكامريون وكوبا وكولومبيا
ومنغوليا وميانامر ،ويف إطار برنامج إقلييم ،سواء من أجل مجاعة
رشق أفريقيا أو اجلامعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا .ومن
َّ
األمثلة عىل النتاجئ اليت حتققت يف عام  ٢٠١٧اإلصدار اإلقلييم
األول من تقرير القدرة التنافسية الصناعية لرشق أفريقيا ،الذي
أصدرته أمانة مجاعة رشق أفريقيا كنتيجة جلهود بناء القدرات
اليت تبذلها اليونيدو واسرتاتيجية التنمية الصناعية  ٢٠١٧املعدةَّ
لفائدة ميانامر.

معهد تنمية القدرات التابع لليونيدو
ِّ
جيمع معهد اليونيدو بعض أفضل املفكرين البارزين من مجيع
أحناء العالم لتوفري املعارف والتدريب لفائدة ِّ
مقرري السياسات

ُ
واخلرباء بشأن القضايا العاملية الناشئةِّ .
حافظته التدريبية
وتعزز
التعاون بني املهنيني واألكادمييني والقادة الشباب يف مجيع
أحناء العالم.
وترد أعاله تفاصيل عن مؤمتر القمة العاليم املعين
بالصناعات التحويلية والتصنيع ،وهو أحد أحداث املعهد
البارزة يف عام .٢٠١٧
وأطلق معهد اليونيدو وأكادميية أوروبا للطاقة برناجمهام
التدرييب املشرتك الثاين بشأن حلول الطاقة املستدامة يف عام
 .٢٠١٧وساعد احلدث ،املعقود يف غرونينغن ،هولنداِّ ،
مقرري
السياسات وموظفي الوزارات عىل فهم احللول املبتكرة بشأن
الطاقة عىل حنو أفضل.
َّ
ويف كانون األول/ديسمرب ،نظم معهد اليونيدو دورة لفائدة
ِّ
مقرري السياسات بعنوان “التنمية الصناعية اخلرضاء :مسارات
حنو اقتصاد دائري” ،يف البحرين .واجتذبت الدورة  ١٥من
َّ
ِّ
مقرري السياسات من البلدان األفريقية والعربية ،وركزت عىل
حتسني املهارات والفعالية يف تصميم وتنفيذ سياسات ومشاريع
التنمية الصناعية املستدامة.

البلدان المتوسطة الدخل
ِّ
التحديات يف
تواجه البلدان املتوسطة الدخل جمموعة من
ُّ
حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،بالنظر إىل تنوع البلدان اليت
َّ
تتشكل مهنا هذه املجموعة .ويمكن لعمليات نقل التكنولوجيا
واملعرفة والتمويل أن تساعد عىل معاجلة النقص يف القدرة
التنافسية واالبتكار والشواغل البيئية وأوجه الضعف
املؤسيس .ويف عام  ،٢٠١٧ساعدت اليونيدو البلدان املتوسطة
الدخل بتقديم اخلدمات االستشارية اليت ِّ
تعزز السياسات

الصناعية الشاملة واملستدامة ،مع الرتكزي بصفة خاصة
عىل االرتقاء الصناعي ،ومنصات تبادل املعارف واخلربات
بشأن التكنولوجيات النظيفة والصناعة اخلرضاء ،وأنشطة
َّ
التعاون التقين .ويتجل الزتام اليونيدو جتاه البلدان املتوسطة
الدخل يف اإلعالن يف ترشين الثاين/نوفمرب عن توسيع نطاق
ُ
القطرية إىل ْ
بلدين ضمن هذه املجموعة ،هام
برنامج الرشاكة
قريغزيستان وكمبوديا.

7
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ً
ِّ
يركز عمل اليوني�دو أساسا على تقديم خدمات التعاون التقين واملشورة يف مجال
ً
السياسات إىل دولها األعضاء ،إضافة إىل دورها يف مجال وضع املعايري ووظيفتها
ِّ
املحفلية .غري أنه بدون الدعم القوي الذي تقدمه مجموعة ِّ
متنوعة من اخلدمات
اإلدارية والتنظيمية ،من الشؤون القانوني�ة والمالية إىل الرصد والتقييم،
فإن املنظمة لن تكون بالفعالية املطلوبةُ .
وي َع ُّد استمرار الطلب القوي
على خدمات اليوني�دو التقني�ة ،حيث بلغ تنفيذ املشاريع يف إطار التعاون التقين
ً
أعلى مستوى له على اإلطالق ،شهادة على نوعية وكفاءة وفعالية املجموعة
الواسعة من اخلدمات اإلدارية اليت تدعم عمليات املنظمة.
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َّ
المقدم ألنشطة
التمويل
التعاون التقين
بالزتامن مع االعرتاف املزتايد بوالية اليونيدو وأهمية أثرها
التربعات َّ
اإلناميئ عىل أرض الواقع ،زادت ُّ
املقدمة خلدمات
اليونيدو للسنة السادسة عىل التوايل ،إذ بلغت  ٢١٧,٩مليون
دوالر (ال تشمل األرقام تكاليف الدعم ،ما لم ُي ُّ
نص عىل
خالف ذلك).
َّ
وقد متكنت اليونيدو بدورها ،بفضل الدعم القوي واملستمر
من دولها األعضاء ورشكاهئا ،من رفع مستوى إجناز مشاريع
التعاون التقين إىل مبلغ قيايس قدره  ٢٠٥,٥ماليني دوالر.
وبلغ مستوى املدفوعات اآلجلة يف إطار اتفاقات التمويل
َّ
ً
املوقعة ،إضافة إىل أموال املاحنني املتاحة القابلة للربجمة،
 ١٩٧,٤مليون دوالر يف عام  ،٢٠١٧يف حني أن احلافظة اإلمجالية
للمشاريع والربامج من أجل التنفيذ يف املستقبل ال تزال عند
مستوى مماثل للسنوات السابقة بواقع  ٤٩٥,٥مليون دوالر.
ً
ُ
الرتكزي اجلغرايف للامحنني عموما األنامط السابقة
وتبع
َّ
ُّ
حيث بلغت التربعات املخصصة آلسيا واملحيط الهادئ
 ٧١مليون دوالر ،وألفريقيا  ٥٤,٦مليون دوالرُ .
وخ ِّصص مبلغ
 ٤٠,٧مليون دوالر للمبادرات العاملية واألقاليمية؛ ُ
وخ ِّصص
مبلغ  ٢٣,٣مليون دوالر ألمريكا الالتينية والكارييب ،وهو
ِّ
ً
ما ميـثل زيادة ملحوظة بواقع  ٥٥يف املائة مقارنة بعام ٢٠١٦؛
ومبلغ  ١٥,٢مليون دوالر للدول العربية؛ ومبلغ  ١٣,١مليون
دوالر ألوروبا وآسيا الوسطى.
َّ
ُّ
ومن الناحية املواضيعية ،فإن التربعات اليت خصصها
املاحنون للمشاريع اليت تسهم يف احلفاظ عىل البيئة بلغت
 ١٢٩,٤مليون دوالر؛ ُ
وخ ِّصص مبلغ  ٣٣,٨مليون دوالر
لألنشطة يف جمال حتقيق الرخاء املشرتك؛ ومبلغ  ٣٣,٧مليون
دوالر للمشاريع يف جمال الهنوض بالقدرة التنافسية االقتصادية؛
ومبلغ  ٢١,١مليون دوالر للمجاالت الشاملة.
وزاد التمويل َّ
املقدم من احلكومات واملؤسسات ليصل
إىل ما جمموعه  ٩٨,٩مليون دوالر ،مهنا مبلغ  ٢٤,٣مليون دوالر
ساهم به االحتاد األورويب .وهناك مساهمون رئيسيون إضافيون
جتاوز صايف مساهامهتم املعتمدة املليون دوالر ،هم :اليابان مببلغ
 ١٧,٦مليون دوالر ،وسويرسا مببلغ  ٧,١ماليني دوالر ،وإيطاليا
مببلغ  ٥,٤ماليني دوالر ،واالحتاد الرويس مببلغ  ٤,١ماليني

دوالر ،ومجهورية كوريا مببلغ  ٤,١ماليني دوالر ،والواليات
املتحدة األمريكية مببلغ  ٣,٧ماليني دوالر ،وكندا مببلغ
 ٢,٥مليون دوالر ،وأملانيا مببلغ  ٢,٢مليون دوالر ،والسويد مببلغ
 ٢,٢مليون دوالر ،والرنويج مببلغ  ٢مليون دوالر ،وأسرتاليا مببلغ
 ١,٨مليون دوالر ،والصني مببلغ  ١,٨مليون دوالر ،والنمسا
مببلغ  ١,٧مليون دوالر ،والبحرين والهند مببلغ  ١,١مليون دوالر
لكل مهنام ،وإسبانيا مببلغ  ١مليون دوالر.
ولم ُتدرج يف املبالغ أعاله املساهامت القابلة للربجمة
َّ
املقدمة من االحتاد الرويس وإسبانيا وبريو والصني ومالطة
والهند إىل الصناديق االستئامنية اليت تديرها اليونيدو ،واليت يرد
بياهنا َّ
املفصل أدناه.
ِّ
ولالطالع عىل توزيع مواضيعي وجغرايف للمساهامت
املعتمدة َّ
املقدمة من احلكومات واالحتاد األورويب ،يرىج الرجوع
إىل التذييل باء من هذا التقرير.

مرفق البيئة العالمية
زاد الطلب عىل خدمات اليونيدو يف جماالت التخفيف من آثار
ُّ
ُّ
والتكيف معه ،واملواد الكيميائية والنفايات ،واملياه
تغي املناخ
الدولية وتدهور األرض مرة أخرى يف عام  ،٢٠١٧حيث بلغ
قياسيا للسنة الثانية عىل التوايل .وبلغ التمويل َّ
مستوى ًّ
املقدم من
مرفق البيئة العاملية  ٩١,٢مليون دوالر يف عام  ،٢٠١٧ممَّا ِّ
جيسد
الدور املتنايم الذي تضطلع به اليونيدو ضمن الرشاكة مع مرفق
البيئة العاملية واالعرتاف بقدرهتا عىل تعزيز حافظة املرفق من
خالل إرشاك الصناعات وإجياد أوجه التآزر بني احلفاظ عىل
البيئة والتنمية الصناعية املستدامة .ويف إطار الدورة السادسة
لتجديد موارد املرفق ( ،)2018-2014تدير اليونيدو أكرب
حافظة مشاريع من حيث التمويل يف إطار جمال الرتكزي املتعلق
باملواد الكيميائية والنفايات ،وثالث أكرب حافظة يف إطار جمال
الرتكزي املتعلق بالتخفيف من آثار ُّ
تغي املناخ.

بروتوكول مونتريال
بلغ التمويل من الصندوق ِّ
املتعدد األطراف يف عام ،2017
باعتباره العام األخري من دورة جتديد املوارد الثالثية السنوات،
َّ
 22.4مليون دوالر .وتتسق املوافقات الناجتة البالغة  92.7مليون
دوالر يف جتديد املوارد للفرتة  2017-2015مع املتوسط الطويل
األجل .ويف أعقاب طلب اللجنة التنفيذية للصندوق ِّ
املتعدد
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األطراف ،وبالتوافق مع البلدان املعنية ،واصلت اليونيدو صياغة
ِّ
مقرتحات مشاريع تؤكد عىل إدخال تكنولوجيات جديدة مراعية
لألوزون وللمناخ عىل ٍّ
حد سواء إىل جانب كوهنا أكرث كفاءة من
ً
حيث استخدام الطاقة (انظر أيضا الصفحة .)28

َّ
المقدم من األمم المتحدة والصناديق
التمويل
ِّ
االستئمانية المتعددة الشركاء
شهد التمويل َّ
املقدم من كيانات األمم املتحدة والصناديق
االستئامنية ِّ
املتعددة الرشكاء زيادة طفيفة إىل  ٤,٤ماليني دوالر
يف عام  .٢٠١٧ونشأت املساهامت الرئيسية من برنامج األمم
َّ
املتحدة اإلناميئ مببلغ  2.8مليون دوالر .وظلت املساهامت
َّ
املقدمة من برامج توحيد األداء والصناديق االستئامنية
ِّ
املتعددة الرشكاء ضئيلة.

الصناديق االستئمانية اليت تديرها اليونيدو
ال تزال املساهامت القابلة للربجمة بشكل تام واملساهامت
املخصصة برشوط َّ
َّ
ميسة ،وبخاصة الصناديق االستئامنية

51

املواضيعية اليت تديرها اليونيدو ،ذات أهمية كبرية بالنسبة
للمنظمة من أجل االستجابة برسعة ومرونة وفعالية وكفاءة
للطلبات َّ
املقدمة من دولها األعضاء.
َّ
تلقى الصندوق االستئامين للرشاكة ُّ
تربعات (مبا
وقد
يف ذلك تكاليف دعم الربامج) من الصني مببلغ  ٢,٥مليون
دوالر ،واالحتاد الرويس مببلغ  ٢٥٠ ٠٠٠دوالر .وساهمت إسبانيا
ومالطة وبريو مببلغ  ١١٠ ٠٠٠دوالر لكل مهنا ،يف حني َّقدمت
الهند  ١٠٠ ٠٠٠دوالر إىل رشيحة األغراض العامة من صندوق
التنمية الصناعية.
وتواصل اليونيدو تشجيع دولها األعضاء ورشكاهئا عىل
النظر يف ختصيص موارد قابلة للربجمة.

الموظفون
َّ
خالل السنة ،ركزت دائرة إدارة املوارد البرشية التابعة لليونيدو
عىل جماالت االتصال بأصحاب املواهب وتوظيفهم ،وإدارة
أصحاب املواهب ،مبا يف ذلك تنمية قدرات املوظفني وتقديم
اخلدمات السياساتية واالستشارية مبا ِّ
يلب احتياجات املنظمة
بطريقة أكرث مراعاة للجوانب االسرتاتيجية .ورغم حمدودية
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َّ
املوارد املتاحة ،متكنت اليونيدو من اختاذ تدابري لتعزيز قدرات
رأساملها البرشي .ويشار عىل وجه اخلصوص إىل التنفيذ َّ
املنسق
إلعادة الهيكلة امليدانية ،ممَّا َّأدى إىل استكامل عمليات
التوظيف يف مجيع املراكز اإلقليمية اخلمسة ،ومجيع املكاتب
ِّ
ً
مكتبا ُق ًّ
طرياُ .ونظمت
اإلقليمية األربعة ،و ٣٥من أصل ٣٨
حلقتان دراسيتان توجهييتان للموظفني امليدانيني للقدوم إىل
املقر ملناقشة أدوارهم واالسرتاتيجية اجلديدة للميدان وأولوياهتم
ً
ً
االسرتاتيجية .واستحدثت اليونيدو برناجما جديدا خلرباء الرشكاء
لتمكني املنظامت الراعية من إعارة موظفهيا إىل املنظمة .كام
قامت اليونيدو بتحديث قواعدها ولواحئها لتنفيذ قرار اجلمعية
العامة  A/RES/70/244بشأن جمموعة عنارص األجر اجلديدة
للموظفني يف الفئة الفنية .ومن أجل زيادة حتسني االتصال بني
ِّ
املوظفني واإلدارةُ ،نظمت حمادثات غري رسمية مع املدير العام.

التقييم ومراقبة الجودة
إن لوظيفيت مراقبة اجلودة وتقييمها ِّ
املتميتني غرض مشرتك هو
ُّ
دعم حتقيق نتاجئ عالية اجلودة والتعلم والتحسني املستمر ،وتعزيز
مساءلة اليونيدو جتاه الرشكاء وأصحاب املصلحة.
ِّ
وتضمن مراقبة اجلودة اتساق جودة الربامج واملشاريع من
الناحية االسرتاتيجية مع حتقيق النتاجئ اإلنامئية ،مبا يف ذلك
ً
أهداف التنمية املستدامة .وهي تسهم يف اإلبالغ وفقا لإلطار
املتكامل بشأن النتاجئ واألداءُ ،ويسرتشد هبا يف اختاذ القرارات
َّ
االسرتاتيجية .وهي وظيفة مستمرة تستند إىل األدلة وتتسم
باملوضوعية والزناهة وتستخدم اجلمع والتحليل املهنجيني
للبيانات املتعلقة بنوعية مبادرات املنظمة (قبل إدماجها يف
التقيد مبعايري اجلودة َّ
حافظهتا وأثناء تنفيذها) لضامن ُّ
املحددة،
مثل مدى املالءمة والكفاءة والفعالية واألثر واالستدامة.
ُ
وقد أجريت مثانية استعراضات يف منتصف املدة يف
عام ُ .٢٠١٧وتَع ُّد هذه االستعراضات أداة للرصد من أجل
ِّ
حتديد املامرسات ِّ
والتحديات واملخاطر والتدابري
اجليدة
التصحيحية.
ً
ويف عام  ،٢٠١٧عولج ما جمموعه  ١٧٨طلبا من أجل
ًّ
داخليا وإقرارها .واستعرض املجلس التنفيذي
استعراضها
ً
ً
ً
َّ
َّ
وأقر  ١٢٠برناجما ومرشوعا جديدا .وزاد معدل املوافقة الهنائية
للمجلس إىل  ١٠٠يف املائة بعد أن كان  ٧٥يف املائة يف عام
 .٢٠١٠وخضع تسعة وستون يف املائة من املشاريع ملزيد من
التحسني ،مثل االلزتام مببادئ اإلدارة القامئة عىل النتاجئ،

أفريقيا
الدول العربية
آسيا واحمليط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
أمريكا الالتينية والكاريبي
املشاريع والبرامج العاملية
واألقاليمية

