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استراتيجية اليونيدو لحاالت ما بعد النزاعات/األزمات

استراتيجية اليونيدو لحاالت ما بعد النزاعات/األزمات
تقرير من المدير العام

أوال -مقدمة
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على مر السنين ،دأبت اليونيدو على إيالء اهتمام كبير لحاالت ما بعد األزمات وما بعد النزاعات واألوضاع

الهش ة ةةة ،وهو ما يتجس ة ةةد في قراا المؤتمر العام م ع/10-ق 6-والتقرير الالحق من المدير العام ( )IDB.28/5بش ة ة ن
"أنشة ةةطة اليونيدو في البلدان الةااجة من أحوال مت زمة" .ويركز نهج اليونيدو في معالجة حاالت ما بعد النزاعات عادة

على تطوير سةةبا الشي

ودعم القداات اإلنتاجية للسةةنان المتضةةراين وال اات السةةنانية والمناغق الج راضية الضةةشي ة،

بوس ةةائا منها دعم المنش ةةغت الص ة يرة والمتوس ةةطة وكذلك الش ةةبنات الوغنية والدولية .وقد اس ةةتبينت للمرة األولى الحاجة
إلى وض ةةع "اس ةةتراتيجية ومباده توجيهية ةات م ةةلة لعما اليونيدو في فترة ما بعد األزمات" في س ةةياق تقييم مواض ةةيعي

مستقا لتدخالت اليونيدو في مرحلة ما بعد األزمات أُجري في عام .2015
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وقد وضة ة ة ة ة ةةعت اليونيدو اسة ة ة ة ة ةةتراتيجيتها لحاالت ما بعد النزاعات/األزمات (يشة ة ة ة ة ةةاا إليها ضيما يلي باسة ة ة ة ة ةةم

"االسةةتراتيجية") ،التي ترد مةةي تها في الوثيقة  ،IDB.48/16/Rev.1والتي أحاط مجلس التنمية الصةةناةية علما بها

ووافق على تن يذها خالل دواته الثامنة واألابعين بموجب المقرا م ت ص/48-م ،4-بغية وضة ة ة ة ة ةةع عما اليونيدو
في فترة ما بعد النزاعات/األزمات على أساس استراتيجي متين وتيسير تقديم التقااير إلى الدول األعضاء.
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واألسةةاس المنطقي الذي تسةةتند إليه االسةةتراتيجية هو أن التنمية الصةةناةية الشةةاملة للجميع والمسةةتدامة

يمنن أن تترك ت ثي ار إيجابيا على أوضة ة ةةاع ما بعد النزاعات/األزمات .وعادة ما تتسة ة ةةم الحاالت المت ثرة بالنزاعات

واألزمات بت كك الهياكا االجتماةية واالقتصة ة ةةادية ،وهو ما من نة ة ة نه أن يقل

القداة اإلنتاجية لجميع السة ة ةةنان

ألغراض االستدامة ،لم تُطبع هذه الوثيقة .وي رجى من أعضاء الوفود التكرم بالرجوع إلى الصيغ اإللكترونية لجميع الوثائق.
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ويزيد من ال قر ،بما في ةلك في مة ة ون النسة ةةاء والشة ةةباي واألنة ةةةاص ةوي اإلعاقة .وتعزز التنمية الصة ةةناةية
الشةةاملة للجميع والمسةةتدامة قداات األفراد وال اات المحرومة بتةاي ها من المةاغر والتهديدات ومواغن الضةةع

التي يتعرض ةةون لها ،وتيس ةةيرها إلعادة الحياة إلى األنش ةةطة اإلنتاجية وس ةةبا كس ةةب الشي  ،مما يس ةةاعد في تهياة

الظرون المؤاتية للتعافي المستمر واالستقراا الدائم.

