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تمهيد
من المدير العام

كان عام  ٢٠١٨عاما ً مثريا ً بالنسبة إىل منظمة األمم املتحدة
للتنمية الصناعية (اليونيدو) ،حيث استفادت املنظمة من
مَ واطن قوتها املستمدة من املايض يف الوقت الذي اتجهت فيه
نحو التغيري بما يتماىش مع اإلطار الربنامجي املتوسط األجل
 ٢٠٢١-٢٠١٨وهدفها اإلداري املتمثل يف التكامل والتوسع.

الدعم املالي والسيايس القوي الذي نحظى به من الدول
األعضاء ومن رشكائنا ،ملتزمني بقيم الكفاءة والفعالية
والتوجه نحو تحقيق النتائج والشفافية.
وبصفة عامة ،يرسني أن أشري إىل أن اليونيدو سائرة
بخطى واثقة نحو التحول ،حيث تتجه صوب أن تصبح منظمة
تعزز تأثري عملياتها إىل الحد األقىص.

ويف عالم يعيش فيه نحو  740مليون نسمة يف فقر مدقع،
بل ويتأثر فيه عدد أكرب من الناس باآلثار السلبية لتغري املناخ،
يجب عىل املجتمع الدولي مضاعفة الجهود الرامية إىل تحقيق
األهداف الطموحة لخطة التنمية املستدامة لعام .٢٠٣٠

وإننا إذ ندرك الحاجة إىل توطيد تعددية األطراف وتعزيز
التعاون اإلنمائي ،فإننا ندعم طموح األمني العام من أجل
اإلصالح ،كما ندعم الجهود التي يبذلها ملعالجة األبعاد الثالثة
للتنمية املستدامة بطريقة متوازنة .وال يزال االستعراض
املتعمق األول لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة الذي قام به
املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة،
والذي أسهم فيه مجلس التنمية الصناعية التابع لليونيدو
والدورة االستثنائية ملنتدى فيينا للطاقة إسهاما ً كبرياً ،مهمًّ ا
بالنسبة لليونيدو.

وتعكف اليونيدو ،بصفتها منظمة األمم املتحدة املك َّلفة
بالنهوض بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة ،عىل
تحسني خدماتها من أجل زيادة تحسني أثر تدخالتها الرامية
إىل الحد من الفقر وعدم املساواة ،ويف نفس الوقت حماية
البيئة .ومن خالل اعتبار "تعزيز املعارف واملؤسسات" أولوية
اسرتاتيجية جديدة لإلطار الربنامجي املتوسط األجل ،تولي
اليونيدو األولوية لتحقيق نتيجة تمكينية أساسية لتحقيق
التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة عىل نطاق طيف
جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة .ومن املتوقع أن يؤدي
اإلدماج املنهجي لخدمات املشورة السياساتية ووضع املعايري
وتنظيم االجتماعات يف برامج اليونيدو للتعاون التقني إىل
مساعدتها يف أن تحقق تدخالتها أثرا ً أكرب .ويتطلب الهدف
اإلداري الجديد أيضا ً االستخدام األمثل للقدرات وترتيب
األولويات لتعزيز األثر اإلنمائي لليونيدو .وال نزال ،بفضل

وتُ ِ
واصل اليونيدو ،مستفيد ًة من مهمتها كمحفل جامع،
وخصوصا ً باعتبارها الوكالة التي تقود تنفيذ العقد الثالث
للتنمية الصناعية ألفريقيا ،الدعوة إىل التحول الهيكلي
والتصنيع املستدام يف القارة األفريقية .وشهدت املناسبة
الرفيعة املستوى بشأن العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا
يف نيويورك إطالق مبادرة جديدة ،حيث اضطلع رؤساء جنوب
أفريقيا وزامبيا والسنغال وكوت ديفوار وكينيا ومالطة
والنيجر بدور أنصار العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا.

v

ُس َع نطاق برنامج الرشاكة ُ
وقد و ِّ
القطرية ،بوصفه
أداة اليونيدو القائمة عىل الرشاكة والبالغة األثر لرتويج
التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة ،ليشمل املناطق
الجغرافية الخمس خالل عام  ،٢٠١٨بحيث تكتمل املرحلة
التجريبية .وي َّ
ُنفذ الربنامج حاليًّا يف ستة بلدان ،مع بلوغ
التنفيذ مراحل متقدمة يف إثيوبيا وبريو والسنغال ،وانتهاء
الربمجة يف املغرب واستمرارها يف قريغيزستان وكمبوديا.
ويف نهاية العام ،أ َ َق َّر املجلس التنفيذي أيضا ً بدء عملية صوغ
برامج الرشاكة ُ
القطرية الجديدة يف رواندا وزامبيا وكوت
ديفوار ومرص.

وانضم رئيس مرص إىل صفوف أنصار العقد الثالث للتنمية
الصناعية ألفريقيا يف نهاية السنة .ونظمت اليونيدو ،يف إطار
منارصتها االقتصاد الدائري والصناعة الخرضاء باعتبارهما
مفهومني يساعدان عىل تحقيق اإلنتاج واالستهالك الصناعي
عىل نحو يتسم باالستدامة والكفاءة يف استخدام املوارد ،املؤتمر
الخامس للصناعة الخرضاء يف بانكوك.
وواصلت اليونيدو أيضا ً االضطالع بدور مهم يف مجال
العلم والتكنولوجيا واالبتكار ،وكثفت الجهود الرامية
إىل تحديد السبل الكفيلة بجعل اإلمكانات التحويلية ،لكن
التعطيلية يف نفس الوقت ،للثورة الصناعية الجديدة تعود
بالنفع عىل البلدان األكثر فقراً .وتتحمل اليونيدو ،بوصفها
ِّ
املنسق املركزي للتنمية الصناعية يف منظومة األمم املتحدة،
مسؤولية خاصة عن ضمان عدم تخلف أحد عن ركب التقدم
التكنولوجي ،وتقاسم فوائد التكنولوجيات املتقدمة ،وتقليص
املزعزعة لالستقرار إىل أدنى حد ممكن.
املخاطر
ِ

ولدى تأمُّ ل ما تم تنفيذه خالل عام  ،٢٠١٨ندرك أنه
ال يزال هناك الكثري الذي يتعني القيام به .فالقضاء عىل الفقر
ال يزال هدفا ً بعيد املنال ،وتتزايد مظاهر الجوع وعدم املساواة،
ويتسبب تغري املناخ يف الدمار ،وال تزال التحديات املاثلة اليوم
عميقة األثر يف حياة الناس اليومية .ويف الوقت نفسه ،هناك
الكثري مما يدعو إىل التفاؤل .فقد اتفق املجتمع العاملي عىل
مسار من أجل تحقيق التنمية املستدامة بحلول عام .٢٠٣٠
كما بينت تجربتنا عىل مدار السنوات املاضية أن بإمكاننا،
عندما نعمل معا ً ونواصل الرتكيز عىل مسؤولياتنا ،أن نغري
عاملنا إىل األفضل .وما كان لإلنجازات الواردة يف هذا التقرير
أن تتحقق لوال املساهمات السخية من رشكائنا والتعاون
الوثيق معهم.

ومن حيث حجم الخدمات املقدمة ،يرسني إبالغكم بأن
قيمة مجموع أنشطة التعاون التقني التي اضطلعنا بها بلغت
 ١٩٠مليون دوالر يف عام  .٢٠١٨ويف الوقت نفسه ،تجاوزت
التربعات من أجل تنفيذ الربامج  ٢٠٤ماليني دوالر ،وبلغت
األموال املحشودة (بما فيها األقساط اآلجلة) مستوى قياسيًّا
عرب عن تقديري للدعم
قدره  ٢٧٢مليون دوالر .وإنني أ ُ ِ
املستمر املقدم من مجتمع الجهات املانحة ،وأشعر باالمتنان
للثقة التي تضعها الجهات املانحة والجهات املستفيدة والرشكاء
عىل السواء يف املنظمة .ومما اعتربته مشجِّ عا ً أيضا ً روح التعاون
القوية التي ملستها بني الدول األعضاء مما أدى إىل التوصل إىل
توافق يف اآلراء خالل الدورة السابعة عرشة املستأنفة والدورة
االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام يف ترشين الثاني/نوفمرب.

وبإمكاننا معا ً أن نحرز تقدما ً كبريا ً صوب تحقيق أهداف
خطة عام  ٢٠٣٠وتحويل العالم إىل مكان ال يتخلف فيه أحد
عن الركب.

لي يون ،املدير العام لليونيدو
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(يف  31كانون األول/ديسمرب )2018

تجتمع الدول األعضاء كافة
مرة كل سنتني

املؤتمر
العام

ستعقد الدورة العادية القادمة
من  3إىل  7ترشين الثاني/
نوفمرب  2019يف أبو ظبي

يجتمع  53عضوا ً
مرة كل عام

مجلس
التنمية
الصناعية

ستعقد الدورة العادية القادمة
من  1إىل  3تموز/يوليه 2019

لدى اليونيدو ،عالوة عىل مقرها
الكائن يف فيينا ،مكاتب يف بروكسل
وجنيف ونيويورك.
وتتأ َّلف شبكتها امليدانية من
مركزا ً إقليميًّا ومكتبا ً إقليميًّا
ُ
وقطريًّا ،تغطي  156بلداً.
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برنامج الرشاكة ُ
القطرية:
إثيوبيا ،بريو ،السنغال،
قريغيزستان ،كمبوديا،
املغرب

لدى اليونيدو مكاتب لرتويج االستثمار
والتكنولوجيا يف تسعة أماكن (بون،
بيجني ،روما ،سول ،شنغهاي ،طوكيو،
الغوس ،املنامة ،موسكو).
وتقع املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف
التابعة للشبكة العاملية لإلنتاج األنظف
واملتَّسم بكفاءة استخدام املوارد يف  68بلداً.

يجتمع  27عضوا ً
مرة كل عام

لجنة
الربنامج
وامليزانية

ستعقد الدورة العادية القادمة
من  14إىل  16أيار/مايو 2019

 204.2مليون دوالر

بلغت قيمة أنشطة
التعاون التقني َّ
املنفذة
يف عام 2018

صايف التربُّعات يف عام  2018من أجل
تنفيذ املشاريع ،حيث تبلغ قيمة حافظة
املشاريع قيد اإلعداد  576.7مليون دوالر

 189.7مليون دوالر
vii

 75.3مليون يورو

ميزانيتا اليونيدو العادية
والتشغيلية يف عام 2018

1
األنشطة العالمية لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة
للجميع والمستدامة
تس ِّلم خطة عام  ٢٠٣٠بالدور البالغ األهمية للتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وبمساهمة اليونيدو يف
تحقيق أهداف التنمية املستدامة عىل نحو أكثر وضوحا ً من أي وقت مىض .ويف عام  ،٢٠١٨أكدت نتائج العديد من
األحداث الرفيعة املستوى عىل أهمية التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة بالنسبة إىل التنمية االقتصادية
والعمالة واالستقرار االجتماعي .وتواصل اليونيدو املساهمة عىل الصعيد العاملي عن طريق تقاسم معارفها
وخرباتها الفنية يف مجموعة من األحداث املهمة ،وجمع أصحاب املصلحة املعنيني والعمل كمنرب للمناقشة ،ونرش
اإلحصاءات وغريها من املنتجات املعرفية من أجل النهوض بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة .وتعمل
املنظمة عىل نحو وثيق مع رشكائها داخل األمم املتحدة وخارجها ،من أجل املساهمة يف الحلول املتعددة األطراف
لتحديات اليوم املعقدة.
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تقديم التقارير إلى المنتدى السيايس
الرفيع المستوى
أعد مجلس التنمية الصناعية ،استجابةً لدعوة من رئيس
املجلس االقتصادي واالجتماعي ،وثيقة مدخالت من أجل
دورة املنتدى السيايس الرفيع املستوى لعام  ،2018تركز
عىل مساهمة التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف
تحقيق الهدف  7من أهداف التنمية املستدامة بشأن الطاقة
النظيفة بأسعار معقولة .وأبرزت الوثيقة أن التصنيع
الرسيع قد انتشل مئات املاليني من الناس من براثن الفقر يف
العقود املاضية ،بيد أن ذلك التقدم كان متفاوتاً ،وال سيما
يف املجاالت التي ظلت فيها مستويات التصنيع منخفضة أو
راكدة .وبيَّنت الوثيقة كيف أن حلول الطاقة النظيفة تخفض
حجم البصمة البيئية للصناعة ،مما يتيح للبلدان فرصا ً التّباع
مسار إنمائي يتسم بانخفاض الكربون واالنبعاثات ،ويف
الوقت نفسه تحسني القدرة التنافسية للمنشآت التجارية
املحلية .وكانت الوثيقة املقدمة من مجلس التنمية الصناعية
والوثيقة الختامية للدورة االستثنائية ملنتدى فيينا للطاقة
كلتاهما بمثابة م ْ
ُدخلي ،وجُ سدتا يف اإلعالن الوزاري للمنتدى
لعام  .٢٠١٨وساهمت اليونيدو كذلك يف أربعة أحداث جانبية
للمنتدى ،بما فيها نشاط بشأن "تعجيل تطبيق سالسل
قيمة الطاقة النظيفة املبتكرة يف الدول الجزرية الصغرية
النامية" ،بالتعاون مع إسبانيا واإلمارات العربية املتحدة
والنمسا والجماعة الكاريبية ،ونشاط بشأن "تعجيل التحول

يف مجال الطاقة يف البلدان النامية غري الساحلية" ،بالتعاون
مع مكتب املمثل السامي ألقل البلدان نم ًّوا والبلدان النامية
غري الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية وباراغواي
والنمسا ومبادرة الطاقة املستدامة للجميع (.)SEforAll
كما ساهمت اليونيدو ،بصفتها عضوا ً يف الفريق االستشاري
التقني االفتتاحي املعني بالهدف  ٧من أهداف التنمية
املستدامة ،يف إعداد خالصات سياساتية.
>

https://sustainabledevelopment.un.org/content/

documents/18173IDB_input_to_HLPF_2018.pdf

إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية
رحبت اليونيدو ،بصفتها عضوا ً نشطا ً يف منظومة األمم
املتحدة اإلنمائية ،باعتماد قرار الجمعية العامة 279/72
بشأن إصالح منظومة األمم املتحدة اإلنمائية يف أيار/مايو.
وتدعم اليونيدو ،استنادا ً إىل التزامها بالتغيري وبالعمل عىل
تحقيق أهداف القرار ،عملية اإلصالح ،وتأمل أن تؤدي
إىل مزيد من الفعالية يف تنفيذ واليتها ضمن تعاون أوثق
مع الرشكاء يف التنمية ،وكذلك إىل تنفيذ متوازن لخطة
عام  .٢٠٣٠وقدمت املنظمة أسماء َّ
مرشحني لالنتداب إىل
الفريق االنتقايل ،وشاركت يف مختلف األفرقة العاملة التابعة
ملجموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة واملناقشات بشأن
اإلصالح ،وأذكت الوعي من خالل االجتماعات الداخلية.
وعُ قدت أيضا ً جلسات إحاطة حول اإلصالح لفائدة الدول
األعضاء والفريق العامل غري الرسمي املعني باملسائل
املتصلة بلجنة الربنامج وامليزانية .ويف أيلول/سبتمرب ،رحبت
اليونيدو بروبرت بايرب ،رئيس الفريق االنتقايل ،يف فيينا،
حيث نظمت مشاوراته مع املنظمات الكائن مقرها يف فيينا،
والدول األعضاء يف اليونيدو ،والجهات املعنية األخرى.
>

https://reform.un.org

المشورة والبحوث بشأن السياسة
الصناعية
يف أعقاب التوقيع عىل إعالن مشرتك مع منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ،كثفت اليونيدو تعاونها مع هذه املنظمة
بشأن التحول اإلنتاجي .وساعدت اليونيدو ،بالتعاون مع
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اليونيدو في نيويورك
يعمل مكتب نيويورك كمركز تنسيق للمنظمة فيما
يخص املسائل املتعلقة باألمم املتحدة ،وينارص دور
التنمية الصناعية يف القضاء عىل الفقر ويف تحقيق أهداف
التنمية املستدامة األخرى .ويتحقق ذلك يف رشاكة مع
وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة .ويف عام ،٢٠١٨
َ
مناصة بشأن برامج جديدة وجارية
نُظمت أحداث
لليونيدو ،مثل العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا
والثورة الصناعية الرابعة .وبهذه الطريقة ،تسلط
املنظمة الضوء عىل الكيفية التي يمكن بها تعزيز الرفاه
االقتصادي من خالل قطاع صناعي تنافيس وإنتاجي
يدعمه االبتكار واالستثمار.
وشاركت اليونيدو أيضا ً يف ندوة رفيعة املستوى
بشأن "مبادرة الحزام والطريق" الصينية ،عقدت يف
مقر األمم املتحدة يف حزيران/يونيه .ويف الشهر نفسه،
شاركت املنظمة يف "الندوة الدولية بشأن دور املنشآت
الصغرى والصغرية واملتوسطة يف تحقيق أهداف التنمية
املستدامة" .ونظمت اليونيدو ،بالتعاون مع مفوضية
االتحاد األفريقي ومرصف التنمية األفريقي ولجنة األمم
املتحدة االقتصادية ألفريقيا ومنظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة (الفاو) ،حدثا ً رفيع املستوى يف أيلول/
سبتمرب ،عُ قد عىل هامش الدورة الثالثة والسبعني
للجمعية العامة ،بعنوان "تعزيز الرشاكة العاملية من
أجل العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا كخطوة
أساسية من أجل التنفيذ الناجح ملنطقة التجارة الحرة
القارية األفريقية".

كيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة ،عىل إنجاز واختبار منهجية
الستعراض سياسات تحول اإلنتاج فيما يخص شييل وكولومبيا
ومبادرات إقليمية يف أفريقيا .وتواصل اليونيدو مشاركتها يف
املجلس االستشاري للمبادرة املعنية بسالسل القيمة وتحويل
اإلنتاج والتنمية عىل الصعيد العاملي التابعة ملنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي.
وواصلت اليونيدو أيضا ً تنفيذ عدد من مشاريع التعاون
التقني املنطوية عىل تقديم املشورة يف مجال االسرتاتيجية
الصناعية .ففي إطار برنامج الرشاكة ُ
القطرية الخاص

اجتماع جملس الرؤساء التنفيذيين ،نيسان/أبريل 2018

بقريغيزستان ،عىل سبيل املثال ،دعمت اليونيدو اللجنة
الحكومية املعنية بالصناعة والطاقة واستخدام باطن األرض
يف إعدادها اسرتاتيجية التصنيع للفرتة املمتدة حتى عام
 .٢٠٤٠ودَعَ َم مرشو ٌع آخر وزارة الصناعة يف إثيوبيا يف وضع
اسرتاتيجية لفائدة قطاع الصناعات الكيميائية.

العمل اإلحصائي بشأن الهدف 9
من أهداف التنمية المستدامة

يف عام  ،٢٠١٨واصلت اليونيدو إنتاج ونرش منتجات
اإلحصاءات الصناعية العاملية ،بما يف ذلك الحولية الدولية
لإلحصاءات الصناعية  ٢٠١٨واإلحصاءات العاملية بشأن
التعدين والخدمات .٢٠١٨
وبالنظر إىل والية اليونيدو القائمة منذ زمن طويل لتعهد
اإلحصاءات الصناعية يف جميع أنحاء العالم ودورها الفريد يف
نظام اإلحصاءات الدويل ،تضطلع املنظمة بدور الوكالة الوصية
عىل ستة مؤرشات ذات صلة بالصناعة ضمن إطار الهدف ٩
من أهداف التنمية املستدامة .وعىل وجه التحديد ،تقدم املنظمة
أرقاما ً بشأن القيمة املضافة الصناعية ،والعمالة يف الصناعة،
والصناعات الصغرية ،وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون،
والصناعة املعتمدة عىل التكنولوجيا املتوسطة واملتقدمة .وتوفر
اليونيدو البيانات لقاعدة البيانات العاملية بشأن مؤرشات
أهداف التنمية املستدامة ،وقد ساهمت يف إعداد تقرير أهداف
التنمية املستدامة  ٢٠١٨لألمني العام .واستضافت اليونيدو
االجتماع السابع للفريق املشرتك بني الوكاالت والخرباء املعني
بمؤرشات التنمية املستدامة ،وهو ما أدى إىل إحراز تقدم كبري
بشأن إعادة تصنيف مؤرشات الشق الثالث ،بما يتيح اإلبالغ عن
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أهداف التنمية املستدامة عىل نحو أكثر فعالية .وقد ظل التقدم
املحرز يف جمع البيانات بشأن املؤرشيْن من مؤرشات أهداف
التنمية املستدامة فيما يتعلق باملشاريع الصناعية الصغرية
يتسم بالركود ،إذ إنه يتطلب موارد فنية ،سواء لجمع البيانات
يف عدد كبري من البلدان النامية أو من أجل رصده من جانب
الشعبة اإلحصائية لليونيدو.

ونرشت اليونيدو ،كمنتَج تحليلي ،طبعة جديدة من تقرير
األداء الصناعي التنافيس ،الذي يقدم معلومات عن مؤرشات
األداء والرتب من حيث األداء الصناعي التنافيس فيما يخص
 ١٤٢بلداً.
َّ
ونفذت اليونيدو عددا ً من مشاريع التعاون التقني املتعلقة
باإلحصاءات الصناعية يف عام  ،٢٠١٨واستكملت مشاريع
يف االتحاد الرويس وجمهورية تنزانيا املتحدة وجمهورية الو
الديمقراطية الشعبية.

>

http://stat.unido.org

مشاركة اليونيدو في آلية تيسير
التكنولوجيا
تساهم اليونيدو مساهمة نشطة يف آلية تيسري التكنولوجيا
منذ إنشائها يف عام  .٢٠١٥وشاركت اليونيدو ،بصفتها
عضوا ً مؤسسا ً يف فريق العمل املشرتك بني الوكاالت املعني

بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية
املستدامة ،يف أنشطة فريق العمل ،بما يف ذلك مسارات
العمل بشأن تنمية القدرات وخرائط الطريق املتعلقة بالعلم
والتكنولوجيا واالبتكار .وشاركت يف تنظيم حدث بشأن
"الثورة الصناعية الرابعة واالسرتاتيجيات الرقمية" ،بالتعاون
مع وزارة تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف كولومبيا ولجنة
األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية والكاريبي ،ودعتها
املجموعة الرئيسية لألطفال والشباب التابعة لألمم املتحدة
إىل إلقاء كلمة يف حدث جانبي بشأن االستهالك واإلنتاج
ْ
املستدامي .ونظمت اليونيدو ،بالتعاون مع شبكة التنمية
العاملية ورشكاء آخرين" ،مؤتمر التنمية العاملية بشأن العلم
والتكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية" يف دورته الثامنة
عرشة يف نيودلهي .وكان هذا هو أول مؤتمر الستكشاف
اإلسهام املحدد للعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف تحديات
الصحة العاملية ،والزراعة املستدامة ،واملهارات ،والعمالة،
والتحول الصناعي.

التواصل مع مجموعة العشرين
ومجموعة البريكس
واصلت اليونيدو العمل بشكل وثيق مع الفريق العامل
املعني بالتنمية التابع ملجموعة العرشين يف عام ،٢٠١٨
برئاسة األرجنتني ،حيث ساهمت يف املداوالت املتعلقة بالتنمية
االقتصادية والصناعية يف أفريقيا .وبنا ًء عىل طلب من الفريق
العامل ،تتولى اليونيدو إعداد تقرير مرحلي عن تنفيذ مبادرة
أفريقيا ملجموعة العرشين ،باالشرتاك مع منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي .وسيتناول التقرير املرحلي،
ً
إضافة إىل التقدم املحرز عىل صعيد "االتفاق مع أفريقيا" ،الذي
أطلقته مجموعة العرشين تحت رئاسة أملانيا يف عام ،٢٠١٧
تنفيذ التوصيات املتعلقة بالسياسات الواردة يف تقرير اليونيدو
املقدم إىل الفريق العامل املعني بالتنمية يف عام  ،٢٠١٦بعنوان
التصنيع يف أفريقيا وأقل البلدان نموًّا :دفع النمو ،وإيجاد فرص
العمل ،وتعزيز الشمول واالستدامة .وسيُدرج التقرير املرحلي
يف تقرير املساءلة الشامل يف إطار الرئاسة اليابانية ملجموعة
العرشين يف عام .٢٠١٩
وواصلت اليونيدو تعزيز تعاونها مع مجموعة الربيكس
لالقتصادات الصاعدة الرئيسية الخمسة .فقد استحدثت

األنشطة العالمية لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة

اليونيدو ،بالتعاون مع الجهات املعنية بالتجارة اإللكرتونية
يف مجموعة الربيكس ومنظمات دولية أخرى ،دورة
تدريبية للتجارة اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت لفائدة
املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشأن هذا القطاع الذي
يتسم بالدينامية.
وعالوة عىل ذلك ،وخالل "معرض الصني الدويل
لالسترياد" يف دورته األوىل ،أطلقت اليونيدو وأكاديمية
شنغهاي للعلوم االجتماعية تقرير تنمية التجارة اإللكرتونية
للمنشآت الصغرية واملتوسطة لبلدان مجموعة الربيكس
ومؤرشا ً كميًّا لتنمية التجارة اإللكرتونية العاملية ،لتقديم
تحليالت إحصائية بشأن التجارة اإللكرتونية فيما يخص

أكثر من  ٧٠بلداً .ويوفر تقرير عام  ٢٠١٨معلومات محدَّثة
شاملة عن حالة اتجاهات التجارة اإللكرتونية لدى مجموعة
الربيكس وبلدان أخرى .ونظرا ً لنجاح مرشوع التجارة
اإللكرتونية الخاص بمجموعة الربيكس ،تس ِّلم الدول
األعضاء يف اليونيدو بدور املنظمة يف تعزيز تنمية التجارة
اإللكرتونية .وقد أدى ذلك إىل إدراج التجارة اإللكرتونية
باعتبارها ركيزة أساسية يف برنامج اليونيدو للرشاكة
ُ
القطرية يف ك ٍّل من كمبوديا واملغرب.
وعقب مؤتمر قمة مجموعة الربيكس لعام  ٢٠١٨يف
جوهانسربغ ،جنوب أفريقيا ،شاركت اليونيدو يف "رشاكة
مجموعة الربيكس بشأن الثورة الصناعية الجديدة".

ُ
برنامج الشراكة القطرية
يف عام  ،٢٠١٨و ُِّسع نطاق برنامج الرشاكة ُ
القطرية ليشمل
جميع املناطق الجغرافية ،بحيث تكتمل بذلك املرحلة
التجريبيةَّ .
وينفذ الربنامج حاليًّا يف ستة بلدان ،حيث بلغ
التنفيذ مراحل متقدمة يف إثيوبيا وبريو والسنغال ،وانتهت
الربمجة يف املغرب ،وهي مستمرة يف قريغيزستان وكمبوديا.
وتشمل النقاط البارزة إحراز تقدم كبري يف تشييد أربعة
مجمَّ عات صناعية زراعية متكاملة يف إطار برنامج الرشاكة
ُ
القطرية يف إثيوبيا ،حيث ورد أكثر من  ٣٠٠طلب إشغال
من رشكات وطنية ودولية .ويف برنامج الرشاكة ُ
القطرية
يف السنغال ،حصل املجمّ عان الصناعيان يف ديامنياديو
وسانديارا عىل وضع املنطقة االقتصادية الخاصة حيث
بارشت عدة رشكات عملياتها بالفعل ،يف الوقت الذي
يُسرتشد فيه باملشورة السياساتية املقدمة من خالل برنامج
الرشاكة ُ
القطرية يف بريو يف صوغ االسرتاتيجية الوطنية
للمجمّ عات الصناعية التي تضعها الحكومة.
وتصاغ اسرتاتيجية وطنية للتنمية الصناعية من
خالل برنامج الرشاكة ُ
القطرية يف قريغيزستان ،حيث
يُنتظر تنفيذها بدعم من الربنامج .ويف كمبوديا ،بدأ
برنامج الرشاكة ُ
القطرية يف التبلور من خالل إنشاء هيكل
ُ
إداري واستهالل تدخالت يف املجاالت ذات األولوية .وأعلن
عن املغرب كأحدث بلد رائد ضمن إطار برنامج الرشاكة
ُ
القطرية يف أوائل عام  ،٢٠١٨وأُخضع لتشخيص ُقطري
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لتحديد مجاالت التدخل ذات األولوية وتوجيه الوثيقة
الربنامجية التي أقرها املجلس التنفيذي لليونيدو يف ترشين
الثاني/نوفمرب .٢٠١٨
ويف شباط/فرباير  ،٢٠١٨عُ مِّ مت سياسة لألخذ
بربنامج الرشاكة ُ
القطرية كخدمة برنامجية جديدة
لفائدة الدول األعضاء ،إىل جانب مبادئ توجيهية تحدد
األدوار واملسؤوليات املؤسسية طوال دورة الربنامج .كما
اتُّخذت خطوات أخرى لتيسري توسيع نطاق الربنامج
ومعالجة التوصيات التي َّ
تمخض عنها تقييم منتصف
املدة املستقل لعام  ٢٠١٧يف إطار الربنامج .واستحدثت
اليونيدو نهجا ً موحدا ً لتقديم واستعراض الطلبات الرسمية
الخاصة بربنامج الرشاكة ُ
القطرية ،واتُّخذت خطوات
لتعزيز التنسيق الداخلي واالتصال الخارجي مع الدول
األعضاء والرشكاء.
ولدعم املزيد من التوسع ،عقدت املنظمة عدة دورات
تدريبية لفائدة جميع اإلدارات التقنية بشأن السياسات
واملبادئ التوجيهية الجديدة ،حرضها نحو  ٢٥٠مشاركا ً
من املقر وامليدان .كما راجعت اليونيدو نهجها إزاء إطار
الربنامج ُ
القطري للمساهمة يف زيادة االتساق والتكامل
الربنامجيْني لخدمات اليونيدو ،ولتعزيز األثر اإلنمائي
للربامج ُ
القطرية من خالل دمج السمات الرئيسية لربنامج
الرشاكة ُ
القطرية.

2

تعزيز المعارف والمؤسسات
يحدِّد اإلطار الربنامجي املتوسط األجل  ٢٠٢١-٢٠١٨نظرية التغيري فيما يتعلق بعمل اليونيدو ،حيث يبني املسار
املؤدي من تدخالت املنظمة إىل النتائج واآلثار املنشودة للتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة عىل الصعيد
ُ
القطري .وتتألف مساهمة اليونيدو يف التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وأهداف التنمية املستدامة من
تدخالت مصمَّ مة خصيصا ً تستهدف الجهات الفاعلة واملؤسسات الرئيسية ،ترتاوح بني الرشكات ومق ِّرري السياسات،
وذلك لدعم الوعي واملعارف واملهارات لدى تلك الجهات ،وإحداث التغيري املطلوب يف السلوك ،مثل املمارسات التجارية
والسياسات والتكنولوجيات واالستثمارات .وقد اختار اإلطار الربنامجي املتوسط األجل "تعزيز املعارف واملؤسسات"
تحديدا ً لتمكني ودعم إحداث أثر أعمق للتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة .ولتحقيق هذه الرؤية ،اعتمدت
اليونيدو يف عام  ٢٠١٨نموذجا ً قائما ً عىل التغري السلوكي للجهات الفاعلة ،وذلك للمساعدة عىل تبيان مساهمة املنظمة
يف التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وأهداف التنمية املستدامة.
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اليونيدو يف مجال التعاون التقني ،بما يف ذلك املشاريع البيئية
لالستعاضة عن التكنولوجيا املتسمة بعدم الكفاءة والتلويث.
وتع ِّزز تدخالت عدة القدرة التنافسية االقتصادية من خالل
بناء القدرات من أجل تحسني املمارسات التجارية املرتبطة
باإلنتاجية أو باالتصال بسالسل القيمة .وتعالج هذه
التدخالت احتياجات املنشآت الصغرية واملتوسطة والرشكات
الكبرية التي يُحتمل تكررها ،كما هو الحال يف برنامج
اليونيدو الخاص بنظم إدارة الطاقة .ويكتيس الوصول إىل
من ِّ
ظمي املشاريع القائمني واملحتملني أهمية بالغة لتحقيق
الرخاء املشرتك ،حيث تع ِّزز مشاريع اليونيدو مهارات العمال
ومن ِّ
ظمي املشاريع من أجل االضطالع بمشاريع إنتاجية
وزيادة فرص الحصول عىل الوظائف.

النطاق وردود الفعل والمعارف
والقدرات
تتواصل اليونيدو بصورة منهجية ،من أجل تعزيز نتائجها
اإلنمائية ،مع الجهات الفاعلة التي تتسم ممارساتها وخياراتها
التكنولوجية واستثماراتها وسياساتها باألهمية الحاسمة من
أجل النهوض بالتصنيع .وعاد ًة ما ترتاوح هذه الجهات الفاعلة
بني املستوى الكبري واملتوسط والصغري .وتشري األدلة املستمدة
من عمل املنظمة ،مثل االستعراض املواضيعي املسمى تعزيز
املعارف واملؤسسات واملشورة يف مجال السياسات ،إىل أن
التدخالت عىل هذه املستويات أكثر احتماال ً بأن تحقق أثرا ً كبرياً.