التوزيع اإلقليمي للبرامج واملشاريع املعتمدة حديث ًا
ومتطلبات اليونيدو الرسمية لضامن اجلودة ،واالمتثال
لتخطيط املوارد املؤسسية ،وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين.
وجرى تصنيف األنشطة حسب املجاالت املواضيعية،
ً
حيث َّمثلت األنشطة املعنية بتحقيق الرخاء املشرتك أساسا
نسبة  ٤٣يف املائة من املشاريع َّ
املقدمة ،وأنشطة املحافظة عىل
البيئة نسبة  ٣٣يف املائة ،وأنشطة الهنوض بالقدرة التنافسية
االقتصادية نسبة  ٩يف املائة ،واملسائل الشاملة َّ
لعدة قطاعات
نسبة  ١٥يف املائة.
وقد استمر ارتفاع الطلب عىل خدمات التقييم يف
َّ
عام  .٢٠١٧وكلفت اليونيدو جهات باالضطالع بأكرث من
ً
ً
ًّ
تقييام ًّ
هنائيا ملشاريع
 ٣٠تقييام مستقال ملشاريع ،مبا يف ذلك حنو 20
َّ
ممولة من مرفق البيئة العاملية.
ُ
وأجري يف سياق التقييامت املواضيعية استعراض
للرشاكات مع اجلهات املاحنة ولنمو كفاءة موظفي اليونيدو.
وفحص التقييم املستقل يف منتصف املدة لربنامج الرشاكة
ُ
القطرية السنتني األوليني من املرحلة التجريبية للربنامج يف
إثيوبيا وبريو والسنغال لتقييم مدى أهمية وفعالية املفهوم يف دعم
جهود احلكومة الرامية إىل حتقيق األهداف املتصلة بالصناعة
يف خطة عام .٢٠٣٠
ُ
ُ
وألول مرة ،أجري تقييم قطري يف نيجرييا بقيادة فريق
مستقل من خرباء التقييم الوطنيني حتت إرشاف شعبة التقييم
املستقل يف اليونيدو .وسوف تواصل اليونيدو تعزيز تنمية قدرات
املقابلة.
التقييم الوطنية يف الوزارات ِ
وتشارك اليونيدو بنشاط يف األنشطة املتصلة بالتقييم
لفريق األمم املتحدة املعين بالتقييم ،وقد ساهمت يف جناح أسبوع
تقييم الفريق لعام  ٢٠١٧يف فيينا ،الذي اشرتكت يف استضافته
مع ثالثة آخرين من أعضاء الفريق الذين توجد مقارهم يف فيينا.
َّ ً
مكرسا للدور احلاسم للتقييم يف القضاء عىل
وكان هذا احلدث
ِّ
الفقر وتعزيز االزدهار يف عالم متغي.
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الخدمات القانونية
يدعم مكتب الشؤون القانونية مجيع الربامج واألنشطة الرئيسية،
ويدافع عن مصالح اليونيدو يف مسائل التقايضِّ ،
ويؤدي وظيفة
ِّ
أساسية يف محاية وضعية وامتيازات وحصانات املنظمة وممثلهيا
ومسؤولهيا وغريهم من موظفهيا .وقد شهد الطلب عىل خدمات
َّ
اليونيدو القانونية زيادة عىل مدار السنة .فقد تلقى املكتب
ً
أكرث من  ٩٥٠طلبا للمساعدة واملشورة القانونية ،واستعرض
ً
 ١٩٦مرشوعا لصكوك قانونية دولية .وواصل املكتب دعمه
خلدمات املنظمة يف جمال التعاون التقين ،مبا يف ذلك برنامج
ُ
الرشاكة القطرية ،وساعد يف إبرام العديد من صكوك التعاون
االسرتاتييج ،مثل املذكرة بشأن الرشاكة االسرتاتيجية مع
حكومة االحتاد الرويس ،وإطار التعاون االسرتاتييج (-2018
 )2021مع حكومة تايلند ،ومذكرة التفاهم املتعلقة بإنشاء
مكتب إقلييم من أجل تعزيز التعاون فيام بني بلدان اجلنوب
والتعاون الثاليث مع حكومة أوروغواي.

خدمات التكنولوجيا والمعلومات
بغية زيادة الكفاءة والفعالية التشغيليتني ،أدخلت اليونيدو
َّ
عدة تغيريات عىل نظمها املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات ،مبا يف
ذلك نظام ختطيط املوارد املؤسسية ،من أجل حتسني جتربة
املستخدمني واألمن واملوثوقية والسالمة ،ودعم العمليات
التجارية اجلديدة أو َّ
املحسنة.
ً
َ
ويف عام ُ ،٢٠١٧ن ِّفذ أكرث من  ١٥٠حتسينا ًّ
تقنيا لنظام
ختطيط املوارد املؤسسية .وأضيفت خاصية لتفعيل النموذج
التجاري اجلديد ألغراض مهنا إتاحة تعيني اخلرباء التابعني
ُ
للرشكاء .وأدخلت تغيريات الستيعاب جمموعة عنارص األجر
َّ
ً
املنقحة للموظفني عمال بالقرار . A/RES/70/244
ً
َّ
وتم حتديث نظام إدارة املعارف والتعاون ،استنادا إىل
براجمية “أوبن تكست” ) ،(OpenTextوذلك لتوفري واجهة بينية
أبسط ،وحتسني إمكانية الوصول إىل النظام ،وإدراج سامت
جديدة .وهذا التحسني أسايس من أجل تنفيذ النظام اجلديد
إلدارة العقود والفواتري يف املستقبل.
ويف السنة الثانية بعد االنضامم إىل املبادرة الدولية للشفافية
يف املعونة ،واصلت اليونيدو بذل اجلهود الرامية إىل زيادة الشفافية
بشأن البيانات املتعلقة بالتعاون التقين عن طريق منصة البيانات
املفتوحةُ .
واستحدثت حقول بيانات خمتلفة ،وجرى ملؤها لهذا

ُ
الغرض ،وأجريت بعض االختبارات التمهيدية باستخدام واجهة
ً
نرش َّ
مطورة حديثا.
َّ
ُ
وع ِّممت سياسة حمدثة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ملعاجلة التغريات يف بيئة تكنولوجيا املعلومات
واألعامل لدى اليونيدوِّ .
وتزود هذه السياسة املستخدمني
بوثيقة ترشح حقوقهم ومسؤولياهتم واحلدود ِّ
املقيدة لهم
َّ
والسلوك املتوقع مهنم فيام يتعلق مبوارد تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت .وبغية إذكاء الوعي بأمن تكنولوجيا املعلومات،
ً
استضافت اليونيدو جلسة إحاطة تفاعلية ُع ِّززت الحقا
بتدريب باالتصال احلاسويب املبارش لتوعية مجيع موظفي
ِّ
التصدي عىل النحو املناسب ملحاوالت
اليونيدو بشأن كيفية
االحتيال عن طريق شبكة اإلنرتنت والربيد اإللكرتوين .كام
أدخلت اليونيدو حتسينات يف مرافق شبكة املكاتب امليدانية،
ويف مرافق الشبكة املحلية الالسلكية يف املقر.
ً
ومن أجل إتاحة عرض املحتوى عىل حنو أكرث استخداما
للوسائط ِّ
املتعددة وبام يتكامل بشكل سلس يف الوقت نفسه مع
ُ
وسائط التواصل االجتامعي ،أطلق موقع شبكي جديد يف ترشين
ً
الثاين/نوفمرب .ويعرض موقع اليونيدو الشبكي اجلديد قصصا
ألشخاص وأثر ُّ
تدخالت اليونيدو .وهو َّ
يتقيد بأفضل املامرسات
الدولية يف تصميم املواقع الشبكية اليت ِّ
تروج املالحة احلدسية
وسهولة املعاينة.

المشتريات
ً
ًّ
قياسيا قدره
بلغ إمجايل حجم املشرتيات خالل السنة رقام
 ١٨٢مليون دوالر ،حيث جتاوز عدد أوامر االشرتاء ١٨ ٠٠٠
املمولة من الصندوق ِّ
أمرِّ .
ويمهد اثنان من املشاريع َّ
املتعدد
األطراف الطريق من أجل إصدار أكرب ْ
عقدين لليونيدو عىل
اإلطالق ،بقيمة  ١١١,٧مليون دوالر ،و ٨٨,٣مليون دوالر
عىل التوايل.
ُ
ويتيح نموذج األعامل اجلديد ،الذي بدء العمل به يف عام
 ،٢٠١٧للكيانات ِّ
املنفذة للمشاريع اسهتالل املعامالت املتصلة
باملشاريع يف نظام ختطيط املوارد املؤسسية مبارشة ،مبا ِّ
يؤدي
إىل ترسيع التنفيذ ويف الوقت نفسه متكني اليونيدو من رصد
أنشطة الرشكاء اخلارجيني .وسيكون من شأن هذا النموذج تعزيز
املؤسسات والشبكات والرشاكات املحلية من خالل نقل
املعارف وبناء القدرات.
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ً
وإضافة إىل ذلك ،فإن اليونيدو ،كإحدى أوىل املنظامت
َّ
الدولية اليت تبنت مبادرة الشفافية ،بدأت تصبح أكرث شفافية
من خالل نرش بيانات االشرتاء عىل اإلنرتنت.
>

http://open.unido.org/procurement

إدارة المباني
تكفل دائرة إدارة املباين اليت تديرها اليونيدو تشغيل املكاتب
وغرف االجتامعات واخلدمات املشرتكة يف مركز فيينا الدويل،
مبا يف ذلك املعدات واملنشآت ،وصيانهتا وتصليحها عىل حنو آمن
َّ
وموثوق .وبعد أن أصبح املركز أول مقر لألمم املتحدة يتسم باحلياد
َّ
املنايخ يف عام  ،٢٠١٥تلقت دائرة إدارة املباين شهادة اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
تغي املناخ للحياد املنايخ مرة
أخرى يف عام َّ .٢٠١٦
وأدت اجلهود املتواصلة اليت تبذلها الدائرة،
مثل تركيب آالت َّتتسم بالكفاءة يف استخدام الطاقةُّ ،
واحلد من
واملربداتُّ ،
استخدام الوقود ِّ
واحلد من احرتاق الوقود الناجت عن
ِّ
متنقلة ،إىل مواصلة ِّ
احلد من انبعاثات غازات
استخدام معدات
ً
االحتباس احلراري .وإضافة إىل ذلك ،وكجزء من مبادرة “ختضري
ُّ
األزرق” يف مركز فيينا الدويل ،ولتعزيز التنقل املستدامَّ ،تم تركيب
ِّ
املتجددة
حمطات شحن للمركبات الكهربائية اليت تعمل بالطاقة
بالكامل يف مركز فيينا الدويل يف كانون األول/ديسمرب.
َّ
ونفذت الدائرة عمليات ترميم رئيسية يف متجر التموين
ً
(“الكوميساري”) الكائن يف املركز .وبعد حنو  ٤٠عاما من

املتحركة القدمية ِّ
ِّ
املؤدية إىل
اخلدمة ،استعيض عن الساللم
ُ
َّ
أسطح مصفات السيارات بط ُرز جديدة وأكرث كفاءة من
حيث استخدام الطاقة .واستدعت عملية إعادة هيكلة رئيسية
لتشكيلة شاغيل املبىن  Eيف مركز فيينا الدويل تنفيذ تعديالت
واسعة النطاق يف ِّ
حي املكاتبَّ .
وتم تركيب مقصورة مصعد
جتريبية جديدة يف املبىن  Gملواءمة املصاعد املوجودة يف مركز
فيينا الدويل مع املعايري اجلديدة لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة
وحتسني التدابري التقنية وتدابري السالمة .وتشمل التحسينات
يف البنية التحتية لقاعة املؤمترات تركيب إضاءة جديدة
للمرسح ،وجتديد نظام معلومات املؤمترات ،وتركيب أجهزة
عرض ونظم تسجيل رقيم جديدة .وشملت األشغال الرئيسية
َّ
األخرى االستعاضة عن نظم التوزيع ومضخات املياه العالية
الفولطية ،وإصالح حمطة ملعاجلة املياه بالتناضح.

8
إدماج الخطة االستراتيجية
وإطار النتائج لليونيدو
َّ
ِّ
على مدى العامني الماضيني ،حققت اليوني�دو اتساق إطارها االسرتاتييج وبرامجها
َّ
وأنشطتها مع خطة عام  .٢٠٣٠وقد وفر اإلطار الربناميج املتوسط األجل 2019-٢٠١٦
ً ِّ
ً
بالفعل إطارا مالئما التساق اليوني�دو مع أهداف التنمية املستدامة وإسهامها يف
ِّ
حتقيق تلك األهداف .وحيدد اإلطار املتكامل بشأن النت�اجئ واألداء ذو الصلة اإلجنازات
َّ
ً
املتوقعة من اليوني�دو استن�ادا إىل مجموعة من املؤشرات لدعم رصد النت�اجئ واإلبالغ
عنها .ويف عام  ،٢٠١٧جرى تنقيح اإلطار الربناميج املتوسط األجل ملواصلة توطيد
الصالت الوثيقة والرسمية بني نت�اجئ اليوني�دو وأهداف التنمية املستدامة ،بما يغطي
ْ
عايم  ٢٠١٨و .٢٠٢١ويف الوقت نفسهَّ ،تم صقل اإلطار املتكامل بشأن
الفرتة ما بني
النت�اجئ واألداء وتكييفه مع اإلطار الربناميج املتوسط األجل .2021-٢٠١٨
وتشري البي�انات والنت�اجئ الواردة يف مرفق هذا التقرير السنوي إىل استعراض عام
ً
 ،٢٠١٧الذي ال يزال مستن�دا إىل اإلطار الربناميج املتوسط األجل للفرتة .2019-٢٠١٦
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اإلطار البرنامجي المتوسط األجل
رشعت املنظمة يف عام  ،٢٠١٧بدعم وقيادة دولها األعضاء،
يف زيادة ترسيع عملية إعادة التنظيم االسرتاتيجية اليت بدأت
يف ليام يف عام  .٢٠١٣ومن خالل حتديث اإلطار الربناميج
املتوسط األجل  2019-٢٠١٦ووضع خطة اسرتاتيجية جديدة
للفرتة  ،2021-٢٠١٨اسهتدفت اليونيدو تعظيم مساهمهتا
يف تنفيذ التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة عىل
ُ
الصعيد القطري.
ً
ومتاشيا مع والية اليونيدو املنصوص علهيا يف دستورها ،فإن
اإلطار الربناميج املتوسط األجل الناجت للفرتة 2021-٢٠١٨
ينم عن ُّ
ُّ
توجه واضح حنو اعتامد هنج أكرث مراعاة للجوانب
ُ
والقطرية .ويتيح هذا ُّ
التحول لليونيدو الرتكزي عىل
الربناجمية
ً
ِّ
مواصلة زيادة أثر اخلدمات اليت تقدمها (بدال من حجم تلك
اخلدمات) ،ومن َّثم مساهمهتا يف النتاجئ الرفيعة املستوى.
ُ
وأعيد ترتيب أولويات أنشطة اليونيدو ،مبا يتواءم مع احتياجات
الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية
ِّ
املستدامة ،حبيث ميكن املنظمة من تقديم جمموعة متكاملة
من اخلدمات عىل نطاق مهامها األساسية ،أي :التعاون
التقين ،واملشورة املتعلقة بالسياسات ،والقواعد واملعايري،
وعقد االجتامعات وإقامة الرشاكات .والهدف من اإلطار
االسرتاتييج اجلديد هو توسيع نطاق نتاجئ تنفيذ التعاون التقين
لليونيدو ،وجتهزي املنظمة بالكامل لكي تصبح وكالة إنامئية ذات
ِّ
منىح يركز عىل النتاجئ ،وكبرية األثر ،وخاضعة للمساءلة التامة،
وداعمة للدول األعضاء صوب حتقيق أهدافها عىل صعيد
التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
ويستند اإلطار الربناميج املتوسط األجل 2021-٢٠١٨
إىل االسرتاتيجيات القامئة ،واإلرشادات اليت ِّ
تقدمها الدول
األعضاء ،وكذلك الدروس املستفادة من مجلة أمور ،من بيهنا
التقييامت املواضيعية واملامرسات الفضىل يف اإلدارة القامئة عىل
ِّ
النتاجئ ضمن منظومة األمم املتحدة .ويمثل اإلطار الربناميج
ً ً
املتوسط األجل اجلديد تقدما كبريا يف دمج إطار النتاجئ املؤسسية
ضمن اخلطة االسرتاتيجية عند كل مستوى من مستويات اإلطار
املتكامل بشأن النتاجئ واألداء .واإلطار الربناميج املتوسط
األجل الناجت عبارة عن نظرية َّ
مبسطة للتغيري فيام يتعلق بإسهام
اليونيدو يف التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة

ٍّ
وأهداف التنمية املستدامة ،حيث ُي َّعب عن كل من مستويات
العمل يف قصة أداهئا ،من خالل ربط املدخالت واملوارد
باألنشطة واملخرجات والنتاجئ واألثر.
َّ
ويتضمن اإلطار الربناميج املتوسط األجل 2021-٢٠١٨
أولوية اسرتاتيجية جديدة إضافة إىل األولويات املواضيعية
ً
الثالث لإلطار السابق .فإضافة إىل “الهنوض بالقدرة التنافسية
االقتصادية” و“حتقيق الرخاء املشرتك” و“احلفاظ عىل البيئة”،
ُ
ُ
ُت ِرب ُز األولوية االسرتاتيجية اجلديدة ،وهي “تعزيز املعارف
ً
ً
ً
واملؤسسات” ،نتيجة حاسمة األهميةُ ،تعترب عامال مساعدا عىل
ِّ
الوصول إىل النتاجئ ذات املستوى األعىل اليت متثل مساهمة التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف خطة عام .2030
ِّ
ويوضح املرفق الثاين ًّ
بيانيا سلسلة املدخالت واألنشطة
والنواجت واآلثار اليت يستند إلهيا اإلطار الربناميج املتوسط األجل
 ،2021-٢٠١٨وأولوياته االسرتاتيجية ومساهمته يف تنفيذ خطة
عام  .٢٠٣٠وسيكون هذا اإلطار األساس الذي يستند إليه عمل
ً
ً
فصاعدا ،ولذا ُّ
سيتم اإلبالغ عنه اعتبارا
اليونيدو من عام ٢٠١٨
من التقرير السنوي لعام  .٢٠١٨وتوجز هذه الوثيقة اإلجنازات
َّ
اليت حتققت يف سياق تنفيذ اإلطار الربناميج املتوسط األجل
 .2019-٢٠١٦وعليه ،فإن النتاجئ وسجل األداء الواردين يف
املرفق األول ال ِّ
جيسدان العنارص اجلديدة يف اخلطة االسرتاتيجية
اجلديدة .ولذا فإن الغرض من هذا القسم هو إظهار ُّ
التقدم
املحرز يف عام ِّ .٢٠١٧
ويجسد وضع واعتامد اإلطار الربناميج
َ
َ
اجلهود
املستعرضة
املتوسط األجل  2021-٢٠١٨خالل السنة
اليت تبذلها إدارة اليونيدو وموظفوها من أجل مواصلة حتسني
اخلدمات َّ
املقدمة إىل الدول األعضاء واملجتمع العاليم ،ولذا
ً
ِّ
يشكالن إجنازا يف ِّ
حد ذاهتام.
فإهنام