ثانيا -التقدم المحرز نحو تنفيذ استراتيجية اليونيدو لحاالت ما بعد النزاعات/األزمات
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منذ اعتماد االسة ة ة ةةتراتيجية ،أسة ة ة ةةهمت اليونيدو ،من خالل واليتها المتعلقة بالتنمية الصة ة ة ةةناةية الشة ة ة ةةاملة

للجميع والمسة ةةتدامة ،في بناء مجتمعات قاداة على الصة ةةمود و/أو تيسة ةةير اكتسة ةةابها لتلك القداة ،وةلك من خالل

معةةالجةةة ث رات وتحةةديةةات محةةددة في حةةاالت مةةا بعةةد الن ازعةةات/األزمةةات ،و دمةةاج األولويةةات الصة ة ة ة ة ة ةنةةاةيةةة في

االس ةةتراتيجيات وعمليات التةطيل الوغنية ،اس ةةتنادا إلى ما تملكه المنظمة من خبرات تقنية وميزة نس ةةبية ،ودواها

القيادي في وضع المعايير.
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ومن أجا ت عيا االس ةةتراتيجية ،وض ةةعت اليونيدو خطة عما لل ترة  2025-2021وافق عليها المجلس

التن يذي للمنظمة في عام  .2021وتتمثا أهدان خطة العما في إجراء تقييم مستمر للتقدم الذي تحرزه المنظمة
في دعم التنمية الصةناةية الشةاملة للجميع والمسةتدامة في حاالت ما بعد النزاعات/األزمات ،وتيسةير اإلبال عن

النتائج الملموسة التي تحققت بما يتمانى مع إغاا المنظمة المتكاما بش ن النتائج واألداء.
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وعلى مس ةةتول النواتج ،تحدد خطة العما تدخالت خام ةةة باليونيدو من أجا دعم الجهود الرامية إلى تحقيق

التنمية الصة ةةناةية الشة ةةاملة للجميع والمسة ةةتدامة في حاالت ما بعد النزاعات/األزمات ،مثا تحقيق االسة ةةتقراا في سة ةةبا

كسب الشي  ،وعادة الت هيا في مجال الصناعة ،وبناء القداة على الصمود ،وغير ةلك الكثير .وترمي هذه اإلجراءات
إلى إحداث ت يير إيجابي في عملية وضةةع السةةياسةةات الصةةناةية السةةليمة والمسةةتدامة واعتمادها في البلدان المسةةتهدفة.
مة ة ة بهممت بهدن المس ة ةةاهمة في تعزيز القداات والمهااات المؤسة ة ةس ة ةةية ،فض ة ةةال عن تبادل المعاان والتوةية بشة ة ة ن
وقد ُ
التحديات التي تواجهها التنمية الصة ة ةةناةية الشة ة ةةاملة للجميع والمسة ة ةةتدامة ،وةلك من خالل مزيج من المسة ة ةةاعدة التقنية،

وأنشطة إسداء المشواة المتعلقة بالسياسات ،وأنشطة وضع المعايير وتنظيم االجتماعات.
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وضيما يتعلق بالمس ة ة ةةاعدة التقنية ،وحتى أيلول/س ة ة ةةبتمبر  ،2021تن ذ اليونيدو  148مش ة ة ةةروعا في بلدان

خااجة من نزاعات/أزمات ،تبلغ قيمتها اإلجمالية نحو  185مليون دوالا .ويشة ة ة ةةما ةلك جميع مشة ة ة ةةاايع اليونيدو

في البلدان المستهدفة ،البالغ عددها  39بلدا ،بصرن النظر عن األهدان المحددة لتلك المشاايع.

وتتمان ة ة ة ة ةةى المس ة ة ة ة ةةاعدة التقنية التي تقدمها اليونيدو إلى البلدان الةااجة من نزاعات/أزمات مع اإلغاا
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البرنامجي المتوسةل األجا لليونيدو لل ترة  2021-2018وأولوياتها المواضةيشية .وقد ُخ ه
صة مبلغ  32,7مليون
ب
دوالا عبر  21مشة ة ة ةةروعا في مجال التركيز المتعلق بالنهوض بالقداة التنافسة ة ة ةةية االقتصة ة ة ةةادية؛ ومبلغ  79مليون
دوالا عبر  46مش ةةروعا لتحقيق االزدهاا المش ةةترك؛ ومبلغ  70,5مليون دوالا عبر  76مش ةةروعا لحماية البياة،

ومليون دوالا إضاضية عبر ستة مشاايع ألغراض أخرل مثا مشاايع التنسيق.
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وفي مجال تحقيق االس ةةتقراا في س ةةبا كس ةةب الشي  ،تعما اليونيدو على تعزيز االسة ةتقراا االجتماعي

في مقةاغعةة هيرات في أف ةانسة ة ة ة ة ة ةتةان بتمويةا من الميزانيةة التكميليةة المقةدمةة من اليةابةان ،وةلةك من خالل توفير