ويكمن توسيع نطاق الفوائد املتحصل عليها من
املشاريع التجريبية يف صلب الخطة االسرتاتيجية لليونيدو.
وتحقيقا ً لذلك ،تُعترب الحكومات واملؤسسات الوسيطة رشكاء
ومستفيدين أساسيني .وتشري التقييمات إىل أن دعم الحكومة
املضيفة عامل مهم يف نجاح تدخالت اليونيدو .ويُكفل هذا
الدعم بالنتائج الناجحة للمشاريع الريادية والتجريبية ،وكذلك
بالنتائج املفيدة للسياسات املعتمدة .وعاد ًة ما تشكل املشاركة

فعىل مستوى الجهات الفاعلة الصغرية الحجم ،يمثل
القطاع الخاص أحد الرشكاء األساسيني يف تدخالت اليونيدو،
ال كمصدر للتمويل فحسب ،بل أيضا ً كعامل نشط للتغري يف
التصنيع .ويف هذا السياق ،يتمثل أبرز املستفيدين من خدمات
اليونيدو ورشكائها يف الرشكات ومن ِّ
ظمي املشاريع .وتمثل
التدخالت عىل مستوى الرشكات حصة كبرية من مشاريع

ُ
مثال بياني على إطار نتائج برنامج شراكة قطرية
المساهمة في خطة التصنيع
والتنمية الصناعية الشاملة
للجميع والمستدامة على
الصعيد الوطين

تحسين أداء القطاع
الصناعي/التنمية الصناعية
الشاملة للجميع والمستدامة

المساهمة في تحقيق أهداف
القطاعات الفرعية على
المستوى الوطين

تحسين أداء قطاعات/مجاالت
الصناعة ذات األولوية

االستثمارات
العامة

االستثمار
التجاري

أوجه التآزر
مع الشركاء

النتائج

تعزيز التنسيق
المشترك بين
الوزارات

إقامة
الشراكات

تحسين اإلطار
السياساتي

ِّ
المكون
نتائج
"سين"

ِّ
المكون
نتائج
"صاد"

النواتج

وظيفة
التنسيق

وظيفة
الجمع

تقديم الخدمات
االستشارية

ِّ
المكون "سين"
للتعاون التقين
لليونيدو

ِّ
المكون "صاد"
للتعاون التقين
لليونيدو

َّ
الموسع
األثر

تعزيز المعارف والمؤسسات

9

البنّاءة ألصحاب املصلحة عىل جميع املستويات نتيجة مبكرة
بالغة األهمية تؤدي إىل نجاح مرشوع اليونيدو .ويحدِّد تقييم
حديث العهد للربنامج يرد وصفه يف نهاية الفصل املعنون
"حماية البيئة" والتجربة املبكرة لربامج الرشاكة ُ
القطرية
التنسيق بني املؤسسات ومشاركة أصحاب املصلحة املتعددين
ْ
كرشطي أساسيني إلضفاء الطابع النظامي عىل التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
وتشكل املنشآت التجارية املن َّ
ظمة ومؤسسات االبتكار
واألوساط األكاديمية واملجموعات النسائية والشبابية أمثلة عىل
النطاق الواسع لعمل اليونيدو مع الجهات الفاعلة املتوسطة
املستوى الوسيطة .وتشكل الحكومات نظراء طبيعيني ،وهي
حاسمة األهمية ليس من أجل التنفيذ الناجح لجميع جوانب
الدورة السياساتية فحسب ،بل أيضا ً من أجل إطالق منابر
حوارية مدعومة من اليونيدو لرتويج اعتماد التكنولوجيات
والنماذج التجارية واالبتكارات املبينة يف مشاريع اليونيدو
برنامجي الرشاكة ُ
القطرية يف إثيوبيا
عىل نطاق أوسع .ويف
ْ
والسنغال ،أُنشئت آليات مشرتكة بني الوزارات لضمان التنسيق
الالزم .وتجمع اليونيدو أيضا ً الحكومات واملؤسسات املالية
الدولية والجهات املانحة لحشد االستثمارات وإقامة مجمَّ عات
صناعية جديدة.
ويُعَ ُّد رصد مدى قبول هذه املؤسسات لتدخالت اليونيدو
سمة مهمة من سمات اإلدارة التكيفية للمنظمة ،وهو يساعد
عىل ضمان الدعم الالزم لصانعي القرارات وأصحاب املصلحة
الرئيسيني طوال فرتة تنفيذ املرشوع.
وتُعَ ُّد التوعية وتوليد املعارف وبناء القدرات نتائج
حاسمة األهمية بالنسبة للعديد من مشاريع اليونيدو .وترتاوح
املعارف والقدرات املقدمة بني املعايري واملهارات املهنية،
واالقتصاد الدائري واملساواة بني الجنسني ،وسالمة األغذية
وتنمية سالسل القيمة ،بما يف ذلك اإلنتاج املحيل للمستحرضات
الصيدالنية ،واإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة استخدام املوارد،
وتنظيم املشاريع (أو ريادة األعمال) ،واإلحصاءات الصناعية.
ويف عام  ،٢٠١٨ن ُ ِّفذت األولوية االسرتاتيجية الجديدة من خالل
إدارة املعارف الداخلية وتحسني التواصل مع الجهات املعنية،
وكذلك استخالص الدروس املستفادة واملمارسات الفضىل
بطريقة أكثر منهجية من أجل تصميم التدخالت ونرش املعارف
َّ
محسنة
عىل نحو أفضل .ومن األمثلة عىل ذلك اعتماد نظرية
للتغيري فيما يتعلق بربامج الرشاكة ُ
ً
القطرية ،استنادا إىل تقييم
منتصف املدة للربنامج.

تبادل املعارف يف جنيف :عرض تقرير التنمية الصناعية
لعام ٢٠١٨

حفز التغير السلوكي لتمكين التنمية
الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة
تتجىل مساهمة اليونيدو يف التنمية الصناعية الشاملة للجميع
واملستدامة وأهداف التنمية املستدامة إىل حد كبري يف التغري يف
ممارسات وسلوكيات الجهات الفاعلة واملؤسسات املستفيدة
من تدخالت اليونيدو .وعاد ًة ما تؤثر املنظمة عىل السلوك يف
املجاالت التالية:

املمارسات التجارية
يؤدي تطبيق املعارف واملهارات الذي تيرسه وتدعمه نواتج
املنظمة إىل إحداث تغيريات يف طائفة واسعة من املمارسات
التجارية ،بما يف ذلك اإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة استخدام
املوارد ونظم إدارة الطاقة .ويف بعض الحاالت ،هناك أدلة عىل
تكرار هذه املمارسات خارج نطاق املشاريع .ويؤدي عمل
اليونيدو بشأن املجمَّ عات الصناعية اإليكولوجية إىل اعتماد خطط
تجارية جديدة .كما تَ َّبي أن الدعم الذي تقدمه اليونيدو إىل
من ِّ
ظمي املشاريع يؤدي إىل تأسيس الرشكات الناشئة.

التكنولوجيا
يمثل تطوير التكنولوجيا واعتمادها ونرشها مجاالت حاسمة
األهمية للتغيري السلوكي الذي تدفع إليه تدخالت اليونيدو .ويف
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ُ
الرشكات التكنولوجيا الجديدة كنتيجة
بعض الحاالت ،تكتسب
مبارشة ملشاريع اليونيدو ،كما هو الحال بالنسبة للتدخالت
يف إطار بروتوكول مونرتيال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة
األوزون .ويف حاالت أخرى ،يع ِّزز عمل املنظمة االبتكار داخل
البلد ،مما يؤدي إىل اعتماد تكنولوجيات أكثر كفاءة .ويُعَ ُّد
الربنامج العاملي للمبتكرات التكنولوجية النظيفة ()GCIP
مثاال ً ُّ
لتدخل يهدف إىل تطوير تكنولوجيات جديدة.

دوالر يف استثمارات القطاع الخاص ،مع بدء سبع رشكات
يف مزاولة نشاطها يف مجمع ديامنياديو الصناعي .ويف
برنامج الرشاكة ُ
القطرية يف إثيوبيا ،استقطبت مدينة الجلود
يف مودجو املدعومة من اليونيدو استثمارات بقيمة نحو
 ١٠٠مليون دوالر عن طريق التمويل املختلط لدعم إنشائها.
ومنذ عام  ،2015استفادت اليونيدو من  854.5مليون دوالر
عىل شكل استثمارات أو تمويل مشرتك.

السياسات واملعايري

التنسيق والرشاكات

يُعترب اعتماد السياسات نتيجة نمطية لتدخالت اليونيدو يف
بناء القدرة عىل إقرار سياسات مستنرية يف مجال التنمية
الصناعية .ويف بعض الحاالت ،يمكن تتبُّع أثر تدخالت
اليونيدو بعد عدة سنوات .فعىل سبيل املثال ،يشري تقييم
الربنامج ُ
القطري يف الهند إىل أدلة عىل اعتماد الحكومة نهج
املجموعات لليونيدو بعد أكثر من عقد من الزمن عىل إنجاز
املرشوع يف الهند .وتدعم اليونيدو البنية التحتية لتقييم
االمتثال يف البلدان النامية ،مما يؤدي إىل زيادة االمتثال
ملعايري الجودة الوطنية والدولية ،وذلك للقضاء عىل الحواجز
التجارية التقنية والتنظيمية وتيسري الوصول إىل األسواق.
ويف بعض الحاالت ،تؤثر اليونيدو تأثريا ً مبارشا ً عىل وضع
املعايري .فعىل سبيل املثال ،مهدت مشاري ُع املنظمة يف مجال
كفاءة استخدام الطاقة يف التطبيقات الصناعية السبي َل
للحصول عىل معيار األيزو .٥٠٠٠١

و َّلد تنفيذ نهج الرشاكات َّ
املبي يف إعالن ليما مجموعة مهمة
من االتفاقات التنفيذية بني اليونيدو ورشكائها .وتشمل
هذه االتفاقات إضفاء الطابع الرسمي عىل االتفاقات مع
البنك الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
والعديد من رشكات القطاع الخاص .والهدف من هذه
االتفاقات هو زيادة أثر عمليات اليونيدو ،وحفز استثمارات
جديدة ،وإدماج املشورة يف مجال السياسة العامة ،وتحقيق
نتائج إنمائية مماثلة .كما أن التنسيق بني أصحاب املصلحة
أمر حاسم ،مثلما يرد أعاله .وتشمل األمثلة عن تدخالت
اليونيدو وضع آليات تنسيق ،وإجراء حوارات مع أصحاب
مصلحة متعددين ،وإنشاء منصات معرفية (مثل الرشاكة
للعمل من أجل اقتصاد أخرض) ،وشبكات للمشورة التقنية
والسياساتية (مثل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ)،
ومنصات للربط بني التكنولوجيا واالستثمارات (مثل الشبكة
االستشارية املعنية بالتمويل الخاص).

االستثمارات
ال تكفي تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية وحدها لتلبية
االحتياجات االستثمارية لتنفيذ خطة عام  .٢٠٣٠ويشري
أحدث تقارير لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي إىل أن مجموع تدفقات املساعدة
اإلنمائية الرسمية بلغ يف عام  ٢٠١٦ذروة قدرها 144.9
مليار دوالر ،أي أقل بكثري من االحتياجات املقدَّرة .ويهدف
عمل اليونيدو إىل حفز االستثمار العام والدويل والخاص يف
التنمية الصناعية .وتشمل األمثلة امللموسة برنامج الرشاكة
ُ
القطرية يف السنغال الذي ساعد إىل اآلن عىل حشد استثمارات

عامة قدرها  ٤٤مليون دوالر من جانب الحكومة ،و ٦٠مليون

إطار نتائج معزز
أخذت اليونيدو ،يف تنفيذها لإلطار الربنامجي املتوسط األجل
 ،٢٠٢١-٢٠١٨تعتمد تدريجيًّا نهجا ً قائما ً عىل النتائج يراعي
املسارات املعقدة الالزمة من أجل إحداث األثر والحاجة إىل
إرشاك طائفة واسعة من الجهات الفاعلة يف النظام الصناعي
ظهر
ألي بلد .ويتيح هذا التفكري املعقد تدريجيًّا للمنظمة أن تُ ِ
مساهمتها يف التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة
وأهداف التنمية املستدامة ،استنادا ً إىل نهج برنامجي تجاه
تدخالت اليونيدو وإدماج واستغالل أوجه التآزر والتكامل عىل
نطاق املشاريع واملهام التنظيمية.
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تحقيق الرخاء المشترك
تعتمد بلدان نامية عديدة اعتمادا ً كبريا ً عىل الزراعة كدعامة أساسية القتصاداتها ،حيث تفتقر إىل البنى التحتية
واملوارد للتصنيع .ويتسم الدخل يف هذا القطاع بانخفاضه ،حيث يُرجَّ ح أن تعمل الفئات الضعيفة ،مثل النساء
والشباب ،يف األنشطة املتدنية األجر ،أو أن تعجز عن الحصول عىل فرص العمل املثمر .ويؤدي الفقر أيضا ً إىل تدني
قدرة املجتمعات املحلية الضعيفة عىل الصمود أمام الكوارث الطبيعية وتلك التي هي من صنع اإلنسان.
ولطاملا ساعدت اليونيدو البلدان عىل تعزيز الصناعة الزراعية من خالل تطوير سالسل القيمة ،مع الرتكيز
بصفة خاصة عىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وعىل الفئات الضعيفة ،بما يضمن تم ُّكنها من تنمية املهارات الالزمة
لالنخراط يف العمل املثمر .وتسهم اليونيدو أيضا ً يف جهود تعايف املجتمعات املحلية الخارجة من أزمات ،من خالل
إصالح القدرات اإلنتاجية وإعادة بنائها.
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األعمال التجارية الزراعية
والتنمية الريفية
1

القضاء على
الفقر

2

القضاء التام
على الجوع
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المساواة بين
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الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية
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عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

يُتوقع أن يصل عدد سكان األرض إىل  9.7مليارات نسمة
بحلول عام  ،٢٠٥٠حيث يُتوقع أن يُسجَّ ل نصف هذا النمو يف
أفريقيا .وحتى يتمكن سكان العالم الجدد من العيش ،سيلزم
تسجيل زيادة م َّ
طردة يف اإلمدادات الغذائية ،بما يزيد الضغط
عىل موارد األرايض واملياه والغابات املستنفدة أصالً .ويطرح
هذا عددا ً من التحديات والفرص أمام البلدان النامية التي تشكل
الزراعة فيها العمود الفقري لالقتصاد يف كثري من األحيان.
ويف الوقت الراهن ،يعمل ما نسبته  ٨٠يف املائة من فقراء
العالم يف مناطق ريفية ،حيث يتدبرون عيشهم يف مزارع صغرية
ذات قدرات محدودة عىل إرساء أي نوع من أنواع األعمال
التجارية الزراعية .وتُفاقِ م املواقع النائية وضعف البنى التحتية
املستويات العالية من خسائر ما بعد الحصاد ،مما يؤدي بدوره
إىل انعدام األمن من حيث فرص العمل والدخل والغذاء.
وتكتيس مساعدة البلدان النامية عىل تحسني اإلنتاجية
والتنوع الزراعيني من خالل تعزيز سالسل القيمة أهمية بالغة
يف خفض معدالت الفقر يف املناطق الريفية وتحسني سبل
العيش وتلبية الطلب املتزايد عىل الغذاء .ويعني ذلك مساعدة
صغار املنتجني عىل استحداث منشآت صغرية ومتوسطة
يمكنها الوصول إىل األسواق وإيجاد فرص العمل ،بما يزيد من
قدرة القطاع الزراعي عىل الصمود وي ِ
ُكسبه املزيد من القدرة
عىل املنافسة.
وتبني اليونيدو القدرات يف امليدان من خالل توفري التدريب
عىل التكنولوجيا واكتساب املهارات يف مجاالت مثل تجهيز
األغذية واألمن الغذائي ،بما يساعد عىل تعزيز العمل خارج
املزارع ،وتخفيف خسائر ما بعد الحصاد ،والحد من الفقر،
وبناء القدرة عىل الصمود .كما تقدم املنظمة التدريب
عىل تطوير املنشآت التجارية الزراعية غري الغذائية التي يُحتمل
أن تكون مربحة ،وتوفر املعلومات واملشورة التقنية للمساعدة
عىل حشد التمويل من أجل املجمَّ عات الصناعية الزراعية املتكاملة
مثل تلك املقامة يف إثيوبيا والسنغال يف إطار برامج الرشاكة

ُ
القطرية .وتُع َّزز هذه املساعي من خالل الرشاكات عىل كل من
الصعيد الوطني واإلقليمي والدويل .ففي آذار/مارس ،عىل
سبيل املثال ،نظمت اليونيدو وحكومة إثيوبيا "املنتدى الدويل
الثاني لالستثمار يف الصناعة الزراعية" يف أديس أبابا لحشد
االستثمار الخاص يف تجهيز املنتجات الزراعية وغريها من
القطاعات ذات اإلمكانات الكبرية.

تعزيز الدراية الفنية في القطاع العام من أجل
تحسين سالسل القيمة في كولومبيا
يعترب أداء اقتصاد كولومبيا من بني األفضل يف أمريكا الالتينية
يف السنوات األخرية .ومع ذلك ،هناك عدد من أوجه الضعف
الهيكيل التي ال تزال تعيق التقدم .ولالرتقاء من فئة البلدان
املتوسطة الدخل ،ال بد للبلد من تحسني اإلنتاجية ،وتحقيق
املزيد من النمو املرتفع القيمة والشامل ،واعتماد االبتكار.
ويضطلع القطاع العام بدور محوري يف إحداث هذا التغيري،
ولكنه بحاجة إىل تعزيز قدرته عىل قيادة العملية.
ويف عام  ،٢٠١٥رشعت اليونيدو يف تنفيذ مرشوع
مدته ثالث سنوات يموله مرصف التنمية يف كولومبيا
لتزويد املؤسسات الحكومية باألدوات والقدرات التحليلية
لتصميم وتنفيذ خطة لتنمية سالسل القيمة بما يم ِّكنها من
إنتاج معلومات اسرتاتيجية مُحكمة تُستخدم مبارشة يف
وضع السياسات.

تنمية سالسل القيمة يف قطاع البن

تحقيق الرخاء المشترك

ومن خالل العمل مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة،
وخصوصا ً برنامج التحول اإلنتاجي التابع لها ،أُرسيت ثالث
حاالت رائدة لتطوير سالسل القيمة يف قطاعات البن والكاكاو
والقطن املهمة يف البلد.
وقدمت اليونيدو التدريب إىل موظفي الوزارة بشأن كيفية
تصميم وتطوير النماذج اإلجمالية لسالسل القيمة عىل نحو
أفضل .وقد تم َّكنوا بعد ذلك من تكرار التجربة عىل الصعيد
اإلقليمي ،بما أتاح للمؤسسات الحكومية املحلية اتخاذ قرارات
أكثر استنارة بشأن سياسة التنمية الصناعية ،ومن ث َّم تقديم
توجيهات أفضل إىل القطاع الخاص .وخالل فرتة املرشوع،
ن ُ ِّفذت دورات تدريبية يف ست مدن كولومبية.
وأتاح اعتماد منهجية واضحة واحدة للحكومة أن
تريس نهجا ً مُحْ َكما ً إزاء تحديد الصناعات وسالسل القيمة
االسرتاتيجية ،مما أدى إىل بذل جهود أكثر تنسيقاً .ووفرت
اليونيدو أيضا ً خرباء دوليني تبادلوا أفضل املمارسات مع
املنشآت التجارية واقرتحوا تدابري لتحسني األداء عىل امتداد
سلسلة القيمة.
وأ َ َل َّم املشاركون باألدوات والقدرات الالزمة لتطوير
سالسل القيمة التنافسية ،كما تع َّرفوا عىل أهميتها من حيث
تقرير السياسات .وساعد التشاور مع القطاع الخاص عىل
زيادة االهتمام يف أوساط من ِّ
ظمي املشاريع بتبنّي املقرتحات
لتنفيذ أساليب إنتاج جديدة متقدمة تكنولوجيًّا.

المرأة والشباب في األنشطة اإلنتاجية
1

القضاء على
الفقر
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القضاء التام
على الجوع
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4

التعليم
الجيد

5

المساواة بين
الجنسين

8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

الحد من أوجه
عدم المساواة

يضطلع من ِّ
ظمو املشاريع من النساء والشباب بدور حاسم يف
إيجاد فرص العمل واستحداث حلول مبتكرة من أجل التنمية
املستدامة .بيد أن مساهماتهم كثريا ً ما ال تحظى باالعرتاف.
ويغيب الدعم الالزم لتعزيز تنظيم املشاريع ،مثل الخدمات
املستندة إىل املوارد الكافية التي تقدمها الرابطات التجارية
النسائية .ويؤدي ضعف سبل الحصول عىل التمويل والشبكات
واملعلومات عن األسواق والتعليم إىل الحد من الفرص املتاحة
للنساء والشباب.
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وتعتمد اليونيدو نهجا ً متكامالً لتقديم املشورة
السياساتية بشأن تنمية تنظيم املشاريع واملساعدة التقنية
للمساعدة يف التغلب عىل هذه الحواجز .ويرد وصف لربامج
اليونيدو لدعم التمكني االقتصادي للشابات والشبان يف نهاية
هذا الفصل ،ويف القسم املتعلق بتنمية مهارات تنظيم املشاريع
يف الفصل التايل.
ومن خالل املشاركة يف املنتديات املهمة وتعزيز الرشاكات
االسرتاتيجية ،زاد الدعم املقدم للتمكني االقتصادي للمرأة
زيادة كبرية يف عام .٢٠١٨
ونجحت اليونيدو ،بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة
والفاو ،يف إعداد املرحلة الثانية من الربنامج اإلقليمي املموَّل من
إيطاليا من أجل التمكني االقتصادي للمرأة يف منطقة الرشق
األوسط وشمال أفريقيا .وللمرة األوىل ،شاركت املنظمة يف
الدورة السنوية للجنة وضع املرأة التابعة لألمم املتحدة ،حيث
شاركت يف تنظيم حلقة نقاش بشأن التمكني االقتصادي للمرأة
يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا ،وأقامت رشاكة مع
االتحاد من أجل املتوسط يف الحوار السياساتي اإلقليمي بشأن
تمكني املرأة.
وعىل الصعيد العاملي ،ساهمت اليونيدو يف صوغ
اسرتاتيجية األمم املتحدة الجديدة للشباب ،املسماة "شباب
 ،"٢٠٣٠وخطة العمل املقابلة لها ،اللتني أطلقهما األمني العام
يف أيلول/سبتمرب.

تعزيز املجتمعات املحلية الضعيفة
لبناء السالم يف مايل
مايل واحدة من أفقر بلدان العالم ،حيث يعيش أكثر قليالً

من نصف سكانها البالغ عددهم  ١٨مليون نسمة عىل أقل
من  1.25دوالر يوميًّا .ومنذ عام  ،٢٠١٢يجد شمال البلد
َ
نفسه غارقا ً يف أزمة سياسية وإنسانية بسبب الرصاع
الداخيل واإلرهاب ،مما أدى إىل نزوح اآلالف .وتم التوصل
إىل اتفاق سالم يف عام  ،٢٠١٥ولكن الهجمات واالشتباكات
العنيفة تتواصل بني األطراف املتحاربة .وقد أدى هذا
الوضع إىل تردّي مستويات انعدام األمن الغذائي يف البلد
وإعاقة النمو االقتصادي ،ال سيما يف قطاع الزراعة ،الذي
يعمل فيه أكثر من  ٨٠يف املائة من السكان ويمثل نحو ثلث
الناتج املحيل اإلجمايل.
ويف غياب الفرص االقتصادية املرشوعة ،تواجه املجتمعات
املحلية الضعيفة خطر االنجرار إىل األنشطة غري املرشوعة
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والتورط بصورة مبارشة يف الرصاع .ويف عام  ،٢٠١٥أطلقت
اليونيدو برنامجا ً مشرتكا ً مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي،
بتمويل من صندوق بناء السالم التابع لألمم املتحدة ،لتهيئة
فرص اقتصادية للنساء والشباب يف  10مناطق مترضرة من
منطقتي غاو وتمبكتو.
النزاع يف
ْ

الكوارث أو عىل التعايف منها .ويف العقد املايض ،أدى الرصاع
املسلح والفقر وانعدام األمن الغذائي واإلرهاب وتغري املناخ
وعوامل بيئية أخرى إىل حركة الناس عىل نحو لم يسبق
له مثيل ،إذ غادر  1.7مليار شخص البلد الذي وُلدوا فيه.
ومعظمهم من أفقر سكان العالم.

وتشكل املرأة أكثر من نصف القوة العاملة الزراعية،
وتنتج معظم غذاء البلد ،لكن سبل الوصول املتاحة لها وكذلك
حقوقها يف امللكية أقل بكثري من الرجل .وهي أيضا ً أقل قدرة
عىل الحصول عىل التمويل أو التدريب.

وتعتمد اليونيدو نهجا ً جامعا ً وشموليًّا لبناء القدرة عىل
الصمود أمام األزمات يف أضعف املجتمعات املحلية ،بحيث
تزدهر جميع فئات املجتمع وتخف حدة املخاطر املرتبطة
باملستقبل .وهي تسهم يف جهود التعايف بعد األزمات من خالل
إعادة بناء القدرات اإلنتاجية .وتساعد املنظمة ،من خالل عملها
لتعزيز وتطوير األنشطة اإلنتاجية ،يف إقامة العدالة والتماسك
االجتماعيني ،مما يتيح تطوير مجتمعات مستقرة وتحقيق
خطة عام .٢٠٣٠

وقد استفادت من املرشوع املنجَ ز مؤخرا ً النسا ُء العامالت
يف مجال تجهيز املنتجات الغذائية والزراعية ،وكذلك من ِّ
ظمو
املشاريع والشباب املتأثرون بالنزاع .وقد استهدف املرشوع،
من خالل الحوار املفتوح والشمول ،استعادة التماسك
االجتماعي والسالم داخل املجتمعات املحلية ،ومن ث َّم بناء
قاعدة الستقرار ورفاه أطول أجالً.
ويف إطار هذا املرشوعُ ،شيِّدت مراكز ون ُ ِّ
ظمت حلقات عمل
تدريبية لتزويد املشاركني باملهارات الالزمة لتطوير أنشطة
إنتاجية .وأُتيح التمويل ملساعدة املشاريع التجارية ،وأُتيحت
للشباب فرصة أن يُنتدبوا للعمل ،وهو ما أدى يف بعض الحاالت
إىل الحصول عىل وظائف يف رشكات محلية .وحَ َّس َن املشاركون
مهاراتهم وأصبحوا أقدر عىل الرشوع يف أعمال تجارية.
ويف املجموع ،تلقت  ٢٧جماعة نسائية تمويالً الستحداث
أنشطة مد َّرة للدخل ،وهو ما كان له أثر مبارش عىل ١ ٠٠٠
امرأة .و ُد ِّربت  ١٩جماعة نسائية عىل تقنيات تجهيز املنتجات
الزراعية وإدارة الجودة ،و ُد ِّربت  ١٢جماعة عىل التقنيات
الزراعية الرعوية واإلدارة املالية وتنظيم املشاريع .وللمساعدة
عىل تسويق املنتجات التي جهزتها الجماعات النسائية ،ن ُ ِّ
ظ َم
معرض تجاري يف غاو.

األمن البشري وإعادة التأهيل
بعد األزمات
1

القضاء على
الفقر

2

القضاء التام
على الجوع

5

المساواة بين
الجنسين

9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية
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السالم والعدل
والمؤسسات
القوية

سوف تشكل الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع اإلنسان
عىل الدوام تهديدا ً للسكان يف جميع أنحاء العالم ،بيد أن الفئات
األكثر ضعفا ً هي األقل قدرة عىل االستعداد ملواجهة تلك

وتدعم اليونيدو الالجئني واملهاجرين وطالبي اللجوء
والنساء والشباب وغريهم من الفئات الضعيفة من خالل
عملها يف مجال التدريب والتعليم ،وسالسل القيمة ،ونقل
التكنولوجيا ،وبناء القدرات املؤسسية .ونتيجة لهذه الجهود،
تساعد اليونيدو عىل إيجاد فرص عمل جديدة وزيادة
فرص العمل ،وتحسني التماسك االجتماعي بني املرشَّ دين
واملجتمعات املضيفة.

تمكني الالجئني السوريني يف تركيا
من خالل األزياء
أدى النزاع يف الجمهورية العربية السورية إىل ترشيد املاليني
من الناس .واستقبلت تركيا نحو  3.5ماليني الجئ ،مما
يجعلها موطنا ً ألكرب عدد من الالجئني السوريني يف العالم.
ويعيش ما نسبته نحو  ١٠يف املائة من الالجئني يف مراكز
حماية مؤقتة عىل نطاق املحافظات الجنوبية والجنوبية
الرشقية يف البلد.
وإذا عجز الالجئون عن العمل أو تحسني حالتهم
املعيشية ،وال سيما الفئات األكثر ضعفا ً مثل النساء والشباب،
فإنهم يصبحون أقل استقرارا ً وأقل قدرة عىل الصمود ،ومن
ث َّم يمكن أن يفقدوا األمل يف املستقبل .وثمة حاجة كبرية يف
أوساط الالجئني إىل املعرفة والتدريب لتمكينهم من اإلسهام
يف املجتمع والحفاظ عىل سبل معيشتهم.
وملعالجة هذه املسألة ،انضمت اليونيدو إىل رشكاء محليني
يف تزويد الالجئني باملهارات القيِّمة من أجل مشاركتهم الكاملة
يف املجتمع ،وذلك من خالل مساعدتهم عىل بناء القدرة عىل
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الجئات سوريات يف تركيا يعرضن مهاراتهن اجلديدة يف صناعة املالبس يف عروض األزياء

الصمود واإلسهام يف االستقرار االجتماعيَّ .
وتلقى الالجئون،
يف إطار املرشوع املم َّول من اليابان ،التدريب عىل تشغيل آالت
الخياطة وصيانة املعدات ووضع التصاميم وإدارة اإلنتاج.
وقدم التدريبَ مدربون محليون ّ
تلقوا هم أنفسهم التدريب عىل
ْ
مخيمي
يد خرباء دوليني يف صناعة املالبس .وجرى التدريب يف
مدينتي كهرمان مرعش وإصالحية يف وسط جنوب تركيا،
يف
ْ
واستهدف النساء والشباب أساساً.
ويف املجموعُ ،د ِّربَ  ١ ١٥٣شخصا ً تدريبا ً عمليًّا عىل
كيفية تشغيل آلة الخياطة وتصميم األنماط ،مما يتيح لهم
الفرصة للمشاركة يف قطاع املالبس الجاهزة يف البلد وقيمته
 ٩٣٣مليون دوالر .كما حرض أكثر من ثلث هؤالء حلقات
دراسية عن كيفية الرشوع يف عمل تجاري والحصول عىل

ترصيح عملُ .
وسجِّ َل جميع املشاركني يف سجل التوظيف
الذي تديره وكالة العمل الرتكية يف كهرمان مرعش ،وهي
خطوة مهمة يف العثور عىل عمل .وقدمت اليونيدو التدريب
الثني عرش شخصا ً يمكنهم بعدئذ العمل كمدربني لضمان
ْ
استدامة املرشوع.
وأتاحت عروض أزياء أقيمت يف أنقرة ويف مخيم كهرمان
مرعش للمشاركني فرصة إظهار إنجازاتهم منذ اضطرارهم
إىل الفرار من بلدهم ،مما أعاد لهم اإلحساس بالعزة والكرامة.
وتكلم املشارك مجيد عبد الكريم يف العرض الذي أقيم يف أنقرة،
حيث قال" :بدأنا العيش يف املخيمات ومررنا بأوقات صعبة.
وكانت هذه الدورة مهمة جدًّا ملا لها من مساهمة نفسية
ومهنية .اآلن لدينا األمل يف املستقبل".
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برنامج اليونيدو للتمكين االقتصادي للشابات والشبان
هناك أكثر من  ٧٠مليون شاب عاطل عن العمل يف جميع أنحاء
العالم ،وعدة ماليني آخرين من الفقراء العاملني ،حيث يفتقرون
يف أحيان كثرية إىل فرص التدريب أو مواصلة التعليم .وينضم
 ٤٠مليون شاب إىل قوة العمل كل عام مما يجعل إيجاد فرص
العمل الالئق للشباب أمرا ً بالغ األهمية للتصدي للفقر وضمان
تحقيق الرخاء يف املستقبل.
وتحتفظ اليونيدو ،يف إطار واليتها املتمثلة يف تعزيز
التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة ،بسجل طويل
من العمل مع البلدان واملنشآت التجارية عىل تطوير الظروف
الالزمة إليجاد العمل الالئق .وهي تسعى إىل تعزيز الفرص من
أجل إيجاد العمل املنتج للشباب عن طريق تنظيم املشاريع يف
الصناعات االسرتاتيجية والخدمات ذات الصلة ،ومساعدة البلدان
وسكانها املتزايدين عىل بلوغ كامل إمكاناتهم االقتصادية.
ً
واستجابة لطلب من الدول األعضاء ،ستطلق اليونيدو
ُ
تلبية االحتياجات
اسرتاتيجية للشباب يف عام  ٢٠١٩تكون
االقتصادية للشابات والشبان يف صلب أنشطتها .وستكفل

االسرتاتيجية ،عىل غرار سياسة اليونيدو بشأن تعميم مراعاة
املنظور الجنساني ،إدماج أولويات الشباب يف جميع مجاالت
عمل املنظمة ،من أجل زيادة أثر الربامج واملشاريع املتعلقة
بتشغيل الشباب.
ِّ
وتشغل اليونيدو حاليًّا مشاريع وبرامج خاصة بالشباب
بقيمة  34.3مليون دوالر عىل نطاق  ١٥بلداً ،تدعم سياسات
تم ِّكن الشابات والشبان من الدخول إىل عالم العمل من خالل
العمل الالئق وتنظيم املشاريع .وحتى اآلن ،قدمت اليونيدو
التدريب واملشورة ألكثر من  ١٠ ٠٠٠مستفيد ،بمن فيهم
شابات وشبان يتلقون التدريب ،وموظفون يف مؤسسات
ومنشآت تعليمية ،ومقدمو خدمات مالية وغري مالية.
وتعتمد املنظمة نهجا ً مبتكرا ً ومتكامالً إزاء التمكني
االقتصادي للشباب من خالل برامج مثل برنامج املنهج
الدرايس بشأن تنظيم املشاريع ،الذي أُخذ به يف  ١١بلدا ً
إىل اآلن ،ومجموعة أدوات التدريب عىل تنظيم املشاريع
( Start and Growابدأ وتطور) يف إثيوبيا وميانمار،

استراتيجية اليونيدو إلدماج الشباب في التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة
النتيجة
التمكينية

إدماج الشباب على نطاق أنشطة اليونيدو البرنامجية
وأولوياتها االستراتيجية

النتائج
البرنامجية

تمكين النظم اإليكولوجية
من أجل المشاريع اليت يقود الشباب
تنظيمها وتشغيلهم الذاتي

بناء مهارات تنظيم المشاريع
والمهارات التقنية لتلبية مطالب
عالم العمل في المستقبل

األولويات االستراتيجية
لليونيدو
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بتوفير األدوات لالضطالع باألنشطة
اإلنتاجية والخاصة بتنظيم المشاريع

حماية البيئة

من خالل دعم الصناعات الخضراء
ّ
الشاملة والمتسمة بكفاءة استخدام
الموارد اليت يقودها الشباب

تعزيز جدول األعمال العاليم
بشأن الشباب

تعزيز القدرة التنافسية االقتصادية

من خالل تحسين الخدمات المقدمة من أجل
تكوين المنشآت التجارية وتنمية المهارات
في مجال تنظيم المشاريع وتكنولوجيات
المعلومات واالتصاالت والرقمنة

تعزيز المعارف والمؤسسات

من خالل تحليل السياسات ومهام الرصد
ُ َّ
واإلبالغ اليت تكلف بها اليونيدو

تعميم مراعاة المنظور الجنساني
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ومنهجية "التنمية الشاملة وتنظيم املشاريع للجميع" َّ
املنفذة
يف السنغال ونيجرييا ،والتعاون مع مبادرة رشكة هيوليت
باكارد للتع ُّلم الخاصة بمن ِّ
ظمي املشاريع ( )HP Lifeمن
أجل تنمية املهارات ،يف تونس ونيجرييا .ويف تونس ،قدَّمت
الرشاكة مع وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات املتحدة
( )USAIDوالوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي ومبادرة
 HP Lifeمنذ إطالقها يف عام  ٢٠١٣الدعم إىل أكثر من
 ١٦٠منشأة تجارية ناشئة.
وتعمل اليونيدو ،من خالل تجربتها العريقة يف مجال
التنمية الصناعية وحضورها القوي يف امليدان ،مع أصحاب
املصلحة والرشكاء الرئيسيني لتعميق أثرها واتباع نهج
منسق إزاء املبادرات الحالية واملقبلة .ويشمل ذلك الرشاكات
االسرتاتيجية مع املنظمات الزميلة ضمن منظومة األمم املتحدة.
فعىل سبيل املثال ،تعمل اليونيدو ،يف إطار برنامجها للرشاكة
ُ
القطرية يف إثيوبيا ،مع مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
(األونكتاد) عىل وضع اسرتاتيجية وطنية لتنظيم املشاريع،
مع الرتكيز بشكل قوي عىل الشباب واملرأة .وباملثل ،تتشارك
املنظمة مع منظمة األغذية والزراعة لوضع برنامج مشرتك
كبري الحجم بشأن تنظيم الشباب للمشاريع يف األعمال التجارية
الزراعية يف أفريقيا.
وتتعاون اليونيدو أيضا ً مع رشكاء مؤسسيني مثل االتحاد
األوروبي والبنك الدويل ومرصف التنمية األفريقي ومنظمات
شبابية من قبيل الرابطة الدولية لطالب علوم االقتصاد وإدارة
األعمال ( )AIESECوالرابطة الدولية للغرف التجارية ورابطات
األعمال التجارية للشباب يف البلدان التي تعمل بها والرشكاء من

القطاع الخاص ،مثل هيوليت باكارد وأورانج وسكانيا وفولفو،
ومؤسسات مثل .Fondazione CRT
وعىل الصعيد العاملي ،تحظى اليونيدو بمكانة جيدة يف
أوساط القادة املواضيعيني يف تنظيم املشاريع والتشغيل الذاتي
للشباب ،من خالل مشاركتها املستمرة يف الشبكة املشرتكة بني
الوكاالت بشأن تنمية الشباب ،والفصل الخاص بالعمل للمجلس
االقتصادي واالجتماعي ،واملبادرة العاملية لتوفري فرص العمل
الالئق للشباب .ويف إطار هذه األخرية ،تندرج اليونيدو ضمن
الوكاالت الرائدة يف املجال املواضيعي بشأن تنظيم املشاريع
والتشغيل الذاتي للشباب ،وقد شاركت يف تنظيم "منتدى تنظيم
املشاريع والتشغيل الذاتي للشباب" يف دورته األوىل التي عُ قدت
يف داكار يف ترشين الثاني/نوفمرب.

