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من  عدد  وجودَ   2010 السنوي  اليونيدو  تقرير  ُقرَّاءُ  سيُالحظ 
التحسينات اإلضافية يف طريقة عرضه وهيكله صُمِّمت للوصول إىل 
مجهور أوسع يتجاوز ُقرَّاءَهُ الرئيسيني، وهم ممّثلو الدول األعضاء 
يف أجهزة تقرير سياساتنا. ويُجسّد التغيري يف شكل التقرير وأسلوبه 
قرّاء  إىل  اليونيدو  تقديم  إىل  الرامية  جهودنا  استمرار   ومضمونه 
عند  يرغبون،  قد  لكنّهم  وعملها  مبنظمتنا  اآلن  حتى  هلم  علم  ال 
العهم على دورنا يف احلدّ من الفقر، يف العمل معنا أو دعمنا  اطِّ
إمنائية  مشاكل  حّل  على  ملساعدهتم  الفنية  خبربتنا  االستعانة  أو 
الصناعية  التنمية  حمورية  يوّضح  أن  أيضاً  به  ويُقصد  ملحّة. 
املستدامة كشرط أساسي للحدّ من الفقر على حنو دائم من خالل 
وقدرة  إنتاجية  أكثر  بأنشطة  واألخذ  االقتصادية  األنشطة  تنويع 
على املنافسة، مع الرتكيز خصوصاً على أقل البلدان منواً. والتنمية 
الصناعية املستدامة تُعدّ أيضاً شرطاً لتعزيز االندماج يف تدّفقات 
العاملية، باستخدام هنوج مقبولة بيئيا واجتماعيا. ونعتقد  التجارة 
أنَّ هذا شرط ال غنى عنه لتكوين ثروة حقيقية، تتجاوز كثريا جمرّد 

ختفيف حدّة الفقر.
اليونيدو من االرتكاز  وخالل السنة قيد االستعراض، متّكنت   
على ما تَحّقق من جناحات خالل السنوات املاضية. ومرّة أخرى، 
بروتوكول  تنفيذ  يف  أداءً  األفضل  الوكالة  منظمتنا  عُدّت  فقد 
البلدان  يف  أنشطتنا،  يف  املصلحة  أصحاب  واعرتف  مونرتيال، 
األنشطة  تلك  مبدى  سواء،  حدٍّ  على  والنامية  النمو  املتقدّمة 
واصلنا  فقد  اإلجيابية،  التطوّرات  هذه  عن  وفضالً  ونطاقها. 
وتوجّهنا  وفعالية خدماتنا  كفاءتنا  زيادة  أجل  املبذولة من  جهودنا 
الرخاء.  فأكرب يف  أكرب  اليونيدو شريكاً  لكي جنعل  النتائج،  صوب 
وترتكز جهودنا يف أساسها على برنامج شامل للتغيري والتجديد يف 
املنظمة شرعنا فيه بتوجيه من الدول األعضاء ودعمها. وسيؤدّي 

منظمتنا،  هبا  تعمل  اليت  الطريقة  يف  جوهرية  تغيريات  إىل  ذلك 
حسبما يرد وصفه بتفصيل أكرب يف الفصل 1.

وتتميّز اليونيدو حالياً، أكثر من أيّ وقت مضى، بسدّ ثغرة يف   
األنشطة  صرح  يف  أساسيًة  لبنًة  متّثل  متخصّصة  خدمات  تقديم 
االقتصادية  التنمية  تعزيز  أجل  املتحدة من  األمم  اليت تضطلع هبا 
متاماً  ونسعد  الوكاالت  سائر  مع  سويًّا  نعمل  فنحن  واالجتماعية. 
بإرساء القواعد األساسية اليت يرتكز عليها اآلخرون، مثلما نسعد 
باالضطالع بدور قيادي يف اجملاالت اليت أَسندت إلينا فيها الدوُل 
األعضاءُ واجملتمعُ اإلمنائي الدويل الواليَة ذات الصلة. ونفخر بأّننا 
شركاء ذوو كفاءة وموثوقية، نستجيب الحتياجات اآلخرين ونّتسم 
األوضاع يف  لتوافق  ومنهجياتنا  هنوجنا  تعديل  يف  الكافية  باملرونة 
كل بلد من البلدان املستفيدة من خدماتنا. ويف هذا السياق، حنن 
سعداء على وجه خاص باالعرتاف الذي حظيت به التنمية الصناعية 
ومسائل الطاقة ذات الصلة يف الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمّة األمم 
يف  نيويورك  يف  املعقود  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  بشأن  املتحدة 
أيلول/سبتمرب. وهدفنا، يف املقام األوّل، هو احلدّ من الفقر على حنو 

ناجع ودائم من خالل تعزيز التنمية الصناعية املستدامة.
اليت ال تُحصى  األمثلة  2010 بعضَ  السنوي  التقرير  ويُوّضح   
حبلول  األخذ  خالل  من  اليونيدو  تُحدثه  الذي  احلقيقي  لألثر 
الدول  تواجه  اليت  اإلمنائية  التحدّيات  على  للتغلّب  مبتكرة 
الذي  هو  خلدماتنا  األبعاد  املتعدّد  واألثر  منظمتنا.  يف  األعضاء 
القرّاء  سيجد  التقرير،  هذا  ويف  جناحها.  إىل  الغالب  يف  يفضي 
باباً يضمّ إحاالت مرجعية إىل إجنازات اليونيدو طوال عام 2010. 
والفصول من 2 إىل 6 يف هذا التقرير يتضمّن كل منها موضوعاً 
حظي  وقد   - اليونيدو  لدى  راهناً  اجتاهاً  يبيّن  خاصاً  مميَّزاً 
 احلصول على الطاقة واألعمال التجارية الزراعية برتكيز خاص يف 

تصدير بقلم املدير العام
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إليه يف  أو يقدّم تفاصيل إضافية عن نشاط مشار  عام 2010 - 
منت الفصل ذي الصلة. وإننا نفخر خصوصا بدليل املوارد بشأن 
بناء القدرات التجارية لعام 2010، املشار إليه يف الفصل 4، وكذلك 
الصيدالنية األساسية يف  للمواد  الوطين  اإلنتاج  جبهودنا يف دعم 
اإلمنائية  األهداف  لتحقيق  السعي  يف  وبإسهامنا  النامية  البلدان 
البالغ  الطابع  على   6 الفصل  يف  املميَّز  املوضوع  ويشدّد  لأللفية. 
األمهية للعمل البحثي والتحليلي الذي تضطلع به اليونيدو والذي 
برامج  وصوغ  احلكومات  إىل  سديدة  مشورة  إسداء  من  ميّكننا 

ومشاريع تقوم على إطار مفاهيمي متني.
قدّمته  الذي  للتوجيه  نفسه،  الوقت  يف  يستجيب،  والتقرير   
املنظمة  أداء  تقرير  بإدماج  اليونيدو  يف  السياسات  تقرير  أجهزة 
املايل وتقرير أداء الربنامج. كما يُلبِّي التقرير الطلب الذي وُجّه إلينا 
بأن نبلغ ضمن تقاريرنا السنوية عن أنشطتنا املتصلة باالستعراض 
األنشطة  لسياسات  سنوات  ثالث  كل  يُجرى  الذي  الشامل 
 التنفيذية من أجل التنمية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة 
للفرتة  األجل  املتوسط  الربناجمي  اإلطار  وتنفيذ  ع-11/ق-3(  )م 
الشاملة مجلة  التذييالت  وتشمل  ع-13/ق-3(.  )م   2013-2010
مشاريع  وقائمة جبميع  بالعمليات  املتعلقة  اإلحصاءات  منها  أمور 
البلدان  أقل  تستهدف  اليت  املشاريع  ذلك  يف  مبا  التقين،  التعاون 

منواً وكذلك املشاريع املوافق على متويلها بالتربعات. 
حتقيق  يف  اليونيدو  إسهام  على  خصوصاً   2 الفصل  ويرّكز   
االّتساق على نطاق منظومة األمم املتحدة، وكذلك على شراكاتنا 
األوسع نطاقا مع سائر اجلهات الفاعلة يف ميدان التنمية الدولية. 
الذي   ،)1 الفصل  )انظر  اجلديد  اليونيدو  مهمّة  بيان  ويُستهّل 
شريك  اليونيدو  أنَّ  على  جمدّداً  بالتأكيد   ،2010 عام  يف  اعتُمد 
وتتعدّد  التقرير.  هلذا  احملوري  املوضوع  وهو  الرخاء،  أجل  من 

التقرير إىل  الشراكات اليت ننخرط فيها ونروّج هلا. ويتطرّق هذا 
املتحدة،  األمم  وكاالت  سائر  مع  الشراكات  منها  شراكات  مجلة 
والشراكات بني اليونيدو والقطاع اخلاص، والشراكات بني البلدان 
النامية )التعاون فيما بني بلدان اجلنوب(، والشراكات بني البلدان 
الصناعية والبلدان النامية. وهلذا السبب فقد كرّسنا فصالً خاصاً 
مفهوم  على  أعينهم  ستقع  القرّاء  أنَّ  مع  احملوري،  املوضوع  هلذا 

الشراكة يف كل أجزاء التقرير.
اليونيدو  موقع  زيارة  إىل  قرّاءنا  أدعو  أن  أودّ  اخلتام،  ويف   
املزيد عن منظمتنا  الع على  )www.unido.org( لالطِّ الشبكي 
أو لإلملام بآخر التطوّرات فيها. ولن يُقدِّم التقرير السنوي سوى 
أنه سيتيح  حملة جمملة عن عملنا يف عام 2010 ولكين أثق يف 
لكم أن حتكموا بأنفسكم على مدى ما متّكنا من اإلسهام به يف 
التنمية الدولية. وإذا أثار التقرير شهيّتكم للمزيد من املعلومات 
هذه  فستكون  نقدّمها،  اليت  القيِّمة  واخلدمات  اليونيدو  عن 

املهمّة قد أجُنزت.

كانديه ك. يومكيال
املدير العام
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بيان املهمّة

تتطلّع اليونيدو إىل احلدِّ من الفقر من خالل 
التنمية الصناعية املستدامة. فنحن نريد أن 
تُتاح لكل بلد الفرصة لتنمية قطاع إنتاجي 
مزدهر وزيادة مشاركته يف التجارة الدولية 

واحلفاظ على بيئته.
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خدماتنا: النمو املقرتن باجلودة
النمو املقرتن باجلودة يعين أننا نُحسّن مجيع خدماتنا ونرتقي هبا دوماً، وهي خدمات متعدّدة 

التخصّصات وتفضي إىل حتوّل إجيابي يف السياسات واملؤسسات على نطاق العامل. 

« إّننا ُنقدّم حلواًل:  نستقطب الدراية واخلربة العامليتني ملواجهة التحدّيات اإلمنائية 
املعّقدة من خالل خدمات متكاملة وقوية التأثري.

« إّننا نّتسم باملرونة:  نُبدّل هنوجنا ومنهجياتنا ونُكيّفها وفقاً الحتياجات البلدان يف 
خمتلف مراحل التنمية.

« إّننا ُنوسّع خدماتنا:  نوسّع مدى نطاقنا اجلغرا™ ونزيد حجم ما ننّفذه من أنشطة 
خلدمة املزيد من البلدان والناس.

« إّننا نضمن فعالية خدماتنا:  نقيس ما حتدثه خدماتنا من أثر على التنمية من أجل 
ضمان حتقيق أفضل نتائج ممكنة.

عملياتنا: توحيد األداء يف اليونيدو
توحيد األداء يف اليونيدو يعين أّننا مّتحدون مقصداً وفعالً.

« إّننا ُنمّكن موّظفينا:  نعرتف بالكفاءات واملعارف ونطوّرها، ونشجّع التواصل والتفكري 
املبدع، ونُعزِّز النزاهة واملساءلة، ونُكافئ اإلجنازات اجلماعية.

« إّننا خندم أصحاب املصلحة يف أنشطتنا:   نُعزّز ثقافة التعاون واالستجابة وامللكية 
لدى تلبية احتياجات مجيع أصحاب املصلحة الذين نتعامل معهم.

« إّننا قدوة يف قيادتنا:  نُجسّد قيادة تراعي األخالق واملنظور اجلنساني، ونُحّفز الناس، 
ونُشجّع اإلبداع، ونعمل يف أفرقة مرنة ومشرتكة بني خمتلف وحدات املنّظمة.

« إّننا ُندير بكفاءة:  نُحسّن توقيت مجيع خدماتنا وفعالية تكلفتها، ونستحدث عمليات 
تقلّل البريوقراطية إىل أدنى حدّ ونستخدمها يف إدارة أعمالنا.
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إّننا ندير بكفاءة

النمو املقرتن باجلودة 
ص بيانُ املهمّة اجلديد يف مفردات أساسية قليلة جوهرَ اليونيدو وتطلعاهتا ورؤيتها االسرتاتيجية. ويبعث  يُلخِّ
هذا البيان، الذي وُضِع يف آذار/مارس بناءً على مدخالت قدّمها املوظفون من مجيع وحدات املنّظمة، برسالة 
واضحة إىل الدول األعضاء والبلدان املاحنة والبلدان املستفيدة واجملتمع الدويل واجلمهور بوجه عام، مفادها 
أن اليونيدو شريك موثوق وفعّال للبلدان النامية يف سعيها إىل حتقيق الرخاء. ويُنبَّه القرّاء يف مجيع أجزاء 
هذا التقرير إىل رسائل شّتى يتضمّنها بيان املهمّة. ويبيّن الفصل 1 السياسات واألطر اإلدارية اليت ال تزال 

ل اليونيدو وتكفل جودة منوها. تُشكِّ

إدارة برامج التعاون التقين 

الكبري يف عدد  االرتفاع  وأدّى  اليونيدو.  اليت تضطلع هبا  التقين  التعاون  لربامج  الالزم  التمويل  استمر يف عام 2010 االجتاه اإلجيابي يف حجم 
اتفاقات متويل املشاريع املربمة يف السنوات السابقة، مبا فيها عمليات الدفع بالتقسيط، إىل أن يبلغ صايف الزيادة الطارئة على األموال املخصّصة 
مليزانيات املشاريع احلالية مقداراً يزيد بقليل على 182 مليون دوالر، وهي زيادة تكاد نسبتها تبلغ 15 يف املائة عمّا كانت عليه يف العام املاضي، كما 
أّنها أعلى نسبة مسجّلة يف تاريخ اليونيدو إىل حدّ بعيد. ومع هذا االرتفاع الكبري يف مستوى املدفوعات النقدية املقدّمة من اجلهات املاحنة، فإن 
مستوى املدفوعات اآلجلة يف إطار االتفاقات املربمة، إضافًة إىل األموال القابلة للربجمة واملقدّمة من اجلهات املاحنة، مل تُحّقق سوى زيادة طفيفة 
عن املستوى العايل الذي بلغته يف عام 2009، مما أسفر عن أموال جُمعت بلغ إمجاليها 183.6 مليون دوالر. وبالنظر أيضاً إىل احلجم الفعلي ملا 
 ُقدّم من خدمات املشاريع خالل العام واليت بلغت 153.5 مليون دوالر، فقد زادت حافظة املشاريع والربامج قيد التنفيذ زيادةً كبريةً مببلغ قدره 
30 مليون دوالر لتبلغ 385.4 مليون دوالر. وسيفضي هذا املستوى القياسي بالتأكيد إىل زيادة أخرى يف حجم خدمات التعاون التقين اليت تقدّمها 

اليونيدو فعلياً لعمالئها يف عام 2011.



النمو المقترن بالجودة 2 

ُطبّقت يف  التقين، اليت  التعاون  آلية استعراض أنشطة  وخضعت   
عام 2006، لتعديل كبري يف حزيران/يونيه، حيث استُحدث  نظام منّقح 
اآللية  الربامج واملشاريع وتقييمها واملوافقة عليها. وسوف تعمل  لفرز 
سيؤدّي  االستعراض، مما  عملية  يف  واملوازنات  الضوابط  تعزيز  على 
لآللية  الرئيسية  السمات  وتنطوي  أعلى.  جودة  معايري  تطبيق  إىل 
كانتا  اللتني   - املوافقة  وظيفة  عن  الفرز  وظيفة  فصل  على  املنّقحة 
كلتامها مسندتني سابقا إىل جلنة املوافقة على الربامج - وإسنادمها 
إىل جلنة جديدة لفرز الربامج واستعراضها تقنيا وجلنة للموافقة على 

الربامج ورصدها. وتتوىل اللجنة األوىل حتليل طلبات املشاريع وتوجّه 
عملية صوغها، يف حني تتكفل اللجنة الثانية مبهمّة املوافقة على وثائق 
للربجمة  القابلة  اليونيدو  أموال  عن  واإلفراج  متاما  املكتملة  املشاريع 
واستعراض مستوى االمتثال ملتطلّبات اإلبالغ وإسداء املشورة الربناجمية 
إىل اجمللس التنفيذي. ودعا أيضا النظام املنّقح إىل إعادة تعريف الفريق 
كيما   - التقييم  فريق  إىل  امسه  املُغيّر   - باجلودة  املعين  االستشاري 
قبل  عموما  املشاريع  جودة  ومستوى  املواضيعية  املسائل  تقييم  يتوىل 
إحالتها إىل جلنة املوافقة على الربامج ورصدها. واالستخدام املنهجي 

الشكل 1-   أموال اليونيدو املتاحة لتنفيذ املشاريع املقبلة )مباليني الدوالرات األمريكية( 

الشكل 2-   تنفيذ مشاريع التعاون التقين التابعة لليونيدو )مباليني الدوالرات األمريكية( 
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لإلطار املنطقي وهنج سلسلة التدخل األساسي ليس أداة رئيسية لوضع 
املفاهيم واملشاريع فحسب، وإمنا أيضا الستعراضها يف خمتلف املراحل 

استعراضا متسقا.
بشأن  مفصّال  اقرتاحا  التنفيذي  اجمللس  أقرّ  نيسان/أبريل،  ويف   
ذت يف متوز/ ب املخاطر. ونُفِّ إقامة نظام حمدّث للرصد واإلبالغ وتعقُّ

يوليه أول جمموعة من التدابري الرامية إىل تعزيز االمتثال ملتطلبات اإلبالغ 
األساسية، يف حني تقرّر أن تُنّفذ تدرجييا مراحل النظام املتعاقبة اعتبارا 

من عام 2011، وذلك يف إطار برنامج التغيري والتجديد يف املنّظمة.
وعقدت جلنة املوافقة على الربامج وجلنة فرز الربامج واستعراضها   
ما  استعراض  بغية   2010 عام  خالل  اجتماعا  وعشرين  تسعة  تقنيا 
جمموعه 120 مفهوما )مشلت كشوف ملّخصات اخلدمات واستمارات 
اختيار الربامج واستمارات حتديد املشاريع، وما إىل ذلك( وبلغت نسبة 

املوافقة اإلمجالية 70 يف املائة. ويبيّن اجلدول 1 تفاصيل القرارات.

اإلدارة املالية

إنّ الزيادة يف حجم متويل برامج التعاون التقين اليت تضطلع هبا اليونيدو 
املقدّم من قاعدة  الدعم   واملذكورة أعاله حتّققت إىل حدّ كبري بفضل 
بأمهية  تُسلِّم  اليت  والصناديق  املاحنة  اجلهات  من  تتوسّع  انفّكت  ما 

خدمات اليونيدو وجودهتا.
حكومية   مصادر  من  املقدّم  التمويل  حجم  األوىل  للمرة  وجتاوز   
)تشمل طائفة من الصناديق االستئمانية املتعدّدة املاحنني( عتبة املائة 
مليون دوالر؛ وبلغ عدد فرادى اجلهات املاحنة اليت ساهم كل منها يف 
التمويل بأكثر من مليون دوالر 17 جهة. وكانت املفوّضية األوروبية مرة 
أخرى هي أكرب مساهم يف عام 2010، حيث بلغ صايف الزيادة يف ميزانيات 
املشاريع اليت موَّلتها )باستثناء تكاليف الدعم( 20.1 مليون دوالر، وتلتها 
املسامهني  كبار  سائر  أما  دوالر.  مليون   16.5 قدرها  بزيادة  إيطاليا 
الذين زاد صايف مسامهة كل منهم على املليون دوالر فهم اليابان مببلغ 

5.2 ماليني دوالر )إضافًة إىل مبلغ 1.1 مليون دوالر مقدّم من خالل 
مببلغ  وسويسرا  البشري(،  لألمن  االستئماني  املتحدة  األمم   صندوق 
4.8 ماليني دوالر، والنرويج مببلغ 4.4 ماليني دوالر، واالحتاد الروسي 
مببلغ 3.8 ماليني دوالر، وأملانيا مببلغ 2.9 مليون دوالر، وفرنسا مببلغ 
2.7 مليون دوالر، وإسبانيا مببلغ 2.6 مليون دوالر )إضافًة إىل مبلغ 
5.6 ماليني دوالر مقدّم من خالل صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية 
لأللفية(، واهلند مببلغ 2.4 مليون دوالر، وكندا مببلغ 2.2 مليون دوالر، 
والنمسا مببلغ مليوني دوالر وجنوب أفريقيا وزامبيا والسويد ونيجرييا 
اليت تراوحت مسامهة كل واحدة منها بني مليون ومليوني دوالر. ويبيّن 
التذييل باء )انظر القرص املدمج )CD( املرفق( توّزع املشاريع املوافق 
االستئمانية  والصناديق  الصناعية  التنمية  صندوق  من  متويلها  على 

حبسب املنطقة واألولوية املواضيعية.
التعاون  ألنشطة  املباشر  غري  احلكومي  التمويل  مقدار  ووصل   
صناديق  خمتلف  بواسطة  املقدّم  اليونيدو  هبا  تضطلع  اليت  التقين 
دوالر.  مليون   19.6 إىل  املاحنني  املتعدّدة  االستئمانية  املتحدة  األمم 
بالصناديق  مرتبطا   2010 عام  يف  التمويل  من  األكرب  القسط  وكان 
االستئمانية املتعددة املاحنني املخصّصة ملبادرة »توحيد األداء« واليت 
الصناديق  من  املموّلة  واملشاريع  دوالر؛  ماليني   7.3 مببلغ  سامهت 
االستئمانية املتعددة املاحنني املخصصة حلاالت ما بعد األزمات واليت 
بلغت قيمة مسامهتها 5.6 ماليني دوالر؛ وصندوق حتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية، املموّل من إسبانيا من خالل برنامج األمم املتحدة 
ميزانيات  يف  دوالر  ماليني   5.6 مببلغ  أيضا  ساهم  الذي  اإلمنائي، 
املموّل  البشري،  االستئماني لألمن  املتحدة  األمم  املشاريع، وصندوق 

من اليابان أساسا، الذي ساهم مببلغ 1.1 مليون دوالر.
املقدّم  التمويل  ارتفع  فقد  والطاقة،  البيئة  مبجال  يتعلق  وفيما   
من مرفق البيئة العاملية والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول 
دوالر  مليون  و60   45 بني  كان  الذي  السابق  مقداره  عن   مونرتيال 
وبعد  دوالر.  مليون   72.8 قدره  قياسي  مستوى  إىل   )2009-2004(
 ،2009 عام  يف  دوالر  مليون   43.3 قدره  قياسي  مستوى  تسجيل 

الشكل 1-   أموال اليونيدو املتاحة لتنفيذ املشاريع املقبلة )مباليني الدوالرات األمريكية( 

الشكل 2-   تنفيذ مشاريع التعاون التقين التابعة لليونيدو )مباليني الدوالرات األمريكية( 

اجلدول 1-  املفاهيم اليت استعرضتها جلنة املوافقة على الربامج وجلنة فرز الربامج يف عام 2010

مة   النسبة املئوية عدد الطلبات املقدَّ القرار   
%16  19 مة	هبا	 بالصيغة	املقدَّ ُأجيزت	
%54  65 رهنًا	بتنقيحها	 	
%14  17 ُطلب إعادة تقدميها  
%11  13 ُأرجئ القرار  
%5  6 مل ُتجز  

%100  120 املجموع  
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دوالر،  مليون   25.8 إىل  املرفق  من  حديثا  املقدّمة  األموال  اخنفضت 
أن  بعد  األطراف،  املتعدّد  الصندوق  املقدّم من  التمويل  يف حني وصل 
إىل مستوى قياسي غري مسبوق قدره  شهد اخنفاضا يف عام 2009، 
الكبرية   46.9 مليون دوالر. ونظرا ألن هناك عددا كبريا من املشاريع 
ال يزال قيد الصياغة أو النظر، وال سيما يف جمايل تغيّر املناخ والطاقة، 
يف  العاملية  البيئة  مرفق  من  املوافقات  مستوى  يرتفع  أن  املُتوّقع  فمن 
عام 2011، إذ يتوافر مبلغ يزيد على 4.3 ماليني دوالر لفرتة جتديد 
وميّثل   .)2014 حزيران/يونيه   -  2010 )متوز/يوليه  اخلامسة  املرفق 
التمويل املشرتك الذي يشرتطه املرفق، سواء بالنسبة ملشاريع املساعدة 
الرئيسية، حتدّيا يف هذا الصدد، وخصوصا  أم للمشاريع  التحضريية 
يف حالة املشاريع املنّفذة على نطاق واسع يف أقل البلدان منوا. وسيلزم 

االتصال بالدول األعضاء لضمان مشاركتها يف هذه املشاريع.
يف أيلول/سبتمرب، أرسلت اليونيدو إىل أمانة مرفق البيئة العاملية خطة   
عمل منّقحة وقابلة للرصد سلّطت الضوء فيها على التقدّم احملرز يف عام 
2010، يف إطار االمتثال للمعايري االئتمانية اليت وضعت لوكاالت املرفق 
العشر. وصدرت يف أيار/مايو ثالث وثائق، أوالها، وثيقة عن السياسة 
الباب املتعلّق  املالية وُوفق عليها ونُشِرت )انظر  العامة إلقرارات الذمة 
باملوارد البشرية أدناه(. أما الوثيقة الثانية املتعلقة بإطار الرقابة الداخلية 
املضمّنة  األساسية  والسياسات  التوجيهية  املبادئ  من  فتضم جمموعة 
يف هيكل املنّظمة وأنشطتها، وهي مدجمة بالكامل يف العمليات اإلدارية 
اخلاصة بالتخطيط والتنفيذ والرصد. وملّا كان هذا اإلطار آلية شاملة، 
وااللتزامات  الرصد  وأنشطة  واإلجراءات  السياسات  فإنه يشمل مجيع 
ومعايري السلوك وغريها من اجلوانب اليت تنّظم عمليات اليونيدو. وهو 
يهدف إىل ضمان إدارة اليونيدو بفعّالية وكفاءة، وذلك جبانب استخدام 

مجيع املوارد اليت تديرها املنّظمة استخداما فعّاال وكفؤا واقتصاديا.
التقين  التعاون  ومشاريع  برامج  لفرز  املنّقح  النظام  فإن  وأخرياً،   
واملوافقة  الفرز  وظائف  بني  الفصل  يكفل  عليها  واملوافقة  وتقييمها 
والرصد، وهو يستند إىل هيئتني الختاذ القرارات بعضوية مشرتكة بني 
خمتلف وحدات املنّظمة. وتتوىل هيئة تابعة ملرفق البيئة العاملية ومعنية 
باستعراض جيريه األقران يف اليونيدو مهمّة اإلشراف على جودة املشاريع 

اليت ميوّهلا املرفق على أساس ما يطبقه من معايري استعراض.
وبنشر الوثائق الثالث املذكورة آنفاً، ترى اليونيدو أهنا قد استوفت   
بالكامل مثانية معايري من معايري املرفق االئتمانية األحد عشر التالية: 
املراجعة اخلارجية للحسابات؛ وإقرارات الذمة املالية؛ ومدونة قواعد 
التقييم؛  ووظيفة  واالشرتاء؛  للحسابات؛  الداخلية  واملراجعة  السلوك؛ 
عن  للمبلغني  مباشر  اتصال  خط  وتوفري  التحقيقات؛  إجراء  ووظيفة 
باملعايري  ترتبط  وإدارهتا  املخاطر  بشأن  املعلّقة  واملسائل  املخالفات. 
االئتمانية اليت تتناول ما يلي: )أ( أطر اإلدارة املالية واملراقبة، )ب( تقييم 
املشاريع، )ج( نُظم الرصد واملشاريع املعرّضة للخطر، واليت سيتواصل 

تنقيحها أثناء تنفيذ مبادرة إدارة التغيري اجلارية.

ومن بني أولويات اليونيدو املواضيعية الثالث، حظي جمال البيئة   
واليت  دوالر،  مليون   90.1 وتبلغ  التمويل،  من  األسد  والطاقة حبصة 
املتعدّد  والصندوق  العاملية  البيئة  مرفق  منها  املائة  80 يف  نسبة  موّل 
األطراف. أما احلدّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية فقد حصل 
على مبلغ 58.5 مليون دوالر، بينما اجتذب جمال بناء القدرات التجارية 

ما مقداره 28.9 مليون دوالر.
ومل تُقدّم سوى أموال حمدودة من الصناديق االستئمانية الثالثة   
املخصّصة اليت تديرها اليونيدو. ومل تُساهم سوى فنلندا يف الصندوق 
لألعمال  االستئماني  والصندوق  التجارية  القدرات  لبناء  االستئماني 
الزراعية التجارية كليهما. ومل ترد مسامهات أخرى لصاحل الصندوق 
االستئماني ملوارد الطاقة املتجدّدة بعد أن أنشأه املؤمتر العام بأموال 
خمصّصة من األرصدة غري املستغلّة )انظر املقرّر م ع-13/م-15(. ومن 
أن  االستئمانية  الصناديق  إىل هذه  املسامهات  املزيد من  تقديم  شأن 
يسهّل إىل حدّ كبري تطوير مشاريع مناسبة ذات أولوية عالية أو يعمل، 
عند االقتضاء، على مقابلة نسبة التكاليف اليت تتقامسها اليونيدو يف 

إطار تنفيذ املشاريع املشرتكة.
ومع ارتفاع عدد املوافقات يف عام 2010، فقد أهنت اليونيدو العام   
بعدد جيّد من املشاريع اخلاضعة للتنفيذ اليت من املقرّر تقدميها للموافقة 
عليها يف عام 2011، وخصوصا يف جماالت الطاقة وتغيّر املناخ، والبيئة، 
وبناء القدرات التجارية. ويُتوّقع لألولوية املواضيعية املتعلقة باحلدّ من 
الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية أن تستفيد مرة أخرى من خمتلف 
املتعددة املاحنني، ومن زيادة يف اهتمام اجلهات  الصناديق االستئمانية 
املاحنة بتمويل مشاريع خمتارة متويال مباشرا. وقد يفضي ذلك إىل ارتفاع 
مستويات التمويل يف السنوات املقبلة، وال سيما يف سياق مبادرة األعمال 
الزراعية التجارية اليت جيري يف إطارها وضع حافظة كبرية من املشاريع 
بدعم من صندوق استئماني خمصّص هلذا الغرض. وهناك أيضا اهتمام 

متزايد بتمويل مشاريع معدّة لغرض دعم تطوير القطاع اخلاص.

إدارة التغيري
«	النمو	املقترن	باجلودة

برنامج التغيري والتجديد يف املنّظمة )برنامج التغيري( هو مبادرة تُنّفذ 
الرخاء.  أجل  من  كشريك  اليونيدو  دور  لتعزيز  املنّظمة  نطاق  على 
ويُدخِل هذا الربنامج الثالثي السنوات تعديالت جوهرية على طريقة 
ويستند  وفعّاليتها.  بكفاءهتا  االرتقاء  مواصلة  أجل  من  املنّظمة  عمل 
له،  املناظر  املنظمة«  يف  والتجديد  التغيري  »قيادة  منوذج  إىل  الربنامج 
والذي استُحدث يف مُعتكف لكبار املسؤولني اإلداريني عُقد يف كانون 
التنظيمية  الثقافة  تغيري يف  إحداث  إىل مناصرة  ويدعو  الثاني/يناير، 
بوصفها إحدى اخلطوات األوىل على طريق أي مسعى رئيسي إلحداث 

التغيري، جبانب سائر مبادرات إدارة التغيري.
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من  املتوّقع جنيها  الفوائد  اليونيدو اجلديد  مهمة  بيان  ويُلّخص   
اليونيدو.  يف  األداء  وتوحيد  باجلودة  املقرتن  النمو  التغيري:  برنامج 
اليونيدو  يف  األعمال  إدارة  تصميم  إعادة  خالل  من  ذلك  وسيتحقق 
إحداثه  يلزم  مبا  مقرتنا  املؤسسية  املوارد  لتخطيط  برنامج  وتنفيذ 
من تغيري يف إدارة املوارد البشرية والثقافة التنظيمية. وبغية التحّقق 
والتجديد  التغيري  قيادة  بنموذج  املتعلقة  النواحي  مجيع  معاجلة  من 
إدارة  عمليات  يتضمّن  مبا  ومشويل،  منهجي  حنو  على  املنظمة  يف 
األعمال والتنظيم الرمسي وكذلك األفراد والثقافة، أنشأ املدير العام 
يف شباط/فرباير هيكل حوكمة جديدا إلدارة برنامج التغيري. وقد أُعِدّ 

خمتلفة  وحدات  يف  يعملون  موظفني  من  املؤّلف  اجلديد  اهليكل  هذا 
املعنية  واللجنة  اجلماعي.  العمل  تعزيز  على  التشجيع  بغية  باملنّظمة 
القرارات  الختاذ  الرئيسية  اهليئة  هي  املنظمة  يف  والتجديد  بالتغيري 
على  وحمدّدة  عامّة  توجيهات  لتوفري  وذلك  التغيري،  بربنامج  املتعلّقة 
والتجديد  التغيري  مكتب  وأُنشئ  الربنامج.  على  ولإلشراف  سواء  حد 
تنفيذ  عملية  توجيه  أجل  من  العام  املدير  مكتب  ضمن  املنّظمة  يف 
من  بالدعم  املكتب  هذا  وحيظى  وإدارهتا.  وتنسيقها  التغيري  برنامج 
فرقيت عمل تنهضان بدور تعزيز الكفاءة التشغيلية والفعّالية وحتسني 

اإلدارة وثقافة العمل.

تضّمنت	املرحلة	األخرية	من	األعمال	التحضريية	وضع	خطة	تنفيذ	ُعليا.	وبناًء	على	ذلك،	ُأعدَّت	خطط	عمل	ُمفّصلة	لثالثة	مسارات	
أنشطة	خمتلفة	-	"األفراد	والثقافة"،	و"التحسينات	العملياتية"،	و"تنفيذ	نظام	ختطيط	املوارد	املؤسسية"	-	ووافقت	عليها	اللجنة	املعنية	

بالتغيري	والتجديد	يف	املنظمة	وُأطلقت	ُبعيد	ذلك	مبادرات	ملموسة	ذات	صلة	هبا.

الشكل 3-  خطة التنفيذ العليا لربنامج التغيري والتجديد يف املنظمة

اإلصدار األول
إدارة املشاريع

اإلصدار الثاني
إدارة املوارد البشرية 

واملرتبات

اإلصدار الثالث
الشؤون املالية 

واللوجستية

الرؤية

األفراد والثقافة

استقصاء 
الثقافة

 اسرتاتيجية 
االتصاالت

 جتريب نظام 
 تقييم األداء 
املتعدِّد املصادر

مواصلة املواءمة مع التحسينات 
العملياتية وتنفيذ نظام ختطيط 
املوارد املؤسسية

 التحسينات 
مفهوم إدارة األعمالالعملياتية

تقرير إدارة 
املعارف

 العمليات الطويلة إعادة هيكلة إدارة األعمال
األجل

املكاسب السريعة
إدماج البيانات

تنفيذ نظام ختطيط 
املوارد املؤسسية

 اختيار الشريك اختيار الربجميات
اإلصدار الرابع-  إدارة املعارف والتعاونيف التنفيذ

تنفيذ الرباجميات

كانون	األول/أيار/مايو	2010شباط/فرباير	2010
ديسمرب	2010

كانون	األول/
ديسمرب	2011

كانون	األول/
ديسمرب	2012

كانون	األول/
ديسمرب	2013
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الدفع  قوة  توليد  أجل  من   2010 عام  يف  كثرية  أعمال  وأجُِنزت   
تستفيد  ولكي  هبا.  املوظفني  مجيع  التزام  وضمان  للتغيري  الالزمة 
يف  نظرت  فقد  أمثل،  حنو  على  اجلديد  أعماهلا  منوذج  من  املنّظمة 
مسائل من قبيل القيم واملعايري وتأثريها على السلوك، ويف سبل حتسني 
والتواصل  املعارف،  وتبادل  واحلوافز،  التقييم  ونُظم  اجلماعي،  العمل 
الفعّال. وقد أُجريت يف الفرتة بني نيسان/أبريل وحزيران/يونيه دراسة 
استقصائية تشخيصية شاملة للنواحي الثقافية من أجل احلصول على 
فهم أوضح لثقافة العمل وإرساء أساس لتقييم التقدّم احملرز يف جمال 
التغيري الثقايف. وقد حُظيت الدراسة االستقصائية بردود واسعة النطاق 
اليت ميكن حتسينها.  الرئيسية  بعض اجملاالت  املوظفني وحدّدت  من 
وسيؤدّي تعيني وكالء من األفراد املعنيني بالتغيري داخل وحدات املنظمة 
املعنية إىل تسهيل األخذ بسالسة بعمليات هيكل إدارة األعمال اجلديد 
ومتهيد السبيل أمام إحداث تغيريات تشغيلية وثقافية. وتعكف اليونيدو 
املصادر  متعدّد  تقييماً  املوظفني  أداء  لتقييم  حاليا على جتريب نظام 

سيصبح جزءا ال يتجزّأ من نظام ختطيط املوارد املؤسسية.
املقر  يف  سواء  كافة،  اليونيدو  موظفي  إطالع  بانتظام  وجيري   
الرئيسي أم يف امليدان، على أحدث املستجدّات، وذلك من خالل رسالة 
إخبارية دورية وصفحة على اإلنرتانت مكرّسة هلذا الغرض، أو من خالل 
اللقاءات املفتوحة اليت يعقدها املدير العام، فيما يتعلّق مبوظفي املقر 
وتُطلع  الرمسية.  املناقشات غري  أو  اإلدارية  االجتماعات  أو  الرئيسي، 
الدول األعضاء وأصحاب املصلحة على جمريات األمور من خالل توفري 
الوثائق وعقد جلسات إحاطة إعالمية وتوفري صفحة شبكية خارجية 
الوثائق  على  بفضلها احلصول  الغرض، حيث ميكنهم  خمصّصة هلذا 

والرسائل اإلخبارية ذات الصلة.
أخرى  داخلية  وتقييمات  اجلدوى  دراسات  إحدى  وحدّدت    
40 »مكسبا سريعا« )أي حتسينات تشغيلية فورية ميكن إدخاهلا على 
إضا™(.  استثمار  دون  من  أو  صغري  باستثمار  واإلجراءات  العمليات 
وتكلّل تنفيذ معظم هذه املكاسب بالنجاح يف الفرتة بني نيسان/أبريل 
وكانون األول/ديسمرب، يف حني يشارف املتبّقي منها على االنتهاء. ومل 
ولكن  فحسب،  املنّظمة  كفاءة  زيادة  يف  السريعة  املكاسب  هذه  تسهم 
املوّلدة يف جمال  الدّفع  قوّة  فعّالية  على  أهنا حافظت  ذلك  من  األهم 

التغيري، وساعدت على غرس ثقافة التغيري.
وشرعت اليونيدو بالتزامن مع ذلك يف االضطالع بإعادة هيكلة   
التجارية  أعماهلا  طائفة  وحتليل  استعراض  أجل  من  األعمال  إدارة 
بأكملها، مبا يشمل إدارة مشاريع التعاون التقين واالشرتاء واخلدمات 
من خالل سلسلة  العمل  هذا  نُّفذ  وقد  البشرية.  املوارد  وإدارة  املالية 
من حلقات العمل واملشاورات اليت أجراها خرباء من مدرسة غرانفيلد 
إلدارة األعمال يف اململكة املتحدة، واليت عُقِدت خالل الفرتة من متوز/
املقر  يف  العاملني  من  موظف   100 لنحو  أيلول/سبتمرب  إىل  يوليه 
الرئيسي وامليدان. وقد استحدثت عملية إعادة اهليكلة هذه إجراءات 

وتنوّع  املعلومات  من  االحتياجات  تشمل  »مستقبلية«،  وتوصيات 
وحتديد  امليدانية  املكاتب  من  املرجتعة  واإلفادات  واملخاطر  األنشطة 
األدوار وحتليل الثغرات. ومتّثلت النتيجة النهائية يف إبرام اتفاق بشأن 
الفوائد الرئيسية املتوّقع جنيها من برنامج التغيري، ومنوذج أعمال لدورة 
مشاريع التعاون التقين، وعدد من اإلجراءات اليت ميكن اختاذها قبل 
تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية أو بالتزامن مع تنفيذه. وسيفضي 
اكتمال عملية إعادة هيكلة إدارة األعمال قبل وضع برامج جديدة إىل 

توفري كل من الوقت واألموال يف اليونيدو.
برنامج  املؤسسية يف صلب  املوارد  نظام ختطيط  تنفيذ  ويندرج   
التغيري والتجديد يف املنّظمة. ومن املتوّقع أن يؤدّي تطبيق هذا النظام 
وذلك  النهاية،  إىل  البداية  من  متاما  شّفافة  بعملية  االضطالع  إىل 
ابتداءً بتحديد االحتياجات وانتهاء بتحقيق نتائج املشروع، وتوفري سبل 
واملعارف  املعلومات  ونشر  ومتكاملة جلمع  إىل منصّة وحيدة  الوصول 

بني املقر الرئيسي وامليدان وعرب الوظائف والوحدات التنظيمية.
ومن املهام اليت انطوت على حتدّ اختيار أنسب حزمة من برجميات   
على  اليونيدو  ملساعدة  مناسب  وشريك  املؤسسية  املوارد  ختطيط 
املوارد  بنظام ختطيط  االشرتاء اخلاصة  وأُدِرجت يف عملية  تنفيذها. 
املؤسسية معلومات عن املعايري القياسية والعرب املستخلصة من عملية 
إعادة هيكلة إدارة األعمال واملمارسات الفضلى اليت جُمِعت من منّظمات 
إدارة األعمال هي األساس الذي  أخرى. كما كانت نتائج إعادة هيكلة 
استند إليه تنفيذ النظام اجلديد. وأجرى فريق من املوظفني العاملني 
يف جماالت وظيفية خمتلفة تقييما يف النصف الثاني من العام للعروض 
بأمساء  خمتصرة  قائمة  ووضع   مفصّلة،  مبعايري  باالستعانة  الواردة 
األول/ كانون  مطلع  يف  االختيار  عملية  وأُجريت  املناسبني.  املورّدين 
إصدارات  أربعة  املؤسسية يف  املوارد  نظام ختطيط  وسيُنّفذ  ديسمرب. 
األعمال  التايل:  النحو  على   2013-2010 الفرتة  مدى  على  متتالية 
األساسية )إدارة املشاريع وحافظات املشاريع( من كانون األول/ديسمرب 
املوارد  وإدارة  مراحل؛  على   ،2011 األول/ديسمرب  كانون  إىل   2010
األول/ كانون  إىل   2010 األول/ديسمرب  كانون  من  واملرتبات  البشرية 

تشرين  من  واللوجستيات  واالشرتاء  املالية  والشؤون  2011؛  ديسمرب 
املعارف  وإدارة  2013؛  الثاني/يناير  كانون  إىل   2011 األول/أكتوبر 
والتعاون من كانون األول/ديسمرب 2010 إىل كانون الثاني/يناير 2013.

إدارة  منصّة  ستُقام   ،2011 عام  يف  األول  اإلصدار  تنفيذ  وبعد   
مع  ونواجتها  املشاريع  ونتائج  التقين  التعاون  أنشطة  لتبادل  شاملة 
املساءلة  اجلديد  النظام  وسيعزّز  اليونيدو.  يف  املصلحة  أصحاب 
اختاذ  قدرات  من  بسرعة  ويزيد  الداخلية،  والضوابط  والشفافية 
القرارات والتخطيط عن طريق توفري تقارير صحيحة ومستوفاة تشمل 

اجلوانب الكمية والنوعية على حدّ سواء.
وستتواصل معاجلة عنصري املوارد البشرية والثقافة املؤسسية يف   
برنامج التغيري  أثناء تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية، وذلك بعد 
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أن يُدرّب املوظفون على النظام ويتحول توجُّه وظائفهم من هنج وظيفي 
إىل هنج جديد متكامل يف إدارة األعمال يكون حموره موضوعَي تبادل 
املسؤولني  لكبار  معتكف  تنظيم  تقرّر  وقد  اجلماعي.  والعمل  املعارف 
اإلداريني يف شباط/فرباير 2011 من أجل إنعام النظر يف برنامج التغيري 

وخطة العمل.

السياسات اجلنسانية

املشرتك بني مجيع  الرتكيز  املساواة بني اجلنسني من جماالت  مسألة 
الشركاء املعنيني بالتنمية. وتقوم سياسة اليونيدو اجلنسانية، الصادرة 
املرأة  أن املساواة بني اجلنسني ومتكني  يف عام 2009، على  افرتاض 
يسهمان إسهاما كبريا يف النمو االقتصادي والتنمية الصناعية املستدامة، 
ومها حبد ذاهتما دافعان للحد من الفقر واالندماج يف اجملتمع. وتتناول 
تلك السياسة كالً من مسألة متكني املرأة، ضمن إطار اجلهود اإلمنائية 
املوظفني،  عدد  يف  اجلنسني  بني  التوازن  وحتقيق  بلدها،  يبذهلا  اليت 
السياسة  اعتماد  ومنذ  املنظمة.  إطار  ضمن  املوظفني،  كبار  وخاصة 
اجلنساني،  املنظور  لتعميم  التوجيهية  اللجنة  وإنشاء  اجلنسانية 
ضاعفت املنّظمة مرة أخرى جهودها الرامية إىل ضمان إدراج منظور 
وقد  والسياسات.  والربامج  املشاريع  مجيع  يف  اجلنسني  بني  املساواة 
املنظور اجلنساني  لتعميم  التوجيهية  اللجنة  األخرية  اآلونة  فرغت يف 
النهائية السرتاتيجية وخطة عمل حتدّدان جماالت  الصيغة  من وضع 
يلزم من موارد بشرية ومالية أساسية لضمان  املسؤولية بوضوح وما 
على  حاليا  التنفيذي  اجمللس  ويعكف  كامال.  تنفيذا  السياسة  تنفيذ 
استعراض االسرتاتيجية وخطة العمل. وسوف تعمل اللجنة التوجيهية 

أيضا من أجل حتقيق هدف التوازن اجلنساني يف األمانة.