اإلطار المتكامل بشأن النتائج واألداء
باعتامد اإلطار الربناميج املتوسط األجل  ،2021-٢٠١٨شهد
َّ
عام  2017مواصلة تعزيز ُّ
توجه اليونيدو حنو النتاجئ .ويتخذ
اإلطار الربناميج املتوسط األجل اجلديد خطوات مهمة حنو
مزيد من تكامل األطر الربناجمية واإلدارية والنتاجئية للمنظمة.
َّ
ويتسن ذلك عن طريق إقامة مقابلة مبارشة عند كل مستوى
من املستويات األربعة بني اإلطار املتكامل بشأن النتاجئ واألداء
واإلطار الربناميج املتوسط األجل .وعليه ،ميكن مطالعة اإلطار
املتكامل بشأن النتاجئ واألداء باعتباره جانب النتاجئ من اخلطة
االسرتاتيجية للمنظمة.
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ً
وبناء عىل ذلكُ ،خ ِّصص قدر كبري من األعامل املضطلع
هبا يف عام  ٢٠١٧لتحديث وصقل اإلطار املتكامل القائم بشأن
النتاجئ واألداء يف ضوء اإلطار الربناميج املتوسط األجل اجلديد.
َّ
ليتسن تعميم اإلطار اجلديد
وسيستمر هذا العمل يف عام ٢٠١٨
َّ
ُّ
والتدرب عليه وتقييم خطه األسايس ومن ثم استيعابه الكامل
من جانب املوظفني عىل نطاق املنظمة .فمن ناحية ،هتدف
األعامل اجلارية إىل جتسيد العنارص اجلديدة لإلطار الربناميج
املتوسط األجل  ،2021-2018مبا يف ذلك األولوية االسرتاتيجية
الرابعة؛ ومن ناحية أخرى ،فهي تتيح فرصة لتحسني اإلطار
احلايل والنتاجئ ومؤرشات األداء عن طريق دمج اخلربات يف
عملية اإلبالغ عن النتاجئ املؤسسية املسهتلة يف عام .٢٠١٦
ً
ً
ً
ومتاشيا مع هذا الهنج ،شهد عام  2017مشاركة نشطة
من مجيع أقسام املنظمة يف أعامل فرقة العمل الداخلية املسؤولة
َّ
عن صقل اإلطار املتكامل بشأن النتاجئ واألداء وحتديثه .ومتثل
الهدف من ذلك يف حتديد أداة قادرة عىل التعبري عىل حنو شامل
ِّ
وذي مصداقية عن أداء اليونيدو وقصة مساهمهتا .وسوف يوفر
الناجت الهنايئ رسديات ومقاييس حول حاالت متثيلية تسهم
يف حتسني التعبري عن القيمة احلقيقية اليت تقرتحها اليونيدو،
ً
استنادا إىل مؤرشات َّ
ِّ
حمددة وقابلة
ويكملها بسجل أداء موجز
للقياس وقابلة لإلجناز وذات صلة َّ
وحمددة ًّ
()1
زمنيا (.)SMART
وبالنظر إىل الطابع ِّ
املتنوع ملهام املنظمة وخدماهتا
املؤسسية ،ولنطاق واليهتا وحمدودية حجمها من حيث عدد
موظفهيا وحجم مزيانيهتا ،فإن مساهمهتا يف التنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة وأهداف التنمية املستدامة
ِّ
ال َّ
تتجسد سوى ًّ
جزئيا من خالل هنج سجل األداء .وتوفر
األرقام َّ
املجمعة حول املؤرشات الرفيعة املستوى معلومات
مهمة للجهات صاحبة املصلحة وللمنظمة ذاهتا .بيد أن أثر
ً
َّ
ْ
الوصفي ِّ
عمل اليونيدو يتضح أيضا من
الكم والنوعي للدعم
ِّ
َّ
املتكامل الذي توفره اليونيدو للنظام املعقد من اجلهات الفاعلة
املشا ِركة يف التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
ُوت َّ
فس مساهمة اليونيدو يف النتاجئ املستدامة والطويلة األجل
إىل ٍّ
حد كبري من خالل أسلوب عمل املنظمة الذي يدمج عقد
املؤمترات واملساعدة التقنية واخلدمات السياساتية واملعيارية يف
حزمة فريدة وشاملة ملصلحة دولها األعضاء ،ويف الوقت نفسه
يساعد تلك الدول يف كل جانب من جوانب هذه العملية.

وقد ُص ِّممت العملية الداخلية لالنتقال إىل اإلطار
املتكامل اجلديد بشأن النتاجئ واألداء كهنج توليدي وتشاركي.
َّ
ُوتولد سالسل النتاجئ واملؤرشات ،وسيتواصل اختبارها
وتعديلها ،من خالل تطبيقات حقيقية لليونيدو عىل ِّ
مر
َّ
الزمن .وهذه املهنجية يدعمها هنج منظم جتاه اإلدارة القامئة
عىل النتاجئ ،ال يقترص عىل تعريف املؤرشات َّ
املحددة والقابلة
َّ
واملحددة ًّ
زمنيا ،بل
للقياس والقابلة لإلجناز وذات الصلة
ً
يراعي أيضا الطيف والتسلسل الكاملني للمبادئ اخلمسة
لإلدارة القامئة عىل النتاجئ ،عىل النحو َّ
املبي يف تقرير أصدرته
َّ ً
مؤخرا وحدة التفتيش املشرتكة بعنوان “اإلدارة القامئة عىل
النتاجئ داخل منظومة األمم املتحدة اإلنامئية :حتليل التقدم
()2
املحرز وفعالية السياسة العامة” (.)JIU/REP/2017/6
ِّ
ويف إطار االتساق التام مع هذا التقرير وأفضل املامرسات
يف منظومة األمم املتحدة ،يبدأ عمل اليونيدو بشأن اإلطار
املتكامل اجلديد بشأن النتاجئ واألداء من خالل حتديد رؤية
عمل اليونيدو مبزيد من الوضوح ،وإرساء منطق سلسلة النتاجئ
لربط ما تقوم به اليونيدو بأهداف التنمية الصناعية الشاملة
للجميع واملستدامة وأهداف التنمية املستدامة ،والتسليم
َّ
ِّ
مبكونات النظام قبل إرساء مؤرشات األداء الرئيسية املحددة
َّ
واملحددة ًّ
زمنيا،
والقابلة للقياس والقابلة لإلجناز وذات الصلة
ُّ
وإدماج الرصد والتقييم من أجل الهنوض بالتعلم األحادي
ُّ
احللقة والتعلم الثنايئ احللقة.
وقد استفادت اليونيدو من استحداث ونرش بيانات اإلطار
َّ
املتكامل بشأن النتاجئ واألداء ،وهي تتوقع اآلن دفعة أقوى حنو
رصد النتاجئ واإلبالغ عهنا سواء من القمة إىل القاعدة أو من
القاعدة إىل القمة .وهناك فهم أكرب ملجاالت التحسني املمكنة،
وكذلك للمسائل املتعلقة بتوافر البيانات ونوعيهتا .وبالفعل ،فإن
مقاييس حجم التعاون التقين ال تزال مؤرشات رئيسية لتجسيد
األداء املمتاز للمنظمة .ولنئ كانت مساهمة اليونيدو يف التحقيق
الفعيل للنتاجئ واآلثار الرفيعة املستوى تقع خارج نطاق سيطرة
ُّ
املنظمة ،فإهنا تظل ضمن دائرة تأثريها املبارش أو غري املبارش .بيد
أنه ميكن تفسريها بسلسلة من مؤرشات النتاجئ اليت ِّ
جتسد ُّ
تنوع
ُّ
والتغيات السلوكية اليت
اجلهات الفاعلة اليت تصل اليونيدو إلهيا
ُّ
تستحثا .وهذه املقاييس مشمولة ًّ
جزئيا يف هذا اإلطار املتكامل
احلايل بشأن النتاجئ واألداء ،وسيجري تعزيزها يف األطر املقبلة.

( :SMART )1خمترص باإلنكلزيية للكلامت التالية.specific, measurable, achievable, relevant, time-bound :

(.https://www.unjiu.org/content/results-based-management-united-nations-development-system-analysis-progress-and-policy )2
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ُ َّ
وسيبلغ عن اإلطار الناجت يف التقرير السنوي املقبل الذي
سيشري إىل تنفيذ اإلطار الربناميج املتوسط األجل .2021-٢٠١٨
ِّ
وجتسد البيانات النتاجئ املعروضة يف التقرير السنوي لعام ،2017
َ
ِّ
اليت تبلغ عن عام  ،٢٠١٧هيكل اإلطار املتكامل بشأن النتاجئ
ِّ
َ
املستحدث يف وثيقة عام  .٢٠١٦وتوفر السنة احلالية
واألداء
ً
ُّ
بالفعل الفرصة لتقييم تطور بعض مؤرشات األداء الرئيسية قياسا
عىل خط األساس والبيانات لعام .٢٠١٦
ِّ
وكام كان احلال يف اإلصدار السابق ،جيسد املستوى األول
من اإلطار املتكامل بشأن النتاجئ واألداء سياق ُّ
التقدم العاليم
املحرز صوب حتقيق الغايات املتصلة بالتنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة من أهداف التنمية املستدامة.
وهنا ،ميكن مطالعة مساهمة اليونيدو من حيث وضع اخلطط
العاملية والتأثري عىل السياسات والقيام بدورها باعتبارها
ً
ً
حمفال جامعا .ويشمل هذا املستوى جماالت تتجاوز بكثري دائرة
سيطرة املنظمة أو تأثريها املبارش .ومع ذلك ،فهي مقاييس مهمة

لفائدة اليونيدو بالنسبة إىل املناقشة العاملية ألهداف التنمية
املستدامة وتنفيذهاِّ .
ويبي املستوى الثاين النتاجئ يف البلدان
ُّ
التخصص
املدعومة ،ونطاق شمول عمليات اليونيدو ،وجماالت
يف كل منطقة جغرافية .ويشري املستويان  ٣و ٤إىل نطاق سيطرة
َّ
املخصصة .وهام
اليونيدو ،ومساهمهتا املبارشة ،ومواردها
ِّ
جيسدان كفاءة املنظمة وأداءها مقابل التمويل واملوارد املتاحة.
ويساعد نظام لإلشارات الضوئية القارئ عىل حتديد جماالت
ً
متاشيا مع األهداف َّ
ُّ
املحددة .ويرد بعد كل جدول حتليل
التقدم
يوجز االجتاهات الرئيسية ،ويقرتح تفسريات للنتاجئ املعروضة،
ويكمل البيانات الواردة يف اجلداول بتقديم وصف .وسيتواصل
استعراض سجل األداء والنتاجئ يف اإلطار املتكامل بشأن
النتاجئ واألداء ،وحتديهثام عىل أساس فصيل يف منصة البيانات
املفتوحة ،وعىل أساس سنوي يف التقرير السنوي.
>

https://open.unido.org/scorecard

المرفقـان
ً
أوال -اإلطار المتكامل بشأن النتائج واألداء
ً
ثانيا	-اإلطار البرنامجي المتوسط األجل

2021-2018
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ً
أوال -اإلطار المتكامل بشأن النتائج واألداء
الشق األول -النتائج اإلنمائية

المستوى  -1النتائج اإلنمائية العالمية
> املؤشران  1-1و/2-1هدف التنمية املستدامة 2-9

غاية هدف التنمية املستدامة :تعزيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام ،وحتقيق زيادة كبيرة بحلول عام  2030يف حصة الصناعة يف العمالة
ويف الناجت احمللي اإلجمايل ،بما يتماشى مع الظروف الوطنية ،ومضاعفة حصتها يف أقل البلدان نموًّا.
املؤشر /1-1
املؤشر  1-2-9ألهداف التنمية املستدامة:
القيمة املضافة التصنيعية كنسبة من الناجت
احمللي اإلجمايل ()٪

2017

%١٣,٨
االقتصادات
الصناعية

املؤشر /1-1
املؤشر  1-2-9ألهداف
التنمية املستدامة:

القيمة املضافة التصنيعية بحسب
نصيب الفرد (باألسعار الثابتة
لعام  2010بدوالرات الواليات املتحدة)

2017
املؤشر /2-1
املؤشر  2-2-9ألهداف التنمية املستدامة:
العمالة يف الصناعة التحويلية كنسبة
من جمموع العمالة ()%

2013

%٢٠,6

%١٢,9

االقتصادات الصناعية
النامية والصاعدة

أقل البلدان
نموًّا

%11,3
البلدان النامية
غير الساحلية

%17,8
الدول اجلزرية
الصغيرة النامية

%21,5
البلدان ذات
الدخل املتوسط

٥ 628
دوالراً

918
دوالر ًا

103
دوالرات

173
دوالراً

1 818
دوالر ًا

1 049
دوالر ًا

االقتصادات
الصناعية

االقتصادات الصناعية
النامية والصاعدة

أقل البلدان
نموًّا

البلدان النامية
غير الساحلية

الدول اجلزرية
الصغيرة النامية

البلدان ذات
الدخل املتوسط

%١١,٦

%١١,٨

االقتصادات
الصناعية

االقتصادات الصناعية
النامية والصاعدة

%6.1
أقل البلدان
نموًّا

%6.1
البلدان النامية
غير الساحلية

%٧,٨

%١١,٩

الدول اجلزرية
الصغيرة النامية

البلدان ذات
الدخل املتوسط

> املؤشر /5-1املؤشر  1-4-9ألهداف التنمية املستدامة

غاية هدف التنمية املستدامة :حتسين البنى التحتية وحتديث الصناعات بحلول عام  2030من أجل حتقيق استدامتها ،مع زيادة كفاءة استخدام املوارد
وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيًّا ،ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفق ًا لقدراتها .
املؤشر /5-1
املؤشر  1-4-9ألهداف التنمية املستدامة:
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لكل وحدة
من القيمة املضافة (كيلوغرام من
مكافئ ثاين أكسيد الكربون لكل دوالر
من الناجت احمللي اإلجمايل بأسعار
عام  2010الثابتة عند تعادل
 ٠,٣2كغ
القوة الشرائية (الوحدات))

2014

العامل
		

 ٠,27كغ

 ٠,33كغ

املناطق املتقدِّمة املناطق النامية
		
النمو

 ٠,12كغ
أقل البلدان
نموًّا

 ٠,38كغ
البلدان النامية
غير الساحلية

 ٠,15كغ
الدول اجلزرية
الصغيرة النامية

> املؤشر /6-1املؤشر -9ب 1-ألهداف التنمية املستدامة

غاية هدف التنمية املستدامة :دعم تطوير التكنولوجيا احمللية والبحث واالبتكار يف البلدان النامية ،بما يف ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة مؤاتية
من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية بين أمور أخرى .
املؤشر /6-1
املؤشر -9ب 1-ألهداف التنمية املستدامة:
نسبة القيمة املضافة للصناعات
التكنولوجية املتوسطة واملتقدِّمة من
جمموع القيمة املضافة

2013

%٥٠,٧

%٣٨,٨

%١٠,٠

االقتصادات
الصناعية

االقتصادات الصناعية
النامية والصاعدة

أقل البلدان
نموًّا

%١٣,٥
البلدان النامية
غير الساحلية

%٧٥,٢

%٣٩,٠

الدول اجلزرية
الصغيرة النامية

البلدان ذات
الدخل املتوسط

المرفقان 61

> املؤشر /7-1املؤشر  1-1-1ألهداف التنمية املستدامة

غاية هدف التنمية املستدامة :القضاء على الفقر املدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام  ،2030وهو ُيقاس حاليًّا بعدد األشخاص الذين يعيشون
بأقل من  1.25دوالر يف اليوم .
%38,04 %38,33
%37,86
%37,01

%27,60
%24.14

املؤشر /7-1
املؤشر  1-1-1ألهداف التنمية املستدامة:
نسبة سكان العامل الذين يعيشون دون
خط الفقر الدويل)2013( %10.7 :
%15,04 %15,18
نسبة السكان العاملين الذين يعيشون
دون خط الفقر الدويل
(“الفقراء العاملون”) ()%

2016

%23,02 %22,44
%11,31 %12,19
%9,88

%8,95 %9,05

♀ ♂

♀ ♂

عام ًا ♀25عام ًا ♂
♂ 24-15
♀
فأكثر
♂
♀ ♂
♂العامل♀
♀ ♂
♀

♀ ♂

♀ ♂

عام ًا ♀25عام ًا♂
♂ 24-15
♀
فأكثر
♂
♀نموًّا♂
♂البلدان♀
♀ أقل♂
♀

♀ ♂

♀ ♂

عام ًا ♀25عام ًا ♂
♂ 24-15
♀
فأكثر

♂
♂
♀
الساحلية
النامية غير
♀ ♂
♀
البلدان ♂
♀

♀ ♂

%7,72

♀ ♂

عام ًا ♀25عام ًا♂
♂24-15
♀
فأكثر

♂
♀
♂
النامية
الصغيرة ♂
اجلزرية ♀
♀ ♂
الدول♀

> املؤشر /8-1املؤشر  1-1-7ألهداف التنمية املستدامة

غاية هدف التنمية املستدامة :ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة بحلول عام .2030
املؤشر /8-1
املؤشر  1-1-7ألهداف التنمية املستدامة:
نسبة السكان املستفيدين من خدمات
الكهرباء ()٪

2014

%85,34

%48,46

%38,32

%75,59

البلدان النامية غير الساحلية الدول اجلزرية الصغيرة النامية
أقل البلدان نموًّا
العامل
				

> املؤشر /9-1املؤشر  1-3-7ألهداف التنمية املستدامة

للتحسن يف كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام .2030
غاية هدف التنمية املستدامة :مضاعفة املعدَّل العاملي
ُّ
املؤشر /9-1
املؤشر  1-3-7ألهداف التنمية املستدامة
كثافة الطاقة التي ُتقاس من حيث الطاقة األولية
والناجت احمللي اإلجمايل (ميغاجوالت لكل دوالر
من الناجت احمللي اإلجمايل بأسعار عام 2011
الثابتة عند تعادل القوة الشرائية (الوحدات))

2014

5,8
ميغاجوالت

٥,5
ميغاجوالت

5,8
ميغاجوالت

5,8

ميغاجوالت

البلدان النامية غير الساحلية الدول اجلزرية الصغيرة النامية
أقل البلدان نموًّا
العامل
				

> املؤشر /10-1املؤشر  1-1-8ألهداف التنمية املستدامة

غاية هدف التنمية املستدامة :احلفاظ على النمو االقتصادي الفردي وفقاً للظروف الوطنية ،وبخاصة احلفاظ على نمو الناجت احمللي اإلجمايل بنسبة  7يف املائة
على األقل سنويًّ ا يف أقل البلدان نموًّا .