المستوى الكلي

المستوى المتوسط

المستوى الجزئي

تقديم الدعم في إجراء حوار
سياساتي شامل لتهيئة نظام
مؤات لتوظيف الشباب
إيكولوجي
ٍ
وتنظيمهم المشاريع

تطوير قدرات مقدمي خدمات
تنمية األعمال المالية وغير
المالية كي ّ
يلبوا احتياجات
الشباب على نحو أفضل

تقديم دعم خدمات تطوير
األعمال إلى الشباب لزيادة فرصهم
التجارية من خالل تطوير المهارات
والوصول إلى التمويل واألسواق
والشبكات واالستثمار

4
النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية
تهدد أوجه عدم املساواة وتزايد عدم االستقرار السيايس والتوترات التجارية الناشئة بزعزعة االنتعاش االقتصادي
العاملي يف ظل تزايد الضغوط عىل مستويات االستثمار .وملواجهة هذه املخاطر وتمهيد الطريق للتنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة ،من الرضوري تهيئة ظروف اقتصادية تكفل توزيع فوائد النمو عىل نطاق أوسع .وتعمل
اليونيدو عىل تهيئة فرص متكافئة للبلدان النامية التي تواجه تحديات بالغة يف الوصول إىل سالسل القيمة العاملية.
وتساعد املنظمة يف بناء القدرات التجارية من خالل برامج ترفع مستوى اإلنتاجية لدى املنشآت الصغرية
واملتوسطة ،وتيرس نقل التكنولوجيا ،وتتيح تحسني سبل الوصول إىل األسواق العاملية .كما تساعد الحكومات يف تلبية
معايري االمتثال من أجل زيادة قدرتها التنافسية ،ويف الوقت نفسه تستخدم قوتها بوصفها جهة جامعة لتبادل أفضل
املمارسات وتشجيع االبتكار واجتذاب املستثمرين .وتدعم اليونيدو أيضا ً تطوير تنظيم املشاريع عن طريق بناء
املهارات التجارية وتهيئة بيئة أكثر مؤاتاة ملن ِّ
ظمي املشاريع.
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تشكل املنشآت الصغرية واملتوسطة محركات النمو الرئيسية يف
البلدان النامية ،حيث تمثل أغلبية الوظائف املستحدَثة .وبذلك
فإن قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة املزدهر واملنفتح
والحديث يصبح أساسيًّا من أجل تعزيز نمو أكثر إنصافا ً
وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
بيد أن العديد من املنشآت الصغرية واملتوسطة تواجه
تحديات يف الدخول إىل سالسل القيمة العاملية .وتشمل هذه
التحديات ضعف بيئة األعمال؛ والصعوبات املرتبطة باستيفاء
معايري جودة املنتجات واملعايري البيئية؛ واالفتقار إىل املوارد،
من قبيل التمويل واملهارات وشبكات املعارف .ويتوقف نجاح
تلك املنشآت أيضا ً عىل قدرتها عىل االبتكار واالستثمار ،وهو
ما يمكن أن يعيقه وجود بيئة تنظيمية غري داعمة.
وتعمل اليونيدو عىل تقديم برامج تدريب مصمَّ مة
خصيصا ً لرفع مستويات اإلنتاجية والكفاءة لدى املنشآت
الصغرية واملتوسطة بما يتماىش مع احتياجاتها الخاصة،
ووضع املعايري واملهارات التي تحتاجها لالزدهار يف سالسل
القيمة العاملية التنافسية .ويتيح ذلك بدوره فرصا ً للحصول
عىل التمويل والتكنولوجيا الالزمني إلنشاء اقتصادات قادرة
عىل الصمود وتحسني سبل كسب العيش.
وتبني املنظمة القدرات أيضا ً باتباع نهج "املجموعات"،
الذي يجمع املنشآت الصغرية واملتوسطة العاملة يف الصناعات
التكاملية .وتستفيد هذه املنشآت من املعارف املشرتكة ومن
تقاسم املرافق ،وهو ما يؤدي إىل خفض التكاليف وتحسني
الكفاءة اإلدارية .ويتواصل تطوير تبادل املعارف من
خالل املشاورات الجارية مع أصحاب املصلحة ،مما يعزز
املمارسات الفضلى.
وتساعد اليونيدو أيضا ً املنشآت الصغرية واملتوسطة
عىل التكيف مع التكنولوجيا الجديدة التي تقود مجاالت مثل
التجارة اإللكرتونية ،التي يُتوقع أن تمثل نحو  ١٥يف املائة
من مجموع تجارة التجزئة بحلول عام  ،٢٠٢٠أي ضعف
حجمها يف عام  .٢٠١٥وتؤثر وترية التطور الرسيعة هذه

تأثريا ً عميقا ً عىل شبكات اإلنتاج العاملية ومنشآت تجارة
التجزئة ،حيث تهيئ الفرص للمنشآت الصغرية واملتوسطة
لتدويل أعمالها التجارية.
ومن بني االقتصادات الصاعدة ،تقود مجموعة بلدان
الربيكس تنمية التجارة اإللكرتونية .بيد أن هذه البلدان تواجه
تحديات من قبيل تفاوت نظم التجارة اإللكرتونية وتدنِّي البنى
مجالي تكنولوجيا املعلومات والدعم اللوجستي.
التحتية يف
ْ
ويف عام  ،٢٠١٦أطلقت اليونيدو مرشوعا ً مدته سنتان
ملعالجة بعض هذه املسائل .ولتعزيز تنمية املنشآت الصغرية
ُ
املنظمة
واملتوسطة عن طريق التجارة اإللكرتونية ،استهدفت
املنشآت الصغرية واملتوسطة ومق ِّرري السياسات ومراكز
الفكر ومنصات التجارة اإللكرتونية.
واستحدثت اليونيدو برنامجا ً تدريبيًّا يف مجال التجارة
اإللكرتونية لتزويد املنشآت الصغرية واملتوسطة بأساس قوي
يف مفاهيم التجارة اإللكرتونية وإكسابها املهارات الالزمة
لالندماج يف سالسل اإلمداد العاملية الراسخة ،وتعزيز تبادل
املعارف ،وتعزيز نقل التكنولوجيات ،وإبراز أهمية البنى
التحتية واملعايري العالية الجودة يف التجارة اإللكرتونية.
وأرست اليونيدو أيضا ً إطارا ً للحوكمة الجيدة وتحالفا ً صناعيًّا
من أجل تعزيز الرشاكات العابرة للحدود يف مجال التجارة
اإللكرتونية.
ويستفيد التعاون يف املجاالت الصناعية بني البلدان
املتقدمة والنامية من الوسطاء املحايدين الذين يدعمون
ويؤيدون االستثمار الذي ينطوي عىل منفعة متبادلة وفرص
نقل التكنولوجيا .وتَ ُس ُّد اليونيدو ،من خالل مكاتبها لرتويج
االستثمار والتكنولوجيا الكائنة يف تسع مدن يف ثمانية بلدان
(االتحاد الرويس وأملانيا وإيطاليا والبحرين وجمهورية كوريا
والصني (بيجني وشنغهاي) ونيجرييا واليابان) ،ثغرات
االستثمار والتكنولوجيا العاملية.

دفع الكفاءة في صناعة مكوِّنات السيارات
في الهند
يُعترب النمو الرسيع لالقتصاد الهندي مفيدا ً لصناعة مكوِّنات
السيارات يف البلد حيث يواصل الطلب لدى الطبقة املتوسطة
حفز مبيعات السيارات .بيد أن كثريا ً من العدد الكبري من
املنشآت الصغرية واملتوسطة التي تشكل هذا القطاع ال تستويف
متطلبات الجودة ملصنِّعي املعدات األصلية ومصنِّعي الفئة
األوىل ملكوِّنات السيارات الذين يعملون عند مستوى أعىل يف
سلسلة اإلنتاج.
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مما منح املوظفني قدرا ً أكرب من التحكم وفهما ً أفضل لكيفية
الربط بني العمليات.
وساعدت مناقشات املوائد املستديرة املنتظمة عىل بناء
املعارف وتبادل املمارسات الفضلى واألفكار االبتكارية .وأدى
نجاح املرشوع إىل أن تطلب منشآت صغرية ومتوسطة أخرى
االنضمام إىل برنامج التدريب ،يف الوقت الذي ستتلقى فيه
تلك التي حرضت الجزء األول من التدريب تدريبا ً متقدما ً يف
عام .٢٠١٩
واستفاد من التدريب ما مجموعه  ١٥٢منشأة صغرية
ومتوسطة ،مما أدى إىل ارتفاع بلغ يف املتوسط نسبة  ٤٦يف
املائة يف اإلنتاجية والجودة يف مجموعة الرشكات املستهدفة.
كما كان هناك تحسن ملحوظ يف السالمة حيث أبلغ املوظفون
عن تحسن يف جودة أماكن العمل ونظافتها وتنظيمها.
وساعدت زيادة املهارات عىل توليد إحساس أكرب بالفخر
بني العاملني بسبب عملهم وزيادة مشاركتهم ،مع انخفاض
معدالت التغيب عن العمل.
ً
رصامة
ومن املرجح أن تزداد ظروف البيئة التشغيلية
يف املستقبل حيث تدفع شواغل البيئة والسالمة باتجاه تشديد
اللوائح التنظيمية ،كما أن التكنولوجيا الكاسحة تتطلب قدرا ً
أكرب من االبتكار واالستثمار.
ولالستفادة من فرص النمو وللمنافسة بفعالية يف سوق
رسيعة التغري ،ينبغي للمنشآت الصغرية واملتوسطة العاملة
ضمن ما يسمى مصنِّعي الفئة الثانية تحسني مهاراتها
ومعارفها التقنية.
وملعالجة هذه املسألة ،أطلقت اليونيدو مرشوعا ً مدته أربع
سنوات بالتعاون مع رابطة مصنِّعي مكوِّنات السيارات يف
الهند ،كجزء من برنامج رشاكة ملساعدة هذا القطاع.
وتُ ِّو َج هذا املرشوع يف عام  ٢٠١٨بتوظيف خرباء دوليني
لتدريب مدربني نُرشوا بعد ذلك يف منشآت صغرية ومتوسطة
محددة للعمل مع املديرين واملوظفني بشأن منهجيات
إنتاج جديدة.
ويف املجموع ،قدَّم  ١٦خبريا ً وطنيًّا التدريب العملي
للموظفني بشأن تقنيات التصنيع الرشيق التي تق ِّلل الهدر إىل
الحد األدنى ،وبشأن املبادئ التنظيمية.
وأ َ َل َّم أولئك املوظفون بتقنيات تحسني الجودة وكيفية
التعامل مع مشاكل التأسيس يف محطات العمل الخاصة بهم،

توفير تكنولوجيا التصنيع الذكي للمنشآت
الصغيرة والمتوسطة
تواجه املنشآت الصغرية واملتوسطة يف الصني بيئة متزايدة
الصعوبة ،مع ارتفاع التكاليف واحتدام املنافسة .ويشكل
اعتماد التكنولوجيا الذكية الجديدة املرتبطة بالثورة الصناعية
الرابعة أحد السبل التي يمكن بها للرشكات أن تزيد قدرتها
عىل املنافسة .وسيؤدي اعتماد عمليات تصنيع ذكية عىل امتداد
السلسلة إىل زيادة كفاءة الطاقة وخفض تكاليف اإلنتاج
وتهيئة بيئة عمل أوفر صحة.
ِّ
وتنفذ اليونيدو ،من خالل العمل مع املركز الدويل الصيني
للتبادل االقتصادي والتقني ،مرشوعا ً تجريبيًّا مدته ثالث
سنوات يف شنغهاي ،الصني ،لتحسني البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف املنشآت الصغرية واملتوسطة املحلية
لتمكينها من االستفادة من التصنيع الذكي.
وتد ِّرب اليونيدو املدربني الذين يعقدون بعد ذلك حلقات
عمل وحلقات دراسية بشأن التصنيع الذكي يف مجموعة
مختارة من رابطات األعمال التجارية والقطاعات الفرعية.
ويتلقى املشاركون تدريبا ً عىل التكنولوجيا واملمارسات
الجديدة ملساعدتهم عىل تغيري عمليات اإلنتاج والوصول إىل
الشبكات الدولية ،مما يتيح لهم تلبية احتياجات الزبائن عىل
نحو أفضل.
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وسوف يؤدي املرشوع التجريبي ،الذي يُنتظر توسيع
نطاقه ،إىل إذكاء الوعي بالتصنيع الذكي لدى املنشآت الصغرية
واملتوسطة يف شنغهاي ،بدعم من مؤتمر اليونيدو الدويل
للتصنيع الذكي الذي سيكون بمثابة منرب لتبادل اآلراء.
ويف الوقت نفسه ،تتعاون اليونيدو أيضا ً مع مركز الصني
الدولي للتبادل االقتصادي والتقني ،وهو الوكالة املعنية بتنسيق
مشاريع اليونيدو لدى حكومة الصني ،من أجل تعزيز شبكات
االبتكار العاملية .واستجابت اليونيدو إىل طلب من املركز إلنشاء
مركز شنغهاي العاملي لالبتكار يف مجال العلم والتكنولوجيا،
لتطوير االرتقاء التكنولوجي املستمر للمنشآت الصغرى
والصغرية واملتوسطة يف قطاعات التصنيع ذات األولوية.
وساعدت اليونيدو أيضا ً عىل إنشاء مؤتمر سنوي عن
االبتكار يف مجال العلم والتكنولوجيا عىل الصعيد العاملي،
يكون بمثابة منرب ملق ِّرري السياسات من أجل تبادل املعارف
بشأن أحدث التقنيات.
وعُ قِ َد "املؤتمر العاملي لالبتكار يف مجال العلم
والتكنولوجيا" يف دورته الثانية يف شنغهاي يف ترشين الثاني/
نوفمرب ،وو َّفر منتدى قيِّما ً لصانعي القرارات لعرض أحدث
التطورات يف مجال التكنولوجيا وإبراز الفرص املاثلة يف
املستقبل .وحرض املؤتمر نحو  ٥٠٠مشارك من األوساط
التجارية واألكاديمية والقطاع العام.
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إن فوائد التجارة الدولية معروفة جيداً ،فهي تتيح فرصا ً
تجارية واستثمارية أكرب ،مما يساعد عىل تعزيز فرص العمل
والحد من الفقر .ويمكنها زيادة القدرة التنافسية عن طريق
خفض تكاليف املدخالت وزيادة القيمة املضافة للمنتجات ،مما
يتيح للرشكات االرتقاء يف سلسلة القيمة العاملية .وهي تزيد
أيضا ً من الخيارات املتاحة ،وتشجع عىل االبتكار والتنويع.
بيد أن تراجع استقرار البيئة الدولية وإمكانية اندالع
حروب تجارية عاملية يهددان بإبطاء التدفقات التجارية.

ويمكن أن تكون البلدان النامية األكثر تأثرا ً نظرا ً الستجابة
املستثمرين للمناخ املفتقر إىل اليقني.
ويف ظل هذه الظروف غري املؤاتية ،ال تزال البلدان النامية
تواجه أيضا ً عقبات كبرية تعرتض دخول أسواق التصدير
الدولية بسبب استمرار تشديد الحواجز غري التعريفية ،مثل
اللوائح الخاصة باملنتجات وقواعد املنشأ .وينطبق ذلك بصفة
خاصة عىل أقل البلدان نموًّا ،بالنظر إىل ارتفاع مستوى الحواجز
غري التعريفية عىل املنتجات الزراعية ،التي تشكل الجزء األكرب
من صادراتها ،وعدم قدرتها عىل الوفاء بتكاليف االمتثال.
ولليونيدو سجل طويل يف مساعدة البلدان عىل التغلب
عىل هذه التحديات من خالل برامجها لبناء القدرات التقنية،
املصمَّ مة ملساعدة البلدان عىل تلبية معايري متزايدة الرصامة
فيما يتعلق باملنتجات من حيث الجودة والصحة والسالمة
والبيئة .وتحقيقا ً لهذه الغاية ،تدعم اليونيدو منظمات املعايري
ومختربات الفحص وهيئات االعتماد عىل الصعيد الوطني
من أجل ضمان فعاليتها .ويمكن أن يتأتى ذلك من خالل
تدريب املوظفني يف املنشآت الصغرية واملتوسطة ورابطات
األعمال التجارية واملؤسسات الوطنية ،وكذلك من خالل نقل
التكنولوجيا املالئمة.
وتوفر اليونيدو أيضا ً طائفة واسعة من الخدمات املقدمة
للمنشآت التجارية يف البلدان النامية من أجل تحسني أدائها من
حيث املسؤولية االجتماعية للرشكات .وتشمل هذه الخدمات
إنشاء منصات املسؤولية االجتماعية للرشكات لتعزيز الرشاكة
بني القطاعني العام والخاص؛ وتقديم الدعم إىل الرشكات
لتطوير األخالقيات والشفافية فيما يخص قطاعات محددة،
استنادا ً إىل املعايري الدولية؛ وتوفري التدريب يف املوقع للخرباء
املحليني الذين يمكنهم بعد ذلك دعم املنشآت واملؤسسات
التجارية؛ وتنفيذ التدخالت الرائدة ملواصلة بناء املهارات
عىل أرض الواقع؛ وإنشاء مراكز وشبكات االمتياز يف مجال
املسؤولية االجتماعية للرشكات.

دعم برامج الجودة الوطنية في السودان
يفتقر السودان حاليًّا إىل البنى التحتية املالئمة لقياس معايري
وجودة منتجاته ،مما يلحق الرضر بالقدرة التنافسية ويمنع
الصناعة من تعظيم إمكاناتها إىل الحد األقىص للتبادل التجاري
عىل الصعيدين الدويل والوطني.
وعليه ،فإن دعم الرشكات لتلبية املعايري الوطنية والدولية
واالمتثال للنظم التقنية أمر بالغ األهمية لتعزيز النمو املستدام
وحماية صحة الشعب السوداني وسالمته.
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ويف مرشوع مدته عامان ،انتهى يف كانون األول/
ديسمرب  ٢٠١٨وموَّلته املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل
التجارة ،قدمت اليونيدو املساعدة التقنية إىل السودان للتغلب
عىل الحواجز التقنية للتجارة عن طريق تعزيز بُناه التحتية
الوطنية املتعلقة بالجودة وقدراته يف مجال االعتماد.
وركز الجزء األول من املرشوع ،الذي ن ُ ِّفذَ كجزء من
"مبادرة املعونة لصالح التجارة يف الدول العربية" ،عىل
وضع سياسة وطنية للجودة .وساعدت اليونيدو اللجنة
الوطنية للسياسة املتعلقة بالجودة يف البلد يف إرساء واعتماد
اسرتاتيجية تتماىش مع اتفاق منظمة التجارة العاملية
املتعلق بالحواجز التقنية للتجارة .وسيساعد ذلك الحكومة
عىل تطوير التوحيد القيايس واملقاييس واالعتماد وتقييم
املطابقة لديها.
ويتعلق العنرص الثاني من املرشوع بتوطيد البنية التحتية
لالعتماد عن طريق التعاون فيما بني بلدان الجنوب .واختريت
تونس ،استنادا ً إىل خربتها املتقدمة يف هذا املجال ،لالضطالع
بأنشطة بناء القدرات ملساعدة السودان عىل توفري خدمات
اعتماد معرتف بها دوليًّا ملختربات الفحص واملعايرة.
ويف املجمل ،د َّرب خرباء تونسيون  ١٥من املقيِّمني
ُ
الرئيسيني والتقنيني من املجلس السوداني لالعتماد ،وأريس
نظام إداري ،وهناك ثالثة مختربات سودانية قيد الحصول
عىل شهادات اعتماد معرتف بها دوليًّا.

تنمية مهارات تنظيم المشاريع
1

القضاء على
الفقر

8

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

2

القضاء التام
على الجوع

9

3

الصحة
الجيدة والرفاه

4

التعليم
الجيد

5

المساواة بين
الجنسين

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

يضطلع تنظيم املشاريع ،بوصفه املحرك الرئييس للعمالة
والنمو ،بدور مهم يف التنمية املستدامة والقضاء عىل الفقر.
وفيما يتعلق باألفراد ،فهو يهيئ لهم الفرصة لتطبيق مهاراتهم
ومعارفهم .وعىل نطاق أوسع ،فهو يمكن أن يساعد الفئات
املحرومة ،مثل النساء والشباب ،يف الحصول عىل عمل مثمر.
ويف البلدان النامية ،يتزايد تنظيم املشاريع .وقد شهدت
أفريقيا عىل وجه الخصوص طفرة يف السنوات األخرية،
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حيث يُطلِق أكثر من ُخمس السكان يف سن العمل رشكات
ناشئة .وتُعَ ُّد جنوب أفريقيا ورواندا والسنغال وكينيا من بني
البلدان التي تزدهر فيها الرشكات الناشئة .وهي قنوات مهمة
لالبتكار .ولكن يف العديد من البلدان ،يحول تدنِّي املهارات
والتطور التعليمي وتعذُّر الوصول إىل املوارد والبيئة التجارية
التقييدية دون بلوغ من ِّ
ظمي املشاريع إمكاناتهم الكاملة.
ويشار إىل برنامج مناهج تدريس تنظيم املشاريع أعاله
باعتباره مبادرة رئيسية لليونيدو لدعم الشابات والشبان.
وهو يعزز القدرات الوطنية عىل دعم من ِّ
ظمي املشاريع وتطوير
املهارات وإتاحة فرص العمل ،وخصوصا ً يف صفوف الشباب.
ويضم الربنامج منهجا ً دراسيًّا للتنظيم العملي للمشاريع يف
املدارس الثانوية والكليات املهنية لبناء املهارات التجارية لدى
الشباب .ويتعلم البنني والبنات يف املناطق الحرضية والريفية
عىل السواء كيفية تحويل األفكار إىل أفعال من خالل استكشاف
اإلبداع واالبتكار واملخاطرة ،مع اإلملام يف الوقت نفسه بمهارات
التخطيط واإلدارة.
وإىل جانب إنشاء الربنامج ،تعمل اليونيدو مع الحكومات
ملساعدتها عىل وضع برامجها الخاصة لالستجابة لالحتياجات

واألولويات الخاصة ،وتيسري تبادل املعلومات ،بحيث يمكن
استخالص الدروس .وحتى اآلن ،ن َ َّفذَ  ١١بلدا ً برنامجا ً
ملناهج تدريس تنظيم املشاريع استفاد منها أكثر من
مليوني طالب.
ْ
ومن بني التطورات التي شهدها عام  ٢٠١٨ما يلي:
تنظيم حلقة عمل للتوعية بتنظيم املشاريع يف أفغانستان
استضافتها اليونيدو وحرضها  ٩٠مشاركا ً من وزارات
التعليم والصناعة والزراعة ،تبعها يومان من حلقات عمل
تخطيط املفاهيم لفائدة خرباء املناهج الدراسية كجزء
من إصالح مق َّرر للمناهج الدراسية والتزام من الحكومة
بوضع برنامج وطني؛ وتدريب  ٦٩من مدربي املعلمني من
ثماني مدارس صناعية وتجارية وزراعية يف مرص لتحديد
وإدماج مهارات تنظيم املشاريع يف دروسهم ،استفاد منه
نحو  ٨٠٠طالب؛ وتدريب املعلمني وموظفي وزارة التعليم
يف نيجرييا بشأن املناهج الدراسية املنقحة يف مجال الحرف
وتنظيم املشاريع والتدريس الجديد القائم عىل املتعلم،
وهو ما أدى إىل اكتساب  ٧٢٠طالبا ً مهارات جديدة يف ست
مدارس ثانوية تجريبية.

اليونيدو في جنيف
يرتكز يف جنيف عدد كبري من منظمات األمم املتحدة واملنظمات
الدولية األخرى ،وهي مكان رئييس لالجتماعات الحكومية
الدولية ،كما أنها مركز تشغيلي لألمم املتحدة فيما يتعلق
بتنفيذ خطة عام  ،٢٠٣٠ولذا فإن مكتب اليونيدو يضطلع
بدور بالغ األهمية يف تعزيز مركز املنظمة االسرتاتيجي يف
جنيف ،حيث يقيم اتصاالت وثيقة مع البعثات الدائمة لدى
اليونيدو الكائنة هناك ،ويع ِّزز التعاون مع املنظمات الدولية
األخرى الكائنة يف جنيف.
ويف املتوسط ،تشارك اليونيدو يف جنيف فيما بني ١٠٠
و ٢٠٠مؤتمر واجتماع وحلقة عمل يف السنة ،وتقيم رشاكات
وعالقات تعاون وثيقة مع كيانات األمم املتحدة ،وخصوصا ً يف
مجاالت التجارة واالستثمار والتكنولوجيا.

ومن األنشطة البارزة يف عام  ٢٠١٨عقد حلقة
نقاش رفيعة املستوى بشأن "حشد االستثمار من
أجل التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف
أفريقيا" ،نُظمت يف سياق منتدى االستثمار العاملي
التابع لألونكتاد ،واملؤتمر الدويل بشأن "سبل الحصول
عىل األدوية الجيدة النوعية يف أفريقيا وغريها من
املنتجات الطبية يف أفريقيا الناطقة بالفرنسية" ،الذي
نظمته املنظمة الدولية للفرنكوفونية ،ودورة استثنائية
بشأن مؤتمر القمة العاملية املعني بالصناعات التحويلية
والتصنيع ،الذي نُظم بالتعاون مع االتحاد الدولي
لالتصاالت.
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دعم صناعة المستحضرات الصيدالنية في البلدان النامية
تحظى عملية تطوير صناعة املستحرضات الصيدالنية
املحلية عالية الجودة حاليًّا باعرتاف واسع النطاق باعتبارها
عنرصا ً مهمًّ ا يف تحسني سبل الوصول إىل األدوية املأمونة
وامليسورة التكلفة يف البلدان النامية وأقل البلدان نم ًّوا.
ويمكنها أيضا ً أن تسهم يف إقامة اقتصادات قائمة عىل
املعرفة وإيجاد وظائف عالية القيمة ،سواء بصورة مبارشة
أو من خالل دعم الصناعات.

وتعمل اليونيدو بشكل وثيق مع العديد من الرشكاء،
بمن فيهم مفوضية االتحاد األفريقي وبرنامج األمم املتحدة
املشرتك بشأن األيدز وفريوسه ومنظمة الصحة العاملية .كما
تتواصل بقوة مع القطاع الخاص من خالل دعم الرابطات
التجارية ،وهي تعمل مع  ١٢٠رشكة لتقييم امتثالها ملعايري
الجودة وتزويدها باملشورة.

ومنذ عام ِّ ،٢٠٠٦
تنفذ اليونيدو برنامجا ً بشأن هذه
املسألة بدعم من أملانيا .وهي تركز الجزء األكرب من أعمالها
عىل البلدان واملناطق يف أفريقيا ،وتُعترب الصناعة اآلن كإحدى
األولويات يف إطار العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا.
وقد ُس ِّل َ
ط الضوء عىل أهمية ذلك يف عام  ،٢٠١٨حيث ركز يوم
التصنيع يف أفريقيا عىل صناعة املستحرضات الصيدالنية.

ومن خالل رشاكة مع منظمة الصحة لغرب أفريقيا،
اعتُمد إطار لفائدة منطقة الجماعة االقتصادية لدول غرب
أفريقيا (اإليكواس) لتوجيه تطوير الصناعة التحويلية بشكل
متسق عىل نطاق الدول األعضاء الخمس عرشة يف عام .٢٠١٨
وأقر مجلس التنمية الصناعية يف ترشين الثاني/نوفمرب طلب
اتفاق عالقة من منظمة الصحة لغرب أفريقيا لوضع نهج
شامل لتنفيذ اإلطار يف جميع أنحاء املنطقة.

ولتحقيق الفوائد يف مجايل ْ الصحة والتنمية الصناعية،
ينبغي للصناعة املحلية أن تنتج منتجات تتسم بالجودة
العالية ويرس التكلفة .وتعتمد اليونيدو نهجا ً شموليًّا لدعم
الصناعة ،حيث تسدي املشورة بشأن تهيئة بيئة مؤاتية
يمكن فيها تحقيق هذه الغايات.

وبالنظر إىل الفوائد الواسعة النطاق للمرشوع ،تهدف
اليونيدو إىل اعتماد نهج برنامجي يم ِّكنها من توسيع نطاق
األنشطة ،وتوظيف قوتها التنظيمية ،وتحقيق تقدم دائم
صوب املساهمة يف أمور منها الهدفان  ٣و ٩من أهداف
التنمية املستدامة.

25
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االضطالع بدور ريادي في إقامة بىن تحتية جيدة
من املهم ،يف بيئة تجارية حديثة وشديدة التنافسية ،أن تتاح
للمنشآت التجارية سبل الوصول إىل أسواق جديدة واملنافسة فيها.
ويتمثل أحد العنارص الحاسمة األهمية يف هذا األمر يف القدرة عىل
إظهار أن السلع والخدمات تمتثل للمعايري الدولية من حيث النوعية
والسالمة .ولدى الحكومات دور رئييس تؤديه يف توفري اإلطار
الصحيح لسياسة الجودة لدعم املنشآت التجارية يف االمتثال إىل
مجموعة متزايدة التعقيد من القواعد واألنظمة املتعلقة بالجودة
والتوحيد القيايس واالعتماد والقياس واملطابقة .ويف العديد من
البلدان النامية ،كثريا ً ما يُفتقر إىل تلك األدوات السياساتية.

االحتياجات املحددة عىل امتداد سالسل قيمة متنوعة ،مثل الفواكه
والخرضاوات يف غرب ووسط أفريقيا ،والبن يف غرب أفريقيا
ووسطها ورشقها ،ومستحرضات التجميل يف كولومبيا.
وتؤدي كفالة اتساق سياسة الجودة مع بيئة األعمال
التجارية وتلبيتها ملتطلبات األسواق إىل تيسري زيادة سبل وصول
املنشآت التجارية إىل األسواق ،وتوفري فرص استثمارية جديدة،
ومن ث َّم مساعدة الرشكات عىل تعزيز قدرتها التنافسية.
ومن األمثلة الناجحة عىل ذلك برنامج بدأ يف عام  ٢٠٠١مع
االتحاد األوروبي لتطوير ثقافة النوعية داخل منطقة الجماعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا (اإليكواس) .ومنذ عام ،٢٠١٤
يستمر تنفيذ املرشوع ضمن مرحلته الثالثة تحت اسم "برنامج
نظام النوعية يف غرب أفريقيا" .ويتمثل أحد املك ِّونات املهمة
للربنامج يف العمل عىل تحسني مختربات الفحص يف املنطقة،
للتحقق من املنتجات يف ضوء املعايري الدولية.

وتمثل اليونيدو أكرب الجهات الفاعلة املتعددة األطراف من
حيث تطوير البنى التحتية املتّسمة بالجودة .ويحفل سجلها بأكثر
من  ٤٠عاما ً من دعم البلدان الرشيكة من أجل النهوض بقدرتها
التنافسية من خالل تحقيق الجودة واالمتثال للمعايري.
وتساعد اليونيدو ،باستخدام التدخالت املحددة األهداف التي
تعزز القدرات الوطنية عىل التوحيد القيايس واملقاييس وتقييم
املطابقة واالعتماد ومراقبة األسواق ،البلدان عىل بناء البنى التحتية
للحوكمة الرشيدة والجودة من أجل تطوير القدرات اإلنتاجية
والتمكن من توسيع قاعدة صادراتها.
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وتعتمد املنظمة نهجا ً قائما ً عىل الطلب،
مع الرتكيز بقوة عىل القطاع الخاص
واحتياجات املستهلكني عىل
الصعيدين الوطني
واإلقليمي .وتتيح لها
هذه االسرتاتيجية
التكيف مع

ويف إطار الربنامج ،تطور مرشوع مختربات البيئة واألعمال
التجارية الزراعية ( )ENVALيف كوت ديفوار من بدايات
متواضعة يف عام  ،١٩٩٩بمساحة قدرها  ٥٠مرتا ً مربعا ً ورأسمال
قدره  ١ ٧٠٠دوالر إىل عملية كربى تضم بعض أهم
املختربات الفيزيائية-الكيميائية والتحليل
امليكروبيولوجي يف غرب أفريقيا،
حيث يزيد رأسماله عىل
 ٦٠٨ ٠٠٠دوالر
ال
وي َْشغل مبني ْْي.
مس
ال م

االرتقاء باملنشآت

إذكاء الوعي

تطوير سالسل القيمة

بناء القدرات
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اليونيدو مرشوعا ً يف عام  ٢٠١٧لزيادة القدرة والوعي بأهمية
وضع وتنفيذ سياسات فعالة بشأن النوعية .وأُطلعت البلدان
النامية عىل معارف موحَّ دة بشأن البنية التحتية للسياسة
املتعلقة بالنوعية ،بما يم ِّكنها من تحسني بناها التحتية املتعلقة
بالنوعية وأطر التنظيم التقني من أجل زيادة سبل الوصول
إىل األسواق.

دعمت اليونيدو خمتبرات البيئة واألعمال التجارية الزراعية
يف كوت ديفوار

وقد اتسع نطاق مرشوع  ENVALعىل الصعيد الوطني،
فأُنشئ يف إطاره أول مخترب لتحليل املنسوجات يف املنطقة دون
اإلقليمية .كما اتسع نطاق أنشطة املرشوع لتشمل تحليل الرتبة
وأوراق النبات والنفط ،إىل جانب قياس الضجيج ونوعية الهواء،
وأُريس عدد من الرشاكات مع رشكات من القطاع الخاص .وقال
ماتنني سيسيه ،مدير الجودة يف كارفور ،بشأن مشاركة رشكته
يف املرشوع" :إن موثوقية تحاليل مختربات  ENVALوتنافسية
تكاليف اختبارها وتوقيتاتها التنفيذية املثلى وإدارتها الجيدة
لعالقتها مع كارفور تفرس اختيارنا لهذه املجموعة منذ عام
 ٢٠١٥الختبار منتجاتنا".
ورغم هذه النجاحات وغريها ،فقد تمثل أحد العوامل
التي تعيق تطوير نوعية أفضل للبنية التحتية يف غياب التوافق
يف اآلراء بشأن كيفية تعريفها .ولسد هذه الفجوة ومساعدة
البلدان عىل التوجه صوب مسار أوضح يف املستقبل ،أطلقت

ومن خالل العمل مع الرشكاء من الشبكة الدولية للبنى
التحتية الخاصة بالنوعية ( ،)INetQIأصدر املرشوع املم َّول من
فنلندا مجموعة من التوصيات لفائدة البلدان النامية ،استنادا ً إىل
استعراض شامل لجميع البيانات املتعلقة بأطر البنى التحتية
املتعلقة بالجودة عىل نطاق البلدان ،مع تسليط الضوء عىل
أفضل املمارسات ودراسات الحاالت اإلفرادية.
واتُّفق عىل األبعاد الرئيسية لتطوير السياسة املتعلقة
بالنوعية ،وهي االتساق والتحسني والحوكمة والشمول
واالستدامة ،وتلتها مجموعة من املبادئ التوجيهية من أجل
وضع السياسة املتعلقة بالنوعية وتنفيذها .وأُطلقت املبادئ
التوجيهية للسياسة املتعلقة بالنوعية ،والدليل التقني بشأن
السياسة املتعلقة بالنوعية ،والدليل العملي للسياسة املتعلقة
بالنوعية ،يف حدث جانبي نُظم بالتعاون مع أمانة الدولة
للشؤون االقتصادية يف سويرسا خالل اجتماع لجنة منظمة
التجارة العاملية املعنية بالحواجز التقنية للتجارة ،املعقود يف
جنيف يف حزيران/يونيه .٢٠١٨
وتتيح مجموعة املبادئ لكل بلد تكييف وتطويع
َ
البلدان عىل
التوجيهات مع احتياجاته املحددة .كما تساعد
تطوير سياساتها وبناها التحتية املتعلقة بالنوعية لتلبية
احتياجاتها عىل أفضل نحو يف مرحلة معينة من تنميتها ،وذلك
من أجل تيسري الوصول إىل األسواق العاملية.