ويف إطار أنشطة بناء القدرات، نُّظم على نطاق املنّظمة يف الفرتة   
عمل  حلقة   11 جمموعه  ما  الثاني/نوفمرب  تشرين  إىل  أيار/مايو  من 
بشأن تعميم املنظور اجلنساني للفروع التقنية، فضالً عن فروع رئيسية 
دورة  نُّظمت  كما  وتنفيذها.  املشاريع  وضع  عملية  يف  مشاركة  أخرى 
لفرع إدارة املوارد البشرية بغية النظر يف ما هو مبتكر من سبل كفيلة 
بإحراز تقدّم كبري حنو حتقيق هدف التوازن بني اجلنسني يف األمانة، وال 
 سيما على صعيد املستويات العليا الختاذ القرارات. وتلقى ما جمموعه 
العمل  ملنّظمة  التابع  الدويل  التدريب  مركز  يف  تدريبا  موظفا   241
االستمرار  تكفل  جارية  عملية  فاحتة  هي  األنشطة  وهذه  الدولية. 
اجلنسانية  القضايا  إدماج  على  والقدرة  املوظفني  مهارات  تطوير  يف 
املنظور  لتعميم  التوجيهية  اللجنة  وتعكف حاليا  اليومية.  األنشطة  يف 
املنظور  تعميم  مدى  لتقييم  خاصة  أدوات  عُدّة  مجع  على  اجلنساني 
الصعيد  على  وخصوصا  وبراجمها،  اليونيدو  مشاريع  يف  اجلنساني 
عُدّة  وستستند  حتسينها.  يلزم  اليت  اجملاالت  ولتحديد  امليداني، 
رائدة  مشاريع  من  املكتسبة  اخلربات  إىل  أمور،  األدوات، ضمن مجلة 

ذت بفييت نام واملغرب يف عام 2010. نُفِّ
لتعميم  التوجيهية  اللجنة  رئيس  ومهنية  والتزام  تفاني  ولوال   
املنظور اجلنساني، السيد أوليه لوندبي، املستشار اخلاص للمدير العام 
لربنامج األهداف اإلمنائية لأللفية، ملا تسنّى للجنة أن حتّقق اخلطوات 
أصاب  وقد  فقط.  العام  ونصف  عام  غضون  يف  خطتها  اليت  الكربى 
احلزن املدير العام والزمالء لدى نعي السيد أوليه لوندبي املفاجئ يوم 

10 شباط/فرباير 2011.
بزمام  التنظيمي،  دورها  أداء  سياق  يف  اليونيدو،  وأخذت   
املرأة  تنمية  حول  املنظومة  نطاق  على  مناقشات  إجراء  يف  املبادرة 
املنظور  عن  عمل  حلقة  استضافت  عندما  االقتصادية  الناحية  من 
املرأة  متكني  وتناولت  شباط/فرباير  يف  بفيينا  عُقِدت  اجلنساني 

فتاة	تتدرَّب	على	األعمال	الكهربائية	يف	العراق.
© اليونيدو

"العديد من البلدان النامية يفتقر	إىل	
الفرص	اليت	تتيح	للمرأة	تكوين	الثروة.	وإن	ُوجدت	

	املعايري	الثقافية	كثريًا	ما	حتول	 تلك	الفرص،	فإنَّ
دون	استفادة	املرأة	منها	بالكامل."

كانديه	ك.	يومكياّل،	املدير	العام	لليونيدو.
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هذه،  العمل  حلقة  وقد مجعت  الوطنية.  وامللكية  واملساءلة  اقتصاديا 
اليت اشرتكت يف تنظيمها الشبكة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملرأة 
التابعة  اإلمنائية  املساعدة  جلنة  وشبكة  اجلنسني  بني  واملساواة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملعنية باملساواة بني  ملنّظمة 
أجل  من  وماحنني  التنمية  يف  وشركاء  للحكومات  ممثلني  اجلنسني، 
جتميع املعارف واخلربات املكتسبة من خالل إجراء عدد من دراسات 
احلالة يف امليدان. وقد أبرزت هذه األمور، ضمن ما أبرزت، الربنامج 
املنهجي لتدريس تنظيم املشاريع التابع لليونيدو يف مدارس موزامبيق. 
التعليم  وعرض مدير قسم تدريب املعلّمني يف املعهد الوطين لتطوير 
تنسيق  آليات  توجد  حيث  الوطنية،  امللكية  عن  مثاال  موزامبيق  يف 
مستوى  على  املصلحة  وأصحاب  التعليم  بوزارة  املعهد  لربط  منّظمة 

احملافظات.

وخلصت اجللسة اخلتامية من حلقة العمل إىل أن التعليم، بشكليه   
يتيح  فهو  اقتصاديا،  املرأة  أساس متكني  هو  الرمسي،  وغري  الرمسي 
الضروري  أن من  أيضا  وُذكر  العمل.  للتنافس يف سوق  أمامها  اجملال 
مع  يتوافق  الذي  الالئق  العمل  يف  احلق  السياسات  مقرّرو  يتناول  أن 
معايري العمل، وأن يضعوا سياسات وبرامج تعرتف بأعمال املرأة كافة، 
املدفوعة األجر منها وغري املدفوعة األجر، وتثمّن أعماهلا هذه. واتُّفق 
أيضا على أنه ينبغي للشركاء اإلمنائيني، مبا يف ذلك الوكاالت الثنائية 
والوكاالت املتعددة األطراف، أن يُبدوا قدرا أكرب من املساءلة إزاء املنظور 

اجلنساني وتعميم هذا املنظور.
وضع  جلنة  اجتماعات  يف  اليونيدو  شاركت  آذار/مارس،  ويف   
بعد  بيجني  عمل  ملنهاج  استعراض  إجراء  على  انطوت  اليت  املرأة 
مضي مخس عشرة سنة. ومع ما أحرزته الدول األعضاء من تقدّم 
حدّدها  اليت  عشر  االثين  احلامسة  االهتمام  جماالت  معاجلة  يف 
 ،1995 عام  ببيجني  عُقِد  الذي  باملرأة،  املعين  الرابع  العاملي  املؤمتر 
إىل مزيد  املضي فيه ومثة حاجة  يتعني  يزال هناك طريق طويل  ال 
أقل  يف  وباألخص  املضمار،  هذا  يف  اجلهود  حلشد  املوارد   من 

البلدان منوا.
املوعد  على  سنوات  مخس  بقيت  قد  كانت   2010 عام  وحبلول   
هدف  وجود  ومع  لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  لبلوغ  احملدّد  األقصى 

بني  املساواة  حتقيق  أجل  من  احملرز  التقدّم  لرصد  خمصّص  حمدّد 
اجلنسني )اهلدف 3(، فإنّ التسليم يتزايد  بأن املساواة بني اجلنسني 
التقدّم  عجلة  تسريع  يف  تساعد  أن  وميكن  جامع،  طابع  ذات  مسألة 
خالل  اليونيدو  شاركت  وقد  األهداف.  سائر  حتقيق  صوب  احملرز 
يف  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  قمة  مؤمتر  انعقاد  سبقت  اليت  الفرتة 
أيلول/سبتمرب 2010، يف املؤمتر الرفيع املستوى للهدف 3 من األهداف 
اإلمنائية لأللفية حول »متكني املرأة وفرص العمل«، الذي استضافته 
حكومة الدامنرك وشارك خالله املدير العام يف حلقة نقاش بشأن ما 
يُواجه من حتديات يف تذليل العقبات الثقافية واالجتماعية اليت تعرتض 

سبيل متكني املرأة.
األمم  منظومة  أعمال  يف  هامّا  معلما  أيضا  العام  هذا  وشهد   
وافقت  متوز/يوليه،  ففي  اجلنسني.  بني  املساواة  بشأن  املتحدة 
اسم  حتمل  جديدة  هيئة  بإنشاء  يقضي  قرار  على  العامة  اجلمعية 
وتُعرف  املرأة،  ومتكني  اجلنسني  بني  للمساواة  املتحدة  األمم  هيئة 
التزام  اهليئة  هذه  وتعكس  للمرأة.  املتحدة  األمم  هيئة  باسم  أيضا 
واملالية  البشرية  املوارد  من  املزيد  بتخصيص  القوي  األعضاء  الدول 
من أجل  املساعدة يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف 
تعيد  كي  املتحدة  األمم  ملنظومة  الفرصة  تتيح  كما  النامية.  البلدان 
النظر يف السبل اليت تُعاجل هبا مسألة املساواة بني اجلنسني. وتنظر 
حقيقية  فرصة  أهنا  على  للمرأة  املتحدة  األمم  هيئة  إىل  اليونيدو 
يف   سيما  وال  باملرأة،  يتعلّق  فيما  واملساعدة  التنسيق  جوانب  لتعزيز 
اليونيدو  لدى  القدرات  من  املزيد  وبتوافر  اقتصاديا.  متكينها  جمال 
املتحدة  األمم  هيئة  أن  من  واثقة  فإهنا  امليدان،  يف  وزيادة حضورها 
إليهما  اللذين هناك حاجة ماسّة  والتوجيه  الدفع  للمرأة ستوّفر قوة 
ملساعدة سائر وكاالت األمم املتحدة على النهوض بوالياهتا، وتضمن 

بالتايل مستقبال أفضل للنساء والفتيات يف أحناء العامل كافة.

املوارد البشرية
ونطّورها،	 واملعارف	 بالكفاءات	 نعترف	 موّظفينا:	 ن	 منكِّ إنِّنا	 	»
واملساءلة،	 الن	زاهة	 ونعزِّز	 املُبدع،	 والتفكري	 التواصل	 ع	 ونشجِّ

ونكافئ	اإلجنازات	اجلماعية.

الكفاءة تستلزم التمّتع باملهارات املناسبة ألداء الوظيفة املعيّنة. ومبوجب 
عملية االختيار التنافسية الصارمة اليت تطبّقها اليونيدو، وقع االختيار 
يف عام 2010 على 96 مرشّحا لشغل وظائف ثابتة يف املقر الرئيسي 
الندب  بإعادة  أو  اخلارج  من  بالتعيني  إمّا  وذلك  امليدانية،  واملكاتب 
داخليا. وملّا كانت اليونيدو منّظمة ترّكز أنشطتها على العمل امليداني، 
فإن وجود موظفيها الفعّال داخل البلدان اليت تتعامل معها يرفع مستوى 

«  املساواة بني اجلنسني ومتكني	املرأة	
يسهمان	إسهامًا	كبريًا	يف	النمو	االقتصادي	والتنمية	

الصناعية	املستدامة.
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كفاءهتا بقدر كبري. وشهد عام 2010 زيادة يف عدد املوظفني امليدانيني 
يف الفئة الفنية من 60 موظفا )37 موظفا دوليا و20 موظفا وطنيا( 
يف عام 2009 إىل 74 موظفا )50 موظفا دوليا و24 موظفا وطنيا( يف 

عام 2010.
ومع أن اليونيدو تكفل متّتع موظفيها اجلدد مبا يلزم من مهارات   
عليها  املنصوص  العالية  املعايري  مع  تتناسب  فنية  وخربات  أكادميية 
التعلّم عملية  أن  الواضح  فإنّ من  تنتهجها،  اليت  التوظيف  يف سياسة 
التعلّم يف  املنّظمة سياسة جديدة بشأن  اعتمدت  مستمرة فيها. وقد 
عام 2010 تستند إىل افرتاض أن التعلّم مسؤولية اسرتاتيجية ومشرتكة 
البشرية.  املوارد  إدارة  وفرع  واملديرين  املوظفني  بني  سواء  حدّ  على 
معا،  آن  يف  ونتيجة  عملية  التعلّم  أن  على  اجلديدة  السياسة  وتؤّكد 
وينبغي أن يرتبط بأهداف اليونيدو العامة )انظر املرفق الم يف القرص 
يتناوهلا  املسائل  من  وغريها  املسألة  وهذه  املرفق(.   )CD( املدمج 
بالتفصيل إطار منّقح إلدارة املوارد البشرية، نُشِر يف أيار/مايو. وهذا 
اإلطار اجلديد القائم على منطلقني، مها التخطيط لتعاقب املوظفني 
والتطوير  البشرية،  املوارد  اسرتاتيجيا يف ختطيط  موقعا  الذي حيتل 
الوظيفي، هو إطار يتضمّن االستجابة الحتياجات املنّظمة واحتياجات 

املوظفني يف هذا العصر.
جمريات  على  االطالع  حسن  موظف  هو  الكفوء  واملوظف   
اإلداري اإللكرتوني  اليونيدو دليلها  األمور. ويف عام 2010، أصدرت 
املسائل  من  واسعة  طائفة  عن  مبعلومات  املوظفني  يزوّد  الذي 
املوظفني  مبزايا  يتعلّق  ما  فيها  مبا  اإلدارية،  واإلجراءات  واخلدمات 

مبوجب  املمنوحة  واحلصانات  باالمتيازات  وكذلك  واستحقاقاهتم، 
الدليل  ويتضمّن  النمسا.  مجهورية  مع  املربم  املضيف  البلد  اتفاق 
الدويل  للموظفني اجلدد عن مركز فيينا  بالنسبة  للغاية  قسما مهمّا 
واحلياة يف مدينة فيينا. ووُّقع يف نيسان/أبريل اتفاق جديد للضمان 
االجتماعي مع النمسا - وهو أوّل اتفاق معدّل منذ 40 عاما - وهو 
حيدّد أحكام وشروط مشاركة موظفي اليونيدو يف بعض فروع نظام 

الضمان االجتماعي النمساوي.
جهود  يف  واملسامهة   - الكفاءة  مستوى  يف  زيادة  حتّققت  وقد   
إلكرتوني  بنظام  األخذ  بفضل   - »التخضري«  بعملية  املتعلقة  اليونيدو 

يستغين عن الورق يف تسجيل أوقات العمل وإدارة شؤون اإلجازات.
وتشعر اليونيدو بالفخر، وحقّ هلا أن تفخر، بالكفاءة املهنية اليت   
نظام  إطار  يف  بالتقدير  املتميّز  األداء  ويُحظى  موظفوها.  هبا  يتمّتع 
جوائز اجلدارة، حيث يُرشّح املوظفون من قبل رؤسائهم وأقراهنم. ويف 

املدير	العام	واملديرة	اإلدارية	لشعبة	الدعم	الربناجمي	واإلدارة	العامة	يلتقيان	مبوظفي	اليونيدو	اجلدد.				© اليونيدو

« االعتبار الرئيسي يف تعيني 
املوظفني جيب أن	يتمثَّل	يف	ضرورة	ضمان	أعلى	

مستوى	من	املقدرة	والكفاءة	والن	زاهة	...
]البند	3-2	من	النظام	األساسي	ملوظفي	اليونيدو[
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عام 2010 مُنِح 27 موظفا وفريقان جوائز جدارة تقديرية. وختضع 
يف  وأُطلِقت  األداء.  تقييم  عمليات  بواسطة  بانتظام  للتقييم  الكفاءة 
الوقت نفسه مبادرة رائدة جديدة يف تشرين الثاني/نوفمرب يتلقى يف 
تعليقات من أشخاص  العام،  املدير  املديرين، مبن فيهم  إطارها كبار 
املشرفني  على  هؤالء  يقتصر  وال  يوميا.  معهم  يتعاملون  خمتلفني 
واألقران، بل يشملون أيضا نظراء من الداخل واخلارج، حيث يقدّمون 
نتائج  تُفيد  متعدّدة. وسوف  املوظفني من مصادر  فعليا ألداء  تقييما 
 2011 عام  مطلع  يف  جديد  نظام  استحداث  يف  التجريبية  الدراسة 

إلدارة األداء وتقييم املوظفني.
أول  إليها  ينضمّون  عندما  لليونيدو  بالوالء  املوظفون  ويتعهَّد   
مزاولتهم  مدّة  طوال  الن زاهة  معايري  أعلى  على  وباحلفاظ  مرة، 
للنداءات  واستجابة  الن زاهة  هذه  صون  إىل  وسعيا  لوظيفتهم. 
املتحدة،  األمم  منظومة  داخل  الشفافية  من  املزيد  إىل  الداعية 
لقواعد  مدونة  أخرى،  منّظمات  مع  باالشرتاك  اليونيدو،  أصدرت 
السلوك األخالقية يف آذار/مارس. وقامت املنّظمة يف الوقت نفسه، 
بوضع  واإلدارة،  املوظفني  إجراء مشاورات مكّثفة بني ممثلي  وعقب 
السلوك  سوء  عن  املبلّغني  محاية  بشأن  لسياستها  النهائية  الصيغة 
من االنتقام. وتؤكد املدونة من جديد املبادئ األخالقية املعمول هبا 
قد  خمتلفة  قضايا  بشأن  للموظفني  توجيهات  وتقدّم  املنّظمة  يف 
العمل  ذلك عالقات  بأنشطتهم، مبا يف  تنشأ يف سياق اضطالعهم 
األطر  االنتقام  من  احلماية  سياسة  وحتدّد  الشخصي.  والسلوك 
ممّن  املنّظمة  لدى  العاملني  األفراد  حلماية  الالزمة  واإلجراءات 
يبلغون عن حاالت سوء السلوك أو يقدّمون معلومات حبسن نيّة عن 
يتعاونون يف إطار عمليات مراجعة احلسابات  أو  خمالفات مزعومة 
بإقرارات  املتعلقة  السياسة  أيار/مايو  يف  وصدرت  التحقيقات.  أو 

من  احلماية  توفري  إىل  هتدف  وهي  املصاحل  وإعالن  املالية  الذمة 
أي تضارب مصاحل فعلي أو مُتصوّر أو حمتمل بني واجبات املوظف 

الشخصية. وحياته  الرمسية 

سياسات حتقيق تعادل األثر الكربوني
«	إنِّنا	قدوة	يف	قيادتنا

يف حني أنّ اليونيدو تعمل على مساعدة البلدان النامية والبلدان   
ذات االقتصادات االنتقالية  يف السعي إىل حتقيق التنمية الصناعية 
مدى  على  كبرية  جهودا  بذلت  فإّنها  للبيئة،  واملالئمة  املستدامة 
السنوات القليلة املاضية لتكون منّظمة »خضراء« مثالية يُحتذى هبا، 
وأصدر  هبا.  اخلاصة  الكربون  انبعاثات  مستوى  خفض  يف  وتتفانى 
بعنوان  تقريرا   2009 عام  هناية  يف  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج 
توفري  بتدابري  فيه  يشيد  مناخيا  حمايدة  متحدة  أمم  إىل  االنتقال 
الطاقة ومحاية البيئة اليت اختذهتا اليونيدو بصفتها الوكالة املسؤولة 
تسهم  »مل  واليت  الدويل،  فيينا  مركز  يف  املباني  إدارة  عمليات  عن 
عزّزت  وإمنا  فحسب،  البيئة  ومحاية  الطاقة  توفري  يف  كبريا  إسهاما 
بيئة  الدويل وهيأت  واملوثوقية يف مركز فيينا  واألمن  السالمة  أيضا 
التقرير بوجه خاص إىل  املكتيب فيه«. ويشري  للعمل  عصرية وحديثة 
وذلك  واإلضاءة،  واملياه  والتربيد  التدفئة  وفورات يف خدمات  حتقيق 
بفضل االستعاضة عن التجهيزات القدمية بتجهيزات جديدة وكفوءة 
اجلهود  يف  املوظفني  إشراك  وبفضل  للطاقة  استخدامها  حيث  من 

الرامية إىل االقتصاد يف الطاقة.

 القدوة	يف	القيادة:	مبادرات	"التخضري"	
يف	مركز	فيينا	الدويل.	

© اليونيدو

على اليسار:	مركز	فيينا	الدويل.
© اليونيدو
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يضم  الذي   )C( املبنى جيم  إىل  االهتمام  وُجّه  عام 2010،  ويف   
معظم مرافق املؤمترات يف مركز فيينا الدويل. ويف حني أن العمل جار 
فيه إلزالة مادة األسبستوس، فقد استفادت دائرة خدمات إدارة املباني 
التجهيزات  أحدث  فيه  ترّكب  لكي  املبنى  إغالق  من  لليونيدو  التابعة 
والنظم املوّفرة للطاقة، مبا فيها وحدات جديدة لتكييف اهلواء جمهّزة 

بنظم الستعادة الطاقة.
ويُقدّر حجم اآلثار اليت خلفتها اليونيدو على املناخ يف عام 2009   
)أرقام عام 2010 غري متاحة بعد( بنحو 300 11 طن من مكافئ ثاني 
اليونيدو  تتحمّل  اليت  األنشطة  مجيع  ذلك  ويشمل  الكربون.  أوكسيد 
اليت  املشاريع  فيها  مبا  املالية،  أو  التشغيلية  الناحية  من  مسؤوليتها 
تديرها. وتستأثر أنشطة السفر جوا مبا نسبته 62 يف املائة من اآلثار 
اليت ختلفها اليونيدو، يف حني تأتي النسبة املتبقية من استخدام املباني 
الوقود يف املركبات الرمسية  )التدفئة والتربيد والكهرباء(، واستهالك 
ومصادر متنوّعة أخرى. وتصدر مجيع االنبعاثات تقريبا يف شكل ثاني 

أوكسيد الكربون.

ويف حني أّنه ال مناص من السفر يف مهام رمسية، يتواصل تشجيع   
املوظفني على تقليل الرحالت واجلمع بينها حيثما يتسنّى ذلك. وتعكف 
االنبعاثات  خلفض  شاملة  اسرتاتيجية  إعداد  على  حاليا  اليونيدو 
التمّكن من املضي ُقدماً يف  ستقدّم يف إطارها توصيات بشأن كيفية 

خفض االنبعاثات النامجة عن السفر.
من  تتخلّص  »اليونيدو  حلملة  حبماس  املوظفون  واستجاب   
العام،  هناية  وحتى  آذار/مارس  يف  املشروع  استهالل  ومنذ  الورق«. 
مليون   1.7 بلغ  الورقية  الصفحات  من  هائال  كما  اليونيدو  وّفرت 
الورق العايل اجلودة. ومن املتوّقع أيضا  صفحة، أو 8.5 أطنان من 
بنظام  األخذ  خالل  من   2011 عام  يف  الوفورات  من  مزيد  حتقيق 
اإلجراءات  يف  اإللكرتونية  والتوقيعات  اإللكرتونية  العمل  تدّفقات 
لتقديم  آمن  إلكرتوني  نظام  تطبيق  إىل  إضافة  وذلك  اإلدارية، 

الطلبات.
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شريك من أجل الرخاء
بأننا نستطيع، جمتمعني، إحداث أثر، ما دمنا نتذّكر أن اإلنسان هو املهم دوماً،   "إّنين أؤمن إمياناً راسخاً 

ال املفاهيم اجملرّدة."
كانديه ك. يومكيالّ، املدير العام لليونيدو

يدرك حنو املليون زائر ملوقع اليونيدو الشبكي أن رؤية املنظمة على املدى الطويل إمنا تقوم على »التطلع لبلوغ عامل حافل بالفرص، يكون فيه التقدّم 
منصفا ومتاحا ومستداما، ويُعدّ فيه التخفيف من حدّة الفقر هدفا مشرتكا ومسؤولية عاملية يف آن واحد«. فقبل عقود معدودة، كانت املنظمات 
إنّ األمر مل يعد  البلدان املستفيدة تكتفي بدور املتلّقي السليب.  إليها باعتبارها فاعل خري أساسا بينما كانت  يُنظر  اإلنسانية ومنظمات املعونة 
كذلك؛ وأصبح لدى البلدان النامية، مبا فيها أفقرها، مفهوم واضح بشأن الوجهة اليت تقصدها والسّبل إىل ذلك. وهي تلجأ إىل املنظمات من قبيل 
اليونيدو طلبا للدعم والتوجيه واملشورة، ال التعليمات. ويف الواقع، إنّ اليونيدو ال تفرض حلوالً، وإّنما ترى نفسها شريكا من أجل الرخاء. وتكوين 
الثروة ال يعين جمرّد مساعدة الفقراء على زيادة دخلهم اليومي من دوالر إىل دوالرين، وإّنما على حتقيق مستوى االزدهار الذي من شأنه إحداث 
أثر جوهري يف حياهتم وحياة أُسرهم وجمتمعاهتم احمللية. وتدرك اليونيدو أنّ بإمكاهنا أن يكون هلا أعظم األثر على النمو االقتصادي يف البلدان 
األفقر يف العامل، ال من خالل العمل سويا مع البلدان النامية ذاهتا فحسب، وإّنما أيضا من خالل العمل مع طائفة من الشركاء الذين يضيف كل 
واحد منهم أوجه قوة وكفاءة حمدّدة إىل الشراكة. وسواء أكان عمل اليونيدو مع منظمة أخرى من منظمات األمم املتحدة، أم منظمة غري حكومية، 
أم شركة خاصة، أم جامعة، أم مع كل تلك اجلهات جمتمعة، فإهنا حترص على أن يعمل كل شريك يف اجملال الذي يتقنه على حنو منسّق ومتكامل 

ملا فيه فائدة البلد املتلّقي.



 اليونيدو: عضو فاعل يف فريق 
األمم املتحدة

إنّ شراكات اليونيدو األوثق هي بطبيعة احلال تلك القائمة مع الدول 
األعضاء فيها وسائر أعضاء منظومة األمم املتحدة، سواء فيما يتعلق 
أو  واملشاريع،  الربامج  تنفيذ  أو  الفقر،  من  للحدّ  اسرتاتيجيات  بوضع 
أعلى  على  والتنسيق  املتوافرة.  للموارد  احلكيم  االستخدام  ضمان 
عضو  لكل  ويسمح  اجلهود،  ازدواجية  تفادي  على  يساعد  املستويات 
املشرتك.  اهلدف  حتقيق  يف  وجتاربه  خبرباته  يساهم  بأن  الفريق  يف 
واالّتساق على نطاق املنظومة أولويٌة جديدة نسبيا يف منظومة األمم 

املتحدة، لكنها أولوية باقية.
وقد دعت اجلمعية العامة، يف دورهتا اخلامسة والستني يف عام   
2010، اليونيدو إىل االستمرار يف »بناء وتعزيز شراكتها مع املؤسسات 
املتكاملة«، إىل  الواليات واألنشطة  املتحدة ذات  التابعة لألمم  األخرى 
القطاع اخلاص، وذلك »هبدف  جانب غريها من املؤسسات، مبا فيها 
االتساق  تزايد  وتعزيز  اإلمنائي  واألثر  الفعالية  من  أكرب  قدر  حتقيق 

داخل منظومة األمم املتحدة«.
وقد بلغ التزام املنظمة بعملية االّتساق على نطاق املنظومة معلما   
مهمّا يف عام 2010. ففي نيسان/أبريل، جاء رؤساء 27 منظمة تابعة 
التنفيذيني  الرؤساء  اجتماع جملس  فيينا حلضور  إىل  املتحدة  لألمم 
لألمم  العام  األمني  برئاسة  بالتنسيق،  املعين  املتحدة  األمم  ملنظومة 
املتحدة. وناقش االجتماع، الذي استضافته اليونيدو ألول مرة، عددا 
كبريا من املسائل بدءاً بتغيّر املناخ إىل احلوكمة العاملية وحتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية. وسبق االجتماع اجتماع للفريق االستشاري جملموعة 
الفريق  العام  األمني  أنشأ  وقد  أدناه(.  )انظر  اإلمنائية  املتحدة  األمم 

عام 1997 بغية حتسني فعالية عملية التنمية على املستوى الُقطري. 
ملنصب  اإلداريني  مديريها  أحد  ترشيح  يف  لليونيدو  آخر  سبق  ومتثَّل 

نائب رئيس الفريق للعام 2011.
لسياسة  سنوات  ثالث  كل  جيري  الذي  الشامل  واالستعراض   
من  التنفيذية  األنشطة  يف  االّتساق  إطار  يشكل  التنفيذية  األنشطة 
أجل التنمية على نطاق منظومة األمم املتحدة بأسرها، وقد اعتمدته 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون األول/ديسمرب 2007. وتتجّسد 
الشامل  االستعراض  عليها  يرّكز  اليت  اجملاالت  يف  اليونيدو  إجنازات 
هذا  يعرضها  كما  التقين،  التعاون  جمال  يف  املختلفة  أنشطتها  يف 
التقرير. ويف الواقع، فإنّ التقرير بأكمله يقدم نظرة عامة على إجنازات 
اليونيدو يف إطار االستعراض الشامل. ويف عام 2010، قدّمت اليونيدو 
األمني  يعدّه  الذي  التقدّم  عن  املرحلي  التقرير  إىل  هامة  مسامهات 
العام بشأن تنفيذ االستعراض الشامل، وكذلك إىل تقارير أخرى ذات 
صلة بشأن تبسيط ومواءمة عمليات إدارة األعمال، وسري عمل شبكة 
التنفيذية ملنظومة األمم املتحدة.  املنسِّقني املقيمني، ومتويل األنشطة 
وقد جُسِّدت تلك املسامهات على حنو جيّد يف التقارير اليت ستكوِّن 
كل  للسياسات جيري  استعراض شامل جديد  لبلورة  الالزمة  اللبنات 

أربع سنوات يف عام 2012.
والثالثني  الثامنة  دورته  يف  الصناعية،  التنمية  جملس  وأوصى   
الربناجمي  املنظمة  إطار  مبواءمة  الثاني/نوفمرب،  تشرين  يف  املعقودة 
املتوسط األجل لفرتة أربع سنوات مع االستعراض الشامل الذي جيري 
كل أربع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة 
األمم املتحدة من أجل التنمية. وممّا ال شك فيه أن ذلك سيؤدّي إىل 

املزيد من االّتساق.
تقريرها  العامة،  اجلمعية  بقرار  عمالً  اليونيدو،  وقدّمت   
إىل  الصناعية  التنمية  جمال  يف  التعاون  حول  السنتني  لفرتة 
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الضوءَ  التقريرُ  وسلّط  العامة.  للجمعية  والستني  اخلامسة  الدورة 
وخصوصا  الصناعية،  التنمية  يف  العهد  احلديثة  االجتاهات  على 
دور  استكشف  كما  العاملية.  واالقتصادية  املالية  األزمة  سياق  يف 
الرتكيز  مع  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  الصناعية يف حتقيق  التنمية 
اخلضراء  للصناعة  واملرتابطة  احملددة  األدوار  على  خاصة  بصفة 
استخدام  يف  والكفاءة  الطاقة  من  حديثة  أنواع  على  واحلصول 
20 كانون  العامة، يف  للتقرير، اعتمدت اجلمعية  الطاقة. واستجابًة 
بالدور  أمور،  الذي يسلّم، يف مجلة   175/65 القرار  األول/ديسمرب، 
الصناعية  التنمية  تعزيز  يف  اليونيدو  به  تضطلع  الذي  الرئيسي 
زيادة  على  املنظمة  تشجيع  جانب  إىل  الدويل  الصناعي  والتعاون 
جمال  يف  املشورة  وتقديم  التقين  بالتعاون  املتعلقة  أنشطتها  تطوير 

املؤمترات. وتنظيم  املعايري  العامّة ووضع  السياسة 
فيما خيص  البداية  نقطة  تكن  اإلمنائية لأللفية مل  واألهداف   
اليت  للخطوات  اسرتاتيجيا  إطارا  توّفر  لكنها  التقنية،  املساعدة 
عدد  على  منها  كل  يشتمل  الثمانية  فاألهداف  مستقبال.  ستُّتبع 
ترسي  أّنها  ذلك  كل  من  واألهم  كمّا.  للقياس  القابلة  الغايات  من 
املشاكل  بعض  وحّل  لتناول  التنمية  أجل  من  عاملية  لشراكة  األسس 
األكثر إحلاحا اليت تواجه كوكبنا. وعُقد اجتماع األمم املتحدة العام 
أيلول/سبتمرب  باألهداف اإلمنائية لأللفية يف  املعين  املستوى  الرفيع 
األهداف  بلوغ  باجتاه  بالتقدّم  لإلسراع  السبل  إلجياد  نيويورك  يف 
للحالة  استعراض  الحظ  وقد   .2015 عام  لأللفية حبلول  اإلمنائية 
العراقيل  من  عددا  وحدّد  احملّققة،  واإلجنازات  النجاحات  الراهنة 
والفرص  التحدّيات  وناقش  معاجلتها،  تتعيّن  اليت  والفجوات 
»الوفاء  املعنونة  القمّة،  ملؤمتر  اخلتامية  الوثيقة  وتشري  املستقبلية. 
الدور  إىل  لأللفية«،  اإلمنائية  األهداف  لتحقيق  مّتحدون  بالوعد: 
للتنمية  الرتويج  يف  اإلنتاجية  القطاعات  به  تضطلع  الذي  احلاسم 

املستدامة والتخفيف من حدّة الفقر. وتسلّم تلك الوثيقة بأن اعتماد 
ميكن  والزراعية  الصناعية  التنميتني  تعزيز  إىل  الرامية  السياسات 
اإلمنائية  األهداف  حتقيق  طريق  على  التقدّم  وترية  من  يعجِّل  أن 
مبا  الطاقة،  مسائل  معاجلة  أمهية  على  تؤّكد  أّنها  كما  لأللفية. 
الطاقة،  وكفاءة  معقولة،  بأسعار  الطاقة  على  احلصول  ذلك  يف 
األهداف  حتقيق  أجل  من  واستخدامها،  الطاقة  مصادر  واستدامة 

مشاركة  ورّكزت  املستدامة.  التنمية  وتعزيز  لأللفية  اإلمنائية 
على  خاصة  بصورة  اجلانبية  وأنشطتها  القمة  من  كل  يف  اليونيدو 
الوصول  وسبل  الطاقة  استخدام  يف  والكفاءة  املناخ،  تغيّر  مسائل 

القطاع اخلاص. والصناعة اخلضراء، وتطوير  إليها، 
عام  يف  جترييب  أساس  على  األداء  توحيد  مبادرة  أُطلقت  وقد   
2007 يف مثانية بلدان )ألبانيا، أوروغواي، باكستان، مجهورية تنزانيا 
تقوم  وهي  موزامبيق(،  نام،  فييت  رواندا،  األخضر،  الرأس  املتحدة، 
على أربع ركائز: قائد واحد، وميزانية واحدة، وبرنامج واحد، ومكتب 
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« اجلمعية العامة لألمم املتحدة تسلِّم	
بالدور	الرئيسي	الذي	تضطلع	به	اليونيدو	يف	تعزيز	

التنمية	الصناعية	والتعاون	الصناعي	الدويل

أعضاء	جملس	الرؤساء	التنفيذيني	يف	مقر	
 اليونيدو	يف	فيينا،	نيسان/أبريل	2010. 
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منظومة  مؤسسات  مجيع  واّتساق  فعالية  زيادة  هو  وهدفها  واحد. 
وقد مجعت  امليدان.  إمنائية يف  بعمليات  تضطلع  اليت  املتحدة  األمم 
وأفرقة  املاحنة  واجلهات  الشريكة  البلدان  بني  األداء  توحيد  مبادرة 
وكرّست  جديدتني  دفع  وقوّة  طاقة  ومنحتها  القطرية  املتحدة  األمم 
البلدان  أفرقة  تشجيع  ومن خالل  املقصد.  بوحدة  أكرب  لديها شعورا 
واسعا  حيّزا  ومنحها  باإلصالحات  القيام  على  بقوّة  الثمانية  الرائدة 
لالبتكار والتجريب بشأن سبل العمل معا كفريق واحد لألمم املتحدة، 

فقد اختربت املبادرة عددا من الطرائق املختلفة للعمل معا.
ودخل تنفيذ مبادرة »توحيد األداء« سنته الرابعة يف عام 2010   
)انظر اإلطار(. وواصلت اليونيدو دعمها للبلدان الرائدة على صعيد 
النهج  هذا  اعتمدت  اليت  البلدان  من  عدد  جانب  إىل  املبادرة  تنفيذ 
التقدم  أعقاب  ويف  ذاتيا(.  املبادِرة  البلدان  عليها  يُطلق  )اليت  طوعا 
االستئماني  الصندوق  واستحداث  الرائدة  البلدان  يف  احملرز  الكبري 
املوسّع يف جمال توحيد األداء  التمويل  نافذة  املتعدّد املاحنني - وهو 
متوز/ منذ  هبا  املعمول  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  حتقيق  أجل  من 
يف  رغبة  أبدت  اليت  ذاتيا  املبادِرة  البلدان  عدد  فاق   -  2009 يوليه 
األخذ بنهج مبادرة »توحيد األداء« أو اليت أوصت هبا األفرقة اإلقليمية 
التابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية 25 بلدا. وتشمل تلك البلدان 
وسرياليون  القمر  وجزر  األسود  واجلبل  وبوتان  اجلديدة  غينيا  بابوا 
بالفعل  تلّقى  ومجيعها  ومالوي،  وليسوتو  وكرييباتي  وقريغيزستان 
أمواال من نافذة التمويل املوسّع املذكورة. وهناك جمموعة أخرى من 
البلدان املبادِرة ذاتيا - تتأّلف أساسا من البلدان اليت بدأ فيها تنفيذ إطار 
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف عامي 2009 و2010 - توجد 
األخرى  والركائز  املوحد«  »برناجمها  تطوير  من  خمتلفة  مراحل  يف 

لنهج مبادرة »توحيد األداء«.
واشرتكت اليونيدو على حنو وثيق يف الصياغة املشرتكة للربامج   
املتحدة  األمم  عمل  إلطار  املدة  منتصف  استعراض  عمليات  ويف 
بلدا   40 يف  العمل  إطار  تنفيذ  بدء  وعمليات  اإلمنائية،  للمساعدة 
اجملاالت  أحد  يف  مة،  املُنظِّ أو  الرائدة،  الوكالة  بدور  اضطلعت  حيث 
املتحدة  األمم  فريق  ذلك  منها  طلب  متى  العمل  إلطار  املواضيعية 
الُقطري أو احلكومة املعنية. وقد أمكن مشاركة اليونيدو يف عمليات 
خالل  من  القطري  املستوى  على  املشرتك  الُقطري  التقييم  برجمة 
مشاركة  ودعم  تنسيق  »تعزيز  بعنوان  املايل  للدعم  اليونيدو  تسهيل 
األمم  عمل  املشرتك/إطار  القطري  التقييم  عمليات  يف  اليونيدو 
واضُطلع   .2008 عام  منذ  به  املعمول  اإلمنائية«  للمساعدة  املتحدة 
بلدين  يف  األداء«  »توحيد  مبادرة  ورصد  الستعراض  بعثات  بسلسلة 
املبادِرة  البلدان  من  واحد  وبلد  وباكستان،  أوروغواي  مها  رائدين، 
ذاتيا، هو جزر القمر، الستعراض مجيع عمليات اليونيدو وإمكاناهتا 
يف إطار االتساق على نطاق املنظومة عموما ومبادرة »توحيد األداء« 
وتكمِّل  املقرّ،  يف  أفضل  رصدا  البعثات  وتتيح  اخلصوص.  وجه  على 

الذي  األداء«  »توحيد  املعين برصد مبادرة  الرمسي  الفريق غري  عمل 
إىل  املوفدة  البعثة  وأتاحت   .2010 عام  خالل  اجتماعا   20 عقد 
وتقييم خربة  الوطين  التنفيذ  الفرصة الستعراض خيارات  أوروغواي 

الوكالة، وذلك ألن عناصر اليونيدو منّفذة بأكملها من امليدان.

 شريك يف املبادرات املتعدّدة األطراف 
يف جمال الطاقة

أُعلن عن صدور تقرير الفريق االستشاري املعين بالطاقة وتغيّر املناخ 
حبضور  نيسان/أبريل   28 بتاريخ  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  التابع 
األمني العام واملدير العام لليونيدو، بصفته رئيس الفريق ورئيس شبكة 
اجتماع مشرتك بني  بالطاقة. وأعقب ذلك عقد  املعنية  املتحدة  األمم 
أفضل  وكذلك  القائم،  املؤسسي  العمل  إطار  ملناقشة  والفريق  الشبكة 
سبل تأهّب منظومة األمم املتحدة ملستقبل قائم على الطاقة املستدامة.
وكان تقرير الفريق االستشاري قد وُضع يف صيغته النهائية أثناء   
املناقشات  العام  املدير  قاد  الثاني/يناير حيث  كانون  عُقد يف  اجتماع 
يف  العام  األمني  مساعدة  شأهنا  من  اليت  التوصيات  من  عدد  حول 
قيادته ملسائل تغيّر املناخ والطاقة والتحوّل العاملي حنو مستقبل يّتسم 
املتعدّدة  الشركات  من  مسؤولون  االجتماع  وحضر  الطاقة.  باستدامة 
اجلنسيات العاملة يف قطاع الطاقة، مبا فيها شركة ستاتويل )النرويج( 
وشركة صانتك القابضة )الصني( وشركة إديسون إنرتناشونال )الواليات 

املتحدة األمريكية(. 
حلقة  موضوع  املستدامة  واإلنتاج  االستهالك  أمناط  وكانت   
أتاح احلدث  التنمية املستدامة. وقد  أمانة جلنة  دراسية استضافتها 
جمال  يف  املتعدّدة  املنظمة  إجنازات  على  الضوء  لتسليط  فرصة 
الصناعة اخلضراء واإلنتاج املستدام، وكذلك للرتكيز على احلاجة إىل 
اعتماد  ذلك  أوسع، مبا يف  نطاق  املستدام على  اإلنتاج  أمناط  تنفيذ 
يف  بالكفاءة  تّتسم  واليت  األنظف  اإلنتاجية  واملمارسات  األساليب 
استخدام املوارد. وأثناء الدورة الثامنة عشرة للجنة، نّظمت اليونيدو 
حدثا جانبيا بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وحكومة سويسرا 
األنظف  اإلنتاج  تطوير  األنظف:  لإلنتاج  الوطنية  »املراكز  بعنوان 
والبلدان  النامية  البلدان  يف  املوارد  استخدام  يف  بالكفاءة  واملتسم 
اليت متر مبرحلة انتقالية« )لالطالع على املزيد من املعلومات، انظر 
الوسيلة  فهم  زيادة  احلدث هي  من  الغاية  وكانت  اخلامس(.  الفصل 
اليت أسهمت هبا املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف يف تنفيذ ممارسات 
أيضا  اجلانيب  احلدث  وتناول  النامية.  البلدان  يف  املستدام  اإلنتاج 
موضوع: »اإلطار العشري للربامج املعنية بأمناط االستهالك واإلنتاج 
أن  الربامج  لتلك  هبا  ميكن  اليت  الكيفية  أظهرت  واليت  املستدامة«، 
الصفحة 20(  )يتبع يف  النفايات         الشركات على احلدّ من   حتّفز 
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ألبانيا
للبيئة	 املتحدة	 األمم	 وبرنامج	 اليونيدو	 أطلقت	 آذار/مارس،	 يف	
مع	 شراكة	 يف	 ألبانيا،	 يف	 األنظف	 لإلنتاج	 الوطين	 املركز	 برنامج	
عقب	 ذلك	 وجاء	 البيئة.	 ووزارة	 والطاقة	 والتجارة	 االقتصاد	 وزارة	
يف	 ُعقد	 األداء"	 "توحيد	 ملبادرة	 املشتركة	 التنفيذية	 للجنة	 اجتماع	
خطة	 وإقرار	 السابق،	 العام	 منجزات	 الستعراض	 آذار/مارس	 	12
مبادرة	 اتساق	 صناديق	 خمصصات	 يف	 والبّت	 	،2010 عام	  عمل	
ومقدارها	 الثانية،	 الدفعة	 اليونيدو	 وتلّقت	 واحدة.	 متحدة	  أمم	
األنظف.	 لإلنتاج	 الوطين	 املركز	 لربنامج	 دوالر،	 	203  000
ويستجيب	التركيز	على	اإلنتاج	األنظف	إىل	هاجس	احلكومة	بشأن	
تشجيع	استخدام	وسائل	اإلنتاج	املستدامة	بيئيا.	ومن	خالل	العمل	مع	
جلنة	األمم	املتحدة	االقتصادية	ألوروبا،	ومؤمتر	األمم	املتحدة	للتجارة	
الدولية،	 التجارة	 ومركز	 اإلمنائي،	 املتحدة	 األمم	 وبرنامج	 والتنمية،	
ومنظمة	األغذية	والزراعة	لألمم	املتحدة،	ساعدت	اليونيدو	على	وضع	
بالتجارة	 املعنية	 الوكاالت	 بني	 املشتركة	 املجموعة	 إطار	 يف	 برنامج	
بعنوان:	 األورويب	 املركزي	 للمصرف	 التابعة	 اإلنتاجية	 والقدرة	
فيه	 تنظر	 األلبانية"،	 التجارية	 القدرة	 األورويب:	دعم	 االحتاد	 "صوب	
احلكومة	حاليا.	كما	تشترك	اليونيدو	يف	املساعدة	على	تشكيل	إطار	
الفترة	 وبرنامج	 التقنية	 املساعدة	 جمال	 يف	 القادم	 املتحدة	 األمم	 عمل	

.2016-2012

الرأس األخضر
التقين	 التعاون	 اليونيدو	يف	جمال	 هبا	 اضطلعت	 اليت	 األنشطة	 اّتسمت	
الرأس	األخضر	خالل	عام	2010.	فقد	ركزت	 بدينامية	خاصة	يف	
"النمو	 الفرعي	 الربنامج	 إطار	 يف	 الرائدة	 الوكالة	 بصفتها	 اليونيدو،	
والفرص	االقتصادية"،	الذي	تشارك	فيه	12	وكالة	والعديد	من	الشركاء	
الوطنيني،	على	التدريب	املهين	والتوظيف.	كما	شاركت	املنظمة	يف	
إعداد	إطار	عمل	األمم	املتحدة	االستراتيجي	والربنامج	املوحد	للدورة	
اخلاصة	 تقريبا	 العناصر	 تنفيذ	مجيع	 وَقَطع	 اجلديدة	2016-2012.	
باليونيدو	يف	الربنامج	املوحد	-	أي	الترويج	لالستثمار،	وبناء	القدرات	
التجارية،	وتطوير	تنظيم	املشاريع،	وبناء	القدرات	املؤسسية	من	أجل	
القدرة	التنافسية	الصناعية،	واإلنتاج	األنظف	وكفاءة	استخدام	الطاقة،	
مبا	يف	ذلك	برنامج	مرفق	البيئة	العاملية	-	شوطا	بعيدا	يف	عام	2010.	

ويف	أيار/مايو،	زار	وفد	من	اليونيدو	الرأس	األخضر	لعقد	اجتماعات	
مع	مسؤويل	األمم	املتحدة	والشركاء	الوطنيني.	وافُتتح	املركز	اإلقليمي	
للطاقة	املتجددة	وكفاءة	استخدام	الطاقة،	التابع	للجماعة	االقتصادية	
لدول	غرب	أفريقيا	يف	متوز/يوليه،	وحضر	االفتتاح	نائب	املدير	العام	
لليونيدو	الذي	اغتنم	الفرصة	أيضا	ملقابلة	املنسق	املقيم	لألمم	املتحدة	
الذي	 والطاقة	 والصناعة	 السياحة	 وزير	 فيهم	 مبن	 وطنيني،	 وشركاء	
أُنشئت	وزارته	حديثا،	ووزير	الدولة	مبكتب	رئيس	الوزراء،	والوزير	
املعين	بإصالح	الدولة،	ووزير	الشؤون	اخلارجية	إىل	جانب	ممثلني	عن	

وكالة	لكسمربغ	للتعاون	اإلمنائي.