املؤشر /10-1
املؤشر  1-1-8ألهداف التنمية املستدامة:
معدَّل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناجت
احمللي اإلجمايل احلقيقي ()٪

2015

%1,3

%١,4

%1,1

البلدان النامية غير الساحلية الدول اجلزرية الصغيرة النامية
أقل البلدان نموًّا
العامل
				

> املؤشر /11-1املؤشر  2-5-8ألهداف التنمية املستدامة

%24,4

غاية هدف التنمية املستدامة :حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفير العمل الالئق جلميع النساء والرجال،
بمن فيهم الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة ،وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة ،بحلول عام .2030
املؤشر /11-1
املؤشر  2-5-8ألهداف التنمية
املستدامة:
مع َّدل البطالة ،بحسب اجلنس والعمر
واألشخاص ذوي اإلعاقة ()٪

2016

%١,4

%16,5

%12,5 %13,3

%9,4 %10,8

%4,8

♀ ♂

%4,1

♀ ♂

   24-15عاماً  25عاماً فأكثر

%9,7
%4,7

♀ ♂

%3,1

♀ ♂

 24-15عاماً  25عاماً فأكثر

%8,4

♀ ♂

%5,1

%8,1
%3,8

♀ ♂

 24-15عاماً  25عاماً فأكثر

البلدان النامية غير الساحلية
أقل البلدان نموًّا
العامل
				

♀ ♂

%5,0

♀ ♂

 24-15عاماً  25عاماً فأكثر

الدول اجلزرية الصغيرة النامية
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الشق األول -النتائج اإلنمائية

المستوى  -1النتائج اإلنمائية العالمية (تابع)
♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

> املؤشر /12-1املؤشر  2-6-11ألهداف التنمية املستدامة

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

غاية هدف التنمية املستدامة :احل ُّد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن ،بما يف ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات
وغيرها ،بحلول عام .2030
♀ ♂ ♀ ♂
♀ ♂ ♀ ♂
♀ ♂ ♀ ♂
♀ ♂ ♀ ♂
املؤشر /12-1
املؤشر  2-6-11ألهداف التنمية املستدامة:
املتوسط السنوي ملستويات اجلسيمات (على سبيل املثال اجلسيمات من الفئة  2.5واجلسيمات من الفئة  )10يف املدن
♀ ♂
♀ ♂ ♀ ♂
(املرجح حسب السكان) ()٪
َّ
♀ ♂ ♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀العامل
♂

2012

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

%39

> املؤشر /13-1املؤشر  2-3-17ألهداف التنمية املستدامة

ال ،بما يف ذلك التزام
غاية هدف التنمية املستدامة :قيام البلدان املتقدِّمة النمو بتنفيذ التزاماتها يف جمال املساعدة اإلنمائية الرسمية تنفيذ ًا كام ً
العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة  0.7يف املائة من دخلها القومي اإلجمايل للمساعدة اإلنمائية الرسمية املقدَّمة إىل البلدان النامية،
شجع
وي َّ
وتخصيص نسبة تتراوح بين  0.15يف املائة و 0.20يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموًّ ا؛ ُ
مقدِّمو املساعدة اإلنمائية الرسمية على النظر يف إمكانية رسم هدف يتم َّثل يف تخصيص  0.20يف املائة على األقل من الناجت القومي
اإلجمايل للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموًّ ا .
املؤشر /13-1
املؤشر  1-2-17ألهداف التنمية املستدامة:
صايف املساعدة اإلنمائية الرسمية ،وجمموعها ،واملساعدة اإلنمائية الرسمية املقدَّمة إىل أقل البلدان نموًّا ،كنسبة مئوية من الدخل
الوطني اإلجمايل للجهات املانحة يف جلنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

143 328.70
بليون دوالر

2016

العامل

> املؤشر /15-1املؤشر  1-11-17ألهداف التنمية املستدامة

كبيرة ،وال سيَّما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نموًّا من الصادرات العاملية
زيادة
غاية هدف التنمية املستدامة :زيادة صادرات البلدان النامية
ً
ً
بحلول عام .2020
املؤشر /15-1
املؤشر  1-11-17ألهداف
التنمية املستدامة:
حصة البلدان النامية وأقل البلدان
نموًّا من الصادرات
العاملية ()٪

احلصة من الصادرات
العاملية من السلع

احلصة من الصادرات
العاملية من اخلدمات

أقل البلدان
نموًّا  %0.9

%43,4

املناطق
النامية

احلصة من الواردات
العاملية من السلع

أقل البلدان
نموًّا  %0.8

%32,0

املناطق
النامية

احلصة من الواردات
العاملية من اخلدمات

أقل البلدان
نموًّا  %1.5

%40,9

أقل البلدان
نموًّا  %1.7

املناطق
النامية

%39,4

املناطق
النامية

2015

القدرة التنافسية الصناعية والقدرات االبتكارية:
> املؤشر 16-1

املؤشر :16-1
مرحلة التصنيع (عدد البلدان)

2016

االقتصادات الصناعية
الصاعدة
االقتصادات
الصناعية
أقل البلدان نموًّا

االقتصادات النامية
والصاعدة

32

57
47

العامل

78

البلدان النامية األخرى
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ِّ
يبي املستوى  1السياق األوسع للتنمية الصناعية الذي تعمل فيه اليونيدو.
وهو يتيح إجراء تقييم للتقدُّم املحرز صوب حتقيق التنمية الصناعية
ِّ
ُّ
الشاملة للجميع واملستدامة ولفائدة تدخالت اليونيدو .كام يبي الدور
الذي تضطلع به اليونيدو يف حتقيق الهدف  9من أهداف التنمية
املستدامة ،وغريه من األهداف املتصلة بالصناعة وكذلك حالة التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة عىل الصعيد العاليم.
وبصفة عامة ،لنئ كان َّ
يتعي بذل املزيد من اجلهود للوصول إىل
ُّ
أهداف وغايات خطة عام  ،٢٠٣٠فإن غالبية املؤرشات أظهرت حتسن
ً
النتاجئ مقارنة بالقياسات السابقة .ومن اجلدير باملالحظة أن مؤرش اإلطار
املتكامل بشأن النتاجئ واألداء /11-1مؤرش أهداف التنمية املستدامة
يبي َّ
 ،2-5-8الذي ِّ
معدل نمو عاملة اإلناث بني مجيع الفئات ما بني عايمْ
ً
َّ
 ٢٠١٥و ،٢٠١٦إما جتاوز نظريه لدى الذكور أو كان معادال له .وعىل صعيد
ً
َّ
ِّ
أقل إجيابية وخالفا للهدف املتوقع املتمثل يف حتقيق نمو سنوي بنسبة  ٧يف
نموا ،فإن َّ
املائة لدى أقل البلدان ًّ
“معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من
الناجت املحيل اإلمجايل احلقيقي” (مؤرش اإلطار املتكامل /10-1مؤرش
أهداف التنمية املستدامة  )1-1-8لدى أقل البلدان ًّ
نموا والبلدان النامية
غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية كان ًّ
سلبيا.
ِّ
وتعتمد مؤرشات أهداف التنمية املستدامة ،اليت متثل اليونيدو
وكالهتا الراعية ،يف جزء مهنا عىل جمموعة بياناهتا اخلاصة ،ويف اجلزء
اآلخر عىل البيانات َّ
املقدمة من املنظامت الدولية املسؤولة عن املؤرشات
األخرى ذات الصلة بالصناعة حتت مظلة اللجنة اإلحصائية لألمم
املتحدةِّ .
ويجسد املستوى ُّ ١
تطور مؤرشات أهداف التنمية املستدامة
عىل النحو الذي َّ
طوره فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤرشات
أهداف التنمية املستدامة ،الذي تعمل فيه اليونيدو مع اللجنة اإلحصائية
لألمم املتحدة واملكاتب اإلحصائية الوطنية والكيانات الرشيكة.
ً ً
ُّ
وسيتم تناول املؤرشات اإلضافية اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية
َّ
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة حاملا تتوفر بيانات متينة جديدة.
وقامت اليونيدو ،من خالل تعاوهنا مع اللجنة اإلحصائية والرشكاء
اآلخرين ،بدعم املكاتب اإلحصائية الوطنية يف تنفيذ مؤرشات أهداف
التنمية املستدامة ضمن الربامج اإلحصائية لتلك املكاتبَّ ،
وأدى ذلك
إىل تعزيز التعاون مع أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني املعنيني
هبدف التنمية املستدامة .9

> مؤشر اإلطار املتكامل /1-1املؤشر 1-2-9
ألهداف التنمية املستدامة:

القيمة المضافة من الصناعة التحويلية كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي وبحسب نصيب الفرد (باألسعار الثابتة
لعام  ،2010لمجموعات مختارة من البلدان)
الغاية :تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام ،وتحقيق
زيادة كبيرة بحلول عام  2030في حصة الصناعة من الناتج
المحلي اإلجمالي ،بما يتماىش مع الظروف الوطنية ،ومضاعفة
حصتها في أقل البلدان ًّ
نموا

الصناعة التحويلية أحد ِّ
املحركات الرئيسية للنمو االقتصادي وإجياد سلع
ً
جديدة وأفضل .ويف عام  ،٢٠١٧شهدت الصناعة التحويلية العاملية انتعاشا
من الكساد الذي شهدته السنوات األخرية حيث ُس ِّجلت َّ
معدالت نمو
أعىل بكثري يف البلدان الصناعية وكذلك يف االقتصادات النامية.

وزادت احلصة العاملية للقيمة املضافة الصناعية يف الناجت
املحيل اإلمجايل من  ١٥,٢يف املائة يف عام  ٢٠٠٥إىل  ١٦,٣يف املائة يف
ً
ً
عام  ،٢٠١٧مدفوعة بنمو الصناعة التحويلية الرسيع يف آسيا ،أساسا
بفضل نقل إنتاج الصناعة التحويلية من االقتصادات الصناعية إىل
العالم النايم.
َوتواصل نمو حصة الصناعة التحويلية يف الناجت املحيل اإلمجايل
لدى أقل البلدان ًّ
نموا حيث بلغت  ١٢,٩يف املائة يف عام  .٢٠١٧بيد
أنه بالنظر إىل أن نصيب الفرد من القيمة املضافة الصناعية لدهيا يبلغ
ِّ
متخلفة إىل ٍّ
حد كبري عن االقتصادات
 ١٠٣دوالرات ،فهي ال تزال
ً
دوالرا)1(.
الصناعية اليت تبلغ فهيا تلك القيمة ٥ ٦٢٨

> مؤشر اإلطار املتكامل /2-1املؤشر 2-2-9
ألهداف التنمية املستدامة:

العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة
(في العالم وفي مجموعات مختارة من البلدان)

الغاية :تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام ،وتحقيق
زيادة كبيرة بحلول عام  2030في حصة الصناعة في العمالة
وفي الناتج المحلي اإلجمالي ،بما يتماىش مع الظروف
الوطنية ،ومضاعفة حصتها في أقل البلدان ًّ
نموا

تضطلع الصناعة التحويلية بدور حاسم يف إجياد فرص العمل ،عن طريق
امتصاص فائض العاملة من الزراعة وغريها من القطاعات التقليدية،
وتوجيه العامل حنو األنشطة ذات األجور األعىل .وقد زادت العاملة العاملية

نمو ناتج الصناعة التحويلية في العالم بالنسبة
المئوية مقارنة بالربع نفسه من العام السابق
االقتصادات الصناعية
النامية والصاعدة

االقتصادات
الصناعية

العامل

6
5
4
3
2
1
صفر

الربع األول الربع الثاين الربع الثالث الربع الرابع الربع األول الربع الثاين الربع الثالث
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
املصدر :إحصاءات اليونيدو

(Industrial Development Report 2018 (https://www.unido. )1
;)org/sites/default/files/files/2017-11/IDR2018_FULL%20REPORT.pdf
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يف الصناعة التحويلية َّ
مبعدل سنوي بلغ يف املتوسط  ٠,٤يف املائة ما بني
عايم  ١٩٩١و ،٢٠١٦لتصل إىل ما َّ
ْ
يقدر بنحو  ٣٦١مليون شخص يف عام
 .٢٠١٦بيد أن إسهام الصناعة التحويلية يف جمموع العاملة تراجع من نسبة
 ١٤,٤يف عام 1991إىل نسبة  ١١,١يف املائة يف عام  .٢٠١٦ويف عام ،٢٠١٣
ً
ُ
َّ
املستمدة من منظمة العمل
ُجعت املجاميع القطرية استنادا إىل التوقعات
الدولية .بيد أن هذه البيانات لم تعد متاحة ،ولم يعد بإمكان اليونيدو
أن تعتمد سوى عىل البيانات الرسمية َّ
املقدمة من املكاتب اإلحصائية.
َّ
َّ
وتتسم هذه البيانات بنقص العديد من القيم .ولهذا السبب ،لم يبلغ عن
ُ
املجموعات القطرية منذ ذلك احلني.

ِّ
املتقدمة .وتشري الزيادة يف حصة الصناعات القامئة عىل التكنولوجيا
املتقدمة املتوسطة والتكنولوجيا ِّ
ِّ
املتقدمة يف جمموع القيمة املضافة
الصناعية لدى أي بلد إىل الكثافة التكنولوجية يف صناعته التحويلية
وقدرته عىل إدخال تكنولوجيا جديدة يف القطاعات األخرى .ويف
عام َّ ،٢٠١٥مثلت القطاعات القامئة عىل التكنولوجيا ِّ
املتقدمة
املتوسطة والتكنولوجيا ِّ
املتقدمة نسبة  ٤٤,٧يف املائة من القيمة املضافة
الصناعية.
وال تزال املنتجات القامئة عىل التكنولوجيا ِّ
املتقدمة املتوسطة
والتكنولوجيا ِّ
املتقدمة هتيمن عىل إنتاج الصناعة التحويلية يف
االقتصادات الصناعية ،وإن تراجعت حصهتا يف القيمة املضافة
الصناعية العاملية من هذه املنتجات من  ٧٨,٥يف املائة يف عام٢٠٠٥
إىل  ٦٥,٤يف املائة يف عام  .٢٠١٥ويف االقتصادات النامية ،زادت
القيمة املضافة الصناعية يف هذه القطاعات الفرعية بأكرث من
الضعف ما بني ْ
عايم  ٢٠٠٥و ،٢٠١٥كام زادت حصهتا من القيمة
املضافة الصناعية العاملية من هذه القطاعات الفرعية من  ٢1,٥يف
املائة إىل  ٣4,٦يف املائة)3(.

الغاية :تحسين البىن التحتية وتحديث الصناعات بحلول
عام  2030من أجل تحقيق استدامتها ،مع زيادة كفاءة استخدام
الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية
النظيفة والسليمة ًّ
بيئيا ،ومع قيام جميع البلدان باتخاذ
ً
إجراءات وفقا لقدراتها

> مؤشر اإلطار املتكامل /7-1املؤشر 1-1-1
ألهداف التنمية املستدامة:

> مؤشر اإلطار املتكامل /5-1املؤشر 1-4-9
ألهداف التنمية املستدامة:

انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة
المضافة (كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل
دوالر واحد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة
لعام  2010عند تعادل القوة الشرائية)

يف عام  ،٢٠١٥تراجعت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية من
الصناعة التحويلية بالقيمة املطلقة ،وذلك رغم النمو الذي شهده االقتصاد
العاليم .وقد تراجعت االنبعاثات العاملية من ثاين أكسيد الكربون لكل
وحدة من القيمة املضافة الصناعية بنسبة  ٢,٤يف املائة من متوسط َّ
معدل
ً
النمو السنوي ما بني ْ
عايم  ٢٠١٠و ،٢٠١٥مدعومة باخنفاض عام يف مجيع
املناطق .ونتيجة ُّ
للتحول إىل الصناعات األقل كثافة من حيث استخدام
الطاقة واملعتمدة عىل أشكال الوقود والتكنولوجيات األنظف ،فقد
سجلت البلدان ِّ
َّ
املتقدمة النمو مستويات أدىن من حيث االنبعاثات لكل
وحدة من القيمة املضافة الصناعية ٠,٢ :كيلوغرام/دوالر يف عام ٢٠١٥
مقابل  ٠,٨كيلوغرام/دوالر يف املناطق النامية)2(.

> مؤشر اإلطار املتكامل /6-1املؤشر -9ب1-
ألهداف التنمية املستدامة:

نسبة القيمة المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة
ِّ
والمتقدمة من مجموع القيمة المضافة (لمجموعات مختارة
من البلدان)
الغاية :دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث واالبتكار
في البلدان النامية ،بما في ذلك عن طريق كفالة وجود بيئة
مؤاتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة
للسلع األساسية بين أمور أخرى

إن أوضح دليل عىل ُّ
التغي يف هيكل الصناعة التحويلية هو ُّ
حتول
ِّ
الصناعات من األنشطة القامئة عىل املوارد والتكنولوجيا املتخلفة
إىل األنشطة القامئة عىل التكنولوجيا ِّ
املتقدمة املتوسطة والتكنولوجيا

(.OECD/IEA CO2 Emissions from Fuel Combustion 2017 )2

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي،
بحسب الجنس ،والعمر ،والوضع الوظيفي ،والموقع
الجغرافي

الغاية :القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا
ًّ
حاليا بعدد األشخاص الذين
بحلول عام  ،2030وهو ُيقاس
يعيشون بأقل من  1.25دوالر في اليوم

َ
يف عام ُ ،٢٠١٣س ِّجل أن نسبة  ١٠,٧يف املائة من سكان العالم يعيشون
دون خط الفقر الدويل ،بعد أن كانت تلك النسبة  ٢٨,٠يف املائة يف
عام ُ .١٩٩٩وي َ
الحظ أنه بينام تشري غاية هدف التنمية املستدامة الرسمية
إىل  1,٢٥دوالر ًّ
يوميا ،فإن أحدث البيانات ( )2013ملؤرش هدف
ِّ
التنمية املستدامة  1-1-1تشري إىل احلد املعتمد لدى البنك الدويل ،وهو
 1,٩٠دوالر ًّ
يوميا .ويحول ذلك دون إجراء مقارنات مبارشة مع البيانات
َ
اليت سبق اإلبالغ عهنا .ولدى حتليل السكان العاملني ،يالحظ أن أعىل
نسبة من الفقراء العاملني توجد لدى أقل البلدان ًّ
نموا ،حيث يعيش أكرث
من  ٣٧يف املائة من السكان العاملني يف مجيع فئات العمر ونوع اجلنس
حتت خط الفقر .ومن ناحية أخرىَ ،
يالحظ تسجيل أفضل نتاجئ لدى
الدول اجلزرية الصغرية النامية حيث ترتاوح النسب املئوية بني  ٧,٧٢يف
املائة للذكور البالغني و ١٢,١٩يف املائة للعامالت الشابات.