تدايب سة ة ةريع األثر في مجالي تنظيم المشة ة ةةاايع والمهااات الشة ة ةةةصة ة ةةية للمشة ة ةةردين داخليا والعائدين والمجتمعات

المضة ة ة ةةي ة ،جنبا إلى جنب مع دعم األعمال التجااية .ويهدن المشة ة ة ةةروع إلى تمنينهم من االنةراط في أنشة ة ة ةةطة
مس ةةتدامة لكس ةةب الشي

2/4

و نش ةةاء مش ةةاايع تجااية م ة يرة في قطاع األعمال الزااةية .وعلى الص ةةعيد المؤس ةس ةةي،
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يهدن المش ة ة ة ةةروع أيض ة ة ة ةةا إلى ت هيا مراكز تدايب مةتااة في المنطقة من خالل تدايب المدابين ونقا المعدات،

وهو ما من ن نه أن يضمن استدامة المشروع و منانية توسيع نطاقه.
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ومن خالل مشةروع تطوير التكنولوجيا الزااةية من أجا النمو االقتصةادي في جنوي ووسةل الصةومال الذي

تن ذه اليونيدو وتموله إيطاليا ،ومؤخ ار من خالل البرنامج المشة ة ة ة ةةترك لتنمية القطاعات اإلنتاجية ،بتمويا من مة ة ة ة ةةندوق

األمم المتحدة االستاماني المتعدد الشركاء مقدم عن غريق مساهمة مةصصة من إيطاليا ،يسرت اليونيدو إنشاء نبنة
من أابع وحةدات لتنميةة المنش ة ة ة ة ة ةةغت .وتقةدم وحةدات تنميةة المنش ة ة ة ة ة ةةغت خةدمةات بةال ةة األهميةة في مجةال تنميةة األعمةال

التجااية للمنش ةةغت الص ةةومالية الصة ة يرة والمتوس ةةطة التي تس ةةعى إلى تحس ةةين عملياتها والحص ةةول على حلول اإلقراض
بش ة ةةروط ميسة ة ةرة من خالل التس ة ةةهيالت االئتمانية الممولة من المش ة ةةروع .وتقود اليونيدو هذا البرنامج المش ة ةةترك ،وتن ذه

بالتعاون مع منظمة األغذية والزااعة لألمم المتحدة ومنظمة العما الدولية.
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وضيمةا يتعلق بةاعةادة التة هيةا وعةادة البنةاء في مجةال الصة ة ة ة ة ة ةنةاعةة ،تشة ة ة ة ة ة ةةجع اليونيةدو إيجةاد فرص العمةا

للش ةةباي المعرض ةةين للةطر من خالل تطوير المهااات المهنية في قطاع الجلود في إايتريا ،وةلك باعادة تنش ةةيل
المدااس المهنية الص ة ةةناةية ،وتدايب الموو ين وعادة تدايبهم ،ونقا الدااية ال نية والمعدات الحديثة .وفي نهاية

المطان ،س ة ةةينش ة ةةن المش ة ةةروع نظاما للدعم المؤس ة ةس ة ةةي قاد اا على تنمية الموااد البش ة ةرية وتقديم التدايب للش ة ةةباي

المعرضين للةطر لتعزيز قابليتهم للتوويف.
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وفي مجال بناء القداة على الصة ةةمود ،عملت اليونيدو جنبا إلى جنب مع منظمة األمم المتحدة للط ولة

(اليونيسة ة ة ة ة ) في مش ة ة ة ةةروع تموله اليابان لص ة ة ة ةةال ،الجمهواية العربية الس ة ة ة ةةواية ،يهدن إلى تيس ة ة ة ةةير تعلم العلوم

والتكنولوجيا والهند س ة ةةة والرياض ة ةةيات للمدابين وال تيان وال تيات المعرض ة ةةين للةطر ،وال س ة ةةيما المش ة ةةردين داخليا،
بغية تحقيق الهدن النهائي المتمثا في تعزيز العودة إلى التعليم النظامي.
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وضيما يتعلق بالدعم التحليلي واالسة ة ةةتشة ة ةةااي في مجال السة ة ةةياسة ة ةةات ،تدعم اليونيدو موزامبيق من خالل

مشة ةةروع يموله االتحاد األواوبي ويهدن إلى النهوض بالقداات التجااية والقداة التنافسة ةةية وبياة األعمال التجااية
بغية ضةمان زيادة سةبا ومةول منتجات موزامبيق إلى األسةواق .ويتمثا دوا اليونيدو في تحسةين نوةية منظومة

البنى التحتية والك اءات التقنية ةات الصلة في البلد.
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ومشة ة ة ة ةةاايع ال مسة ة ة ة ةةاعدة التقنية وغيرها من مهام التمنين التي تضة ة ة ة ةةطلع بها اليونيدو في حاالت ما بعد

النزاعات/األزمات مدمجة في التدخالت المن ذة على مسةتول البرامج ،وخصةومةا البرامج القطرية وبرامج الشةراكة

القطرية ،حيثما وجدت.