موزامبيق
قاد	اثنان	من	املديرين	اإلداريني	يف	اليونيدو	بعثة	إىل	موزامبيق	يف	آب/
أغسطس	الستعراض	برنامج	التعاون	التقين	التابع	للمنظمة.	وتستضيف	
الصحراء	 أفريقيا	جنوب	 اليونيدو	يف	 أكرب	حافظة	ملشاريع	 موزامبيق	
الكربى،	وهي	أّول	بلد	أجرت	فيه	اليونيدو	استعراضا	جزئيا	للشركاء	
الوطنيني	القائمني	بالتنفيذ	ضمن	إطار	النهج	املنسق	للتحويالت	النقدية	
يقوم	على	 نظام	 النقدية	من	 التحويالت	 إدارة	 إطاره	 تنتقل	يف	 الذي	
الستة	 الوطنيون	 والشركاء	 املخاطر.	 إدارة	 هنج	 إىل	 جامدة	 ضوابط	

زيارة	ميدانية	قام	هبا	اثنان	من	مديري	اليونيدو	اإلداريني	إىل	نامبوال،	
موزامبيق،	آب/أغسطس	2010.     © اليونيدو
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زيارة	ميدانية	قام	هبا	اثنان	من	مديري	اليونيدو	اإلداريني	إىل	نامبوال،	
موزامبيق،	آب/أغسطس	2010.				© صور األمم املتحدة/مارك غارتني

املختارون	من	أجل	االستعراض	يشاركون	يف	أربعة	من	الربامج	األحد	
الشباب	 وهي:	 املوّحد،	 الربنامج	 منها	 يتأّلف	 اليت	 املشتركة	 عشر	
والتوظيف،	واملساواة	بني	اجلنسني	ومتكني	املرأة،	والبيئة	وتغري	املناخ،	
إىل	 يرمي	 جمهود	 إىل	 اليونيدو	 وانضّمت	 التجارية.	 القدرات	 وبناء	
مواءمة	حمتوى	إطار	عمل	األمم	املتحدة	للمساعدة	اإلمنائية	والربنامج	
املوحد	القادمني	مع	أولويات	التنمية	الوطنية	املحّددة	يف	خطة	احلكومة	
األول/أكتوبر،	 تشرين	 ويف	 	.2014-2010 للفترة	 أخريا	 املعتمدة	
تناول	 موزامبيق	 يف	 لوجودها	 مستقال	 قطريا	 تقييما	 اليونيدو	 أجرت	
الربنامج	القطري	يف	جممله	وكذلك	عناصر	الربامج	اإلقليمية	وفرادى	
املشاريع	وإطار	عمل	األمم	املتحدة	للمساعدة	اإلمنائية	وآليات	مبادرة	
النظر	يف	 الُقطري.	وجيري	 املكتب	 أداء	 إىل	جانب	 األداء«	 »توحيد	

التوصيات	يف	عملية	الربجمة	الُقطرية	املشتركة	احلالية.

باكستان
تشترك	اليونيدو	يف	ثالثة	برامج	مشتركة،	هي:	الزراعة	والتنمية	الريفية	
اجلنساين	 املنظور	 والتعليم؛	ويف	مسألة	 والبيئة؛	 الفقر؛	 وختفيف	حّدة	
لقياس	 أيار/مايو	 يف	 ميدانية	 استعراض	 بعثة	 اسُتهّلت	 وقد	 اجلامعة.	
ووكاالت	 املقيم	 املنسق	 مع	 بالتشاور	 املسؤوليات	 وتوزيع	 التوقعات	

األمم	املتحدة	واملاحنني	املحتملني.	وسامهت	املهمة	يف	توضيح	املشهد	
باكستان.	وقد	ُحدِّدت،	من	 املحدد	آللية	»أمم	متحدة	واحدة«	يف	
خالل	صقل	ُأجري	الحقا	خلطط	العمل	السنوية،	مسؤولية	كل	وكالة	
مباشرة	 ذلك	 وأعقب	 املحدد؛	 اليونيدو	 دور	 ذلك	 يف	 مبا	 مشاركة،	
اعتماد	املشاريع	ذات	الصلة.	وكعضو	يف	أفرقة	قطاع	تقدير	األضرار	
قدَّمت	 الفيضانات،	 بعد	 ما	 عمليات	 يف	 املشتركة	 واالحتياجات	
اليونيدو	مسامهات	كبرية	لعنصر	الصناعات	والقطاع	اخلاص.	وشارك	
مكتب	اليونيدو	القطري	يف	عملية	تقييم	االحتياجات	يف	فترة	ما	بعد	
النـزاع.	وتقود	اليونيدو	تقييما	لتأثري	الفيضانات	اليت	شهدهتا	باكستان	
مؤخرا	على	بلوغ	اهلدف	8	من	األهداف	اإلمنائية	لأللفية	)الشراكة	
ل	تقييم	األهداف	اإلمنائية	لأللفية،	 العاملية	من	أجل	التنمية(.	وقد	شكَّ
إىل	جانب	تقارير	تقييم	األضرار	واالحتياجات،	األساس	لكل	أشكال	

العمل	اإلمنائي	يف	باكستان	يف	فترة	ما	بعد	الفيضانات.

رواندا
من	 القطري	حصته	 املتحدة	 األمم	 فريق	 زاد	 عام	2009،	 هناية	 يف	
املبادرات	املشتركة	يف	رواندا،	وغيَّر	الحقا	املعايري	املتبعة	يف	ختصيص	
أموال	"الصندوق	املوّحد".	وُنوقش	تأثري	تلك	التغيريات	على	أنشطة	
وأصحاب	 املتحدة	 لألمم	 املقيم	 املنسق	 مع	 أيار/مايو	 يف	 اليونيدو	
املوّحد«.	 »الصندوق	 أموال	 ختصيص	 مبسائل	 املعنيني	 املصلحة	
برامج	 وإضافة	 اليونيدو	 حافظة	 تنويع	 إىل	 املناقشات	 تلك	 وأدت	
للتجارة	 املتحدة	 األمم	 مؤمتر	 مع	 باالشتراك	 تطويرها	 مت	 جديدة،	
املتحدة	ومركز	 األمم	 للبيئة	وموئل	 املتحدة	 األمم	 والتنمية	وبرنامج	
التجارة	الدولية	والفاو،	بشأن	بناء	القدرات	من	أجل	صياغة	وتنفيذ	
السياسات	الصناعية	ومعاجلة	الصناعات	الزراعية.	ومن	حسن	الطالع	
أن	اليونيدو	سنحت	هلا	الفرصة	كي	تدمج	تلك	املبادرات	يف	الربنامج	
املتكامل	 باإلطار	 املتعلقة	 املشتركة	 املبادرات	 ذلك	 يف	 مبا	 املوحد،	
برنامج	 إطار	 يف	 ترد	 اليت	 االستثمار	 بترويج	 املعنية	 وتلك	  املعزَّز	
جديد	 رئيس	 وُعيِّن	 أفريقيا.	 يف	 االستثمار	 ترويج	 وكالة	 شبكة	
لعمليات	اليونيدو	يف	تشرين	الثاين/نوفمرب،	وأدت	عملية	إعادة	توزيع	
وخرباهتا	 والياهتا	 إطار	 ضمن	 الوكاالت	 مشاركة	 لضمان	 األنشطة	
إىل	إعالن	اليونيدو	الوكالة	الرائدة	يف	املسائل	املتعلقة	بالطاقة	وقطاع	

التحويلية. الصناعات	



مجهورية تنـزانيا املتحدة
شاركت	اليونيدو	يف	استعراض	للدورة	األخرية	لالستراتيجية	الوطنية	
يف	 هنايتها	 من	 اقتربت	 واليت	 تنـزانيا	 يف	 الفقر	 حدة	 وختفيف	 للنمو	
احلكومة	 إىل	 ثة	 املحدَّ االستراتيجية	 وُقّدمت	 األول/ديسمرب.	 كانون	
التنمية	 الستراتيجية	 القادمة	 املرحلة	 خيص	 وفيما	 عليها.	 للموافقة	
القطرية	)2011-2015(،	يستعد	فريق	األمم	املتحدة	الُقطري	لتنفيذ	
خطة	األمم	املتحدة	للمساعدة	اإلمنائية	واليت	تشمل	املجموعة	الكاملة	
تنـزانيا	 املتحدة	يف	مجهورية	 اليت	تدعمها	منظومة	األمم	 من	األنشطة	
الوكاالت	 نتائجيا	تقوم	من	خالله	 تتيح	إطارا	 املتحدة.	وهي	سوف	
املعنية	مبواءمة	أنشطتها	الفردية	أو	املشتركة.	ويف	إطار	اخلطة	املذكورة،	
االقتصادي،	مبا	يف	 بالنمو	 املعين	 العامل	 الفريق	 اليونيدو	يف	 شاركت	
للربنامج	 مستقل	 تقييم	 وتضمَّن	 والبيئة.	 االقتصادية	 احلوكمة	 ذلك	
املشاريع	 لفعالية	 تقييما	 أيلول/سبتمرب	 يف	 اليونيدو	 أجرته	 القطري	
من	 املتأتية	 التوصيات	 يف	 النظر	 وجيري	 وتأثريها.	 ومسامهتها	 املنفذة	
وقد	 احلالية.	 املشتركة	 القطرية	 الربجمة	 عملية	 ضمن	 القطري	 التقييم	
الدعم	واخلدمات	 بأكمله	على	مواءمة	جماالت	 القطري	 الفريق	 اتفق	
املشتركة	اليت	ستوضع	موضع	التنفيذ	حبلول	عام	2015،	مبا	يف	ذلك	
تدعيم	املنّصات	املشتركة	اليت	تتمّيز	بكفاءة	التكلفة	يف	جماالت	الشؤون	

املالية	واملشتريات	واملوارد	البشرية.

أوروغواي
ببعثة	 اليونيدو	 من	 موظفون	 اضطلع	 الثاين/نوفمرب،	 تشرين	 شهر	 يف	
مبادرة	 إطار	 يف	 اليونيدو	 عمليات	 الستعراض	 أوروغواي	 يف	 رصد	
املصلحة	 أصحاب	 بتعريف	 اليونيدو	 مسؤولو	 وقام	 األداء".	 "توحيد	
تدابري	من	شأهنا	 األداء،	واختذوا	 توحيد	 املنظمة	على	صعيد	 بسياسة	
إتاحة	الرصد	األمثل	من	مقّر	اليونيدو.	كما	سامهت	البعثة	يف	إذكاء	
الوعي	لدى	املنسق	املقيم	وفريق	األمم	املتحدة	القطري	وأطراف	أخرى	
بتفاصيل	مناذج	أعمال	الوكاالت	املتخصصة	وانعكاساهتا	على	تنفيذ	
برامج	املبادرة.	كما	تزامنت	البعثة	مع	إعداد	إطار	عمل	األمم	املتحدة	

العمل	اخلاصة	 للمساعدة	اإلمنائية	اجلديد	والتحضريات	اجلارية	خلطة	
التنفيذ	 خيارات	 استعراض	 جانب	 إىل	 	،2015-2011 بالدورة	
وتضطلع	 أوروغواي.	 يف	 الوكاالت	 وجتارب	 الوطين	 املستوى	 على	
املشاريع	 من	 العديد	 خيص	 فيما	 الرائدة	 الوكالة	 بصفتها	 اليونيدو،	
الطاقة	واإلنتاج	 التنمية	االقتصادية	وسياسات	 املرتبطة	باستراتيجيات	
صندوق	 مشروع	 يف	 مشاِركة	 رائدة	 وكوكالة	 والتوظيف،	 املستدام	
الثقافية	 الصناعات	 "تعزيز	 املسّمى	 لأللفية	 اإلمنائية	 األهداف	 حتقيق	
وحتسني	سبل	الوصول	إىل	السلع	واخلدمات	الثقافية	من	أوروغواي"،	
بتنفيذ	مجيع	عناصر	خطة	العمل	يف	إطار	الربنامج	املوحد	احلايل	للفترة	

2008-2011	عن	طريق	مكتبها	اإلقليمي	يف	مونتيفيديو.

فييت نام
اسُتكمل	 الذي	 	،2016-2012 للفترة	 املوّحدة	 اخلطة	 إعداد	 مشل	
يف	أيار/مايو،	حتليال	قطريا	قاده	فريق	عامل	من	اجلهات	املاحنة	وممثلي	
منظمات	األمم	املتحدة،	مبا	فيها	اليونيدو.	ويف	أيلول/سبتمرب،	تعاون	
على	 احلكومة	 وممثلو	 املاحنة	 واجلهات	 القطري	 املتحدة	 األمم	 فريق	
إعداد	تقرير	متكامل	على	أساس	التحليل	القطري	والتقييم	الذي	يقوده	
البلد	ومدخالت	من	أفرقة	تنسيق	الربامج.	وتقود	اليونيدو،	باالشتراك	
الثمانية،	 الربامج	 تنسيق	 أفرقة	 من	 واحدا	 الدولية،	 العمل	 منظمة	 مع	
وتشارك	يف	ثالثة	أفرقة	أخرى.	وقامت	ثالثة	أفرقة	عاملة	مكونة	من	
البيانات	 بصياغة	 اليونيدو،	الحقا	 ممثل	 فيهم	 مبن	 الوكاالت،	 رؤساء	
النهائية	للخطة	املوّحدة	القادمة	للفترة	2012-2016.	وانسجاما	مع	
اجلهود	الرامية	إىل	مواءمة	ممارسات	إدارة	األعمال،	ُينتظر	أن	تشترك	
املنّسق	 بالنهج	 األخذ	 نام	يف	 فييت	 املتحدة	يف	 األمم	 مجيع	وكاالت	
للتحويالت	النقدية	يف	أسرع	وقت	ممكن،	وأن	تنفِّذ	تدابري	أخرى	ذات	
صلة	حبلول	مطلع	عام	2011.	وأنشأت	اليونيدو	فريقا	عامال	ملناقشة	
طرائق	تنفيذها،	وأرسلت	ورقة	موقفية	إىل	السلطات	الوطنية.	وجتري	
ثة	وتوجيههم	بتنفيذ	تلك	القواعد	 إحاطة	مديري	الربامج	مبعلومات	حمدَّ

بالقدر	املستطاع	يف	أنشطتهم	اجلارية.
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ثمّ  الربح ومن  إدرار  الوقت نفسه  الطاقة ويف  املكّثف على  واالعتماد 
حتقيق اإلنتاج املستدام يف هناية املطاف.

وشارك املدير العام، بصفته رئيس اليونيدو ورئيس شبكة األمم   
بالطاقة  املعين  االستشاري  الفريق  ورئيس  بالطاقة  املعنية  املتحدة 
عُقد  الذي  النظيفة  الطاقة  بشأن  الوزاري  االجتماع  يف  املناخ،  وتغيّر 
الواليات  يف  الطاقة  وزارة  استضافته  والذي  العاصمة  واشنطن  يف 
بشأن  التعاون  يزيد على 600 مشارك  ما  وناقش  األمريكية.  املتحدة 
السياسات والربامج اليت ميكن أن تعجِّل انتقال العامل إىل تكنولوجيات 
الطاقة النظيفة واالقتصاد ذي االنبعاثات الكربونية املنخفضة. وحبَث 
إىل  احلاجة  وكذلك  الطاقة  استخدام  كفاءة  حتسني  سبل  املشاركون 
سياسات وشراكات جيّدة التصميم لتوجيه استثمارات القطاع اخلاص 
وقدراته مع التقليل يف الوقت ذاته من النفقات العامة إىل احلدّ األدنى.

وكان موضوع احلاجة إىل محلة عاملية لتعزيز سبل احلصول على   
أعمال  أعلى جدول  بندين يف  الطاقة  إىل  الفقر  إهناء  الطاقة وقضية 
االجتماع الرفيع املستوى، الذي عُقد يف أيلول/سبتمرب يف نيويورك أثناء 
ومجع  أعاله(.  )انظر  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  بشأن  القمّة  مؤمتر 
املتحدة  األمم  وبرنامج  اليونيدو  تنظيمه  يف  شاركت  الذي  احلدث، 
قادة  املتحدة،  األمم  ومؤسسة  للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج  اإلمنائي 
وسلّم  أثيوبيا.  وزراء  ورئيس  والسنغال  النمسا  رئيسا  منهم  عامليني، 

على  الطاقة  على  احلصول  سبل  تعرتض  اليت  العقبات  بأن  االجتماع 
جانب  من  عاما  إحجاما  جتسّد  وإّنما  تقنية  ليست  العاملي  الصعيد 
عليا  إىل مرتبة  الطاقة  إىل  الوصول  رفع موضوع  بأسره عن  اجملتمع 

على جدويل األعمال السياسي واإلمنائي.

 الشراكات مع أطراف فاعلة 
دولية أخرى

عمل  يعين  ُقطرية  برامج  إىل  بذاهتا  قائمة  مشاريع  من  االنتقال  إنّ 
اليونيدو على حنو أوثق مع املنظمات الشقيقة، سواء من داخل منظومة 
تارخيها.  أو من خارجها، مقارنة بأي مرحلة أخرى يف  املتحدة  األمم 
ومعظم أنشطة املنظمة املبيّنة يف هذا التقرير كانت تنطوي على العمل 
هذا  ويقدّم  التقين.  التعاون  خلدمات  آخرين  مقدِّمني  مع  شراكة  يف 
أسستها  اليت  القيّمة  الشراكات  تبيّن  أمثلة  بضع  التقرير  من  القسم 

املنظمة على مرّ السنني.
والصندوق  الفاو  مع  اليونيدو شراكتها  عزّزت   ،2010 عام  ويف   
التجارية  لألعمال  الرتويج  بغية  )اإليفاد(  الزراعية  للتنمية  الدويل 
الفقر  من  واحلدّ  الغذائي  األمن  شواغل  لتبديد  كوسيلة  الزراعية 
على حنو مستدام يف البلدان املنخفضة الدخل )انظر املوضوع املميّز 
بشأن األعمال التجارية الزراعية يف الصفحة 46(. وتستند الشراكة 
الدولية  املؤمترات  من  سلسلة  استكمال  به  تكلَّل  الذي  النجاح  إىل 
عُقد  وقد  التنمية.  أجل  من  الزراعية  الصناعات  بشأن  واإلقليمية 
املؤمتر املشرتك األول من هذا النوع يف نيودهلي يف عام 2008، ومجع 
إقليمية  مشاورات  وأعقبته  نام.  بلد   100 من  أكثر  من  سويا ممثلني 
اهلادئ  واحمليط  آسيا  يف  لبلدان  اخلاصة  االحتياجات  تستهدف 
بشأن  املستوى  الرفيع  املؤمتر  وتناول  والكاريب ي.  الالتينية  وأمريكا 
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أفريقيا  يف  الزراعية  والصناعات  الزراعية  التجارية  األعمال  تطوير 
احتياجات  أبوجا،  يف  آذار/مارس  يف  عُقد  الذي   ،)3 الفصل  )انظر 
البلدان األفريقية. واجتمع حنو 200 مشارك من 43 بلدا حتت رعاية 
مفوضية االحتاد األفريقي يف إطار حدث جانيب اشرتكت يف تنظيمه 
اليونيدو والفاو والصندوق الدويل للتنمية الزراعية بدعم من مصرف 

التنمية األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا.
وقد رّكزت الشراكة الطويلة األمد بني اليونيدو واملنظمة الدولية   
املعايري  من  جمموعة  وضع  على   ،2008 عام  منذ  القياسي،  للتوحيد 
األغذية  وسالمة  والطاقة  البيئة  إدارة  جماالت  يف  للصناعة  الدولية 
واستخدام الطاقة وكفاءة استخدامها. كما تُعنى الشراكة كذلك مبمارسة 
وضع املعايري وتقييم املطابقة هلا بالنسبة إىل البلدان النامية. وتؤثر والية 
اليونيدو املتمثلة يف الرتويج العتماد القواعد واملعايري العاملية على عملها 
الرامي إىل ختفيض االنبعاثات العاملية، وزيادة الكفاءة املادية، وتوسيع 
إمكانية الوصول إىل األسواق العاملية أمام املنتجني يف البلدان النامية. 
املشاركة  إىل  القياسي  للتوحيد  الدولية  املنظمة  مع  التعاون  أدى  وقد 
يف إعداد طائفة من املبادئ التوجيهية واألدوات املخصصة، ومنذ عهد 
قريب يف جمال إدارة الطاقة، وهي يف صميم خدمات التعاون التقين اليت 

تقدمها اليونيدو.
وكان تقييم املطابقة ودوره يف التجارة الدولية حمّط تركيز دليل   
نشرته اليونيدو واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي يف شباط/فرباير. 
واملنشور اجلديد، وعنوانه بناء الثقة - عُدّة أدوات تقييم املطابقة، هو 
مني وممثلي  دليل شامل وسهل االستخدام لفائدة مديري األعمال واملنظِّ
املنتجات  امتثال  اختبار  وسيلة  املطابقة  تقييم  ويوفر  املستهلكني. 
التشغيل  وقابلية  واملوثوقية  والسالمة  النوعية  حيث  من  واخلدمات 
ذات  واللوائح  للمعايري  وفقا  البيئية  واالستدامة  والفعالية  والكفاءة 
الصلة. وهي تساعد على ضمان أن تليب املنتجات واخلدمات توقعات 

املنتجني وتنال ثقتهم.
الصناعية،  التنمية  جمللس  والثالثني  السابعة  الدورة  أثناء  ويف   
العام  واملدير  لليونيدو  العام  املدير  اّتفق  أيار/مايو،  يف  املعقودة 
بني  التعاون  تعزيز  على  )الويبو(  الفكرية  للملكية  العاملية  للمنظمة 
النامية  البلدان  مساعدة  وعلى  املستدامة  للتنمية  دعما  املنظمتني 
على التصدي لتحديات االقتصاد العاملي. وعلى وجه التحديد، سوف 
التكنولوجي  االستبصار  جماالت  يف  أوثق  تعاونا  املنظمتان  تتعاون 
التنمية،  أجل  من  االخرتاع  براءات  ملعلومات  االسرتاتيجي  واالستخدام 
وبناء  اخلاص،  القطاع  وتطوير  التكنولوجيا،  ونقل  لالبتكار  والرتويج 
ويؤدي  الفكرية.  امللكية  حبقوق  املتعلقة  واملسائل  التجارية،  القدرات 
عن  التكنولوجيا  نقل  تيسري  يف  رئيسيا  دورا  الفكرية  امللكية   نظام 
إطار  توفري  مع  االبتكار  يف  االستثمار  حلوافز  الرتويج   طريق 
السوق من خالل  إرساء نظام  الفكرية، وعن طريق  املوجودات  لتبادل 

العالمات واألمساء التجارية.

أطلقت  املاضي،  الناجحة يف  املشرتكة  األنشطة  من  وعقب عدد   
القدرات  لتطوير  برناجما  الثاني/يناير  كانون  يف  والويبو  اليونيدو 
التجارية يف باكستان. وتتوىل املفوضية األوروبية متويل الربنامج مببلغ 
العام.  ونصف  أعوام  أربعة  مدى  على  وسيستمر  يورو،  ماليني   9.5
وتتوىل اليونيدو تطوير قدرات العرض يف مصائد األمساك والبستنة، 
ودعم تطوير البنية األساسية واخلدمات فيما يتعلق باملطابقة. وتركز 
بامللكية  يتعلق  فيما  مؤسسي  وهيكل  نظام  على  ناحيتها  من  الويبو 
مصائد  قطاعي  يف  مشرتكة  بأنشطة  االضطالع  شأن  ومن  الفكرية. 
طريق  عن  التصديرية  املنتجات  إىل  قيمة  إضافة  والبستنة  األمساك 
األمساء  إشهار  أو  احمللية،  املنتجات  يف  حمددة  خبصائص  االعرتاف 

التجارية، والرتويج هلا.

شريك يف امليدان

استمر تركيز اإلدارة على حتسني الكفاءة والفعالية التشغيلية لتمثيل 
اليونيدو امليداني خالل عام 2010. فمن ناحية، ضمنت توسيع نطاق 
الوحدات  أمام  جديدة  قنوات  فتحت  أخرى،  ناحية  ومن  الشبكة، 
وعُني  آذار/مارس،  يف  الربازيل  يف  الُقطري  املكتب  وأُسّس  القائمة. 
كخطوة  الدميقراطية  الكونغو  مجهورية  لدى  رفيع  صناعي  مستشار 
رهنا  سيعمل،  جديد  ُقطري  مكتب  افتتاح  طريق  على  متهيدية 
وكانت   .2011 عام  خالل  كاملة  بصورة  للربنامج،  الناجح  بالتطوير 
ذته  نفَّ اجلودة،  لدعم  النطاق  واسع  برنامج  اهتمام  مركز  بنغالديش 
ومن   .)3 الفصل  )انظر  الدولية  التجارة  مركز  مع  بالتعاون  اليونيدو 
متوز/ يف  بنغالديش  يف  افتُتح  لليونيدو،  جديد  مصغر  مكتب  شأن 

حافظة  وزيادة  احلايل  لربناجمها  اليونيدو  إدارة  يُيسِّر  أن  يوليه، 
مجيع  لدى  كان   ،2010 عام  هناية  ويف  القادمة.  األعوام  يف  املنظمة 
كان  وإن  لليونيدو،  والقطرية ممثل خاص  اإلقليمية  اليونيدو  مكاتب 
بعضهم ال يزال يف انتظار استكمال اإلجراءات قبل التوجه إىل أماكن 

عملهم اجلديدة.
اليت  الالمركزية  سياسة  مبوجب  تأسست   ،2009 عام  ويف   
عن  املسؤولون  املوظفون  مبقتضاها  يرتبط  آلية  املنظمة  تعتمدها 
التنمية الصناعية يف امليدان بالفروع التقنية ذات الصلة يف املقر. ويف 
تشرين الثاني/نوفمرب، عهد املدير العام بإدارة شبكة اليونيدو امليدانية 
بأكملها إىل شعبة صوغ الربامج والتعاون التقين من أجل الدمج الكامل 
إلدارة الربامج واملشاريع على صعيدي املقر وامليدان. وبصورة مماثلة، 
يدعم  الذي  املؤسسية  املوارد  لتخطيط  اجلديد  النظام  يضمن  سوف 
تقديم خدمات التعاون التقين أن تصبح مكاتب اليونيدو امليدانية، يف 
السنوات القادمة، يف وضع يسمح هلا بتويل مستوى أعلى من املسؤولية 
واملساءلة ضمن أنشطة املنظمة يف جمال التعاون التقين. وقد واصلت 
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أنشطة  تندرج  امليدانية حبيث  املكاتب  عمل  خطة  استخدام  اليونيدو 
الوحدات امليدانية املخطط هلا ضمن صيغة تستند إىل مبادئ اإلدارة 

القائمة على النتائج.
وقطريا  إقليميا  مكتبا   29 اليونيدو  لدى  كان  العام،  هناية  ويف   
حول العامل، بعضها يشمل أكثر من بلد واحد، إضافة إىل 17 مكتبا 

من مكاتب اليونيدو املصّغرة يف البلدان اليت ال يوجد هبا متثيل خالف 
املمثل اخلاص  العراق يضم  بربنامج يف  اليونيدو  احتفظت  ذلك. كما 
القطري  املكتب  أن  العراق. وينبغي أيضا مالحظة  العام لدى  للمدير 
اليونيدو  مركز  بصفته   1999 عام  منذ  يعمل  ظل  تركيا  يف  السابق 

اإلقليمي. للتعاون 
ويف أعقاب التغيريات اليت أُدخلت عام 2009، أصبحت مسؤولية   
شعبة  نطاق  ضمن  والتكنولوجيا  االستثمار  لرتويج  اليونيدو  مكاتب 
صوغ الربامج والتعاون التقين مما يتيح إقامة روابط أوثق مع برنامج 
التقين  التعاون  برامج  ومع  االستثمار  لرتويج  نطاقا  األوسع  اليونيدو 
مكاتب  هناك  كانت   ،2010 عام  وخالل  املنظمة.  إطار  يف  األخرى 
لرتويج االستثمار والتكنولوجيا يف االحتاد الروسي وإيطاليا والبحرين 
وشنغهاي(  )بيجني  والصني  كوريا  ومجهورية  والون(  )إقليم  وبلجيكا 
كانا  مكتبان  ودُمج  واليابان.  املتحدة  واململكة  واملكسيك  وفرنسا 
مكتب  هو  واحد  مكتب  ضمن  ومارسيليا  باريس  يف  سابقا  يعمالن 
لتبسيط  والتكنولوجيا يف فرنسا يف حزيران/يونيه  االستثمار  ترويج 
ويوجد  واملوارد.  اخلربات  من  أفضل  حنو  على  واالستفادة  األنشطة 

املكتب يف باريس.
يف  والتكنولوجيا  االستثمار  ترويج  ملكاتب  ثان  اجتماع  وعُقد   
طوكيو.  يف  األول/أكتوبر  تشرين  يف  اهلادئ  واحمليط  آسيا  منطقة 
اليت  اإلقليمية  الربامج  استبانة  يف  الرئيسية  النتائج  إحدى  ومتثلت 
األربعة  والتكنولوجيا  االستثمار  ترويج  مكاتب  بني  باالشرتاك  ذ  ستُنفَّ
املوجودة يف املنطقة. كما نوقشت مسألة متويل شبكة اليونيدو هليئات 
استضاف  الثاني/نوفمرب،  تشرين  ويف  أفريقيا.  يف  االستثمار  ترويج 
حول  دراسية  حلقة  طوكيو  يف  والتكنولوجيا  االستثمار  ترويج  مكتب 
يف  وأعقبتها،  املتحدة،  األمم  جامعة  مقر  يف  املغرب  يف  االستثمار 
كانون األول/ديسمرب، حلقة دراسية حول االستثمار يف بريو. ويف إطار 

برنامج املندوبني الذي أعدّه مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا يف 
طوكيو، دُعي إىل طوكيو يف عام 2010 تسعة مسؤولني من مؤسسات 
االستثمار  يف جمال  تعمل  نامية  بلدان  يف  حكومية  شبه  أو  حكومية 
أو الرتويج للتكنولوجيا أو كليهما للبقاء مددا ترتاوح ما بني أسبوعني 
التكنولوجيا  ونقل  املباشر  األجنيب  لالستثمار  للرتويج  أسابيع  وثالثة 
من اليابان إىل بلداهنم. وشهدت التعليقات الواردة من املندوبني على 
النجاح املستمر للربنامج. وأثنى تقييم مستقل ملكتب ترويج االستثمار 
والتكنولوجيا يف طوكيو، أُجري عام 2010، على فعّالية املكتب وكفاءته 
وكذلك على تركيزه على أفريقيا جنوب الصحراء الكربى وأقل البلدان 

منوا واملسائل املتعلقة بالبيئة والطاقة.
يف  البحرين  يف  والتكنولوجيا  االستثمار  ترويج  مكتب  واشرتك   
افتتاح املركز الدويل للبناء الذكي يف كانون الثاني/يناير. ويقدِّم املركز، 
الدعم  البحرين،  اإلسكان يف  بنك  بتمويل  موقعني وحيظى  الكائن يف 
يف جمال معلومات املباني الذكية والتكنولوجيا والتدريب يف جمال بناء 
استضافهما  اجتماعني  االفتتاح عقد  وأعقب  للبيئة.  املراعية  املساكن 
البحرين ومجعا سويا خرباء  والتكنولوجيا يف  االستثمار  ترويج  مكتب 

حول تكنولوجيا املباني الذكية وإدارة املياه.
هبا  يوجد  اليت  املدينة  بروكسل،  يف  اليونيدو  مكتب  وحيتفظ   
مقر االحتاد األوروبي، بصالت وثيقة مع املفوضية األوروبية والربملان 
مع  تعاونه  نطاق  توسيع  املكتب  واصل   ،2010 عام  وطوال  األوروبي. 
السياسات  يف  األمهية  متزايد  بدور  واالضطالع  األوروبي  االحتاد 
اإلمنائية بالتشاور الوثيق مع املؤسسات األوروبية. وقابل املكتب عددا 
من كبار املسؤولني نيابة عن اليونيدو، وساعد على توثيق الروابط بني 

املقر واهليئات األوروبية يف بروكسل.
يرتبط  فكان  السنة،  خالل  املكتب  عمل  من  األكرب  اجلزء  أما   
وثيقة يف  مشاركة  املكتب  فقد شارك  أفريقيا.  اليونيدو يف  بأنشطة 
صياغة خطة العمل املشرتكة بني االحتاد األوروبي وأفريقيا )2011-
2013( من أجل حتسني تنافسية وتنويع الزراعة والصناعة األفريقيتني 
إىل جانب عقد امللتقى االقتصادي األفريقي األوروبي الرابع. وجيمع 
يف  األفريقية  األوروبية  القمة  انعقاد  عشية  عُقد  الذي  امللتقى، 
تشرين الثاني/نوفمرب يف طرابلس، منظمي املشاريع واملستثمرين من 
القطاعني العام واخلاص من كلتا القارتني ملناقشة سبل حتسني مناخ 
االستثمار واألعمال وتوسيع نطاق األعمال يف أفريقيا )انظر الفصل 
3(. وحظي امللتقى بدعم اليونيدو خبربهتا الواسعة يف جمال التعاون 
عروض  عدة  بروكسل  يف  اليونيدو  وقدَّم ممثل  اخلاص.  القطاع  مع 
واحمليط  والكاريب ي  أفريقيا  دول  جمموعة  سفراء  للجنة  إيضاحية 
أنشطة  على  إلطالعهم  األفريقية  اجملموعة  لسفراء  وكذلك  اهلادئ 
اليونيدو والتمهيد للتعاون يف املستقبل. كما ألقى كلمات رئيسية يف 
الذي  أفريقيا  مونتانا حول  كرانس  ملتقى  فيها  اجتماعات عدة، مبا 

عُقد يف نيسان/أبريل يف بروكسل.
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بروكسل  يف  املتحدة  األمم  فريق  يف  عضو  بروكسل  ومكتب   
الكاملة  اجملموعة  تشمل  وبرناجما  وصندوقا  وكالة   26 من  املؤلف 
والدعم  الفهم  بناء  على  الفريق  ويعمل  املتحدة.  األمم  ألنشطة 
األوروبي  االحتاد  مؤسسات  ضمن  املتحدة  األمم  منظومة  ألنشطة 
ولدى مجهور أوسع نطاقا يف أوروبا. ومشلت األنشطة بلورة مواقف 
مشرتكة وتوصيل رسائل رئيسية بشأن مسائل مثل مستقبل السياسة 
اإلمنائية لالحتاد األوروبي أو تغري املناخ أو االقتصاد املراعي للبيئة 
واإلداري بني  املايل  اإلطار  اتفاق  الربجمة من خالل  وكذلك حتسني 
بصفة  بروكسل  مكتب  واشرتك  املتحدة.  واألمم  األوروبية  املفوضية 
جتاه  مشرتك  هنج  اعتماد  أجل  من  االسرتاتيجيات  صوغ  يف  خاصة 

األوروبية. املؤسسات 
من  بثروة  االستعانة  له  يتيح  جنيف  يف  اليونيدو  مكتب  وموقع   
املعلومات واالستفادة من أوجه التآزر ضمن النظام املتعدد األطراف. 
فاملدينة تستضيف 22 منظمة دولية مبوجب اتفاقات مقرّ، و7 منظمات 
شبه دولية، و173 بعثة دبلوماسية دائمة، وما ال يقل عن 700 منظمة 
غري حكومية. ويقدِّم مكتب األمم املتحدة يف جنيف خدمات إىل 500 8 
اجتماع كل عام؛ ومثة عدد كبري من االجتماعات تنظمه منظمات دولية 
اليت  املسائل  االجتماعات الستبانة  تلك  الضروري رصد  ومن  أخرى. 

تكتسي أمهية خاصة بالنسبة إىل عمل اليونيدو.
ويتابع مكتب اليونيدو يف جنيف أوّال بأول عمل املنظمات اليت   
بأنشطة  االضطالع  بفرص  املقرّ  وينبّه  الغايات،  اليونيدو  تقاسم 
أنه  كما  اليونيدو.  بأهداف  الصلة  ذات  املعلومات  وجيمع  مشرتكة، 
التقنية  االجتماعات  اليونيدو يف  يلزم متثيل  اقرتاحات عندما  يقدم 
يف جنيف، ويتوىل، يف الكثري من املناسبات، متثيل املنظمة أو الرتويج 
العديد  يف  املكتب  ويشارك  املطبوعات.  توزيع  طريق  عن  خلرباهتا 
الوكاالت  أو  املتحدة  األمم  تنظمها  اليت  واألحداث  األنشطة  من 

املشرتكة  اجملموعة  مثل  جمموعات  يف  اليونيدو  وميثل  املتخصصة، 
للمصرف  التابعة  اإلنتاجية  والقدرة  بالتجارة  املعنية  الوكاالت  بني 

املركزي األوروبي.
واحتُفل بيوم التصنيع يف أفريقيا لعام 2010، وقد وافق 18 تشرين   
التنافسية من أجل  العام، حتت شعار »الصناعات  الثاني/نوفمرب هذا 
تنمية أفريقيا«. وأقيم حفل هبذه املناسبة اشتُرك يف تنظيمه مع املكاتب 
االقتصادية  للَّجنة  وكذلك  األفريقي  لالحتاد  الدائمة  للبعثة  احمللية 
ألفريقيا ودُعي إليه مجيع البعثات والوفود الدائمة يف جنيف وأطراف 

مهتمة أخرى.
اليونيدو يف جنيف االتصال والتنسيق مع منظمة  ويتوىل مكتب   
التجارة العاملية، وشارك يف تقديم مسامهات اليونيدو إىل االستعراض 
العاملي الثالث للمعونة من أجل التجارة يف إطار منظمة التجارة العاملية، 
إعداد  صعيد  على  وخصوصا   ،2011 متوز/يوليه  يف  سيُعقد  والذي 
الدراسات اإلفرادية. وشارك املكتب بنشاط يف مداوالت جملس اإلطار 
وباملثل،  البلدان منوا.  أقل  مع  لعمله  وقدَّم مسامهات  املعزز،  املتكامل 
اإلطار  عمل  حلقات  يف  اليونيدو  ملشاركة  الرتويج  على  املكتب  ساعد 

املعزز يف هذا اجملال.
وعمل مكتب جنيف مع شعبة املنشآت الصغرية واملتوسطة باملنظمة   
اليونيدو  بني  التعاون  إطار  صياغة  أجل  من  الفكرية  للملكية  العاملية 
واملنظمة الذي يرد وصفه على حنو أمشل أعاله. كما استكشف املكتب 
إقليمية  تنظيم حلقات دراسية  الدويل لالتصاالت جدوى  مع االحتاد 
تشمل االحتاد الدويل لالتصاالت واليونيدو واملنظمة الدولية للتوحيد 
القياسي واللجنة الكهروتقنية الدولية. ويعمل مكتب جنيف حاليا على 

وضع إطار تعاون أكثر منهجية مع االحتاد الدويل لالتصاالت.
اليت  املدينة  يف  موقعه  بفضل  نيويورك،  يف  اليونيدو  ومكتب   
الرئيسي لألمم املتحدة، ال يقتصر عمله على متثيل  يوجد هبا املقرّ 
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اليونيدو يف عدد ال حصر له من األنشطة الرفيعة املستوى فحسب، 
م كذلك طائفة من األنشطة نيابة عن اليونيدو. واجلزء األكرب  بل يُنظِّ
من الدعم الذي قدَّمه مكتب نيويورك يف عام 2010 يرتبط مبجايل 
املتعددة  املبادرات  يف  اليونيدو  مشاركة  وخصوصا  والطاقة،  البيئة 
أعدّ  نيسان/أبريل،  ويف  أعاله(.  )انظر  الطاقة  جمال  يف  األطراف 
بالطاقة  املعين  االستشاري  الفريق  تقرير  إلصدار  نيويورك  مكتب 
م حدثا جانبيا بشأن شبكة املراكز الوطنية لإلنتاج  وتغري املناخ، ونظَّ

األنظف.
بالذكرى  لالحتفال  حدث  يف  املكتب  شارك  أيار/مايو،  ويف   
يف  أطلقها  واليت  املستدامة،  الطاقة  جلزر  العاملية  للمبادرة  العاشرة 
ملساعدة  الدولية  املنظمات  من  احتاد   2000 الثاني/نوفمرب  تشرين 
الدول اجلزرية الصغرية يف جهودها لتحويل قاعدة الطاقة لديها من 
الوقود األحفوري إىل نظام يستند إىل التكنولوجيات املتجددة واملتسمة 
ر احلدث فرصة الستعراض التقدم  بكفاءة استخدام الطاقة. كما وفَّ
املستدامة  التنمية  أجل  من  موريشيوس  اسرتاتيجية  تنفيذ  احملرز يف 
بدء  على  أعوام  مخسة  مضي  بعد  النامية،  الصغرية  اجلزرية  للدول 
مائدة  اجتماع  نيويورك  مكتب  م  نظَّ ذاته،  الشهر  ويف  هبا.  العمل 
الصناعة  بشأن  مانيال  إعالن  ملتابعة  الفلبني  حكومة  مع  مستديرة 
اخلضراء يف آسيا )انظر الفصل 5(. وعُقدت جلسة إحاطة إعالمية 
ألقى  الثاني/نوفمرب، حيث  التصنيع يف أفريقيا يف تشرين  بشأن يوم 
املتحدة  لألمم  العام  واألمني  العامة  اجلمعية  رئيس  من  كل  بيانات 

واملدير العام لليونيدو، أعقبتها حلقة نقاش.
الوثائق  إعداد  يف  احملرز  التقدّم  أيضا  نيويورك  مكتب  ويرصد   
الطاقة  وكفاءة  الصناعة  دور  يُمنح  أن  لضمان  الرئيسية  والتقارير 
ذلك  على  األمثلة  بني  ومن  يستحقها.  اليت  األمهية  عليها  واحلصول 
الوثيقة اخلتامية لنتائج مؤمتر القمة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية 

اليت حتتل فيها هذه املسائل موقعا بارزا.
املكتب  ميثل  املتحدة،  لألمم  العامة  اجلمعية  جلسات  وخالل   
اليونيدو يف خمتلف اللجان، ويقوم باملداخالت نيابة عن املنظمة. ويف 
هذا العام، عرض املكتب تقرير التعاون يف جمال التنمية الصناعية يف 
اللجنة الثانية، وشارك يف عملية املشاورات غري الرمسية اليت أدت إىل 
على  األعضاء  الدول  واتفقت  التقرير.  ذلك  إىل  استنادا  قرار  اعتماد 
جوانب رئيسية يف التقرير من قبيل زيادة الرتكيز على سبل الوصول 
اخلاص يف  القطاع  إلشراك  املتنامية  واحلاجة  املستدامة  الطاقة  إىل 
مع  أخرى  مداخالت  ويف  اليونيدو.  والية  وتعزيز  الصناعية  التنمية 
»جمموعة  الستهالل  جهوده  نيويورك  مكتب  واصل  األعضاء،  الدول 
كشرط  الطاقة  إىل  الوصول  أمهية  على  كما شدد  الطاقة«.  أصدقاء 
أساسي من أجل حتقيق مجيع األهداف اإلمنائية لأللفية، وحصل على 
دعم اجلمعية العامة يف مسعاه إىل أن يُسمّى عام 2012 »السنة الدولية 

للطاقة املستدامة للجميع«.

العمل مع القطاع اخلاص

وقد  احلواسيب.  من  خيلو  عاملا  يتخيلوا  أن  اليوم  لشباب  ميكن  ال 
املصنَّعة  السلع  تصميم  عمليات  على  طرأت  اليت  التغريات  اتسمت 
احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  وشحنها،  واعتمادها  وتغليفها  وإنتاجها 
الثورة الصناعية.  التاريخ منذ  أكثر من أي مرحلة أخرى يف   باالّطراد 
ويكاد ال خيلو جانب من جوانب النشاط اإلنساني من تأثريات احلوسبة، 
من  احلاسوبية  املهارات  األطفال  فيها  يدرس  ال  اليت  البلدان  وتعاني 
حرمان واضح. وهذا هو أحد األسباب اليت جعلت اليونيدو ختتار العمل 
مع بعض أبرز شركات تكنولوجيا املعلومات يف العامل لفائدة األطفال 

والطالب يف بلدان العامل النامية.
هيوليت  اليونيدو وشركة  املاضيني، طبقت  العامني  وعلى مدى   
سنّ  من  للشباب  النطاق  واسع  رائدا  تدريبيا  برناجما   باكارد 
16 إىل 25 عاما لتزويدهم مبهارات إدارة مشاريعهم اخلاصة، مبا يف 
يف  املشاركة  البلدان  بني  ومن  احلاسوب.  تكنولوجيا  يف  دروس  ذلك 
وجنوب  واجلزائر  وتونس  وأوغندا  املتحدة  العربية  اإلمارات  الربنامج 
ونيجرييا.  السعودية  العربية  واململكة  واملغرب  ومصر  وكينيا  أفريقيا 
ويف عام 2010، وُسِّع نطاق تلك اجلهود لتشمل اخلرجيني ومنظمي 
وتُدرَّس  الصغرية.  األعمال  وأصحاب  والطموحني  الناشئني  املشاريع 
يف إطار املنهج التدرييب - الذي يتناسب امسه املختصر، وهو »اليف« 
ملنظمي  التعلّم  »مبادرة  وهو  الكامل،  امسه  مع  »احلياة«(،  )مبعنى 
التكنولوجيا،  باستخدام  الصلة،  ذات  التجارية  املهارات   - املشاريع« 
النمائط  وتُجمّع  وإدامته.  وإدارته  التجاري  املشروع  إطالق  أجل  من 
التدريبية ضمن العناوين العريضة التالية: التخيُّل، التخطيط، البدء، 
قاعات  ويف  اإلنرتنت  شبكة  على  الدورات  وتُقدَّم  االبتكار.  النمو، 
وهؤالء  احملليني.  الشركاء  طريق  عن  وتُتاح  سواء،  حد  على  دراسية 
الوكاالت  أو  الرحبية  غري  املنظمات  من  يكونون  ما  عادة  الشركاء 
احلكومية اليت تنشط فعال يف جمال تنمية تنظيم املشاريع أو التدريب 
الصغرى  املنشآت  بالفعل  تدعم  واليت  املعلومات  تكنولوجيا  يف جمال 
الربنامج.  استدامة  احملليني  الشركاء  مشاركة  وتكفل   والصغرية. 
الصغرية  املنشآت  تنمية  جمال  يف  التدريب  اليونيدو  تتوىل  وبينما 
وتصمِّم  املتطوّرة،  التكنولوجيا  باكارد  هيوليت  تقدِّم  واملتوسطة، 
ر املواد التدريبية، وتُعِدّ املوظفني احملليني إلدارة  املنهج الدراسي، وتوفِّ

برنامج تدريب املدرِّبني.
ويف إطار مشروع مماثل يف أنغوال، تساعد اليونيدو على إدخال   
تنظيم املشاريع كأحد مواضيع الدراسة يف املدارس الثانوية. ويف تشرين 
دوالر  مليون  مببلغ  ستتربع  أهنا  شيفرون  شركة  أعلنت  األول/أكتوبر، 
للمشروع الذي سيكمل الربنامج الوطين بشأن تنمية تنظيم املشاريع يف 
أنغوال. وشيفرون هي أول طرف مانح من القطاع اخلاص يدعم برنامج 
وتُدرَّس  أنغوال.  الثانوية يف  املدارس  املشاريع يف  تنظيم  تدريس  منهج 
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املادة حاليا يف 40 مدرسة يف تسع مقاطعات حيث يشرتك ما يزيد على 
منهج  لتعميم  احلكومة  أساس جتريبـي. وختطط  على  2 طالب   000
تدريس تنظيم املشاريع على البلد بأكمله ليضمّ حنو 000 500 طالب 

حبلول عام 2013.
مصرف  مع  تفاهم  مذكرة  اليونيدو  عت  وقَّ آذار/مارس،  ويف   
مصرفية  جمموعة  وهو  إنكوربوريتد«،  ترانزناشونال  »إيكوبانك 
إيكوبانك  مصرف  مع  اليونيدو  تعمل  وسوف  رائدة.  أفريقية 
الصناعية  التنمية  خالل  من  أفريقيا  يف  االقتصادي  النمو  لتعزيز 
أن  ميكن  اليت  املهمة  للمسامهة  اليونيدو  من  وإدراكا  املستدامة. 
ظلّت  فإهنا  االسرتاتيجية،  أهدافها  إىل  اخلاص  القطاع  يقدمها 
القطاع  من  املصلحة  أصحاب  مع  التعاون  لرتتيبات  بنشاط  تروج 
يف  بلدا   30 يف  نشاطه  إيكوبانك  مصرف  وميارس  اخلاص. 
اليونيدو  ترّكز  وسوف  وجنوهبا.  وشرقها  ووسطها  أفريقيا  غرب 
ومصرف إيكوبانك يف املقام األوّل على األعمال التجارية الزراعية 
النظيفة.  والتكنولوجيات  املتجددة  والطاقة  الزراعية  والصناعات 
لفائدة  خاصة  تدابري  اخلاص  القطاع  منو  دعم  يشمل  وسوف 

والشباب. النساء  من  املشاريع  منّظمي 
املعتمد  املعهد  مع  اتفاقا  اليونيدو  عت  وقَّ آب/أغسطس،  ويف   
اململكة  يف  مقرّها  حكومية  غري  منظمة  وهو   - واإلمداد  للمشرتيات 
التعجيل  على  للمساعدة  معا  املؤسستان  مبقتضاه  ستعمل   - املتحدة 
بنمو قطاع الصناعات التحويلية اخلاص يف البلدان النامية عن طريق 
الصناعات  جمال  يف  واملتوسطة  الصغرية  التجارية  املنشآت  ربط 
التحويلية يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية بسالسل اإلمداد العاملية. 
ومن خالل برنامج اليونيدو للتعاقد من الباطن والشراكة، سوف تتيسّر 
املورِّدين  قدرات  بشأن  معلومات  على  احلصول  سبل  املعهد  ألعضاء 

أكثر قدرة على  أن يصبحوا  الربنامج مما سيساعدهم على  بلدان  يف 
املنافسة يف الوقت الذي يدعمون فيه منو املنتجني احملليني.