> مؤشر اإلطار املتكامل /8-1املؤشر 1-1-7
ألهداف التنمية املستدامة:
نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء

الغاية :ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات
الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 2030
(Industrial Development Report 2018 (https://www.unido.org/ )3
).sites/default/files/files/2017-11/IDR2018_FULL%20REPORT.pdf
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ِّ
تؤدي إمكانية احلصول بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة احلديثة
ً
ً
حاسام يف التنمية االقتصادية للبلدان النامية والبلدان اليت ُّ
متر
املوثوقة دورا
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية .ويساعد تسخري الطاقة ألغراض االستخدامات
اإلنتاجية عىل هتيئة فرص العمل وزيادة الفرص َّ
املدرة للدخل لدى
املجتمعات املحلية .وقد زادت نسبة سكان العالم الذين حيصلون عىل
َّ
الكهرباء زيادة مطردة ،من  79يف املائة يف عام  2000إىل  85يف املائة
يف عام  ،2012وإن كان  65يف املائة من السكان يف أقل البلدان ًّ
نموا لم
ً
حيصلوا علهيا .واستنادا إىل بيانات عام  ٢٠١٤ولدى مقارنهتا ببيانات عام
َّ
 ،٢٠١٢ميكن مالحظة حدوث زيادة مطردة يف عدد السكان املستفيدين
من خدمات الكهرباء يف مجيع الفئات املقيسة :فعىل الصعيد العاليم،
ُس ِّجلت زيادة بنسبة  ٠,٦يف املائة لتصل نسبة املستفيدين إىل  ٨٥,٥يف
املائة؛ ويف أقل البلدان ًّ
نموا ،كانت الزيادة بنسبة  ٤يف املائة لتصل نسبة
املستفيدين إىل  ٣٨,٣يف املائة؛ ويف البلدان النامية غري الساحلية ،كانت
الزيادة بنسبة  4,٢يف املائة لتصل نسبة املستفيدين إىل  ٤٨,٤يف املائة؛ ويف
الدول اجلزرية الصغرية النامية ،كانت الزيادة بنسبة  1,٣يف املائة لتصل
نسبة املستفيدين إىل  ٤٥,٦يف املائة.

َّ
معدل البطالة بحسب الجنس والعمر واألشخاص
ذوي اإلعاقة

> مؤشر اإلطار املتكامل /9-1املؤشر 1-3-7
ألهداف التنمية املستدامة:

والمنتجة وتوفير العمل
الغاية :تحقيق العمالة الكاملة
ِ
الالئق لجميع النساء والرجال ،بمن فيهم الشباب واألشخاص
ذوو اإلعاقة ،وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة

كثافة الطاقة مقيسة من حيث الطاقة األولية والناتج
المحلي اإلجمالي (ميغاجوالت لكل دوالر من الناتج
المحلي اإلجمالي بأسعار عام  2011الثابتة عند تعادل
القوة الشرائية)
َّ
ُّ
الغاية :مضاعفة المعدل العاليم للتحسن في كفاءة استخدام
الطاقة بحلول عام 2030

اخنفضت كثافة الطاقة العاملية من  ٦,٧ميغاجوالت لكل وحدة من
الناجت املحيل اإلمجايل (بأسعار الدوالر الثابتة لعام  2011عند تعادل القوة
الرشائية) يف عام  2000إىل  5.5ميغاجوالت يف عام  .2014ورغم ذلك،
ال جيري إحراز ُّ
تقدم َّإال ْ
بثليث الوترية املطلوبة لبلوغ هذا الهدف .ومن
َ
خالل مقارنة بيانات عام  ٢٠١٢ببيانات عام  ،٢٠١٤يالحظ تسجيل
اخنفاض إجيايب هاميش يف كمية الطاقة املستخدمة إلنتاج الوحدة الواحدة
من الناجت االقتصادي يف مجيع الفئات املقيسة .وعىل وجه اخلصوص،
ً
فإن فئة “العالم” َّ
سجلت اخنفاضا بواقع  0.2لتصل إىل  ٥,٥ميغاجوالت
لكل دوالر؛ وتراجعت هذه الكمية بواقع  ٠,٦لتصل إىل  ٥,٨ميغاجوالت
لكل دوالر لدى أقل البلدان ًّ
نموا؛ وبواقع  1.2لتصل إىل  ٧,٦ميغاجوالت
لكل دوالر لدى البلدان النامية غري الساحلية؛ وبواقع  ٠,٩لتصل إىل
 ٣,٣ميغاجوالت لكل دوالر لدى الدول اجلزرية الصغرية النامية.

> مؤشر اإلطار املتكامل /10-1املؤشر 1-1-8
ألهداف التنمية املستدامة:

َّ
معدل النمو السنوي للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
للفرد الواحد ()٪
ً
الغاية :الحفاظ على النمو االقتصادي الفردي وفقا للظروف
الوطنية ،وبخاصة الحفاظ على نمو الناتج المحلي اإلجمالي
سنويا في أقل البلدان ًّ
ًّ
نموا
بنسبة  7في المائة على األقل

يف عام  ،2015كان متوسط النمو السنوي للناجت املحيل اإلمجايل احلقيقي
للفرد الواحد  1.3يف املائة يف أقل البلدان ًّ
نموا و 1.4للعالم كله ،أي أقل
بكثري من َّ
املعدل املسهتدف البالغ  7يف املائة عىل األقل ًّ
سنويا يف أقل
البلدان ًّ
نموا .وما بني ْ
عايم  ٢٠١٤و ،٢٠١٥طرأت زيادة طفيفة بواقع
 ٠,١يف املائة عىل الصعيد العاليم ،يف حني أن االخنفاض يف الناجت
املحيل اإلمجايل للفرد الواحد لدى أقل البلدان ًّ
نموا والبلدان النامية غري
الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية كان بنسبة  ١,٨يف املائة،
و ٢يف املائة ،و ٠,١يف املائة ،عىل التوايل .ويشري ذلك إىل أن الزيادة
الهامشية يف فئة “العالم” ال ميكن عزوها إىل أي ُّ
حتسن يف الناجت املحيل
اإلمجايل للفرد لدى أقل البلدان ًّ
نموا أو البلدان النامية غري الساحلية أو
الدول اجلزرية الصغرية النامية.

> مؤشر اإلطار املتكامل /11-1املؤشر 2-5-8
ألهداف التنمية املستدامة:

ُيعترب تعزيز فرص العمل للجميع أحد اجلوانب الرئيسية للتنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة حيث إنه يكفل املشاركة االقتصادية
ِّ
للعامل ومنظيم املشاريع عىل مجيع املستويات وعىل اختالفهم من حيث
ُّ
املهارات ،مبا يسهم يف “عدم ختلف أحد عن الركب” .وبمقارنة البيانات
عايم  ٢٠١٥وَ ،٢٠١٦
لدى كل واحدة من الفئات ما بني ْ
يالحظ تسجيل
اخنفاض يف مستويات البطالة يف مجيع املناطق .وجتدر اإلشارة إىل أنه
يف كل فئة من الفئات (العالم ،وأقل البلدان ًّ
نموا ،والبلدان النامية غري
الساحلية ،والدول اجلزرية الصغرية النامية ،وفيام بني خمتلف الفئات
ً
العمرية) ،كان االخنفاض يف َّ
معدالت البطالة لدى النساء َّإما معادال
ِّ ً
متفوقا عليه.
لنظريه لدى الذكور أو

> مؤشر اإلطار املتكامل /12-1املؤشر 2-6-11
ألهداف التنمية املستدامة:

المتوسط السنوي لمستويات الجسيمات (على سبيل
المثال الجسيمات من الفئة  2.5والجسيمات من الفئة )10
َّ
(المرجح حسب السكان) ()٪
في المدن
ُّ
الغاية :الحد من األثر البييئ السليب الفردي للمدن ،بما في
ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة
نفايات البلديات وغيرها ،بحلول عام 2030

إن املدن أساسية من أجل حتقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع
واملستدامة .ويعيش أكرث من نصف سكان العالم يف املدن .ويف حني
ً
َّأن املدن ميكن أن تكون قوة دافعة للتنمية املستدامة ،فإهنا ميكن أيضا أن
ِّ
تطرح ِّ
حتديات فيام يتعلق ُّ
بتلوث الهواء .ومتثل اجلسيامت ،مثل اجلسيامت
من الفئة  2.5واجلسيامت من الفئة  ،10اليت ينشأ معظمها من العمليات
ُّ ً
ًّ
إشكاليا بصفة خاصة ،ألهنا قادرة عىل اخرتاق املجرى
تلوثا
الصناعية،
ً
ُّ
التنفيس .وتشري بيانات منظمة الصحة العاملية لعام  ٢٠١٤مقارنة ببيانات
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أهداف التنمية املستدامة لعام  ٢٠١٢إىل حدوث ُّ
حتسن ،حيث اخنفضت
اجلسيامت الدقيقة بواقع  ٠,٦يف املائة يف املدن عىل الصعيد العاليم.

> مؤشر اإلطار املتكامل /13-1املؤشر 1-2-17
ألهداف التنمية املستدامة:

صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية ،ومجموعها،
َّ
والمساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان
ًّ
نموا ،كنسبة من الدخل القويم اإلجمالي للجهات المانحة
في لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي
ِّ
الغاية :قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في
ً
ً
مجال المساعدة اإلنمائية الرسمية تنفيذا كامال ،بما في ذلك
التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة
 0.7في المائة من دخلها القويم اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية
َّ
الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية ،وتخصيص نسبة
تتراوح بين  0.15في المائة و 0.20في المائة من الدخل القويم
اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان ًّ
نموا؛
ِّ
وي َّ
ُ
شجع مقدمو المساعدة اإلنمائية الرسمية على النظر في
إمكانية رسم هدف يتمثل في تخصيص  0.20في المائة على
األقل من الناتج القويم اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية
ألقل البلدان ًّ
نموا
ً
ًّ
خارجيا ًّ
مهم للتنمية املستدامة
ال تزال املساعدة اإلنامئية الرسمية موردا
ُّ
ووسيلة حاسمة األهمية لتعبئة التمويل العام واخلاص من أجل تدخالت
التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة .وقد بلغ جمموع املساعدة
ِّ
اإلنامئية الرسمية  ١٤٣,٣بليون دوالر يف عام  ،٢٠١٦ما ميثل زيادة بنسبة
 ٩يف املائة عىل اإلنفاق عىل هذا النوع من املساعدة يف عام  .٢٠١٥وهذا
َّ
ِّ
يؤكد حدوث زيادة مطردة يف املساعدة اإلنامئية الرسمية عىل الصعيد
العاليم ،حيث ُس ِّجل ارتفاع قيايس عىل مدى ثالث سنوات متعاقبة منذ
عام .٢٠١٤

> مؤشر اإلطار املتكامل /15-1املؤشر 1-11-17
ألهداف التنمية املستدامة:
حصة البلدان النامية وأقل البلدان ًّ
نموا من الصادرات
العالمية

الغاية :زيادة صادرات البلدان النامية زيادة كبيرة ،وال َّ
سيما
بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان ًّ
نموا من الصادرات
العالمية بحلول عام 2020

ً
يف حني َّأن حصة صادرات أقل البلدان ًّ
نموا من السلع تضاعفت تقريبا يف
ً
ً
ِّ
الفرتة من عام  2000إىل عام  ،2014فإهنا ما زالت متثل جزءا صغريا من
الصادرات العاملية .وكانت احلصة من صادرات السلع العاملية يف املناطق
النامية تبلغ  43.4يف املائة يف عام  ،2015يف حني أن أقل البلدان ًّ
نموا
َّ
سجلت  0.9يف املائة .وكانت احلصة من صادرات اخلدمات العاملية تبلغ
 ٣٢يف املائة لدى املناطق النامية ،و ٠,٨يف املائة لدى أقل البلدان ًّ
نموا.

َّ
وبمقارنة البيانات بني ْ
عايم  ٢٠١٤و ،٢٠١٥يتضح أن صادرات السلع
ًّ
العاملية تراجعت يف البلدان النامية وأقل البلدان نموا عىل السواء بواقع
 1,٢يف املائة و ٠,٢يف املائة ،عىل التوايل ،يف حني أن صادرات اخلدمات
العاملية زادت بنسبة  ٢,١يف املائة ما بني ْ
عايم  ٢٠١٤و ٢٠١٥يف املناطق
َّ
وظلت بال ُّ
تغي لدى أقل البلدان ًّ
نموا .وبلغ جمموع حصة أقل
النامية،
البلدان ًّ
نموا من الواردات من السلع العاملية  1,٥يف املائة ،يف حني بلغت
تلك النسبة  1,٧يف املائة فيام ُّ
خيص اخلدمات ،أي أقل ًّ
نسبيا من املناطق
النامية اليت بلغت حصهتا من واردات السلع العاملية  ٤٠,٩يف املائة يف
حني بلغت حصهتا من واردات اخلدمات  ٣٩,٤يف املائة يف عام .٢٠١٥

القدرة التنافسية الصناعية
والقدرات االبتكارية
> مؤشر اإلطار املتكامل  :16-1مرحلة التصنيع
تستند تسمية االقتصادات “صناعية” أو “صناعية نامية وصاعدة” إىل
النصيب َّ
املعدل للفرد من القيمة املضافة الصناعيةُ .ويعترب االقتصاد
َّ
ًّ
“صناعيا” إذا كان النصيب املعدل للفرد من القيمة املضافة الصناعية
فيه أعىل من  2 500دوالر ،أو كان نصيب الفرد من الناجت املحيل
اإلمجايل فيه أعىل من  20 000دوالر بتعادل القوة الرشائية .ويناظر
ً
اقتصادا يرتاوح النصيب َّ
املعدل للفرد
“االقتصاد الصناعي الصاعد”
من القيمة املضافة الصناعية فيه بني  1 000دوالر و 2 500دوالر ،أو
ً
اقتصادا تتجاوز حصته من القيمة املضافة الصناعية العاملية  0.5يف
املائة .وتدخل مجيع االقتصادات املتبقية يف فئة “االقتصادات النامية
ً
ً
ً
ووفقا لبيانات عام ُ ،2016
اعترب  57بلدا بلدانا صناعية،
األخرى”.
ً
ً
ِّ
ُ
و 32بلدا اقتصادات صناعية صاعدة ،وسم  78بلدا اقتصادات نامية،
ً
ً
ُ
وص ِّنف  47بلدا ضمن أقل البلدان ًّ
نموا .ومقارنة ببيانات عام ،٢٠١٥
ً
ً
ً
ُ
ًّ
ًّ
اعترب بلد إضايف واحد بلدا صناعيا ،وآخر اقتصادا صناعيا صاعدا ،يف
َّ
َّ
املصنفة ضمن االقتصادات النامية بال ُّ
تغي .ولم
حني ظل عدد البلدان
تكن البيانات اخلاصة بأقل البلدان ًّ
نموا يف عام  ٢٠١٥متاحة.