تنفيذ بنى تحتية متعلقة بالنوعية
وحافظة متعلقة بالتجارة حاليًّا بقيمة
تزيد على  150مليون يورو

دعم أكثر من  600مختبر في
السنوات األخيرة في حصولها على
االعتماد الدولي

مساعدة أكثر من  100بلد على تطوير
بناه التحتية المتعلقة بالنوعية

توجيه أكثر من  2 000منشأة
على طريق اعتماد نظم اإلدارة

5

حماية البيئة
تخضع النظم اإليكولوجية لضغط متزايد يف وقت يهدد فيه النمو السكاني وتزايد االستهالك والتوسع الحرضي
باستنفاد املوارد الشحيحة أصالً وبمفاقمة آثار تغري املناخ .وتعمل اليونيدو عىل بناء نظم تحقق النمو والرخاء
من خالل حماية البيئة .وهي تساعد االقتصادات النامية والصاعدة عىل بناء نظم متكاملة لإلنتاج األنظف ،والحد
من اآلثار البيئية للتصنيع ،ويف الوقت نفسه إيجاد الطرق املؤدية إىل االقتصاد الدائري عن طريق تقديم املشورة
التقنية والسياساتية إىل الحكومات واملنشآت التجارية بشأن كيفية التحول إىل نظم الطاقة األنظف واألكثر كفاءة.
كما تضطلع املنظمة بدور رئييس يف مساعدة الدول األعضاء عىل الحد من استخدام املواد الكيميائية الضارة
املستنفدة لألوزون وغريها من امللوثات السامة ،ومن ث َّم التخلص منها تدريجيًّا ،بما يساعد عىل تحسني التنوع
البيولوجي واملناخ والصحة يف املستقبل.
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َّ
اإلنتاج الصناعي المتسم بالكفاءة في
َّ
استخدام الموارد وبقلة انبعاثات الكربون
1

القضاء على
الفقر

13

2

القضاء التام
على الجوع

7

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

12

االستهالك
واإلنتاج
المسؤوالن

العمل
المناخي

يضع استنفاد املوارد املحدودة ،وتزايد السكان ،والتوسع
الحرضي الرسيع ،وتنامي مستويات استهالك الطبقة
املتوسطة ،والتلوث ،والتغري املناخي البرشي املنشأ ،ضغوطا ً
هائلة عىل نظم العالم االقتصادية واإليكولوجية .وتعمل
اليونيدو عىل مواجهة هذه االتجاهات من خالل مساعدة الدول
األعضاء عىل االنتقال إىل اإلنتاج الصناعي املتكامل واملتّسم
بالكفاءة يف استخدام املوارد وبق ّلة انبعاثات الكربون .وذلك
من شأنه تخفيف الضغط عىل املوارد والبيئة واملساعدة عىل
تحقيق خطة عام .٢٠٣٠
ودعما ً لهذه األهداف ،تعمل اليونيدو عىل تعزيز التصميم
األخرض ،واإلصالح وإعادة االستخدام ،ومعالجة نهاية
العمر للمنتجات .وهي تقدم أيضا ً املساعدة التقنية للمنشآت
والحكومات بشأن تقنيات اإلنتاج األنظف واملتّسم بكفاءة
استخدام املوارد .وترفع هذه الطرائق الكفاءة ،وتح ُّد من
استخدام املواد الضارة بيئيًّا يف العمليات الصناعية ،مما يؤدي
إىل تحسني األداء االقتصادي والبيئي واالجتماعي آلالف
الصناعات التحويلية.
ويضطلع بمهام مركز التنسيق ألنشطة اليونيدو يف
هذا املجال الربنامجُ املشرتك لإلنتاج األنظف واملتّسم بكفاءة
استخدام املوارد ،الذي يدار بالتعاون مع برنامج األمم
املتحدة للبيئة .وعىل مدى فرتة عمل الربنامج ،أقرت اليونيدو
 ١٦مرشوعا ً بميزانية إجمالية قدرها  22.9مليون دوالر،
وثمانية مشاريع ع َرضية بقيمة إجمالية قدرها  ٦٠مليون
دوالر .وحتى عام  ،٢٠١٧كان هناك  ١٢مرشوعا ً إضافيًّا
بمكوِّنات أو صالت ترتبط باإلنتاج األنظف واملتّسم بكفاءة
استخدام املوارد قيد التنفيذ أو عىل وشك اإلطالق .وبحلول
نهاية عام  ،٢٠١٧بلغ مجموع قيمة املشاريع املتعلقة باإلنتاج
األنظف واملتّسم بكفاءة استخدام املوارد أكثر قليالً من
 ٥٨٠مليون دوالر.

وعُ قدت حلقة العمل النهائية لإلنتاج األنظف واملتّسم
بكفاءة استخدام املوارد يف بانكوك يف ترشين األول/أكتوبر
 ،٢٠١٨حيث أتاحت الفرصة للتف ُّكر يف النجاحات والتحديات
املرتبطة بالربنامج الذي قدم املشورة التقنية والسياسية
بشأن العمليات املراعية للبيئة بشكل مبارش إىل مئات
الرشكات والحكومات يف  ١٣بلدا ً يف حني طالت آثاره غري
املبارشة آالفا ً أخرى.
وسيتواصل عمل اإلنتاج األنظف واملتّسم بكفاءة استخدام
املوارد اآلن يف إطار الربنامج العاملي للمجمّ عات الصناعية
اإليكولوجية .ويسعى الربنامج العاملي إىل توسيع نطاق نهج
اإلنتاج األنظف واملتّسم بكفاءة استخدام املوارد من خالل
هيكل املجمّ عات الصناعية اإليكولوجية ،الذي يجمع املنشآت
يف إطار نظام إداري مشرتك واحد ،مما يتيح لها تقاسم املوارد
وتبادلها وتطوير أوجه جديدة للكفاءة .ويف كانون األول/
ديسمرب  ،٢٠١٧اشرتكت اليونيدو ومجموعة البنك الدويل
والوكالة األملانية للتعاون الدويل يف إصدار "اإلطار الدويل
املمارس املرتبط به.
للمجمّ عات الصناعية اإليكولوجية" ودليل
ِ
ويف عام  ،٢٠١٨جددت اليونيدو أيضا ً
ْ
برنامجي
بيئيني رئيسيني برعاية االتحاد األوروبي ،هما :برنامج
 ،SwitchMedالذي يدخل مرحلة ثانية ،بما يف ذلك مكوِّن
نقل التكنولوجيا السليمة بيئيًّا ()MED TEST III؛ وبرنامج

يف كينيا ،شملت تدخالت اإلنتاج األنظف واملتّسم بكفاءة
استخدام املوارد االستعاضة عن الشاحنات التي تعمل بالديزل
بنظام طريق َحبلي لنقل أوراق الشاي

حماية البيئة

"تخضري االقتصادات يف الجوار الرشقي لالتحاد األوروبي"
( ،)EaP Greenالذي سيتواصل يف إطار مبادرة "االتحاد
األوروبي من أجل البيئة" (.)EU4Environment

المؤتمر الخامس للصناعة الخضراء

تعزيز االنتقال إلى اقتصاد دائري
تعتمد اليونيدو منذ فرتة طويلة ،يف إطار سعيها إىل تحقيق
التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وأهداف التنمية
املستدامة ،األفكار التي يقوم عليها االقتصاد الدائري .وهي
تضع حاليًّا هذه األهداف بصورة متزايدة يف صميم برامجها،
سواء يف إدارتها املعنية بالبيئة أو عىل نطاق املجاالت األخرى
التي تُعنى بها املنظمة.
وتقوم الفكرة األساسية لالقتصاد الدائري عىل التجديد
حيث يتحول صنع املنتجات واستخدامها والتخلص منها،
بدءا ً باستخراج املواد الخام إىل اإلنتاج والتوزيع واالستخدام
وإدارة النفايات والتخلص النهائي ،إىل عملية مستمرة ودورية
وتجديدية .وسيتطلب هذا التحو ُل النمطي بعيدا ً عن نظمنا
اإلنتاجية الخطية الحالية ،التي تتسم بارتفاع تكلفتها وعدم
كفاءتها والتي تفرض أعباء ثقيلة عىل النظم اإليكولوجية
العاملية ،إرسا َء نظام عاملي تُصنع فيه السلع وتُستخدم ويعاد
استخدامها وتُص َلح ثم تُح َّول مرة أخرى إىل مواد خام جديدة.
وسيتطلب االنتقال إىل اقتصاد دائري إحداث تحول أسايس
يف الطريقة التي نفكر بها بشأن اإلنتاج واالستهالك .ومع
ذلك ،هناك دالئل عىل أن هذا يحدث بالفعل يف أوساط مق ِّرري
السياسات ورجال األعمال وخرباء االقتصاد.
ومن املهم ،لدى القيام بهذا التحول ،مراعاة االحتياجات
املختلفة للبلدان النامية والبلدان املتقدمة .ذلك أن انخفاض
الطلب عىل السلع األولية من البلدان املتقدمة النمو يمكن أن
يكون له أثر سلبي عىل البلدان الفقرية ،وال سيما أقل البلدان
نم ًّوا ،التي تعتمد بشدة عىل الصادرات .ويف الوقت نفسه ،قد
تفتقر أقل البلدان نم ًّوا وغريها من االقتصادات النامية إىل
املهارات والتكنولوجيا الالزمة لجعل االقتصاد الدائري أمرا ً
ممكناً .ولذا ،تعمل اليونيدو عىل ضمان أن يعود االقتصاد
الدائري بالفائدة عىل النظام االقتصادي العاملي ،بما يف ذلك
االقتصادات النامية .واستنادا ً إىل عقود من العمل ملساعدة
البلدان النامية عىل االنتقال إىل منتجات وعمليات ومعايري
صناعية أكثر نظافة وكفاءة من حيث استخدام املوارد ،تهيئ
املنظمة مركزها كمقدِّم رئييس لخدمات التعاون التقني
لتمكني االنتقال السلس إىل نهج االقتصاد الدائري.
وتقدم اليونيدو إطارا ً سياساتيًّا متكامالً من خالل إقامة
أوجه تآزر بني عمل املنظمة البيئي واملجاالت األخرى ،مثل

مؤتمر الصناعة اخلضراء اخلامس ،بانكوك ،تشرين األول/
أكتوبر ٢٠١٨

يمثل مؤتمر الصناعة الخرضاء ،الذي يُعقد منذ عام ،٢٠٠٩
املؤتمر العاملي األول بشأن االتجاهات واملمارسات املتعلقة
بالصناعة الخرضاء ،وتنظمه اليونيدو ومنظمات رشيكة
مرة كل عامني .وقد استهدفت الدورة الخامسة للمؤتمر،
التي عُ قدت يف بانكوك يف ترشين األول/أكتوبر ،مساعدة
الحكومات وقادة الصناعة وأصحاب املصلحة اآلخرين
عىل تصميم حلول للنهوض بالتنمية املستدامة من خالل
تخضري الصناعة ،تمشيا ً مع خطة عام .٢٠٣٠
وتضمَّ ن املؤتمر ،الذي حرضه نحو  ٦٠٠من
قادة املؤسسات الحكومية والصناعية والبحثية من
 ٥١بلداً ،عروضا ً رئيسية ودورات بشأن إدارة املوارد
واالقتصاد الدائري ،واملجمّ عات الصناعية اإليكولوجية،
وإدارة النفايات ،وتخضري األعمال التجارية وسالسل
اإلمداد ،والتمويل من أجل التنمية الصناعية الخرضاء.
ُ
املناقشات والدراسات االستقصائية التفاعلية
وأبرزت
عىل اإلنرتنت التي عُ قدت يف إطار املؤتمر الدع َم القوي
للصناعة الخرضاء بوصفها عامالً ِّ
محفزا ً لتحقيق
االقتصاد الدائري.
وتُوِّجَ املؤتمر باعتماد بيان املؤتمر الذي ستسرتشد به
املشاريع الدولية املقبلة بشأن الصناعة الخرضاء وسيو ِّفر
مزيدا ً من الزخم لتعزيز سياسات وممارسات ومنتجات
الصناعة الخرضاء يف صناعات االقتصادات النامية
واالنتقالية يف جميع أنحاء العالم.
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الصناعية الخرضاء :نحو اقتصاد دائري" يف البحرين لفائدة
مق ِّرري سياسات من منطقة آسيا واملحيط الهادئ واملنطقة
العربية يف كانون األول/ديسمرب.

تخضير االقتصادات في بلدان الشراكة الشرقية
لالتحاد األوروبي
عىل مدى العقدين املاضيني ،انتقلت أذربيجان وأرمينيا
وأوكرانيا وبيالروس وجمهورية مولدوفا وجورجيا،
إىل جانب دول أخرى من االتحاد السوفياتي السابق ،من
االقتصادات املخ َّ
ططة إىل االقتصادات املتكاملة عامليًّا والقائمة
عىل السوق .وقد خرجت من دائرة االرتفاع الحاد يف معدالت
الفقر وعدم املساواة التي أعقبت انهيار االتحاد السوفياتي،
بيد أنها لم تتمكن حتى اآلن من تحقيق نوعية النمو والثقة يف
املؤسسات التي ينبغي أن ترافق التنمية االقتصادية.
ويعرتف عدد من البلدان بالتنمية الخرضاء يف اسرتاتيجياتها
الوطنية ،وهي يف طريقها إىل اعتماد ممارسات استهالك وإنتاج
مستدامة .ومن أجل تعجيل التقدم نحو اقتصاد أكثر اخرضارا ً
يف بلدان الرشاكة الرشقية الستة لالتحاد األوروبي ،أطلقت
اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ولجنة األمم املتحدة
االقتصادية ألوروبا ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي مرشوع "تخضري االقتصادات يف الجوار الرشقي
لالتحاد األوروبي" ( ،)EaP Greenبتمويل من االتحاد
األوروبي وجهات مانحة أخرى.

األعمال التجارية الزراعية والتجارة واالستثمار واالبتكار.
كما تُص ِدر منشورات ومبادئ توجيهية بشأن تنفيذه
ملساعدة البلدان عىل صعيد الدراية التقنية الالزمة لتحويل
ِّ
وتيس التبادالت بشأن تدابري االقتصاد الدائري
اقتصاداتها،
عىل الصعيد العاملي.
ويف عام  ،٢٠١٨عقدت اليونيدو مشاورات بشأن االقتصاد
ً
دولة عضواً .وشاركت املنظمة
الدائري مع أكثر من ٣٠
أيضا ً يف عدد من أحداث االقتصاد الدائري يف جميع أنحاء
العالم ،من قبيل مؤتمر بشأن االقتصاد الدائري يف السياحة
يف جنوب رشق أوروبا يف أيار/مايو ،ومنتدى دويل بشأن
االقتصاد الدائري يف بريو يف أيلول/سبتمرب ،والجلسة الختامية
لحدث بعنوان "املنتدى العاملي الثاني لالقتصاد الدائري"
ً
وإضافة إىل
يف يوكوهاما ،اليابان ،يف ترشين األول/أكتوبر.
ذلك ،نظمت اليونيدو الدورة التدريبية الثانية بشأن "التنمية

وساعد املرشوع ،الذي اختُتم يف منتصف عام ،2018
البلدان عىل تحقيق تحول قطاعي نحو اقتصاد أخرض من
خالل مواءمة واعتماد املمارسات والتكنولوجيات املتعلقة
باالستهالك واإلنتاج املستدامني ،وال سيما يف مجاالت الغذاء
ومواد البناء واملواد الكيميائية.
واستطاعت الرشكات ،باستخدام األنشطة التوضيحية
والتعلم من األقران عن طريق نوادي اإلنتاج األنظف واملتّسم
بكفاءة استخدام املوارد تحديد وتوظيف أفضل األساليب
والتكنولوجيات من أجل التحسني املستمر للكفاءة يف استخدام
املوارد .ويف املجموع ،استُهدفت نحو  ٢٥٠صناعة يف قطاع
الصناعات التحويلية ،ويف الوقت نفسه أُنشئ ما بني نادي ْْي
وعرشة نوادٍ لإلنتاج األنظف واملتّسم بكفاءة استخدام املوارد
يف كل بلد.
وكان للمرشوع دور أسايس يف تغيري املواقف إزاء استخدام
املوارد .وشكلت عروض أفرقة األقران جزءا ً مهمًّ ا من مساعدة
الرشكات عىل التحول بعيدا ً عن نهجها الحايل .وأعطى مقدمو
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الخدمات املحليون يف مجال اإلنتاج األنظف واملتّسم بكفاءة
استخدام املوارد ،الذين ّ
تلقوا التدريب عىل يد خرباء دوليني،
الرشكات األدوات الالزمة لتغيري ممارساتها ،وبيَّنوا لها فوائد
التغيري .وقد أدى نجاح املرشوع إىل تمديده يف إطار مبادرة
"االتحاد األوروبي من أجل البيئة" (،)EU4Environment
التي سينفذها جميع الرشكاء األصليني والبنك الدويل.

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

يمثل تغري املناخ أكرب خطر يهدد التنمية املستدامة عىل الصعيد
العاملي ،وهو أشد وطأ ًة عىل الفقراء واألكثر ضعفاً .وتقود
الحاجة امللحّ ة للتصدي لتغري املناخ إىل تغيري غري مسبوق يف
كيفية إنتاجنا واستهالكنا للطاقة ،مع تزايد التحول من الوقود
األحفوري إىل مصادر الطاقة املتجددة والنمو يف األسواق
الالمركزية واملرقمنة.
ولتحقيق األهداف املناخية املنصوص عليها بموجب
اتفاق باريس ،فإننا بحاجة إىل اتخاذ إجراءات أبلغ أثرا ً
وأرسع لنرش الطاقة املنخفضة الكربون ورفع مستويات
االستثمار يف كفاءة الطاقة.
وتتطلب البلدان النامية التي تعاني من رسعة النمو
ُّ
والتحض املتنامي ،ال سيما يف
السكاني وضعف البنى التحتية
أجزاء من أفريقيا ولدى أقل البلدان نموًّا ،دعما ً
ًّ
خاصا من أجل
إنشاء اقتصادات خالية من الكربون ومرقمنة والمركزية.
وتساعد اليونيدو البلدان عىل إنشاء نظم إيكولوجية تتسم
بالطاقة النظيفة ستغري الصناعة واألعمال التجارية من خالل
تقديم املشورة السياساتية والتقنية إىل الحكومات واملنشآت
التجارية بشأن كيفية نرش نظم الطاقة الذكية لتحسني سبل
الوصول والكفاءة.
ويتضمن نهج اليونيدو الشامل ما يلي :إذكاء الوعي عن
طريق الجمع بني أصحاب املصلحة؛ ومساعدة الحكومات عىل
بناء بيئات تنظيمية أقوى لدعم التحول إىل الطاقة النظيفة؛
وإظهار التكنولوجيا الجديدة.

فعلى سبيل املثال ،تعمل اليونيدو ،من خالل برنامجها
العاملي للمبتكرات التكنولوجية النظيفة بشكل مبارش مع
حكومات البلدان النامية واملنشآت الصغرية واملتوسطة لدعم
واعتماد نماذج أعمال تتسم بالتكنولوجيا النظيفة واملبتكرة.
وسيكتيس وضع ابتكارات مصمَّ مة محليًّا أهمية حاسمة بالنسبة
إىل قدرة البلدان عىل الحصول عىل نصيب عادل من املبلغ الذي
سيُستثمر يف تكنولوجيات الطاقة النظيفة يف البلدان النامية خالل
العقد القادم ،وقدره  6.4تريليونات دوالر ،منها  1.4تريليون
دوالر ستكون متاحة لفائدة املنشآت الصغرية واملتوسطة.
وتنشط اليونيدو أيضا ً يف حشد التمويل ،وهي تتعاون
مع رشكاء عىل حفز املزيد من االستثمارات من خالل الشبكة
االستشارية املعنية بالتمويل الخاص.

الشبكة االستشارية المعنية بالتمويل الخاص
يطرح التحول إىل الطاقة املنخفضة الكربون والتكنولوجيات
املقاومة للمناخ عددا ً من التحديات بالنسبة إىل االقتصادات
النامية والصاعدة .ومن أهم هذه التحديات الحصول عىل
التمويل .وتؤدي محدودية املشاريع الجاهزة للمستثمرين هي
أيضا ً إىل وقف التقدم املحرز صوب اعتماد هذه التكنولوجيات.
والشبكة االستشارية املعنية بالتمويل الخاص عبارة عن
رشاكة متعددة األطراف بني القطاعني العام والخاص ترمي
إىل التعجيل باالستثمار الخاص يف الطاقة النظيفة ،مع الرتكيز
بصفة خاصة عىل املنشآت الصغرية واملتوسطة يف البلدان
النامية .وهي تحشد خربة القطاع الخاص يف تمويل املشاريع
والتكنولوجيات املراعية للمناخ ،وتساعد الرشكات عىل اختيار
مشاريع مجدية من الناحيتني االقتصادية والبيئية .وبذلك فهي
بمثابة جرس بني املستثمرين ومن ِّ
ظمي مشاريع الطاقة النظيفة
ومطوِّري املشاريع.
وتتشارك اليونيدو والرشاكة يف مجال الطاقة املتجددة
وكفاءة استخدام الطاقة يف استضافة الشبكة االستشارية
املعنية بالتمويل الخاص ،التي وضعتها اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغري املناخ ،وهما مسؤولتان عن توسيع
نطاق الشبكة بتقديم املساعدة التقنية ،وتيسري وصول
مط ِّوري املشاريع للتمويل ،ومساعدة املستثمرين من
القطاعني العام والخاص عىل إيجاد مشاريع قابلة للتمويل
املرصيف ،وزيادة األعمال لفائدة األعضاء االستشاريني يف
البلدان النامية .ويساعد هذا بدوره عىل بناء أسواق جديدة
من أجل تكنولوجيات املناخ ،وتطوير النظم اإليكولوجية
للخدمات املالية ،واعتماد املمارسات الفضلى التي يمكن
عندئذ تكرارها.
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وقد ساعدت املبادرة عىل جملة أمور ،منها ترسيع
التدفقات املالية إىل املنشآت الصغرية واملتوسطة يف البلدان
النامية ،وتحسني قدرة مطوِّري املشاريع املحليني ،ودعم نمو
القطاع الخاص .وحتى اآلن ،حشدت املبادرة  1.4مليار دوالر
لفائدة  ١١٣مرشوعاً ،وهو ما يمثل انخفاضا ً سنويًّا بواقع
 3.5ماليني طن مرتي من ثاني أكسيد الكربون ،وأكثر من
 ٨٩٠ميغاواط من السعة املر َّكبة من الطاقة النظيفة.
ويف عام  ،٢٠١٨عُ قدت خمسة منتديات للتمويلُ ،
وقيِّم
 ١٤٥مرشوعاً ،وعُ رض  ٤٥مرشوعاً ،وبلغ  ١٤مرشوعا ً مرحلة
اإلغالق املايل ،بحيث جُ مع ما مجموعه  ١٧٥مليون دوالر.
وتشمل حافظة مشاريع الشبكة االستشارية املعنية بالتمويل
الخاص حاليًّا  ١٤٦مرشوعا ً بقيمة  ٧مليارات دوالر ،تمثل
 ٤٠مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ً
وإضافة إىل ذلك ،بَنَت اليونيدو أوجه تآزر بني الشبكة
وبرامج أخرى لليونيدو ،مما ِّ
يوسع مداها ويم ِّكنها من تقديم
خدمات أكثر تكامالً لدعم تكنولوجيا املناخ.
ففي أيار/مايو ،عىل سبيل املثال ،دَعمت مبادر ٌة رائدة
مشرتكة بني الربنامج العاملي للمبتكرات التكنولوجية النظيفة
والشبكة االستشارية املعنية بالتمويل الخاص خمس رشكات
ناشئة مدعومة من الربنامج وجاهزة لالنخراط يف السوق
ّ
لتلقي املشورة املالية من خرباء الشبكة والتفاعل مع شبكتها

من املستثمرين.

ولدى الربنامج العاملي للمبتكرات التكنولوجية النظيفة،
وهو أكرب برنامج لترسيع التكنولوجيا النظيفة يف العالم،
سجل مشهود له يف مساعدة املئات من املنشآت لترسيع حلول
التكنولوجيا االبتكارية من خالل التدريب يف مجال األعمال
التجارية وتطوير املنتجات ،وهو ِّ
ييس التمويل لفائدة املشاريع
ذات التكنولوجيات املناخية املبتكرة .ومن املتوقع أن يغطي
الربنامج  ٢٥بلدا ً بحلول عام  ،٢٠٢٥مع انتقاله إىل املرحلة
الثانية ،وهي  ،GCIP 2.0التي تدعم التسويق يف مجموعة
مختارة من املشاريع البالغة األثر.

ومن شأن زيادة وفورات الحجم وزيادة الرتكيز عىل
حلول جانب العرض أن تساعد عىل التصدي لهذه التحديات.
ومن السبل الفعالة للقيام بذلك رفع مستويات التعاون
اإلقليمي املتكامل بني البلدان والقطاع الخاص واملجتمع املدني.
ومن شأن بناء أسواق إقليمية متكاملة تتبَع معايري
مشرتكة وإطارا ً مشرتكا ً خفض مخاطر االستثمار وتعزيز
التجارة يف املنتجات والخدمات املستدامة واملنخفضة الكربون.
ومن شأن تحسني التنسيق اإلقليمي أيضا ً الحد من االزدواجية
والتجزؤ اللذين كثريا ً ما يؤديان إىل انعدام الكفاءة يف استخدام
التمويل الدولي ،وتيسري تنفيذ اتفاقات املناخ الدولية.
بيد أن القدرات املؤسسية عىل تعزيز التعاون اإلقليمي
يف مجال الطاقة املستدامة يف أنحاء كثرية من العالم النامي
ضعيفة ،وكثريا ً ما تفتقر الحكومات إىل املوارد من أجل
اإلرشاف عىل عمليات الطاقة املستدامة التقنية املعقدة.
وأطلقت اليونيدو برنامج الشبكة العاملية للمراكز
اإلقليمية للطاقة املستدامة ( )GN-SECللمساعدة عىل
اإلرساع بتطوير أسواق الطاقة املستدامة املتكاملة والشاملة
يف البلدان النامية .ومن خالل هذا الربنامج ،تساعد اليونيدو
املنظمات اإلقليمية عىل إنشاء مراكز للطاقة املستدامة،
وتقدم الخدمات التقنية يف املرحلة التشغيلية األوىل للمراكز،
وتضطلع بدور ِّ
امليس من أجل تحسني الحوار بني الدول
األعضاء واملنظمات اإلقليمية.
وتَح َّول الربنامج ،منذ إطالقه يف عام  ،٢٠١٠إىل رشاكة
بني أصحاب مصلحة متعددين تضم شبكة من املراكز الفرعية
من أجل أفريقيا واملنطقة العربية ،وهو يتوسع اآلن ليشمل

برنامج الشبكة العالمية للمراكز اإلقليمية
للطاقة المستدامة
يتمثل حاجز آخر من الحواجز التي تعيق االعتماد الناجح
لتكنولوجيات الطاقة املستدامة ذات االنبعاث الكربوني
املنخفض يف البلدان النامية يف تج ُّزؤ األسواق وصغر حجمها،
إىل جانب البطء يف التقدم املحرز بشأن تعزيز االبتكار
وتنظيم املشاريع.

الشبكة العاملية للمراكز اإلقليمية للطاقة املستدامة يف املؤتمر
املستدامتين ،تشرين األول/
الرفيع املستوى املعني بالطاقة والتنمية
ْ
أكتوبر ٢٠١٨
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أمريكا الوسطى وآسيا الوسطى ومنطقة هندو كوش يف
الهيمااليا .وتعمل املراكز كمراكز معرفة ومنصة لتبادل
وترسع الجهود الوطنية الرامية إىل تعزيز
األفكار ،وتستكمل
ِّ
الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة لالستخدامات اإلنتاجية يف
قطاعات رئيسية ،وتعزيز تنظيم املشاريع واالبتكار يف مجال
الطاقة عىل الصعيد املحلي.

تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع
والمستدامة عن طريق المدن المستدامة
يعيش أكثر من نصف سكان العالم يف املدن ،ومن املتوقع
أن يزيد هذا املستوى إىل الثلثني بحلول عام  .٢٠٥٠ويشكل
ُّ
التحض ،رغم ما يوفره من فرص للنمو ورفاه اإلنسان ،عنرص
ضغط عىل املوارد وعىل قدرة البيئة عىل استيعاب النفايات
واالنبعاثات .وتمثل املدن حاليًّا  ٧٠يف املائة من انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون املتصلة بالطاقة ،وتستهلك  ٧٠يف املائة من
موارد العالم.
وسيكون التأكد من استدامة النمو الحرضي أمرا ً بالغ
األهمية من أجل الرخاء يف املستقبل ومن أجل قدرتنا عىل
التصدي لتغري املناخ .وال يكون هذا ممكنا ً إال إذا اعتمدت املدن
التكنولوجيات والبنى التحتية واالبتكارات املنخفضة الكربون،
وأصبحت مراكز خرضاء من أجل العمل املناخي.
ولذلك فإن اليونيدو تدعم االنتقال إىل املدن املستدامة
املنخفضة الكربون والقادرة عىل الصمود كجزء من التزام
املنظمة بتحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
وبدون بناء البنى التحتية والخدمات املستدامة الالزمة يف عالم
ُّ
التحض بشكل متزايد ،سيكون من الصعب تطوير
يتجه إىل
قطاع الصناعة املستدامة والتنافسية الالزم من أجل إيجاد
الوظائف وتحقيق الرخاء يف املستقبل .وسيكون من املستحيل
أيضا ً تحقيق أهداف اتفاق باريس وأهداف التنمية املستدامة،
ما لم تُدمَ ج التكنولوجيات املنخفضة الكربون ونُهُ ج االقتصاد
الدائري يف التنمية الحرضية.
وتساعد مشاريع اليونيدو للمدن املستدامة البلدان عىل
التصدي للتحديات الحرضية-الصناعية املشرتكة ،من خالل
تقديم املساعدة التقنية بشأن السياسات والتخطيط والبيئات
التنظيمية ،وعن طريق تقديم عروض بيانية تجريبية بشأن
التكنولوجيات الجديدة.
وتتواصل اليونيدو مع أصحاب املصلحة لتنفيذ مشاريع
إرشادية يف مجاالت من قبيل النقل وإدارة النفايات .وتثبت
هذه املشاريع قيمة وربحية التكنولوجيات املنخفضة الكربون،
وتساعد النتائج اإليجابية عىل زيادة الوعي بني املستثمرين

املحليني والدوليني ،وتشجع التمويل الجديد لفائدة منشآت
التكنولوجيا النظيفة.
ويف عام  ،٢٠١٨دعمت اليونيدو حلول الطاقة النظيفة
املستدامة يف عدد من املدن يف جميع أنحاء العالم ،بما يف ذلك:
صنع سيارات تتسم بكفاءة الطاقة وانخفاض الكربون
وتجريب تكنولوجيات الشبكات الذكية يف ماليزيا؛ وتحسني
جودة الهواء يف املناطق الحرضية من خالل السياسات
والرشاكات يف كوت ديفوار؛ وتجريب تكامل وصنع املركبات
العاملة بالكهرباء والطاقة املتجددة يف الصني؛ وزيادة تحويل
واسرتجاع النفايات ،وكذلك تطوير تحويل النفايات إىل طاقة
يف الهند.

تطوير المدن المستدامة في ماليزيا
يعيش نحو ثالثة أرباع سكان ماليزيا يف املدن ،ومن املتوقع
أن ترتفع هذه النسبة إىل  ٨٢يف املائة بحلول عام .٢٠٣٠
ُّ
التحض ضغطا ً عىل البيئة ،بحيث تزداد
ويضع تسارع وترية
الصعوبة التي يواجهها البلد يف مكافحة تغري املناخ وتحقيق
التنمية املستدامة.
ويسهم استمرار االعتماد عىل الوقود األحفوري ،بما
يف ذلك الفحم ،وسوء نظم النقل العام ،وتزايد الطلب عىل
السيارات ،وارتفاع مستويات تلوث الهواء ،واالفتقار إىل
املساحات الخرضاء ،وانعدام كفاءة املباني ،يف تزايد انبعاثات
غازات االحتباس الحراري.
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ِّ
وتنفذ اليونيدو ،بالتعاون مع حكومة ماليزيا،
مرشوعا ً تجريبيًّا جديدا ً يدعم التخطيط واإلدارة الحرضيني
ِّ
وييس تكييف التكنولوجيا بما يساعد عىل
املستدامني،
تخفيف املخاطر املناخية.
ويف إطار املرشوع التجريبي للنهج املتكامل للمدن
املستدامة املم َّول من مرفق البيئة العاملية ،عىل الصعيد املحلي،
يركز املرشوع عىل مدينة ملقا الواقعة يف الجنوب الغربي
كمدينة رائدة .وعىل الصعيد الوطني ،فهو يشجع إرساء إطار
تنظيمي ونموذج تجاري لتشجيع االستثمار املستدام واعتماد
التكنولوجيا الخرضاء يف مدن إضافية .ومن املقرر أن يقدم
اإلطار الوطني لتنمية املدن املستدامة مبادئ توجيهية لتوسيع
نطاق املرشوع.
وفيما يخص املدن التي تعتمد عىل موارد الطاقة الشمسية
املتجددة ،سوف تُخترب تكنولوجيات تجريبية مثل الشبكات
الذكية والشحن الذكي وإعادة استخدام بطاريات املركبات
الكهربائية لتخزين الطاقة والتربيد الحراري الشميس ،لزيادة
الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة يف املباني والطاقة
املتجددة يف شحن املركبات الكهربائية.
وستساعد هذه التدابري ماليزيا عىل وضع لوائح سياساتية
وتقنية متكاملة تزيل الحواجز أمام املركبات الكهربائية
وإدماج الطاقة املتجددة.

تنفيذ االتفاقات البيئية
ِّ
المتعددة األطراف
1

القضاء على
الفقر

11

2

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

القضاء التام
على الجوع

12

3

الصحة
الجيدة والرفاه

االستهالك
واإلنتاج
المسؤوالن

13

7

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

9

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية

العمل
المناخي

تضمَّ ن تقرير الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
بشأن تغري املناخ الصادر مؤخرا ً تحذيرات قوية بشأن
الحاجة امللحَّ ة للعمل العاملي من أجل احتواء التدهور البيئي
ألسباب من صنع اإلنسان .ويوفر عمل اليونيدو بشأن
مساعدة البلدان النامية عىل تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة
األطراف ،وال سيما بروتوكول مونرتيال بشأن املواد
املستنفدة لطبقة األوزون ،توضيحا ً مناسب التوقيت ملا يمكن
تحقيقه ملكافحة تغري املناخ.