شراكات مع األوساط األكادميية

تكتسي الشراكات مع اجلامعات واملعاهد أمهية خاصة لدى اليونيدو 
الصناعية.  التنمية  جمال  يف  رائدة  فكرية  كجهة  دورها  حيث  من 
من  العديد  مع  القائمة  الروابط  املنظمة  عزّزت   ،2010 عام  وطوال 
اجلامعات، واستكشفت جماالت االهتمام املشرتك مع جمموعة جديدة 
من اجلامعات. ويُذكر منها، ضمن جامعات أخرى، جامعات ومعاهد 
للتعليم العايل يف كل من: اإلمارات العربية املتحدة وأوغندا وأوكرانيا 
املتحدة  تنـزانيا  ومجهورية  وبوروندي  وبربادوس  والربازيل  وإيرلندا 
نام وكندا وكوت  والدامنرك وزامبيا والسنغال والصني وغانا وفييت 
ونيجرييا  والنمسا  وموزامبيق  املتحدة  واململكة  ومايل  وكينيا  ديفوار 

والواليات املتحدة األمريكية.
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برنامج	تدريب	اخلرجيني	اجلامعيني	يف	تونس.
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وحظي املدير العام بتقدير جامعة تريي يف نيودهلي عندما مُنح،   
الرتويج  الفخرية جلهوده يف  الدكتوراه  يف شهر تشرين األول/أكتوبر، 
للتنمية الصناعية املستدامة يف البلدان النامية واالقتصادات اليت متر 

انتقالية. مبرحلة 
اليونيدو يف  مبادرة طورهتا  هو  االبتكار  اجلامعي يف  والكرسي   
عام 2006 بالتعاون مع ثالث جامعات أوروبية، هي: جامعة غراتس 
للتكنولوجيا يف النمسا، وجامعة ميالنو للعلوم التطبيقية يف إيطاليا، 
وجامعة دلفت للتكنولوجيا يف هولندا. وكشريك منتسب إىل املبادرة، 
للمبادرة  األوىل  األنشطة  بني  ومن  هلا.  التقين  الدعم  اليونيدو  تقدِّم 
ومبجرد  االبتكار.  يف  اجلامعية  الكراسي  من  عاملية  شبكة  إنشاء 
استكمال الشبكة، متكنت املبادرة، يف عام 2010، من توأمة اجلامعات 
اجلامعات  مع  املتوسط  األبيض  البحر  حول  النامية  البلدان  يف 
تعمل  املنطقة،  يف  الصناعات  طلب  على  وبناء  الثالث.  األوروبية 
الصناعية  للمشاكل  احللول  إجياد  أجل  من  سويا  املتوأمة  اجلامعات 
يف بلداهنا املختلفة. واجلامعات املشرِتكة حاليا يف املبادرة هي جامعة 
القاهرة يف مصر، وجامعة القديس يوسف يف لبنان، وجامعة احلسن 
السورية،  العربية  اجلمهورية  يف  حلب  وجامعة  املغرب،  يف  الثاني 
عام  وخالل  تونس.  يف  بصفاقس  للمهندسني  الوطنية  واملدرسة 
الربنامج  املنطقة إلطالق  يف  االجتماعات  من  سلسلة  عُقدت   ،2010
الذي جيري تنفيذه حاليا. وتعمل اليونيدو والكرسي اجلامعي حاليا 

على توسيع الرقعة اجلغرافية اليت تشملها هذه املبادرة.
الدولية  السنة  باعتباره   2010 عام  املتحدة  األمم  أعلنت  وقد   
إىل  بأسره  والعامل  الدولية  املنظمات  ودُعيت  البيولوجي،  للتنوع 
سطح  على  احلياة  تنوع  على  للمحافظة  تدابري  من  يلزم  ما  اختاذ 

الدولية  الشبكة  اليونيدو  أطلقت  الدعوة،  لتلك  واستجابة  األرض. 
آذار/ يف  عُقدت  دولية  ندوة  أثناء  الصناعية  األحيائية  للتكنولوجيا 
النباتية  التكنولوجيا األحيائية  مارس يف فيينا، يف شراكة مع معهد 
بدعم  الشبكة  وحتظى  بلجيكا.  يف  خِنت  وجامعة  النامية  للبلدان 
األحيائية  التكنولوجيا  أجل  من  العلمي  االستئماني  الصندوق  من 
الشبكة  وهتدف  واليونيدو.  فالندرز  والية  بني  املشرتك  الصناعية 
األحيائية  التكنولوجيات  إىل  الوصول  على  أعضائها  مساعدة  إىل 
تضيف  وسوف  املستدامة.  الصناعية  التنمية  أجل  من  وتطويرها 
بالقدر  املستغلة  غري  األحيائية  للموارد  اقتصادية  قيمة  الشبكة 
والعمليات  التقنيات  استخدام  خالل  من  املكتشفة  غري  أو  الكايف 
حفز  إىل  تسعى  وهي  األحيائية.  التكنولوجيا  جمال  يف  اجلديدة 
واجلنوب،  الشمال  بني  وفيما  اجلنوب  بلدان  بني  فيما  الشراكات، 
الرقابة  وأجهزة  الصناعة  وقطاع  العمومية  البحثية  املؤسسات  بني 
أجل  من  والتكنولوجيا  اخلربات  تقاسم  على  احلريصة  التنظيمية 
ختفيف  ثمّ  ومن  البيولوجي  التنوع  من  اقتصادية  قيمة  استخالص 

الكائنات احلية. الضغط عن 
من  الكثري  مع  شراكات  اليونيدو  فيه  عقدت  الذي  الوقت  ويف   
فقد  خمتلفة،  ومهام  مشاريع  بشأن  العامل  حول  الوطنية  اجلامعات 
أخذت يف االعتبار كذلك ثروة املعارف واخلربات املتاحة جلامعة األمم 
العام  األمني  من  1973 مببادرة  عام  طوكيو  أُسست يف  اليت  املتحدة، 
األسبق يو ثانت. ويف عام 1984، أُسس املعهد العاملي لبحوث االقتصاد 
اإلمنائي التابع جلامعة األمم املتحدة، يف هلسنكي، فنلندا، كأول مركز 
تابع للجامعة يف جمال البحث والتدريب. ويف عام 2006، أقامت جامعة 
األمم املتحدة شراكة مع معهد البحوث االقتصادية لالبتكار والتكنولوجيا 
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للبحث  مشرتك  مركز  إنشاء  أجل  من  هولندا  يف  ماسرتخيت  جبامعة 
للعوامل االجتماعية والسياسية  املركز فهما متعمقا  والتدريب. ويتيح 
براجمه  وتتناول  واالبتكار.  التكنولوجي  التغري  تدفع  اليت  واالقتصادية 
بالسياسة  املتعلقة  املسائل  من  واسعة  جمموعة  والتدريبية  البحثية 
والتكنولوجيا  للعلوم  والدولية  الوطنية  احلوكمة  خيص  فيما  العامّة 
واالبتكار مع الرتكيز خصوصا على اإلبداع واالنتشار وسبل احلصول 

على املعرفة.
اضطلعت  اليت  املشرتكة  البحثية  األنشطة  أحد  ومتثَّل   
لالبتكار  االقتصادية  البحوث  معهد  مع  بالتعاون  اليونيدو  هبا 
التابعني  اإلمنائي  االقتصاد  لبحوث  العاملي  واملعهد  والتكنولوجيا 
إصدار  على  التعاون  يف   2010 عام  خالل  املتحدة  األمم  جلامعة 
اجلديدة  والتحديات  التصنيع  هو مسارات حنو  مؤقتا  عنوانه  كتاب 
والنماذج املستحدثة، ستصدره دار جامعة أكسفورد للنشر. ويدرس 
الكتاب مسائل ذات صلة بعمل اليونيدو مثل التنمية الصناعية اليت 
املناخ،  وتغري  الصناعية  والسياسات  أفريقيا،  يف  الزراعة  تقودها 

املشاريع. تنظيم  وتنمية 

إيصال الرسالة
الرخاء.  أجل  من  به  موثوق  كشريك  بصورهتا  اليونيدو  تفخر 
وتبادل  احلوار  تستدعي  فهي  االجتاه،  ثنائية  عملية  والشراكة 
على  تظل  أن  على  اليونيدو  وحترص  منتظم.  حنو  على  املعلومات 
ويف  معهم.  تتعامل  من  وطموحات مجيع  أنشطة  بشأن  جيّد  اطالع 
الوقت ذاته، فإن جزءاً مهماً من دورها يتمثل يف ضمان أن يبقى من 

 - داخلها  حيدث  مبا  كامل  اّطالع  على  املنظمة  أنشطة  أمر  يهمهم 
منظومة  وأعضاء  املاحنة  واجلهات  املستفيدة  البلدان  هؤالء  ويشمل 
احلكومية  غري  واملنظمات  األخرى  الدولية  واملنظمات  املتحدة  األمم 
اليونيدو  يدعمون  الذين  الضرائب،  ودافعي  األكادميية  واألوساط 

عن طريق حكوماهتم.
العامل  أحناء  كل  من  للناس  الفرصة  أتيحت  العام،  وطوال   
لالطالع على أنشطة اليونيدو عن طريق التقارير اليت بثتها خمتلف 
وعُرضت  »يوتيوب«.  املعروف  الشبكي  املوقع  أو  التلفزيونية  القنوات 
جهود املنظمة يف جمال الصناعة اخلضراء يف أحد إعالنات اخلدمة 
مؤمتر  وبعد  وأثناء  قبل  إنرتناشونال«،  إن  إن  »سي  قناة  على  العامة 
املكسيك،  كانكون،  يف  عُقد  الذي  املناخ،  تغري  بشأن  املتحدة  األمم 
مسائل  تكتسيها  اليت  األمهية  إىل  ونظرا   .2010 عام  هناية  ُقبيل 
املدير  الراهنة، فقد حظي  املرحلة  العاملية يف  املناقشات  الطاقة يف 
األمم  شبكة  من  كل  ورئيس  اليونيدو  رئيس  بصفته  لليونيدو،  العام 
وتغري  بالطاقة  املعين  االستشاري  والفريق  بالطاقة  املعنية  املتحدة 
الدولية.  اإلعالم  وسائل  يف  النطاق  واسع  إخباري  باهتمام  املناخ، 
البث  شبكات  من  الكثري  معه  أجرهتا  مقابالت  يف  ضيفا  كان  كما 
وروسيا  واجلزيرة  سي  بي  وبي  إن  إن  سي  فيها  مبا  الرئيسية، 
اليوم. كما أجرى معه مقابالت مراسلو وسائل إعالم مطبوعة، مبا 
ودياريو  بريسه  ودي  جيوغرافيك  وناشيونال  تاميز  نيويورك  فيها 
منها،  عاملية،  إخبارية  وكاالت  جانب  إىل  وشينخوا،  إكونوميكو 
األنباء  ووكالة  الفرنسية  األنباء  وكالة  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على 
يف  العام  املدير  آراء  حتمل  نصوص  نُشرت  كما  ورويرتز.  اإلسبانية 

أكثر من 30 بلدا.
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"هذا الربنامج أضاف	ُبعدًا	جديدًا	لتعليم	تنظيم	املشاريع.	وحنن،	بصفتنا	الوكالة	
الوطنية	لتنمية	الشباب،	لدينا	القدرات	واملوارد	ملساعدة	الشباب	على	بدء	أعماهلم	اخلاصة،	

ومعظمهم	لديه	املهارات	واملعرفة	الالزمة	لذلك	…	لكن	ماذا	عن	اجلانب	التجاري	يف	
األمر	وماذا	عن	املهارات	واملعرفة	التجارية؟	ذلك	سؤال	لطاملا	تفّكرت	فيه.	وعندما	أطلعت	

	هذا	هو	املطلوب!" اليونيدو	وهيوليت	باكارد	الوكالَة	على	برنامج	»اليف«،	عرفت	أنَّ
السيدة	لني	بايز،	كبرية	املديرين	اإلداريني،	الوكالة	الوطنية	لتنمية	الشباب،	جنوب	أفريقيا.



تتيح  وآنيا،  بانتظام  الصحفية  البيانات  إصدار  خالل  ومن   
وقوعها  فور  واإلجنازات  األحداث  أبرز  بشأن  التفاصيل  اليونيدو 
الدولية واألوساط األكادميية واملنظمات غري  تقريبا لوسائل اإلعالم 
كما  كثب.  عن  املنظمة  أنشطة  تتابع  اليت  اجلهات  وسائر  احلكومية 
على   2010 عام  يف  الصادرة  الثمانون  الصحفية  البيانات  عُرضت 
الناس فرصة االطالع فورا  لعامة  يتيح  الشبكي، مما  اليونيدو  موقع 
اليونيدو  وموقع  املنظمة.  داخل  تدور  اليت  املهمة  األحداث  كل  على 

الشبكي متاح اآلن باللغة الفرنسية، وقد اتسع نطاق عرضه ألنشطة 
الوسائط  استخدام  اتسع نطاق  كما  السنة.  وأحداثها طوال  اليونيدو 

املتعددة وشبكات التواصل االجتماعي.
مطوية  إصدار  األخرى  املطبوعة  اإلعالمية  املواد  ومشلت   
الثالثة  الدورة  العام مبناسبة  باللغتني اإلنكليزية والفرنسية يف مطلع 
الضوء  وسلّطت   ،2009 عام  هناية  املعقودة يف  العام،  للمؤمتر  عشرة 
اخلاصة  اإلعالمية  والتغطية  للمنظمة.  العاملي  احملفل  أنشطة  على 
وهذا  اجلديدة.  املبادرات  إىل  االنتباه  تلفت  الرئيسية  املؤمترات  يف 
أثناء مؤمتر أبوجا يف آذار/مارس حيث  املثال،  ما حدث، على سبيل 
لعت وسائل اإلعالم األفريقية والدولية على مبادرة تنمية األعمال  اطَّ

اعتمدت يف  اليت  الزراعية األفريقية،  الزراعية والصناعات  التجارية 
اإلعالم  وسائل  عليها  أُطلعت  اليت  املهمة  األحداث  بني  ومن  املؤمتر. 
وتغري  بالطاقة  املعين  االستشاري  الفريق  تقرير  صدور  العام  خالل 
جانب  إىل  نيويورك،  يف  املتحدة  األمم  مبقرّ  نيسان/أبريل  يف  املناخ 
نّظمته  الطاقة،  إىل  اجلميع  وصول  بشأن  املستوى  رفيع  اجتماع 
يف  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  بشأن  القمة  مؤمتر  أثناء  اليونيدو 
الفصل 5(.  انظر  املعلومات،  املزيد من  أيلول/سبتمرب )لالطالع على 
مواد  وتوزيع  تصميم  األخرى  املناصرة  إىل  الدعوة  أنشطة  ومشلت 
معرض  فيها  مبا  مُحدّدة،  أنشطة  بشأن  إعالنية  ونشرات  تروجيية 
إكسبو 2010 بشنغهاي واليوم العاملي لإلحصاء الذي أُعلن عنه حديثا 

ويوم التصنيع يف أفريقيا لعام 2010.
وأُطلقت يف تشرين األول/أكتوبر رسالة إخبارية فصلية جديدة   
بعنوان يونيدو تاميز كمنرب لتسليط الضوء، مبشاركة خمتلف وحدات 
واحلدّ  املستدامة  الصناعية  التنمية  وإجنازات  أهداف  على  املنظمة، 
يونيدو  وجتمع  اليونيدو.  تقدمه  الذي  الدعم  خالل  من  الفقر  من 
سواء،  حد  على  الشبكي  اليونيدو  موقع  وعلى  ورقيا  املتاحة  تاميز، 
الرسائل اإلخبارية الداخلية القائمة، مما يتيح لليونيدو التكلم بصوت 
 Making It: Industry for Development ودخلت جملة  واحد. 
وسوف  الثاني.  عامها  كبرية  بشعبية  وحتظى  املنظمة  تصدرها  اليت 
الفرنسية  باللغتني  قريبا  اآلن  حتى  الصادرة  األربعة  األعداد  تتاح 

واإلسبانية.
وأحد أفضل السبل للرتويج جلوانب قوة املنظمة وإجنازاهتا هو   
صوت موظفيها. ولضمان أن يكون موظفو املنظمة على اطالع شامل 
شهرية  إخبارية  مقتطفات  يتلقون  فإهنم  املنظمة،  يف  يدور  ما  بكل 
والدويل،  اإلقليمي  املستوى  على  املنظمة  بعمل  تتعلق  اليت  لألحداث 
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« الشراكة عملية ثنائية االجتاه، فهي	
تستدعي	احلوار	وتبادل	املعلومات	على	حنو	منتظم

االحتفال	بيوم	التصنيع	يف	أفريقيا	يف	مركز	فيينا	الدويل.
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على  بفائدة خاصة  ذلك  ويعود  باألخبار.  أسبوعي  موجز  جانب  إىل 
بشأن  ينشر  ما  على  لالطالع  امليدانيني  واملوظفني  املقرّ  موظفي 
مع  املهمة  التطورات  أخبار  العام  املدير  ويتقاسم  منهم.  كل  أنشطة 
لزوّار  الفرصة  أتيحت  كما  املفتوحة.  اللقاءات  يف  مباشرة  املوظفني 

إيضاحية  عروض  من خالل  املنظمة  عن  املزيد  يعرفوا  كي  اليونيدو 
ما  اليونيدو  استقبلت  السنة،  وخالل  خصوصا.  الغرض  هلذا  معدّة 
البلدان من  جمموعه 750 زائرا يف جمموعات من طائفة واسعة من 

مجيع مناطق العامل.
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"جملة Making It تتضّمن	مقاالت	مرّكزة	
حول	املسائل	املهمة	على	صعيد	التنمية	الصناعية.	وبينما	

تتَّسم	املقاالت	بالِقصر	وسهولة	القراءة،	فإهنا	تنقل	
رسائل	واضحة	ومتنوِّعة"

الدكتور	تيلمان	ألتنبريغ،	معهد	التنمية	األملاين،	بون،	أملانيا



مع	أن	احلصول	على	اخلدمات	الصحية	واألدوية	أمر	بديهي	يف	معظم	
البلدان	الصناعية،	فإن	من	املتعّذر	على	البلدان	النامية	اليت	لديها	قدر	
حلماية	 الالزمة	 األدوية	 دوما	 توفر	 أن	 األجنبية	 العمالت	 من	 حمدود	
زيادات	 من	 حدث	 ما	 ومع	 أعدادهم.	 تتزايد	 الذين	 سكاهنا	 أرواح	
يف	 األرواح	 إنقاذ	 يف	 حيوية	 أمهية	 هلا	 اليت	 األدوية	 عرض	 يف	 كبرية	
البلدان	النامية	خالل	العقد	املنصرم،	فإن	الفجوة	بني	ما	هو	الزم	من	
بيد	أن	 مستحضرات	صيدالنية	وما	هو	متاح	منها	ال	تزال	شاسعة.	
األمراض	وأكثرها	 ثالثة	من	أخطر	 أكثر	جتليا	يف	حالة	 الفجوة	 هذه	
استشراء،	أال	وهي	األيدز	وفريوسه	واملالريا	والسل.	كما	أن	قصور	
أمراض	 لعالج	 اجلودة	 مضمونة	 أساسية	 عقاقري	 على	 احلصول	 سبل	
أخرى	ال	يزال	عبئًا	كبريًا	على	البلدان	النامية	بوجه	عام	وأقل	البلدان	
الوقت	 يؤّدي	احلصول	يف	 أن	 أفريقيا،	ميكن	 ففي	 بوجه	خاص.	 منوا	
املناسب	على	األدوية	املالئمة	وبسبل	ميسورة	إىل	درء	ماليني	الوفيات	
سنويا.	ومثة	اعتراف	آخذ	يف	التزايد	يف	السنوات	األخرية	بأن	إنتاج	
األمهية	يف	حتسني	 بالغ	 دورا	 يؤّدي	 أن	 ميكن	 حمليا	 األساسية	 األدوية	
سبل	احلصول	على	املستحضرات	الصيدالنية	اليت	هلا	أمهية	حيوية	يف	
إنقاذ	األرواح.	وحظي	إسهام	اليونيدو	يف	هذا	املجال	باعتراف	عدد	
بت	 من	اهليئات	الدولية،	منها	اجلمعية	العامة	لألمم	املتحدة،	اليت	رحَّ
بصناعة	 اخلاصة	 األفريقي	 االحتاد	 خلطة	 اليونيدو	 من	 م	 املقدَّ بالدعم	

املستحضرات	الصيدالنية.

وتقدمي	 املشورة	 إسداء	 على	 	2006 عام	 منذ	 اليونيدو	 وتواظب	
الدعم	يف	جمال	بناء	القدرات	يف	إطار	مشروع	عاملي	يسعى	إىل	تعزيز	

واتُِّفق	 النامية.	 البلدان	 اجلنيسة	األساسية	يف	 للعقاقري	 املحلي	 اإلنتاج	
يف	تشرين	األول/أكتوبر	على	متويل	مرحلة	ثالثة	من	املشروع	ُيتوّقع	
أن	تستغرق	مدة	سنتني.	ويهدف	هذا	املشروع،	الذي	متوّله	أملانيا،	
يف	هناية	املطاف	إىل	توسيع	نطاق	املنشآت	الصغرية	واملتوسطة	احلجم	
أفريقيا	 يف	 سّيما	 وال	 النامية،	 البلدان	 من	 خمتار	 عدد	 يف	 وتطويرها	
وآسيا.	ويف	حني	أن	إمجايل	قيمة	سوق	املستحضرات	الصيدالنية	يف	
أمريكي	 دوالر	 باليني	 	3‚8 يبلغ	 الكربى	 الصحراء	 جنوب	 أفريقيا	
يسهم	 ال	 أفريقيا	 يف	 املستحضرات	 تلك	 تصنيع	 قطاع	 فإن	 سنويا،	
املائة.	 25	و30	يف	 بني	 تتراوح	 بنسبة	 إال	 القارة	 احتياجات	 بتلبية	
البلدان	 قليل	جدا	من	 للحياة	يف	عدد	 املنقذة	 إنتاج	األدوية	 ويترّكز	
العامل	 يف	 الصيدالنية	 املستحضرات	 إنتاج	 عرى	 وبتوثيق	 األفريقية.	
النامي	فإن	اليونيدو	تسهم	يف	بلوغ	األهداف	اإلمنائية	لأللفية	املتعلقة	
بالصحة	)خصوصًا	اهلدف	6(،	وتعمل	يف	الوقت	نفسه	على	تعزيز	
هذا	 يف	 حمليا	 املضافة	 للقيمة	 وميكن	 استراتيجية.	 أمهية	 ذات	 صناعة	
القطاع	الذي	ينطوي	على	معارف	مّجة	أن	تساعد	يف	توفري	إمدادات	
موثوقة	من	األدوية	اجلنيسة	العالية	اجلودة	بأسعار	معقولة،	وتقّلل	يف	
أيضا	 وتفتح	 التجاري،	 امليزان	 على	 السليب	 التأثري	 من	 نفسه	 الوقت	

فرصا	للتعاون	فيما	بني	بلدان	اجلنوب.

م	 وكان	هذا	هو	املوضوع	الرئيسي	ملناقشة	ُأجريت	يف	حدث	جانيب	ُنظِّ
الثامنة	والثالثني	ملجلس	 الدورة	 الثاين/نوفمرب	على	هامش	 يف	تشرين	
التنمية	الصناعية.	كما	رّكز	احلدث	اجلانيب،	الذي	مجع	بني	مشاركني	
بالرعاية	 املعنيني	 من	 املستوى	 رفيعي	 وممثلني	 تلك	 املجلس	 دورة	 يف	

استجابة اليونيدو لألهداف اإلمنائية لأللفية

"املاليني من الناس يف أفريقيا ميوتون	سنويًا	بسبب	األيدز	وفريوسه	والسل	
واملالريا.	وميكن	منع	وقوع	الكثري	من	الوفيات	من	خالل	احلصول	يف	الوقت	املناسب	على	

األدوية	املالئمة	وبسبل	ميسورة."				كانديه	ك.	يومكياّل،	املدير	العام	لليونيدو
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 برنامج	التدريـب	املتقّدم	يف	جمال	الصناعة	الصيدالنية	
يف	مجهورية	تنـزانيا	املتحدة،	آب/أغسطس	2010.

© اليونيدو

واخلاص،	 العام	 القطاعني	 من	 الصيدالنية،	 واملستحضرات	 الصحية	
على	ربط	الصحة	العامة	بالتنمية	الصناعية	وعلى	حتسني	نوعية	األدوية	
البلدان	 من	 اخلاص	 القطاع	 ممثلو	 وأطلع	 النامية.	 البلدان	 يف	 اجلنيسة	
املتقدمة	والبلدان	النامية	على	حد	سواء	بقية	املشاركني	على	خرباهتم	
املتعلقة	 املسائل	 أنه	نظرا	ألن	 املشاركون	إىل	 املجال.	وأشار	 يف	هذا	
بالصحة	ذات	أمهية	بالغة	يف	حتقيق	األهداف	اإلمنائية	لأللفية،	فإن	من	
شأن	املضي	قدما	يف	تطوير	صناعة	األدوية	حمليا	أن	يؤّثر	تأثريا	إجيابيا	
وكّلفت	 كليهما.	 االقتصادي	 والنمو	 الصحي	 املستوى	 حتسني	 على	
الدول	األعضاء	املدير	العام	صراحة	بتطوير	أنشطة	بشأن	بناء	القدرات	
الالزمة	لصنع	املنتجات	الصيدالنية	حمليا،	وذلك	بالتعاون	مع	وكاالت	
الدولية	 العلمية	 املؤسسات	 ومع	 األخرى،	 وبراجمها	 املتحدة	 األمم	

)املقّرر	م	ت	ص	38/م-7(.

مكانة	 	2006 عام	 منذ	 املكتسبة	 املتعمقة	 املعارف	 حّددت	 وقد	
والتنمية	 الصحة	 فيه	 تتقاطع	 حمور	 يف	 لليونيدو	 ومهمة	 واضحة	
العمومية	إدراج	مكوِّن	 االقتصادية.	ويتطلب	حتقيق	أهداف	الصحة	
التكنولوجيا	 نقل	 تيسري	 الصناعية	يف	هنج	عام.	وال	غىن	عن	 للتنمية	

ووضع	مبادرات	بشأن	السياسات	الصناعية	موضع	التنفيذ	من	أجل	
اجلودة.	 عايل	 إنتاج	 يف	 لتوظيفها	 استثمارات	 من	 يلزم	 ما	 اجتذاب	
ومثة	استجابة	مناسبة	يف	هذا	املضمار	تتمّثل	يف	النهج	الشامل	الذي	
اّتبعته	اليونيدو	-	والذي	اعُتِبر	هنجا	حامسا	يف	التقييم	املستقل	الذي	

ُأجنز	مؤخرا	ملشروع	اليونيدو	العاملي.

وميّثل	حتسني	سبل	احلصول	على	األدوية	بتنمية	قطاع	املستحضرات	
ها	وجيد	 الصيدالنية	يف	البلدان	النامية	حتديا	هائال	يتطلب	دعما	موجَّ
فترات	 مدى	 على	 القدرات	 وبناء	 املشورة	 إسداء	 التوقيت	يف	جمال	
املختلفة.	 للمشاريع	 املحّددة	 املدد	 كثريا	 تتجاوز	 متكّررة	 زمنية	
وسيؤّدي	حتسني	برنامج	اليونيدو	إىل	متكني	املنظمة	من	تلبية	العديد	
وجمموعات	 إضافية	 مناطق	 يف	 والتوّسع	 املختلفة	 االحتياجات	 من	
زيادة	 سيستدعي	 الذي	 األمر	 الطلب،	 حبسب	 إضافية	 منتجات	
املستقاة	حىت	 إىل	خربهتا	 االستناد	 من	 اليونيدو	 تتمكن	 لكي	 املوارد	
معّقدة	 ُيعّد	صناعة	 ما	 تقّدم	يف	 الالزمة	إلحراز	 احللول	 وإجياد	 اآلن	
لتشمل	 بأنشطتها	 التوعية	 نطاق	 بتوسيع	 املطاف	 هناية	 يف	 والقيام	

بلدانا	ومناطق	إضافية.
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03
إننا نقدِّم حلواًل

احلدّ من الفقر 
من خالل األنشطة اإلنتاجية

شهد عام 2010 جتديدا اللتزام اجملتمع الدويل ببلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية. وقد عُقد االجتماع العام 
الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين باألهداف اإلمنائية لأللفية يف أيلول/سبتمرب يف نيويورك. ويف الوثيقة 
الدول  أشادت  األول/أكتوبر،  املؤرّخ 19 تشرين  العامة يف قرارها 1/65  اعتمدهتا اجلمعية  اليت  اخلتامية 
األعضاء »باألمثلة امللهمة للغاية على التقدّم الذي حترزه البلدان يف مجيع مناطق العامل من خالل التعاون 
والشراكات والعمل والتضامن«، مع االعرتاف بأن »عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع ويعانون من 

اجلوع يفوق بليون نسمة، وأن أوجه عدم املساواة بني البلدان وداخلها ال تزال تشّكل حتدّيا كبريا«.

ويتجسّدُ التزامُ اليونيدو ببلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية يف برنامج عمل طموح، وهو برنامج يتسم بالرتكيز، على الرغم من هذا الطموح،   
وجيمع خدمات املنظمة يف إطار ثالث أولويات مواضيعية، هي: احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية، وبناء القدرات التجارية، والبيئة 
والطاقة. ويف جمال األولوية املواضيعية للحد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية - اليت تعاجل من خالهلا اليونيدو اهلدفني 1 و3 من األهداف 
اإلمنائية لأللفية - تسعى املنظمة إىل تعزيز العمل على احلد من الفقر بشكل دائم من خالل هتيئة قدرات إنتاجية مناسبة من شأهنا أن متكن 
البلدان من تنويع هياكلها االقتصادية واكتساب قدرات تنافسية وزيادة مستويات القيمة املضافة وهتيئة فرص عمل الئقة. ويصف هذا الفصل من 
التقرير السنوي اخلدمات اليت قدمتها اليونيدو يف عام 2010 يف إطار هذه األولوية املواضيعية اليت حددهتا املنظمة يف إطار برناجمها املتوسط 

األجل للفرتة 2010 - 2013.



وابتغاء معاجلة مسألة الفقر يف املناطق اليت تشتد فيها وطأته،   
ومعظمها   - منوا  البلدان  بأقل  خاص  اهتمام  إيالء  اليونيدو  تواصل 
يقع يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى - وكذلك املناطق والقطاعات 
الكائنة يف البلدان الصناعية اجلديدة اليت ما زالت احلاجة إىل احلد 

من الفقر فيها حقيقة من احلقائق احملزنة.

وختص األمم املتحدة بعنايتها البلدان اليت تواجه أعتى حتديات   
اليت حضرت  األعضاء  الدول  اتفقت  حينما   1968 عام  منذ  التنمية 
على  نيودهلي  يف  )األونكتاد(  والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر 
طلبت  التالية،  السنة  ويف  منوا.  البلدان  بأقل  خاصة  فئة  إنشاء 
للمشاكل  شامال  فحصا  جيري  أن  العام  األمني  إىل  العامة  اجلمعية 
اخلاصة اليت تواجه أقل البلدان منوا. ووضعت قائمة تتضمن 25 بلداً 
الناتج احمللي اإلمجايل  الفرد فيها من  األقل منوا حبكم نصيب  تعد 
أقرهتا  اليت  القائمة  وهذه  الكبار.  بني  فيها  األمية  معدالت  وكذلك 
أعوام  ثالثة  كل  مرةً  تُستعرض   1971 عام  العامة أصال يف  اجلمعية 

وهي تضم يف الوقت الراهن 48 بلداً.

وكانت مذكرة التفاهم اليت وّقعتها اليونيدو واحلكومة الرتكية يف   
برنامج مشرتك  تطوير  العمل على  البدء يف  إشارة  عام 2008 مبثابة 
تطوير  إىل  خاص  بوجه  التعاون  ويهدف  منوا.  البلدان  أقل  لدعم 
الصناعات الزراعية واملشاريع الصغرية واملتوسطة بغية فتح املزيد من 
بدوره إىل  يؤدي  املستدام، مما  االقتصادي  النمو  وتعزيز  العمل  أبواب 
احلد من الفقر وتوفري األمن الغذائي. وسوف تنهض تركيا أيضاً بدور 
األمم  البلدان منوا عندما تستضيف مؤمتر  بأقل  االرتقاء  رئيسي يف 
أيار/ يف  ينعقد  سوف  الذي  منوا  البلدان  بأقل  املعين  الرابع  املتحدة 
البحوث  مع جملس  اليونيدو  تنظم  اسطنبول. وسوف  مايو 2011 يف 
الرتكي حدثا حتضرييا يف شباط/فرباير 2011  والتكنولوجية  العلمية 
وتشكيل  األولويات  حتديد  واالبتكار:  والتكنولوجيا  »العلم  موضوعه 
التقرير  يُدرج  البلدان منوا«. وسوف  أقل  لفائدة  وتنفيذها  السياسات 
اخلاص بذلك احلدث التحضريي ضمن وقائع املؤمتر الرابع وسيكون 
يف  واالبتكار  والتكنولوجيا  بالعلم  اخلاصة  الطريق  خريطة  من  جزءًا 

جمال التنمية.
ويف إطار مشرتك مع غريها من وكاالت منظومة األمم املتحدة،   
املذكور.  الرابع  للمؤمتر  التحضري اخلاصة هبا  أعمال  اليونيدو  بدأت 
وكانت خطوهتا األوىل عقد مؤمتر وزاري يف هناية عام 2009، قبل بدء 
السنوي  التقرير  )انظر  مباشرة  العام  للمؤمتر  عشرة  الثالثة  الدورة 
لعام 2009(. ويف تشرين األول/أكتوبر 2010، دُعي املدير العام إللقاء 
وتشارك  لشبونه  يف  عقد  الذي  الوزاري  االجتماع  يف  رئيسية  كلمة 
ألقل  السامي  املمثل  ومكتب  الربتغالية  احلكومة  من  كل  تنظيمه  يف 
البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية 
مناقشة  االجتماع  من  الغرض  وكان  املتحدة.  لألمم  التابع  النامية 
تنمية  أجل  املالية من  املوارد  تعبئة  العمل على  بتعزيز  الكفيلة  السبل 
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« ابتغاء معاجلة مسألة	الفقر	يف	املناطق	اليت	
تشتّد	فيها	وطأته،	تواصل	اليونيدو	إيالء	اهتمام	

خاص	بأقل	البلدان	منوًا



املساعدات  توفري  فحصت  اليت  اخليارات  وتشمل  منوا.  البلدان  أقل 
الديون  من  واإلعفاء  املباشر  األجنيب  واالستثمار  اخلارجية  اإلمنائية 
لتنشيط  املبادرات  من  متكاملة  جمموعات  وتوفري  الديون  وجتميد 
االقتصاد والتخفيف من حدة األزمات على صعيد العامل وتدبري موارد 
الالزم،  التمويل  توفري  أجل  من  املوارد  من  مبتكرة  وضروب  وطنية 
مبا يشمل ختصيص حقوق سحب خاصة واالستفادة من التحويالت 

الواردة من املهاجرين.
وقد سامهت اليونيدو أيضا مبُدخالت جوهرية يف وثائق خمتلفة   
بينها مذكرة أعدت  الرابع. وكان من  املؤمتر  أن ينظر فيها  املقرر  من 
بالتعاون مع األونكتاد، وتتضمن مُدخالت مقدمة من أعضاء آخرين يف 
اجملموعة املشرتكة بني الوكاالت واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية، 
وسوف  املتحدة.  األمم  ملنظومة  التنفيذيني  الرؤساء  جمللس  التابعة 
تُفحص مذكرة املفاهيم يف حدث خاص سوف ينظم بشأن دور التجارة 
للجميع  والشاملة  املستدامة  التنمية  حتقيق  يف  اإلنتاجية  والقدرة 
بشأن  سياساتية  مذكرة  أيضا  اليونيدو  وأعدت  الرابع.  املؤمتر  خالل 
الصناعات اخلضراء يف أقل البلدان منوا ومذكرة منفصلة تعرض فيها 
جوانب املساعدة التقنية اليت توّفرها اليونيدو ألقل البلدان منواً وورقة 
الورقة  هذه  تُناقش  وسوف  الطاقة.  خدمات  بشأن  خلفية  معلومات 
من  باحلدّ  الكفيلة  السبل  النظر يف  بغية  للمؤمتر  السابق  احلدث  يف 
املخاطر اليت ميكن أن تتعرّض هلا أقل البلدان منوا من جراء تغيّر املناخ 
وتدهور الرتبة وفقدان التنوّع األحيائي، ومن املقرّر أن يُنّظم هذا احلدث 
يف شباط/فرباير 2011 يف نيويورك. وسوف تشارك اليونيدو أيضا يف 
نشاط حتضريي يف آذار/مارس 2011 سوف يُعقد يف نيويورك بشأن 
وخاصة  اجلميع،  أمام  األساسية  اخلدمات  من  االستفادة  أبواب  فتح 

فيما يتعلق باحلصول على الطاقة.