> مؤشر اإلطار املتكامل :17-1

الرقم القيايس لألداء الصناعي التنافيس للبلدان الـ40
الحاصلة على أدنى رتبة في هذا الرقم القيايس على
المقياس :صفر1-
تقوم اليونيدو ًّ
سنويا بإعداد الرقم القيايس لألداء الصناعي التنافيس،
َّ
وهو مؤلف من مثانية مؤرشات لتقييم األداء الصناعي عىل أساس
قدرة االقتصاد عىل اإلنتاج والتصدير التنافسيني للسلع املصنوعة.
َّ
ويرجح كل مؤرش عىل مقياس من صفر إىل  .1وهذا الرقم القيايس هو
مؤرش موضوعي للقدرة التنافسية وإمكانات الصناعة التحويلية حالياًّ
ً
لـ 142بلدا حول العالم .والرقم القيايس لألداء الصناعي التنافيس
للبلدان ا لـ 40احلاصلة عىل أدىن رتبة يف هذا الرقم القيايس عىل املقياس
صفر 1-متاح عىل منصة البيانات املفتوحة ،وعنواهنا الشبكي:
 .open.unido.orgولم تكن هناك بيانات متاحة عن هذا املؤرش فيام
ُّ
خيص عام  ٢٠١٧وقت إعداد هذا التقرير.
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َّ
ُ
المستوى  -2النتائج القطرية المحققة بدعم من اليونيدو في مجال التنمية الصناعية
الشاملة للجميع والمستدامة
القدرات اإلحصائية
الصناعية:

البلدان اليت لديها برامج مع اليونيدو
ِّ
تحقق الرخاء المشترك:

> املؤشر 1-2

> املؤشر 2-2

أيار/مايو 2016

كانون األول/ديسمبر 2016

2017

أيار/مايو 2016

1
2
1
3

1
2

8

9

22
22

كانون األول/ديسمبر 2016

1
2

25

2017
 1برنامج عاملي
 3برامج إقليمية

 28بلداً

 1برنامج عاملي
 1برنامج إقليمي
 5بلدان

بلدان تتع َّزز فيها نظم اإلحصاءات الصناعية وما يتصل بها من قدرات مؤسسية
(عدد البلدان)

بلدان تزداد قدرتها على التص ِّدي لتهديدات األمن الغذائي وسائر التهديدات احملدقة
بأمن اإلنسان من خالل احللول الصناعية (عدد البلدان)

ِّ
البلدان اليت لديها برامج مع اليونيدو تحقق الرخاء المشترك:
> املؤشر 3-2
أيار/مايو 2016

2
7

> املؤشر 4-2
كانون األول/ديسمبر 2016

2
9

2017

 1برنامج إقليمي
 7بلدان

بلدان تتع َّزز فيها مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية والعامة وتتم َّتع
فيها املرأة بتكافؤ الفرص (عدد البلدان)

أيار/مايو 2016

كانون األول/ديسمبر 2016

2017

1
7

9

برنامج عاملي

 10بلدان

البلدان تم ُّر بمرحلة تالية ألزمة وتزداد فيها فرص كسب العيش للمجموعات
السكانية املتض ِّررة من خالل إصالح املنشآت الصغرى والصغيرة وإعادة تأهيل
البنية التحتية الزراعية أو الصناعية التالفة وإيجاد فرص العمل (عدد البلدان)
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الشق األول -النتائج اإلنمائية

َّ
ُ
المستوى  -2النتائج القطرية المحققة بدعم من اليونيدو في مجال التنمية الصناعية
الشاملة للجميع والمستدامة (تابع)
ِّ
البلدان اليت لديها برامج مع اليونيدو تعزز القدرة التنافسية االقتصادية:
> املؤشر 5-2
أيار/مايو 2016

> املؤشر 6-2
كانون األول/ديسمبر 2016

1
3

1
3

25

24

2017

 1برنامج عاملي
 3برامج إقليمية
 21بلداً

بلدان تتعزَّز لديها مستويات التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة املتحقِّقة
من خالل تنظيم املشاريع واإلبداع واالبتكار وإضفاء الطابع الرسمي على املنشآت
ونم ِّوها أو من خالل رفع مستويات استثمارات القطاع اخلاص (عدد البلدان)

أيار/مايو 2016

1
5

37

كانون األول/ديسمبر 2016

1
5

38

2017

 1برنامج عاملي
 5برامج إقليمية

 22بلداً

بلدان تزداد قدرتها على إدماج املنشآت الصناعية الصغيرة واملتوسطة ،وغيرها،
يف سالسل القيمة واألسواق الوطنية والعاملية (عدد البلدان)

الحفاظ على البيئة:
> املؤشر 8-2
أيار/مايو 2016

1
4

72

> املؤشر 9-2
كانون األول/ديسمبر 2016

1
5

2017
 1برنامج عاملي
 4برامج إقليمية

أيار/مايو 2016

كانون األول/ديسمبر 2016

1
5
1
4

80

 85بلداً

بلدان تتعزَّز قدرتها على تنفيذ االتفاقات البيئية املتع ِّددة األطراف وإدماجها يف
األطر السياساتية والتخطيطية واملالية والقانونية على املستويين الوطني ودون
الوطني (عدد البلدان)

2017

84

65

 1برنامج عاملي
 5برامج إقليمية
 52بلداً

بلدان تتع َّزز قدرتها على إدارة التحوُّل نحو مسار تنمية يتَّسم بانخفاض االنبعاثات
واملرونة ،بما يف ذلك من خالل التكنولوجيات املنخفضة االنبعاثات (عدد البلدان)
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جيسد املستوى  2من الشق األول الدعم الذي ِّ
ِّ
تقدمه اليونيدو إىل دولها
األعضاء يف حتقيق النتاجئ اليت ترجوها يف جمال التنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة .وينئش املستوى  2الصلة بني مستوى تنفيذ
التعاون التقين واملستوى االسرتاتييج يف اليونيدو .وفئات املؤرش متوافقة
مع األولويات املواضيعية املحددة يف اإلطار الربناميج املتوسط األجل
 2019-2016ووثيقة الربنامج واملزيانيتني املرتبطة به.
ستم ُّد ًّ
ول َّـم كانت البيانات ُت َ
حاليا من نظام ختطيط املوارد املؤسسية،
ً
ِّ
تؤثر عىل القياسات ،وال َّ
سيام عندما تشمل املشاريع
فإن هناك قيودا تقنية
ً
متعددة أو أبعادا إقليمية أو عامليةِّ .
جماالت مواضيعية ِّ
ويقدم النظام ملحة
آنية عن تكوين حافظة املشاريع والتمثيل اجلغرايف عند وقت القياس
(باستخدام بيانات هناية السنة لغرض هذا السجل) .وينبغي مالحظة أنَّ
ُّ
األرقام نفسها ال تدل عىل حجم حافظة مشاريع اليونيدو يف كل بلد .وترد
يف املستوى  3املؤرشات املتعلقة بنمو حافظة املشاريع.

> مؤشر اإلطار املتكامل :1-2

َّ
ُبلدان تتعزز فيها نظم اإلحصاءات الصناعية وما يتصل بها
من قدرات مؤسسية
َّ
تشري بيانات ترشين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٧إىل أن مشاريع اليونيدو مكنت
مخسة بلدان من حتسني عملياهتا اإلحصائية ،أي أقل بأربعة بلدان عن
َّ
َّ
املسجل يف كانون األول/ديسمرب  .٢٠١٦وظل برنامج عاليم واحد
العدد
ً
ً
ً
بال ُّ
ًّ
إقليميا واحدا كان عامال
تغي منذ أيار/مايو  ،٢٠١٦يف حني أن برناجما
ً
يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٧مقارنة بربناجمني يف عام .٢٠١٦

البلدان اليت لديها برامج من اليونيدو
ِّ
تحقق الرخاء المشترك
> مؤشر اإلطار املتكامل :2-2

ِّ
ُبلدان تزداد قدرتها على التصدي لتهديدات األمن الغذائي
وسائر التهديدات المحدقة بأمن اإلنسان من خالل
الحلول الصناعية

يقيس هذا املؤرش عدد البلدان اليت تدعمها أنشطة اليونيدو يف ميدان حتسني
القدرات املؤسسية وقدرات األعامل التجارية يف جمال اإلنتاجية الزراعية،
وسالسل القيمة ،والتكنولوجيات الزراعية ،واألمن البرشي .ويف ترشين
ً
الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٧كان عدد البلدان اليت تدعمها اليونيدو  28بلدا،
بزيادة  ٣بلدان منذ كانون األول/ديسمرب  ،٢٠١٦و ٦بلدان منذ أيار/مايو
 .٢٠١٦ومن بني الربامج العاملية يف هذا املجال ،هناك برنامج واحد لم َّ
يتغي
منذ أيار/مايو  ،٢٠١٦يف حني أن عدد الربامج اإلقليمية زاد من برناجمني يف
أيار/مايو  ٢٠١٦إىل ثالثة برامج يف ترشين الثاين/نوفمرب .٢٠١٧

> مؤشر اإلطار املتكامل :3-2

النسائية ،وحتسني سبل الوصول إىل األسواق ،وتوفري التدريب
والتكنولوجيا وحلول الطاقة النظيفة ،من أجل التنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة .وبهناية عام  ،2017كانت برامج يف سبعة
ً
َّ
بلدان قد ساعدت عىل إجياد بيئة تتوفر فهيا فرص أكرث إنصافا للمرأة،
أي أقل بربناجمني َّ
عم كان عليه الوضع يف كانون األول/ديسمرب .٢٠١٦
َّ
وال توجد برامج عاملية عاملة يف هذا املجال ،وهو وضع لم يتغي منذ عام
 ،٢٠١٦يف حني أن عدد الربامج اإلقليمية تراجع من برناجمني إىل برنامج
واحد ما بني كانون األول/ديسمرب  ٢٠١٦وترشين الثاين/نوفمرب .٢٠١٧

> مؤشر اإلطار املتكامل :4-2

ُبلدان تمر بمرحلة تالية ألزمة وتزداد فيها فرص كسب
ِّ
المتضررة من خالل إصالح
العيش للمجموعات السكانية
المنشآت الصغرى والصغيرة وإعادة تأهيل البنية التحتية
الزراعية أو الصناعية التالفة وإيجاد فرص العمل

بلغت املشاريع والربامج يف إطار هذا املؤرش  10بلدان حىت ترشين الثاين/
ً
ِّ
نوفمرب  ،٢٠١٧وهو ما ميثل زيادة بواقع بلد واحد مقارنة بالوضع يف كانون
األول/ديسمرب  ،٢٠١٦وإضافة  3بلدان منذ أيار/مايو  .٢٠١٦وكان هناك
برنامج عاليم واحد يعمل يف عام  ،٢٠١٧يف حني أنه ال توجد برامج
إقليمية نشطة منذ أيار/مايو .٢٠١٦

البلدان اليت لديها برامج من اليونيدو
ِّ
تعزز القدرة التنافسية االقتصادية
> مؤشر اإلطار املتكامل :5-2

َّ
ُبلدان تتعزز لديها مستويات التنمية الصناعية الشاملة
ِّ
للجميع والمستدامة المتحققة من خالل تنظيم المشاريع
واإلبداع واالبتكار ،وإضفاء الطابع الرسيم على المنشآت
ونموها أو من خالل رفع مستويات استثمارات القطاع
الخاص (عدد البلدان)
ِّ
تكمل اليونيدو خرباهتا وخدماهتا باملوارد والدراية الفنية من القطاع

اخلاص ملساعدة البلدان عىل حتسني قدراهتا املؤسسية والتجارية يف
جمال تنظيم املشاريع واالبتكار وتطوير املشاريع .وبحلول ترشين الثاين/
نوفمرب  ،٢٠١٧كانت هناك مشاريع نشطة لدعم رفع مستويات التنمية
ً
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف  ٢١بلدا ،أي أقل بواقع  3بلدان
َّ
املسجل يف كانون األول/ديسمرب  .٢٠١٦وبقيت األرقام
عن العدد
املتعلقة بالربامج العاملية واإلقليمية (واحد وثالثة عىل التوايل يف ترشين
الثاين/نوفمرب  )٢٠١٧بال تغيري منذ القراءة األوىل يف أيار/مايو .٢٠١٦

> مؤشر اإلطار املتكامل :6-2

َّ
ُبلدان تتعزز فيها مشاركة المرأة في الحياة السياسية
َّ
واالقتصادية والعامة وتتمتع فيها المرأة بتكافؤ الفرص

ُبلدان تزداد قدرتها على إدماج المنشآت الصناعية وغيرها،
الصغيرة منها والمتوسطة ،في سالسل القيمة واألسواق
الوطنية والعالمية

يقيس هذا املؤرش عدد البلدان اليت اخنفضت فهيا أوجه عدم املساواة
ِّ
بني اجلنسني بدعم من اليونيدو .وتركز خدمات التعاون التقين عىل
االستثامرات يف األعامل التجارية اململوكة للنساء ،وتعزيز الشبكات

حبلول ترشين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٧كانت هناك مشاريع وبرامج لبناء
ً
القدرات التجارية وتقديم املشورة يف جمال السياسات يف  ٢٢بلدا ،أي أقل
ً
َّ
املسجل يف كانون األول/ديسمرب  .2016وبقيت
بواقع  ١٦بلدا عن العدد
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األرقام املتعلقة بالربامج العاملية واإلقليمية (واحد ومخسة عىل التوايل)
بال تغيري منذ القراءة األوىل يف أيار/مايو .٢٠١٦

الحفاظ على البيئة
> مؤشر اإلطار املتكامل :8-2

َّ
ُبلدان تتعزز قدرتها على تنفيذ االتفاقات البيئية
ِّ
المتعددة األطراف وإدماجها في األطر السياساتية
والتخطيطية والمالية والقانونية على المستويين
الوطين ودون الوطين
ً
يف ترشين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٧كانت اليونيدو تدير برامج يف  ٨٥بلدا
ِّ
املتعددة
ملساعدهتا عىل الوفاء بالزتاماهتا مبوجب االتفاقات البيئية
األطراف ،أي بزيادة قدرها  ٥بلدان منذ كانون األول/ديسمرب .٢٠١٦

وهناك برنامج عاليم واحد نشط منذ أيار/مايو  .٢٠١٦ويف ترشين
الثاين/نوفمرب ُ ،٢٠١٧س ِّجلت أربعة برامج إقليمية ،بزيادة قدرها
برنامج واحد عىل كانون األول/ديسمرب .٢٠١٦

> مؤشر اإلطار املتكامل :9-2

َّ
ُّ
التحول نحو مسار تنمية
ُبلدان تتعزز قدرتها على إدارة
َّ
يتسم بانخفاض االنبعاثات والمرونة ،بما في ذلك من
خالل التكنولوجيات المنخفضة االنبعاثات
ً
بإجناز مشاريع يف  13بلدا يف الفرتة ما بني كانون األول/ديسمرب ٢٠١٦
وترشين الثاين/نوفمرب  ،٢٠١٧كان عدد البلدان اليت حتظى بالدعم
ً
بلدا .ولم َّ
يتغي عدد املشاريع
يف ترشين الثاين/نوفمرب  ٢٠١٧يبلغ ٥٢
العاملية منذ أيار/مايو  ،٢٠١٦يف حني أن استحداث برنامج إقلييم
إضايف يف عام  ٢٠١٧زاد جمموع الربامج اإلقليمية إىل مخسة.

المرفقان
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المستوى  -3فعالية إدارة البرنامج
سنة األساس 2015

املؤشر

إدارة احلافظات ،واإلدارة القائمة على النتائج ،والرصد والتقييم

2015-2012

أفريقيا
البلدان العربية
آسيا واحمليط الهادئ
	:1-3عدد البرامج/املشاريع التي يق ُّرها اجمللس
أوروبا
التنفيذي بحسب املنطقة*
أمريكا الالتينية والكاريبي
دولية وعاملية
اجملموع
نوعية التصميم الشاملة
الفائدة
التصميم التقني
اإلطار املنطقي واخملاطر
	:3-3النسبة املئوية للبرامج/املشاريع التي اع ُتبرت والرصد والتقييم
نوعية تصميمها ُمرضية عند البدء ()٪
الكفاءة
ترتيبات التنفيذ
االستدامة
االعتبارات اجلنسانية
(مرضية بدرجة عالية ُ +مرضية
الفائدة ُ
بدرجة طفيفة/معتدلة)
(مرضية بدرجة عالية ُ +مرضية
الفعالية ُ
بدرجة طفيفة/معتدلة)
	:4-3نوعية برامج/مشاريع
(مرضية بدرجة عالية ُ +مرضية
التعاون التقني :البرامج/
الكفاءة ُ
بدرجة طفيفة/معتدلة)
املشاريع التي اع ُتبرت
(مرضية بدرجة عالية +
نوعيتها ُمرضية بدرجة
احتمال االستدامة ُ
ُمرضية بدرجة طفيفة/معتدلة)
معتدلة أو بدرجة أعلى،
(مرضية بدرجة
عند اإلجناز ()%
إدارة البرامج/املشاريع ُ
عالية ُ +مرضية بدرجة طفيفة/معتدلة)
(مرضية بدرجة عالية +
الرصد والتقييم ُ
ُمرضية بدرجة طفيفة/معتدلة)

39
17
22
9
10
19
116

2016
32
17
21
4
6
23
103
67
87
74
31
82
82
51
59

الغاية 2017

غير منطبق

-

2017
34
15
19
11
8
33
120
86
100
95
48
71
90
48
80

6/91

-

-

32/61

-

-

28/53

-

56/30

-

25/66

-

-

22/46

-

-

≥ 2015-2012

-

الوضع

-

-

-

تعبئة الشراكات وتعميم مراعاة االعتبارات اجلنسانية وإدارة املعارف

	:6-3مقدار التمويل املشترك/التعزيز القائم على الشراكات احمل َّقق (بماليين دوالرات
الواليات املتحدة)
االعتبارات اجلنسانية حمور رئيسي

	:8-3النسبة املئوية للبرامج/
املشاريع التي يراعي
تصميمها االعتبارات
بعض االهتمام باالعتبارات اجلنسانية
اجلنسانية ،حسبما يتضح
من مؤشر اليونيدو للمساواة ال يوجد اهتمام باالعتبارات اجلنسانية
بين اجلنسين ()٪
يت ُّم التقييم الحقاً
املنظور اجلنساين عموم ًا
	:9-3النسبة املئوية للبرامج/
الفائدة اجلنسانية
اعتبر
املشاريع التي ُ
تصميمها اخلاص بتعميم
التحليل اجلنساين
مراعاة االعتبارات
التدابير التنفيذية لضمان العدالة بين اجلنسين
اجلنسانية ُمرضياً عند
يف املشاركة وتخصيص املوارد
البدء ()%
املؤشرات والغايات املصنَّفة حسب نوع اجلنس
	:10-3النسبة املئوية للبرامج/املشاريع التي تتناول تعميم مراعاة االعتبارات
اجلنسانية ،عند اإلجناز ()٪
	:12-3عدد ز َّوار موقع اليونيدو
متوسط عدد اجللسات/الشهر (الزيارات)
الشبكي املتاح للجمهور
متوسط عدد املستعملين/الشهر (الزوار)
يف الشهر (زائر/الشهر)
اهتمام كبير باالعتبارات اجلنسانية

* ال يشمل املؤشر  1-3مشاريع بروتوكول مونتريال ،ألنها ال تتبع نفس عملية املوافقة

صفر

380

0.8

1

0.9

16.6

23

21.3

53.5

60

6.9

5

22.2

غير منطبق

≥ خط األساس

11

390

65.4
4.5

7.8

59

80

79

90

61

80

66

≥ العام السابق

57

95
75

2015-2012

-

≥ 70

-

82 000

67 000

73 000

71 000

57 000

42 000

46 000

46 000

70

-
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المستوى  -3فعالية إدارة البرنامج (تابع)
أفريقيا
آسيا واحمليط الهادئ
أوروبا
مشاريع بروتوكول مونتريال

الدول العربية يف غرب آسيا
الدول العربية األفريقية
أمريكا الالتينية والكاريـبي
دولية وعاملية
اجملموع

ُت َّ
تتبع فعالية إدارة برامج اليونيدو يف حتقيق النتاجئ اإلنامئية املنشودة
مبؤرشات املستوى  .٣وتستند هذه املؤرشات إىل رصد نوعية الربامج
واملشاريع عند البدء وعند اإلجناز ،ومدى تعميم اليونيدو العتبارات
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،وتعبئة الرشاكات ،واألولويات
الشاملة األخرى.
وعىل وجه اخلصوص ،أظهرت مقاييس اليونيدو بشأن مراعاة
االعتبارات اجلنسانية يف الربامج واملشاريع نتاجئ إجيابية يف عام .٢٠١٧
ً
ُّ
التحسن يف رصد الربامج
واليشء نفسه ميكن أن يقال عموما عن
واملشاريع ،والقدرات اإلبالغية.
ِّ
وتستند مؤرشات املستوى  3إىل جمموعة متنوعة من املصادر
اليت ِّ
تكمل تدابري تعزيز األداء القامئة قبل استحداث اإلطار املتكامل.
وتشمل تلك املصادر عمليات ضامن النوعية ،والتقييامت الذاتية،
والرصد اآلين لألداء والنتاجئ ،والتقييم املستقل ،وعمليات املراجعة
ً
اخلارجية ،إضافة إىل بيانات نظام ختطيط املوارد املؤسسية ومنصة
البيانات املفتوحة ،والنتاجئ والتصنيفات املنشورة يف تقارير التقييم
املستقل ،واالستعراضات املكتبية.