اجتماع مج نص الصورة شسيبشسيبشسيبيب

حتسن وسائل النقل العام
احلافالت الكهربائية يف ماليزيا ِّ
وحتمي البيئة واملناخ

عامي  ١٩٩٠و ،2018ساعدت اليونيدو عىل
وما بني
ْ
تفادي االستخدام واالنبعاث املحتمل ملا يزيد عىل  ٣٤٠مليون
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون يف السنة .ويرتئي
تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتيال التخلص التدريجي من
الهيدروفلوروكربونات ،املصمَّ مة لالستعاضة عن املواد
املستنفدة لألوزون ولكنها هي نفسها من غازات الدفيئة
القوية .وستساهم األنشطة َّ
املنفذة يف إطار هذا التعديل
بقدر أكرب يف التخفيف من آثار تغري املناخ ،حيث ستمنع
ما يصل إىل  0.5درجة مئوية من االحرتار العاملي بحلول
نهاية هذا القرن عن طريق االنبعاثات املبارشة .وقد يكون
األثر أكرب من ذلك ،إذ إن هناك رشطا ً للحفاظ عىل الكفاءة
يف استخدام الطاقة أو تحسينها لدى املنتجات املتأثرة
بتعديل كيغايل.
وتعمل اليونيدو ،كوكالة عاملية رائدة ِّ
منفذة لالتفاقات

البيئية املتعددة األطراف ،التي تشمل بروتوكول مونرتيال
واتفاقية استكهولم بشأن امللوثات العضوية الثابتة واتفاقية
ميناماتا بشأن الزئبق ،مع الدول األعضاء عىل الحد من اآلثار
السلبية لإلنتاج الصناعي عىل البيئة وعىل صحة اإلنسان من
خالل التشجيع عىل تعزيز إنتاج السلع والخدمات الخرضاء.
وتُعترب تلك االتفاقات بالغة األهمية بالنسبة للبلدان النامية،
التي تضم معظم اإلنتاج الصناعي يف العالم ،ويف الوقت نفسه
تواجه أشد عواقب التدهور البيئي.
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منتدى فيينا للطاقة
أصبح منتدى فيينا للطاقة ،الذي يُعقد مرة كل سنتني ،منذ
إطالقه يف عام  ،٢٠٠٩واحدا ً من أكرب وأهم املنابر الدولية
ملناقشة حلول الطاقة املستدامة عىل الصعيد العاملي.
وبصفة استثنائية ،عقد املنتدى دورة استثنائية يف
أيار/مايو  ،٢٠١٨قبل استعراض املنتدى السيايس الرفيع
املستوى للهدف  ٧من أهداف التنمية املستدامة.

وخلص املنتدى ،الذي ضم أكثر من  ٣٥٠من قادة
الحكومات واملنظمات الحكومية الدولية واملجتمع املدني
والقطاع الخاص ،إىل رسالة مفادها أن هناك حاجة إىل اعتماد
نهج منتظم ،يغطي كامل دورة حياة التكنولوجيا ،بما يف ذلك
البحث والتطوير واالستعراض والنرش واالستغالل التجاري،
لتوسيع نطاق نرش الطاقة النظيفة املراعية للمناخ.

ويف إطار املوضوع املعنون "إمداد االبتكار بالطاقة من
أجل الرخاء" ،ناقش املندوبون أهمية تعجيل التحول من
الوقود األحفوري إىل الطاقة املتجددة كخطوة بالغة األهمية
يف تحقيق خطة عام  ٢٠٣٠واتفاق باريس.
وركزت الجلسات عىل تحويل نظم الطاقة ،وتكنولوجيا
املناخ املبتكرة ،والرشاكات وتنظيم املشاريع ،كوسائل
لزيادة سبل الحصول عىل الطاقة .وتدارست السبل الكفيلة
بتعزيز النمو والرخاء االقتصاديني من خالل تحقيق
الهدف  ٧من أهداف التنمية املستدامة .وأبرزت املناقشات
أيضا ً اإلمكانات الهائلة لسوق تكنولوجيا الطاقة النظيفة
من أجل التصنيع املستدام.

وعىل الصعيد التقني ،ويف إطار بروتوكول مونرتيال،
تساعد اليونيدو الصناعات يف تحويل عمليات الصنع واملنتجات
ً
وإضافة إىل
بحيث تعمل بمواد ال تؤثر يف طبقة األوزون.
ذلك ،تساعد اليونيدو عىل بناء املهارات واملعارف بشأن كيفية
إدارة الغازات الصناعية بطريقة مستدامة من خالل االسرتداد
وإعادة االستخدام ،وكذلك كفالة الطرائق املناسبة لرتكيب
وصيانة معدات التربيد وتكييف الهواءِّ .
وتنفذ اليونيدو خططا ً
إلدارة التخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربونات
يف  86بلداً.
وفيما يتعلق باتفاقية ميناماتا ،تجري اليونيدو تقييمات
أولية يف  ٢٤بلداً ،وتقود خطط عمل لتقليص استخدام
الزئبق ومن ث َّم القضاء عليه يف قطاع تعدين الذهب الحرفي
والضيق النطاق.
وتُ ِّ
غي اليونيدو ،من خالل هذه األنشطة ،قطاعات
صناعية بالكامل بالتخلص التدريجي من املواد التي تؤدي
إىل تدهور البيئة ،مما يساعد عىل تحسني مؤرشات التنوع
البيولوجي واملناخ والصحة يف املستقبل ،وتعزيز صناعات
أكثر تنافسية واستدامة.

وزيرة اخلارجية النمساوية ووكيل األمين العام إلدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية باألمم املتحدة يحضران الدورة
االستثنائية ملنتدى فيينا للطاقة لعام 2018

ويف عام  ،٢٠١٨كثفت اليونيدو العمل يف جميع املجاالت
الثالثة لالتفاقات البيئية املتعددة األطراف .ومنذ اعتماد
تعديل كيغالي ا ُمل َ
دخل عىل بروتوكول مونرتيال يف عام ،٢٠١٦
والذي دخل حيز النفاذ يف كانون الثاني/يناير  ،٢٠١٩تعمل
اليونيدو بشكل متزايد عىل مواءمة أنشطتها لتشمل تدابري
ً
إضافة إىل إدخال تكنولوجيات جديدة
كفاءة استخدام الطاقة،
ال تلحق الرضر بطبقة األوزون.
وبمقتىض اتفاقية استكهولم ،وُضع نهج أكثر اتساقا ً لزيادة
تمايش املشاريع مع أهداف االقتصاد الدائري .واتُّخذت خطوة
مهمة يف هذا االتجاه يف ترشين الثاني/نوفمرب بعقد اجتماع
ض َّم نحو  ٥٠من البلدان الرشيكة لليونيدو يف فيينا تحت عنوان
"االقتصاد الدائري :تطوير صناعات إعادة التدوير".
ويف أيلول/سبتمرب ،استضافت اليونيدو أيضا ً اجتماعا ً
دوليًّا لفريق خرباء بشأن اإلدارة املستدامة لنفايات الزئبق ،من
أجل البدء يف وضع خريطة طريق بشأن اعتماد نهج متكامل
إزاء إدارة نفايات الزئبق .وتَواصل بحث ذلك يف االجتماع
الثاني الذي عقده "مؤتمر األطراف يف اتفاقية ميناماتا بشأن
الزئبق" يف ترشين الثاني/نوفمرب يف جنيف.
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تحويل إدارة الملوثات العضوية الثابتة في الصين
على مدى العقود األربعة الماضية ،تطور االقتصاد الصيني
بوتيرة غير مسبوقة ،بيد أن هذا النمو السريع كانت له تكلفته
البيئية الباهظة حيث تشهد مستويات التلوث ارتفاعا ً حادًّا.
ويتمثل أحد مصادر التلوث المهمة في انتشار استخدام مبيدات
اآلفات في القطاع الزراعي الكبير في البلد.
فبحلول عام  ،٢٠٠٤وهي السنة التي حُ ظر فيها استخدام
مبيدات اآلفات المحتوية على ملوثات عضوية ثابتة بموجب
اتفاقية استكهولم ،بلغ إنتاج البلد من تلك الملوثات ما مجموعه
 ٥٧٤ ٠٠٠طن .وقد ثبت أن هذه المواد الكيميائية تتسبب في
سلسلة من المشاكل الصحية ،بدءا ً بأمراض الحساسية وانتها ًء
بالسرطان واالضطرابات اإلنجابية واألضرار في النظامين
العصبي والمناعي.
وأدى االفتقار إلى المعرفة في أوساط أصحاب المصانع
ومحدودية البنى التحتية أو اللوائح الوطنية للتعامل مع هذه
المسألة إلى التخزين غير اآلمن لمبيدات اآلفات المحتوية على
ملوثات عضوية ثابتة ،حيث تُترك النفايات غالبا ً في حاويات
مبان غير مسكونة أو في أماكن أخرى خالية كائنة
مفتوحة في ٍ
في مناطق سكنية .ونتيجة لذلك ،تسربت المواد الكيميائية
السامة إلى التربة والمياه الجوفية ،في الوقت الذي انتقلت
فيه المواد الكيميائية في شكل مسحوق أيضا ً بمرور الوقت
إلى الهواء ،مش ِّك ًلة مخاطر صحية .وأدت حلول من قبيل حرق
مبيدات اآلفات إلى مزيد من التلوث في شكل الرماد المتطاير.
وأدركت حكومة الصين ،وهي ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها
بموجب اتفاقية استكهولم بتقييد إنتاج الملوثات العضوية الثابتة
أو القضاء عليه ،أهمية معالجة هذه المسألة .بيد أن خطة عملها،
التي أُطلقت في عام  ،٢٠٠٧كانت تفتقر إلى التفاصيل التقنية،
واصطدمت بعراقيل تمثلت في محدودية الدراية المؤسسية.
ً
واستجابة إلى طلب من الصين ،استهلت اليونيدو مشروعا ً
مدته خمس سنوات بدعم من مرفق البيئة العالمية لتقديم الدعم
التقني والسياساتي .ويهدف المشروع إلى التخلص من
 ١٠ ٠٠٠طن من مبيدات اآلفات المحتوية على الملوثات
العضوية الثابتة المتراكمة ،و ١ ٠٠٠طن من الرماد المتطاير من
ً
تلبية اللتزامات استكهولم .ويتحقق
المحارق الغنية بالديوكسين
ذلك من خالل تعزيز اإلطار القانوني والتنظيمي من أجل إدارة
النفايات من الملوثات العضوية الثابتة والتخلص منها على نحو
سليم بيئيًّا ،وتحسين القدرات المؤسسية ،وإزالة نفايات مبيدات
اآلفات المحتوية على ملوثات عضوية ثابتة والرماد المتطاير
من المحارق الغنية بالديوكسين من مواقع ملوَّثة مستهدفة
والتخلص منها بطريقة آمنة.

وفي المجمل ،تخ َّلص المشروع بشكل سليم من  ٦ ٣٥٤طنًّا
من الملوثات العضوية الثابتة في مبيدات اآلفات (،)DDT/HCT
و ٤٢ ٠٠٠طن من التربة الملوَّثة بالملوِّثات من نوع ،DDT/HCH
أي أعلى بكثير من الهدف األصلي .وفيما يتعلق بالملوثات
العضوية الثابتة ،كان الهدف هو القضاء على  8.97غرامات من
تكافؤ السمية من مبيدات اآلفات ،بيد أن الرقم النهائي المتحقق
كان  ٤٣غراما ً من تكافؤ السمية ،أي خمسة أضعاف الهدف.
ومن حيث الرماد المتطاير ،أُتلف نحو  106.9غرامات من تكافؤ
السمية ،أي أكثر بثالثة أضعاف من المتوقع.
بيد أن نجاح المشروع ال يقاس باألرقام وحدها .فهو
مجرد واحد من عدة مشاريع لمرفق البيئة العالمية حُ ِّق َق
فيه تغيير جذري في النظام ،بما يجعله مستداما ً على المدى
الطويل .وقد نجح المشروع ،الذي ُم ِّد َد ثالث مرات قبل انتهائه
أخيرا ً في كانون األول/ديسمبر  ،٢٠١٨على جميع المستويات
القابلة للقياس ،حيث سجل درجات عالية من حيث الفعالية
والفائدة والكفاءة .كما أحدث فرقا ً ملموسا ً في صحة السكان
المتضررين ،الذين يتراوح عددهم حسب التقديرات من  ٤ماليين
إلى  ١٥مليون شخص ،وفي البيئة .فعلى سبيل المثال ،في إقليم
هونان وحده ،أدت إزالة مبيدات اآلفات المحتوية على الملوثات
العضوية الثابتة في مصنع ناتيان للمواد الكيميائية إلى الحد
بدرجة كبيرة من خطر تلوث نهر شيانغجيانغ الذي يوفر
اإلمدادات من مياه الشرب لمدينة تشانغشا التي يبلغ عدد سكانها
 ٤ماليين نسمة.
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وفي البدايةُ ،س ِّل َ
ط الضوء على  ١٧حاجزا ً أمام اإلدارة
السليمة للملوثات العضوية الثابتة والتخلص منها .وعالج
المشروع جميع الحواجز ،وحدد  ٣٠أداة سياساتية لتحسين
األنظمة والمعايير على الصعيدين الوطني واإلقليمي وعلى
مستوى المدن.
وأمكن تحقيق تغيير حقيقي من خالل اعتماد نهج متكامل
للغاية ،ركز على إجراء اتصاالت جيدة مع جميع أصحاب
المصلحة على نطاق  ١٣مقاطعة و/أو مدينة ،وبيَّن فوائد
المشروع في كل مرحلة .ورغم أن ذلك أدى إلى تباطؤ التقدم
المحرز في البداية ،فقد أدى إلى تنامي الشعور بالملكية لدى
اإلداريين العموميين والمجتمعات المحلية والمنشآت التجارية،
وهو ما ش َّكل عامالً رئيسيًّا في نجاح المشروع .كما أدى إلى
ارتفاع سريع في مستويات المعرفة مما ساعد على كسر
الحواجز .ومن الفوائد غير المتوقعة لذلك ارتفاع مستوى
التمويل المشترك الذي بلغ  ٨٠مليون دوالر ،وهو ضعف المبلغ
المتوخى أصالً.
وعلى الصعيد التقني ،وُضعت سياسة بشأن إزالة الحواجز
التي تحول دون اعتماد أفضل التقنيات والممارسات البيئية
المتاحة إلدارة الملوثات العضوية الثابتة والتخلص منها ،مما
حقق االستدامة .وقد كانت معظم التكنولوجيات قابلة للتكييف
في البيئة الصناعية مما سهَّ ل التواصل مع قطاع األعمال
واستيعاب التكنولوجيا ذات الصلة.
ون ُ ِّفذت مشاريع تجريبية إلثبات مالءمة المعايير الدولية
للظروف الصينية لمق ِّرري السياسات إذا لم يكونوا مقتنعين في
البداية .وساعد ذلك أيضا ً على الدفع نحو األخذ بتكنولوجيات
جديدة .ومُنحت الشركات ،مثل مصانع اإلسمنت ،التي اعتمدت
التكنولوجيات الجديدة مصدرا ً جديدا ً للدخل في وقت كان
فيه كثير منها يواجه احتمال اإلغالق بسبب القدرات المفرطة.
وبفضل هذا المشروع ،ب ُِّسطت عملية الحصول على تصاريح
لعالج النفايات التي كانت تتسم في السابق بطول مدتها وارتفاع
تكلفتها ،حيث أصبحت  ٥٠شركة حاصلة على إذن بمعالجة
ً
مقارنة بشركتين فقط في السابق.
النفايات السمية
وقدَّم المشروع أيضا ً توجيهات رئيسية إلى  ١٣مقاطعة
و/أو مدينة بشأن تنظيم الملوثات العضوية الثابتة وإدارة
النفايات الخطرة ،وهي تُعتمد بدعم من مكتب التعاون االقتصادي
األجنبي .وقد اكتست هذه األنظمة ،حيث اعتُمدت وعُ مِّ مت ،أهمية
بالغة في توفير الحوافز للمدن والشركات العتماد التكنولوجيا
الجديدة ،حيث كانت بمثابة عامل ِّ
محفز من أجل التغيير على
المدى الطويل.

الحد من المخاطر الصحية في  ١٠٣مواقع،
يتراوح عدد السكان في كل منها ما بين
 ٣ ٠٠٠نسمة و ٧٣٠ ٠٠٠نسمة
الحد من الخطر الشديد لتلوث مياه الشرب
لفائدة  ٤ماليين شخص (مدينة تشانغشا)
التخلص من  ٦ ٣٥٢طنًّا من مبيدات اآلفات
المحتوية على ملوثات عضوية ثابتة،
و ٤٢ ٠٠٠طن من التربة الملوَّثة
التخلص من  ٥٠ ٠٠٠طن من الرماد
المتطاير الغني بالديوكسين ،ومعالجة
 ٣٠ ٠٠٠طن
الحد من الخطر على صحة اإلنسان في
بيجين (عدد سكانها  ٢٠مليون نسمة)
وتيانجين (عدد سكانها مليون نسمة)
التخلص من مزيد من الملوثات العضوية
الثابتة في  ١٣مقاطعة و/أو مدينة

الملكية والتمويل المشترك

( ٨٠مليون دوالر)

6
اآلفاق اإلقليمية
يف عرص يتسم بالعوملة ،يُعترب الرتابط أساسيًّا لحل الكم الهائل من املسائل اإلنمائية القائمة .ويف هذا السياق ،تضطلع
اليونيدو بواليتها عىل الصعيد ُ
القطري واإلقليمي والدولي ،تماشيا ً مع مختلف احتياجات فرادى الدول األعضاء.
وهي تدعم مستويات أعىل من التعاون بني املناطق بوصفه عنرصا ً أساسيًّا يف الجهود الرامية إىل زيادة االستثمار
والنمو والرخاء ،ومعالجة طائفة واسعة من التحديات العابرة للحدود ،مثل التكيف مع تغري املناخ.
وتولي اليونيدو اهتماما ً
ًّ
خاصا إىل أقل البلدان نموًّا ،التي تواجه بعضا ً من أكرب التحديات اإلنمائية ،يف الوقت
الذي تقدم فيه أيضا ً الدعم إىل البلدان املتوسطة الدخل والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية يف مجاالت مثل
القدرة التنافسية الصناعية والتجارة وتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة .وتولي اليونيدو أهمية متزايدة للرشاكات
مع الحكومات واملنظمات الدولية والقطاع الخاص ألغراض منها تحقيق أهدافها وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة
للجميع واملستدامة.
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أقل البدان ًّ
الدول الجزرية الصغيرة النامية
نموا 29
البلدان المتوسطة الدخل 19
ً
حضور اليونيدو المحلي في  19بلدا ،بما فيها مراكز إقليمية
ومكتب إقلييم في إثيوبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا

6

ً
برنامجا ُق ًّ
14
طريا ()2018
ُ

برنامجان للشراكة القطرية في إثيوبيا والسنغال
تعاون تقين ( )2018بقيمة  38.6مليون دوالر

10.02

الدول
األعضاء

20.4

االحتاد
األوروبي

مرفق
البيئة
العاملية

5,38 0.94 1.9

الصندوق
املتعدِّد
األطراف

جهات
أخرى

أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الحالية (المجموع)28 :
َّ
أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الجديدة الموقعة (:)2018
بوركينا فاسو ( ،)2022-2018غانا ( ،)2022-2018مالوي (،)2023-2019
موريتانيا ( ،)2022-2018ناميبيا ()2023-2019

أفريقيــا
ُ
الجفاف وهبوط أسعار السلع األساسية النم َّو
بعد أن أحبط
يف عام  ،٢٠١٦انتعشت االقتصادات األفريقية يف عام ،٢٠١٧
وواصلت النمو با ِّ
طراد يف عام  ،٢٠١٨وذلك بفضل سياسات
االقتصاد الكلي السليمة والتقدم املحرز يف اإلصالحات الهيكلية.

أجل الوفاء باستحقاقات العقد ،بما يف ذلك خطة العمل
لترسيع التنمية الصناعية يف أفريقيا ،التي تسعى إىل تعبئة
املوارد املالية وغري املالية من أجل التنمية الصناعية الشاملة
للجميع واملستدامة.

بيد أن ُّ
تحسن أرقام النمو يحجب ارتفاعا ً مستم ًّرا
يف مستويات الفقر ،حيث يشكل فقراء املناطق الحرضية
والنساء والشباب الفئات التي يرجَّ ح أن تبقى مهمَّ شة .ويلزم
أن تكون التغيريات الهيكلية أعمق أثرا ً لبناء اقتصادات أكثر
تنوعا ً يمكنها تعزيز اإلنتاجية وتوفري فرص العمل وإكساب
املهارات الالزمة لسكان يزداد نموهم برسعة .ويتطلب ذلك
سياسات تحفز االستثمار املحلي ،بما يف ذلك االستثمار يف
البنى التحتية ،والعلم والتكنولوجيا واالبتكار ،وتساعد عىل
تنويع الصادرات ،وتعميق الروابط بني الريف والحرض،
وبناء مؤسسات أقوى من خالل تكامل إقليمي حقيقي
وتعزيز الصناعة الخرضاء.

وتحقق املنظمة نتائج ملموسة عىل أرض الواقع بوسائل
منها رشاكاتها وبرامجها ُ
القطرية .فهناك  ١٤برنامجا ً ُقطريًّا
مستم ًّرا ،وسبعة برامج عىل وشك البدء ،خمسة منها مع أقل
البلدان نموًّا .والقارة األفريقية هي أيضا ً املكان الذي جربت
فيه اليونيدو نهجها القائم عىل برامج الرشاكة ُ
القطرية حيث
أُريس أول برنامجني يف إثيوبيا والسنغال .ويكتسب النهج
الجديد قو ًة ،ففي عام  2018طلبت تسعة بلدان أفريقية تنفيذ
برامج للرشاكة ُ
القطرية.

عمل اليونيدو يف أفريقيا
تضطلع اليونيدو بدور محوري يف توجيه االقتصادات
للميض يف هذا الدرب ،وذلك بسبب وضعها الفريد باعتبارها
املنظمة ِّ
املنفذة الرائدة للعقد الثالث للتنمية الصناعية
ألفريقيا .وتشارك اليونيدو يف عدد من الربامج العملية من

ويف السنغال ،دعمت اليونيدو وزارة االستثمار وتعزيز
الرشاكات يف إجراء إصالحات عىل األطر القانونية والتنظيمية
واملؤسسية التي تحكم تنظيم وعمل املناطق االقتصادية
الخاصة ،وذلك من خالل توفري مدخالت تقنية ملرشوع
القانون ،وهو ما أوجد املزيد من الحوافز للمستثمرين
األجانب.
واستمر حشد الرشكاء عىل أساس دراسات الجدوى
التمهيدية املنجَ زة من أجل إنشاء ثالثة تجمُّ عات للنمو
الزراعي يف شمال البلد ووسطه وجنوبه .وقامت حكومة
السنغال ومرصف التنمية األفريقي ،إىل جانب رشكاء آخرين
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جرى التنسيق معهم عن طريق الفريق العامل الوطني
املعني بتجمُّ عات النمو الزراعي ،بتخصيص ورصف املوارد
الالزمة إلجراء دراسات الجدوى للتجمُّ عات الثالثة .وستكون
املراكز بمثابة مناطق جذب ملزيد من االستثمارات يف سالسل
القيمة ذات اإلمكانات العالية ،مما سيؤدي إىل توليد الدخل
وتهيئة فرص العمل ،ورفع مستويات اإلنتاج ،ودعم التنمية.
ويف ترشين الثاني/نوفمرب  ٢٠١٨أيضاً ،افتتح الرئيس
ماكي سال ،وهو أحد أنصار العقد الثالث للتنمية الصناعية
ألفريقيا ،املجمَّ ع الصناعي املتكامل يف ديامنياديو .واضطلعت
اليونيدو ،من خالل برنامج الرشاكة ُ
القطرية ،بدور مهم
يف إنشاء املجمَّ ع من خالل تقديم املساعدة التقنية يف وضع
نموذجه التجاري وحزمة حوافز االستثمار الخاصة به،
وكذلك وضع الصيغة النهائية للجوانب القانونية والتنظيمية
واملؤسسية املتصلة بإدارة املجمَّ ع وتنظيمه.
ويف إثيوبيا ،تلقت مؤسسة تنمية املجمَّ عات الصناعية
اإلقليمية أكثر من  ٣٠٠طلب لتخصيص مكان يف واحد من
أربعة مجمَّ عات صناعية زراعية متكاملة مق َّررة .وتمَّ ت
املوافقة عىل سبع رشكات حتى اآلن ،بما فيها خمس رشكات
دولية من جمهورية كوريا والسودان والصني وهولندا.
وحتى اآلن ،حشد الربنامج ما مجموعه  ٣٠٠مليون دوالر
من التمويل العام ملشاريع البنية التحتية الصناعية الكبرية
الحجم .ويف إطار الربنامج ،تساعد اليونيدو الحكومة يف
تشجيع االستثمار من خالل حشد تمويل إضايف من الرشكاء،
وإعداد املحافظ االستثمارية ،وتنظيم معارض االستثمار،
مثل "املنتدى الدولي لالستثمار يف الصناعة الزراعية" يف
دورته الثانية التي عُ قدت يف أديس أبابا يف آذار/مارس.
وعىل الصعيد ُ
القطري ،استهلت نيجرييا برنامجا ً
ُقطريًّا جديدا ً ذاتي التمويل إىل حد كبري (،)٢٠٢٢-٢٠١٨
استنادا ً إىل الربنامج ُ
القطري السابق الذي كانت مدته ست

سنوات ( ،)٢٠١٨-٢٠١٢وهو ما أدى إىل تحسني املعايري
يف مجال التجارة والقدرة التنافسية واإلنتاجية .وسريكز
الربنامج الجديد عىل أمور منها الحوكمة الصناعية واملنشآت
الصغرى والصغرية واملتوسطة واملناطق االقتصادية الخاصة
واملجمَّ عات الصناعية وتنمية القطاع الخاص.
واتَّسم عام  2018بتعميق الرشاكات وتوسيع نطاقها.
وتواصلت اليونيدو مع حكومات لدعم اسرتاتيجياتها القائمة
عىل برامج الرشاكة ُ
القطرية .كما عقدت عددا ً من األنشطة
لحشد املزيد من املوارد املالية وتحسني التعاون مع الجهات
املانحة الرئيسية .ومن األمثلة عىل ذلك اجتماع املائدة املستديرة
للمانحني ،الذي عُ قد يف موريتانيا يف تموز/يوليه  ،٢٠١٨عقب
إطالق برنامج ُقطري جديد هناك.
ويف أيار/مايو  ،٢٠١٨و ُِّقعت مذكرة تفاهم جديدة مع
مرصف التنمية األفريقي من أجل زيادة تنسيق الجهود الرامية
إىل تنفيذ العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا.
ويف آذار/مارس  ،٢٠١٨أُطلقت منطقة التجارة الحرة

القارية األفريقية يف كيغالي ،رواندا .وتشكل هذه املنطقة
التجارية ،التي َّ
وقع عىل اتفاقها  ٤٩من أعضاء االتحاد
األفريقي ،وعددهم  ٥٥عضواً ،مرحلة مهمة صوب تعميق
التكامل التجاري يف املنطقة الجغرافية .وستشكل املنطقة
التجارية ،إذا ما ن ُ ِّفذت بنجاح ،أحد أكرب األسواق املنفردة يف
العالم ،حيث ستمثل  1.3مليار نسمة وناتجا ً محليًّا إجماليًّا
مجمَّ عا ً قدره  ٣تريليونات دوالر .وتدعم اليونيدو بنشاط
هذه املبادرة باعتبارها وسيلة مهمة ملساعدة البلدان عىل
تحقيق التنمية املستدامة .ويُعَ ُّد التكامل اإلقليمي عامالً
أساسيًّا للتصنيع والتنويع االقتصادي وإيجاد فرص العمل.
كما ستساعد زيادة التجارة واالستثمار األجنبي عىل تعزيز
سالسل القيمة اإلقليمية ،مما سيسهل عىل املنشآت الصغرية
واملتوسطة أن تصبح أكثر قدرة عىل املنافسة.
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الدول األعضاء في اليونيدو 20
أقل البدان ًّ
الدول الجزرية الصغيرة النامية
نموا 4
البلدان المتوسطة الدخل 12

1

حضور اليونيدو المحلي في  8بلدان ،بما فيها مكتب لترويج
االستثمار والتكنولوجيا ومركز إقلييم في مصر
ُ
 2برنامجان قطريان ()2018
ُ
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أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الحالية (المجموع)11 :

توقيع إطار جديد لألمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية (:)2018
مصر ()2022-2018

المنطقة العربيـة
تواجه املنطقة العربية عددا ً كبريا ً من التحديات السياسية
واالقتصادية .ذلك أن عوامل مثل عدم االستقرار السيايس،
واالفتقار إىل التعاون اإلقليمي ،ومسائل الحوكمة ،والتصحر
الزاحف ،تهدد كلها بخنق آفاق النمو .ولنئ تعافى الناتج
املحلي اإلجمالي عىل نحو متواضع يف عام  ،٢٠١٨فإن هناك
حاجة ملستويات مستدامة من النمو املرتفع إليجاد فرص العمل
ملعالجة مسألة البطالة بني الشباب ،الذين يُقدَّرون بأكثر من
ربع من ترتاوح أعمارهم بني  ١٥و ٢٤عاماً .وسيكون تسخري
إمكاناتهم اإلنتاجية أساسيًّا لبناء الرخاء يف املنطقة.

عمل اليونيدو يف املنطقة العربية
تعمل اليونيدو مع الرشكاء اإلقليميني ،مثل املؤسسة اإلسالمية
لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات واملرصف العربي للتنمية
االقتصادية يف أفريقيا واملنظمة العربية للتنمية الصناعية
والتعدين ،للمساعدة عىل جذب االستثمارات ودعم خطط
التنمية الصناعية وتقديم املساعدة التقنية .كما تعمل بشكل
وثيق مع الحكومات واملنظمات غري الحكومية ووكاالت األمم
املتحدة األخرى.
ففي آذار/مارس  ،٢٠١٨عىل سبيل املثالَّ ،
وقعت األمم
املتحدة إطار جديدا ً للرشاكة من أجل التنمية مع مرص .ويركز
اإلطار ،الذي يستمر حتى عام  ،٢٠٢٢عىل التنمية االقتصادية

الشاملة للجميع واملستدامة وتهيئة فرص العمل .وسرتكز
اليونيدو ،كرشيك مساهم ،عىل توفري املساعدة التقنية والتدريب
لحفز مشاركة املرأة والشباب يف األنشطة اإلنتاجية ،والتدابري
الرامية إىل تعزيز النمو يف املناطق الريفية ،والتكيف مع تغري
املناخ والتخفيف من آثاره ،وتنويع مصادر الطاقة.
وشهد العام أيضا ً إطالق أول برنامج للرشاكة ُ
القطرية
ً
واستجابة لطلب من حكومة املغرب ،سيساعد
يف املنطقة.
ُ
برنامج الرشاكة القطرية البلد عىل تحقيق األهداف اإلنمائية
الطويلة األجل عىل النحو املحدد يف مخطط ترسيع التنمية
الصناعية يف البلد .ويف الوقت نفسه ،ويف نهاية عام ،٢٠١٨
تعهدت اليونيدو وحكومة مرص بتفعيل برنامج للرشاكة
ُ
القطرية يف البلد يف عام .٢٠١٩
ولدى اليونيدو برنامجان ُقطريان جاريان يف املنطقة.
ففي لبنان ،تعمل اليونيدو عىل تعزيز التمكني االقتصادي
للمرأة وتعزيز القدرة التنافسية ملنتجي زيت الزيتون
والصابون ،بينما يف السودان ،وكجزء من املكوِّن اإلنتاجي
للربنامج ُ
القطري ،اعتمد  ٧٣٠من صغار املزارعني تقنيات يف
اإلنتاج البعلي للسمسم يف الفرتة ما بني أيار/مايو وترشين
الثاني/نوفمرب.
وتعمل اليونيدو مع القطاع الخاص يف مرص لزيادة
القدرة التنافسية الشاملة وفتح أسواق جديدة .وتساعد
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املنظمة عىل تحديد فرص العمل للشباب ،وتعزيز االقتصاد
الدائري والتكنولوجيات الخرضاء ،وتطوير املنشآت الصغرى
والصغرية واملتوسطة .كما أنها تشدد عىل تنمية الصناعات
الزراعية ،وتعزيز سالسل القيمة واالستثمار املستدام يف مجال
الطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة.
ويف األردن ،تأثر االقتصاد تأثرا ً شديدا ً باألزمة يف
الجمهورية العربية السورية ،وبطء انتعاش التعاون
االقتصادي مع العراق ،وتباطؤ أنشطة مجلس التعاون
واستجابة لألزمة السوريةِّ ،
ً
تنفذ اليونيدو مشاريع
الخليجي.
تخص مجموعة مختارة من سالسل القيمة يف صناعات
إبداعية .كما تقدم املساعدات التنموية إىل املشاريع الصغرية
واملتوسطة واملؤسسات يف البلد لتشجيع تمكني املرأة فيما
يتعلق بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة ،وتعزيز
التجارة اإلقليمية يف الغذاء من خالل مساعدة الصناعة عىل
مواءمة املعايري ،ودعم تنمية الصناعة الخرضاء وممارسات
اإلنتاج املستدام من خالل مرشوع "نقل التكنولوجيا السليمة
بيئيًّا يف منطقة جنوب املتوسط" (.)MED TEST II

تحويل التحديات إىل فرص يف جنوب املتوسط
يف ظل الضغوط الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية،
تواجه بلدان جنوب املتوسط نم ًّوا رسيعا ً يف الطلب عىل
املوارد الطبيعية .وفيما يتعلق بالصناعة ،يعني ذلك ارتفاع
تكاليف اإلنتاج وزيادة عدم اليقني بشأن توريد املدخالت،

مع استمرار ارتفاع أسعار املواد الخام املستوردة،
وخصوصا ً الطاقة.
ويف إطار برنامج  SwitchMedالذي يموله االتحاد
األوروبي ،تنفذ اليونيدو مرشوع  MED TEST IIلتبيني
الكيفية التي يمكن بها العتماد ممارسات اإلنتاج األنظف
واملتَّسم بكفاءة استخدام املوارد أن يساعد الرشكات عىل أن
تصبح أكثر كفاءة وأقل تلويثا ً وأكثر قدرة عىل املنافسة.
وتُع ِّرف اليونيدو ورشكاؤها من القطاعني العام
والخاص وأصحاب املشاريع ،باستخدام نقل التكنولوجيا
السليمة بيئيًّا ،أوساط الصناعة ومن ِّ
ظمي املشاريع ومقدمي
الخدمات باملمارسات التي تتيح لهم التحول إىل أنماط
استهالك وإنتاج أكثر استدامة .وتعمل اليونيدو مع الحكومات
من أجل املساعدة يف وضع خطط عمل وطنية ترمي إىل
ْ
املستدامي .كما أنها تساعد
االنتقال إىل االستهالك واإلنتاج
املنشآت التجارية من القطاع الخاص عىل اعتماد هذه
املمارسات ،وتقدم الدعم ملن ِّ
ظمي املشاريع إلنشاء منشآت
تجارية مراعية للبيئة .وحتى اآلن ،حُ ِّد َد  ١ ٨٣٠تدبريا ً
لخفض الطلب عىل املواد الخام والطاقة واملياه .وهي ستوفر
 3.6ماليني مرت مكعب من املياه ،و 701.3جيغاواط ساعة
من الطاقة ،و ٣٣ ٦٢٣طنًّا من املواد الخام ،بما يحقق
وفورات تعادل  41.3مليون يورو .ونفذت اليونيدو حتى
اآلن ما يزيد عىل  ١٢٠بيانا ً عمليًّا يسلط الضوء عىل إمكانات
ِّ
ويوفر الخربة
اإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة استخدام املوارد،
العملية لبناء املهارات واملعارف لدى أصحاب املصلحة.
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حضور اليونيدو المحلي في  14بلدا ،بما فيها مكاتب ترويج
االستثمار والتكنولوجيا ومركز إقلييم ومكاتب إقليمية في
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ُ
 8برامج قطرية ()2018

10

ُ

برنامج للشراكة القطرية في كمبوديا
تعاون تقين ( )2018بقيمة  35.1مليون دوالر
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أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الحالية (المجموع)16 :

َّ
أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الجديدة الموقعة
( :)2018باكستان ( ،)2022-2018كمبوديا (،)2023-2019
الهند ()2022-2018

آسيا والمحيط الهادئ
تشكل آسيا واملحيط الهادئ املنطقة التي توجد فيها
االقتصادات األرسع نموًّا يف العالم .وهي ستواصل دفع النمو
العاملي ،حيث يُقدَّر أن يسجل ناتجها املحلي اإلجمالي نموًّا
عامي  ٢٠١٨و .٢٠١٩بيد أن العديد من
بنسبة  5.6يف املائة يف
ْ
بلدانها ،رغم هذه الدينامية ،يواجه طائفة واسعة من التحديات
التي يمكن أن تهدد الرخاء يف األجل الطويل .وتتمثل هذه
ُّ
التحض،
التحديات أساسا ً يف النمو السكاني الرسيع ،وتسارع
وتغري املناخ ،وأثر التكنولوجيات الكاسحة ،واستنفاد املوارد
الطبيعية ،وضعف سبل الحصول عىل الطاقة ،وانخفاض
القدرة التنافسية ،وخطر التباطؤ يف التجارة.