العامة  اجلمعية  به  أناطتها  اليت  الوالية  وفق  املؤمتر،  ومن شأن   
بني  جديد  من  متضافرة  شراكة  اعتماد  إىل  يؤدي  أن  املتحدة،  لألمم 
أقل البلدان منوا وشركائها يف التنمية للعقد القادم. ويسعى املنظمون 
فيهم  مبن  املصلحة،  أصحاب  مجيع  بني  نشطة  شراكة  إقامة  إىل 
التجارية  والرابطات  اخلاص  والقطاع  املدني  واجملتمع  احلكومات 
والدوائر األكادميية ودوائر اإلعالم من أجل تعبئة التضامن العاملي مع 

أقل البلدان منوا.
وقد تلّقت اليونيدو مؤخرا العديد من طلبات احلصول على املشورة   
إىل  تسعى  اليت  األعضاء  الدول  من  السياساتي  والدعم  االسرتاتيجية 
استحداث عملية تغيري هيكلي وتنويع صناعي يف اقتصاداهتا. ومل تتوانَ 
اليونيدو فقد اختذت خطوات بالفعل لالستجابة لتلك الطلبات يف كل 
من بوتسوانا وتوغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية والرأس األخضر 
ورواندا وزميبابوي والسودان وسرياليون وغانا والكامريون وكوت ديفوار 

والكونغو وليسوتو.
من خالل  الفقر  من  للحد  املواضيعي  اجملال  معاجلة  إطار  ويف   
األنشطة اإلنتاجية، تواصل اليونيدو تنفيذ برامج بشأن تشغيل الشباب 
واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  وتطوير  الزراعية  املنتجات  وجتهيز 

وتشجيع االستثمار.
والشباب، إن مل تُهيَّأ أمامهم فرص العمل وما مل تتح هلم إمكانية   
حتقيق طموحاهتم، ميكن أن يغدوا خطرا يهدّد االستقرار االجتماعي. 
معدّل  كان  وملا  الثالثني  دون سنّ  تقريبا  السكان  أرباع  ثالثة  كان  وملا 
البطالة بني الشباب يبلغ يف املتوسط 70 يف املائة يف كل من كوت ديفوار 
وسرياليون وغينيا وليربيا، فإن سكاهنا هم األكثر شبابا واألشد فقرا 
يف العامل. واستجابًة إىل مناشدة ملحة للمساعدة من جهات خمتلفة 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  اليونيدو  تكاتفت  املصلحة،  أصحاب  من 
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"إنَّ األهداف اإلمنائية لأللفية مل يقصد هبا قّط أن تسري يف اجتاه واحد - 
أي	أن	تكون	شيئًا	تنهض	به	البلدان	الغنية	من	أجل	البلدان	الفقرية	...	فاجلهود	اليت	طاملا	بذلناها	

بوجه	عام	يف	سبيل	التنمية	كانت	ترتكز	دوما	على	التضامن	العاملي	والتشارك	يف	املصلحة	وقوة	احلّس	
اجلماعي	وترابط	املصري	يف	عامل	متشابك."    بان	كي-مون،	األمني	العام	لألمم	املتحدة،	أيلول/سبتمرب	2010

على اليمني:	زيارة	املدير	العام	إىل	مويامبا،	سرياليون.	© اليونيدو
على اليسار:	تدريب	على	تنظيم	املشاريع	للشباب	يف	موزامبيق.	© اليونيدو



اإلمنائي ومنظمة العمل الدولية وأمانة شبكة تشغيل الشبان على وضع 
مانو.  هنر  احتاد  يف  الشباب  أمام  الالئق  املنتج  العمل  لتوفري  برنامج 
ومنذ استهالل برنامج هنر مانو يف عام 2008، تدرّب أكثر من 000 5 
املشاريع.  إلقامة  الالزمة  واملهارات  املهنية  املهارات  على  وشابة  شاب 
وخالل النصف األول من العام، تلقى 653 شابا التدريب يف سرياليون 
احلاسوبية  األمية  وحمو  السباكة  بينها  من  مواد خمتلفة  على  وليربيا 
امرأة   1  124 التحقت  غينيا،  ويف  الربط.  بأسلوب  األقمشة  وطباعة 
املواضيع  وكانت  نفسها،  الفرتة  خالل  مماثلة  بدورات  رجالً   845 مع 
ونشر  الوظيفية  األمية  حمو  هي  اإلقبال  من  قدر  بأكرب  حظيت  اليت 
ثقافة إقامة املشاريع. وجرى تدريس مهارات إقامة املشاريع وممارسة 
األعمال التجارية لـ804 2 من الشباب يف كوت ديفوار وأنشئت أربعة 
تبادل  على  للتشجيع  مانو  هنر  بلدان  عواصم  يف  لالتصاالت  مراكز 
على  الشباب  من  أربع عشرة جمموعة  واخلربات. وحصلت  املعلومات 
مِنح لتحسني أو تطوير املشاريع التجارية. وقد شهدت اليونيدو أيضا 
حتقق نتائج باهرة يف براجمها اخلاصة بإقامة املشاريع  الشبابية يف 
ورواندا  األخضر  والرأس  أنغوال  بينها  من  كان  أخرى،  أفريقية  بلدان 
والسنغال والسودان وموزامبيق وناميبيا، حيث كانت الفتيات ممثالت 

أيضا يف هذه الربامج.
وقد استُِهلَّ برنامج ترويج االستثمار يف أفريقيا يف عام 2008   
مصافق  وبرنامج  املستثمرين؛  استقصاءات  هي:  مكوّنات،  بثالثة 
التعاقد من الباطن والشراكات؛ وإنشاء برنامج لرصد االستثمارات. 
 2009 عام  يف  للمستثمرين  الرابع  األفريقي  االستقصاء  واستُِهلَّ 
التمام. وسوف  اآلن على  يوشك  بلداً، وهو  أكثر من عشرين  بتغطية 
تُجَمَّعُ البيانات املستمَدة من االستقصاء يف برنامج رصد االستثمارات 
للسماح لوكاالت ترويج االستثمار بالتعرف على املستثمرين املناسبني 
األعمال  ملمارسة  املهيَّأة  الفرص  اغتنام  على  الشركات  ومساعدة 
اليت  النتائج  من  االستفادة  من  احلكومات  تتمّكن  وسوف  التجارية. 
سياسات  صوغ  على  قدرهتا  تعزيز  يف  االستقصاء  إليها  خيلص 
إىل  التوصّل  جرى  وقد  الصناعي.  لالستثمار  للرتويج  واسرتاتيجيات 
وجنوب  املتحدة  تن زانيا  ومجهورية  أوغندا  مثل  بلدان  مع  اتفاقات 
أفريقيا وزامبيا وغانا وكينيا ونيجرييا على استضافة مراكز مكرّسة 
املستثمرين  بني  الباطن  من  للتعاقد  ترتيبات  لوضع  تروّج  سوف 

األجانب والوطنيني.
التجارية،  أفريقيا لألعمال   - األوروبي  االحتاد  منتدى  وينهض   
الذي تدعمه اليونيدو، بدور رئيسي يف اجلمع بني أصحاب املشاريع 
واملستثمرين من القطاعني العام واخلاص من أفريقيا وأوروبا للتنبيه 
املنتدى  أبرز  وقد  أفريقيا.  يف  التجارية  املشاريع  تنفيذ  أمهية  إىل 
بإمكان  أن  الثاني/نوفمرب  تشرين  يف  طرابلس  يف  عُقد  الذي  الرابع 
برنامج ترويج االستثمار يف أفريقيا أن يشجع على تدّفق االستثمارات 
من  االستفادة  أمهية  جانب  إىل  أفريقيا  يف  اإلنتاجية  القطاعات  يف 

من  أعلى  مستوى  توليد  يف  العملية  التجربة  من  املستمدّة  األدلة 
االستثمارات  لرصد  لربنامج  أويل  منوذج  عُرض  وقد  االستثمارات. 
إقامة  من خالل  البيانات  قوة  على  التدليل  املنتدى حيث جرى  على 
 HDS أكشاك خاصة صمّمت بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وشركة
لالستشارات، وذلك لعرض أمثلة على أنواع التصورات التحليلية اليت 
ميكن استقاؤها من الربنامج. وتضمّن العرض اإليضاحي أيضاً برنامج 
مصافق التعاقد من الباطن والشراكات. وأُنشئت مراكز هلذا الربنامج 
جيري  بينما  ونيجرييا،  وغانا  املتحدة  تن زانيا  ومجهورية  أوغندا  يف 
والكامريون  وزامبيا  إثيوبيا  الراهن يف  الوقت  أخرى يف  مراكز  إنشاء 
وكينيا وموزامبيق. وسوف يرتقى باملركزين التابعني له يف كوت ديفوار 

والسنغال إىل املستويات املطلوبة.
لالستثمار يف  الرتويج  به  ينهض  الذي  احلاسم  بالدور  واعرتافاً   
ترويج  وكاالت  لشبكة  اخلامس  االجتماع  عقد  تقرر  التنمية،  عملية 
لالحتاد  الرابع  املنتدى  انعقاد  مع  بالتوافق  أفريقيا  يف  االستثمار 
يف  الشبكة  تأسست  وقد  التجارية.  لألعمال  أفريقيا   -  األوروبي 
باستثمارات  متصلة  أنشطة  وتنفيذ  لوضع  منرباً  لتكون   2001 عام 
اليونيدو يف منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وعُقد االجتماع 
مكاتب  مع  باالشرتاك  األوروبية  املفوضية  برئاسة  للشبكة  اخلامس 
القطاع  ومؤسسات  لليونيدو  التابعة  والتكنولوجيا  االستثمار  ترويج 
يدعم  أن  إمكانية  بشأن  قرار  باعتماد  االجتماع  واختتم  اخلاص. 
وسائر  االستثمار  ترويج  وكاالت  والية  االستثمارات  رصد  برنامج 

الوسيطة. املنظمات 
األعمال  لتنمية  املستوى  الرفيع  املؤمتر  عُقد  آذار/مارس،  ويف   
للنظر  أبوجا  يف  أفريقيا  يف  الزراعية  والصناعات  الزراعية  التجارية 
يف النُهج الكفيلة بتعزيز النمو والتنوع يف اقتصاديات أفريقيا كأساس 
باالشرتاك  نيجرييا  الفقر. وقد استضافته حكومة  املستدام من  للحدّ 
التابعة  والزراعة  األغذية  ومنظمة  األفريقي  واالحتاد  اليونيدو  مع 
)اإليفاد(.  الزراعية  للتنمية  الدويل  والصندوق  )الفاو(  املتحدة  لألمم 
ومجع املؤمتر حتت مظلته رؤساء الدول واحلكومات والوزراء ومقرِّري 
املتحدة  األمم  لوكاالت  كبار  ممثلني  جانب  إىل  األفارقة  السياسات 
للمؤمتر  الرئيسية  النتائج  من  وكان  املالية.  واملؤسسات  املتخصصة 
الزراعية  والصناعات  الزراعية  التجارية  األعمال  تنمية  مبادرة  إقرار 
املنتجني  ومتوسطي  صغار  بربط  الزراعة  قطاع  ملساعدة  األفريقية 
الزراعيني باألسواق الدولية )انظر اإلطار(. وتتسق املبادرة مع التوافق 
املستجد يف اآلراء يف أفريقيا على أنه إذا أريد للزراعة أن تكون القطاع 
الرئيسي لتحفيز النمو االقتصادي، فينبغي لالستثمارات أن جتاوز حد 
الزراعية  التجارية  األعمال  تنمية  لتشمل  الزراعية  اإلنتاجية  حتسني 
االقتصادية  القوى  من  أيضاً  املبادرة  وتستفيد  الزراعية.  والصناعات 
على  احلافز  جديد  من  تولد  اليت  اإلجيابية  والسياسية  واالجتماعية 

النمو والتنمية يف أفريقيا. 
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« إنَّ مبادرة تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات 
الزراعية األفريقية تستفيد	من	القوى	االقتصادية	واالجتماعية	والسياسية	اإلجيابية	

اليت	تولِّد	من	جديد	احلافز	على	النمو	والتنمية	يف	أفريقيا
Africa’s Agro-industry 
and Agribusiness 
Development Initiative

LOGO
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هتدف	هذه	املبادرة	إىل	إجياد	قطاع	زراعي	يف	أفريقيا	يف	عام	2020 
يكون	مؤّلفًا	من	سالسل	قيمة	زراعية	منتجة	ومرحبة،	وتتصف	مبا	يلي:

ربط	صغار	ومتوسطي	املنتجني	الزراعيني	باألسواق؛ 	•
	توفري	منتجات	من	األغذية	واأللياف	واألعالف	والوقود	ذات	 	•

قيمة	أعلى؛
املسامهة	يف	زيادة	إيرادات	املزارعني؛ 	•

االستفادة	من	املوارد	الطبيعية	على	حنو	مستدام؛ 	•
هتيئة	املزيد	من	فرص	العمل	الرفيع	النوعية. 	•

تدفقات	 زيادة	 هو	 املباشر	 اهلدف	 يصبح	 الغاية،	 هذه	 ولبلوغ	
بتعبئة	 أفريقيا	 الزراعي	يف	 القطاع	 القطاع	اخلاص	يف	 االستثمار	من	

والصناعات	 الزراعية	 التجارية	 األعمال	 تنمية	 أجل	 من	 املوارد	
الزراعية	من	األسواق	املالية	الوطنية	والدولية.	وسوف	تدعم	املبادرة	
األفريقية	 احلكومات	 هبا	 تنهض	 اليت	 اجلهود	 تنسيق	 حسن	 مسعى	
الصلة	وغريها	من	 املتحدة	ذات	 واهليئات	اإلقليمية	وكيانات	األمم	
املعارف	 للتشارك	يف	 القطاع	اخلاص	 الدولية	إىل	جانب	 الوكاالت	
ومواءمة	الربامج	على	حنو	يستخلص	جوانب	التآزر	ويتجّنب	تفتيت	
استثماريًا	 برناجمًا	 أيضًا	 وستدعم	 اإلمنائية.	 اآلثار	 ويعّزز	 املساعي	
األفريقي	 الزراعي	 اإلنتاج	 نسبة	 من	 بعيد	 حّد	 إىل	 يزيد	 سوف	
من	 أكثر	 أن	 القيمة،	حىت	 عالية	 متنوعة	 منتجات	 إىل	 ُيَحّول	  الذي	
املحلية	 األسواق	 يف	 املباعة	 الغذائية	 املنتجات	 من	 املائة	 يف	 	50

والوطنية	سوف	تباع	يف	أشكال	جمّهزة	حبلول	عام	2020.



وتشمل هذه القوى اإلمكانات اليت تُهيئها أسواق األغذية الزراعية   
الوطنية واإلقليمية، والفرص املتزايدة إلنتاج مواد غذائية وطنية ذات 
القارة.  يف  احلضرية  املناطق  لنمو  السريعة  واملعدالت  أعلى،  قيمة 
والصناعات  الزراعية  التجارية  األعمال  تنمية  مبادرة  مع  وبالتماشي 
برنامج  إعداد  من  االنتهاء  على  اليونيدو  توشك  األفريقية،  الزراعية 
لدعم األعمال التجارية الزراعية وتنمية الصناعات الزراعية يف عشرة 

بلدان، وسوف ينفذ باالشرتاك مع الفاو واإليفاد.

وهذه املبادرة تستكملها مبادرة أخرى ترمي إىل مساعدة أفريقيا   
على املضي ُقدماً، وهي خطة العمل من أجل تسريع التنمية الصناعية 
يف أفريقيا اليت وضعها االحتاد األفريقي بالتعاون مع اليونيدو واللجنة 
مؤمتر  عليها  وقد صدّق  املتحدة،  لألمم  التابعة  ألفريقيا  االقتصادية 
وزراء الصناعة األفارقة يف عام 2008 يف جنوب أفريقيا. وتشمل خطة 
و49 مشروعاً  التنفيذ اخلاصة هبا 21 برناجماً  العمل مع اسرتاتيجية 
اليونيدو  وتواصل  الصناعية.  التنمية  من  خمتلفة  جوانب  هبا  تغطي 
تلك  ووضع  هذه  العمل  تنفيذ خطة  اسرتاتيجية  لتطوير  الدعم  توفري 

االسرتاتيجية يف صيغتها النهائية.

وبناءً على طلب االحتاد األفريقي، وضعت اليونيدو اسرتاتيجية   
توجيهية  للجنة  وهيكالً  والتقييم،  للرصد  وإطاراً  املوارد،  لتعبئة 
األول/أكتوبر  تشرين  العناصر يف  ونوقشت هذه  العمل هذه.  خلطة 
مفوضية  من  كل  تنظيمه  يف  تشارك  اخلرباء  من  لفريق  اجتماع  يف 
أديس  واليونيدو يف  ألفريقيا  االقتصادية  واللجنة  األفريقي  االحتاد 
الوثائق اجلاري  أبابا. وجتسدت اآلراء اليت طرحت يف االجتماع يف 
من  أقل  عدد  على  الرتكيز  أيضاً  االجتماع  واقرتح  فيها.  النظر 
خطة  اسرتاتيجية  تنفيذ  الستهالل  كسبيل  األولوية  ذات  اجملاالت 

العمل.
توفر  األفريقي،  االحتاد  مع  املربم  االتفاق  شروط  ومبوجب   
الصناعة  وزراء  مؤمتر  تنظيم  والتقنية يف  املالية  املساعدة  اليونيدو 
عام  يف  أُنشئ  الذي  املؤمتر  وهو  عامني،  كل  يُعقد  الذي  األفارقة 
التنمية  تشجيع  إىل  للحاجة  تتصدى  أفريقيا  لعموم  كمبادرة   1975
منتدى  املؤمتر  هذا  ويوفر  عاجلة.  خبطى  املستدامة  الصناعية 
واستعراض  ملناقشة  املصلحة  أصحاب  وسائر  األفارقة  للزعماء 
أنه يعرب  التقدم اليت حتققت صوب التصنيع يف أفريقيا كما  جوانب 
عن احلقيقة اليت أكدهتا جمدداً على حنو مجاعي البلدان األفريقية 
يف  الصناعة  تؤديه  أن  وينبغي  ميكن  الذي  احملوري  الدور  بشأن 
املقرر أن يعقد  للقارة. ومن  التنمية االجتماعية-االقتصادية  حتقيق 
املؤمتر التاسع عشر لوزراء الصناعة األفارقة يف آذار/مارس 2011 
التنافسية  القدرة  »تعزيز  موضوعه  وسيكون  العاصمة،  اجلزائر  يف 
وحتسينها«.  املضافة  القيمة  زيادة  خالل  من  األفريقية  للصناعات 
ويكاد يكون من املؤكد أن املناقشات سوف تأخذ يف احلسبان نتائج 
الزراعية واألعمال  الصناعات  أبوجا لضمان دمج  وتوصيات مؤمتر 
أعمال  وتغطي  املذكورة.  العمل  خطة  تنفيذ  يف  الزراعية  التجارية 

الحد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية 38 

	من	 « إنَّ أيَّ استراتيجية هتدف	إىل	احلدِّ
ه	إىل	رفع	مستويات	 الفقر	على	حنو	مستدام	جيب	أن	ُتوجَّ

الدخل	يف	الريف	وزيادة	اإلنتاجية	الزراعية

تكوين	سالسل	القيمة	يف	رواندا.
© اليونيدو



اخلاص  للقطاع  جانبياً  حدثاً  اليونيدو  هبا  تنهض  اليت  التحضري 
املتعلقة  واخليارات  والفرص  التحديات  ملناقشة  تنظيمه  املعتزم  من 
حبشد االستثمارات من أجل األعمال التجارية الزراعية والصناعات 

أفريقيا. الزراعية يف 
والتعاون  الغذائية  للسالمة   التنظيمية  األطر  مواءمة  إن   
مها  النباتية  والصحة  الصحي  بالصرف  اخلاصة  التدابري  بشأن 
وبدعم  أفريقيا.  شرق  منطقة  يف  اليونيدو  تنفذه  برنامج  موضوع 
وكينيا  املتحدة  تن زانيا  ومجهورية  أوغندا  متكنت  اليونيدو،  من 
املستهلك.  ومحاية  التجارة  لتنمية  وطنية  حتتية  بنى  إنشاء  من 
تلك  حكومات  من  حكومة  كل  على  عرض  إقليمي  بروتوكول  ووضع 
حتليل  اليونيدو  وأكملت  سالمته.  من  التحقق  بعد  إلقراره  البلدان 
بالنسبة جملموعة   - واملتوقع  احلايل  األداء  بني  التفاوت   - الثغرات 
فالحة  قطاعي  احلجم يف  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  من  خمتارة 
البساتني واألمساك ونظمت عدة أنشطة للتوعية بالسالمة الغذائية 
األنشطة  هذه  تساهم  أن  املتوقع  ومن  اإلقليمية.  دون  املنطقة  يف 
على  املستهدفة  واجلماعات  املختارة  القطاعات  قدرات  تعزيز  يف 

الوصول إىل األسواق احمللية والدولية.
أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  اجلماعة  عن  ممثلون  وزار   
اليونيدو  أفريقيا  لغرب   والنقدي  االقتصادي  واالحتاد  )اإليكواس( 
يف شباط/فرباير ملناقشة مبادرات إلعادة هيكلة الصناعات واالرتقاء 
هبا يف املنطقة. وقد حتققت نتائج إجيابية من تنفيذ اليونيدو لربنامج 
والنقدي  االقتصادي  االحتاد  ببلدان  اخلاص  واالرتقاء  اهليكلة  إعادة 
لغرب أفريقيا. وقد حتّقق تقدم طيب يف عام 2010 يف إنشاء وتعزيز 
القدرات  بناء  يف  وكذلك  اإلدارية  الربنامج  وهيئات  القانوني  اإلطار 
إلعادة  وطنية  برامج  صوغ  ويف  الوطين،  االستشاري  القطاع  يف 

اهليكلة واالرتقاء، ويف دعم العمل على إعادة هيكلة 100 شركة رائدة 
واالرتقاء هبا. وقد تعهدت اليونيدو أيضا بدعم البلدان األفريقية يف 
عملية التفاوض املتصلة باتفاقات الشراكة مع االحتاد األوروبي. وترد 

معلومات إضافية يف هذا الشأن يف الفصل 4.
معظم الناس الذين يعيشون حتت خط الفقر من سكان املناطق   
األرض  من  صغري  حيز  زراعة  على  عيشهم  يف  ويعتمدون  الريفية 
هتدف  اسرتاتيجية  أي  على  جيب  ثم،  ومن  الضئيل.  قوهتم  لكسب 
الدخل  مستويات  رفع  إىل  تُوجه  أن  الفقر  من  املستدام  احلد  إىل 
كخطوة  ضمناً،  هذا  ويعين  الزراعية.  اإلنتاجية  وزيادة  الريف  يف 
احملصول.  جين  بعد  الفاقد  من  واحلد  الزراعي  الناتج  زيادة  أوىل، 
وظائف  إجياد  إىل  تفضي  أن  الزراعية  اإلنتاجية  زيادة  شأن  ومن 
وإدرار الدخل. وال ريب أن هذا يدفع عجلة النمو يف قطاعات أخرى 
من  ويقلل  الغذائي  األمن  من  وحيسن  الوطنية  األسواق  من  ويوسع 
القوى  إقناع  ذاته  الوقت  يف  أيضاً  يعين  أنه  كما  املدن،  إىل  اهلجرة 
املزارع تكون  العمل لدى منشآت خارج نطاق  العاملة باالخنراط يف 
أن  واحلق  الزراعة.  جمال  يف  اإلنتاجية  من  أعلى  عادةً  إنتاجيتها 
االقتصاد  منو  مع  أن  تظهر  العملية  التجربة  من  املستمدة  األدلة 
ناجته  يف  الزراعة  عن  الناشئ  النصيب  متواز  حنو  على  ينخفض 
نسبة  إىل جمرد  البلدان  أفقر  املائة يف  50 يف  من  اإلمجايل  احمللي 
البيانات  هذه  تظهر  هذا،  ومع  املتقدمة.  البلدان  يف  ضئيلة  مئوية 
أمهيًة  تكتسب  الزراعية  السلع  بتجهيز  املضافة  القيمة  أن  نفسها 
متزايدةً يف إمجايل الناتج احمللي مع تطور البلد؛ وهذا النمط مؤكد 

على وجه خاص يف قطاع جتهيز األغذية.
ونقل املوارد من اإلنتاج الزراعي إىل أنشطة التجهيز أعلى سلّم   
اليت جيب معاجلتها  العوامل  دوماً. فمن  اليسري  باألمر  اإلنتاج ليس 
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ضمان	سالمة	صادرات	بنغالديش.
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واإلنتاجية  الزراعية  املُدخالت  املستخدمة على مستوى  التكنولوجيا 
من  القيمة  لسلسلة  الكامل  املدى  على  املهارات  وتنمية  والتجهيز؛ 
واألسواق  الصناعي  والتنظيم  فالتسويق؛  التجهيز  إىل  الفالحة 
تنمية  وخدمات  والنقل؛  الطاقة  قطاعي  التحتية يف  والبنية  الكفؤة؛ 
بيئة  ووجود  التمويل؛  إىل  الوصول  وإمكانية  التجارية؛  األعمال 

مواتية. سياساتية 
وهو،  بنغالديش.  صادرات  أهم  من  هو  )الروبيان(  واجلمربي   
كسائر القشريات، عرضٌة بوجه خاص للتأّثر بالتلوّث الذي قد يصيب 
اليونيدو  انتهت  وقد  التجهيز.  مصانع  يف  أو  فيها  ينمو  اليت  املياه 
مؤخّراً من مشروع ملساعدة بنغالديش على إقامة بنية حتتية وطنية 
خاصة هبا للنوعية لضمان وفاء اجلمربي مبتطلبات السالمة واجلودة 
يف أسواق التصدير. وأتى هذا املشروع يف إطار برنامج دعم اجلودة 
مع  بالتعاون  واسع  نطاق  على  اليونيدو  تنفذه  الذي  البنغالديشي 
يف  اليونيدو  وساعدت  املتحدة.  لألمم  التابع  الدولية  التجارة  مركز 
ودورات  عمل  حلقات  تنظيم  خالل  من  املصائد  إدارة  قدرات  تعزيز 
وجتهيز  تدريبية  أدلة  ووضع  واملدربني،  املختربات  ملوظفي  تدريبية 
حديثة.  حتليلية  مبعدات  املصائد  إلدارة  تابعني  جديدين  خمتربين 
20 موظف  للقطاع اخلاص تدريب حوايل 000  املوجه  الدعم  ومشل 
التصدير.  املزارعني وعمال  القطاع الصناعي إىل جانب  من موظفي 
وخالل العام قيد االستعراض، جهزت اليونيدو خمتربين جديدين من 
حمتويات  وحدثت  اجلودة  ومراقبة  املصائد  على  التفتيش  خمتربات 
زهاء  وُزود  التتبع؛  لتيسري  نظام  واستُحدث  هبما.  املتصلة   املكتبات 
فيه.  سُجلوا  ثم  استعماله،  كيفية  توضح  بتعليمات  مزارع   175  000
حتسني  على  العمل  يف  البنغالديشي  اجلودة  دعم  برنامج  واستمر 
تربية  ويف  التجهيز  مصانع  العاملة يف  للمرأة  بالنسبة  العمل  ظروف 

العمال  حبقوق  بالتوعية  وذلك  الصغري،  اجلمربي  ومجع  اجلمربي 
وتقديم برامج للتدريب على الزراعة املائية وتوفري فصول حملو األمية. 
التجهيز  مصانع  يف  البيئية  للممارسات  استقصائية  دراسة  وأتِْبعَت 
من  واالستفادة  البيئية؛  املعايري  عن  الدراسية  احللقات  من  بسلسلة 
النواتج الثانوية، ونوعية املياه؛ وجرى تدريب ما جمموعه 772 مزارعاً 
على إدارة نوعية املياه، واستحدث نشاط رصد نوعية املياه على مدار 

القيمة. سلسلة 
اسرتاتيجية  إثيوبيا  إىل  اليونيدو  من  املقدمة  املساعدة  وتشمل   
للصناعات الزراعية وخطة عمل تركز على ثالث سالسل للقيمة، هي: 
الكامنة  القوى  إىل إطالق  ترمي  والنب. وهي  الزيتية واحلبوب  البذور 
لدى صغار املالك بربطهم بالسوق وإنشاء جمموعات زراعية - صناعية 
مستدامة يف مناطق جديدة وتطوير آليات لدعم رأس املال االستثماري. 
االسرتاتيجية  وثيقة  على  اإلثيوبية  احلكومة  2010، صدّقت  عام  ويف 
لتطوير  مخسية  خطة  إعداد  يف  واستخدمتها  اليونيدو  أعدهتا  اليت 
والتحول.  للنمو  الشاملة  القطرية  اخلطة  ضمن  الزراعية  الصناعات 
ويف الوقت ذاته، بدأت احلكومة يف تعبئة املوارد لتنفيذ اسرتاتيجيات 

وخطط عمل.
وقد تأثر األطفال يف العراق على وجه خاص باألزمة اإلنسانية   
األغذية  توزيع  انتشار  إىل  أدت  واليت  البلد؛  ذلك  منها  يعاني  اليت 
احتياجاهتم  دون  السكان  من  الكثري  وتركت  التموينية  بالبطاقات 
األضعف  الفئات  كانت  عادةً،  احلال  هو  وكما  الغذاء.  من  الكافية 
من سوء  عانى  من  أشد  - هي  واملسنني  األطفال  أي   - اجملتمع  يف 
لتحسني  مشروعاً  سنوات  مخس  قبل  اليونيدو  وبدأت  التغذية. 
وكان  اللنب.  إنتاج  وحتسني  بزيادة  العراق  يف  املعيشية  األوضاع 
والصناعات  الزراعة  تعايف  للمشروع  اإلمنائية  األهداف  بني  من 
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أسلم؛  غذائي  إنتاج  وتوفري  احلرب،  بعد  ما  مرحلة  يف  الزراعية 
واحلد  اللنب؛  على  الفقراء  املستهلكني  حصول  إمكانية  وحتسني 
األلبان.  قطاع  يف  وظائف  وإجياد  املزارع  مستوى  على  الفقر  من 
بتكنولوجيا  وزود  الديوانية  للدولة يف  واختري مصنع لأللبان مملوك 
يف  تطويره  بعد  رمسياً  املصنع  يفتتح  أن  وتقرر  جديدة.  ومعدات 
آذار/مارس 2011 حبضور وزير الصناعة. وقيّمت اليونيدو املشروع 
عنه  نشأ  وما  األمين  الوضع  ولوحظ  العام  من  األول  النصف  يف 
بعضاً  أن  ورغم  الدوليني.  االستعانة خبدمات اخلرباء  تأخري يف  من 
من  حَسَّن  قد  املصنع  فإن  بعد،  يتحقق  مل  املتوخاة  األهداف  من 
األلبان احلالية، مما  إنتاج  والصحية خلطوط  الصناعية  املمارسات 
أدى إىل حتسني النوعية وحتسني رضاء املستهلك. كما جنح املصنع 
مزارعاً   225 بتدريب  احمللية  باأللبان  اإلمداد  بسلسلة  االرتقاء  يف 
وقبل  املصنع.  إىل  األلبان  مورّدي  من  معظمهم  األلبان،  منتجي  من 
إنتاجه.  يف  املُجّفف  اللنب  سوى  يستخدم  ال  املصنع  كان  التدريب، 
من  يشرتي  املصنع  بدأ  اخلام،  اللنب  نوعية  وحتسّن  التدريب  وبعد 
النتائج األخرى أيضاً حتسني السالمة  املزارعني احملليني. وكان من 
الغذائية ونوعية الغذاء يف مصانع األلبان األخرى يف خمتلف أرجاء 

القطاع اخلاص. البلد، ومعظمها من 
حمصورة  الفقر  وطأة  لتخفيف  املصممة  املشاريع  كل  ليست   
الثقافة  أن  يعلمون  حينما  البعض  يُدهش  وقد  الزراعي.  القطاع  يف 
مستويات  من  وترفع  دخالً  تدر  أن  ميكن  للتسويق  قابلة  سلعة 
األربعة  البلدان  من  هي  اليت  بوتان،  يف  احلال  هو  وهذا  املعيشة. 
مملكة  وهي  اهلادئ.  واحمليط  آسيا  منطقة  يف  منواً  األقل  عشر 
عزلتها  مكنتها  وقد  اهليمااليا،  منطقة  شرق  يف  تقع  ساحلية  غري 
حق.  عن  به  تفخر  غين  ثقايف  تراث  على  احملافظة  من  اجلغرافية 
يف  الثقافة  بدور  تعرتف  سياسة  احلكومة  وضعت   ،2009 عام  ويف 
يف  األمد  الطويلة  التنمية  خطط  باملثل  وتؤكد  املستدامة،  التنمية 
هذا البلد تأكيداً خاصاً على ضرورة انتهاج سبل تشجع على تنمية 
اإلبداعية.  للصناعات  ذاته  الوقت  يف  الرتويج  مع  اخلاص  القطاع 
ويفي مشروع صممته اليونيدو هبذه املتطلبات، وهو الربنامج الرائد 
احلد  أجل  من  الثقافة  على  القائمة  اإلبداعية  للصناعات  للرتويج 
للشباب  الذاتي  والتشغيل  احمللية،  اجملتمعات  وتنشيط  الفقر،  من 
للعمل  بوتان  يف  الكامنة  القوى  إطالق  على  يساعد  وهو  والنساء، 
القطاع اخلاص، وال سيما  الوظائف يف  إقامة املشاريع وإجياد  على 
أثاره من اهتمام  يف املناطق الريفية. كما أن املشروع، إىل جانب ما 
كبري يف أوساط العاملني يف قطاع الصناعات احلرفية، حقق بالفعل 
وزيادة  االبتكار  وتشجيع  املنتج  تطوير  حيث  من  عظيمة  حتسينات 
لتطوير  املؤسسي  الدعم  تعزيز نظام  املشروع على  اإلنتاج. ويساعد 
املضافة  القيمة  ذي  اإلنتاج  وتشجيع  والصغرية  الصغرى  الصناعات 

والربط مع األسواق من أجل ترويج التجارة.

يف  احلجم  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  من  لكثري  ميكن  وال   
البلدان النامية أن تعتمد على قوهتا الذاتية يف الدخول إىل األسواق 
الدولية؛ فهي بال ريب تفتقر إىل ما يلزم من املوارد واملعارف وحجم 
املسرح  على  الفعّالة  القوى  من  تصبح  لكي  الشامل  والتطوّر  اإلنتاج 
تنمية  هنج  أن  طويل  وقت  منذ  به  املسلّم  من  بات  وقد  العاملي. 
التنافسية بفضل ما  القدرة  الذي تتعزَّز فيه  اجملموعات والشبكات، 
حتّققه وفورات النطاق واحلجم من إجنازات وبفضل حتسن إمكانية 
للتعاون  وأداة  اقتصادية  سياسة  هو  واألسواق،  املوارد  إىل  الوصول 
قطاع  إمناء  وإىل  االبتكار  روح  تعزيز  إىل  السواء  على  ترمي  التقين 

املنافسة. بالقدرة على  يتمتع  خاص 

واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  جمموعات  تنمية  دور  حظي  وقد   
اآلونة  يف  كبري  باهتمام  احمللية  اجملتمعات  لدى  الوظائف  إجياد  يف 
من  احلد  إىل  يؤدي  والدخل  دخالً  يدرّ  التوظيف  كان  وملا  األخرية. 
االقتصادية  التنمية  حيفز  سبيالً  اجملموعات  أضحت  فقد  الفقر، 
إما  والعمل  للكسب  فرص  هتيئة  وميكن  واسع.  نطاق  على  احمللية 
االقتصادية  األنشطة  يف  األفقر  احمللية  اجملتمعات  أبناء  بإشراك 
كمنتجني أو عاملني أو أصحاب مشاريع جتارية وإما بالقيام بدالً من 
ختدم  اليت  األسواق  بتعزيز  أو  املشاريع  لفتح  ألنشطة  بالرتويج  ذلك 

كمستهلكني. الفقراء 
ويف عاصمة السلفادور، يعيش أكثر من 30 يف املائة من األسر   
حتت خط الفقر، ومعظمها يقيم يف مساكن دون املستوى الالئق أو 
أدّت  النامي،  العامل  بلدان  من  غريها  غرار  وعلى  فقرية.  أحياء  يف 
سلفادور  سان  مدينة  سكان  يف  سريع  منو  إىل  املدن  إىل  اهلجرة 
مع  وبالتعاون  املساكن.  توفري  إىل  احلكومة  مساعي  فاق  مبعدل 
للمستوطنات  املتحدة  األمم  وبرنامج  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 
أو  توفر  اليت  املشاريع  كفاءة  زيادة  على  اليونيدو  تعمل  البشرية، 
اإلسباني  الصندوق  املشروع  وميوّل  االقتصادية.  املساكن  تسوق 
ثانية  مرحلة  وهناك  لأللفية.  اإلمنائية  األهداف  بتحقيق  املعين 
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« هنج تنمية املجموعات والشبكات 
من	املنشآت	الصغرية	واملتوسطة	هو	سياسة	اقتصادية	

وأداة	للتعاون	التقين	ترمي	على	السواء	إىل	تعزيز	
روح	االبتكار	وإىل	إمناء	قطاع	خاص	يتمّتع	بالقدرة	

على	املنافسة



أحد	أعضاء	جمموعة	حنت	األحجار.
© اليونيدو

« رغم ما تتمتَّع به والية أوريسا من	عراقة	يف	تاريخ	الصناعات	احلرفية	
التقليدية،	فهي	واحدة	من	أفقر	الواليات	اهلندية

جمموعات	 أوريسا	 يف	 احلرفيون	 كوهنا	 اليت	 املجموعات	 بني	 من	
احلرجية	 واملنتجات	 اليدوي	 والغزل	 األحجار	 بنحت	 تشتغل	
جمموعات	 غرار	 وعلى	 اخلفيفة.	 اهلَْنَدسية	 والسلع	 اخلشبية	 غري	
بعض	 تتمثل	 العامل،	 أرجاء	 شىت	 يف	 واملتوسطة	 الصغرية	 الصناعات	
من	أشد	التحديات	اليت	تواجه	جمموعات	أوريسا	يف	احلصول	على	
أوضاع	 وسوء	 امليكنة	 وقصور	 األسواق	 إىل	 والوصول	 االئتمان	
أربع	 لدعم	 برناجما	 اليونيدو	 وضعت	 	،2005 عام	 ويف	 العمل.	
امليكنة	 توفري	 يشمل	 مبا	 الذكر،	 السابقة	 القطاعات	 يف	 جمموعات	
احلديثة.	وبدعم	مايل	من	وزارة	التنمية	الدولية	يف	اململكة	املتحدة،	
ساعدت	اليونيدو	حكومة	أوريسا	على	استحداث	مبادرات	لتنمية	
املباشر	 الدعم	 وغطى	 الوالية.	 عرب	 واسع	 نطاق	 على	 املجموعات	
والربط	 والتنظيم	 الثقة	 بناء	 املختارة	 األربع	 املجموعات	 إىل	 املقدم	

وعقب	 التكنولوجيا.	 وتطوير	 االئتمان	 على	 واحلصول	 باألسواق	
الروابط	 توثيق	 أسفر	 املاضي،	 العام	 يف	 املشروع	 إجناز	 يف	 النجاح	
بني	احلرفيني	واملشترين	عن	حتسني	نوعية	املنتجات	وزيادة	كبرية	يف	
اإلنتاجية	ومنو	ملحوظ	يف	حجم	املبيعات	والدخل،	مما	أدى	بدوره	
واستفادت	 األسر.	 من	 غفرية	 أعداد	 معيشة	 مستويات	 رفع	 إىل	
اإلنتاج	 على	 قدرهتا	 يف	 الثقة	 استعادة	 من	 خباصة	 احلرفية	 املرأة	
الثاين/ تشرين	 يف	 أسبوعني	 ملدة	 أوفدت	 بعثة	 من	 وتبني	 والبيع.	
أن	 اهلند	 يف	 القطري	 املنظمة	 لربنامج	 مستقل	 تقييم	 إلجراء	 نوفمرب	
سواء	 حد	 وعلى	 متاما	 متفقة	 كانت	 أوريسا	 يف	 اليونيدو	 خدمات	
مع	أولويات	اهلند	ورصيد	املنظمة	من	جوانب	الكفاءة	واخلربة	مع	
أجزاء	 يف	 املجموعات	 تنمية	 من	 املكتسبة	 الدروس	 من	 االستفادة	

أخرى	من	اهلند.
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من  احلدّ  إىل  وهي هتدف  اإلسباني،  الصندوق  يدعمها  املبادرة  من 
مع  وبالتعاون  األربع.  بنما  مقاطعات  من  الريفية  املناطق  يف  الفقر 
ومنظمة  والزراعة  األغذية  ومنظمة  اإلمنائي  والربنامج  األونكتاد 
مشاريع  تطوير  على  العمل  يف  اليونيدو  تساعد  العاملية،  التجارة 
صغرى يف قطاعي جتهيز األغذية واملالبس التقليدية يتوىل إدارهتا 

والعمل فيها سكان من أفقر شرائح اجملتمع.
واملنشآت ليست هي وحدها من ميكن أن ينتفع من اجملموعات.   
الواحدة، كما يوحي االسم،  القروية  الصناعية  فمشروع اجملموعات 
الفقر  على  التغلب  على  حمددة  حملية  جمتمعات  أو  قرى  يساعد 
بإدرار سبل مستدامة لكسب الرزق. وجيري ذلك على حنو يستفيد 
تلك  ويعزّز  اجملموعات  فيها  تقع  اليت  املنطقة  متايز  جوانب  من 
للمجتمعات  الثقايف  الرتاث  يعزّز  بذلك  يقوم  إذ  وهو  اجلوانب، 
برنامج  بني  شراكة  عن  املشروع  وينبثق  وقيمها.  املستهدفة  احمللية 
اجملموعات التابع لليونيدو وحكومة اليابان ومركز التعاون الصناعي 
مبادرة  اهلند. ومبزج  والكائن يف  لليونيدو  التابع  اجلنوب  بلدان  بني 
تنمية  يف  اليونيدو  منهجية  مع  اليابانية  واحد«  منتج  واحدة  »قرية 
اجملموعات، بدأ املشروع يف عام 2010 على أساس جترييب يف أربعة 
مواقع يف بلدين، هي: باهري دهار وأواسا يف أثيوبيا وكيسورو ولويرو 

يف أوغندا.
وعقد اجتماع لفريق من اخلرباء بشأن إقامة اجملموعات لصاحل   
خرباء  أجل  من  اليونيدو  مقر  يف  األول/أكتوبر  تشرين  يف  الفقراء 
هذا  وأوروبا؛ وشارك يف  الالتينية  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  التنمية يف 
احلدث أكثر من 30 مهنياً للتشارك يف املعرفة والتعرف على األدوات 
القطاع  تنمية  اسرتاتيجيات  تأثري  تعظم  أن  ميكن  اليت  واملمارسات 
اختيار ورصد  الفقراء. وعُرضت مبادئ توجيهية بشأن  اخلاص على 
للمشاركني  الفرصة  وأتيحت  باجملموعات  اخلاصة  املبادرات  وتقييم 

لالستفادة من جتارب الغري.

الفقر ال يعرف حدودًا

البلدان  أكرب  حتى  الدنيا  قارات  الفقر يف مجيع  يوجد  أن  املمكن  من 
الصناعية املتقدمة حيث ميكن أن يتسرب الضعفاء من ثقوب الشبكة 

االجتماعية.
من  عقدين  قبل  السوق  اقتصاد  إىل  حتوّل  بلد  وهي  وأرمينيا،   
املالية  األزمة  جراء  من  فادحة  بضربة  أصيبت  فحسب،  الزمان 
عام  يف  التعايف  يف  بدأت  وقد   .2009 عام  يف  العاملية  واالقتصادية 
2010، حيث وصل معدل النمو االقتصادي إىل 2.6 يف املائة تقريباً، 
بعض  أنّ  غري   .2011 عام  يف  الرقم  هذا  يتضاعف  أن  املتوقع  ومن 
شرّد  الذي  املدمر  الزلزال  آثار  من  تعاني  زالت  ما  البلد  هذا  أجزاء 

أكثر من 000 500 نسمة يف عام 1988؛ وما زالت الكثري من املباني 
األسر  ملساعدة  مشروع  يف  اليونيدو  وشاركت  هلا.  يُرثى  حالة  يف 
من  للخروج  سبيل  التماس  على  الالجئني،  من  سيما  وال  الضعيفة، 
ربقة الفقر وذلك بتزويدهم باملهارات التجارية وتيسري حصوهلم على 
مع مفوضية  بالتعاون  نُفذ  الذي  واملشروع،  للطاقة.  متنوعة  خدمات 
األمم  وصندوق  اإلمنائي  والربنامج  الالجئني  لشؤون  املتحدة  األمم 
املتحدة للسكان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، يشمل جتديد املباني 
القدمية لتوفري وحدات سكنية لألسر الضعيفة وتشجيع املستفيدين 
منه على االخنراط يف املنظمات اجملتمعية مثل اجلماعات النسائية، 
يشمل  مبا  احلجم،  ومتوسطة  صغرية  مشاريع  إنشاء  يف  واملساعدة 
تقديم قروض الستهالل العمل لنحو 100 منشأة. وقد وفرت اليونيدو 
دعمها من خالل دورات تدريبية على إقامة املشاريع وإدارة املنشآت 
التجارية وتشغيل وصيانة نظم الطاقة املتجددة وتقديم دورات خاصة 
مبقدمي خدمات الرعاية الصحية. كما نظمت جوالت دراسية طافت 
والسياحة  الصناعة  يف جماالت  العاملة  الناجحة  التجارية  باملنشآت 
وّفرت   ،2009 عام  يف  املشروع  استهالل  ومنذ  البلد.  يف  واخلدمات 
الواعدين؛  املشاريع  أصحاب  من  فرداً   850 لنحو  التدريب  اليونيدو 
منها   103 تزاول  أقيمت،  اليت  واملتوسطة  الصغرية  املشاريع  ومن بني 
أبناء اجملتمعات  من  آخرين  للعمل ألفراد  وتوفر فرصاً  بنجاح  العمل 
من  أخرى  جبولة   2011 عام  يف  املشروع  خيتتم  وسوف  احمللية. 
وسوف  اجملاورة.  احمللية  اجملتمعات  إىل  املوجهة  التدريبية  األنشطة 
هلا  يوفر  جتارية  أعمال  الستهالل  خطة   100 جمموعه  ما  يوضع 

التمويل بتكلفة ميسورة.
من  فوائد  بتحقيق  الواعدة  املنطقة  يف  األخرى  املشاريع  ومن   
حيث التنمية املستدامة وإدرار الدخل إنشاء شبكة من مكاتب ترويج 
االقتصادية  اجلماعة  األعضاء يف  الدول  يف  والتكنولوجيا  االستثمار 
األوراسية اليت تتألف يف الوقت الراهن من االحتاد الروسي وبيالروس 
هذه  بعض  يف  زال  وما  وكازاخستان.  وقريغيزستان  وطاجيكستان 
اليت  واملبادرات  السياسات  رغم  الفقراء  من  كبرية  جمموعة  البلدان 
انتهجت يف السنوات األخرية لصاحل الفقراء. ففي قريغيزستان على 
سبيل املثال، يعيش حوايل 35 يف املائة من السكان حتت خط الفقر،  
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« إنَّ النمو االقتصادي املطلوب	للقضاء	
على	الفقر	وبلوغ	األهداف	اإلمنائية	لأللفية	ال	ميكن	
أن	يتحقَّق	إالَّ	من	خالل	االستثمار	وزيادة	اإلنتاجية
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يف املناطق الريفية. ويقدر هذا الرقم يف طاجيكستان بنسبة 60 يف 
للنمو االقتصادي  املنطقة. وال ميكن  بلد يف  أفقر  املائة، مما جيعلها 
أن  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  وبلوغ  الفقر  على  للقضاء  املطلوب 
يتحقق إال من خالل االستثمار وزيادة اإلنتاجية. ويساهم االستثمار 
أموال  رؤوس  بإدخال  اإلنتاجية  منو  يف  التقين  والتغري  الصناعي 
املتصلة  التكنولوجيات  ونقل  جديدة  إدارية  وأساليب  وتكنولوجيات 
بالبيئة وبتحسني املهارات وكفاءة الصناعة. واملشروع مصمّم لتشجيع 
االستثمارات وكذلك تطبيق التكنولوجيات اجلديدة. ومن شأن هذا، 
البيئة ورفع  الفقر وحتسني  القدرات، أن يسهم يف احلدّ من  مع بناء 

مستوى املعيشة يف املنطقة.
 

تقييم  بأهنا  توصف  أن  ميكن  عملية  هو  التكنولوجي  االستبصار 
منطقة  اقتصاد  املستقبل  يف  سيواجهها  اليت  والفرص  لالحتياجات 
ويعترب  والسوقية.  التكنولوجية  االجتاهات  ضوء  يف  ما  بلد  أو 
وهو  التكنولوجي.  التطوّر  سلّم  يف  درجة  أعلى  االستبصار  هذا 

التكنولوجية  واالسرتاتيجيات  السياسات  لصوغ  مدخالت  يوفر 
وعالوة  التكنولوجية.  التحتية  البنية  تطوير  يف  هبا  يسرتشد  اليت 
إدارة  جمال  يف  لالبتكار  الدعم  االستبصار  هذا  يوفر  ذلك،  على 
والنمو.  املنافسة  القدرة على  تعزيز  إىل  ويفضي  ونقلها  التكنولوجيا 
حنو  على  االستبصار  هذا  استخدم  األخرية،  العقود  مدار  وعلى 
دوره  حتوّل  وقد  السياسات.  الستقصاء  اسرتاتيجية  كأداة  متزايد 
وقد  عملياتي.  منحى  ذات  أداة سياساتية  إىل  باملنتج  تُعنى  أداة  من 
على  العمل  تطوير  على  جهودها  األخرية  اآلونة  يف  اليونيدو  رّكزت 
السياسات  صوغ  جمال  يف  االستبصار  من  الضرب  هذا  تطبيق 

القطاعية. واالسرتاتيجيات 
االستبصار  لعملية  اليونيدو  تطبيق  التالية  املشاريع  وتوّضح   

التكنولوجي يف منطقتني وقطاعني خمتلفني كل االختالف.
وميّثل مشروع االستبصار يف فييت نام املكوّن األعلى يف صندوق   
اسرتاتيجية  وضع  إىل  يهدف  وهو  نام.  فيينت  يف  املوحَّدة  اخلطة 
بتوفري   2020 عام  البلد متتد حتى  هلذا  واالبتكار  والتكنولوجيا  للعلم 
والتحديات  الفرص  بشأن  سياساتية  ومشورة  تطلعية  استقصاءات 
توصيات  املشروع  نتائج  توّفر  وسوف  املقبلة.  التغيري  ورؤى  واملخاطر 
خريطة  ورسم  املستقبلية  والرؤى  األولويات  لتحديد  واقعية  سياسية 
العلم  السرتاتيجية  املنشود  املستقبل  بلوغ  كيفية  توّضح  طريق 

والتكنولوجيا واالبتكار يف هذا البلد.
التكنولوجي  باالستبصار  اخلاص  الثاني  املشروع  ويفيد   
أعايل  يف  الواقعة  النائية  القرى  يف  تعيش  اليت  احمللية  اجملتمعات 
سلسلة جبال األنديز يف أمريكا اجلنوبية اليت جتاهد للحصول على 
من  احليوانات  من  وغريها  والالما  األلباكا  حيوانات  من  يسري  رزق 
تضم  اليت  املنطقة  أرجاء  شتى  يف  مستشٍر  والفقر  اجلمال.  فصيلة 

 حلقة	عمل	بشأن	سيناريوهات	استراتيجية	العلم	
والتكنولوجيا	يف	فييت	نام،	2020-2011.

© اليونيدو

« االستبصار التكنولوجي يوّفر	
مدخالت	لصوغ	السياسات	واالستراتيجيات	
التكنولوجية	اليت	ُيسترَشد	هبا	يف	تطوير	البنية	

التحتية	التكنولوجية



أجزاءً من األرجنتني وبوليفيا )دولة-املتعددة القوميات( وبريو، ويعاني 
منه 80 يف املائة تقريباً من السكان. ورغم أن حيواناهتم متّثل مصدراً 
إنتاج األلياف واملنسوجات، فإنّ معظم  قيماً ميكن االستفادة منه يف 
هذا  الستغالل  الالزمة  والوسائل  الدراية  إىل  يفتقرون  القرويني 
املصدر. وقد اقرتح فريق من اخلرباء أوفدته اليونيدو من أجل زيادة 
الصناعية  القطاعات  تنظيم  إعادة  املنافسة  على  والقدرة  اإلنتاجية 

ذات الصلة كسلسلة إنتاجية مستدامة عرب املنطقة. وينبغي أن يشمل 
هذا بدوره اإلطار املؤسسي املتاح للصناعة احلديثة: اخلدمات املالية 
املستقبلية  واألسواق  األساسية  السلع  تبادل  وأسواق  اجلملة  وأسواق 
التعّقب  وإمكانية  اجلودة  ومعايري  باألسعار  املتعلقة  واملعلومات 
النقل  الصادرات ومرافق  االعتماد ووكاالت تسويق  والضوابط ونظم 

التحتية. والبنى 
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 ِحَرف	يدوية	ميارسها	السكان	األصليون	
يف	املنطقة	األندية.
© اليونيدو



وأّدت	األزمة	العاملية	إىل	حدوث	تقارب	ضروري	للغاية	يف	العمل	على	
	 الصعيد	العاملي.	ومن	األدوات	اجلديرة	بالترحيب	الختاذ	تدابري	تصدٍّ
عاملية	فعالة	مبادرات	من	قبيل	مبادرة	األمني	العام	لألمم	املتحدة	اخلاصة	
أو	 العاملية	 الغذائي	 األمن	 أزمة	 بشأن	 املستوى	 الرفيعة	 العمل	 بفرقة	
بيان	الكويال	املشترك	بشأن	األمن	الغذائي	أو	الربنامج	العاملي	للزراعة	
واألمن	الغذائي	أو	اإلصالحات	اليت	ُأجريت	يف	اآلونة	األخرية	يف	جلنة	

األمن	الغذائي	العاملي.