إدارة الحافظات ،واإلدارة القائمة على النتائج،
والرصد والتقييم
> مؤشر اإلطار املتكامل :1-3

عدد البرامج/المشاريع اليت ُّ
يقرها المجلس التنفيذي
لليونيدو لكل منطقة
تغطي الربامج واملشاريع اليت يعتمدها ًّ
سنويا املجلس التنفيذي لليونيدو

مجيع املناطق اجلغرافية الست اليت لدى املنظمة عمليات فهيا .وقد زاد
عدد املشاريع والربامج املعتمدة من  103مشاريع وبرامج يف عام 2016
ً
ً
إىل  120مرشوعا وبرناجما يف عام  .2017ويغطي معظم املشاريع املعتمدة
ً
ً
منطقة أفريقيا ،من خالل  ٣٤مرشوعا إىل جانب  33مرشوعا ًّ
دوليا
وعامليا آخر ،وهو ما َّ
ًّ
سجل أكرب زيادة بواقع  10مشاريع عىل العدد

2015
7
6

2016
19
8

2017
12
5

18

3

12

16

6

2

12

8

4

22

11

12

3

3

2

84

58

49

َّ
املسجل يف عام ُ .٢٠١٦وتَع ُّد املنطقة العربية ومنطقة آسيا واملحيط
ً
ً
الهادئ املنطقتني الوحيدتني اللتني شهدتا اخنفاضا مقارنة بعام ،٢٠١٦
ً
إذ تراجع العدد بواقع مرشوعني لكل مهنام ،حيث بلغ  ١٥مرشوعا
ً
و ١٩مرشوعا ،عىل التوايل.
وال تشمل هذه األرقام املشاريع/الربامج اليت َّمتول لتنفيذ بروتوكول
مونرتيال .وتتبع هذه املشاريع األخرية عملية موافقة خمتلفة ،وهي لذلك
غري مدرجة يف املؤرش املذكور أعاله .ويف عام  ،2017كان العدد اإلمجايل
ً
ملشاريع بروتوكول مونرتيال اليت َّ
أقرها املجلس التنفيذي  49مرشوعا.
ً
ومقارنة باملوافقات عىل املشاريع الصادرة يف عام  ،٢٠١٦وعددها
ُّ
 ٥٨موافقة ،فإن هذا يدل عىل اخنفاض عدد املوافقات بواقع  ٩موافقات،
ً
وبواقع  ٣٥موافقة مقارنة خبط األساس يف عام  ،٢٠١٥وهو  ٨٤موافقة.
وكان التوزيع اجلغرايف ملشاريع بروتوكول مونرتيال لعام  2017كام
ييل 12 :يف أفريقيا ،و 5يف آسيا واملحيط الهادئ؛ و 2يف الدول العربية
يف غرب آسيا ،و 4يف الدول العربية األفريقية ،و ١٢يف أمريكا الالتينية
والكارييب ،و 12يف أوروبا وآسيا الوسطى ،ومرشوعان دوليان أو عامليان.
ً
ِّ
ويمثل ذلك اخنفاضا يف عدد املشاريع يف مجيع املناطق باستثناء املشاريع
يف أمريكا الالتينية والكارييب اليت زادت بواقع مرشوع واحد ،وأوروبا
ً
اليت زاد فهيا العدد بواقع تسعة مشاريع مقارنة بعام .٢٠١٦

> مؤشر اإلطار املتكامل :3-3

ُ
النسبة المئوية للبرامج/المشاريع اليت اعتبرت نوعية
تصميمها ُمرضية عند البدء
ِّ
يف عام َّ ،٢٠١٧
سجلت نوعية تصميم الربامج واملشاريع اليت ُصنفت
باعتبارها ُمرضية عند مستوى البدء  ٨٦يف املائة ،أي بزيادة قدرها  ١٩يف
َّ
املسجلة يف عام  ،٢٠١٦وقدرها  ٦٧يف املائةَّ .
وحتسنت
املائة عىل القيمة
َّ
مجيع الفئات بنسبة  ١٧يف املائة .وحققت بعض الفئات ،مثل “الفائدة”،
ً
َّ
املسجلة يف عام  ،٢٠١٦وهي ٨٧
درجة  ١٠٠يف املائة مقارنة بالدرجة
يف املائةَّ ،
وسجلت فئات أخرى ،مثل “التصميم التقين” و“االعتبارات
َّ
اجلنسانية” ،درجة فاقت تلك املسجلة يف عام  ٢٠١٦بنسبة  ٢١يف املائة.
بيد أن الدرجة اليت َّ
سجلهتا ٌّ
كل من “الكفاءة” و“االستدامة” كانت سلبية.
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ً
ًّ
هامشيا بنسبة  ٣يف املائة،
فقد تراجعت درجة “االستدامة” تراجعا
ً
يف حني أن “الكفاءة” َّ
سجلت تراجعا أكرب قدره  ١١يف املائة ،حيث
اخنفضت من  ٨٢يف املائة يف عام  ٢٠١٦إىل  ٧١يف املائة يف عام .٢٠١٧
وال ميكن أن يرجع السبب يف ذلك إىل اخنفاض كفاءة الربنامج أو املرشوع،
بل إنه نتيجة إلضافة معايري ختطيط املوارد املؤسسية إىل املؤرش يف عام
ً
 .٢٠١٧وبام أن هذا املعيار لم يكن حارضا يف عام  ،٢٠١٦فإن هذا التغيري
ال يسمح بإجراء مقارنة مبارشة.

> مؤشر اإلطار املتكامل :4-3

ُ
نوعية مشاريع وبرامج التعاون التقين اليت اعتبرت ُمرضية
بدرجة معتدلة أو بدرجة أعلى ،عند اإلنجاز

ال تتوافر بيانات جديدة ،حيث إن االستعراض التجميعي املقبل
للتقييامت لن ُينرش قبل عام .٢٠١٩

تعبئة الشراكات وتعميم مراعاة االعتبارات
الجنسانية وإدارة المعارف
> مؤشر اإلطار املتكامل :6-3

مقدار التمويل المشترك/التعزيز القائم على الشراكات
َّأدى تفعيل هنج رشاكة اليونيدو إىل تعبئة  ٣٩٠مليون دوالر يف عام
َّ
املسجل
 ،٢٠١٧مبا يشري إىل زيادة قدرها  ١٠ماليني دوالر عىل املبلغ
يف عام  .٢٠١٦والرقم يف طريقه لتحقيق الهدف َّ
املحدد لعام ،٢٠١٨
وقدره  ٤٦٨مليون دوالر :توجد حاجة لتمويل مشرتك إضايف قائم عىل
الرشاكة قدره  ٧٨مليون دوالر.

> مؤشر اإلطار املتكامل :8-3

النسبة المئوية للبرامج/المشاريع اليت يراعي تصميمها
االعتبارات الجنسانية ،حسبما يتضح من مؤشر اليونيدو
للمساواة بين الجنسين
عىل وجه اإلمجال ،يشري الرتكزي عىل نوع اجلنس إىل حدوث ُّ
حتسن
ً
حيث َّ
تضمن ما نسبته  ٦٥,٤يف املائة من الربامج اجلارية تصميام يراعي

االعتبارات اجلنسانية ،مقابل  60يف املائة يف عام  ،٢٠١٦و ٥٣يف املائة
يف عام ( ٢٠١٥سنة األساس) .ولنئ أمكن مالحظة حدوث اخنفاض
ً
مقارنة بعام  ٢٠١٦فيام ُّ
خيص فئة “االعتبارات اجلنسانية حمور
هاميش

رئييس” وفئة “اهتامم كبري باالعتبارات اجلنسانية” (بنسبة  ٠,١يف املائة
ُّ ً
و ١,٧يف املائة ،عىل التوايل) ،فقد َّ
ِّ
وباألخص
حتسنا،
سجلت فئات أخرى
َّ
الزيادة اليت حققهتا فئة “بعض االهتامم باالعتبارات اجلنسانية” بنسبة
 ٥,٤يف املائة.

> مؤشر اإلطار املتكامل :9-3

ُ
النسبة المئوية للبرامج/المشاريع اليت اعتبر تصميمها
ً
الخاص بتعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية ُمرضيا
عند البدء
ُ
يقيس هذا املؤرش النسبة املئوية للربامج واملشاريع اليت اعترب تصميمها
ً
اخلاص بتعميم مراعاة االعتبارات اجلنسانية ُمرضيا عند البدء .وقد

ً
شهدت مجيع الفئات الفرعية اخلمس للمؤرش — املنظور اجلنساين عموما،
والفائدة اجلنسانية ،والتحليل اجلنساين ،والتدابري التنفيذية لضامن
العدالة بني اجلنسني يف املشاركة وختصيص املوارد ،واملؤرشات والغايات
ُّ ً
ً
َّ
حتسنا مبتوسط قدره  ٢٠يف املائة مقارنة
املصنفة حسب نوع اجلنس —
بعام  ،٢٠١٦ما يعين أن اجلهود املبذولة يف السنة السابقة لرتكزي االهتامم
عىل نوع اجلنس تفيض إىل الفوائد املرجوة.

> مؤشر اإلطار املتكامل :10-3

النسبة المئوية للبرامج/المشاريع اليت تتناول تعميم
مراعاة االعتبارات الجنسانية ،عند اإلنجاز

يقيس هذا املؤرش املشاريع اليت تتناول تعميم مراعاة االعتبارات
ً
اجلنسانية ،عند إجنازها .وحيث إن التحديث املقبل لن يصبح متاحا
َّ
سوى يف عام  ،٢٠١٩فلن يبلغ عن أي بيانات لعام  ٢٠١٧أو .٢٠١٨

> مؤشر اإلطار املتكامل :12-3

عدد َّ
زوار موقع اليونيدو الشبكي المتاح للجمهور في الشهر
ً
وفقا لبيانات ‘حتليالت غوغل’ ،نال موقع اليونيدو َّ
املحدث ما متوسطه
 71 000زيارة ًّ
شهريا من  46 000مستعمل يف املتوسط خالل عام
ً
 .2017ويشري ذلك إىل حدوث زيادة مقارنة بعام  67 000( ٢٠١٦زيارة
َّ
و ٤٢ ٠٠٠مستعمل) .ولنئ حتقق هدف “املستعمل” ،وهو ٤٦ ٠٠٠
مستعمل ،يف عام  ،٢٠١٧فإن عدد الزيارات كان أقل بدرجة طفيفة
ِّ
من الهدف املتمثل يف  ٧٣ ٠٠٠زيارة ،حيث كان أدىن مبتوسط قدره
 2 000زيارة يف الشهر.
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المستوى  -4فعالية المنظمة وتحديثها
سنة األساس 2015

املؤشر

2016

الغاية 2017

2017

الوضع

احلوكمة واإلدارة
 :1-4شفافية األنشطة وإدارة املوارد (الرقم القياسي ،صفر)5-

	:3-4وثائق دورات أجهزة تقرير السياسات تصدر وفقاً للموعد النهائي التشريعي
واملتطلبات اللغوية ()٪

4.5

3.9

4.5

4.5

54

79

80

85.15

إدارة املوجودات واملوارد ومواءمتها وتعبئتها واستقرارها
 :4-4معدَّل حتصيل االشتراكات املق َّررة ()٪

 :6-4نسبة الشغور ()٪

 :7-4التب ُّرعات (بماليين دوالرات الواليات املتحدة ،صايف املوافقات)
	:8-4مؤشر لتوضيح
تركيز أنشطة
التعاون التقني
يف اجملال
املواضيعي ()٪

النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية
حتقيق الرخاء املشترك
احلفاظ على البيئة
اخلدمات الشاملة

يجسد مع َّدل استخدام امليزانية ()٪
 :9-4مؤشر ِّ

87.8

88

غير منطبق

88

10.7

14

غير منطبق

13

204,96

210.12

غير منطبق

217.903

2

83

21.5
20.4
54.8
3.3

غير منطبق

24
17
53
7

89.7

غير منطبق

85.7

تنمية القدرات وإدارة املعارف
	:10-4التنوُّع اجلغرايف
لرأس املال البشري
لليونيدو :

	:11-4التكافؤ واملساواة
بين اجلنسين (يف
خمتلف الرتب) ()٪

 	:12-4تصنيف برامج
اليونيدو التدريبية
()٪

(أ)	النسبة املئوية ملواطني الدول األعضاء املمثَّلين
الذين يعملون بموجب عقد موظفين (من أصل
العدد اإلجمايل للدول األعضاء) ()٪
(ب)	النسبة املئوية ملواطني الدول األعضاء الذين
يعملون بموجب جميع أنواع العقود (املوظفون
وأصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية) (من العدد
اإلجمايل للدول األعضاء) ()٪

46

46

50

57.4

82

81

80

84

املوظفون املع َّينون دوليًّا (ذكور/إناث)

33/67

32/68

≥ ف( 5-ذكور/إناث)

22/78

22/78

املوظفون املع َّينون حمليًّا (ذكور/إناث)

49/51

49/51

40.7

51.3

59.1

48.6

0.2

0.1

حتقيق األهداف االستراتيجية بفعالية من خالل
حتسين املهارات اإلدارية والتقنية
تعزيز الهياكل واالتصاالت الداخلية
االرتقاء بالكفاءات العامة األخرى

املوظفون
املع َّينون
دوليًّا ≥ ،ف،5-
واخلبراء/اخلبراء
االستشاريون:
 % 1+يف نسبة
اإلناث مقارنة
بخط األساس؛
املوظفون
املع َّينون حمليًّا:
٪50 / ٪50

32.1/67.9

22.3/77.7

49.2/50.8
62.4

غير منطبق

36.3
1.3

حتديث األعمال واإلدارة التشغيلية
 :13-4متوسط احلدود الزمنية لعمليات االشتراء (باأليام التقويمية)

81.20

75.77

تبقى يف حدود
%10

104

ألي عملية اشتراء يف اليونيدو
	:14-4متوسط عدد الشركات التي تقدِّم عطاءات ِّ
(عدد الشركات)

4.80

4.37

تبقى دون تغيير،
مقربة إىل 5

3.6

ٍ
مرض للعقود وألداء املتعاقدين ()٪
 :15-4تقييم

98.48

95.10

>90

98

 :16-4نسبة معامالت االشتراء املستدامة ()٪

غير منطبق

2.89

غير منطبق

-

-

 :17-4نوعية نظام تخطيط املوارد املؤسسية ،استناداً إىل استقصاءات العمالء
(الرقم القياسي)

2015-2014

2017-2016

2019-2018

-

-

%66

%68

±

%70
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ً
ِّ
اهتامما ًّ
خاصا إىل
يركز املستوى  4عىل أداء املنظمة الداخيل .ويوىل
اإلملام جبوانب احلوكمة واإلدارة ،مبا يف ذلك التمويل واملوارد البرشية
والعمليات .ويرصد هذا املستوى قدرة املنظمة عىل إدارة عملياهتا
ِّ
ُّ
والتكيف مع التغيري.
التحديات
بفعالية ،وكذلك قدرهتا عىل مواجهة
ُّ
وجتدر اإلشارة إىل الزيادة املقيسة لعام  ٢٠١٧يف “التربعات” (مؤرش
ً
دليال عىل جهود اليونيدو يف ْ
جمايل حشد
اإلطار املتكامل  ،)7-4ما ُيَع ُّد
ً
َّ
ويتجسد ذلك أيضا يف زيادة إجنازات “مقدار التمويل
املوارد والتوعية.
املشرتك/التعزيز القائم عىل الرشاكات” (مؤرش اإلطار املتكامل )6-3
َّ
املسجلة يف عام  .٢٠١٧والعالقة بني هذين املؤرشين من مؤرشات اإلطار
املتكامل بشأن النتاجئ واألداء مثال عىل الصالت بني املستويني  ٣و.٤
َّ
ويلزم بذل مزيد من اجلهود لتحقيق الهدف املتوقع يف “التكافؤ واملساواة
بني اجلنسني” (مؤرش اإلطار املتكامل  ،)11-4حيث أظهرت مجيع
الفئات أن التعديالت القامئة لم تكن كافية حبيث سيلزم مزيد من الرتكزي
يف عام  ٢٠١٨إذا أريد بلوغ األهداف َّ
املحددة.
ويشار إىل أن مصدر البيانات بالنسبة ملعظم املؤرشات مستمدٌّ
من نامئط وتقارير نظام ختطيط املوارد املؤسسية .ومع ذلك ،فإن بعض
َّ
املؤرشات يتطلب إجراء املزيد من الدراسات االستقصائية أو التقارير
املرحلية اليت ميكن أن يتباين تواتر مجع البيانات الالزمة لها.

الحوكمة واإلدارة
> مؤشر اإلطار املتكامل :1-4

شفافية األنشطة وإدارة الموارد
ُيعرض املستوى العام للشفافية كرقم قيايس ميتد من ( 1ضعيف) إىل
( 5ممتاز) .وعندما ُ
استحدثت منصة البيانات املفتوحة يف عام ،2015
ِّ
َّ
كان متوسط التصنيف  ،4.5وهو ميثل خط األساس .وتم بلوغ الهدف
َّ
لعام  ،٢٠١٧وهو  ،4,٥عقب زيادة بواقع  ٠,٦عىل الدرجة املسجلة يف
عام  ،٢٠١٦وهي .٣,٩

> مؤشر اإلطار املتكامل :3-4

ً
وثائق دورات أجهزة تقرير السياسات الصادرة وفقا للموعد
النهائي التشريعي والمتطلبات اللغوية
تشري البيانات اخلاصة هبذا املؤرش إىل أنه َّ
سجل  ٨٥,١يف املائة يف
ِّ
عام َّ ،٢٠١٧مما ميثل زيادة إجيابية قدرها  ٦,١يف املائة عىل عام ٢٠١٦
ً
َ
وقياسا عىل خط األساس البالغ  ٥٤يف املائة يف عام ُ .٢٠١٥وب ِلغ بنجاح

الهدف لعام  ٢٠١٧وقدره  ٨٠يف املائة.