عمل اليونيدو يف منطقة آسيا
واملحيط الهادئ
تتصدى أنشطة اليونيدو لهذه التحديات الرئيسيةِّ .
وتنفذ
املنظمة حاليًّا  ٩١مرشوعا ً للتعاون التقني يف املنطقة ،وهو
ِّ
وتجسد املشاريع التنوع
ما يمثل ثلث الحافظة العاملية.
االقتصادي الهائل يف املنطقة ،التي تمثل  ٦٠يف املائة من سكان
العالم .ويتمثل بعض من املجاالت التي تستهدفها اليونيدو
بمساعدة من رشكائها العديدين يف تحسني القدرة التنافسية،
وزيادة الرخاء ،وتنمية الصناعة الخرضاء ،ودعم املنشآت
الصغرية واملتوسطة.

فعىل سبيل املثال ،يف أيار/مايو  ،٢٠١٨أبرمت اليونيدو
اتفاقا ً مع منظمة التعاون االقتصادي ،وهي هيئة حكومية
دولية للمنطقة األوروبية اآلسيوية ،لتشجيع السياحة وتهيئة
فرص العمل مع الرتكيز عىل مشاريع الحفاظ عىل البيئة .ويف
وقت سابق من العام ،انضمت اليونيدو إىل منصة املعرفة
الحكومية الدولية "التحالف الدولي للطاقة الشمسية" لجمع
أصحاب املصلحة عىل الصعيد العاملي لرتويج الطاقة الشمسية،
وإذكاء الوعي ،وتعزيز القدرات التقنية للشبكة العاملية ملراكز
الطاقة املستدامة.
وتتعاون اليونيدو أيضا ً مع مبادرة التعاون االقتصادي
يف منطقة ميكونغ الكربى دون اإلقليمية ،التي تتألف من تايلند
وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية والصني وفييت نام
وكمبوديا وميانمار ،بشأن عدد من املشاريع ،بما يف ذلك
مرشوع يتعلق بإحدى سالسل القيمة يف فييت نام لبناء نظام
حديث لتصدير املانغو لفائدة البلد.
وتواصل املنظمة أيضا ً مشاركتها يف مبادرة الحزام
والطريق ،وهي برنامج للبنى التحتية واالستثمار مموَّل
من الصني بقيمة تريليون دوالر لتحسني التعاون والربط
اإلقليميني واستحداث حزام اقتصادي لطريق حرير جديد عىل
األرض والبحر .وهي تعمل عىل تعزيز االستثمار عرب الحدود
فيما بني البلدان املشاركة ،وبناء الرشاكات ،وتحسني التجارة،
وتشجيع املدن املستدامة .ونظمت اليونيدو عددا ً من األنشطة
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لدعم هذه املبادرة يف عام  ،٢٠١٨بما يف ذلك الجولة الرتويجية
"( "Bridge for Citiesمبادرة الحزام والطريق :تطوير
االقتصادات الخرضاء من أجل املدن) ،التي عُ قدت يف فيينا
يف ترشين األول/أكتوبر ،وعَ رضت أمثلة للحلول الحرضية
الصناعية املستدامة يف تشينغدو وشنغهاي يف الصني ،وتريستا
يف إيطاليا ،وفيينا.
واختتمت اليونيدو بنجاح مرشوع "حفز التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف الحزام االقتصادي
لطريق الحرير الجديد" ،الذي يدعم تطوير املمرات الصناعية
والتكنولوجيا واملجمَّ عات الصناعية يف أذربيجان وأوزبكستان
وتركمانستان وطاجيكستان كجزء من الجهود الرامية إىل
تعزيز التعاون عرب الحدود والتكامل اإلقليمي.
ويف غضون ذلك ،أُطلق برنامج الرشاكة ُ
القطرية الجديد

يف كمبوديا يف عام  ،٢٠١٨بإنشاء فريق عامل لتوجيه أنشطة
الربنامج .وجذب الربنامج اهتمام القطاع الخاص حيث
انضمت رشكة  ،Worldbridge Internationalوهي مقدمة
حلول لوجستية ،إىل اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي
إلقامة بنى تحتية قادرة عىل الصمود وتشجيع االبتكار يف
إطار برنامج الرشاكة ُ
القطرية .وسرتكز الرشكة عىل الخدمات
اللوجستية الخرضاء واملشاريع الصغرية واملتوسطة ،مما
سيساعد يف تقليص الحواجز القائمة أمام التنمية وتوفري
فرص جديدة لالستثمار األجنبي والرشكات الناشئة املحلية.
وتعزيزا ً للتعاون األقاليمي ،دعمت اليونيدو مؤتمر
قمة بيجني ملنتدى التعاون بني الصني وأفريقيا ،الذي عُ قد

يف أيلول/سبتمرب .وشمل املؤتمر منتديات فرعية يف مجاالت
ترويج االستثمار ،وتنمية القطاع الخاص ،واإلنتاج املحلي
للمستحرضات الصيدالنية يف أفريقيا.
وشكلت مساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة ودعم
االبتكار أيضا ً موضوعني للعديد من املناسبات التي نظمتها
اليونيدو يف عام  ،٢٠١٨بما فيها معرض االسترياد الدويل
األول يف الصني ،يف شنغهاي ،الصني ،يف ترشين الثاني/
نوفمرب ،بهدف حفز الزيادة يف تدفق الواردات إىل الصني من
البلدان النامية .وعرضت اليونيدو فوائد وآثار مشاريعها
يف مجاالت مثل التجارة اإللكرتونية ،والبنى التحتية الجيدة
النوعية ،والسالمة الغذائية ،وبيَّنت الكيفية التي يمكن بها
لتطوير البنية التحتية الجيدة وتعزيز القدرات التجارية
واالبتكار أن تساعد عىل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة
للجميع واملستدامة يف البلدان النامية عن طريق تمكني منشآتها
الصغرية واملتوسطة من الوصول إىل السوق الصينية.
ويف ترشين األول/أكتوبر  ،٢٠١٨نظمت اليونيدو
مؤتمر الصناعة الخرضاء الخامس يف بانكوك ،باالشرتاك مع
لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط
الهادئ وحكومة تايلند ،تحت عنوان "الصناعة الخرضاء من
أجل التنمية املستدامة" .واجتمع أكثر من  ٤٠٠من مق ِّرري
السياسات وممثلي املجتمع املدني واألوساط الصناعية
واألكاديمية ملناقشة سبل تطوير حلول يكون من شأنها دمج
االستدامة يف الصناعة ،مع تبيني فرص النمو األخرض لدى
االقتصادات االنتقالية والصاعدة.
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حضور اليونيدو المحلي في  9بلدان ،بما في ذلك مكاتب ترويج
االستثمار والتكنولوجيا ومكاتب االتصال والمقر في النمسا
ُ
برنامج قطري واحد ()2018
ُ

برنامج للشراكة القطرية في قيرغيزستان
تعاون تقين ( )2018بقيمة  24.5مليون دوالر
0.01 3.49
الدول
األعضاء

20.44

االحتاد
األوروبي

مرفق
البيئة
العاملية

الصندوق
املتعدِّد
األطراف

0.55 0.04
جهات
أخرى

أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الحالية (المجموع)15 :

أوروبـا وآسيا الوسطى
تسجل أوروبا وآسيا الوسطى معدل تنمية مرتفعا ً نسبيًّا
مع معدالت مستقرة ،وإن لم تكن الفتة لالنتباه ،من النمو
االقتصادي .ورغم ذلك ،توجد طائفة واسعة من أوجه عدم
املساواة يف جميع أنحاء املنطقة .ذلك أن بطالة الشباب ال تزال
مرتفعة ،وتعاني بعض املناطق من ارتفاع مستويات اإلقصاء
االجتماعي وتعذُّر الوصول إىل الخدمات االجتماعية والتمويل.
ويُرجَّ ح أن تواجه الشابات بصفة خاصة صعوبة يف الحصول
عىل التدريب أو التعليم أو الوظائف ،حيث تتسم معدالت
مشاركة املرأة يف القوة العاملة بكونها أدنى بكثري من الرجل.

عمل اليونيدو يف أوروبا وآسيا الوسطى
تتعاون اليونيدو مع الحكومات واملنظمات الدولية والقطاع
الخاص عىل إحداث تحول ِّ
محفز وجذري يف اقتصادات املنطقة
صوب التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وتهيئة
الرشوط املطلوبة لتحقيق الهدف  ٩وغريه من أهداف التنمية
املستدامة ذات الصلة.
ويف عام  ،٢٠١٨عززت اليونيدو عالقتها بالجهات
املانحة الصاعدة لتوسيع طائفة مشاريعها ،بما زاد حافظة
املنظمة يف املنطقة إىل مساهمة صافية إجمالية قدرها
 ٥٠٠ ٠٠٠يورو .فقد برزت بولندا باعتبارها جهة مانحة
جديدة لدعم توفري الطاقة املستدامة يف جورجيا ،وخصصت

تشيكيا أمواال ً ملرشوع بشأن املنتجات املحلية الطابع يف
جورجيا ،وشاركت سلوفينيا يف تمويل مرشوع بشأن تطوير
سالسل قيمة الطماطم يف مرص ،وقدم االتحاد الرويس دعما ً
إضافيًّا ملرشوع أقاليمي بشأن التمكني االقتصادي للمرأة
وتنظيمها للمشاريع.
وتركز أنشطة اليونيدو يف املنطقة عىل التعاون التقني
والتدريب ملساعدة الصناعات عىل أن تصبح أكثر قدرة عىل
الصمود يف وجه التغريات املناخية والبيئية .ويعني هذا دعم
الصناعة لتطبيق نُهُ ج جديدة إزاء اإلنتاج واالستهالك تراعي
اآلثار املرتتبة عىل املنظومة الصناعية برمتها يف محاولة
لتهيئة اسرتاتيجيات أفضل .واستنادا ً إىل ذلك ،تعمل اليونيدو
يف تعاون متزايد الوثوق مع الحكومات واملؤسسات لتصميم
السياسات السليمة من أجل إطار مستدام بيئيًّا.
ومن األمثلة عىل زيادة التعاون برنامج الرشاكة ُ
القطرية
الخاص بقريغيزستان ،حيث كان له دور محوري يف صياغة
اسرتاتيجية صناعية للبلد .وعقب اجتماعات ناجحة يف
بيشكيك يف آذار/مارس ،أعدت اليونيدو مرشوع اسرتاتيجية
تصنيع بالتعاون مع اللجنة الحكومية للصناعة والطاقة
واستغالل موارد باطن األرض يف قريغيزستان توفر خريطة
طريق نحو قطاع صناعي مستدام وشامل للجميع وتنافيس
عامي  ٢٠١٨و ،٢٠٢٢وتقيِّم الفرص املتاحة
وحديث ما بني
ْ
حتى عام .٢٠٤٠
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منصات جديدة لدفع التمكني االقتصادي للمرأة
وقيادتها وتنظيمها للمشاريع
ي َُق ُّر بتمكني املرأة باعتباره عنرصا ً أساسيًّا من عنارص
خطة عام  ،٢٠٣٠سواء كهدف يف حد ذاته (الهدف  ٥من
أهداف التنمية املستدامة) ،أو بسبب تأثريه عىل تحقيق جميع
األهداف األخرى.
وقد نظمت اليونيدو ،استنادا ً إىل الدور الذي تضطلع به
ْ
حدثي ناجحني يف
بوصفها منتدى للربط الشبكي العاملي،
عام  ٢٠١٨ن َ َقال الرسالة بشأن التمكني االقتصادي للمرأة
وقيادتها وتنظيمها للمشاريع إىل جمهور أوسع ،وو َّفرا محفالً
مهمًّ ا لجميع الجهات املعنية لاللتقاء وتبادل األفكار .ففي إطار
املنتدى االقتصادي الدويل املرموق يف سانت بطرسربغ يف أيار/
مايو ،عقدت اليونيدو منتدى دوليًّا بعنوان "زيادة مساهمة
املرأة يف النمو والرخاء االقتصاديني :تهيئة بيئة تمكينية" قدم
فرصا ً مهمةً للربط الشبكي بني دوائر األعمال التجارية الدولية
ومق ِّرري السياسات الروس.
ويف وقت الحق من العام ،استغلت اليونيدو الفرصة
لتبادل املعلومات أثناء منتدى بشأن تنظيم املرأة للمشاريع يف

منتدى املرأة يف املنطقة األوروبية اآلسيوية ،الذي عُ قد أيضا ً

يف سانت بطرسربغ .واجتمع أكثر من  ٢٠٠مشارك لتبادل
الخربات بشأن كيفية زيادة النماذج الناجحة من أجل زيادة
عدد من ِّ
ظمات املشاريع عىل الصعيد العاملي.

وتمخضت املناقشات عن توصيات عملية بشأن كيفية
االستفادة من اإلمكانات الهائلة للمرأة يف التنمية االقتصادية،
ويف نفس الوقت ضمان التزام االتحاد الرويس بأن يتخذ
يف املستقبل تدابري لدعم تنمية تنظيم املشاريع والتمكني
االقتصادي للمرأة يف املنطقة.
وتمخضت األنشطة أيضا ً عن مبادرة معت َزمة لتصميم
وتطوير مجموعة مواد تدريبية مُدارة بشأن األدوات
الرقمية األكثر تقدماً ،وذلك ملساعدة من ِّ
ظمات املشاريع من
بلدان رابطة الدول املستقلة أساسا ً عىل توسيع نطاق
أعمالهن التجارية وجعلها أكثر كفاءة واستدامة .وستكون
الخدمات التدريبية مصمَّ مة عىل نحو يراعي الترشيعات،
وحالة الخدمات ونوعيتها ،وتوافر األدوات الرقمية،
وغري ذلك من العوامل القائمة يف املجموعة املختارة من
بلدان املنطقة.
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حضور اليونيدو المحلي في  7بلدان ،بما في ذلك مركز إقلييم
ومكتب إقلييم في أوروغواي والمكسيك
ُ
 4برامج قطرية ()2018
ُ
برنامج للشراكة القطرية في بيرو

تعاون تقين ( )2018بقيمة  38.7مليون دوالر
6.74

0.21

الدول
األعضاء

20.57
االحتاد
األوروبي

مرفق
البيئة
العاملية

10.19
الصندوق
املتعدِّد
األطراف

0.97
جهات
أخرى

أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الحالية (المجموع)3 :
َّ
أطر األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية الجديدة الموقعة (:)2018
ِّ
بوليفيا (دولة-المتعددة القوميات) (،)2022-2018
ِّ
كوستاريكا ( ،)2022-2018إطار األمم المتحدة المتعدد
األقطار للمساعدة اإلنمائية للكاريبي ()2021-2017

أمريـكا الالتيـنية والكارييب
ُّ
يف عام  ،٢٠١٧أدى ُّ
وتحسن أداء
تحسن الطلب املحلي
الصادرات إىل تسجيل النمو ملعدالت موجبة للمرة األوىل منذ
عام  .٢٠١٤بيد أن تباطؤ التجارة العاملية ،وتزايُد التوترات
السياسية ،واحتمال تأثري ارتفاع أسعار الفائدة يف الواليات
املتحدة عىل مستويات االستثمار ،يعني أن املكاسب التي
ُّ
يخف أثرها.
تحققت مؤخرا ً قد
وال يزال العديد من البلدان املتوسطة الدخل يف املنطقة
يعتمد عىل السلع األساسية ،وارتفاع املديونية ،وضعف البنى
التحتية ،وانخفاض معدالت اإلنتاجية واالبتكار.
وتلتزم املنطقة بخطة عام  ٢٠٣٠كطريقة للتغلب عىل
هذه التحديات الهيكلية .ويسلط العديد من البلدان الضوء
عىل الحاجة إىل زيادة التكامل وخفض معدالت الفقر وعدم
املساواة ،والسعي إىل تحقيق التنمية البيئية املستدامة،
والنهوض باالبتكار التكنولوجي .كما ستكون زيادة التدفقات
املالية إىل البلدان املتوسطة الدخل ،وبناء قدرات جديدة،
وتوسيع نطاق تدخالت القطاع الخاص ،من األمور الحاسمة
األهمية للتغلب عىل العوائق التي تعرتض التنمية.

عمل اليونيدو يف أمريكا الالتينية
يف عام  ،٢٠١٨تركزت أنشطة اليونيدو يف املنطقة بصورة
رئيسية عىل الصناعة والبيئة ،حيث ركزت معظم املبادرات عىل

مساعدة الحكومات عىل الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقات
البيئية املتعددة األطراف .و ُر ِّك َز بشكل خاص عىل بروتوكول
مونرتيال وعىل تغري املناخ.
وحققت بلدان عدة يف جميع أنحاء املنطقة حصصا ً عالية
من توليد الطاقة باستخدام مصادر الطاقة املتجددة .وواصلت
اليونيدو دعم بلدان هذه املنطقة يف تعزيز التوسع يف الطاقة
الشمسية والطاقة األحيائية وتطبيقات تحويل النفايات إىل
طاقة ،يف حني بقيت كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة أحد
برامج اليونيدو الرئيسية يف املنطقة.
وعقب التوصيات التي أعرب عنها األعضاء يف مجموعة
أمريكا الالتينية والكاريبي ،تجددت الجهود املبذولة
للنهوض بالصناعة الزراعية والتكنولوجيات الصيدالنية
األحيائية واملتقدمة .وتمثِّل املنطقة نحو  ١٣يف املائة من
التجارة الزراعية العاملية ،ويوجد فيها نحو ثلث موارد
املياه العذبة يف العالم .ون ُ ِّفذت خالل العام برامج لتطوير
سالسل القيمة الزراعية وتعزيز تنظيم املشاريع والبنى
التحتية الجيدة.
ويف عام َّ ،٢٠١٨
وسعت اليونيدو نطاق مصادر التمويل،
حيث نجحت يف زيادة عدد وقيمة برامج الحكومات الذاتية
التمويل ،والرشاكات ،والتعاون فيما بني بلدان الجنوب
والتعاون الثالثي.

اآلفاق اإلقليمية

وتمثلت إحدى الوسائط العملية يف الصندوق االستئماني
ألمريكا الالتينية والكاريبي التابع لليونيدو واملموَّل من
التربعات ،والذي يهدف إىل زيادة التعاون اإلقليمي بشأن
التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة حيث تُ َّ
نفذ يف
إطاره أربعة مشاريع إقليمية تعود بالنفع عىل معظم البلدان
يف املنطقة.
ويف ترشين األول/أكتوبر  ،٢٠١٨عقدت اليونيدو مؤتمرا ً

دوليًّا يف بنما بشأن تحديات وفرص تحقيق الهدف  ٩من
أهداف التنمية املستدامة يف املنطقة .وأسفر املؤتمر عن وضع
برنامج التعجيل بتحقيق الهدف  9من أهداف التنمية املستدامة
ألمريكا الالتينية والكاريبي ،الذي يضم ممثلني إقليميني من
خالل الرشاكات بني القطاعني العام والخاص ،والتعاون بني
بلدان الجنوب ،وإقامة الشبكات والتحالفات من أجل ترسيع
تنفيذ الهدف  ٩من أهداف التنمية املستدامة.
ويف أيلول/سبتمرب ،زار املدير العام لليونيدو إكوادور
ودولة بوليفيا املتعددة القوميات واملكسيك لتعزيز برامج
املنظمة يف املنطقة .وخالل الزيارة ،و ُِّق َع برنامج ُقطري
جديد مع دولة بوليفيا املتعددة القوميات لتنفيذ مشاريع
بشأن املجمَّ عات الصناعية اإليكولوجية ونظم اإلنتاج األنظف
وتطوير صناعة املستحرضات الصيدالنية ،مع تركيز قوي عىل
اإلدماج االجتماعي وتهيئة فرص العمل واملهارات والتدريب.
وسيحقق الربنامج ُ
القطري الجديد أيضا ً منافع للربامج
ُ
القطرية الثالثة األخرى للمنظمة يف املنطقة ،وال سيما يف
جمهورية فنزويال البوليفارية والسلفادور وكوبا.
وعالوة عىل ذلك ،أطلقت يف كانون الثاني/يناير مرحلة
تنفيذ برنامج الرشاكة ُ
القطري يف بريو حيث يتضمن خمسة
مشاريع للتعاون التقني يف مجاالت مختلفة ،بما فيها نوعية
الصادرات من البن والكاكاو ،وتنمية سالسل القيمة املتكاملة يف
مجال تربية األحياء املائية وتطوير املناطق الصناعية املستدامة.
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تعزيز الطاقة املتجددة الصغرية النطاق
يف شييل
ً
استجابة لاللتزامات املتعلقة بتغري املناخ والحاجة إىل تخفيض
تكاليف الطاقة ،قدمت شيلي التزاما ً رسميًّا بزيادة حصة
الطاقة املتجددة يف مجمل مزيج الطاقة لديها .وأحرز البلد
نجاحا ً كبريا ً يف تحقيق هذا الهدف من خالل مشاريع كبرية
الحجم يف مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح.
بيد أن املشاريع األصغر حجما ً كانت أقل نجاحاً ،مثل تلك
املستحدثة من أجل النهوض باالستهالك الذاتي يف الحاالت
التي يو ِّلد فيها املستخدمون ويستهلكون طاقتهم الخاصة مع
القدرة عىل بيع الفائض إىل الشبكة.
ِّ
وتنفذ اليونيدو مرشوعا ً ملساعدة املنشآت الصغرية
واملتوسطة يف قطاع األلبان عىل تطوير االستهالك الذاتي
باستخدام الغاز الحيوي .ويساعد املرشوع املزارعني عىل التغلب
عىل بعض الحواجز الكبرية التي يواجهونها ،بما يف ذلك ارتفاع
تكاليف بدء التشغيل ،ومحدودية فرص الحصول عىل التمويل،
واالفتقار إىل املعرفة ،والوجود املحدود للموردين املحليني.
ومن خالل العمل مع الحكومة ،تقدم اليونيدو التدريب
منطقتي لوس الغوس ولوس ريوس بشأن
للمزارعني يف
ْ
كيفية تشغيل وتطوير نظم الغاز الحيوي من خالل سلسلة
من حلقات العمل واالجتماعات والزيارات امليدانية .ولضمان
التنمية الطويلة األجل ،تتبادل اليونيدو أيضا ً املعارف مع
املؤسسات العامة ورشكات هندسة الغاز الحيوي والجامعات
ومراكز البحث.
وقد نجح املرشوع الجاري يف توعية املؤسسات الصغرية
واملتوسطة بفوائد وعثرات الغاز الحيوي كمصدر من مصادر
الطاقة املتجددة ،ومن املتوقع أن يؤدي إىل إنشاء تكنولوجيا
رائدة للغاز الحيوي يف هذا القطاع.
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البلدان المتوسطة الدخل
يصل عدد سكان البلدان المتوسطة الدخل ،التي تتسم
بتنوع أحجامها ودخلها وسكانها ،إلى خمسة مليارات
نسمة ،منهم ما نسبته  ٧٣في المائة من فقراء العالم .بيد
أن البلدان المتوسطة الدخل تمثل أيضا ً ثلث الناتج المحلي
اإلجمالي العالمي ،ما يجعلها محركات مهمة للنمو.
ويندرج ما مجموعه  ٩٧من الدول األعضاء في
اليونيدو ضمن فئة البلدان المتوسطة الدخل .وتراعي
برامج اليونيدو التحديات المحددة التي تواجه تلك البلدان،
مثل القدرة التنافسية الصناعية ،والقدرات المؤسسية،
والحوكمة الرشيدة ،والحاجة إلى تعزيز تبادل المعارف.

وفي إطار عملية تشاور واسعة النطاق ،أعدت
اليونيدو مقترحا ً يدعو إلى تعزيز تواصل المنظمة
مع البلدان المتوسطة الدخل وتعزيز شراكاتها معها،
وناقشته مع األعضاء ضمن فئة البلدان المتوسطة الدخل.
وتعتزم الوثيقة إرساء مجاالت ذات أولوية للتعاون بشأن
التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة ،والتصدي
للتحديات المشتركة التي تواجه أثناء السعي إلى تحقيق
التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في البلدان
المتوسطة الدخل .وتعتزم اليونيدو مواصلة التشاور مع
دولها األعضاء في عام  ٢٠١٩بشأن هذا المقترح.

7

َّ
األولويات الشاملة لعدة مجاالت
تقدم اليونيدو مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل جميع األولويات املواضيعية الثالث للمنظمة ،وتعزز
الربامج والسياسات الرامية إىل تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة .ومن أهم هذه الخدمات
العالقات التي تقيمها اليونيدو مع رشكائها ،بدءا ً من املجتمع املدني إىل املؤسسات املالية ،مما يجلب معارف
ودراية فنية جديدة ،ويف نفس الوقت يعزز قدرة املنظمة عىل أداء وظائفها عىل أرض الواقع .ويتعزز التنفيذ
العملي للربامج أكثر من خالل نهج برنامج الرشاكة ُ
القطرية.
ومن املجاالت األخرى التي تمس جميع جوانب عمل املنظمة وتكتيس أهمية بالغة لتعزيز الشمول ،املساواة
بني الجنسني وتمكني املرأةِّ .
وتنفذ اليونيدو اسرتاتيجية تقوم عىل تعميم مراعاة املنظور الجنساني يف الربامج
والسياسات واملشاريع ،بدعم من وحدة مك َّرسة لتعميم مراعاة املنظور الجنساني.
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المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
تع ِّزز اليونيدو البعد الجنساني للتنمية الصناعية الشاملة
للجميع واملستدامة كرشط أسايس لتحقيق خطة عام .٢٠٣٠
وتوفر اسرتاتيجية تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة
للفرتة  2019-2016خريطة طريق لتعميم مراعاة االعتبارات
الجنسانية عىل نطاق جميع برامج اليونيدو وسياساتها
وممارساتها التنظيمية .ويضمن وجود نظام للتدقيق
ْ
املنتظمي إدماج املنظورات الجنسانية يف املراحل
واالستعراض
األولى من إعداد مشاريع التعاون التقني ،ويتعقب مؤرش
اليونيدو الجنساني ويرصد املوارد املالية املخصصة للمشاريع
التي تشتمل عىل أنشطة ذات صلة بالشؤون الجنسانية .وقد
وجد استعراض تشاركي يف منتصف املدة لالسرتاتيجية أن
أحد املجاالت األكثر ُّ
تحسنا ً هو جودة تصميم املشاريع املراعية
للمنظور الجنساني عىل مدى العام السابق ،وذلك بفضل
الجهود الجارية الرامية إىل زيادة الوعي بالصالت بني املسائل
الجنسانية والتصنيع ،واملعارف بشأن إدماج االعتبارات
الجنسانية يف عملية وضع املشاريع وتنفيذها.
وعىل نحو ما أوىص به استعراض منتصف املدة ،وتماشيا ً
مع تعهد املدير العام لتحقيق التوازن بني الجنسني يف صفوف
القوة العاملة يف املنظمة ،وضعت اليونيدو خطة عمل لتحقيق
املساواة بني الجنسني لتنفيذها يف عام  ٢٠١٩بما يتواءم مع

اسرتاتيجية األمني العام بشأن تكافؤ الجنسني عىل نطاق
املنظومة .واستُحدثت جائزة تعزيز املساواة بني الجنسني
لتقدير املشاريع والربامج واملمارسات التنظيمية التي تعزز
اسرتاتيجية تحقيق املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة.
ووردت ترشيحات عدة فيما يخص طائفة واسعة من الجهود
التي يبذلها فرادى املوظفني واألفرقة ،مع تسليط الضوء عىل
العمل االستثنائي املضط َلع به من أجل تحقيق املساواة بني
الجنسني عىل جميع مستويات املنظمة.
وشملت األمثلة عىل األنشطة البارزة عقد الدورة
ُ
األوىل يف سلسلة من الدورات التدريبية اإلقليمية التي أعدت
بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة ولجنة األمم املتحدة
االقتصادية ألفريقيا ،من أجل تزويد الخرباء اإلحصائيني
الوطنيني من منطقة رشق أفريقيا بالخربات يف مجال جمع
وتحليل مؤرشات الفجوة الجنسانية يف اإلحصاءات الصناعية.
وعرضت املنظمة أعمالها لدعم التمكني االقتصادي للمرأة يف
حدث جانبي أثناء الدورة الثانية والستني للجنة وضع املرأة،
اشرتكت يف تنظيمه مع هيئة األمم املتحدة للمرأة ومنظمة
األغذية والزراعة؛ ويف حدث جانبي نظمه مركز وشبكة
تكنولوجيا املناخ واملجموعة املعنية باملرأة واملساواة بني
الجنسني خالل مؤتمر األطراف الرابع والعرشين التفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ ويف الدورة الثانية
والعرشين ملنتدى سانت بطرسربغ االقتصادي الدولي،
بالتعاون مع منظمة املجتمع املدني "أوبورا"؛ ويف منتدى
املرأة للمنطقة األوروبية اآلسيوية.

َّ
األولويات الشاملة لعدة مجاالت

دفع عجلة التصنيع المستدام في أفريقيا
أعلنت األمم المتحدة الفترة  ٢٠٢٥-٢٠١٦العقد الثالث
للتنمية الصناعية ألفريقيا ،بما يجسد االتفاق الدولي بشأن
أهمية التصنيع في تنمية أفريقيا في المستقبل .وقد ُك ِّلفت
اليونيدو بقيادة الجهود العالمية الرامية إلى دفع عجلة
التصنيع المستدام في القارة ،وهي تعمل على تحقيق ذلك
عن طريق إقامة شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص
وتعاون وثيق مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة.
وشاركت اليونيدو في تنظيم حدث على هامش الدورة
الثالثة والسبعين للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر لمناقشة
أوجه التآزر بين العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا
وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية التي أُطلقت
مؤخراً .ودعا االجتماع الرفيع المستوى إلى إقامة شراكات
استراتيجية مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص
لحشد المزيد من الموارد من أجل البنى التحتية واالبتكار
والصناعة .وشهد الحدث أيضا ً إطالق مبادرة المناصرة
حيث اضطلع رؤساء سبع دول ،هي جنوب أفريقيا وزامبيا
والسنغال وكوت ديفوار وكينيا ومالطة والنيجر ،بدور
أنصار العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا .وفي كانون
األول/ديسمبر ،انضم رئيس مصر إلى صفوف أنصار العقد
الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا.
وفي محاولة لتفعيل العقد الثالث للتنمية الصناعية
ألفريقيا ،وضعت اليونيدو إطارا ً برنامجيًّا في عام ٢٠١٧
يحدد أهداف وركائز التنفيذ .وتُعَ ُّد خريطة طريق أُعدت
في عام  ٢٠١٨لليونيدو بشأن تنفيذ العقد الثالث للتنمية
الصناعية ألفريقيا ،بمثابة أساس لخريطة الطريق المشتركة
للعقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا التي ستوضع مع
شركاء العقد في عام  .٢٠١٩وترتكز خريطة طريق اليونيدو
على ست ركائز ،هي :الدعوة والمنتديات العالمية؛ وتعزيز

نائبة األمين العام ،أمينة حممد ،يف احلدث الرفيع
املستوى املعقود بشأن العقد الثالث للتنمية الصناعية
ألفريقيا ،أيلول/سبتمبر 2018

الدعم المقدم ألدوات السياسة الصناعية؛ وبرامج التعاون
التقني المتماشية مع المجاالت المحددة في القرار الخاص
بالعقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا؛ وتعزيز التعاون مع
مفوضية االتحاد األفريقي والجماعات اإلقليمية األفريقية؛
ومبادرات الشراكة وتعبئة الموارد؛ واالتصال والمناصرة.
ويُعَ ُّد يوم التصنيع في أفريقيا بمثابة منبر للحوار بشأن
التصنيع في عموم أفريقيا ،وهو يُن َّ
ظم بالتعاون الوثيق مع
االتحاد األفريقي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا.
كما أنه يبين استمرار أهمية الصناعة باعتبارها محركا ً قويًّا
للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر .وتع ِّزز االحتفاالت
بيوم التصنيع في أفريقيا الشراكات من أجل تنفيذ العقد
الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا.
وقد ركز االحتفال بيوم التصنيع في أفريقيا في
مقر اليونيدو في  ٢٠تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٠١٨على
اإلنجازات والتحديات في التصنيع المحلي للمستحضرات
الصيدالنية .كما احتفلت اليونيدو بيوم التصنيع في أفريقيا
في نحو  ٢٠موقعا ً ميدانيًّا ،بالتعاون الوثيق مع البلدان
المضيفة في كل موقع .وحضر الحدث المُقام في مدغشقر
رئيس الوزراء ووزيرا الصناعة واالقتصاد ،وممثلو االتحاد
األفريقي والشركاء في التنمية.
واشترك المصرف األوروبي لالستثمار واليونيدو في
استضافة يوم أفريقيا لعام  ٢٠١٨في أديس أبابا .وقاد مدير
عام اليونيدو ورئيس المصرف األوروبي لالستثمار مناقشة
رفيعة المستوى ،إلى جانب رئيس إثيوبيا .وركز الحدث،
الذي عُ قد في إطار أسبوع التصنيع في أفريقيا الذي نظمه
االتحاد األفريقي ،على التصنيع المستدام في أفريقيا ،وأدى
إلى حشد الشركاء وزيادة بروز المنظمة للعيان.