الزراعية	 التجارية	 األعمال	 جتعل	 أن	 بدورها	 اليونيدو	 واختارت	
الزراعة	ليس	 موضوعا	خاصا	يف	عام	2010	على	أساس	أن	تطوير	
االضطالع	 على	 تنطوي	 وإمنا	 فحسب،	 اإلنتاج	 بزيادة	 تتعلق	 مسألة	
بعملية	حتول	شاملة	يف	املناطق	الريفية	وإدراج	املزارعني	ورعاة	املاشية	
ضمن	سلسلة	أنشطة	مضيفة	للقيمة	بدءا	من	املوارد	ومرورا	بالصناعة	
التحويلية	وانتهاء	باألسواق.	فعدم	االستقرار	الدائم	يف	أسواق	الغذاء	
العاملية	يؤدي	إىل	حتويل	عبء	األمن	الغذائي	إىل	العرض	على	الصعيد	
التبادل	عرب	احلدود	غري	جمهزة	مبا	 النماذج	اخلاصة	بعمليات	 املحلي:	
يلزم	ملعاجلة	حاالت	التقنني	ومجود	األسعار	اليت	يتداعى	أمامها	منطق	
املزايا	النسبية.	وحيصل	ثالثة	أرباع	الذين	يعانون	من	نقص	التغذية	يف	
الزراعة	يف	حيازات	صغرية؛	وينبغي	 أفريقيا	على	سبل	معيشتهم	من	
أن	ُيزّودوا،	بصفتهم	ضحايا	اليوم،	بالوسائل	الالزمة	لتلبية	احتياجاهتم	
اخلاصة	كي	يصبحوا	يف	الغد	جزءا	أساسيا	من	مجيع	تدابري	التصدي	

الوطنية	الرامية	إىل	حتقيق	األمن	الغذائي.

خاصة	 ومسامهة	 الغذائي	 لألمن	 االستئماين	 الصندوق	 وبفضل	
ثالثة	 تلبية	 من	 	2010 عام	 يف	 اليونيدو	 متّكنت	 فنلندا	 من	 مقدمة	
الزراعية.	 التجارية	 األعمال	 تنمية	 دعم	 أجل	 من	 مهمة	 مطالب	
لعام	2008  نابعة	من	خطة	عمل	االحتاد	األفريقي	 املطالب	 وهذه	
كانون	 عمل	 وخطة	 أفريقيا،	 يف	 الصناعية	 التنمية	 تسريع	 أجل	 من	
العاملية	 التجارة	 ملنظمة	 واملتكاملة	 الشاملة	 	2009 األول/ديسمرب	
بتنمية	 املعين	 املستوى	 الرفيع	 واملؤمتر	 منوا	 البلدان	 أقل	 لصاحل	
الذي	 أفريقيا	 يف	 الزراعية	 والصناعات	 الزراعية	 التجارية	 األعمال	
 ُعِقد	يف	آذار/مارس.	وبدأ	يف	آب/أغسطس	تنفيذ	مشروع	بعنوان	
والصناعة	 الزراعية	 التجارية	 األعمال	 تنمية	 مبادرات	 »دعم	
أولية	 بصفة	 اليونيدو	 وتستهدف	 الثالثة«.	 األطر	 تنفيذ	 الزراعية:	
يف	 بلدان	 و10	 منوا	 البلدان	 أقل	 من	 بلدان	 	10 منها	 بلدا،	 	12
أفريقيا	جنوب	الصحراء	الكربى،	وذلك	يف	تعاون	وثيق	مع	منظمة	
ألن	 ونظرا	 )اإليفاد(.	 الزراعية	 للتنمية	 الدويل	 والصندوق	 الفاو	
مبادرة	 باسم	 ُيعرف	 فإنه	 أفريقيا،	 على	 التركيز	 يف	 يوغل	 الربنامج	
األفريقية،	 الزراعية	 والصناعات	 الزراعية	 التجارية	 األعمال	 تنمية	
أوىل	 التالية	 الفقرات	 وتبّين	 	.”3ADI“ باملختصر	 له	 وُيروَّج	

التطّورات	اليت	حدثت	يف	عام	2010.

حتديد	 على	 للمساعدة	 أفغانستان	 يف	 وطين	 استشاري	 خبري	 عّين	
املضافة.	 القيمة	 تنميتها	يف	سلسلة	 يتعني	 اليت	 األولوية	 ذات	 السلع	
ُضمنت	 القمر،	 جزر	 يف	 	2010 عام	 يف	 ُأجِري	 تقييم	 وبفضل	

« األعمال التجارية الزراعية
جنمت	عن	األزمة	الغذائية	اليت	حدثت	يف	عام	2008	زيادات	سريعة	يف	أسعار	السلع	

ها	يف	العامل.	ودفعت	األزمة	البلدان	النامية	إىل	إعادة	النظر	 األساسية	وسط	خماوف	من	ُشحِّ
يف	النمط	الذي	كانت	تّتبعه	سابقا	يف	تصدير	املنتجات	الزراعية	حبالتها	اخلام	إىل	حّد	كبري	من	
أجل	احلصول	على	العمالت	الصعبة	الالزمة	السترياد	سلع	مصّنعة،	مبا	فيها	املواد	الغذائية	أو	

حىت	احلبوب	املنتجة	يف	أماكن	أخرى
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منظمات		 قيام	 تسهيل	 إىل	 يرمي	 مشروع	 لتنفيذ	 الالزمة	 األموال	
وُوِضع	 البستنة.	 منتجات	 بتجهيز	 النساء	 أساسا	من	 مؤّلفة	 منتجني	
القطري	 اليونيدو	 برنامج	 الثاين/نوفمرب	 أيلول/سبتمرب	-	تشرين	 يف	
احلكومة	 مبوافقة	 وحظي	 الدميقراطية	 الكونغو	 جبمهورية	 اخلاص	
أواخر	 يف	 اليابان	 حكومة	 من	 املقدمة	 املسامهة	 وستوّفر	 الحقا.	
مبادرة	 لربنامج	 الدعم	 دوالر	 مليون	 	1‚3 ومقدارها	 	2010 عام	
األفريقية	 الزراعية	 والصناعات	 الزراعية	 التجارية	 األعمال	 تنمية	
عن	طريق	املساعدة	يف	إنشاء	مرفق	جتريب	ي	لتجهيز	األغذية.	وأثناء	
بعثة	ُأوِفدت	إىل	غانا	يف	آب/أغسطس،	تبّين	أن	قطاع	القطن	من	
األولويات	الواضحة	واألساسية	إلحراز	تقدم	اجتماعي	واقتصادي	
يف	املناطق	الريفية	الشمالية.	وتراجع	مؤقتا	التقدم	املحرز	يف	هاييت	
اجلارية	 التحضريية	 واألعمال	 الكولريا	 وباء	 تفشي	 جّراء	 من	
إعالمية	 إحاطة	 جلسة	 عقدت	 فقد	 ذلك	 ومع	 املقبلة،	 لالنتخابات	
يف	 حاليا	 وجيري	 املحتملني.	 للنظراء	 األول/أكتوبر	 تشرين	 يف	
اليت	 اخلسائر	 من	 واحلد	 قيمة	 إضافة	 بشأن	 مشروعني	 وضع	 ليربيا	
جنيها،	 عقب	 واخلضر	 بالفواكه	 اخلاصة	 القيمة	 بسلسلة	 تلحق	
وبشأن	إنتاج	حمصول	األرز	وجتهيزه	وتسويقه	على	أساس	جتاري.	
التنّوع	 حفظ	 دعم	 إىل	 ويهدف	 مدغشقر	 يف	 ُينّفذ	 مشروع	 ومثة	
تنمية	 على	 نفسه	 الوقت	 يف	 ويعمل	 املستدامة	 واإلدارة	 البيولوجي	
سوق	متخصصة	لديها	قدرة	عالية	على	إجياد	فرص	العمل	وإدرار	
به	 اضطلعت	 تقييمي	 مشروع	 وحّدد	 سواء.	 حد	 على	 اإليرادات	
اليونيدو	يف	نيجرييا	سالسل	القيمة	ذات	األولوية	يف	ثالث	مناطق	

تنتج	حماصيل	املنيهوت	واحلبوب	واألرز.	وركزت	أنشطة	اليونيدو	
يف	رواندا	على	خدمات	تطوير	أعمال	املنشآت	الصغرية	واملتوسطة	
اإليفاد	 ينفذه	صندوق	 إطار	مشروع	 الريفية	يف	 املناطق	 احلجم	يف	
الريفية	 املناطق	 يف	 زراعية	 غري	 وصغرية	 صغرى	 ملنشآت	 دعما	
بوصفها	وسيلة	للحد	من	الفقر.	وهناك	مبادرة	ذات	صلة	ستجمع	
بشأن	 اخلاص	 القطاع	 من	 وشركاء	 واليونيدو	 واإليفاد	 الفاو	 بني	
األول/ واأللبان.	ويف	كانون	 احلليب	 منتجات	 قيمة	ختص	 سلسلة	
ديسمرب،	عملت	بعثة	استطالعية	ُأوِفدت	إىل	سرياليون	على	اجلمع	
واألمن	 والغابات	 الزراعة	 ووزير	 والصناعة	 التجارة	 وزير	 بني	
أن	 على	 واتُِّفق	 املبادرة.	 بتنفيذ	 قويا	 التزاما	 أبديا	 اللذين	 الغذائي	
األساس	 هي	 اإلمنائي	 التمويل	 نظام	 هيكلة	 إعادة	 خطط	 تكون	
التجارية	 األعمال	 لتمويل	 نافذة	 ُتتاح	 لكي	 إليه	 ُيستند	 الذي	
الزراعية.	ووقع	االختيار	يف	إطار	برنامج	اليونيدو	القطري	اجلديد	
الصالل	 مبجال	 اخلاصة	 القيمة	 سلسلة	 على	 بالسودان	 اخلاص	
اليت	 التقييم	 عمليات	 أفضت	 بينما	 اجللدية،	 واملنتجات	 واجللود	
وثيقة	 إعداد	 إىل	 السودان	 جنوب	 يف	 والفاو	 اليونيدو	 أجرهتا	
تنمية	 خالل	 من	 املستدام	 الغذائي	 األمن	 »حتقيق	 بعنوان	 مشروع	
إىل	 بعثة	 أول	 وُأوِفدت	 املياه«.	 وجتميع	 املجتمعية	 املعيشة	 سبل	
على	 ورّكزت	 الثاين/نوفمرب	 تشرين	 يف	 املتحدة	 تن	زانيا	 مجهورية	
الزراعية	 التنمية	 ومبادرات	 القائمة	 للسياسات	 استعراض	 إجراء	
والشركاء	 املصلحة	 بأصحاب	 االتصال	 على	 وكذلك	 والصناعية	

ملحتملني. ا
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بناء القدرات التجارية
التحدّيات اليت تواجهها البلدان النامية يف حماوالهتا للتنافس يف السوق العاملية جد معروفة. فانعدام القدرة 
التنافسية يف جمال العرض وضعف االمتثال ملتطلبات السوق تستدعي اختاذ تدابري قوية من أجل استغالل 
املستوى  والتصديرية وحتقيق  اإلنتاجية  تنويع قواعدها  النامية من خالل  البلدان  لدى  التصدير  إمكانات 
واملصممة  بالتجارة  املتصلة  للقدرات  وبناء  التقنية  للمساعدة  تقديم  أن يصاحب ذلك  وينبغي  األمثل هلا. 
خصوصا هلا. وعندما تتحّقق كل هذه العناصر، آنذاك فقط ميكن للبلدان النامية أن تكون يف موقع ميكنها 
أداء صادراهتا ومنوها  ارتفاع مستدام يف  العاملية ممّا سيؤدّي، عرب خطوات، إىل  التجارة  من املشاركة يف 

االقتصادي وتكوين الثروة.

وميكن لليونيدو، بفضل جتربتها يف جمال التنمية الصناعية اليت متتدّ على مدى يزيد على أربعة عقود وشبكتها الواسعة من املكاتب امليدانية 
املنتشرة عرب العامل النامي، العمل جنبا إىل جنب مع البلدان النامية بغية تعزيز قطاعاهتا الصناعية وتنويع صادراهتا واستغالل مزاياها النسبية. 
فالعديد من البلدان النامية تفتقر بكل بساطة إىل الكمية الكافية من السلع التجارية؛ وحتتاج إىل املساعدة يف تطوير قدراهتا يف جمال العرض. ويف 
الوقت نفسه، تُعدّ اليونيدو الوكالة الرئيسية اليت تقدّم الدعم الالزم للبلدان املستفيدة من أجل الوفاء مبعايري اجلودة والسالمة والبيئة من خالل 

تعزيز قدرات املؤسسات الوطنية على االختبار وإصدار شهادات االعتماد واملعايرة.
وتقدّم اليونيدو لزبائنها، عن طريق برناجمها لبناء القدرات التجارية، هنجا مّتسقا للنجاح يف األسواق يعتمد على ثالثة عناصر هي: القدرة   
على املنافسة ومطابقة املواصفات والتواصل. وباختصار، ينبغي للبلدان النامية تعزيز قدراهتا اإلنتاجية من أجل حتسني القدرة التنافسية واستغالل 
وفورات اإلنتاج. وينبغي هلا االمتثال للمعايري املعرتف هبا بغية كسب ثقة املستهلك يف منتجاهتا، مما سيؤدي إىل قبوهلا يف األسواق الدولية. وينبغي 

هلا أيضا تعزيز ارتباطها بالنظام التجاري العاملي على أسس ذات فوائد متبادلة وضمان معامالت موثوق هبا وسريعة.
لقد فتكت األزمة املالية واالقتصادية العاملية اليت بلغت ذروهتا عام 2009 بقدرة البلدان النامية على التنافس يف األسواق الوطنية واإلقليمية   
والدولية. وخالل عام 2010، كانت البلدان اليت تعتمد على تصدير السلع األساسية ال تزال تعاني من آثار األزمة. واستجابت اليونيدو من خالل 
وضع برامج خاصة صُمّمت هبدف االرتقاء باملنشآت من حيث فعالية تكلفة املنتج الصناعي وقابلية تسويقه وموثوقيته وسالمته، بغية تضييق 
بشأن  املشورة  إسداء  خالل  من  لألعمال  الوطنية  البيئة  إىل حتسني  ترمي  تدابري  اليونيدو  تقدّمه  الذي  الدعم  ويشمل  منافسيها.  مع  الفجوة 
السياسات وحتسني البنى التحتية لدعم الصناعة واألعمال التجارية عن طريق تعزيز املؤسسات اليت تقدم املساعدة التقنية واخلدمات املالية 

للمنشآت، وحتسني القدرة التنافسية وإنتاجية املنشآت والتجمّعات وسالسل القيمة اليت تتمّتع بإمكانات عالية للتصدير وإجياد الوظائف.
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عمليات  سياق  يف  خاص  بوجه  قيّم  أنه  النهج  هذا  أثبت  وقد   
بني  االقتصادية  الشراكة  اتفاقات  مثل  األقاليمية  التجارة  حترير 
واحمليط  الكاريب ي  والبحر  أفريقيا  دول  األوروبي وجمموعة  االحتاد 
االقتصادية  اجلماعة  عن  ممثلون  قام  شباط/فرباير،  ويف  اهلادئ. 
لدول غرب أفريقيا )اإليكواس( واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب 
هيكلة  إعادة  إىل  الرامية  املبادرات  ملناقشة  اليونيدو  بزيارة  أفريقيا 
عام  أُطلق  برنامج  ذلك  يف  مبا  هبا،  واالرتقاء  باملنطقة  الصناعات 
2007 من أجل حتسني القدرة التنافسية للقطاع الصناعي يف بلدان 
املرحلة  انتهت  وقد  أفريقيا.  لغرب  والنقدي  االقتصادي  االحتاد 
واستطاعت  األول/ديسمرب.  كانون  يف  الربنامج  هذا  من  التجريبية 
اليونيدو ومفوضية االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، من 
خالل العمل يف إطار شراكة، خلق ثقافة حتسني املنشآت الصناعية 
ووطين  إقليمي  ومؤسسي  ومايل  قانوني  إطار  ووضع  االحتاد  داخل 
والقيام،  للمنطقة  بالنسبة  واملنهجيات  األدوات  وتوحيد  ومواءمة 
على  يزيد  ملا  واملايل  التقين  الدعم  بتقديم  جترييب،  أساس   على 
املنشآت  حّققت  لذلك،  ونتيجة  ومتوسطة.  صغرية  منشأة   100
العبء  تقليص  باإلضافة إىل  والنوعية  اإلنتاجية  حتسّنا ملحوظا يف 
وقد  واملياه.  الطاقة  استهالك  يف  الوفورات  خالل  من  البيئة  على 
الفرص  توسيع  من  ومكنّها  التنافسية  قدرهتا  من  بدوره  هذا  رفع 

املتاحة هلا يف السوق.
جمموعات  عدّة  املنظمة  ساعدت  التجربة،  هذه  إثر  وعلى   
الكارييب  والبحر  أفريقيا  دول  جملموعة  تابعة  إقليمية  اقتصادية 
بتحسني  تُعنى  إقليمية  دون  برامج  صوغ  على  اهلادئ  واحمليط 

اتفاقات  من  التطوير  إطار عنصر  الصناعية وحتديثها، يف  املنشآت 
اجملموعات  هذه  بني  ومن  منها.  بكل  اخلاصة  االقتصادية  الشراكة 
واجلماعة  أفريقيا  لوسط  والنقدية  االقتصادية  واجلماعة  اإليكواس 
أفريقيا  شرق  لدول  املشرتكة  والسوق  األفريقي  للجنوب  اإلمنائية 
 واجلنوب األفريقي واملنتدى الكاريب ي لدول أفريقيا والبحر الكارييب 

واحمليط اهلادئ.
وتيسّر املعايري القياسية التجارة من خالل توفري جمموعة منسّقة   
اّتباعها  واملشرتين على حدّ سواء  للمنتجني  اليت ميكن  املتطلبات  من 
بسهولة. ومن اإلنصاف القول إن املعايري الدولية عنصر أساسي من 
عناصر العوملة وجزء هام من نظام التجارة الدولية. واملشكل أنه، يف 
أجلها،  من  ووُضعت  املتقدّمة  البلدان  حددهتا  املعايري  أغلب  أنّ  حني 
القادمة  املنتجات  وختضع  هلا.  االمتثال  النامية  البلدان  من  يُنتظر 
النوعية  حيث  من  الصرامة  متزايدة  ملتطلبات  النامية  البلدان  من 
واإلنتاجية والسالمة والصحة والبيئة وال ميكن استيفاؤها إال بتكلفة 
مثة  املطروحة  التحديات  بني  ومن  عالية.  واجتماعية  اقتصادية 
املواصفات،  ومطابقة  بالنوعية  املعنية  املرافق  وتنفيذ  تنمية  تعزيز 
وقد  واالعتماد.  املطابقة  وتقييم  واملقاييس  املعايري  تشمل  واليت 
ما  غالبا  تعزيزها  أو  بالنوعية  املعنية  املرافق  بناء  أن  التجربة  بيّنت 
العاملية  السوق  يف  التنافس  النامية  للبلدان  يتسنّى  لكي  كافيا  يكون 

واالستفادة من التجارة احلرة.
وخالل عام 2010، واصلت اليونيدو مساعدة غانا يف مشروع   
أداء  واستهدف  بسويسرا  االقتصادية  للشؤون  الدولة  وزارة  موّلته 
يف  املؤسسات  مساعدة  يف  املساعدة  هذه  وتتمّثل  غانا.  صادرات 

موزامبيق بلد قطع أشواطا كبرية خالل السنوات القليلة املاضية. فعند 
حصوله على االستقالل عام 1975، كان من أكثر البلدان فقرا يف 
االقتصادي،  النمو  حيث  من  باهر  قياسي  رقم  حتقيق  ويعين  العامل. 
ال  وإن كانت  موزامبيق،  أن  املائة سنويا،  إىل 8 يف  متوسطه  يصل 
االقتصادات األسرع  البلدان منوا، فهي من بني  أقل  فئة  تزال ضمن 
منوا يف العامل. ومع ذلك، فهذا البلد ما زال يصارع من أجل إنتاج 
السلع بكميات كافية للتصدير وبصورة تتماشى مع املعايري الدولية. 
ففي تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام 2010، صنف البنك الدويل 
موزامبيق يف املرتبة 126 من بني 183 بلدا على مؤشر "سهولة ممارسة 
ضعفه  مستقبال  البلد  منو  أمام  القائمة  العوائق  أكرب  ومن  األعمال". 
يفتقر  البلد  يزال  ال  وعموما،  واملقاييس.  القياسي  التوحيد  جمال  يف 
القدرة املالئمة على تصميم وتنفيذ معايري املنتجات ومقاييسها،  إىل 
إصالح  إىل  حتتاج  الشهادات  وإصدار  القياسي  التوحيد  فمعاهد 

شامل. وسيساهم مشروع "دعم بيئة األعمال وتيسري التجارة" الذي 
يشترك يف متويله االحتاد األورويب واليونيدو، يف بناء قدرات موزامبيق 
على االستفادة من الفرص التجارية اإلقليمية والدولية. ويتمثل اهلدف 
التصدير وحتسني مناخ  املرتكز على  النمو  تعزيز  للمشروع يف  العام 
بالتجارة  املتصلة  العراقيل  من  التخفيف  من خالل  القائم  االستثمار 
واليت تؤثر يف بيئة األعمال يف موزامبيق. ويهدف املشروع، على حنو 
أكثر حتديدا، إىل تعزيز املؤسسات القائمة املشاركة يف تقدمي اخلدمات 
االعتماد،  وإصدار شهادات  القياسي  والتوحيد  املقاييس  يف جماالت 
يتعّلق  فيما  االستشارية  واخلدمات  املعلومات  توافر  وكذلك حتسني 
بالتجارة والوصول إىل تلك املعلومات واخلدمات ونوعيتها. وستصبح 
الشركات آنذاك أكثر تأّهال لالستفادة من فرص النفاذ إىل األسواق 
من خالل استيفاء املعايري الدولية للمنتجات وحتسني قدرة املنتجات 

املحلية على املنافسة. 
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التصدير  للنوعية املطلوبة يف مناخ  املعايري الصارمة  تلبية  غانا على 
اليت  غانا  صادرات  أداء  لتحسني  العديدة  النُهُج  وتشمل  اليوم. 
توريد  سلسلة  وفعالية  استجابة  حتسني  املشروع  إطار  يف  دُرست 
األسواق  متطلبات  تلبّي  اليت  النوعية  توفري  أجل  من  البستنة  سلع 
البذور  وصحة  جودة  على  العام  هذا  اليونيدو  رّكزت  وقد  العاملية. 
إنشاء  حاليا  وجيري  التصدير.  ومنتجات  احمللي  للنمو  املستخدمة 
يف  اعتماده  ومبجرّد  الزراعة.  وزارة  برعاية  البذور  لفحص  خمترب 
أفريقيا  غرب  يف  للبذور  خمترب  أول  سيكون  املقبل،  العام  مطلع 
خالل  من  تقوم،  اليت  البذور  الختبار  الدولية  اجلمعية  به  تعرتف 
أخذ  بشأن  دوليا  عليها  متفق  قواعد  بإصدار  سويسرا،  يف  مقرها 
حتليل  شهادات  ومنح  املختربات  واعتماد  واختبارها  البذور  عيّنات 
البذور  وتكنولوجيا  بعلوم  املعرفة  وتعميم  البحث  وتشجيع  البذور 
الدعمَ  اليونيدو  قدّمت  نفسه،  املشروع  إطار  ويف  التدريب.  وتقديم 
عن  املسؤولة  الوطنية  القانونية  اهليئة  وهو  للمعايري-  غانا  جمللس 
إدارة البنية التحتية الوطنية اخلاصة بالنوعية - يف تعزيز القدرات 
ومعايري   )ISO 9000( بالنوعية  اخلاصة  الشهادات  إصدار  على 
الدولية  املنظمة  تصدرها  اليت   )ISO 22000( األغذية  سالمة 

)إيزو(. القياسي  للتوحيد 
وقدّمت اليونيدو أيضا خدمات التعاون التقين لبلدان يف منطقة   
بعض  وأُعدّت  القدرات.  بناء  جمال  يف  والكارييب  الالتينية  أمريكا 
املشاريع البارزة خالل النصف الثاني من العام. ويرّكز مشروع جديد 
خدمات  تقديم  على  البلد  قدرة  وحتسني  تعزيز  على  نيكاراغوا  يف 
القياسي واملقاييس واالختبار والنوعية. ويُعنى مشروع آخر  التوحيد 

للمقاييس يف غواتيماال. وأجُنز هذا املشروع  ببناء خمترب  املنطقة  يف 
احلكومة يف هناية  إىل  املكتمل متاما رمسيا  املخترب  سلِّم  أخريا حيث 
يف  غواتيماال  حلكومة  أيضا  الدعم  املنظمة  وقدّمت  آب/أغسطس. 
صوغ إطار قانوني جديد للنظام الوطين للنوعية، ممّا أدّى إىل إنشاء 
إىل  باإلضافة  للمقاييس،  الوطين  املعهد  وهي  لالعتماد  هيئة حملية 

اللجنة الوطنية للوائح التقنية. 
القوميات  املتعدّدة  بوليفيا  اليونيدو مشروعا يف دولة  ذ  تُنفِّ كما   
يتعلق بتحسني سالمة األغذية بالنسبة للدقيق والفواكه اجملففة ودم 
 ،2009 عام  استهلت  اليت  التقين،  التعاون  أنشطة  وتشمل  األبقار. 
على  التدريب  توفري  خالل  من  التجارة  على  احمللية  القدرات  تعزيز 
حتسني القدرات التكنولوجية واإلدارية، وكذلك على االمتثال لقواعد 
واحد من  املشروع عنصر  وهذا  الغذائية.  والقيمة  الغذائية  السالمة 
اإلمنائية  األهداف  حتقيق  صندوق  يدعمه  أوسع،  مشروع  عناصر 

لأللفية الذي أنشأته حكومة إسبانيا.
الثاني/ كانون  يف  هاييت  معظم  دمّر  الذي  الزلزال  إثر  وعلى   

التوحيد  مشروع  على  التعديالت  من  عددا  اليونيدو  أدخلت  يناير، 
البناء  مواد  اختبار  على  حالياً  يرّكز  حتى  تطبيقه  اجلاري  القياسي 
املدورة واستبانة أساليب جديدة ميكن من خالهلا للمعايري أن تساهم 

يف إعادة إعمار البلد على حنو أفضل وأكثر أمانا.
وتتناول اليونيدو أيضا، من خالل حبوثها ومنشوراهتا، مسأليت   
عن  منشورا  أصدرت   ،2010 عام  ففي  القياسي.  والتوحيد  اجلودة 
يف  النجاح  املعايري،  مطابقة  عنوان  حيمل  التجارة  ملعايري  االمتثال 
األسواق. وقد أُعدّ هذا التقرير بالتعاون مع الوكالة النروجيية للتعاون 

« تقّدم اليونيدو لزبائنها هنجًا مّتسقًا 
للنجاح يف األسواق يعتمد على ثالثة عناصر 

هي: القدرة على املنافسة ومطابقة املواصفات 
والتواصل

خمترب لفحص البذور يف غانا.
© اليونيدو
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اإلمنائي ومعهد الدراسات اإلمنائية، وهو مؤسسة أكادميية رائدة يف 
أُسِّس  وقد  الدولية،  التنمية  واالتصاالت يف جمال  والتدريس  البحث 
عام 1966. ويرّكز هذا التقرير، الذي يُعدّ األول ضمن ما حيتمل أن 
يتحوّل إىل سلسلة من التقارير، على التحدّيات اليت تواجهها البلدان 
التقنية  واللوائح  بالتجارة  املتعلقة  املعايري  ألهم  االمتثال  يف  النامية 
النامجة  اخلسائر  يقدّر  وهو  الدولية.  بالتجارة  اخلاصة  واملعايري 
املتعلقة بالصادرات ويربط بعد ذلك هذه التحدّيات واخلسائر املتعلقة 
وإثباته  امتثاهلا  ترسيخ  على  النامية  البلدان  لقدرة  بتحليٍل  باالمتثال 
املسامهة  املنظمات  خربة  إىل  واستنادا  القدرة.  تلك  تعزيز  وبتكلفة 
املشهد  بتغيّر  املبّكر  لإلنذار  كأداة  أيضا  التقرير  هذا  يعمل  األخرى، 

املتعلق مبعايري التجارة ومسائل االمتثال.
النامية  البلدان  يف  الشركات  من  متزايد  عدد  أصبح  واليوم،   
يف  حتدّ  وهذا  العاملية.  املنتجة  اجلهات  من  الناشئة  واالقتصادات 
حدّ ذاته. فمن جهة، يوّفر حترير أسواق املستهلكني للشركات فرصا 
جهة  من  ملزمة،  هي  فيما  العاملية،  األسواق  إىل  منتجاهتا  لتصدير 

للوائح  وخالفا  اخلاصة.  املعايري  من  هائل  لكمّ  باالمتثال  أخرى، 
تواجَه  اليت  الطوعية  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  واملعايري  التقنية 
على  اخلاصة  املعايري  ترّكز  التجارة،  يف  شريك  أي  مع  التعامل  عند 
املسائل االجتماعية واملتعلقة بالسالمة والبيئة ويطلبها املنتجون ذوو 
ورّدوا منتجاهتم. وتأخذ  كلّما  بالتجزئة  والبائعون  التجارية  العالمات 
درجة  ختتلف  ما  غالبا  متعدّدة،  وأحجاما  أشكاال  اخلاصة  املعايري 
للمسائل  أن  يبدو  املثال،  سبيل  فعلى  أمهيتها.  ومستويات  تركيزها 
وصناعة  اجللدية  الصناعة  قطاع  يف  أكرب  أمهية  بالعمل  املتعلقة 
البيئية  املعايري  لبعض  االمتثال  شروط  تكون  حني  يف  امللبوسات 
املعايري قد  أن  تعّقدا  األمر  يزيد  األثاث. ومما  أكثر شيوعا يف قطاع 
تشري  ما  وعادة  نفسه.  املنتَج  على  و/أو  اإلنتاج  مواقع  على  تنطبق 
مدونات قواعد السلوك اخلاصة باملشرتين يف املقام األول إىل مواقع 
االمتثال  املنتجات  تعريف  وبطاقات  الشهادات  تتضمّن  فيما  اإلنتاج 

للمتطلبات املتعلقة مبواقع اإلنتاج واملنتَج نفسه على حدّ سواء.
يُنظر  العامل،  نطاق  على  واحلصص  التعريفات  تراجع  ومع   
التجارة  أمام  حاجز  أكرب  أهنا  على  التقنية  واللوائح  املعايري  إىل  اليوم 
اليونيدو هنجا متعدّد اجلوانب  العاملية. ومنذ بضع سنوات، اعتمدت 
املعايري  استيفاء  على  خدماهتا  من  املستفيدة  البلدان  مساعدة  يف 
تقديم  خالل  من  التقنية  واللوائح  اخلاصة  و/أو  الدولية  الطوعية 
وإىل  احلكومات  إىل  املساعدة  وتقديم  الزراعية  للصناعات  الدعم 

الرابطات التجارية وتطوير البنيات التحتية ذات الصلة. 
ويُعدّ النفاذ إىل أسواق االحتاد األوروبي أساسيا بالنسبة ألغلب   
البلدان النامية إاّل أن التشديد التدرجيي للوائح االحتاد األوروبي من 

بعنوان  عمليا  دليال  اليونيدو  أصدرت  األول/أكتوبر،  تشرين  يف 
يف  اخلاصة  املعايري  بشأن  دليل  لصاحلك:  اخلاصة  املعايري  تسخري 
قطاعات صناعة امللبوسات واألحذية واألثاث. وقد ُصّمم هذا الدليل 
ملساعدة املصّدرين يف البلدان النامية على النفاذ إىل سالسل اإلنتاج 
النروجيية  الوكالة  الذي مولته  الدليل،  العاملية. وُوضع هذا  والتوريد 
االسترياد  لتشجيع  اهلولندي  املركز  مع  بالتعاون  اإلمنائي،  للتعاون 
وزارة  داخل   1971 عام  أسست  وكالة  وهو  النامية،  البلدان  من 
الشؤون اخلارجية هبولندا. وقد قّدمت للمنتجني يف قطاعات األحذية 
وامللبوسات واألثاث صورة عن العديد من املعايري اخلاصة وتوجيهات 
بشأن أفضل سبل استخدامها لفائدهتم. وقد اسُتقيت املعلومات من 
نتائج استبيانات و مقابالت أجريت مع عّينة من الشركات املصّدرة 
تركيا  يف  وامللبوسات  النسيج  وقطاع  اهلند  يف  األحذية  قطاع  من 

وقطاع األثاث يف الربازيل.

« تتناول اليونيدو، من خالل حبوثها 
ومنشوراهتا، مسأليت اجلودة والتوحيد القياسي
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تعديالت  إدخال  على  املصدّرة  البلدان  جيرب  املستهلكني  محاية  أجل 
النفاذ إىل هذه األسواق واحلفاظ عليه.  التمّكن من  أرادت  إذا  كبرية 
ويف حزيران/يونيه 2007، طبّقت الئحة جديدة بشأن املواد الكيميائية 
واستخدامها على حنو آمن. ويُعدّ نظام »ريتش« )REACH( - نظام 
الالئحة  وتقييدها-  هبا  والرتخيص  وتقييمها  الكيمياويات  تسجيل 
األكثر مشوال من نوعها إىل اليوم. وقد أثار استحداث نظام »ريتش« 
أسواق  إىل  النفاذ  اليت حتاول  البلدان  على  أثره  بشأن  كبرية  شواغل 
تقوم  حيث  تايلند،  البلدان  هذه  بني  من  وكان  األوروبي.  االحتاد 
على  »ريتش«  نظام  عن  املعلومات  وتعميم  الوعي  بإذكاء  اليونيدو 
املصدّرين التايلنديني من خالل مركز معلومات خاص بالنظام. واآلن، 
وقد دُرِّب اخلرباء الوطنيون على إدارة املركز، فهو مسؤول عن إحداث 
حديثا  صُمّم  إلكرتوني  موقع  خالل  من  »ريتش«  لنظام  واسع  فهم 
بالنظام  املتعلقة  للوثائق  ترمجات  ويشمل   )www.reachtalk.net(
باللغة التايلندية متاحة للتن زيل، وحلقات دراسية عامَّة بشأن النظام 
ونشر  الكربى  املدن  وسائر  بانكوك  يف  اخلاص  القطاع  إىل  موجهة 
النسخة  إعداد  حاليا  وجيري  بالنظام.  اخلاصة  اإلخبارية  الرسائل 

اإلنكليزية من املوقع الشبكي.
ملساعدة  مشروعا  األخرية  اآلونة  يف  اليونيدو  أطلقت  وقد   
الوفاء  على  للصني  الشرقي  اجلنوبي  الساحل  على  فوجيان  مقاطعة 
السلسلة  الغذائية وتعّقب  إدارة السالمة  املتعلقة بنظم  مبعايري اإليزو 
جمال  يف  الصني  صعود  تباطأ  وقد  مراحلها.  مجيع  يف  الغذائية 
مبا  باألغذية،  املنقولة  األمراض  من  العديد  بفعل  األغذية  صادرات 
الذي حدث قبل سنتني وجرى  الرّضع  تلوث منتجات حليب  يف ذلك 

املنتجات  تلك  بسحب  السلطات  استجابت  وقد  كثريا.  عنه  احلديث 
وإيقاف تصديرها، إاّل أن هذه احلادثة كانت مؤشرا على ضعف اخلربة 
املتعلقة باملعيار ISO 22000، وهو املعيار الذي يقدّم توجيهات بشأن 
وساعدت  الغذائية.  السلسلة  داخل  املنظمات  مجيع  إىل  السالمة 
اليونيدو أيضا إدارة التجارة اخلارجية والتعاون االقتصادي مبقاطعة 
 ISO 22005 وكذلك املعيار ISO 22000 فوجيان على تطبيق املعيار
بشأن التعقب يف السلسلة الغذائية. وقد أطلق هذا املشروع مبناسبة 
نّظم  الذي  والتجارة  لالستثمار  عشر  الرابع  الدويل  الصني  معرض 
حلقات  عُقدت ست   ،2010 عام  ويف  كزيامني.  أيلول/سبتمرب يف  يف 
عمل لفائدة حنو 330 مشاركا من منشآت خمتلفة من أجل توعيتهم 
واجتذبت  الغذائية.  بالسالمة  اخلاصة  للمعايري  االمتثال  بضرورة 
حلقة عمل اليونيدو بشأن تنمية الصناعات اخلضراء وبناء القدرات 
التجارية، اليت عُقدت بالتزامن مع املعرض، 80 مشاركا من احلكومة 
والصادرات  للواردات  التنظيمية  الرقابة  وهيئات  البحث  ومعاهد 
واملنشآت املعنية باألغذية واملؤسسات ذات الصلة باالختبار والنوعية.
اليت  الفوائد  بعيد  أمد  منذ  أدركوا  قد  االقتصاديني  أن  ومع   
العديد  فإن  املصنّعة،  السلع  تصدير  من  النامية  البلدان  على  تعود 
والبنى  واملؤسسات  املالئم  القانوني  اإلطار  إىل  يفتقر  البلدان  من 
املاهرين من أجل جعل ذلك ممكنا. وقد  والعمال  والتقنيات  التحتية 
يف  انطلقت  واليت  للتنمية،  الدوحة  خطة  بشأن  املفاوضات  واجهت 
تشرين الثاني/نوفمرب 2001، ملناقشة هذه املسألة وغريها، عددا من 
اليت  للطلبات  واستجابًة  االكتمال.  عن  بعيدة  تزال  ال  وهي  العراقيل 
العاملية  التجارة  الفورية، استهلت منظمة  باملزيد من املساعدة  تنادي 
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إيصال املنتجات إىل األسواق

تطوير القدرات 
التنافسية للصناعات 

التحويلية

إثبات املطابقة 
ملتطلبات األسواق

التواصل مع 
األسواق

التواصلمطابقة املواصفاتالقدرة على املنافسة

من خالل االرتقاء بقدرات العرض والبنى التحتية اخلاصة بالنوعية



مبادرهتا بشأن املعونة لصاحل التجارة يف كانون األول/ديسمرب 2005. 
جهودها  يف  النامية  للبلدان  الدعم  تُقدّم  ظلّت  الوقت،  ذلك  ومنذ 
الرامية إىل االندماج يف النظام التجاري املتعدد األطراف واالستفادة 
منه. وتتمثل الوالية اخلاصة باليونيدو يف مساعدة البلدان على تعزيز 
بالنسبة  سواء  قيّم  شريك  وهي  لديها.  التحويلية  الصناعة  قطاع 
بالنسبة  أو  التجارة  املعونة لصاحل  اليت ميكنها االستفادة من  للبلدان 
التجارة  لصاحل  املعونة  ومبادرة  املالية.  املوارد  تقدم  اليت   للبلدان 
ال تنتزع من البلدان نفسها مسؤولية التنمية االقتصادية لكنها هتدف 
إىل منحها جمموعة من األدوات اليت ستساعدها على تكوين الثروة. 
التحتية  والبنى  للتجارة  اسرتاتيجيات  وضع  األدوات  هذه  وتشمل 

العصرية وبطبيعة احلال ارتفاعا كبريا يف القدرات اإلنتاجية.

نداء عاملي  التجارة:  املعونة لصاحل  بعنوان  منشور جديد،  ويبيِّن   
التجارة.  لصاحل  املعونة  مبادرة  اليونيدو يف  العمل، مسامهة  أجل  من 
تطوير  هي:  ركائز،  ثالث  حول  اجملال  هبذا  املتعلقة  الربامج  وتتمحور 
التحتية  البنى  وتعزيز  تنافسي؛  حنو  على  املنتجات  لعرض  قدرات 
وضمان  دوليا؛  هبا  واملعرتف  املواصفات  مبطابقة  املتعلقة  واخلدمات 
يف  التجارة  أجل  من  املعونة  وأصبحت  األسواق.  مع  الفعال  التواصل 
الوقت نفسه مرجعا رئيسيا وقوة دفع لربامج اليونيدو احلالية واملخطط 
هلا يف جمال بناء القدرات التجارية، سواء اإلقليمية منها أو الوطنية. 
وتعدّ  املتحدة.  األمم  وكاالت  مع  بالتعاون  الربامج  تلك  تُنّفذ  ما  وكثريا 
الصغرية  املنشآت  واستهداف  منوا  البلدان  ألقل  الوزارية  املؤمترات 
واملتوسطة ومشاركة القطاع اخلاص وتكثيف التعاون بني الوكاالت من 
بني الطرق اليت ميكن من خالهلا ملواطن قوة املنظمة املسامهة بشكل 

أفضل يف أهداف مبادرة املعونة لصاحل التجارة. 
من  املستوى  رفيع  تشاوري  حوار  أُجري   ،2009 عام  هناية  ويف   
آنفا.  إليه  املشار  التجارية  القدرات  بناء  هنج  يف  النظر  إعادة  أجل 

التغريات يف  يزال صاحلا رغم  اليونيدو ال  أن هنج  املناقشات  وأّكدت 
ذلك،  ومع  بالتجارة.  املتعلقة  التقنية  واملساعدة  التجارة  تنمية  بيئة 
أثر مشاريعها يف احلدّ  اليونيدو إطالق مشروع جديد لرصد  قرّرت 
»نوراد« يف  وكالة  الذي متوّله  املشروع  اهلدف من  ويتمّثل  الفقر.  من 
املتصلة  التقنية  أثر تدخالت املساعدة  استحداث منوذج لنظم تقييم 
أن  الفقر وحتديد مؤشرات مالئمة من شأهنا  بالتجارة يف احلدّ من 
للتعاون  مشاريع  صوغ  من  اإلمنائيني  الشركاء  وبقية  اليونيدو  متّكن 
الوكاالت  من عمل  اليونيدو  وستستفيد  استهدافا.  أكثر  تكون  التقين 
واملنظمات الشريكة يف هذا اجملال وسيجري تنفيذ تطبيقات جتريبية 
النموذج بالتعاون مع هؤالء الشركاء مما سيعظم اجلهود ويتيح  هلذا 

ألصحاب املصلحة آلية مّتسقة لرصد األثر.
املنشور  من  ثانية  طبعة  اليونيدو  أصدرت   ،2010 عام  ويف   
نيابة  التجارية  القدرات  بناء  موارد  بشأن  دليل  املعنون  الرئيسي 
عن جمموعة من الوكاالت الشريكة واملنضوية يف اجملموعة املشرتكة 
جمللس  التابعة  اإلنتاجية  والقدرات  بالتجارة  واملعنية  الوكاالت  بني 
بالتنسيق.  املعين  املتحدة  األمم  ملنظومة  التنفيذيني  الرؤساء 
إسهاما  يعد  الوكاالت  بني  املشرتك  املوارد  دليل  بأن  اعتُرف  وقد 
يف  املميَّز  املوضوع  )انظر  التجارة  لصاحل  املعونة  مبادرة  يف   رئيسا 

.)58 الصفحة 
من  مجّة  فوائد  جين  واملتوسطة  الصغرية  للمنشآت  وميكن   
االنضمام إىل احتادات شركات التصدير من حيث قدرة املنشآت على 
حتديث منتجاهتا وحتسينها وتسويقها بتكلفة وخماطر أقل مما كانت 

ستتكبّده لو كانت منفردة.
مساعدة  اليونيدو  واصلت  االستعراض،  قيد  السنة  وخالل   
وزارة التجارة باملغرب على تعزيز برناجمها الوطين الحتادات شركات 
للتعاون  اإليطالية  الوكالة  الذي موّلته  املشروع،  التصدير. وقد أمثر 
أُنشئ  التقرير،  هذا  إعداد  تاريخ  وحتى  ممتازة.  نتائج   اإلمنائي، 
تشمل  منشأة   150 يف  وظيفة   15  000 تضم  للتصدير  جتمّعا   20 
9 قطاعات خمتلفة يف 11 مدينة؛ وجيري حاليا تكوين 10 جتمّعات 
الدعم  للمصدّرين  املغربية  واجلمعية  التجارة  وزارة  وتقدّم  أخرى. 
غرار  وعلى  للتمويل.  خاص  نظام  خالل  من  التصدير  لتجمّعات 
التصدير يف  أسّست جتمّعات  التصدير،  لتجمّعات  اإليطايل  االحتاد 

املغرب مجعية خاصة هبا.
التصدير  لتجمّعات  جديدة  مبادرة  أُطلقت  أيلول/سبتمرب،  ويف   
من أجل حتسني القدرة التنافسية لقطاعات التصدير غري التقليدية 
املشروع  ويساعد  األوروبي.  االحتاد  من  بدعم  ديفوار  كوت  يف 
النفاذ  حتدّيات  مواجهة  على  البلد  يف  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت 
التحويلية  الصناعة  منشآت  حتديث  خالل  من  العاملية  األسواق  إىل 
أجل  من  خطوات  اليونيدو  اختذت  كما  التصدير.  بتجمّعات  وربطها 
إدراج املعايري الدولية واملعايري اليت تفرضها البلدان املستوردة كل على 

 "إنَّ هنج بناء القدرات التجارية 
الذي تعتمده اليونيدو ومبادرَة املعونة لصاحل 

التجارة هلما مسعيان متكامالن يسريان وفق النهج 
الشمويل نفسه."

كانديه ك. يومكياّل، املدير العام لليونيدو
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حدة يف النظام الوطين. وستقوم أيضا باعتماد املختربات اليت ميكنها 
اختبار السلع املوجّهة للتصدير. 