ثالثا -التصدي لجائحة كوفيد 19-والتعافي منها في حاالت ما بعد النزاعات/األزمات
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في ضةةوء أثر جائحة كوفيد 19-المدمر والطويا األجا على الدول الهشةةة والمجتمعات المتضةةراة من

األزمات والنزاعات ،تتمانةى االسةتراتيجية واألنشةطة المتصةلة بها مع إغاا اليونيدو لالسةتجابة لجائحة كوفيد19-

بحزمه الثالث :االستعداد واالحتواء ،واالستجابة والتكيف ،والتعافي واالنتقال.
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ومنذ ت ش ةةي جائحة كوفيد ،19-ما برحت اليونيدو تدعم الدول األعض ةةاء فيها في التقليا إلى أدنى حد

من ت ثير الجائحة ،وخص ة ةةوم ة ةةا على ال اات الض ة ةةشي ة .وفي أامينيا ،انض ة ةةمت اليونيدو إلى اليونيس ة ة

وبرنامج

األمم المتحدة اإلنمائي وهياة األمم المتحدة للمس ة ةةاواة بين الجنس ة ةةين وتمنين المرأة في مباداة مش ة ةةتركة تهدن إلى
بناء مهااات النسة ة ةةاء الضة ة ةةشي ات في مجال تنظيم المشة ة ةةاايع وتهياة البياة المواتية لها ،بغية تمنينهن من العما

كعواما للت يير أثناء جائحة كوفيد 19-وبعدها.
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وفي العراق ،أغلقت اليونيدو مش ة ة ةةروعا تموله اليابان يهدن إلى معالجة األثر االجتماعي االقتص ة ة ةةادي

لجائحة كوفيد 19-على المش ة ةةردين داخليا والمجتمعات المض ة ةةي ة في إقليم كردس ة ةةتان ،وةلك بتوفير الدعم لس ة ةةبا
كسب الشي

و يجاد فرص العما .والنهج الذي يتبعه المشروع هو بناء إمنانية االعتماد على الذات وتعزيز قداة

المسةت يدين على الصةمود من خالل أنشةطة التعافي االقتصةادي التي سةتسةاعدهم على إعالة أن سةهم أثناء جائحة

كوفيد 19-وبعدها.
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وتدعم اليونيدو أيض ة ةةا الس ة ةةودان في التةايف من أثر جائحة كوفيد 19-على األمن ال ذائي والس ة ةةالمة

في قطاع األلبان من خالل مباداة اائدة تمولها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويا التجااة .وسيضع هذا المشروع

الرائد خطة ناملة إلنعاش قطاع األلبان بغية تحسين قداة هذه الصناعة على الصمود في البلد.
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وفي الصةومال ،أجرت اليونيدو ومؤسةسةة التمويا الدولية وو ازاة التجااة والصةناعة د ااسةة اسةتقصةائية عن أثر

جائحة كوفيد 19-على الش ة ة ةةركات .ون ة ة ةةملت الد ااس ة ة ةةة نحو  500ن ة ة ةةركة في خمس مدن في الص ة ة ةةومال ،وهدفت إلى
التوم ة ةةا إلى فهم أفض ة ةةا لت ثير الجائحة على القطاع الةاص وكياية دعمه على أفض ة ةةا وجه .وباإلض ة ةةافة إلى ةلك،

قدمت اليونيدو تدايبا على تنمية المهااات في مجال مةنع كمامات الوجه ،بغية إنشةاء قنوات للدخا للمنشةغت الصة يرة

والمتوسطة المحلية وحماية القوة العاملة عن غريق تمنينها من الحصول على كمامات الوجه.

رابعا -اإلجراء المطلوب من المؤتمر اتخاذه
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لعا المؤتمر يود أن يحيل علما بالمعلومات الواادة في هذه الوثيقة.
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