إدارة الموجودات والموارد ومواءمتها
وتعبئتها واستقرارها
> مؤشر اإلطار املتكامل :4-4

َّ
َّ
المقررة
معدل تحصيل االشتراكات
َّ
يقيس هذا املؤرش َّ
معدل حتصيل االشرتاكات َّ
املقررة املتلقاة من الدول
َّ
األعضاء خالل السنة املالية ،وهي واجبة السداد بالكامل .وقد ظل

ً
َّ
املعدل ثابتا يف عام  ٢٠١٧عند نسبة  ٨٨يف املائة ،حيث استطاع البقاء
ًّ
هامشيا فوق خط األساس يف عام  ،٢٠١٥وقدره  ٨٧,٨يف املائة.

> مؤشر اإلطار املتكامل :6-4
نسبة الشغور

يقيس هذا املؤرش نسبة الوظائف اليت جيري اختاذ إجراءات التعيني فهيا
بنشاط يف هناية فرتة اإلبالغ ،وكذلك الطلب عىل املوظفني .وتضع هذه
النسبة يف االعتبار تفاصيل املناصب الثابتة يف إطار املزيانيتني العادية
والتشغيلية يف مجيع مواقع العمل ،وتشمل املعلومات عن موظفي الفئة
الفنية وموظفي فئة اخلدمات العامة عىل السواء .وقد كانت النسبة
املتعلقة خبط األساس يف عام  ٢٠١٥تبلغ  ١١يف املائة ،وارتفعت إىل
 ١٤يف املائة خالل عام َّ ،٢٠١٦ثم اخنفضت بنسبة  ١يف املائة يف
عام ِّ ٢٠١٧
لتسجل  ١٣يف املائة.

> مؤشر اإلطار املتكامل :7-4

ُّ
التبرعات
جيسد هذا املؤرش املوارد املالية َّ
ِّ
ًّ
طوعيا املعتمدة للتنفيذ خالل
املقدمة
الفرتة املشمولة بالتقرير ،اليت هي السنة التقويمية .ويشمل املؤرش
َّ
املخصصات اجلديدة للمشاريع وكذلك التغيريات املدخلة عىل
مزيانيات املشاريع واملأذون بتنفيذها خالل الفرتة املشمولة بالتقرير .وقد
بلغت ُّ
التربعات  204.961ماليني دوالر يف عام  ،٢٠١٥و210.120
ماليني دوالر يف عام  ،٢٠١٦و 217.903مليون دوالر يف عام ،2017
ِّ
ميثل زيادة بنسبة  ٣,٧يف املائة ما بني ْ
عايم  ٢٠١٦و.٢٠١٧
ما

> مؤشر اإلطار املتكامل :8-4

تركيز أنشطة التعاون التقين لكل مجال مواضيعي
التربعات اليت ُّ
يقيس هذا املؤرش حجم ُّ
يتم ختصيصها خالل الفرتة
َّ
املشمولة بالتقرير يف جماالت العمل املواضيعية عىل النحو املحدد
التربع فيام ُّ
يف وثيقة الربنامج واملزيانيتني .ويف عام  ،٢٠١٧بلغ ُّ
خيص

“الهنوض بالقدرة التنافسية االقتصادية”  ٢٤يف املائة ،أي بزيادة قدرها
 ٢,٥يف املائة عىل عام  .2016وفيام ُّ
خيص فئة “اخلدمات الشاملة”،
كانت الزيادة بواقع  ٣,٧يف املائة ،من  ٣,٣يف املائة يف عام  ٢٠١٦إىل
ِّ
 ٧يف املائة يف عام  .٢٠١٧ويف الفئتني األخريني املتبقيتني ،تراجع
“حتقيق الرخاء املشرتك” بنسبة  ٣,٤يف املائة ،من  ٢٠,٤يف املائة يف
عام  ٢٠١٦إىل  ١٧يف املائة يف عام  ،٢٠١٧يف حني أن ُّ
التربعات ضمن
ً
فئة “احلفاظ عىل البيئة” شهدت اخنفاضا بنسبة  ١,٨يف املائة ،من
 ٥4,٨يف املائة يف عام  ٢٠١٦إىل  ٥٣يف املائة يف عام .٢٠١٧

> مؤشر اإلطار املتكامل :9-4
َّ
معدل استخدام الميزانية

هيدف هذا املؤرش إىل قياس مدى استخدام اعتامدات املزيانية العادية
واملزيانية التشغيلية .وكان َّ
املعدل  ٨٣,٢٥يف املائة يف عام َّ ،٢٠١٥ثم
ارتفع إىل  ٩٠يف املائة يف عام  ،٢٠١٦لينخفض إىل  ٨٥,٧يف املائة يف
َّ
عام  ،٢٠١٧وإن ظل فوق رقم خط األساس يف عام .٢٠١٥
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ً
إىل  ٠,١يف املائة ،عىل التوايل ،بينام ُس ِّجلت زيادة أكرب تأثريا بنسبة
 ١,٢يف املائة ما بني عايم  ٢٠١٦و ٢٠١٧ليصل الرقم إىل  ١,٣يف املائة.

ُّ
التنوع الجغرافي لرأس المال البشري لليونيدو
ِّ
جيسد هذا املؤرش عدد جنسيات الدول األعضاء اليت نالت عقد عمل يف

تحديث تسيير األعمال واإلدارة التنفيذية

> مؤشر اإلطار املتكامل :10-4

ً
ِّ
متثل املجموعة التالية من املؤرشات تقييام لكفاءة عمليات االشرتاء،
وجاذبية اليونيدو يف أوساط األعامل التجارية ،ومالءمة إطار
االشرتاء لألعامل.

اليونيدو من بني جمموع عدد الدول األعضاء يف اليونيدو ،ويقيس نسبة
الدول األعضاء َّ
املمثلة يف رأس املال البرشي لليونيدو (املوظفون واخلرباء
االستشاريون) .ويف ْ
عايم  2015و ٢٠١٦كلهيام ،كانت نسبة الدول
ِّ
األعضاء اليت ميثلها موظفون من ذوي العقود العادية يف الفئة الفنية
والفئات العليا هي  ٤٦يف املائة ،يف حني أنه يف عام ُ ،٢٠١٧س ِّجلت
زيادة إجيابية بنسبة  ١١,٤يف املائة ،ليصل الرقم إىل  ٥٧,٤يف املائة،
أي أكرث بكثري من الهدف البالغ  ٥٠يف املائة .وقد زاد متثيل الدول
األعضاء بني املوظفني ذوي اتفاقات اخلدمة الفردية من  ٨١يف املائة يف
عام  ٢٠١٦إىل  ٨٤يف املائة يف عام  ،٢٠١٧وحافظ بذلك عىل مركزه فوق
الهدف البالغ  ٨٠يف املائة.

متوسط الحدود الزمنية لعمليات االشتراء
زاد متوسط مدة دورة االشرتاء فيام ُّ
خيص املنافسة املفتوحة يف جمال
ً
االشرتاء املركزي من  75يوما يف عام  2016إىل  104أيام يف عام ،2017
ً
ِّ
ما يشكل زيادة بواقع  28.23يوما ،وبام يتجاوز بكثري النطاق املسهتدف،
وهو  10 -/+يف املائة)4(.

> مؤشر اإلطار املتكامل :11-4

> مؤشر اإلطار املتكامل :14-4

التكافؤ والمساواة بين الجنسين في مختلف الرتب

يقيس هذا املؤرش عدد املوظفات كنسبة من جمموع عدد املوظفني
الدوليني والوطنيني خالل سنة املزيانية .وكانت حصة النساء يف الفئة
الفنية والفئات العليا  ٣٢,١يف املائة يف عام  ،٢٠١٧بزيادة قدرها
 ٠,٦يف املائة عىل عام  ،٢٠١٦وإن بقيت أقل من الزيادة املسهتدفة بواقع
 ١يف املائة .وفيام ُّ
خيص الوظائف بدرجة ف ٥-فام فوقها ،كانت حصة
ِّ
املوظفات يف عام  ٢٠١٧تبلغ  ٢٢,٣يف املائة ،ما ميثل زيادة بنسبة  ٠,٣يف
َّ
املائة عىل عام  ،٢٠١٦وإن ظلت أدىن من الزيادة املسهتدفة بواقع  ١يف
املائة .وفيام ُّ
املعينني ًّ
خيص املوظفني َّ
حمليا ،فإن حصة املوظفات كانت
ِّ
ً
 ٤٩,٢يف املائة ،وهو ما ميثل زيادة بنسبة  ٠,٢يف املائة مقارنة بالنسبة
َّ
َّ
املسجلة يف عام  ،٢٠١٦وهي  ٤٩يف املائة ،وإن ظلت أدىن من الهدف
َّ
املحدد لعام  ،٢٠١٧وهو  ٥٠يف املائة.

> مؤشر اإلطار املتكامل :12-4
تصنيف برامج اليونيدو التدريبية

يقيس هذا املؤرش نسبة الدورات التدريبية يف ثالثة جماالت .فقد زادت
الدورات الرامية إىل إجناز األهداف االسرتاتيجية من خالل زيادة
املهارات اإلدارية والتقنية من  ٤٠,٧يف املائة يف عام  ٢٠١٥إىل ٥١,٣
يف املائة يف عام  ،٢٠١٦واستمر االجتاه اإلجيايب ليصل إىل  ٦٢,٤يف
عام  .٢٠١٧وشهد التدريب الذي يتناول األولوية املواضيعية “تعزيز
ً
ًّ
تنازليا من  59.1يف املائة يف
الهياكل واالتصاالت الداخلية” اجتاها
عام  2015إىل  48.60يف املائة يف عام  ،2016لينخفض إىل  36.3يف
املائة يف عام  .2017وشهد التدريب عىل التحسني يف الكفاءات العامة
ً
ً
طفيفا ما بني ْ
عايم  ٢٠١٥و ،٢٠١٦من  ٠,٢يف املائة
األخرى اخنفاضا

> مؤشر اإلطار املتكامل :13-4

ِّ
تقدم عطاءات ِّ
ألي عملية
متوسط عدد الشركات اليت
اشتراء في اليونيدو
ِّ
ِّ
تراجع متوسط عدد الرشكات اليت تقدم عطاءات ألي عملية اشرتاء
يف اليونيدو من  4,٣إىل  ٣,٦يف عام  ،٢٠١٧أي أقل من العدد ٥
املسهتدف.

> مؤشر اإلطار املتكامل :15-4

رض للعقود وألداء المتعاقدين
تقييم ُم ٍ
ً
حافظ هذا املؤرشِّ ،
املتفوق أصال بنسبة  ٥يف املائة عىل الهدف البالغ
َّ
 ٩٠يف املائة يف عام  ،٢٠١٦عىل اجتاهه اإلجيايب حيث سجل  ٩٨يف
املائة يف عام .٢٠١٧

> مؤشر اإلطار املتكامل :16-4
نسبة معامالت االشتراء المستدامة

ال توجد يف الوقت الراهن أي عالمات يف نظام اليونيدو لتخطيط املوارد
املؤسسية تتيح اإلبالغ عن املجاالت الرئيسية الثالثة لهذا املؤرش.
وسيشمل احلل التقين املقرتح إجياد عالمات للنظام يف كل مرحلة من
( )4فيام ُّ
خيص قيمة املؤرش لعام  ،٢٠١٧حدث تغيري يف طريقة احلساب.
ً
ُ
فقد استغين عن الفرتة اليت تصل إىل  13يوما الفاصلة بني تاريخ املوافقة عىل طلب
االشرتاء وتاريخ املوافقة عىل العقد أو أمر االشرتاء .فقد ُوجد أن هذه الفرتة تشري
ِّ
إىل أوامر االشرتاء اليت متثل ختصيص أموال من أجل استمرار العقود املفتوحة من
السنوات السابقة .وال تنطوي تلك احلاالت عىل أي إطار زمين لتقديم العطاءات،
ً
َُ
ِّ ً
ُ
ولذا فقد استبعدت توخيا للدقة .وقد ط ِّبق هذا التغيري يف طريقة احلساب أيضا عىل
قيمة املؤرش لعام .٢٠١٦
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مراحل عملية االشرتاء ،مبا يتيح لنا اإلبالغ ،عىل سبيل املثال ،عند
تطبيق معايري االستدامة أثناء التقييم التقين.

> مؤشر اإلطار املتكامل :17-4

ً
نوعية نظام تخطيط الموارد المؤسسية ،استنادا
إلى استقصاءات الزبائن

ستكون البيانات املتعلقة هبذا املؤرش متاحة عند إجناز استقصاء زبائن
نظام ختطيط املوارد املؤسسية للفرتة  2019-٢٠١٨يف صيغته الهنائية.
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ً
ثانيا -اإلطار البرنامجي المتوسط األجل 2021-2018
مستويات اإلطار
المتكامل بشأن النتائج
واألداء ذات الصلة
المستوى :1

نتائج التنمية
العالمية

النهوض بالقدرة
التنافسية
االقتصادية

األولويات االستراتيجية

تحقيق الرخاء
المشترك

التنمية الصناعية
الشاملة للجميع
والمستدامة

الحفاظ
على البيئة
المستوى :2

ُ
النتائج القطرية
َّ
المحققة بدعم
من اليونيدو

تعزيز المعارف
والمؤسسات

هدف اإلدارة:
التكامل وتوسيع النطاق

الوظائف األساسية

التعاون
التقين

التحليل والمشورة
في مجال السياسات

القواعد
والمعايير

العمليات الداخلية

(مثل :تعبئة الموارد ،وإدارة الموارد البشرية،
والكفاءة اإلدارية)

:EVITCEJBO TNEMEGANAM

-ELACS DNA NOITARGETNI

عقد المؤتمرات
وإقامة الشراكات

المستوى :3

فعالية إدارة البرامج

المستوى :4

فعالية المنظمة
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المختصرات
اإلطار املتكامل بشأن النتاجئ واألداء
اإلطار املتكامل
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
األونكتاد
املنظمة الدولية للتوحيد القيايس
األيزو
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
الفاو
مجموعة البريكس الربازيل ،االحتاد الرويس ،الهند ،الصني،
جنوب أفريقيا
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
اليونيدو
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هيكل اليونيدو التنظييم
المدير العام
رئيس مكتب المدير العام

مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق
ومراقبة الجودة ()ODG/SPQ

مكتب الشؤون القانونية

مكتب التقييم واإلشراف الداخلي

()ODG/LEG

()ODG/EIO

()ODG/ODG

المدير اإلداري

المدير اإلداري ونائب المدير العام

المدير اإلداري

مديرية تطوير البرامج والتعاون التقين

مديرية العالقات الخارجية وأبحاث السياسات

مديرية اإلدارة المؤسسية والعمليات

()PTC

()EPR

()CMO

إدارة األعمال التجارية الزراعية

إدارة العالقات الخارجية

إدارة الموارد البشرية

()PTC/AGR

()EPR/ETR

()CMO/FIN

إدارة أبحاث السياسات واإلحصاء

إدارة الشؤون المالية

()EPR/PRS

()CMO/FIN

إدارة التجارة واالستثمار واالبتكار
()PTC/TII

إدارة الطاقة
()PTC/ENE

إدارة البيئة

مكاتب اتصال اليونيدو في بروكسل
وجنيف ونيويورك

إدارة خدمات دعم العمليات
()CMO/OSS

()EPR/BRO, EPR/GVO, EPR/NYO

()PTC/ENV

إدارة البرامج والشراكات والتكامل الميداني
()PTC/PPF

المكاتب الميدانية
()FLD

حتى  1شباط/فبراير .2018

ُ
طبع في النمسا
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َّ
“إن رأيكـم فيمـا يتعلـق بنقل التكنولوجيا والتدفقات االسـتثمارية
َّ
وتطوير المهارات يتسـم بأهمية أساسـية .فجهودكم يمكن أن تسـاعد
ُّ
التحول االقتصادي فـي أفريقيا وفي مناطق أخرى،
علـى إحـداث
ِّ
َ
ُّ
ِّ
وعملكـم يمكن أن ييسـر ،في سـياق تصدينا لتغيـر المناخ ،االنتقال إلى
ً
َّ
النمـو المتسـم بانخفـاض االنبعاثات الكربونية .فشـكرا لكم على التزامكم
ُّ
تمكن البلدان كافة من االسـتفادة مـن النمو الصناعي”.
بضمـان
أنطونيـو غوتيريـش ،األميـن العام لألمم المتحدة ،بمناسـبة انعقاد الدورة
السـابعة عشـرة للمؤتمر العام لليونيدو

يشـرف حكومة بلدي المشـاركة في هذا الحدث ،وهي ُّ
“ ِّ
تقر بقيمة الدور
الـذي تضطلـع بـه منظمات كاليونيدو ،ويضطلع به شـركاء حكوميون
آخـرون يسـعون إلى العمل مع أفريقيا بشـكل وثيـق للنهوض بالتنمية
الصناعية الشـاملة والمسـتدامة في القارة”.
إدغـار لونغـو ،رئيـس جمهورية زامبيا ،بمناسـبة انعقاد الحدث الرفيع
المسـتوى حـول عقـد التنمية الصناعية الثالث فـي أفريقيا ،في نيويورك

“في حال اسـتمرارنا في اإلنتاج واالسـتهالك والرمي على النحو الذي
ً
ً
ً
َّ
نقـوم بـه اآلن ،فـإن كوكبا واحـدا لن يكون كافيا .علينـا أن نتجه نحو مجتمع
خـال ًّ
كليـا مـن الهدر .ذلك َّأنـه وراء كل هدر َّثمة فرصة مهدورة”.
َّ
المفوضية األوروبية،
دانيـال كاليخـا كريسـبو ،المدير العام للبيئـة،
بمناسـبة انعقاد الدورة السـابعة عشـرة للمؤتمر العام لليونيدو
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