بقدر  فيه  النمو  نسب  وارتفاع  بريو  اقتصاد  دينامية  وتعزى   
كبري إىل نشاط سوق الصادرات هبذا البلد. إاّل أن املشاركة احملدودة 
مستوى  أن  يعين  النجاح  هذا  يف  واملتوسطة  الصغرية  للصناعات 
اليونيدو  إىل  احلكومة  جلأت   ،2006 عام  ويف  متساو.  غري  التنمية 
ملواجهة املشكلة عن طريق إنشاء احتادات شركات للتصدير مصمّمة 
مشروع  إطار  ويف  واملتوسطة.  الصغرية  املنشآت  أجل  من  خصيصا 
عددا  املشروع  أنشأ  اإلمنائي،  للتعاون  اإليطالية  الوكالة  متوّله 
احتادات  وتضمّ  العاملة.  التصدير  شركات  احتادات  من  مدهشا 
الشركات الثالثون، املوجودة يف مثاني مناطق خمتلفة، طائفة واسعة 
تكنولوجيا  إىل  اجملوهرات  صناعة  من  متتد  اليت  القطاعات  من 
املشروع  هذا  حّققه  الذي  النجاح  ويعزى  والسياحة.  املعلومات 
املصلحة  أصحاب  قدرة  ويعزّز  االستدامة  يشجّع  هنج  إىل  أساسا 
احملليني على احلفاظ على سري املبادرة بعد انتهاء مشاركة اليونيدو. 
وُسِّع  وقد  الفقراء.  ملناصرة  قوي  تركيز  على  املشروع  حافظ  وقد 
أي حتالفات طوعية  للجودة،  احتادات شركات  إنشاء  ليشمل  حاليا 
للمنتجني والتعاونيات والشركات اليت تعمل يف سلسلة القيمة نفسها 
على  لالتفاق  قواهم  املنتجون  وحيشد  نفسها.  اجلغرافية  واملنطقة 
وتعزيز  اسم جتاري مجاعي  وتسجيل  للمنتجات  مشرتكة  توصيفات 
تسويق  اسرتاتيجية  خالل  من  املشرتك  التجاري  االسم  أو  املنتج 
قائمة على املناطق، حيث تسوّق املنتجات ومناطقها على حد سواء. 
قطاعات  يف  املنتجني  ومتوسطي  صغار  يعفي  اجلديد  النهج  وهذا 
مع  السعر  بشأن  التنافس  من ضرورة  واألغذية  التقليدية  الصناعة 

طرق  استخدام  على  أيضا  يكافئهم  وهو  وموحدة.  جنيسة  منتجات 
معيّنة. الراسخة يف منطقة  التقليدية  املنتجات  إلنتاج  عريقة 

الشركات  اليت حّققها هنج احتادات  النتائج اإلجيابية  إثر  وعلى   
أخرى.  بلدان  النهج يف  األخذ هبذا  اليونيدو  قرّرت  للفقراء،  املناصر 
وبالتعاون مع وزارتي التجارة والزراعة باملغرب، نّظمت حلقة دراسية 
بعنوان "احتادات شركات اجلودة: اسرتاتيجية فعّالة لتثمني املنتجات 
العاملية  املنظمة  بالرباط مبشاركة  الثاني/نوفمرب  تشرين  احمللية" يف 
للملكية الفكرية. ونتيجة هلذه احللقة الدراسية، ينتظر إطالق برنامج 
وتطوير  واجلودة  التصدير  شركات  احتادات  مفاهيم  جيمع  جديد 

اجملموعات خالل عام 2011.
حتقيق  أجل  من  اإلسباني  الصندوق  يُموّله  برنامج  إطار  ويف   
األهداف اإلمنائية لأللفية، أُخذ أيضا بنهج احتادات شركات اجلودة 
منتجي  اليونيدو  تساعد  حيث  القوميات  املتعدّدة  بوليفيا  دولة  يف 
الوطنية  القيمة  سالسل  إىل  الدخول  على  العضوية  احملاصيل 
واملاكا  والرتوي  والقطيفة  الكينوا  قبيل  من  مبنتجات  والدولية 
مزدوجة.  فائدة  الربنامج  وسيحقق  العمالقة.  والفاصوليا  والبصل 
ففيما خيص اإلنتاج، ستستفيد اجملتمعات احمللية الفقرية من فرص 
هلم  سيتسنّى  املستهلكني  أن  حني  يف  استقرارا،  أكثر  ودخل  عمل 
القيمة  ذات  األطعمة  من  سلّة  خالل  من  الغذائي  نظامهم  حتسني 

العالية. الغذائية 
إنشاء  بشأن  دليال  األخرية  اآلونة  يف  اليونيدو  نشرت  وقد   
إضافة  املعنون  الشامل  الدليل  ويتناول  اجلودة.  شركات  احتادات 
صدر  والذي  اإلقليمي،  املصدر  ذات  التقليدية  املنتجات  إىل  القيمة 
القانونية  احلماية  مسائل  والفرنسية،  واإلنكليزية  اإلسبانية  باللغات 

سوق التصدير النشطة يف بريو.
© اليونيدو

تكوين احتادات شركات التصدير يف املغرب.
© اليونيدو
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وجمموعات إضافة القيمة وكذلك خمتلف اخلطوات الواجب اختاذها 
من أجل إنشاء احتادات شركات اجلودة.

اليت  التقليدية  باملنتجات  املستهلكني  لدى  متزايد  اهتمام  ومثة   
على  والنامية  النمو  املتقدمة  البلدان  ويف  مصدرها.  تُعرّف مبناطق 
حد سواء، يظهر املتسوِّقون ميال أكرب إىل اقتناء األغذية أو منتجات 
واالهتمام  األصلية.  الثقافات  يف  الراسخة  الغذائية  الصناعة 
على  مؤشر  املنصفة"  "التجارة  مبنتجات  املستهلكني  لدى  املتزايد 
هو  وحقيقي  أصلي  أنه  على  إليه  يُنظر  ما  وتفضيل  التوجه.  هذا 
العوملة،  جلبتها  اليت  السريعة  التغريات  على  فعل  رد   باألساس 
ال سيما انتشار الشركات املتعددة اجلنسيات ذات املنتجات املوحدة 
دفع  من  الصناعية  البلدان  يف  املستهلكون  ميانع  وال   املقاييس. 
وحتتفظ  ألصوهلا  وفية  منتجات  استهالك  أجل  من  إضا™  مبلغ 

املاضي. جبودة 
أمريكا  عن  ممّثال   20 حضر  األول/أكتوبر،  تشرين  ويف   
احتادات  تطوير  بشأن  سنوية  تدريبية  دورة  والكارييب  الالتينية 
الدولية  العمل  ملنظمة  التابع  الدويل  التدريب  مركز  يف  الشركات 
انتقل  املباشر،  التدريب  من  أسبوع  وبعد  بإيطاليا.  تورينو  يف 
حتى  التدريب  وسيستمر  اإللكرتوني.  التعلم  مرحلة  إىل  املشاركون 
شركات  احتادات  مشاريع  تطوير  أجل  من   2011 شباط/فرباير 

منهم. كل  بلد  واجلودة يف  التصدير 
االجتماعية  املسؤولية  تشجيع  اليونيدو  واصلت  السنة،  وطوال   
ما  لشركة  ميكن  اليت  بالطريقة  املسؤولية  هذه  وتتعلق  للشركات. 
والبيئية  االقتصادية  الضرورات  بني  خالهلا  من  التوازن  حتقق  أن 
واالجتماعية بينما تعمل يف الوقت نفسه على تلبية توقعات أصحاب 

الشركات  اعتمدهتا  عاملية،  مبادرة  وهي  املصلحة.  وأصحاب  األسهم 
التجارية  املنشآت  وكذلك  العامل  يف  الكربى  اجلنسيات  املتعدّدة 
االجتماعي  باألثر  هتتم  واليت  عائالت  تُديرها  اليت  وتلك  الصغرية 
ضمن  للشركات  االجتماعية  املسؤولية  ووُضعت  ألنشطتها.  والبيئي 
العاملي  االتفاق  أُطلق  2000، عندما  املتحدة عام  جدول أعمال األمم 
املتحدة  األمم  بوكاالت  التجارية  املنشآت  الذي جيمع  املتحدة،  لألمم 
النهوض  أجل  من  واحلكومات  املدني  واجملتمع  العمل   ومنظمات 
والبيئة  والعمل  اإلنسان  حقوق  جماالت  يف  عاملية  مبادئ  بعشرة 

الفساد. ومكافحة 
قادة  قمة  مؤمتر  يف  اليونيدو  شاركت  حزيران/يونيه،  ويف   
كان  الذي  نيويورك  يف   2010 لعام  املتحدة  لألمم  العاملي  االتفاق 
األول/ تشرين  االستدامة". ويف  "بناء عهد جديد من  موضوعه هو 
املسؤولية  بشأن  عمل  حلقة  تنظيم  يف  اليونيدو  اشرتكت  أكتوبر، 
االجتماعية والبيئية لألعمال التجارية، مع اإلشارة على حنو خاص 
إىل دور املنشآت الصغرية واملتوسطة يف املضي قدما جبدول أعمال 
مت حلقة العمل بالتعاون مع فرع  التنمية املستدامة العاملي. وقد نُظِّ
والشبكة  النمساوية  التنمية  ووكالة  الدولية  التنمية  جلمعية  فيينا 
بالتنمية  يعنى  برنامج  من  جزءا  وكانت  التعليمي.  للتبادل  الدولية 
والشبكة  الدولية  التنمية  مجعية  من  فيينا  فرع  أعده  املستدامة 
جامعات  أربع  يف  يدرسون  طالب  لفائدة  التعليمي  للتبادل  الدولية 

فيينا. كائنة يف 
الدول  منظمة  مع  مناقشات  إجراء  يف  أيضا  اليونيدو  وشرعت   
اهلادئ  واحمليط  آلسيا  واالجتماعية  االقتصادية  واللجنة  األمريكية 
التوعية  أجل  من  مشرتكة  بأنشطة  القيام  إمكانية  يف  النظر  بغية 

« املسؤولية االجتماعية للشركات اعتمدهتا الشركات املتعّددة اجلنسيات 
لكربى يف العامل وكذلك املنشآت التجارية الصغرية وتلك اليت ُتديرها عائالت واليت هتتم باألثر 

االجتماعي والبيئي ألنشطتها
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مستوى  على  للشركات  االجتماعية  املسؤولية  مبادئ  تنفيذ  وتيسري 
الشراكات  تنحصر  ومل  املنطقتني.  يف  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت 
يف املنظمات الدولية. فقد عملت اليونيدو مع باحثني حول املسؤولية 
وجرى  األعمال  إلدارة  كوبنهاغن  مدرسة  يف  للشركات  االجتماعية 

حول  تدريبية  دورة  يف  اليونيدو  بإشراك  كبري  اهتمام  عن  اإلعراب 
تطبيق  على  الرتكيز  مع  والتنمية،  للشركات  االجتماعية  املسؤولية 
أيضا  وجيري  امليدان.  يف  اليونيدو  تنفذها  اليت  اجملموعات  منهجية 

مناقشة التعاون مع جامعات أخرى.

مؤمتر قّمة قادة اتفاق األمم املتحدة العاملي 
يف عام 2010.

© صور األمم املتحدة/جون ماكلوين
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ثبت أن دليل املوارد املشتركة بني الوكاالت لبناء القدرات التجارية 
مبيعا، مع  اليونيدو  أكثر منشورات  األوىل هو واحد من  يف طبعته 
منه  ُوزِّع  وقد  القّراء.  من  متخصصة  شرحية  إىل  أساسا  موّجه  أنه 
أكثر من 500 2 نسخة منذ صدوره يف عام 2008 وقام بتن زيله 
القّراء. وإضافة إىل  اليونيدو الشبكي عدد ال ُيحصى من  من موقع 
املعلومات الواردة يف الطبعة األوىل منه عن 21 وكالة من وكاالت 
األمم املتحدة، فإن الدليل الصادر يف هذا العام يضم أربع وكاالت 
أخرى تابعة لألمم املتحدة، وهي الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 
وصندوق النقد الدويل واالحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة العاملية 
مصرف  هي:  للتنمية  إقليمية  مصارف  مخسة  وكذلك  للسياحة، 
لبلدان  التنمية  التنمية اآلسيوي ومصرف  التنمية األفريقي ومصرف 
التنمية  ومصرف  والتعمري  لإلنشاء  األورويب  واملصرف  الكاريب ي 
التعاون  آليات  من  آليات  سبع  جانب  إىل  األمريكية،  للبلدان 

املشتركة بني الوكاالت.

ولدى مؤسسات األمم املتحدة اخلربات والتجارب الالزمة ملساعدة 
البلدان على بناء قدراهتا التجارية وحتديد احتياجاهتا ذات األولوية. 
املساعدة،  تقدمي  تعرض  اليت  املنظمات  من  الكثري  هناك  ونظرا ألن 
جمال  يف  املساعدة  تقدمي  بشأن  عامة  بوالية  بعضها  يضطلع  واليت 
ختصصا  أكثر  خدمات  اآلخر  بعضها  ويقّدم  التجارة،  أو  التنمية 
املاحنة قد  النامية واجلهات  البلدان  يف هذا املضمار، فإن حكومات 
تقدمها  اليت  املتوافرة والوكاالت  تواجه صعوبة يف معرفة اخلدمات 
معرفة دقيقة. وقد ُأِعّد دليل املوارد املشتركة بني الوكاالت لغرض 
التصدي هلذا التحدي وتقدمي الدعم يف جمال وضع الربامج ومكونات 
الدليل  إلعداد  املوضوعي  الدعم  تقدمي  يف  شاركت  وقد  املشاريع، 

يف  اخلارجية  التنمية  مبعهد  وزميلة  مرموقة  باحثة  وهي  بيج،  شيال 
املجاالت  تعمل يف  قد  أهنا  مع  الوكاالت،  أن  الدليل  ويبّين  لندن. 
ذاهتا، تقّدم خدمات خمتلفة ولكنها متكاملة. وهو يشّجع يف الوقت 
نفسه الوكاالت نفسها على االستفادة من املعلومات الواردة فيه من 
التعاون فيما بينها وسد أي ثغرات تتخلل عملية  أجل توثيق عرى 

تقدمي اخلدمات.

وجرى توسيع نطاق دليل عام 2010، الذي ُموِّل مبسامهة قدمتها 
منظومة  حدود  يتعدى  منه  ثاّن  جمّلد  بإصدار  السويد،  حكومة 
إمنائية  وكاالت  عن  معلومات   2 امُلجّلد  ويتضمن  املتحدة.  األمم 
ومجيعها  األوروبية،  املفوضية  وكذلك  ماحنا  بلدا   23 من  ثنائية 
والتنمية  التعاون  ملنظمة  التابعة  اإلمنائية  املساعدة  جلنة  يف  أعضاء 
يف  املاحنة  اجلهات  استراتيجيات  ويلّخص  االقتصادي.  امليدان  يف 
املساعدة  برامج  على  الضوء  ويسّلط  التجارة،  لصاحل  املعونة  تقدمي 
واملعنية  اجلهات  هلذه  التابعة  الثنائية  والوكاالت  املتخصصة  التقنية 
من  التمهيدي  الفصل  ويتوىل  بالتجارة.  الصلة  ذات  املعونة   بتقدمي 
املجّلد 2 النظر أوال يف مؤشرات تكشف املدى الذي ال تزال فيه 
املعونة املقدمة لصاحل التجارة ُتعّد أولوية لدى خمتلف اجلهات املاحنة 
إىل جانب أي تغيريات واضحة يف إطار التصدي لألزمة املالية اليت 
حدثت يف الفترة 2008-2009. مّث يلّخص املجّلد 2 بعض السبل 
اخلاص  برناجمها  مشول  تقييد  يف  املاحنة  اجلهات  تّتبعها  اليت  البّينة 
باملعونة املقّدمة لصاحل التجارة أو تركيز ذلك الشمول، بوسائل من 
املساعدة  نوع  أو  الدعم  على  للحصول  املؤهلة  البلدان  قبيل حتديد 
املاحنة  اجلهات  استجابة  كيفية  يستعرض  كما  بالربنامج.  املشمولة 
التجارة،  لصاحل  املعونة  مبادرة  يف  اجلامعة  املواضيع  من  ملوضوعني 
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خاص  قطاع  إقامة  وأمهية  اإلقليمية  االحتياجات  تلبية  ومها  أال 
بني  االتساق  حتقيق  لضمان  املستخدمة  اآلليات  بعض  ويبّين   أمنت، 

اجلهات املاحنة. 

ويصف املجّلد 2 الربامج اخلاصة باجلهات املاحنة الرئيسية مشفوعة 
التدخل  بأمثلة على نوع املساعدة اليت تقّدمها مصّنفة حبسب جمال 
يف بناء القدرات على النحو التايل: الدعوة إىل املناصرة على الصعيد 
والتنظيمية،  القانونية  واألطر  التجارية،  السياسات  ووضع  العاملي، 
املواصفات  مطابقة  لدعم  التحتية  والبنية  العرض،  على  والقدرة 
واخلدمات املقّدمة يف هذا املجال، وبناء القدرات يف جمال الترويج 
واألسواق،  التجارية  بالشؤون  املتعلقة  واملعلومات   التجاري، 

املالية  واخلدمات  للتجارة،  املادية  التحتية  والبنية  التجارة،  وتيسري 
بالتجارة. املتصلة 

النامية يف  للبلدان  الدليل  يقدمها  اليت  األساسية  اخلدمة  إىل  وإضافة 
جمال وضع برامج املساعدة التقنية، فإنه مبثابة حافز على تنسيق أنشطة 
بناء القدرات التجارية داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها. ويف 
ميّثل خطوة هامة  الدليل  فإّن  لأللفية،  اإلمنائية  األهداف  إطار روح 
متينة ومثمرة  عاملية  إقامة شراكة  أجل  ُقدمًا من  املضي  على طريق 
تضم جهات شريكة ثنائية ومتعّددة األطراف يف التنمية، وذلك من 
القائم على  النمو االقتصادي  الفقر من خالل حتقيق  أجل احلّد من 

التجارة وتكوين الثروات.

فريق من اليونيدو يعرض دليل موارد بناء 
القدرات التجارية الصادر حديثًا.
© اليونيدو
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البيئة والطاقة
ال تزال املسائل املرتبطة بالبيئة والطاقة حتظى بالصدارة يف جدول األعمال العاملي. فاملنتجون واملستهلكون 
على السواء يعتمدون أمناطا ال تراعي املوارد املتاحة يف كوكبنا، وال عدد سكانه املتزايد، وال قدرته على 

استيعاب االنبعاثات.

وعلى هذه اخللفية، شاركت اليونيدو عن كثب يف اجلهود الرامية إىل عكس هذا االجتاه على املستوى الدويل واإلقليمي والوطين. فقد نّظمت 
مؤمترات وحلقات عمل وحلقات دراسية، وأصدرت عدة منشورات وتقارير رائدة يف جمايل كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة وتسخري الطاقة 
ألغراض التنمية. ومثة منشور صدر أخريا بعنوان ختضري بصمة الصناعة: فرص وحتدّيات التنمية الصناعية املستدامة، وهو متاح أيضا يف نسخة 
إلكرتونية. ويُجْمِل هذا املنشور التدابري اليت اختذهتا اليونيدو يف جمال ختضري الصناعة. وإدراكا للحقيقة اليت مفادها أن على الصناعة أن تنتج 
أكثر مبوارد أقل إذا كانت ستصبح مستدامة، فإن التقرير يتناول السبل اليت ميكن هبا للبلدان النامية أن حتدّ من تأثريها على البيئة مع االستمرار 

يف توفري السلع واخلدمات والوظائف لسكاهنا املتزايدين.
وسوف يُعقد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف عام 2012 يف ريو دي جانريو، الربازيل، أي بعد مضي عشرين عاما على االجتماع   
التارخيي ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، الذي عُقد يف عام 1992 يف املدينة ذاهتا. وتتمّثل أهدافه يف ضمان جتديد االلتزام السياسي 
بالتنمية املستدامة، وتقييم التقدم احملرز صوب حتقيق األهداف املتفق عليها دوليا، والتصدّي للتحدّيات اجلديدة والناشئة. وسوف ترتّكز املناقشات 
على موضوعني حمدّديني، مها: بناء اقتصاد أخضر يف سياق القضاء على الفقر والتنمية املستدامة، ووضع إطار مؤسسي للتنمية املستدامة. ويف 

الوقت الذي يستعد فيه العامل ملؤمتر ريو + 20 سنة، تواصل اليونيدو تقديم مسامهة موضوعية من خالل هنجها اخلاص بالصناعة اخلضراء.
وقد تبيَّن أن ضمان التمويل للمشاريع املصمّمة من أجل الرتويج للصناعات اخلضراء عن طريق اإلنتاج األنظف وزيادة الكفاءة يف استخدام   
الطاقة واستخدام الطاقة املتجدّدة مهمة تنطوي على حتديات. فعلى الرغم من أن اجلهود اليت بذلتها اليونيدو يف عام 2010 حلشد التمويل املشرتك 
من النظراء الُقطريني ومؤسسات التمويل احمللية واإلقليمية والقطاع اخلاص متّخضت عن ضمان ما يزيد على 60 يف املائة من حجم التمويل 
املشرتك املستهدف، فإنّ هناك حاجة إىل شراكات جديدة ومصادر متويل مشرتك جديدة من أجل تلبية متطلبات مرفق البيئة العاملية، وخصوصا 
إذا ما أرادت اليونيدو توسيع نطاق حصتها يف مشاريع املرفق املوجّهة لصاحل أقل البلدان منوا. ومراعاةً هلذا، تعكف املنظمة حاليا على استكشاف 
قنوات خمتلفة، مبا يف ذلك إقامة شراكات مع مؤسسات متويلية ومع االحتاد األوروبي. ويف حماولة حلشد مصادر متويل جديدة، تسعى املنظمة 

كذلك إىل توثيق تعاوهنا مع القطاع اخلاص يف البلدان اليت تعمل فيها.
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املتجدّدة  الطاقة  أنشطتها يف جمال  نطاق  اليونيدو  وسَّعت  لقد   
والكفاءة يف استخدام الطاقة واإلنتاج األنظف والصناعات اخلضراء، 
للطلبات  واالستجابة  لالستمرارية  احلاجة  بني  التوازن  على  حمافظًة 
اجلديدة بشأن التعاون التقين. وأركان برنامج املنظمة اخلاص بالطاقة 
ستظل هي تسخري تكنولوجيات الطاقة املتجدّدة لالستعماالت اإلنتاجية 
التكنولوجيات  الصناعة واستخدام  الطاقة يف  وتعزيز كفاءة استخدام 
للتكنولوجيات  االهتمام  من  مزيد  إيالء  مع  الكربون،  املنخفضة 
بدأ يف عام  والتكنولوجيات احملايدة كربونياً. وقد  الكربون  املنخفضة 
تكنولوجيا  لتطبيق  تكنولوجية  العمل على وضع خريطة طريق   2010
هذا  الصناعة، ومشل  الكربونية وختزينها يف جمال  االنبعاثات  حجز 
الطاقة  وتكنولوجيات  اهليدروجينية  للتكنولوجيات  نقل موحّدة  عملية 
املتجدّدة - وهي األوىل من نوعها - إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية.
التنمية  لتحقيق  الرامية  اجلهود  يف  حموري  دورها  والطاقة   
التنمية حبيث  الفقر. فهي متسّ مجيع جوانب  من  واحلدّ  املستدامة 
لأللفية  اإلمنائية  األهداف  من  أيا  إن  القول  اإلنصاف  من   يكون 

الطاقة  خدمات  إىل  الوصول  سبل  توافر  دون  من  حتقيقه  ميكن  ال 
املتجدّدة  الطاقة  تكنولوجيات  ستضطلع  السياق،  هذا  ويف  احلديثة. 
خارج  الواقعة  واملناطق  الريفية  املناطق  يف  وخصوصا  حاسم،  بدور 
نطاق شبكات الكهرباء يف أقل البلدان منوا. وإدخال الشبكات الصغرية 
لربنامج  الرئيسية  العناصر  أحد  هو  املتجدّدة  الطاقة  على  القائمة 
للتشجيع  إقامة عدة مشاريع  الطاقة، ومشل هذا  اليونيدو يف جمال 
ملرفق  االسرتاتيجي  الربنامج  إطار  يف  الصغرية  الشبكات  تطوير  على 
البيئة العاملية من أجل توفري الطاقة يف غرب أفريقيا. ويروّج الربنامج 
املتجدّدة يف االستعماالت  الطاقات  الطاقة وتسخري  لكفاءة استخدام 
اإلنتاجية، مبا يف ذلك تصميم وتنفيذ الشبكات الصغرية القائمة على 
والصغرى  الصغرية  الكهرمائية  الطاقة  وحمطات  املتجدّدة  الطاقة 
2010، عُرضت  الشمسية. ويف هناية عام  والكتلة األحيائية والطاقة 
يف  ستنّفذ  اليت  املتجدّدة  الطاقة  مشاريع  العاملية  البيئة  مرفق  على 
وغامبيا  وسرياليون  األخضر  والرأس  تشاد  وهي   - حمدّدة  بلدان 
من  إقليمي  مشروع  وكذلك   - ونيجرييا  وليربيا  ديفوار  وكوت  وغينيا 
العاملية  البيئة  ملرفق  االسرتاتيجي  للربنامج  الشامل  التنسيق  أجل 
املرفق؛  عليها  يصدّق  لكي  وذلك  أفريقيا،  غرب  الطاقة يف  أجل  من 

وسيبدأ تنفيذها يف عام 2011.
على  والصغرية  الصغرى  الكهرمائية  الطاقة  مشاريع  وتأثري   
البيئة ضئيل أو معدوم وميكن أن توّفر طائفة من اخلدمات القيّمة يف 
جمال الطاقة، وخصوصا يف املناطق الريفية. ويف املناطق اليت تتوافر 
فيها إمكانات لتوليد الطاقة الكهرمائية، فإن هذا الشكل من أشكال 
لتوصيل  التكلفة  حيث  من  األجنع  الفرصة  ميّثل  املتجدّدة  الطاقة 
خارجها.  أو  الكهرباء  شبكات  نطاق  داخل  الواقعة  للمناطق  الطاقة 
الطاقة  جمال  يف  احلجم  صغرية  مبشاريع  حاليا  اليونيدو  وتضطلع 
املتحدة  تنـزانيا  وأوغندا ومجهورية  إندونيسيا  كل من  الكهرمائية يف 

« إنَّ دعائم برنامج املنظمة املتعلق بالطاقة هي 
تسخري تكنولوجيات الطاقة املتجّددة لالستعماالت 

اإلنتاجية وكفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة 
واالستعانة بالتكنولوجيات املنخفضة الكربون

نظام  من  احلجم  وصغرية  حديثة  نسخة  هي  الصغرى  الشبكة  إن 
وتطلعات  حباجات  الصغرى  الشبكات  وتفي  املركزي.  الكهرباء 
الكربونية  االنبعاثات  واخنفاض  املوثوقية  حيث  من  املحلي  املجتمع 
وأسوة  املثال.  سبيل  على  التكلفة  واخنفاض  الطاقة  مصادر  وتنوع 
الكهرباء  الشبكات على توليد  الكبرية، تعمل تلك  الطاقة  بشبكات 
وتوزيعها وتنظيم تدفقها للمستهلك على مستوى املجتمعات املحلية. 
على  املستهلك  لتشجيع  مثالية  طريقة  الذكية  الصغرى  والشبكات 

املشاركة يف مشاريع الكهرباء.

© اليونيدو
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ونيجرييا  ومايل  وكينيا  وغانا  والصني  النكا  وسري  وزامبيا  ورواندا 
الرتكيز  مع  جامع،  إقليمي  برنامج  وضع  على  تعمل  كما  واهلند. 
إنشاء  بلدان اجلنوب، من أجل  التعاون فيما بني   بصورة خاصة على 
يف  تكرارها  مع  أفريقيا  يف  الكهرمائية  للطاقة  صغري  مشروع   100
الكهرمائية  الطاقة  ملشاريع  الدويل  املركز  ويقدّم  أخرى.  مناطق 
الصغرية يف هانغ جو، يف الصني، الدعم التقين، الذي ييسّر االضطالع 
التعاون  الكهرمائية الصغرية ويعزّز  بأنشطة يف جمال مشاريع الطاقة 
الطاقة  ملشاريع  اإلقليميان  املركزان  ويقدّم  العاملي.  املستوى  على 
الكهرمائية الصغرية التابعان لليونيدو يف نيجرييا واهلند املساعدة التقنية 
الكهرباء  لتوليد  وحدة  اليونيدو  أقامت  وقد  اإلقليمي.  املستوى   على 
)2.5 كيلوواط( مؤّلفة من وحدة طاقة كهرمائية بالغة الصغر ووحدة 
وتُستخدم  بالكهرباء.  كينيا  نائية يف  قرية  فولطاضوئية إلمداد  طاقة 

الطاقة املنتجة يف توفري االتصاالت اإلنتاجية واخلدمات اجملتمعية.
والتماس الكفاءة يف استخدام الطاقة جزء ال يتجزّأ من الكثري من   
مشاريع التعاون التقين اليت تنّفذها اليونيدو. وقد قامت اليونيدو، بالتشاور 
مع نظرائها الوطنيني، بإدخال عناصر معيارية يف معظم ما تضطلع به 
من مشاريع مشرتكة مع مرفق البيئة العاملية بشأن كفاءة استخدام الطاقة 
الكربونية  االنبعاثات  حلجز  طريق  خريطة  وضعت  كما  الصناعة.  يف 
الكربونية  االنبعاثات  عن  برؤية  املصلحة  أصحاب  لتزويد  وختزينها 
السياسات  مقرري  وإحاطة   2050 عام  حتى  الصناعة  يف  وختزينها 

واملستثمرين مبزايا تكنولوجيا حجز االنبعاثات الكربونية وختزينها.
ويعد استحداث آلية لتجميع املعارف واخلربات أمرا ينطوي على   
يف  لالستثمار  احملدودة  املوارد  ذات  البلدان  إىل  بالنسبة  كربى  فائدة 
املعارف  يف  للتشارك  لربامج  اليونيدو  وتروّج  اجلديدة.  التكنولوجيات 
وبناء القدرات لتشجيع نقل تكنولوجيات الطاقة النظيفة على املديني 
والتحوّل  الفضلى،  الصناعية  املمارسات  وكذلك  واملتوسط،  القصري 

اليونيدو  وتدير  واستهالكها.  الطاقة  استدامة إلنتاج  أكثر  أمناط  حنو 
الطاقة  ملصادر  تكون  أن  ميكن  أفريقيا  يف  املشاريع  من  عددا  حاليا 
املتجدّدة فيها - مثل حمطات الطاقة الكهرمائية الصغرية وتغويز الكتلة 
األحيائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة احلرارية والطاقة 

الفولطاضوئية - دور حموري يف تطوير الصناعات الصغرية، الريفية 
أساسا، اليت تسهم يف النمو واحلدّ من الفقر.

يف  الشمسية  بالطاقة  العاملة  املياه  مضخات  استخدام  ويوّفر   
موزامبيق على أعدادٍ ال حتصى من سكان القرى - وال سيما النساء – 
ساعاتٍ من العمل الشاق. فحتى إدخال املضّخات يف مقاطعة تشيكوا 
لَكواال، كان سحب 20 لرتا من مياه بئر القرية، اليت حيتاجوهنا من أجل ري 
حماصيلهم وطهي طعامهم وغسل ثياهبم وتلبية احتياجات األسرة بوجه 
عام، يتطلّب منهم يف املتوسط 10 دقائق. وتسحب مضّخات اليونيدو 
املياه اجلوفية من عمق 70 مرتا وتغّذي هبا  العاملة بالطاقة الشمسية 
واحد  آن  منها يف  أن ميألن  نساء  لعدّة  الصهاريج ميكن  من  جمموعة 
جرارهن. وكان إدخال مضّخات املياه الشمسية جزءا من برنامج "توحيد 
تركيب  وبعد  قبل  الوضع  أدناه  الصورتان  وتربز  موزامبيق.  يف  األداء" 

املضّخة اجلديدة.

... والحقًا.الوضع يف مقاطعة تشيكواالكواال سابقًا...

« إنَّ التماس الكفاءة يف استخدام الطاقة هو 
جزء ال يتجزَّأ من الكثري من مشاريع التعاون التقين 

اليت تنفِّذها اليونيدو
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إعداد  إىل  أفريقيا  جنوب  يف  للطاقة  حادّة  أزمة  أدّت  وقد   
2008 لتحسني كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة  مشروع يف عام 
وبناء  السياساتي  اإلطار  تعزيز  يتضمّن  متكامل  هنج  أساس  على 
املشروع  يستحدث  وسوف  الوعي.  ونشر  التمويل  وزيادة  القدرات 
احلدّ  إىل  بالنظم  للوصول  ومنهجيات  الطاقة  إدارة  ملعايري  نظاما 
املتعلقة  اجلديدة  احلوافز  وخطط  اإليضاحية  واملشاريع  األمثل. 
االقتصادية  الفوائد  إىل  تنبّه  إمنا  الصناعات  من  مبجموعة خمتارة 
أيضا  املشروع  يساعد  وسوف  الطاقة.  استخدام  كفاءة  لزيادة 
الطاقة  إدارة  نظم  العتماد  الالزمة  املؤسسية  القدرات  بناء  على 
انبعاثات  أدائها، كما ستؤدّي إىل خفض كبري يف  وتنفيذها ومراجعة 
ومن   2010 عام  يف  املشروع  استُهل  وقد  الكربون.  أكسيد  ثاني 
أفريقيا  جنوب  املشروع  ومتوّل   ،2013 عام  يف  منه  االنتهاء   املقرّر 
سويسرا  يف  االقتصادية  للشؤون  الدولة  ووزارة  يورو(  مليون   1‚5(
إىل جانب وزارة التعاون الدويل يف اململكة املتحدة، حيث تساهم كل 

يورو. منهما حبوايل مليوني 
ومنذ اعتماد إعالن مانيال بشأن الصناعة اخلضراء يف أيلول/  

تنفيذ  يف  عة  املوقِّ البلدان  مبساعدة  اليونيدو  تقوم   ،2009 سبتمرب 
استدامة.  أكثر  صناعية  أمناط  اعتماد  لتشجيع  وطنية  مبادرات 
يف  اخلضراء  التكنولوجيات  تطبيق  حول  دراسية  حلقة  وعُقدت 

استضاف  أيلول/سبتمرب،  شهر  ويف  بنغالديش.  يف  حزيران/يونيه 
ر  تَُخضِّ "كيف  بعنوان  دراسية  حلقة  بانكوك  يف  اليونيدو  مكتب 
وخالل  ومنهجيات.  أدوات  وتضمّنت  مفاهيم  عاجلت  مصنعك" 
نيويورك  املعقودة يف  املستدامة،  التنمية  للجنة  الثامنة عشرة  الدورة 
على  الضوء  لتسليط  جانبيا  حدثا  اليونيدو  مت  نظَّ أيار/مايو،  يف 
نتائج وجتارب املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف املشرتكة بني اليونيدو 
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملوجودة يف حنو 50 بلدا. كما اشرتكت 
كمتابعة  الفلبني  حكومة  مع  مستديرة  مائدة  اجتماع  استضافة  يف 
من  املستفادة  الدروس  لتقييم  فرصًة  احلدث  وأتاح  مانيال.  إلعالن 
التجربة اآلسيوية. ورّكزت املناقشات على السياسات القائمة واألطر 
وخفض  املوارد  استخدام  يف  للكفاءة  املعززة  واملؤسسية  التنظيمية 
املؤمتر  أثناء  مماثل  حدث  وعُقد  النامية.  البلدان  يف  الكربون  كثافة 
الوزاري السادس للبيئة والتنمية يف آسيا واحمليط اهلادئ، الذي عُقد 
يف تشرين األول/أكتوبر يف أستانا، حيث استضافت اليونيدو اجتماع 
التنافسية عن طريق  مائدة مستديرة بشأن تشجيع االبتكار والقدرة 

زيادة إنتاجية املوارد والتميّز البيئي.
ساحة  ل  تشكِّ أن  األنظف  لإلنتاج  الوطنية  للمراكز  ميكن  كما   
من  عددا  اليونيدو  استهلّت  وقد  باملناخ.  املتعلقة  التكنولوجيا  لنقل 
الكربونية  االنبعاثات  بقلّة  املّتسم  اإلنتاج  التجريبية من أجل  املشاريع 

شهد شهر متوز/يوليه افتتاح مركز إقليمي للطاقة املتجّددة والكفاءة يف 
استخدام الطاقة يف برايا، عاصمة الرأس األخضر. ومن املستهدف أن 
يقّدم املركز، دفعًة قويًة للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف غرب أفريقيا 
من خالل استبانة التكنولوجيات اخلاصة بالطاقة املتجّددة املراعية للبيئة 

والكفاءة يف استخدام الطاقة، ولذا فسوف يوّفر الدعم يف جمال تطوير 
التمويل. كما  آليات  اجلودة وتصميم  والقدرات وضمان  السياسات 
باهتمام مناطق أخرى.  أنه سيدير مشاريع توضيحية ميكن أن حتظى 
لدول  االقتصادية  للجماعة  تابعة  متخّصصة  وكالة  صفة  له  واملركز 
غرب أفريقيا )اإليكواس(، وحيظى بدعم اليونيدو وحكومات كل من 
إسبانيا والرأس األخضر والنمسا. ومن خالل شراكة خاصة بني الربازيل 
واإليكواس، يوفِّر املركز فرصا من أجل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
ونقل التكنولوجيا واخلربة الفنية. ولدى بلدان غرب أفريقيا إمكانات 
هائلة، وغري مستغّلة إىل حّد كبري، إلنتاج الطاقة النظيفة، ولكن توزيعها 
بني سكان املنطقة، البالغ عددهم 262 مليون نسمة، غري متساٍو. فأقل 
من ُسدس إمكانات املحطات الكهرمائية الكبرية والصغرية، واليت ُتقّدر 
بـ 000 23 ميغاواط وتترّكز يف مخس فقط من الدول اخلمس عشرة 
األعضاء يف اجلماعة، مستغّلة. كما ميكن التوّسع أيضا يف استخدام الطاقة 
األحيائية. والكتلة احليوية هي تقليديًا املصدر الرئيسي للطاقة بالنسبة إىل 
املستهلكة يف  الطاقة  إمجايل  من  املائة  وتوّفر 80 يف  الفقرية،  األغلبية 
البيوت. وهناك إمكانات غري حمدودة يف الواقع لالستفادة من الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح واملّد واملحيطات واملصادر احلرارية واألمواج.

افتتاح مركز الطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة 
اجلديد يف برايا
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أوغندا  يف  الزراعية  املنتجات  بتجهيز  اخلاصة  القيمة  سالسل  يف 
هناك  تزال  ال  بينما  سابقا،  اليوغوسالفية  مقدونيا  ومجهورية 

مبادرات أخرى قيد اإلعداد.
األنظف  لإلنتاج  الوطنية  املراكز  به  حتظى  الذي  الدعم  وازداد   
ألبانيا  من  كل  أنشطته يف  نطاق  برناجمها  وسَّع  فقد   .2010 عام  يف 
ذاته  الوقت  يف  استُهلّت  بينما  األخضر  والرأس  مولدوفا  ومجهورية 
نام.  وفييت  النكا  وسري  تونس  من  كل  يف  جديدة  مشاريع  أنشطة 
من  األنظف  لإلنتاج  الوطنية  املراكز  متّكنت  اليونيدو،  ومبساعدة 
املسامهة يف الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية املستدامة، وخصوصا 
يف استعراضها للتقدّم احملرز يف جمال االستهالك واإلنتاج املستدامني 

وإدارة النفايات واملواد الكيميائية إدارة سليمة بيئياً.
ومن املعامل البارزة اليت حتّققت يف عام 2010 افتتاح شبكة عاملية   
لإلنتاج األنظف واملّتسم بكفاءة استخدام املوارد يف 3 تشرين الثاني/
نوفمرب، وبلغ عدد األعضاء لدى االفتتاح 41 بلدا. وهذه الشبكة، اليت 
تيسّر  سوف  للبيئة،  املتحدة  األمم  وبرنامج  اليونيدو  بدعم  حتظى 
أيضا التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وفيما بينها وبني بلدان الشمال، 
الصلة.  ذات  والتكنولوجيا  والتجارب  املعارف  نقل  هذا  وسيتضمّن 
وبناء  املعرفة  وإدارة  االبتكار  تشجيع  الشبكة  وظائف  تشمل  وسوف 

القدرات والدعوة إىل املناصرة وضمان اجلودة والوسم.

بكفاءة  واملتسم  األنظف  لإلنتاج  العاملية  الشبكة  أُنشئت  وقد   
استخدام املوارد هبدف حمدّد، هو جتميع وتعميم املمارسات الفضلى 
يف جمال كفاءة استخدام املوارد واإلنتاج األنظف، خصوصاً بني مراكز 
نظام  يف  العمل  استمر   ،2010 عام  وخالل  الوطنية.  األنظف  اإلنتاج 
إدارة املعارف من أجل اإلنتاج األنظف يف منطقة أمريكا الالتينية، بينما 
بدأ إنشاء نظام مماثل لصاحل املنطقة العربية. وابتداءً من عام 2011، 
سوف يعمل هذان النظامان كفرعني إقليميني للشبكة العاملية لإلنتاج 

األنظف واملّتسم بكفاءة استخدام املوارد.
األمم  وبرنامج  اليونيدو  بني  املشرتك  اجلديد  الربنامج  ويويل   
املتحدة للبيئة للشبكة العاملية لإلنتاج األنظف واملّتسم بكفاءة استخدام 
النفايات والوقاية  املوارد أمهية خاصة للمشاريع املواضيعية مثل منع 

من التلوُّث، مبا يف ذلك النفايات اإللكرتونية.
يف  الشركاء  من  عدد  مع  العمل  يف  اليونيدو  جهود  وتضافرت   
إطار مبادرة "حل مشكلة النفايات اإللكرتونية"، وهي مبادرة جتمع بني 
غري  ومنظمات  الصناعة  وقطاع  املتحدة  األمم  ومؤسسات  احلكومات 
حكومية وقطاع العلوم ملعاجلة مشكلة النفايات اإللكرتونية. ويف تشرين 
اليونيدو حلقة عمل بعنوان "تطوير الصناعات  مت  الثاني/نوفمرب، نظَّ
اخلضراء إلجياد حلول تكفل التعامل املسؤول مع األجهزة اإللكرتونية 
حلقة  من  اهلدف  وكان  أفريقيا".  يف  عمرها  انتهاء  حال  والكهربائية 

اإللكترونية(  )النفايات  املهَملة  واإللكترونية  الكهربائية  املعدات  إن 
هي من بني أنواع النفايات األسرع منوا يف العامل. فالناس يستبدلون 
املعدات اإللكترونية كل عامني يف املتوسط يف البلدان الصناعية وكل 
مخس سنوات أو أكثر يف البلدان النامية. وتتراكم النفايات اإللكترونية 
املتولدة يف العامل مبعدل يصل إىل حنو  40 مليون طن سنويا. وُيحتمل 
أن تتضّمن النفايات اإللكترونية أكثر من 000 1 مادة خمتلفة، الكثري 
عند  أنه  ذلك  ويعين  اإلنسان.  صحة  على  ويؤّثر  البيئة  يسّمم  منها 
التصّرف يف املعدات اإللكترونية والكهربائية املستعملة، جيب أن تكون 
هناك فعال حلول سليمة من الناحية البيئية ملعاجلتها وللتخلص النهائي 
منها على السواء. وتفتقر معظم البلدان النامية إىل الدراية بسبل التعامل 
مع النفايات اإللكترونية بفعالية، وخصوصا أن القطاع غري النظامي هو 
من يتعامل مباشرة يف أحيان كثرية مع املعدات املهملة. وأغلب اللوائح 
البيئية واملهنية ال تواكب التطّورات اجلارية يف ميدان اإللكترونيات، 
وهذا رغم أن التصّدي ملشكلة التعامل مع النفايات اإللكترونية خطوة 

حيوية يف التحّول حنو االقتصاد األخضر.

النفايات اإللكترونية: مشكلة متفاقمة
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البيئية  واملنظمات  اخلاص  القطاع  من  ممّثلون  حضرها  اليت  العمل، 
االتفاق  هو  األكادميية،  واملؤسسات  األنظف  لإلنتاج  الوطنية  واملراكز 
على اسرتاتيجية منسّقة من أجل إدارة النفايات اإللكرتونية يف أفريقيا. 
حياة  دورة  يف  اخلطرة  املواد  حول  دولية  عمل  حلقة  تُعقد  وسوف 
املنتجات الكهربائية واإللكرتونية، يف فيينا هناية آذار/مارس 2011، يف 
إطار الربنامج املشرتك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية.
وقد أشري إىل مجهورية تنـزانيا املتحدة يف دراسة لتقييم النفايات   
تنـزانيا  يف  األنظف  لإلنتاج  الوطين  املركز  مؤخّرا  أجراها  اإللكرتونية 
وخدمية  وهي مؤسسة سويسرية حبثية  "إمبا"،  مع مؤسسة  بالتعاون 
متعدّدة التخصّصات هتدف إىل تطوير علوم وتكنولوجيا املواد. وتناولت 
تنـزانيا، وخلصت إىل  النفايات اإللكرتونية يف  الدراسة بالتقييم وضع 
أنه على الرغم من أن استخدام املعدات اإللكرتونية ال يزال حمدودا يف 
اليت ستوّلدها  اإللكرتونية  النفايات  أن تشهد  املتوّقع  تنـزانيا، فإن من 
احلواسيب زيادة حادّة يف املستقبل. وقد عُرضت الدراسة على اجلهات 
صاحبة املصلحة من القطاعني العام واخلاص يف حلقة عمل نّظمتها 
اليونيدو وشركة مايكروسوفت يف كانون األول/ديسمرب يف دار السالم، 

مجهورية تنـزانيا املتحدة.
االقتصاد  على  بالفائدة  تعود  فرصًة  الكيميائي  اإلجيار  ويتيح   
والبيئة على حدّ سواء من خالل استخدام املواد الكيميائية على حنو 
أكفأ. وهو منوذج لعمل جتاري موجّه حنو اخلدمات وحيوِّل الرتكيز من 
االهتمام بزيادة أحجام مبيعات املواد الكيميائية إىل اّتباع هنج القيمة 
املضافة. فبدال من دفع مثن املادة الكيميائية نفسها، يشرتي املشرتي 
املثال،  سبيل  )فعلى  الكيميائية  املادة  من  املستقاة  اخلدمة  أو   املنفعة 
عدد  لقاء  وإمنا  الطالء  من  حمدّدة  كمية  لقاء  ماالً  العميل  يدفع  ال 

الوحدات اليت ُطليت فعال(. وقد تشمل مسؤولية املنتِج أو مقدّم اخلدمة 
إدارة دورة عمر املنتَج بأكملها.