املدير العام لليونيدو يلقي كلمة يف يوم أفريقيا ،2018
أديس أبابا
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ويف مقر اليونيدو ،عُ قدت سلسلة من حلقات العمل
التوعوية بشأن التحرش ،بما يف ذلك التحرش الجنيس وإساءة
استعمال السلطة والتمييز .واستفاد من حلقات العمل أكثر
من  600موظف وخبري استشاري ومتدرب داخلي إىل اآلن،
مما أثار مناقشات كاشفة بني موظفي اليونيدو بشأن كيفية
الترصف عند مالحظة مثل ذلك السلوك وكيفية تمكني بيئة
العمل الداعمة والخالية من التحرش.
ويف سياق اليوم الدولي للطفلة لعام  ،٢٠١٨ر َّوجت
دورة لتبادل املعلومات عمل اليونيدو بشأن تنمية املهارات
والتعليم يف مجال تنظيم املشاريع لفائدة املراهقات
والشابات .وخالل حدث عُ قد بمناسبة يوم األب ،اجتمعت
املنظمات الكائنة يف فيينا للتوعية بدور اآلباء يف معالجة عدم
املساواة يف توزيع أعمال الرعاية غري املدفوعة األجر بني
الرجل واملرأة.
وانتهت اليونيدو من تنفيذ املرحلة األوىل من خطة
العمل عىل نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة بني
الجنسني وتمكني املرأة .وأرست الخطة يف مرحلتها األوىل
( )UN-SWAP 1.0إطارا ً ملعايري األداء بشأن األعمال
املتصلة بالجنسني التي يتعني عىل جميع كيانات األمم
املتحدة استيفاؤها .وأُقِ َّر بدور اليونيدو سواء بسبب أدائها
األفضل بني الكيانات التقنية يف عام  ،٢٠١٧أو باعتبارها
الكيان الذي أحرز أكرب قدر من التقدم خالل الفرتة املشمولة
بالتقرير .٢٠١٧-٢٠١٢

الشراكات والتعاون فيما بين
بلدان الجنوب
يف عام  ،٢٠١٨واصلت اليونيدو توسيع نطاق رشاكاتها
مع جهات ،منها املؤسسات املالية الدولية ،وقطاع األعمال
التجارية ،ومرفق البيئة العاملية ،وصندوق املناخ األخرض.
ففيما يتعلق بالتعاون مع املؤسسات املالية الدولية ،عُ قدت
مشاورات تقنية لترسيع وترية عقد الرشاكات مع البنك الدولي،
ومرصف التنمية األفريقي ،ومرصف التنمية اآلسيوي طوال
عام ٢٠١٨؛ كما َّ
وقعت اليونيدو ومرصف التنمية األفريقي
مذكرة تفاهم واتفاقا ً
ًّ
خاصا باملبادئ االتئمانية .وعالوة عىل
ذلك ،استكشفت اليونيدو آفاق الرشاكة مع مرصف التصدير
واالسترياد يف الصني والبنك اإلسالمي للتنمية ،وتشاركت مع
املرصف األوروبي لالستثمار لتنظيم يوم أفريقيا للمرصف
األوروبي لالستثمار يف أديس أبابا.
وفيما يتعلق بقطاع األعمال التجارية ،تواصلت اليونيدو
مع رشكاء من خالل مشاريع وبرامج رشاكة ُقطرية ومنتديات
أصحاب مصلحة متعددين ،من قبيل الشبكة االستشارية املعنية
بالتمويل الخاص .ويشمل الرشكاء الجدد مجموعة Alibaba
القابضة املحدودة ،واملكتب الدولي إلعادة التدوير ،واملنظمة
العاملية للتغليف والتعبئة .كما أسهمت اليونيدو يف مسارات
عمل القطاع الخاص بشأن عملية إصالح منظومة األمم املتحدة
اإلنمائية ،وأقامت تعاونا ً أوثق مع مبادرة األمم املتحدة املسمَّ اة
"االتفاق العاملي" يف املجاالت ذات االهتمام املشرتك.
ومع وجود أكثر من  ٦٠مرشوعا ً يف إطار التجديد
السادس ملوارد الصندوق االستئماني ملرفق البيئة العاملية
( )GEF-6قيد التنفيذ يف عام  ،٢٠١٨فإن الحافظة املشرتكة
بني اليونيدو واملرفق ال تزال متينة .وقد بدأت الدورة
السابعة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية ()GEF-7
يف تموز/يوليه  ،٢٠١٨عقب انعقاد الجمعية السادسة
للمرفق يف دا نانغ ،فييت نام .وشاركت اليونيدو بنشاط
يف أعمال الجمعية ،ونظمت أنشطة جانبية بشأن املواضيع
ً
واضعة األسس
ذات األولوية بالنسبة إىل اليونيدو واملرفق،
لرشاكة ناجحة يف إطار الدورة السابعة للمرفق .وتواصلت
اليونيدو أيضا ً مع صندوق املناخ األخرض من خالل
التوقيع عىل اتفاق إطاري لتصبح رشيكة يف تنفيذ مشاريع
التأهب الخاصة بالصندوق ،التي تُدعم بتمويل التأهب
الخاص بالصندوق.

8
إدارة خدمات اليونيدو
تعتمد اليونيدو عىل طائفة واسعة من خدمات الدعم والخدمات اإلدارية التي تُعَ ُّد بالغة األهمية لكفالة فعالية أداء
املنظمة .وتشمل هذه الخدمات املوارد البرشية ،والتقييم والرقابة ،واملشرتيات ،وإدارة املباني ،واملشورة القانونية،
والدعم التكنولوجي .وتتعهد اليونيدو استعراضات وتقييمات منتظمة لهذه الخدمات لضمان أن تقدم أفضل
دعم ممكن ،بما ِّ
ييس رسعة وكفاءة الخدمات التقنية التي تقدمها املنظمة إىل الدول األعضاء .ويتجسد نجاح هذه
التحسينات الجارية يف استمرار ارتفاع الطلب عىل برامج اليونيدو للتعاون التقني.
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التمويل والتبرعات المالية
التمويل املقدَّم ألنشطة التعاون التقني
كان  ٢٠١٨عاما ً آخر جديرا ً باالنتباه بالنسبة إىل اليونيدو إذ
إنه يشهد عىل زيادة أهمية واليتها وقدرة املنظمة عىل اإلنجاز
بفعالية .وبلغ إجمايل األموال املحشودة من أجل خدماتها رقما ً
قياسيًّا قدره  ٢٧٣مليون دوالر ،بزيادة قدرها  38.3يف املائة
مقارنة بعام  .٢٠١٧ونتيجة لذلك ،شهدت حافظة املشاريع
والربامج التي ستُ َّ
نفذ يف املستقبل هي أيضا ً زيادة غري مسبوقة،
حيث بلغت  579.5مليون دوالر (جميع األرقام صافية من
تكاليف دعم الربامج ما لم يُذكر خالف ذلك).
وبقيت التربعات املقدمة ألنشطة التعاون التقني لليونيدو
عند مستوى مرتفع قدره  204.2ماليني دوالر ،وكذلك الحال
بالنسبة إىل مستوى إنجاز برامج التعاون التقني لليونيدو،
حيث بلغ  189.7مليون دوالر.
ومن الناحية الجغرافية ،خصص الرشكاء يف التمويل
 38.7مليون دوالر لتنفيذ الربامج واملشاريع يف أمريكا
الالتينية والكاريبي ،ما يشكل ارتفاعا ً قياسيًّا بعد سبع
سنوات من الزيادة املستمرة .وفيما يخص أفريقياُ ،خصص
مبلغ  38.2مليون دوالر ،منها  37.4مليون دوالر للمبادرات
العاملية واألقاليمية؛ ُ
وخصص مبلغ  35.1مليون دوالر آلسيا
واملحيط الهادئ ،و 29.9مليون دوالر للمنطقة العربية،
و 24.5مليون دوالر ألوروبا وآسيا الوسطى.

املليون دوالر هم إيطاليا واليابان بمبلغ  9.6ماليني دوالر
لكل منهما ،وتلتهما سويرسا بمبلغ  9.1ماليني دوالر،
والسويد بمبلغ  4.7ماليني دوالر ،والصني بمبلغ  4.5ماليني
دوالر ،والواليات املتحدة بمبلغ  4.3ماليني دوالر ،واالتحاد
الرويس بمبلغ  4.2ماليني دوالر ،وجمهورية كوريا بمبلغ
 3.8ماليني دوالر ،والنمسا بمبلغ  ٣ماليني دوالر ،وفنلندا
بمبلغ  2.2مليون دوالر ،والنرويج بمبلغ  1.5مليون
دوالر ،وأملانيا واملغرب بمبلغ  1.5مليون دوالر لكل منهما،
ً
وإضافة إىل ذلك ،ورد
والبحرين بمبلغ  1.3مليون دوالر.
مبلغ  2.5مليون دوالر ،بما يف ذلك تكاليف دعم الربامج ،من
َّ
يخصص يف املستقبل.
الصني كي

مرفق البيئة العاملية وصندوق املناخ األخرض
بعد التربعات القياسية املسجَّ لة يف عام  ،2017بلغ التمويل
الوارد يف عام  ٢٠١٨من مرفق البيئة العاملية  57.2مليون
دوالر ،وهو ما يجسد الطابع الدوري للصندوق االستئماني
ملرفق البيئة العاملية .ويف عام  ،٢٠١٨قدم رشكاء تمويل
مرفق البيئة العاملية تعهدا ً مشرتكا ً بمبلغ  4.1مليارات دوالر
فيما يتعلق بدورته الجديدة ومدتها أربع سنوات ،التي
يشار إليها باسم الدورة السابعة لتجديد موارد مرفق البيئة
العاملية ( .)GEF-7ومن املتوقع أن تتلقى خدمات اليونيدو
يف مجاالت تخفيف آثار تغري املناخ والتكيف معه ،واملواد
الكيميائية والنفايات ،وتدهور األرايض والتنوع البيولوجي،
وكذلك برامج التأثري التابعة ملرفق البيئة العاملية بشأن
النظم الغذائية واملدن املستدامة ،دعما ً يف الدورة االستثمارية
السابعة الجديدة ( )GEF-7مماثالً ملا تلقته يف الدورة
السادسة ( )GEF-6السابقة.

وبقي الرتكيز املواضيعي لرشكاء التمويل مماثالً ملا كان
عليه يف السنوات املاضية ،حيث ُخصص مبلغ  ١٣٠مليون
دوالر للربامج واملشاريع يف مجال حماية البيئة ،ومبلغ
 41.7مليون دوالر من أجل تحقيق الرخاء املشرتك ،ومبلغ
 34.3مليون دوالر للنهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية.

ويف كانون األول/ديسمرب َّ ،٢٠١٨
وقعت اليونيدو
وصندوق املناخ األخرض اتفاقا ً إطاريًّا بشأن التأهب لتمكني
البلدان النامية من إقامة رشاكات مع اليونيدو بشأن أنشطة
تعزيز سبل وصولها إىل صندوق املناخ األخرض.

ولالطالع عىل ملحة عامة عن التوزيع املواضيعي
والجغرايف للمساهمات املعتمدة املقدَّمة من الحكومات واالتحاد
األوروبي ،يرجى الرجوع إىل التذييل باء من هذا التقرير.

الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ
بروتوكول مونرتيال

وبلغ التمويل املقدم من الحكومات واالتحاد األوروبي
مستوى قياسيًّا قدره  107.4ماليني دوالر ،أسهم االتحاد
األوربي بمبلغ  34.7مليون دوالر منها .وكان رشكاء
التمويل الرئيسيون الذين تجاوز صافي مساهماتهم املعتمدة

ال يزال الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال
رشيكا ً تمويليًّا مهمًّ ا لليونيدو حيث بلغ صايف تربعاته 31.5
مليون دوالر يف عام  ،٢٠١٨وهو ما يمثل زيادة بنسبة  ٤٠يف
ً
وإضافة إىل استمرار التواصل
املائة مقارنة بتربعات عام .٢٠١٧
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الناجح مع الصندوق املتعدد األطراف ،تعاونت اليونيدو
أيضا ً مع برنامج كفاءة التربيد يف كيغايل من خالل مبادرات
جديدة تراعي أبعاد الكفاءة يف استخدام الطاقة لدى التحول إىل
التكنولوجيات الجديدة املراعية لألوزون واملناخ عىل حد سواء.

التمويل املقدم من األمم املتحدة والصناديق
االستئمانية املتعددة الرشكاء

الصناديق االستئمانية املواضيعية بالغة األهمية بالنسبة إىل
اليونيدو من أجل االستجابة عىل وجه الرسعة لطلبات دولها
األعضاء واملساهمة بكفاءة يف خطة عام .٢٠٣٠
وقد وردت املساهمات الرئيسية (بما يف ذلك تكاليف دعم
الربامج) يف الصناديق االستئمانية املواضيعية لليونيدو يف
عام  ٢٠١٨من الصني بمبلغ  2.5مليون دوالر لفائدة الصندوق
االستئماني للرشاكة ،وفنلندا بمبلغ  0.9مليون دوالر لفائدة
الصندوق االستئماني لألمن الغذائي والصندوق االستئماني
لبناء القدرات التجارية ،وكذلك من بريو ومالطة لفائدة
الصندوق االستئماني للرشاكة.

ال يزال التمويل املقدم من كيانات منظومة األمم املتحدة اإلنمائية
والصناديق االستئمانية املتعددة الرشكاء متواضعا ً حيث بلغ
صايف املساهمات املعتمدة  3.9ماليني دوالر ،منها  2.5مليون
دوالر مقدمة من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي .ومن املتوقع
أن تؤدي عملية إصالح منظومة األمم املتحدة اإلنمائية إىل
زيادة أهمية الصناديق االستئمانية املتعددة الرشكاء.

وبلغت األموال املخصصة من الصناديق االستئمانية
املواضيعية لفائدة أنشطة التعاون التقني ما مقداره
 2.6مليون دوالر (صافية من تكاليف دعم الربامج).

الصناديق االستئمانية التي تديرها اليونيدو

الموظفون

تماشيا ً مع قرار الجمعية العامة  ٢٤٣/٧١بشأن استعراض
السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات ،واصلت
اليونيدو جهودها الرامية إىل تشجيع التربعات التي تتسم
بدرجة أكرب من قابلية التنبؤ بها ومن املرونة وبدرجة أقل
من التخصيص .ويف هذا الصدد ،ال تزال زيادة التمويل من

يف السنة قيد االستعراض ،واصلت اليونيدو دعم تطوير
املوظفني الحاليني واستقدام مواهب جديدة للمنظمة.
ُ
وشغِ َلت نحو  ١٣٠وظيفة شاغرة مع َلن عنها ملوظفني وغري
الشغل .كما َّ
موظفني ،أو هي قيد َّ
اتفاقي
وقعت اليونيدو
ْ
رشاكة مع مؤسستني أكاديميتني وطنيتني يف جمهورية كوريا
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واليابان بشأن متدربني داخليني وثالثة اتفاقات جديدة بشأن
خرباء رشكاء.

أداة للرصد من أجل تحديد التحديات واملخاطر والتدابري
التصحيحية واملمارسات الجيدة.

وملواصلة تعزيز قدرات املوظفني ،أطلقت اليونيدو
برنامجا ً لتطوير اإلدارة والقيادة ،وانضمت إىل موقع
 ،Lynda.comوهو منصة مرموقة للتعلم اإللكرتوني،
واستحدثت برنامجا ً توجيهيًّا .ويف إطار الجهود الجارية
لبناء بيئة عمل داعمة ومنفتحة ،عقدت اليونيدو سلسلة من
حلقات العمل خالل العام بهدف تنفيذ سياستها القائمة عىل
عدم التسامح مطلقا ً مع التح ُّرش والتنمُّ ر يف أماكن العمل.

ويف عام  ،2018عولج ما مجموعه  203طلبات من أجل
استعراضها داخليًّا وإقرارها .واستعرض املجلس التنفيذي
 123برنامجا ً ومرشوعا ً جديداً .وأقر املجلس  ٩٥يف املائة من
هذه املشاريع عىل أن يخضع ما نسبته  ٦٣يف املائة من املشاريع
لرشوط ،وهو ما أدى إىل تحسينات من قبيل االلتزام بمبادئ
اإلدارة القائمة عىل النتائج ،ومتطلبات اليونيدو الرسمية
لضمان الجودة ،واالمتثال لتخطيط املوارد املؤسسية.

ويف الوقت نفسه ،واصلت املنظمة مواءمة وتنسيق
قواعدها وأنظمتها مع أحدث قرارات الجمعية العامة ومقررات
لجنة الخدمة املدنية الدولية.

ولدى توزيع هذه املشاريع حسب املجاالت املواضيعية،
يتضح أن تحقيق الرخاء املشرتك مثَّل نسبة  37يف املائة من
املشاريع املقدمة ،ومثَّلت حماية البيئة نسبة  34يف املائة،
والنهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية نسبة  16يف املائة،
واملسائل الشاملة لعدة قطاعات نسبة  13يف املائة.

مراقبة الجودة وظيفة مستمرة تستند إىل األدلة وتتسم
باملوضوعية والنزاهة .وهي تستخدم الجمع والتحليل
املنهجيني للبيانات املتعلقة بنوعية مبادرات اليونيدو ،سواء
قبل إدخالها يف حافظة املنظمة أو أثناء تنفيذها ،وتقدم املشورة
لضمان التقيد بمعايري الجودة املحددة ،مثل مدى املالءمة
والكفاءة والفعالية واألثر واالستدامة .ويُستند إليها يف عملية
اتخاذ القرارات االسرتاتيجية ،وتسهم يف "املستوى الثالث-
فعالية إدارة الربنامج :إدارة الحافظات ،واإلدارة القائمة عىل
النتائج ،والرصد والتقييم" من إطار املنظمة املتكامل بشأن
النتائج واألداء ،وتقدم البيانات املتعلقة باملؤرشات  1-3و3-3
و 9-3لإلطار املتكامل بشأن النتائج واألداء.

التقييم والرقابة الداخلية

مراقبة الجودة واعتماد البرامج

وجرى التأكد من جودة ستة من استعراضات منتصف
املدة يف عام  ،٢٠١٨وذلك فيما يخص مشاريع يزيد مستوى
تمويلها عىل  ٢مليون دوالر .وتُعَ ُّد هذه االستعراضات

أفريقيا
الدول العربية
آسيا واحمليط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
أمريكا الالتينية والكاريبي
العامل
املستوى األقاليمي

التوزيع اإلقليمي للربامج واملشاريع املعتمدة حديثا ً

يُعَ ُّد التقييم املستقل والرقابة الداخلية يف اليونيدو من األمور
الرضورية لتعزيز فعالية املنظمة وكفاءتها .وهاتان املهمتان
متمايزتان ولكنهما وثيقتا الصلة الواحدة باألخرى وتعززان
املساءلة وتساعدان يف تقييم مدى مالءمة آليات إدارة املخاطر
والنتائج واآلثار اإلجمالية للخدمات ،وتدعمان التعلم
والتحسني املستمريْن.
وقد أنشأت اليونيدو مكتبا ً جديدا ً للتقييم والرقابة
الداخلية يف كانون الثاني/يناير  ،٢٠١٨بما يجمع هذين
املجالني املستقلني واملتكاملني يف آن معاً .وتقدم وظيفة التقييم
حقائق وأرقام بالغة األهمية عن النتائج واملمارسات التي
توجِّ ه عمليات صنع القرارات الربنامجية واالسرتاتيجية داخل
املنظمة .وخالل العام ،نظمت اليونيدو أكثر من  ٣٠تقييما ً
ما بني تقييمات ملشاريع وتقييمات عىل املستوى ُ
القطري يف
كولومبيا والهند .كما أجرت تقييما ً مواضيعيًّا يتعلق بتنمية
كفاءة املوظفني ،ورشعت يف إجراء تقييم لتأثري برامج اليونيدو
املتصلة بكفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة.
وأُدخلت بعض التغيريات عىل الكيفية التي يُضط َلع بها
بالرقابة الداخلية لتحسني النوعية الشاملة للخدمة وتنفيذها.
وبدأت اللجنة االستشارية ملراجعة الحسابات ممارسة عملها
يف أوائل عام  ،٢٠١٨وقدمت بالفعل مشورة قيِّمة لزيادة
تعزيز الحوكمة والرقابة .وبنا ًء عىل املشورة املقدمة من
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اللجنة ،تجري عىل نحو متزايد مواءمة برنامج عمل املراجعة
الداخلية للحسابات مع أهداف اليونيدو واسرتاتيجياتها
واملخاطر التي تواجهها.
وبصفة عامة ،يسعى املكتب إىل توثيق التعاون مع الربامج
واإلدارات الفنية من أجل إضافة قيمة للعمليات من خالل نتائج
أنشطة املراجعة الداخلية للحسابات .ويف إطار هذا الجهد،
صارت عمليات مراجعة الحسابات ،اعتبارا ً من عام ،2018
تتضمن خطط عمل اإلدارة املتَّفق عليها ملعالجة التوصيات.
ويف عام  ،٢٠١٨صدر تقريران بشأن مراجعة البيانات
املالية ،وتقريران بشأن مراجعة حسابات املكاتب ُ
القطرية،
وتقرير مراجعة واحد لحسابات املقار.

الخدمات القانونية
يقدم مكتب الشؤون القانونية الخدمات االستشارية القانونية
إىل جميع الربامج واألجهزة الرئيسية لليونيدو ،ويدافع عن
مصالح املنظمة يف مسائل التقايض ،ويؤدي دورا ً استباقيًّا يف
حماية وضع اليونيدو القانوني وما تتمتع به من امتيازات
وحصانات .ويف عام  ،٢٠١٨تل َّقى املكتب مرة أخرى مئات
الطلبات للحصول عىل املساعدة واملشورة ،واستعرض مشاريع
العديد من الصكوك القانونية والوثائق األخرى .وواصل
املكتب تقديم الدعم ألنشطة التعاون التقني ،بما يف ذلك
برنامج الرشاكة ُ
القطرية ،وساعد يف إبرام العديد من اتفاقات
التعاون االسرتاتيجي ،مثل "اتفاق املبادئ االستئمانية" مع
مرصف التنمية األفريقي وصندوق التنمية األفريقي ،و"إطار
التعاون االسرتاتيجي ( ")٢٠٢٢-٢٠١٨مع حكومة الصني،
ومذكرة التفاهم بشأن ترتيبات العمل مع االتحاد األفريقي.
ً
وإضافة إىل ذلك ،قدم املكتب بانتظام املشورة فيما يتعلق
باألعمال التحضريية للدورة السابعة عرشة املستأنفة والدورة
االستثنائية الثالثة للمؤتمر العام.
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اليونيدو في بروكسل
يقدم مكتب بروكسل خدمات استشارية اسرتاتيجية،
ويضطلع بأنشطة الدعوة يف مجال السياسات من أجل
تعزيز رؤية اليونيدو وأهدافها لدى مؤسسات االتحاد
األوروبي ،بما يف ذلك املجلس األوروبي واملفوضية
والربملان األوروبي واملرصف األوروبي لالستثمار ،وكذلك
أمانة مجموعة دول أفريقيا والكاريبي واملحيط الهادئ
ومجامع الفكر األوروبية الرئيسية واملنظمة الدولية
للفرنكفونية وبلجيكا ولكسمربغ.
ويف عام  ،٢٠١٨شاركت اليونيدو يف عدد من األحداث
املهمة ،مثل املنتدى االقتصادي األول للمنظمة الدولية
للفرنكوفونية ،الذي عُ قد يف يريفان ،ومؤتمر القمة السابع
عرش لرؤساء دول وحكومات البلدان الناطقة بالفرنسية،
املعقود يف العاصمة األرمينية أيضاً ،والذي مثَّل رشاكة
متجددة مع املنظمة الدولية للفرنكوفونية ودولها األعضاء.
واشرتك املرصف األوروبي لالستثمار مع اليونيدو
يف استضافة "يوم أفريقيا" حيث أُطلقت مساهمة مشرتكة
بشأن "تمويل التصنيع يف أفريقيا" .ومن األنشطة األخرى
التي حرضتها اليونيدو خالل العام "أيام التنمية األوروبية"
التي تحييها املفوضية األوروبية ،واجتماعات االستعراض
الرفيعة املستوى املشرتكة بني االتحاد األوروبي واليونيدو،
واملؤتمر املشرتك بني االتحاد األوروبي واليونيدو بشأن
االقتصاد الدائري ،وأسبوع الشتات العاملي يف الربملان
األوروبي ،ويوم التصنيع يف أفريقيا.
وقد شهدت أنشطة التعاون التقني املموَّلة من االتحاد
األوروبي زيادة كبرية يف عام  .٢٠١٨وهي ال تزال تركز،
من الناحية الجغرافية ،عىل أفريقيا جنوب الصحراء
ومنطقة البحر األبيض املتوسط .ومن الناحية املواضيعية،
ازداد التعاون املعمَّ ق تنوعاً.
وأخرياً ،شهد عام  ٢٠١٨اقرتاب اليونيدو أكثر من أرسة
األمم املتحدة يف بروكسل حيث أصبحت جميع مكاتب األمم
املتحدة املوجودة هناك تعمل انطالقا ً من نفس املكان.

خدمات تكنولوجيا المعلومات
أنشأت اليونيدو شعبة جديدة لخدمات تكنولوجيا املعلومات
تتولى املسؤولية عن تنفيذ اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات،
ووضع وإنفاذ املعايري واملمارسات الفضلى املشرتكة
لتكنولوجيا املعلومات ،وإدارة الخدمات املؤسسية يف مجال
تكنولوجيا املعلومات .وزاد الفريق الجديد الرتكيز عىل

الخدمات والتوجه نحو العمالء ،بما يف ذلك استحداث مكتب
موحد ومبسط لخدمات تكنولوجيا املعلومات.
وفيما يتعلق باإلدارة ،أنشأت اليونيدو الفريق العامل املعني
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عىل نطاق املنظمة من أجل
دعم االسرتاتيجيات والسياسات املنطبقة بما يكفل مواءمة
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أنشطة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألولويات اإلدارية،
سعيا ً لتعظيم القيمة ،وتحسني الخدمات ،والحد من املخاطر.
وتتواصل اليونيدو مع منظومة األمم املتحدة من
أجل تبادل املعارف والتعاون ،وال سيما من خالل شبكة
التكنولوجيا الرقمية (شبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
سابقاً) ملجلس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة
ً
وإضافة إىل ذلك ،و َّقعت املنظمة مذكرة
املعني بالتنسيق.
تفاهم مع مركز األمم املتحدة الدولي للحوسبة ،وبذلك
أصبحت عضوا ً يف لجنة إدارته ،مما يتيح لها االستفادة من
مجموعة مختارة من خدمات تكنولوجيا املعلومات املصمَّ مة
خصيصا ً لتلبية احتياجات أرسة األمم املتحدة عىل أساس
اسرتداد التكاليف.
وتواصلت الجهود املبذولة بشأن مبادرة اليونيدو
للشفافية من خالل منصة البيانات املفتوحة واملبادرة الدولية
لشفافية املعونة .واعتبارا ً من ترشين األول/أكتوبر ،٢٠١٨
بدأت املنظمة يف نرش معلومات شهرية تماشيا ً مع معيار
املبادرة الدولية لشفافية املعونة.
وأدخلت اليونيدو العديد من التحسينات عىل نظام
تخطيط املوارد املؤسسية وإدارة املعارف والتعاون والنظم
الشبكية لديها .فقد حدَّثت نظامها الخاص بتخطيط املوارد
املؤسسية ،وق َّلصت مخاطر تكنولوجيا املعلومات بما
يتيح سمات جديدة ،بما يف ذلك استحداث لوحة متابعة
إدارية للرؤى املتبرصة القائمة عىل البيانات والتطبيقات
املحمولة املؤسسية.
ويف عام  ،٢٠١٨حصلت اليونيدو أيضا ً عىل جائزة
 OpenText Eliteضمن فئة "إحداث فرق" ،ملا حققته من
إنجازات فيما يتعلق بنظام إدارة املعارف والتعاون ،استنادا ً
إىل برامجية .OpenText

المشتريات
زاد إجمالي حجم املشرتيات عىل  ١٥٦مليون دوالر يف
عام  ،٢٠١٨حيث تجاوز عدد أوامر الرشاء  ٨ ٢٠٠أمر،
مما يجسد أهميتها يف تنفيذ أنشطة اليونيدو يف مجال التعاون
التقني .ولدعم مواصلة التقدم يف هذا املجال ،نرشت اليونيدو
طبعة جديدة من دليل املشرتيات الخاص بها يف تموز/يوليه
َّ
محسنة فيما يخص نظام إدارة
 ،٢٠١٨وهو يقدم تعليمات
ً
العالقات باملوردين ،استنادا إىل الدروس املستفادة منذ تنفيذ

نظام تخطيط املوارد املؤسسية .ويتضمن الدليل الجديد
أيضا ً أفضل املمارسات بشأن املسائل الجنسانية ،واملشرتيات
املستدامة ،وإدارة املخاطر ،وترتيبات تنفيذ املشاريع.
ويف عام  ،٢٠١٨أبرمت شعبة شؤون املشرتيات عددا ً

من االتفاقات الطويلة األجل فيما يخص السلع والخدمات
املطلوبة بانتظام ،بما يساعد املنظمة عىل إدارة املوارد بفعالية
أكرب واالستفادة من وفورات الحجم يف مجاالت مثل تصميم
املواقع الشبكية للمشاريع ،ومعدات تكنولوجيا املعلومات
املوحدة ،والخدمات املتصلة بربنامج الرشاكة ُ
القطرية والشبكة
االستشارية املعنية بالتمويل الخاص ،وأثاث املكاتب ،ومختلف
خدمات إدارة املرافق.

إدارة المباني
تُعنى شعبة خدمات إدارة املباني بالتشغيل السلس واملوثوق
واآلمن لجميع املرافق واملنشآت التقنية يف مركز فيينا الدولي.
وتستكشف الشعبة باستمرار النُّهُ ج والتقنيات الجديدة
لتحسني الفعالية من حيث التكلفة ،وتوفري معدات جديدة،
وإيجاد بيئة عمل مرحِّ بة وصحية للموظفني والزوار.
ويف عام  ،٢٠١٨تم تجديد البوابتني  ٤و ٥بما ِّ
يحسن
التجربة الشاملة للزوار واملوظفني ،كما جرى تجديد وتوسيع
دورات املياه عند البوابة .١
وتم تحسني نوعية ومدى الوصل الشبكي الالسلكي
( )Wi-Fiيف مركز فيينا الدولي ،حيث تم تركيب نحو  ١٧٠نقطة
وصل إضافية يف أماكن مخصصة من املبنيني  Dو.E
كما أُجريت تحسينات عىل نظام التدفئة والتربيد القائم
بذاته واملتقادم يف مرصف اتحاد األمم املتحدة االئتماني الفدرايل،
حيث استعيض عنه بأحدث حلول امللفات املروحية ،و ُربط بنظام
التدفئة والتهوية والتربيد يف مركز فيينا الدولي ،مما يؤدي إىل
الحد من استهالك الطاقة .ويف الوقت نفسه ،جرى استبدال
مضخات زيادة الضغط ملياه الرشب التي يبلغ عمرها  ٤٠عاماً،
وكذلك نظام توزيع الفولطية املنخفضة يف املبنى .D
وبفضل االلتزام الدؤوب لدائرة إدارة املباني يف مركز
فيينا الدولي ،أصبح املركز أول مقر لألمم املتحدة يتسم
بالحياد املناخي يف عام  ،٢٠١٥كما َّ
تلقى اعتماد اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ لعام  .٢٠١٦وتحقق الحياد
املناخي مرة أخرى يف عام .٢٠١٧

المرفق
اإلطار المتكامل بشأن النتائج واألداء
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الشق األول -النتائج اإلنمائية
المستوى  -1النتائج اإلنمائية العالمية
يبني املستوى  1السياق األوسع للتنمية الصناعية الذي تعمل
فيه اليونيدو .وهو عبارة عن تقييم للتقدم املحرز صوب تحقيق
التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة ولفائدة تدخالت
اليونيدو من أجل تحقيق الهدف  9من أهداف التنمية املستدامة.
وقد أظهرت املؤرشات املتعلقة بالتصنيع إحراز تقدم بطيء
منذ العام املايض .ويف حني أن معظم املؤرشات سجلت تحسنا ً
طفيفاً ،إال أنه يلزم القيام بما هو أكثر بكثري من أجل بلوغ أهداف
التنمية املستدامة.
ويشري مؤرشا القيمة املضافة الصناعية (مؤرش اإلطار
املتكامل /1-1مؤرش هدف التنمية املستدامة  )1-2-9إىل
اتجاه مستقر نسبيًّا ،إن لم يكن تنازليًّا بدرجة طفيفة ،سواء من
حيث القيمة املضافة الصناعية كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي أو
نصيب الفرد من القيمة املضافة الصناعية .ويف عام  ،٢٠١٨تباطأت
الصناعة التحويلية العاملية يف املناطق املتقدمة النمو والنامية عىل
السواء ،وذلك بسبب الحواجز التجارية الناشئة .ومع ذلك ،فقد
زادت الحصة العاملية للقيمة املضافة الصناعية يف الناتج المحلي
اإلجمالي من  15.1يف املائة يف عام  ٢٠٠٩إىل  16.5يف املائة يف عام
 ،٢٠١٨وذلك بسبب االنتعاش الواسع النطاق من آثار الكساد الذي
حدث مؤخرا ً وانتقال اإلنتاج الصناعي من البلدان الصناعية إىل
البلدان النامية .ورغم أن حصة القيمة املضافة الصناعية يف الناتج
املحلي اإلجمالي يف أقل البلدان نموًّا استمرت يف النمو ،حيث بلغت
 13.2يف املائة يف عام  ،٢٠١٨فإن نصيب الفرد من القيمة املضافة
الصناعية يف أقل البلدان نموًّا لم يمثل سوى  109دوالرات ،أي
أقل بكثري من مثيله يف البلدان الصناعية ( 5 880دوالراً) .ويعزى
نمو حصة الصناعة التحويلية يف أقل البلدان نموًّا بصفة خاصة إىل
االقتصادات اآلسيوية ومصدِّري السلع املصنَّعة .بيد أن التغري الذي
شهدته الحصة يُعترب ضئيالً نسبيًّا مقارنة بهدف عام .٢٠٣٠
وعىل الصعيد العاملي ،تراجعت حصة العمالة يف الصناعة
التحويلية يف مجموع العمالة (مؤرش اإلطار املتكامل /2-1
مؤرش هدف التنمية املستدامة  )2-2-9من  15.3يف املائة
يف عام  ٢٠٠٠إىل  14.2يف املائة يف عام  ،٢٠١٨حيث تعيد
البلدان تدريجيًّا تخصيص عوامل اإلنتاج من الزراعة والصناعة
التحويلية ذات القيمة املنخفضة إىل الصناعة التحويلية والخدمات

ذات القيمة املضافة األعلى .وزادت حصة العمالة يف الصناعة
التحويلية يف مجموع العمالة لدى أقل البلدان نموًّا يف عام ٢٠١٨
إىل  7.95يف املائة بعد أن كانت  5.7يف املائة يف عام .٢٠٠٠
ُّ
وتحسن املمارسات اإلدارية،
وبفضل التقدم التكنولوجي
هناك أدلة عىل حدوث انخفاض م ّ
طرد يف البصمة البيئية العاملية
ألنشطة الصناعة التحويلية .فقد تراجعت انبعاثات الكربون
العاملية (مؤرش اإلطار املتكامل /5-1مؤرش هدف التنمية
املستدامة  )1-4-9بمتوسط نمو سنوي قدره نحو  ٣يف املائة
عامي  ٢٠١٠و .٢٠١٦بيد أنه يف عام  ،٢٠١٦كان ما نسبته
ما بني
ْ
 ٩١يف املائة من سكان الحرض ال يزالون يتنفسون هوا ًء ال يستويف
قيمة املواد الجسيمية الواردة يف املبادئ التوجيهية لنوعية
الهواء ملنظمة الصحة العاملية ،وكان أكثر من نصفهم يتعرضون
ملستويات من تلوث الهواء تزيد بما ال يقل عن  2.5مرة عىل ذلك
املعيار من معايري األمان.
ويف عام  ،٢٠١٦مثَّلت سلع الرشيحة العليا من التكنولوجيا
املتوسطة وسلع التكنولوجيا املتقدمة (مؤرش اإلطار املتكامل
/6-1مؤرش هدف التنمية املستدامة -9باء 44.7 )1-يف املائة
من القيمة املضافة الصناعية العاملية .ويزداد الطلب عىل هذه
ً
وإضافة إىل ذلك ،يوجد اإلنتاج
السلع مع ارتفاع مستويات الدخل.
يف املناطق املتقدمة النمو أساسا ً (نسبة  49.8يف املائة مقارنةً
بنسبة  10.4يف املائة لدى أقل البلدان نموًّا يف عام .)٢٠١٦
وشهد الفقر (مؤرش اإلطار املتكامل /7-1مؤرش هدف
التنمية املستدامة  )1-1-1تراجعا ً رسيعا ً يف العقود األخرية.
ويشري أحدث التقديرات العاملية إىل أنه يف عام  ،٢٠١٣كان
ما نسبته  10يف املائة من سكان العالم ،أو  736مليون نسمة ،من
الفقراء – أي ثلث القيمة السائدة يف عام  .١٩٩٠وتعيش الغالبية
العظمى من فقراء العالم املعدمني يف أفريقيا جنوب الصحراء
وجنوب آسيا .كما تراجعت نسبة الفقراء العاملني يف العالم
(مؤرش اإلطار املتكامل /7-1مؤرش هدف التنمية املستدامة
 )1-1-1تراجعا ً كبريا ً عىل مدى العقدين املاضيني ،من  26.9يف
املائة يف عام  ٢٠٠٠إىل  9.2يف املائة يف عام  ،٢٠١٧حيث ُسجل
الرتاجع يف جميع مناطق العالم .ومع ذلك ،ال يزال العمال الشباب
يتأثرون عىل نحو غري متناسب حيث ظل املعدل العاملي لفقر
ً
مقارنة
الشباب العاملني باستمرار أعلى بأكثر من  5نقاط مئوية
بمثيله لدى البالغني.
ويف حني أن هناك حاجة إىل بذل مزيد من الجهود ،فإن ضمان
حصول الجميع عىل خدمات الطاقة امليسورة التكلفة واملوثوقة
والحديثة سجل تقاربا ً نتيجة للزيادات األخرية يف إمكانية الحصول
عىل الكهرباء ،وال سيما يف أقل البلدان نموًّا ،وللتحسينات يف كفاءة
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عامي  ٢٠٠٠و ،٢٠١٦زادت
استخدام الطاقة يف الصناعة .وما بني
ْ
نسبة سكان العالم املستفيدين من خدمات الكهرباء (مؤرش
اإلطار املتكامل /8-1مؤرش هدف التنمية املستدامة )1-1-7
من  ٧٨إىل  ٨٧يف املائة ،حيث تراجع العدد املطلق للمحرومني من
سبل الحصول عىل الكهرباء إىل أقل قليالً من املليار نسمة .ويكتيس
خفض كثافة استخدام الطاقة (مؤرش اإلطار املتكامل /9-1
مؤرش هدف التنمية املستدامة  )1-3-7أهمية بالغة من أجل
مقابلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وجعل الطاقة أيرس تكلفة.
وقد تراجعت كثافة الطاقة العاملية بنسبة  2.8يف املائة يف عام
ً
املسجَّ
ل
مقارنة بعام  ،٢٠١٤بحيث تضاعف معدل التحسن
٢٠١٥
عىل مدى الفرتة من  ١٩٩٠إىل  .٢٠١٠ويتماىش هذا مع املعدل
السنوي لالنخفاض يف كثافة الطاقة العاملية ،املقدَّر بنسبة  2.7يف
املائة عىل مدى الفرتة  ،٢٠٣٠-٢٠١٦املطلوب لبلوغ الغاية املحددة
يف أهداف التنمية املستدامة.
ويتطلب تحقيق أهداف التنمية املستدامة إحراز قدر كبري
من التقدم يف النمو االقتصادي املتوازن ،وهو ما تسهم فيه
التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة .وعىل الصعيد
العاملي ،يف عام  ،٢٠١٦نما نصيب الفرد من الناتج املحيل
اإلجمايل الحقيقي (مؤرش اإلطار املتكامل /10-1مؤرش
هدف التنمية املستدامة  )1-1-8بنسبة  1.3يف املائة ،أي أقل

من املتوسط املسجل يف الفرتة  ،٢٠١٦-٢٠١٠وقدره  1.7يف
املائة .وفيما يخص أقل البلدان نم ًّوا ،انخفض املعدل انخفاضا ً
حادًّا ،من  5.7يف املائة عىل مدى الفرتة  ٢٠٠٩-٢٠٠٥إىل
 2.3يف املائة عىل مدى الفرتة  .٢٠١٦-٢٠١٠وكان معدل البطالة
يف العالم (مؤرش اإلطار املتكامل /11-1مؤرش هدف التنمية
املستدامة  )2-5-8يبلغ  5.6يف املائة يف عام  ،٢٠١٧بعد أن
كان يبلغ  6.4يف املائة يف عام  ،٢٠٠٠مع تباطؤ الرتاجع منذ
عام  ،٢٠٠٩عندما بلغ  5.9يف املائة .والشباب أكثر عرضة
للبطالة بثالث مرات من الكبار ،حيث بلغ املعدل العاملي لبطالة
الشباب  ١٣يف املائة يف عام  .٢٠١٧وتشري مؤرشات التجارة
(مؤرش اإلطار املتكامل /15-1مؤرش هدف التنمية
املستدامة  )1-11-17أيضا ً إىل حدوث تراجع يف السنوات
القليلة املاضية.

ويبني هذا السياق الحاجة إىل تكثيف املجتمع الدولي جهوده
الرامية إىل دعم التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
وتُقدَّم بعض الحلول من خالل نهج املنظمة املتكامل :ترد ملحة
عن النتائج الحالية أدناه (املستويات  4-2من اإلطار املتكامل
بشأن النتائج واألداء).

> املؤشران  1-1و/2-1مؤشر هدف 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 نموًّ ا.
املؤشر /1-1
مؤشر هدف التنمية املستدامة :1-2-9
القيمة املضافة التصنيعية كنسبة من الناجت
احمللي اإلجمايل ()٪

2018

%14,17

%٢٠,56

%13,24

%11,32

%18,39

%21,36

االقتصادات
الصناعية

االقتصادات الصناعية
النامية والصاعدة

أقل البلدان
نموًّا

البلدان النامية
غير الساحلية

الدول اجلزرية
الصغيرة النامية

البلدان ذات
الدخل املتوسط

املؤشر /1-1
مؤشر هدف التنمية املستدامة :1-2-9
القيمة املضافة التصنيعية بحسب
نصيب الفرد (باألسعار الثابتة
لعام  2010بدوالرات الواليات املتحدة)

2018

املؤشر /2-1
مؤشر هدف التنمية املستدامة :2-2-9
العمالة يف الصناعة التحويلية يف عام 2013
كنسبة من جمموع العمالة ()%

2018

٥ 880
دوالراً
االقتصادات
الصناعية

959
دوالراً
االقتصادات الصناعية
النامية والصاعدة

109
دوالرات

178
دوالراً

أقل البلدان
نموًّا

البلدان النامية
غير الساحلية

1 904
دوالرات

الدول اجلزرية
الصغيرة النامية

1 096
دوالراً
البلدان ذات
الدخل املتوسط

%13,31

%12,77

%7.95

%6.38

%٧,86

%13,64

االقتصادات
الصناعية

االقتصادات الصناعية
النامية والصاعدة

أقل البلدان
نموًّا

البلدان النامية
غير الساحلية

الدول اجلزرية
الصغيرة النامية

البلدان ذات
الدخل املتوسط
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المستوى  -1النتائج اإلنمائية العالمية (تابع)
> املؤشر /5-1مؤشر هدف التنمية املستدامة 1-4-9

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 وفقاً لقدراتها .
املؤشر /5-1
مؤشر هدف التنمية املستدامة :1-4-9
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
القوة الشرائية )

2016

العامل
		

املؤشر /5-1
مؤشر هدف التنمية املستدامة :1-4-9
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من الوحدات
التصنيعية لكل وحدة من القيمة املضافة
التصنيعية (كيلوغرام من مكافئ ثاين
أكسيد الكربون لكل دوالر أمريكي
بأسعار عام  2010الثابتة عند
تعادل القوة الشرائية)

2016

 ٠,30كغ

 ٠,31كغ

 ٠,25كغ

املناطق املتقدِّمة املناطق النامية
		
النمو

 ٠,47كغ

العامل
		

 ٠,78كغ

 ٠,19كغ

 ٠,13كغ

 ٠,36كغ

 ٠,14كغ

أقل البلدان
نموًّا

البلدان النامية
غير الساحلية

الدول اجلزرية
الصغيرة النامية

 ٠,40كغ
أقل البلدان
نموًّا

املناطق املتقدِّمة املناطق النامية
		
النمو

 1,04كغ

 ٠,36كغ

البلدان النامية
غير الساحلية

الدول اجلزرية
الصغيرة النامية

> املؤشر /6-1مؤشر هدف التنمية املستدامة -9ب1-

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 ،من بين أمور أخرى .
املؤشر /6-1
مؤشر هدف التنمية املستدامة -9ب:1-
نسبة القيمة املضافة للصناعة
التكنولوجية املتوسطة واملتقدِّمة
من جمموع القيمة املضافة

%9,91

%10,40

2016

%49,78

%38,25

االقتصادات
الصناعية

االقتصادات الصناعية
النامية والصاعدة

البلدان النامية
غير الساحلية

أقل البلدان
نموًّا

%59,03

%39,12

الدول اجلزرية
الصغيرة النامية

البلدان ذات
الدخل املتوسط

> املؤشر /7-1مؤشر هدف التنمية املستدامة 1-1-1

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 .
%39,70
%38,40

%38,00
%35,70

%31,70
%27.10

املؤشر /7-1
مؤشر هدف التنمية
املستدامة :1-1-1
نسبة السكان العاملين الذين
يعيشون دون خط الفقر الدويل
(“الفقراء العاملون”) ()%

2017

%24,50 %23,30

%14,50 %14,90

%13,20

%8,20 %8,60

♀ ♂

♀ ♂

 24-15عاماً  25عاماً فأكثر

العامل

♀ ♂

♀ ♂

 24-15عاماً  25عاماً فأكثر

أقل البلدان نموًّا

♀ ♂

♀ ♂

 24-15عاماً  25عاماً فأكثر

البلدان النامية غير الساحلية

%11,10 %11,30
%8,60

♀ ♂

♀ ♂

 24-15عاماً  25عاماً فأكثر

الدول اجلزرية الصغيرة النامية
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♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

وامليسورة
اجلميع
غاية هدف التنمية املستدامة :ضمان
التكلفة ♂
♂ ♀
واملوثوقة ♀
♂ .2030
بحلول عام ♀
احلديثة♂
الطاقة ♀
♂على خدمات♀ ♂
حصول ♀
♀ ♂

♀ ♂

> املؤشر /8-1مؤشر هدف التنمية املستدامة 1-1-7

املؤشر /8-1
مؤشر هدف التنمية املستدامة :1-1-7
النسبة املئوية للسكان املستفيدين من خدمات
الكهرباء ()٪

2016

%87,35

العامل
		
		

%44,82

%51,80

%76,27

أقل البلدان
نموًّا

البلدان النامية
غير الساحلية

الدول اجلزرية
الصغيرة النامية

		

> املؤشر /9-1مؤشر هدف التنمية املستدامة 1-3-7

للتحسن يف كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام .2030
غاية هدف التنمية املستدامة :مضاعفة املعدَّل العاملي
ُّ
املؤشر /9-1
مؤشر هدف التنمية املستدامة :1-3-7
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)

2015

٥,27
ميغاجوالت

5,84
ميغاجوالت

7,59
ميغاجوالت

3,20
ميغاجوالت

أقل البلدان
نموًّا

البلدان النامية
غير الساحلية

الدول اجلزرية
الصغيرة النامية		

العامل
		
		

> املؤشر /10-1مؤشر هدف التنمية املستدامة 1-1-8

غاية هدف التنمية املستدامة :احلفاظ على نصيب الفرد من النمو االقتصادي وفقاً للظروف الوطنية ،وبخاصة احلفاظ على نمو الناجت احمللي اإلجمايل
بنسبة  7يف املائة على األقل سنويًّ ا يف أقل البلدان نموًّ ا .
املؤشر /10-1
مؤشر هدف التنمية املستدامة :1-1-8
معدَّل النمو السنوي بواقع الفرد للناجت
احمللي اإلجمايل احلقيقي ()٪

2016

%١,30

العامل
		

%1,30

%0,40

أقل البلدان
نموًّا

البلدان النامية
غير الساحلية

%0,30
الدول اجلزرية
الصغيرة النامية			

> املؤشر /11-1مؤشر هدف التنمية املستدامة 2-5-8

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
%18,61
املؤشر /11-1
مؤشر هدف التنمية
املستدامة :2-5-8
مع َّدل البطالة ،بحسب نوع اجلنس
والعمر واألشخاص ذوي اإلعاقة ()٪

2017

%13,78
%12,44

♀ ♂

%4,74

%10,84
%3,97

♀ ♂

   24-15عاماً  25عاماً فأكثر
♀ ♂ ♀ ♂

العامل

%13,81
%9,78

%9,47

♀ ♂

%4,74

%2,81

♀ ♂

%8,57
%4,90

♀ ♂

 24-15عاماً  25عاماً فأكثر
♀ ♂ ♀

%3,40

♀ ♂

 24-15عاماً  25عاماً فأكثر
♀ ♂ ♀

البلدان النامية غير ♂
الساحلية

أقل البلدان نموًّا♂

%5,89

♀ ♂

%4,25

♀ ♂

 24-15عاماً  25عاماً فأكثر
♀ ♂ ♀ ♂

الدول اجلزرية الصغيرة النامية

> املؤشر /12-1مؤشر هدف التنمية املستدامة 2-6-11

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

2016

%38,50

%11,50

%44,04

العامل

املناطق املتقدِّمة
النمو

املناطق النامية
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♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

♀ ♂

المستوى  -1النتائج اإلنمائية العالمية (تابع)

> املؤشر /13-1مؤشر هدف التنمية املستدامة 2-3-17

ال ،بما يف ذلك التزام
غاية هدف التنمية املستدامة :قيام البلدان املتقدمة 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 املقدمة إىل البلدان النامية،
شجع مقدمو
وي َّ
وتخصيص نسبة تتراوح بين  0.15يف املائة و 0.20يف املائة من الدخل القومي اإلجمايل للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموًّ ا؛ ُ
املساعدة اإلنمائية الرسمية على النظر يف إمكانية رسم هدف يتمثل يف تخصيص  0.20يف املائة على األقل من الناجت القومي اإلجمايل للمساعدة
اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموًّ ا.
الدخل القومي اإلجمايل للجهات املانحة يف جلنة
املساعدة اإلنمائية  46 769.68مليار دوالر

املؤشر /13-1
مؤشر هدف التنمية املستدامة :1-2-17
صايف املساعدة اإلنمائية الرسمية ،وجمموعها،
واملساعدة اإلنمائية الرسمية املقدمة إىل أقل البلدان نموًّا،
كنسبة من الدخل القومي اإلجمايل للجهات املانحة يف جلنة املساعدة
اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
(بمليارات دوالرات الواليات املتحدة بالقيمة الثابتة لعام )2016

 ٪ 0.310أو  144.71مليار دوالر يف اجملموع
 ٪ 0.058أو  27.09مليار دوالر ألقل البلدان نمواً

2017

> املؤشر /15-1مؤشر هدف التنمية املستدامة 1-11-17

كبيرة ،وال سيَّما بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نموًّ ا من الصادرات العاملية
زيادة
غاية هدف التنمية املستدامة :زيادة صادرات البلدان النامية
ً
ً
بحلول عام .2020
احلصة من الصادرات
العاملية من السلع

املؤشر /15-1
مؤشر هدف التنمية
املستدامة :1-11-17
حصة البلدان النامية وأقل البلدان
نموًّا من الصادرات العاملية ()٪

احلصة من الواردات
العاملية من السلع

أقل البلدان
نموًّا %0.92

%44,20

املناطق
النامية

احلصة من الصادرات
العاملية من اخلدمات

أقل البلدان
نموًّا %1.35

%41,26

احلصة من الواردات
العاملية من اخلدمات

أقل البلدان
نموًّا %0.74

املناطق
النامية

%29,04

املناطق
النامية

أقل البلدان
نموًّا %1.43

%37,36

املناطق
النامية

2016

القدرة التنافسية الصناعية والقدرات االبتكارية:
> املؤشر 16-1

االقتصادات
الصناعية

االقتصادات الصناعية الصاعدة
بما فيها الصين

34
74

59

املؤشر :16-1
مرحلة التصنيع (عدد البلدان)

47

2018

العامل

َّ
ُ
المستوى 	-2النتائج القطرية المحققة بدعم من
اليونيدو في مجال التنمية الصناعية
الشاملة للجميع والمستدامة
يبني املستوى  ٢قياسات الدعم الذي تقدمه اليونيدو إىل دولها
األعضاء يف تحقيق النتائج التي ترجوها يف مجال التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة ،ويريس الصلة بني
مستوى تنفيذ التعاون التقني لليونيدو وأولوياتها االسرتاتيجية.
وتعمل اليونيدو حاليًّا عىل إعداد مجموعة جديدة من مؤرشات
النتائج املؤسسية .وتجسد املجموعة الحالية ملحات للتغطية
ُ
القطرية ،التي ال تدل عىل حجم حافظة املنظمة يف كل بلد ،كبديل
لقياسات أكثر دقة للنتائج.

البلدان النامية
األخرى
أقل البلدان
نموًّا

47

االقتصادات النامية
والصاعدة

74

وقد شهد عام  ٢٠١٨توسعا ً طفيفا ً يف حضور اليونيدو
الربنامجي يف البلدان املدعومة ،مع انتقال التوجه االسرتاتيجي
لحافظتها الخاصة بالتعاون التقني نحو الربامج املتعددة األقطار
واألكرب حجماً ،من أجل زيادة كفاءة وفعالية عملياتها.
ورغم محدودية التمويل املتاح ،فإن بناء القدرات اإلحصائية
(مؤرش اإلطار املتكامل  )1-2ال يزال يمثل أولوية بالنسبة
للمنظمة .ويتضح مكوِّن الشمول االجتماعي لدعمها الربنامجي
يف حافظتها املتصلة بنوع الجنس ،التي ال تزال عند مستويات
ثابتة يف عام ( ٢٠١٨مؤرش اإلطار املتكامل  .)3-2وشهد
العام زيادة يف عدد البلدان املدعومة يف مجال األعمال التجارية
الزراعية واملجاالت ذات الصلة باألمن البرشي (مؤرش اإلطار
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املتكامل  ،)2-2بما مجموعه  ٣٠بلداً .كما زاد الدعم املقدم
للبلدان الخارجة من أزمات (مؤرش اإلطار املتكامل .)4-2

عنها يف هذه الوثيقة  ٢٢بلدا ً إضافيًّا ومنطقتني إضافيتني مشمولة
بمشاريع توجد بالفعل يف مراحل املوافقة النهائية قبل التنفيذ.

وتكمِّ ل اليونيدو خرباتها وخدماتها باملوارد والدراية الفنية
من القطاع الخاص .ويف عام  ،٢٠١٨كانت مشاريع دعم مستويات
أعىل من القدرات املؤسسية والتجارية يف تنظيم املشاريع واالبتكار
وتطوير املؤسسات نشطة يف  ٢٤بلداً ،أي أكثر بثالثة بلدان من
عام  .٢٠١٧ويشري مؤرش اإلطار املتكامل  6-2إىل حدوث
انخفاض يف عدد البلدان التي تتلقى الدعم من أجل إدماج املنشآت
الصغرية واملتوسطة يف سالسل القيمة الوطنية والعاملية .ومن
املتوقع أن يؤدي الرتكيز الشديد عىل الصياغة هذا العام إىل تحسني
هذه األرقام خالل السنوات القليلة املقبلة :ال تشمل النتائج املب َّلغ

ويف عام  ،٢٠١٨كانت اليونيدو تشغل برامج يف  ٩٢بلدا ً
للمساعدة عىل الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقات البيئية املتعددة
األطراف (مؤرش اإلطار املتكامل  ،)8-2ما يمثل زيادة قدرها
 ٧بلدان منذ عام  .٢٠١٧وشهد الدعم املقدم إىل البلدان بشأن
االسرتاتيجيات املنخفضة االنبعاثات وتكنولوجيات االنبعاث
(مؤرش اإلطار املتكامل  )9-2زيادة طفيفة ،ليصل إىل  ٥٣بلداً.
كما زادت أنشطة بروتوكول مونرتيال يف أفريقيا ويف أمريكا
الالتينية والكاريبي ،وهو ما يعزى جزئيًّا إىل مشاريع جديدة
ملساعدة البلدان عىل التصديق عىل تعديل كيغالي.

القدرات اإلحصائية
الصناعية:

البلدان اليت لديها برامج مع اليونيدو
ِّ
تحقق الرخاء المشترك:

> املؤشر 1-2

> املؤشر 2-2

خط األساس
2016

2017

2018

خط األساس
2016

1
2
1
3
8

2017

1
3
28

2018
 1برنامج عاملي
 2بلدان متعددة
 30بلداً

22
1
1
5

 1برنامج عاملي
 3بلدان متعددة
 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 4-2

> املؤشر 3-2
خط األساس
2016

2017

2018

2

1

1

بلدان متعددة

7

7

7

بلدان

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

خط األساس
2016

صفر

1
7

2017

1

صفر

10

2018

 1برنامج عاملي
صفر بلدان متعددة

12

بلداً

بلدان 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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َّ
ُ
المستوى 	-2النتائج القطرية المحققة بدعم من اليونيدو في مجال التنمية الصناعية الشاملة للجميع
والمستدامة (تابع)
البلدان اليت لديها برامج مع اليونيدو تنهض بالقدرة التنافسية االقتصادية
> املؤشر 5-2
خط األساس
2016

1
3

25

> املؤشر 6-2
2017

3
1
21

2018

 1برنامج عاملي
 4برامج إقليمية

خط األساس
2016

1
5

37

1
5
22

 24بلداً

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)

2017

2018

 1برنامج عاملي
 3بلدان متعددة
 17بلداً

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

البلدان اليت لديها برامج مع اليونيدو تحيم البيئة
> املؤشر 8-2
خط األساس
2016

1
4

> املؤشر 9-2
2017

1
4

2018
 1برنامج عاملي
 4بلدان متعددة

خط األساس
2016

1
5

1
5

 92بلداً

85
72

2017

 1برنامج عاملي
 5بلدان متعددة

84
52

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

2018

 53بلداً

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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المستوى  -4فعالية المنظمة وتحديثها

الشق الثاني -أداء المنظمة
المستوى  -3فعالية إدارة البرنامج
يقيس املستوى  ٣أداء املنظمة يف إدارة الربامج ،استنادا ً إىل رصد
نوعية الربامج واملشاريع عند البدء وعند اإلنجاز ،ومدى تعميم
اليونيدو السرتاتيجية املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة ،وتعبئة
الرشاكات ،واألولويات الشاملة األخرى.
ويف عام  ،٢٠١٨شهد التوزيع الجغرافي لتدخالت اليونيدو
(مؤرش اإلطار املتكامل  )1-3زيادة حادة ،حيث زادت املوافقات
عىل املشاريع يف أمريكا الالتينية والكاريبي بأكثر من الضعف
لتصل إىل  ١٧مرشوعا ً جديداً .وشهدت نوعية التصميم الشاملة
للربامج واملشاريع املصنَّفة إيجابيًّا تراجعا ً طفيفا ً يف عام ،٢٠١٨
وإن ظلت أعىل بكثري من مستويات خط األساس لعام .2016
ومما يؤسف له أن البيانات املتعلقة بالنوعية عند اإلنجاز (مؤرش
اإلطار املتكامل  ،)4-3املق َّرر جمعها من تقييم تجميعي مخ َّ
طط
يجرى كل ثالث سنوات ،لم تكن متاحة وقت إعداد هذا التقرير يف
صورته النهائية.
ومن النتائج املهمة ألنشطة اليونيدو حشد االستثمارات أو
التمويل املشرتك .ويبني املؤرش  6-3أن برامج الرشاكات ُ
القطرية
ساهمت يف حشد مبلغ تراكمي قدره  854.5مليون دوالر منذ
عام  ،٢٠١٥مقابل هدف عام  ٢٠١٨وقدره  827.5مليون دوالر.
ومن املتوقع أن ي َ
ُحشد مبلغ إضافي قدره  870.6مليون دوالر
خالل عام  ،٢٠١٩بحيث يصل اإلجمالي الرتاكمي املتوقع إىل أكثر
من  1.7مليار دوالر.
وأسفر تنفيذ سياسة املنظمة واسرتاتيجيتها بشأن املساواة
بني الجنسني وتمكني املرأة عن اإللزام بإدراج وتقييم العنارص
الجنسانية يف مرحلة تصميم املشاريع .وقد أدى ذلك إىل زيادة
م َّ
طردة يف جودة التصاميم عىل وجه اإلجمال من حيث فئات
املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة (املؤرشان  8-3و،)9-3
حيث بلغ مؤرش  9-3نسبة  89يف املائة يف عام  .٢٠١٨وزادت
بدرجة كبرية املشاريع التي تعمِّ م مراعاة املنظور الجنساني عىل
نحو أكثر شموال ً يف تصميمها ("اهتمام كبري") .ويُعزى هذا جزئيًّا
أيضا ً إىل زيادة املتطلبات التنظيمية ومتطلبات الجهات املانحة من
حيث تعميم مراعاة املنظور الجنساني منذ عام .٢٠١٥
وأدَّت التحسينات يف عمليات وأدوات االتصال إىل زيادة كبرية
يف عدد زوار املوقع الشبكي لليونيدو (( )unido.orgمؤرش
اإلطار املتكامل .)12-3

يركز املستوى  4عىل أداء املنظمة الداخيل .ويرصد هذا املستوى
قدرة اليونيدو عىل إدارة عملياتها بفعالية ،وكذلك قدرتها عىل
مواجهة التصدي للتحديات والتكيف مع التغيري.
وقد أكدت البيانات املنشورة يف منصة املبادرة الدولية
لشفافية املعونة يف عام  ٢٠١٨التحسن اإلضايف يف شفافية أنشطة
املنظمة ويف إدارتها للموارد (مؤرش اإلطار املتكامل ،)1-4
حيث بلغت درجتها املسجلة  .5/4.7ويف عام  ،٢٠١٨واصلت
اليونيدو زيادة الكفاءة يف مخططات سري العمل فيما يتعلق
بدورات أجهزتها املعنية بتقرير السياسات ،حيث بلغ مؤرش
اإلطار املتكامل  3-4نسبة  ٨٩يف املائة ،أي أعىل من الهدف
بنسبة  ٩يف املائة.
وبفضل تواصل املنظمة مع الدول األعضاء ،وخصوصا ً

عن طريق الفريق العامل غري الرسمي املعني باملسائل املتصلة
بلجنة الربنامج وامليزانية ،تحققت يف عام  2018تحسينات
متواضعة عىل معدل تحصيل االشرتاكات املقررة (مؤرش
اإلطار املتكامل  .)4-4ونتيجة للجهود التي بذلت لتحسني
مستويات مالك املوظفني ،انخفض معدل الشغور (مؤرش اإلطار
املتكامل  ١ )6-4يف املائة يف عام  .٢٠١٨ومن املتوقع أن
ينخفض هذا املعدل أكثر يف عام .٢٠١٩
ويعزى تراجع مؤرش اإلطار املتكامل  7-4إىل تحويل دورات
تمويل مرفق البيئة العاملية والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ
بروتوكول مونرتيال إىل عام  .٢٠١٩أما االنخفاض الكبري يف مؤرش
اإلطار املتكامل  8-4فيعزى إىل انخفاض نسبة تنفيذ مشاريع
االتحاد األوروبي بحوايل  ١٤مليون دوالر.
وقد بقيت مؤرشات املوارد البرشية (مؤرشات اإلطار
املتكامل  10-4و 11-4و )12-4عند الهدف املحدد لعام
 ٢٠١٧من حيث التنوع الجغرايف لرأس املال البرشي ،يف حني
شهدت زيادة طفيفة يف مجال التدريب اإلداري والتقني .وتتجلى
جهود التكافؤ بني الجنسني يف املوظفات املعيَّنات دوليًّا (ما يشكل
زيادة بنسبة  2.5يف املائة) ،حيث تحقق التكافؤ بني الجنسني يف
مستوى ف.٢-
ِّ
وتفس أوجه الكفاءة املكتسبة من إطالق دليل املشرتيات
الجديد يف تموز/يوليه  ،٢٠١٨إىل جانب ما يرتبط بذلك من
ُّ
تحسن العمليات ،جزئيًّا األداء املمتاز الذي سجله مؤرش اإلطار
املتكامل ( 13-4بلغ متوسط الوقت الالزم للرشاء  ٨٧يوما ً فقط)،
باالقرتان بتحسني رصد أداء متعاقدي اليونيدو (مؤرش اإلطار
املتكامل .)15-4
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الشق الثاني -أداء المنظمة
المستوى  -3فعالية إدارة البرنامج
َّ
سنة األساس
املبلغ عنه
الغاية
2015
لسنة  2018لسنة 2017

املؤشر

سنة 2018

الوضع

إدارة احلافظات ،اإلدارة القائمة على النتائج ،الرصد والتقييم

2015-2012

أفريقيا
البلدان العربية
آسيا واحمليط الهادئ
	:1-3عدد البرامج/املشاريع التي أق َّ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
**67
**87
**74
**31
**82
**82
**51
**59

غير منطبق

-

34
15
19
11
8
33
120
86
100
95

20
20
21
12
17
33
123
79
96
100

48

50

71
90
48
80

93
89
79
89

6/91

-

32/61

-

28/53
56/30

≥ -2012
2015

-

25/66

-

22/46

-

غير منطبق

تعبئة الشراكات وتعميم مراعاة االعتبارات اجلنسانية وإدارة املعارف

	:6-3مقدار التمويل املشترك/التعزيز القائم على الشراكات احمل َّقق (بماليين دوالرات
الواليات املتحدة) .املبلغ بين قوسين تراكمي منذ سنة األساس (.)2015
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
اهتمام كبير باالعتبارات اجلنسانية

	:12-3عدد ز َّوار موقع اليونيدو
الشبكي املتاح للجمهور
يف الشهر (زائر/الشهر)

صفر

()827,5

390
()497,3

357,2
()854,5

0.8

0,9

0,8

16.6

21,3

22,9

65,4

61,7

4,5

5,5

53.5
6.9

≥ خط األساس

7,8

9

80

89

90

100

80

89

95

89

75

86

متوسط عدد اجللسات/الشهر (الزيارات)

82 000

73 000

71 000

71 000

متوسط عدد املستعملين/الشهر (الزوار)

57 000

46 000

42 000

46 000

* ال يشمل املؤشر  1-3مشاريع بروتوكول مونتريال ،ألنها ال تتبع نفس عملية املوافقة.
** أرقام عام .2016

22.2

≥ العام السابق

-

-

-

المرفق 73

المستوى  -3فعالية إدارة البرنامج (تابع)
سنة األساس
2015

َّ
املبلغ عنه
لسنة 2017

سنة 2018

آسيا واحمليط الهادئ

7
6

12
5

19
4

أوروبا

18

12

13

الدول العربية يف غرب آسيا

16

2

6

الدول العربية األفريقية

12

4

أمريكا الالتينية والكاريـبي

22

12

10
*24

أفريقيا

مشاريع بروتوكول مونتريال

دولية وعاملية

3

2

1

اجملموع

84

49

77

*	مشروع واحد مم َّول من صندوق استئماين تابع ألطراف ثالثة :أ ُِق َّر فيما يتعلق بأحد املانحين الثنائيين (مثل :إسبانيا ،إيطاليا ،فرنسا ،اليابان)
وتن ِّفذه اليونيدو نيابة عن البلد.
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الشق الثاني -أداء المنظمة
المستوى  -4فعالية المنظمة وتحديثها
سنة األساس
2015

املؤشر

الغاية
لسنة 2018

َّ
املبلغ عنه
لسنة 2017

سنة 2018

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

4.5

4,5

4.7

54

80

85,2

89

إدارة املوجودات واملوارد ومواءمتها وتعبئتها واستقرارها
 :4-4معدَّل حتصيل االشتراكات املق َّررة ()٪
 :6-4نسبة الشغور ()٪

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

النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية
حتقيق الرخاء املشترك
حماية البيئة
اخلدمات الشاملة

 :9-4مع َّدل استخدام امليزانية ()٪

87.8

غير منطبق

88

89,5

10.7

غير منطبق

13

12

204,96

غير منطبق

217,903

204,20

2

غير منطبق

24
17
53
7

83

غير منطبق

85,7

20
17,7
59
3,4

86,4

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

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

(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) ()٪

82

80

84

81

33,3/66,7

35,8/64,2

21,9/78,1

25,5/74,5

48,3/51,7

45,5/54,5

36/64

33,9/66,1

62,4

62,7

املوظفون املع َّينون دوليًّا (ذكور/إناث)

33/67

≥ ف( 5-ذكور/إناث)

22/78

املوظفون املع َّينون
حمليًّا (ذكور/إناث)

 	:12-4تصنيف برامج
اليونيدو التدريبية
()٪

46

50

57,4

50

بما يف ذلك اخلدمات
العامة
املوظفون الوطنيون فقط

49/51

-

حتقيق األهداف االستراتيجية بفعالية من خالل
حتسين املهارات اإلدارية والتقنية

40.7

تعزيز الهياكل واالتصاالت الداخلية

59.1

االرتقاء بالكفاءات العامة األخرى

0.2

املوظفوناملع َّينون
دول ًّيا ≥ ،ف،5-
واخلبراء/اخلبراء
االستشاريون:
 %1+زيادة يف
نسبة اإلناث
مقارنة بخط
األساس؛ املوظفون
املع َّينون حمل ًّيا:
الذكور/اإلناث
٪50/٪50

غير منطبق

36,3

24,3

1,3

12,3

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

81.20

ألي عملية اشتراء يف اليونيدو
	:14-4متوسط عدد الشركات التي تقدِّم عطاءات ِّ
(عدد الشركات)
 :15-4تقييم ُم ٍ
رض للعقود وألداء املتعاقدين ()٪

4.80

 :16-4نسبة معامالت االشتراء املستدامة ()٪
 :17-4نوعية نظام تخطيط املوارد املؤسسية ،استناداً إىل استقصاءات الزبائن
(الرقم القياسي)

98.48
غير منطبق
2015-2014

%66

تبقى يف حدود
%10+
تبقى دون تغيير،
مق َّربة إىل 5

>90

غير منطبق

2019-2018

%70

104

87

3,6

3,5

98

99,4

-

غير منطبق
%70

-

تقرير اليونيدو السنوي 75 2018

المختصرات
اإلطار املتكامل

اإلطار املتكامل بشأن النتائج واألداء

األونكتاد

مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

األيز و

املنظمة الدولية للتوحيد القيايس

اإليكواس

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

الفاو

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

مجموعة الربيكس	االتحاد الرويس ،الربازيل ،جنوب أفريقيا ،الصني ،الهند
اليونيدو

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 76تقرير اليونيدو السنوي 2018

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
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“تكتسي التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة أهمية بالغة من أجل
تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام  2030في أفريقيا .فهي تؤدي إلى تهيئة
فرص العمل والحد من الفقر والجوع وعدم المساواة ،وإلى تمكين المرأة وتوسيع
نطاق الفرص المتاحة للشباب ،وفي نفس الوقت إلى تحسين الصحة ،وحماية
البيئة ،ومعالجة تغير المناخ”.

أنطونيو غوترييش ،األمني العام لألمم املتحدة بمناسبة يوم التصنيع يف أفريقيا
لعام ٢٠١٨

“أعتقد ًّ
حقا أن على اليونيدو والمجتمع الدولي والسلطات الوطنية والقطاع
الخاص والمجتمع المدني استكشاف مجاالت التعاون الوثيق ،من جميع الجوانب،
بحيث يمكننا معا ً النهوض بالتنمية الصناعية المستدامة ،وفي نفس الوقت ،وعلى
الدوام ،مراعاة األهداف التي حددتها خطة عام  ٢٠٣٠وغاياتها العالمية من أجل
التنمية المستدامة”.
ماري لويز كولريو بريكا ،رئيسة مالطة ،بمناسبة قبولها بأن تصبح سفرية للنوايا
الحسنة لليونيدو

“إنه ليس ُّرنا ك َّل السرور أن نقيم شراكة مع اليونيدو ،حيث نعمل معا ً لتعزيز
القاعدة الصناعية في أفريقيا والفرص المتاحة من أجل تنمية القطاع الخاص
ِّ
سيحسن المخرجات والكفاءة.
على نحو شامل .إن تمويل أساليب اإلنتاج المبتكرة
ويمكن لالستثمار على نطاق سالسل القيمة أن ينشئ مراكز امتياز نشطة في
جميع أنحاء القارة ويساعد أفريقيا على الوفاء بوعدها المتمثل في تحقيق النمو
والعمالة الشاملين”.
فرينر ُهوير ،رئيس املرصف األوروبي لالستثمار ،بمناسبة يوم أفريقيا لعام ٢٠١٨
يف أديس أبابا

منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية
Vienna International Centre, P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria
Telephone: (+43-1) 26026-0 Email: unido@unido.org
Internet: www.unido.org