الكيميائي.  اإلجيار  اليونيدو خربة هائلة يف جمال  اكتسبت  وقد   
التجريبية  املشاريع  من  سلسلة  بدأت  أعوام،  مخسة  من  أكثر  فقبل 
والتنظيف  باملساحيق  )التكسية  مصر  يف  الكيميائي  لإلجيار  للرتويج 
واالحتاد  بالكهرباء(،  )الطالء  واملكسيك  اهليدروكربونية(،  باملذيبات 
الروسي )تنقية املياه(، بالتعاون مع املركز الوطين لإلنتاج األنظف يف 
كل بلد. وتبع ذلك مشاريع جتريبية أخرى يف كل من سري النكا وصربيا 

وكولومبيا واملغرب.
وخالل عام 2010، عُنيت اليونيدو بوضع عُدّة جمموعة أدوات بشأن 
مستوى  على  النهج  هبذا  التعريف  يف  للمسامهة  الكيميائي  اإلجيار 
صيغتها  يف  وضعها  مبجرّد  العُدّة،  تلك  وستتاح  واملصانع.  الشركات 
النهائية، بالشكل اإللكرتوني وستقدِّم قوائمَ مرجعيًة وعروضاً إيضاحيًة 
عاملية  جوائز  مُنحت  وقد  التدريبية.  لألغراض  وإرشاداتٍ  ومؤشراتٍ 
آذار/مارس.  شهر  يف   - نوعها  من  األوىل  هي   - الكيميائي  لإلجيار 
اإلجيار  مفهوم  إىل  اجلمهور  انتباه  اجلوائز  تلفت  أن  اليونيدو  وتأمل 

الكيميائي وتشجع تطبيقه على نطاق أوسع.
لقد اعتُمد النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية،   
عام  الكيميائية،  للمواد  السليمة  اإلدارة  لتشجيع  سياسة  إطار  وهو 
ويف  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دبي،  يف  عُقد  دويل  مؤمتر  يف   2006
إطار برنامج البداية السريعة للنهج، والذي يدعم أنشطة بناء القدرات 
والتنفيذ يف البلدان النامية، تتوىل اليونيدو تنسيق مشاريع يف أفريقيا 
واملنطقة العربية وأمريكا الالتينية، وهي مشاريع يسهم الكثري منها يف 
تطوير وتعزيز املؤسسات واخلطط والربامج واألنشطة الوطنية املتعلقة 

الزراعة واحلراجة والبيئة  اليونيدو ووزارة  يف 2 آذار/مارس، أعلنت 
دولية  جوائز  بأول  الفائزين  أمساء  النمساوية  االحتادية  املياه  وإدارة 
املؤمتر  انعقاد  أثناء  اجلوائز  تسليم  حفل  وُأقيم  الكيميائي.  لإلجيار 
الدويل لتشريعات مراقبة املواد الكيميائية واجلوانب التجارية يف براغ. 
وكان من بني الفائزين، الذين وقع االختيار عليهم من بني ما جمموعه 
27 متسابقا من 10 بلدان، شركة إيكوبترول - وهي إحدى أبرز 
الشركات النفطية يف أمريكا الالتينية - نظرا ألعماهلا يف جمال معاجلة 
النفط واملياه، واملركز الوطين لإلنتاج األنظف يف كولومبيا ملا يقّدمه 
اهلند  أيكيا يف  فرع شركة  ونال  استشارية متخّصصة.  من خدمات 
اإلجيار  عمليات  تنفيذ  يف  جّبارة  جهود  من  يبذله  ملا  خاصة  جائزة 
فئات  يف  ُتمنح  اليت  اجلوائز،  وُتمّثل  التوريد.  سلسلة  يف  الكيميائي 

جوائز اإلجيار الكيميائي لعام 2010

أربع هي دراسات احلالة واخلدمات االستشارية واملنشورات العلمية 
تنفيذ  يف  تنجح  اليت  للشركات  التكرمي  من  العامة ضربًا  والعالقات 

عمليات اإلجيار الكيميائي على مستوى الشركة.
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بإدارة املواد الكيميائية والتشجيع على التنسيق بني الوكاالت من أجل 
تنفيذ االتفاقات واملبادرات الدولية.

املواد  إلدارة  شامال  حتليال  اليونيدو  جتري  كولومبيا،  ويف   
ومن  موحدتني.  واسرتاتيجية  عمل  خطة  وضع  يف  وتسهم  الكيميائية 
املدني.  واجملتمع  اخلاص  القطاع  إشراك  للمشروع  الرئيسية  املعامل 
حلقات  من  سلسلة  عقد  خالل  من  الوطنية  القدرة  املشروع  وسيعزّز 
التدريبية وإتاحة فرص إلقامة شراكات بني قطاعات خمتلفة.  العمل 
ويف السلفادور، تساعد اليونيدو يف حتليل دورة حياة املواد الكيميائية 
الكيميائية. وجيري تشكيل  للمواد  حتضريا ألنشطة اإلدارة املستدامة 
جلنة وطنية إلدارة املواد الكيميائية، كما جيري إعداد وثائق إرشادية 

وتدريبية بشأن نواتج النفايات الكيميائية وإدارة النفايات.
ويتوىل املركز الوطين لإلنتاج األنظف يف بريو تنفيذ مشروع لتعزيز   
بريو  يف  الكيميائية  املواد  إلدارة  والتقين  والتنظيمي  املؤسسي  اإلطار 
وذلك بالتعاون مع أصحاب املصلحة. وسوف يسهم املشروع يف وضع 
لتحسني سبل  تدابري  الكيميائية، تشمل  للمنتجات  اسرتاتيجية وطنية 
الوصول إىل املعلومات وإذكاء الوعي العام. ويهدف مشروع بشأن إدارة 
املنتجات الزئبقية يف أوروغواي إىل احلدّ من املخاطر البيئية والصحية 
املرتبطة باملنتجات احملتوية على الزئبق، وخصوصا املصابيح الزئبقية. 
واملخاطر  لالنبعاثات  شامال  تقييما  الرئيسية  األنشطة  وتتضمّن 
النفايات.  إدارة  التوزيع وممارسات  والبدائل إىل جانب حتليل لقنوات 
وأسوة باملشاريع األخرى، يُنتظر أن ميهّد هذا املشروع الطريق العتماد 

سياسة متكاملة يف جمال املواد الكيميائية.
ويف مصر، سوف يرّكز مشروع لتقييم وبناء القدرات يف جمال إدارة   
الكيميائية.  املواد  توريد  كامل سلسلة  على  ونفاياهتا  الكيميائية  املواد 

املنتجة يف منطقتني  الكيميائية  للمواد  وسوف يتضمن حصرا شامال 
صناعيتني - مها مدينة السادس من أكتوبر ومدينة السادات - ميكن 

تكراره يف أماكن أخرى.
ومع اخلطر الذي يشّكله الزئبق على صحة اإلنسان وعلى البيئة،   
فإنه ال يزال يُستخدم لدى املاليني من صغار املنّقبني عن الذهب يف 
بالفشل  باءت  ولقد  ومعاجلته.  الذهب  العامل الستخراج  أحناء  مجيع 
احملاوالت اليت قامت هبا منظمات مثل اليونيدو لوقف استخدام الزئبق 
حلماً  عليه  وبات احلصول  أسعاره  ارتفعت  أن  بعد  الذهب  بريق  أمام 
للفكاك من ربقة الفقر. وتؤدّي ملغمة الزئبق النامجة عن تعدين الذهب 
الزئبق سنويا، أي حنو  1 طن من  بـ000  يُقدّر  انبعاث ما   احلِريف إىل 
30 يف املائة من انبعاثات الزئبق العاملية الناشئة عن أنشطة بشرية. وقد 
أسّس برنامج األمم املتحدة للبيئة شراكة عاملية للزئبق يف عام 2009 
إلعطاء دفعة جديدة للجهود الرامية إىل معاجلة املشكلة. واهلدف هو 
التقليل إىل احلدّ األدنى من انبعاثات الزئبق العاملية الناشئة عن أنشطة 
املطاف.  هناية  يف  عليها  القضاء  ثم  واألرض  واملاء  اهلواء  يف  بشرية 
وتشارك اليونيدو، يف شراكة مع جملس الدفاع عن املوارد الطبيعية يف 
الواليات املتحدة األمريكية، يف قيادة جهود الشراكة العاملية للزئبق فيما 
يتعلق بعمليات تعدين الذهب احِلرفية واحملدودة النطاق. ومن أهدافها 
خفض استخدام الزئبق يف تعدين الذهب احلِر™ بواقع النصف حبلول 

عام 2017.
للجنة  األوىل  الدورة  استكهومل  يف  عُقدت  حزيران/يونيه،  ويف   
التفاوض احلكومية الدولية من أجل إعداد صك ملزم قانونا على املستوى 
وشركاؤها  اليونيدو  استهلّت  العام،  هناية  ويف  الزئبق.  بشأن  العاملي 
مشروعا من أجل صياغة خطة اسرتاتيجية للحدّ من الزئبق يف قطاع 

نائب املدير العام لليونيدو يزور مشروعًا 
تابعًا لليونيدو يف كينيا.
© اليونيدو



هناك جمموعة سامة حمّددة من امللوِّثات العضوية العصية التحّلل - وهي 
ثنائيات الفينيل املتعّدد الكلور – ُبدئ يف استخدامها يف ثالثينات القرن 
الكهربائية  املعدات  العشرين كمربِّدات ومواد تشحيم ملجموعة من 
ومنتجات أخرى. وبعد مرور أربعني عاما تقريبا، اكُتشف أن تلك 
تبدي مقاومًة  بلدان كثرية، ولكنها  إنتاجها يف  املواد مسرطنة وُمنع 
واملنتجات  املعدات  من  التخّلص  يزال  وال  البيئة.  للتحلل يف  خارقًة 
الصناعية املحتوية على عناصر قدمية من ثنائيات الفينيل املتعّدد الكلور 
بطريقة غري صحيحة يؤّدي إىل إطالق تلك املواد الكيميائية يف التربة 
واملياه حيث تظل تقاوم التحّلل لعقود وتلوِّث سلسلة الغذاء البحرية. 

ويف 4 شباط/فرباير، وقَّعت اليونيدو عقد مشروع بقيمة 5‚14 مليون 
دوالر مع حكومة اهلند بشأن التخّلص التدرجيي من ثنائيات الفينيل 
املتعّدد الكلور، ُيضطلع به بالتعاون مع وزارة البيئة والغابات يف اهلند. 
ميثِّل جزءا  والذي  العاملية  البيئة  مرفق  املموَّل من  املشروع،  ويهدف 
من  احلّد  تستهدف  اليت  الوطنية  التنفيذ  خلطة  الالحقة  األنشطة  من 
امللوِّثات العضوية العصية التحّلل والقضاء عليها يف اهلند، إىل احلّد من 
استخدام ثنائيات الفينيل املتعّدد الكلور وانبعاثاهتا يف البيئة أو الكّف 
عن استخدامها، وذلك عن طريق التخّلص من املعدات املحتوية عليها 

وما يتصل بذلك من نفايات.
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دول  يف  النطاق  واحملدودة  احلِرفية  الذهب  ومعاجلة  تعدين  عمليات 
غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وجيمع املشروع بني كل من له مصلحة 
الذهب،  وبائعو  ومشرتو  أنفسهم،  املناجم  عمّال  وهم:  الشأن،  هذا  يف 
والسلطات  احلكومية،  غري  املنظمات  وممّثلو  احلكوميون،  واملسؤولون 

احمللية وقطاع الصناعة، وموظفو الرعاية الصحية، واملاحنون.
الكيميائية  للمواد  الرئيسيني  املنتجني  من  بعدُ  السودان  يعدّ  وال   
وقد  الداخلية.  احتياجاته  لسدّ  الواردات  على  كبرية  بدرجة  يعتمد  إذ 
األخرية،  اآلونة  يف  وارداته  يف  كبرية  زيادة  إىل  االقتصادي  النمو  أدّى 
ولكنه قد يصبح قريبا يف وضع يسمح له بإنتاج املواد الكيميائية حمليا. 
املواد  إدارة  يف  الرقابة  من  درجة  يستدعي  كالمها  والسيناريوهان 
الكيميائية، وهي مسألة مل تعاجل حتى اليوم إال بتدابري جزئية إىل حدّ 
ما. وقد صُمّم مشروع يف عام 2010 برعاية النهج االسرتاتيجي لإلدارة 
من  ومتكامل  مستدام  وطين  برنامج  لوضع  الكيميائية  للمواد  الدولية 
أجل اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية من شأنه التقليل إىل احلدّ األدنى 
من التأثريات السلبية على صحة اإلنسان والبيئة. وسوف توّفر اليونيدو 
الوطنيني  اخلرباء  اختيار  ذلك  يف  مبا  واالسرتاتيجي،  التقين  الدعم 
واعتماد خطة العمل والتنسيق مع أصحاب املصلحة يف املشروع ورصد 

املؤشّرات والنتائج إىل جانب إعداد التقارير عن املشروع.
إن امللوِّثات العضوية العصية التحلّل مواد كيميائية تبقى متماسكة   
يف البيئة لفرتات طويلة وترتاكم يف األنسجة الدهنية للكائنات احليّة، 
وهي مواد سامـَّة للبشر واحليوانات. وقد استُخدمت امللوِّثات العضوية 
العصية التحلّل على مدى األعوام الستني املاضية أو رمبا أكثر من ذلك 
عند  اهلواء  يف  طويلة  مسافات  تنتقل  وهي  املنتجات،  من  طائفة  يف 
رشّها كمبيدات لآلفات حتى تصل إىل مناطق مل يسبق أن استُخدمت 
فيها مما يشّكل خطرا على الكوكب بأكمله. وقد اضطر ذلك اجملتمع 

الدويل، يف مناسبات عدّة، إىل الدعوة إىل اختاذ إجراءات عاملية عاجلة 
أهم  وكانت  عليها.  والقضاء  الكيميائية  املواد  تلك  انبعاثات  خلفض 
املبادرات احلامسة يف هذا الشأن اتفاقية استكهومل للملوِّثات العضوية 
على  ورّكزت   2004 أيار/مايو   17 يف  النفاذ  حيّز  دخلت  اليت  الثابتة 
احلدّ  أو  التحلّل  العصية  العضوية  امللوِّثات  من  نوعا   12 على  القضاء 
منها، ومؤمتر األطراف، الذي عقد بعد ذلك خبمسة أعوام، وأضاف 
تسع مواد كيميائية أخرى إىل قائمة امللوِّثات العضوية العصية التحلّل.

وأعطت اتفاقية استكهومل دفعًة جديدةً جلهود اليونيدو املبذولة   
منذ وقت طويل يف جمال التعامل مع املواد الكيميائية وإدارهتا. وشهد 
العاملية  البيئة  اليت ميوّهلا مرفق  املشاريع  زيادة يف عدد  العام احلايل 
ذها اليونيدو. وقد اضطلعت املنظمة بدور نشط يف إرساء نظام  وتنفِّ
إداري آمن بيئيا من أجل التخلّص من ثنائيات الفينيل املتعدّد الكلور، 
أرمينيا  من  كل  يف  وذلك  العاملية،  البيئة  مرفق  حدّدها  أولوية  وهي 
واملغرب  ورومانيا  سابقا  اليوغوسالفية  مقدونيا  ومجهورية  واجلزائر 
مشاريع  على  املرفق  وافق   ،2010 عام  ويف  واهلند؛  ونيبال  ومنغوليا 
من  كل  يف  الكلور  املتعدّد  الفينيل  ثنائيات  خبصوص  كاملة  جديدة 

أذربيجان وبريو.
للمساعدة  املقامة  اليونيدو  الناجح ألحد مشاريع  االختتام  وبعد   
الكلور، أصبحت  املتعدّد  الفينيل  ثنائيات  التخلص من خمزونات  على 
وآمن  كفء  حنو  على  امللوِّثات  إلدارة  يؤهّلها  وضع  يف  اآلن  رومانيا 
بيئيا. وقد حتّقق ذلك من خالل إرساء نظام على الصعيد الوطين من 
أجل إشراك أصحاب املصلحة احملليني يف تنفيذ االلتزامات املرتبطة 
استكهومل. ومشلت  اتفاقية  الكلور مبقتضى  املتعدّد  الفينيل  بثنائيات 
الستخدام  التدرجيي  للوقف  متويل  آلية  إنشاء  املشروع  مالمح  أهم 
القدرات  وزيادة  نفاياهتا  والتخلّص من  الكلور  املتعدّد  الفينيل  ثنائيات 

د الكلور التخّلص اآلمن بيئيا من ثنائيات الفينيل املتعدِّ



« من اإلجنازات اهلامة اليت حتقَّقت يف 
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إدارة  أجل  من  املادية  واملرافق  التنظيمية  اللوائح  وحتسني  الوطنية 
ثنائيات الفينيل املتعدّد الكلور.

تلتزم احلكومات كذلك باستخدام  اتفاقية استكهومل،  ومبقتضى   
إزالة  أو  خلفض  البيئية  املمارسات  وأفضل  املتاحة  التقنيات  أفضل 
تنشأ  اليت  املتعمّدة  غري  التحلّل  العصية  العضوية  امللوِّثات  انبعاثات 
كمنتجات ثانوية من مصادر مثل أفران حرق النفايات وحمطات توليد 
الكهرباء والقطاعات الصناعية الكثيفة االعتماد على الطاقة. وتسهم 
امللتقيات العاملية واإلقليمية يف تشجيع وتسهيل تنفيذ األنشطة املرتبطة 
أعقاب  ويف  البيئية.  املمارسات  املتاحة/أفضل  التكنولوجيات  بأفضل 
وجنوهبا  آسيا  لشرق  اإلقليمي  للملتقى  الناجح  االفتتاحي  االجتماع 
الشرقي املعين بأفضل التكنولوجيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية 
يف تشرين األول/أكتوبر 2007، اعتُمد مشروع إيضاحي إقليمي جديد 
عام  األحفوري يف  بالوقود  العاملة  الصناعية  والغاليات  املرافق  بشأن 
الدميقراطية  الو  ومجهورية  وتايلند  إندونيسيا  من  كل  لفائدة   2010
الشعبية والفلبني وكمبوديا ومنغوليا. ويف آذار/مارس، بدأ تشييد مرفق 
يف الفلبني ضمن إطار برنامج عاملي معد إلظهار أمهية إزالة العوائق اليت 
تعرقل اعتماد ما هو متاح من تكنولوجيات غري احرتاقية لتدمري امللوِّثات 
العضوية العصية التحلّل وتعرقل تنفيذ تلك التكنولوجيات بنجاح. وقد 

بت بالفعل معظم املعدات، وسيبدأ تشغيل املرفق قريبا. رُكِّ
املتاحة  التكنولوجيات  أفضل  على  القائم  اإلقليمي  واملشروع   
العضوية  امللوِّثات  على  القضاء  بني  يربط  البيئية  املمارسات  وأفضل 
العصية التحلّل والكفاءة يف استخدام الطاقة يف القطاعات الصناعية 
بلدان  لفائدة   2009 عام  نُّظم يف  ثان،  ملتقى  عُقد  وقد  الصلة.  ذات 
الوسطى، يف حزيران/ وآسيا  والقوقاز  وشرقها  أوروبا  منطقة وسط 
يونيه يف اسطنبول، تركيا، لوضع الصيغة النهائية ملقرتح مشروع بشأن 
إدخال أفضل التكنولوجيات املتاحة وأفضل املمارسات البيئية يف فئات 
العضوية  امللوِّثات  مشكلة  ملعاجلة  الصناعة  يف  األولوية  ذات  املصادر 
 ،2010 أواخر عام  املنتجة على حنو غري متعمّد. ويف  التحلّل  العصية 
البيئية  املمارسات  وأفضل  املتاحة  التكنولوجيات  أفضل  ملتقى  افتتح 
املعتزم  ومن  الكويت؛  العربية يف  اخلليج  لدول  التعاون  ملنطقة جملس 
أفريقيا  من  كل  لفائدة  القريب  املستقبل  يف  أخرى  ملتقيات  تنظيم 

ومنطقة أمريكا الالتينية والكارييب.
وقد وضع فريق خرباء اليونيدو املعين بامللوِّثات العضوية العصية   
استبانة  النامية على  البلدان  أدوات شاملة ملساعدة  التحلّل جمموعة 
وترتيبها  وتصنيفها  التحلّل  العصية  العضوية  بامللوِّثات  امللوَّثة  املواقع 
التكنولوجيات  استحداث  على  سيساعد  أنه  كما  األولوية.  حسب 
أفضل  باستخدام  األراضي  من  التلوُّث  إزالة  أجل  من  املناسبة 
تنـزيل  وميكن  البيئية.  املمارسات  وأفضل  املتاحة  التكنولوجيات 
العصية  العضوية  للملوِّثات  اإللكرتونية  البوّابة  من  األدوات  جمموعة 

التحلّل )www.unido.org/POPs( ضمن قسم التعلم اإللكرتوني.

وتقديم خطط تنفيذ وطنية شرط أساسي بالنسبة إىل البلدان   
اليت تطلب متويالً من مرفق البيئة العاملية يف إطار اتفاقية استكهومل، 
النامية. وإىل  البلدان  بالنسبة إىل  دائما مهمة سهلة  ولكن هذا ليس 
وضع  يف  اليونيدو  من  مساعدة  بلدا   50 على  يزيد  ما  تلّقى  اآلن، 
وسوازيلند.  وأنغوال  إريرتيا  آخرها  من  كان  وطنية،  تنفيذ  خطط 
اتفاقية  مبوجب  اجملدوَلة  املواد  عدد  يف  التزايد  اليونيدو  وتواكب 
استكهومل عن طريق وضع مشاريع إلدارة املواد الكيميائية ذات الصلة 
وتكنولوجيات  مبتكرة  معاجلة  عمليات  إىل  احلاجة  تلبّي  بالصناعة 

للتخلّص اآلمن من امللوِّثات.
والطاقة،  بالبيئة  املتعلقة  أولويتها  إطار  يف  اليونيدو،  تُنّفذ  كما 
املواد  بشأن  لربوتوكول مونرتيال  مباشرةً  استجابًة  مشاريع تستجيب 
أجل  من  وُضعت  دولية  معاهدة  وهو  األوزون،  لطبقة  املستنفدة 
محاية طبقة األوزون. ومنذ فتح باب التوقيع على االتفاقية يف عام 
2001، كانت اليونيدو إحدى الوكاالت الرئيسية اليت توّفر املساعدة 
انتقالية  مبرحلة  اقتصاداهتا  متر  اليت  والبلدان  النامية  للبلدان 
الوكاالت  قائمة  وتصدّرت  االتفاقية،  مبقتضى  بالتزاماهتا  للوفاء 
يف  لليونيدو  هام  إجناز  ومتّثل  التوايل.  على  الثاني  للعام  ذة  املنفِّ
التخلّص  إدارة  بشأن  ذة  منفِّ وكالة  تعدّها  خطة  أول  بتقديم  قيامها 
التدرجيي من مركبات الكلورو فلورو كربون املهلجن، وقد ُقدّمت من 
 2009 عام  هناية  يف  سابقا  اليوغوسالفية  مقدونيا  مجهورية  أجل 
التنفيذية  للجنة  الستني  االجتماع  يف  نيسان/أبريل  يف  واعتُمدت 
وقد  مونرتيال.  بروتوكول  لتنفيذ  األطراف  املتعدّد  للصندوق 
اخلطط  هيكل  بشأن  مفتوحة  مناقشات  لعقد  الطريق  ذلك  مهَّد 

اليونيدو  أعدّهتا  اليت  اعتُمدت اخلطة  واسرتاتيجيتها ومتويلها. وقد 
التنفيذية  للجنة  والستني  احلادي  االجتماع  خالل  كرواتيا  أجل  من 

الذي عُقد يف متوز/يوليه يف مونرتيال، كندا.
واعتماد نُهج مستدامة وكلّية يف وضع خطط اإلزالة، مثل تعميم   
التحدّيات  من  املزيد  على  حتما  ينطوي  أمر  اخلضراء،  املبادرات 
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أعظم  مبنافع  يعود  أن  ذلك، ميكن  مع  ولكنه،  طويال،  وقتا  ويستهلك 
مونرتيال.  بروتوكول  مبقتضى  اليونيدو  تساعدها  اليت  البلدان  على 
وتعكف اليونيدو على إعداد 30 خطة أخرى لإلزالة التدرجيية ستشهد 
اليت قدّمت  املقرتحات  وتتضمّن  أوسع.  النهج على نطاق  اعتماد ذلك 
مؤخّرا لالجتماع الثاني والستني للجنة التنفيذية الذي عُقد يف تشرين 
الثاني/نوفمرب-كانون األول/ديسمرب خططا من أجل إيران )مجهورية-
ومدغشقر  والصني  وصربيا  وتركمانستان  وباكستان  اإلسالمية( 

ونيجرييا. وستُقدّم اخلطط املتبقية يف عام 2011.
ومن املهم مبكان، توخّيا لتجميد استهالك مرّكبات الكلورو فلورو   
كربون املهلجن يف عام 2013، عند متوسط مستويات االستهالك يف 
عامي 2009 و2010، االضطالع بأنشطة إزالة تدرجيية منفردة بغية 
التخفيف من االرتفاع املقدَّر يف االستهالك بعد عام 2013. وقد بدأ 
يف عام 2010 تنفيذ عدد من املشاريع االستثمارية املنفصلة، كان منها: 
الرغوة  لصنع  شركات  وستّ  األردن،  يف  اهلواء  مكيّفات  لصنع  شركة 
العازلة يف باكستان، وعدّة أنشطة من أجل اإلزالة التدرجيية يف قطاع 
تصنيع مكيّفات اهلواء يف األرجنتني. واستُهّل مؤخّرا مشروع إيضاحي 
يف الصني لتحويل ضاغطات تعمل مبركب الكلورو فلورو كربون املهلجن 
22 إىل ضاغطات تعمل بالربوبان تُستخدم بدورها يف شركة لتصنيع 
مكيّفات اهلواء تتحوّل إىل استخدام مربّدات تعمل بالربوبان. ومن املهم 

ضمان أن تكون سلسلة التوريد خضراء من البداية حتى النهاية.
كما ترّكز اليونيدو على التدمري األخضر ملخزونات املواد املستنفدة   
لألوزون واملعدات اليت حتتوي على تلك املواد. وقد استمر العمل على 

واجلزائر  تركيا  يف  املواد  تلك  تدمري  كيفية  توضح  مشاريع  تصميم 
اليونيدو يف  بدأت  األخرية،  اآلونة  ويف  املكسيك.  واكتمل يف  والصني، 
أغلبية  تُقدَّم  أن  ويُحتمل  لبنان ونيجرييا.  إيضاحية يف  إعداد مشاريع 

املشاريع اإليضاحية املتبقية املوجودة قيد اإلعداد يف عام 2011.
األول/ تشرين  يف  املهنية  اخلربات  لتطوير  دويل  حدث  م  ونُظِّ  
أكتوبر يف فيينا هبدف دراسة الروابط بني املواد الكيميائية وتغيّر املناخ 
وأسواق الكربون وإدارة الطاقة وانعكاساهتا على جهات الوصل الوطنية 
وعلى اسرتاتيجية املنظمة. وناقش ما يزيد على 110 مشاركني – من 
مسؤويل  وكبار  الدوليني  واخلرباء  الوطنية  الوصل  جهات  كبار ممثلي 
واالسرتاتيجية  الرؤية  جتديد  حنو  العاملية  االجتاهات   - اليونيدو 
املعتزم  املناخ. ومن  وتغيّر  الطاقة  وإدارة  الكيميائية  باملواد  يتعلق  فيما 
القيام بإجراءين رئيسيني للمتابعة مها: تنظيم برنامج جتريبـي لتعزيز 
التعاون بني جهات الوصل الوطنية فيما يتعلق باملواد املستنفدة لألوزون 
وامللوِّثات العضوية العصية التحلّل والطاقة وتغيّر املناخ، وإعداد شبكة 
الكيميائية  املواد  التعامل مع  لتعلم كيفية  الويب  لليونيدو على  برنامج 

وتغري املناخ وبدائل التمويل وإدارة الطاقة.
وجتاهد اليونيدو، من خالل وحدة خمصّصة إلدارة املياه، من أجل   
محاية موارد العامل املائية الثمينة من أجل األجيال القادمة. وهي تقدِّم 
خدمات لنقل أفضل املمارسات والتكنولوجيات من أجل حتسني اإلنتاجية 
املائية يف الصناعة ومنع تصريف النفايات الصناعية يف اجملاري املائية.
وعلى الرغم من التسرّب النفطي اهلائل الذي حدث يف حزيران/  

للبيئة  حملي  مشروع  تنفيذ  من  اليونيدو  متّكنت  فقد   ،2010 يونيه 
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املميّزة  األحيائية  الطبيعية  واخلصائص  املكسيك.  خليج  يف  البحرية 
للنظام اإليكولوجي البحري الكبري خلليج املكسيك جتعله واحدا من أكثر 
النظم اإليكولوجية إنتاجية يف العامل ومستودعا مهما للتنوّع البيولوجي. 
بيد أن تلك اإلنتاجية العالية مهدّدة بسبب األخطار الناشئة عن األنشطة 
الساحلية  املوائل  وتدمري  املفرط  األمساك  صيد  تشمل  اليت  البشرية 
والبحرية اهلامة وإثراء املياه باملغّذيات مما تنشأ عنه "منطقة ميّتة" تزيد 
أكرب  واحدةً من  كيلومرت مربّع وتشّكل كل عام   18  000 مساحتها على 
النظام  ويتحمّل  العامل.  األكسجني يف  نقص  تعاني  اليت  املائية  املناطق 
اإليكولوجي خلليج املكسيك األعباء الناشئة عن اإلنتاج املفرط للنفط 
والغاز إىل جانب صناعة السياحة السريعة النمو. ويهدف هذا املشروع 
إىل إرساء أسس العتماد هنج لإلدارة قائم على النظم اإليكولوجية من 
أجل إصالح النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية واستعادة املخزونات 
السمكية املستنفدة وتقليص كميات املغّذيات املفرطة يف خليج املكسيك 
عن طريق إجراء تقييم تشخيصي عابر للحدود، وتوفري أساس علمي 
وتقين لتقييم األوضاع يف اخلليج، ومن ثمّ وضع خطة عمل اسرتاتيجية. 
وسيُستكمل ذلك بأنشطة يف جمال بناء القدرات والرتكيز على إشراك 
قطاعات متعدّدة يف العمل وتنفيذ مشاريع جتريبية يف ثالثة من اجلوانب 
على  واحملافظة  اإلنتاجية،  وهي:  اإليكولوجي،  النظام  لنهج  األساسية 

البيئة وإدارهتا بأسلوب متكيّف وإحكام الرصد والتقييم.
ومثة منطقة حظيت بالكثري من اهتمام اليونيدو خالل السنوات   
الناتج  أفريقيا. فالتلوُّث  األخرية وهي خليج غينيا قبالة ساحل غرب 
عن األنشطة البحرية والربية يستنفد الثروة السمكية وخيرِّب الشريط 

مشرتك  مشروع  اكتمال  مرحلة  اقرتبت  وقد  املوائل.  ويدمِّر  الساحلي 
بني برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ميوِّله 
ذه اليونيدو، من أجل إنشاء إطار إداري إقليمي  مرفق البيئة العاملية وتنفِّ
لالستخدام املستدام للموارد احليّة وغري احليّة يف النظام اإليكولوجي 
البحري الكبري لتيّار خليج غينيا. ومن الشواغل العاجلة يف هذا الشأن 
بناء القدرات اإلقليمية، وتوطيد املؤسسات الوطنية واإلقليمية، وكفالة 
التنسيق على الصعيد اإلقليمي. ويف عام 2010، عُقد يف أكرا مؤمتر 
 – اإليكولوجي  النظام  هذا  تؤّلف  اليت  عشر  الستة  للبلدان  وزاري 
وهي: أنغوال وبنن وتوغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسان تومي 
وبرينسييب وسرياليون وغابون وغانا وغينيا وغينيا االستوائية وغينيا 
واتفق   – ونيجرييا  وليبرييا  والكونغو  ديفوار  وكوت  والكامريون  بيساو 
املؤمتر على إنشاء جلنة معنية بتيار غينيا لتشجيع التعاون اإلقليمي. 
لبيان  للتكرار  قابلة  إيضاحية  مشاريع  تسعة  إنشاء  املشروع  ومشل 
التدابري اليت يرجّح أن تؤدّي إىل حتسينات كربى. وأُقرّت خطط عمل 
م  تنظِّ وسوف   .2010 عام  يف  اخلارجي  املايل  الدعم  حلشد  وطنية 

اليونيدو مؤمترا للماحنني يف عام 2011.
الكربى،  الصحراء  جنوب  الواقعة  أفريقيا  سواحل  من  والكثري   
السياحة  معرّضة ملخاطر من جرّاء  واألمهية،  باالمتداد  تتميّز  واليت 
النظم  م مشروع حلماية  نُظِّ  ،2008 والتدهور. ويف عام  التلوُّث  بفعل 
بيولوجي  تنوّع  من  هبا  يرتبط  وما  الساحلية  البحرية  اإليكولوجية 
وهي:  باملشروع،  املشمولة  التسعة  الساحلية  األفريقية  البلدان  لدى 
مجهورية تنـزانيا املتحدة والسنغال وسيشل وغامبيا وغانا والكامريون 

ترى الكثري من البلدان النامية يف السياحة وسيلة للفكاك من ربقة الفقر. 
بيد أن السياحة تكون يف أحيان كثرية سالحا ذا حدَّين. فبينما يقبل 
السياح على البلدان املشمسة لالستمتاع بشواطئها الرملية البكر ومياهها 
الصافية، ميكن أن تشّكل البىن األساسية املطلوبة جلذب السياح وتلبية 

شاطئ نظيف بعد تنفيذ مشروع التدابري التعاونية من أجل سياحة 
مستدامة )COAST( يف الكامريون.   © اليونيدو

احتياجاهتم على السواء عبئا ثقيال على البيئة اهلّشة واملوارد املحدودة 
لدى تلك البلدان النامية. وعلى اجلانب اإلجيايب، فإن السياحة ميكنها، 
البيئية  بالقيم  الوعي  إذكاء  الصحيح،  الوجه  على  معها  التعامل  لدى 

وإدارة األموال الالزمة حلماية التراث الطبيعي للبلد.
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النظم  من  أربعة  كذلك  املشروع  ويشمل  ونيجرييا.  وموزامبيق  وكينيا 
الذي   - واملشروع  أفريقيا.  اخلمسة يف  الكبرية  البحرية  اإليكولوجية 
)"الساحل"(، مع امسه  "كوست"  باإلنكليزية  املختصر،  يتناسب امسه 
أجل سياحة مستدامة" – عبارة  التعاونية من  "التدابري  الكامل، وهو 
عن مبادرة مشرتكة بني كل من اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 
وتضطلع  العاملية،  البيئة  مرفق  ميوّهلا  للسياحة  العاملية  واملنظمة 
أربعة  أهداف  "كوست"  وملشروع  ذة.  املنفِّ الوكالة  بدور  فيها  اليونيدو 
املتاحة  والتكنولوجيات  املمارسات  أفضل  استخالص  هي:  رئيسية 
للحدّ من امللوِّثات وإدامة االستثمارات السياحية التعاونية؛ واستحداث 
احلدّ  وتكفل  املستدامتني  واإلدارة  احلوكمة  أجل  من  آليات  وتنفيذ 
الساحلية؛  اإليكولوجية  النظم  تدهور  من  للقياس  قابلة  بطريقة 
وتبادل  القدرات،  وبناء  التدريب  جمايل  يف  الدعم  وتقديم  والتقييم 
املعلومات. ويف عام 2010، أنشئت أفرقة يف كل من البلدان املشاركة 
مع منسّق وجلنة من أصحاب املصلحة احملليني. وتلّقت أفرقة وطنية 
للمشروع، كان من ضمنها جهات وصل من وزارات السياحة والبيئة، 
تدريبا بشأن برنامج السياحة املستدامة من أجل القضاء على الفقر 
االحتياجات  تقييم  وجرى  للسياحة.  العاملية  املنظمة  وضعته  الذي 
املزيد  إلعداد  بعناية متهيدا  املشاركة  البلدان  من  بلد  لكل  التدريبية 

من أنشطة بناء القدرات يف عام 2011.
وعلى مدى األعوام الثالثة املاضية، اشرتكت اليونيدو يف مشروع   
يف  املائية  اجملاري  تعانيه  الذي  الصناعي  التلوُّث  مستوى  من  للحدّ 
هندوراس. وتطبّق اليونيدو، يف إطار برنامج كبري مشرتك بني الوكاالت 
األهداف  ضمن  الصحي  والصرف  باملياه  املتعلقني  اهلدفني  لتحقيق 
اإلمنائية لأللفية، منهجيتها لنقل التكنولوجيا اآلمنة بيئيا إىل حوض ريو 
بالنكو بالقرب من مدينة سان بيدرو سوال الصناعية. وهذه املنهجية هي 
ن الشركات من إجراء حتليالت معمَّقة لعملياهتا وإدارهتا  مفهوم مبتكر ميكِّ
بغية استبانة جماالت التحسني. والشريك احمللي لليونيدو يف هندوراس 
هو املركز الوطين لإلنتاج األنظف. وقد تلّقى العاملون فيه التدريب يف 
للمنسوجات  منشأتني  يف  املنهجية  تطبيق  من  نهم  مكَّ مبا   2009 عام 
ومزرعة دواجن، وقد اختريت هذه اجلهات باعتبارها املتسبب الرئيسي 
يف تلوّث هنر ريو بالنكو. ويف إطار شراكة مع وكاالت أخرى معنية، عقدت 
اليونيدو حلقات عمل يف مواقع خمتلفة للتعريف باملنهجية. وسوف تقوم 
بلدان يف مناطق أخرى من العامل – منها على سبيل املثال تونس ومصر 
لتحسني  بيئيا  اآلمنة  التكنولوجيا  نقل  منهجية  باستخدام   – واملغرب 

الكفاءة يف استخدام املياه واحلد من امللوِّثات الصناعية.
استحدثتها  اليت  بيئيا،  اآلمنة  التكنولوجيا  نقل  منهجية  وتعمل   
اليونيدو، على أن تتبع املؤسسات اسرتاتيجيات مرحبة لكافة األطراف. 
الظروف  االحتياجات،  توجّهه  هنجا  تعتمد  اليت  املنهجية،  وتراعي 
ذ  الفريدة لكل قطاع صناعي، إىل جانب اإلطار املؤسسي للبلد الذي تُنفَّ
فيه. وكخطوة أوىل، تُجرى حماولة لتحسني العمليات القائمة. وتتمّثل 

اخلطوة الثانية يف استحداث تكنولوجيا جديدة أنظف أو، يف حالة تعّذر 
ذلك، حلول مثلى ملعاجلة املخلفات النهائية. وجتسَّد الدروس املستقاة 
من تنفيذ كل مشروع قائم على تلك املنهجية يف اسرتاتيجية األعمال 

اخلاصة بالشركة املعنية.
البشري.  للنشاط  تعزى مجيعها  أن  املياه ال ميكن  تلوّث  وحاالت   
فالزرنيخ، وهو مسرطن مسؤول عن طائفة كاملة من األمراض، يوجد 
طبيعيا يف األرض يف أجزاء كثرية من العامل. ويصيب التلوُّثُ البشرَ عندما 
ملوَّثة  خزّانات جوفيه  آبار عميقة مترّ عرب  من  الشرب  مياه  تُستخرج 
بالزرنيخ. ومما يؤسف له أن الكثري من حاالت الوفاة نتجت عن شرب 
مياه ملوَّثة، وخصوصا بني األطفال. وخلصت دراسة أجريت عام 2007 
تأّثروا  بلدا   70 من  أكثر  يف  مليون شخص   137 على  يزيد  ما  أن  إىل 
بدرجات متفاوتة بالتسمّم بالزرنيخ املوجود يف مياه الشرب، وإن اشتدّت 
حدّة املشكلة بصفة خاصة يف بنغالديش واهلند. ويف عام 2010، اكتمل 
بنجاح مشروع يهدف إىل ضمان وصول إمدادات آمنة من مياه الشرب 
إىل اجملتمعات الريفية يف بنغالديش واهلند من خالل إدخال تكنولوجيات 
جديدة مالئمة وتقديم تدريب واسع النطاق. وقد رّكز املشروع على اثنتني 
من املناطق األكثر تلوّثا يف بنغالديش. وكان من شأن إدخال املرشّحات 
اجملتمعية يف 20 قرية واملرشّحات املنـزلية يف 500 1 من البيوت البعيدة 
إمداد اجملتمعات احمللية مبياه خالية من الزرنيخ. وقدَّم املشروع الرعاية 
الطبية لنحو 000 13 مريض، بينما لفتت وسائل اإلعالم انتباه الناس إىل 
حمنة املتضرّرين. وجيري حاليا التماس التمويل من أجل أنشطة املتابعة.
وتواصل اليونيدو مشاركتها النشطة يف ترويج مفهوم املدن البيئية   
املصلحة  وأصحاب  املعنية  القطاعات  بني  حوار  إجراء  أجل  من  املعد 
 .)3 الفصل  أيضا  )انظر  البلديات  بيئيا يف  اآلمنة  للممارسات  للرتويج 
األردن  يف  البيئة  ووزارة  اليونيدو  مت  نظَّ األول/ديسمرب،  كانون  ويف 
ملتقى للمدن البيئية يف مارسيليا، فرنسا، يف إطار األسبوع االقتصادي 
املتوسطي للمدينة. ومثَّل امللتقى متابعًة لالجتماع األول الذي عُقد يف 
األردن يف عام 2008. وشجَّع امللتقى إقامة شراكات بني القطاعني العام 
واخلاص من خالل مجع اخلرباء والسلطات احمللية وقادة القطاع اخلاص 
ملناقشة املسائل الرئيسية يف جمال التخطيط احلضري واإلدارة البيئية.

العام مذّكرة تفاهم مع عمدة  املدير  ع  الصلة، وقَّ ويف تطوّر وثيق   
مدينة كيتاكويشو مبناسبة زيارة املدير العام لليابان يف حزيران/يونيه من 
أجل تعزيز مفهوم املدن البيئية من خالل تنظيم حلقات دراسية دولية 
وأنشطة أخرى. وتستند املدن البيئية إىل مفهوم انعدام االنبعاثات، وهي 
تسعى إىل استغالل نفايات األنشطة احمللية والصناعية إىل أقصى حدّ 
ممكن كمواد خام لصناعات أخرى. وقد مشلت مذّكرة التفاهم وضع إطار 
تدوير  إعادة  البيئية وخدمات  التكنولوجيا  التعاون يف جماالت  لتوجيه 
البيئية  املدن  إدارة  على  للتدريب  مكانا  اليابان  ر  توفِّ وسوف  النفايات. 
للمشاركني من البلدان النامية وذلك بشأن موضوعي التكنولوجيا البيئية 

وخدمات إعادة تدوير النفايات استنادا إىل مفهوم املدن البيئية.
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وظلت اليونيدو تشارك يف نقل التكنولوجيا منذ أوائل الثمانينات.   
اآلن حباجة إىل  النامية  البلدان  الكثري من  وبعد ثالثني عاما، أصبح 
واملركز  مالئمة.  متقدّمة  تكنولوجيات  أو  تطوّرا  أكثر  تكنولوجيات 
تكنولوجية  مؤسسة  هو  اهليدروجينية  الطاقة  لتكنولوجيات  الدويل 
تركيا  يف   2004 عام  يف  أنشئت  اليونيدو  رعاية  تعمل حتت  مستقلة 
املركز  الرتكية. ويتمّثل دور  الطبيعية  الطاقة واملوارد  بدعم من وزارة 
بيانات  وتقديم  الناجعة  اهليدروجينية  الطاقة  تكنولوجيات  دعم  يف 
عملية بشأهنا والرتويج هلا هبدف تقليص فجوة الطاقة والتكنولوجيا 
من  النامية  البلدان  ومتكني  النامية  والبلدان  الصناعية  البلدان  بني 
 ،2010 األحفوري. وحبلول عام  الوقود  االعتماد على  ختّطي مرحلة 
متّكن املركز من االضطالع بأنشطة نقل التكنولوجيا وإقامة املشاريع 
على  اهليدروجينية  للطاقة  منشآت  "إقامة  ومشروع  األموال.  وحشد 
املركز  بني  املشرتك  التكنولوجي"  التعاون  خالل  من  الصغرية  اجلزر 
من  واملموَّل  واليونيدو  اهليدروجينية  الطاقة  لتكنولوجيات  الدويل 
العاملية إلقراره.  البيئة  إىل مرفق  قريبا  العاملية سيقدَّم  البيئة  مرفق 
ع اليونيدو تكرار هذا املشروع يف بعض الدول اجلزرية الصغرية  وتتوقَّ

النامية.
ترويج  منظمة  من  بدعم   ،2009 آذار/مارس  يف  أُبرم  وقد   
لتكنولوجيات  الدويل  املركز  بني  شراكة  اتفاق  اهلند،  يف  االستثمار 
املعهد  من  مؤلَّف  مؤسسات  واحتاد  اليونيدو   - اهليدروجينية  الطاقة 
وشركة  وماهندرا"  "ماهندرا  وشركيت  نيودهلي،  للتكنولوجيا،  اهلندي 
"إير برودكتس". ويوّفر هذا املشروع التكنولوجيا واخلربة الفنية الالزمة 
لتحويل 15 سيّارة ختدم أرض املعارض يف براغاتي مايدان يف نيودهلي 
التزويد  إلعادة  مرفق  وتشييد  ولتصميم  اهليدروجينـي،  الوقود  إىل 
بالوقود يف املوقع. ومثة مشروع آخر يرّكز على إنتاج روافع شوكية تعمل 

خباليا وقود هيدروجينـي، وتوفري إمدادات كهرباء متواصلة باالستعانة 
جمال  يف  وتدريبية  تعليمية  وأنشطة  اهليدروجينـي،  الوقود  خباليا 

تكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية.
وبدعم من حكومة إسبانيا، من خالل الوكالة اإلسبانية للتعاون اإلمنائي 
الدويل، وكذلك من حكومة إيطاليا، أمكن ملرصد الطاقة املتجدّدة يف 
أمريكا الالتينية والكاريبـي أن يبدأ عملياته وأن ينشئ منصّة معارف 
والربازيل  وباراغواي  وأوروغواي  إكوادور  يف  املتجدّدة  بالطاقة  خاصة 
ومن  واملكسيك.  وكولومبيا  وكوستاريكا  الدومينيكية  واجلمهورية 
لتشمل  نطاق خدماته  توسيع  أنه بصدد  املرصد  الشواهد على جناح 
بلداناً أخرى يف املنطقة. وجتري اليونيدو اتصاالت وثيقة مع منظمة 
أمريكا الالتينية لشؤون الطاقة، اليت تقوم حاليا بأعمال فنية خمتلفة 
يف كل بلد يف إطار نشاط مرصد الطاقة املتجدّدة املذكور. وتتعلق هذه 
األعمال خبط األساس لتكنولوجيا الطاقة املتجدّدة، ونشر تقارير عن 
آخر التطورات يف هذا اجملال، وإعداد خرائط ملوارد الطاقة املتجدّدة، 
إىل  نظرائها  مع  اليونيدو  وتسعى  املالية.  باملعايري  تتعلق  وتقارير 
االستفادة من إمكانات املرصد بإعداد حافظة مشاريع وأنشطة حمدّدة 
مصمَّمة من أجل نشر الطاقة املتجدّدة يف املنطقة وتستهدف اجلهات 

املاحنة الثنائية واملتعدّدة األطراف على السواء.
ومن أولويات اليونيدو الرئيسية تشجيع وتيسري التعاون فيما بني   
بلدان اجلنوب ضمن إطار براجمها املتعلقة بالتعاون التقين. وقد شارك 
واهلند  نيجرييا  الصغرية يف  الكهرمائية  للمحطات  اإلقليميان  املركزان 
يف تقديم املساعدة التقنية يف منطقتيهما. وكان هناك تعاون بني بنن 
الكتلة  تغويز  تكنولوجيا  بنقل  تتعلق  بأنشطة  للقيام  واهلند  ونيجرييا 
األحيائية. كما أقام املركز الدويل لتكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية 

شراكة مع اهلند وجزر كوك من أجل نقل تكنولوجيات اهليدروجني.

مركبات تعمل باهليدروجني يف نيودهلي.
© اليونيدو

املدير العام، بصحبة نائب املدير العام، وعمدة كيتاكيوشو، كينجي كيتاهاشي.
© اليونيدو



« إنَّ احلصول على الطاقة من أجل حتقيق التنمية املستدامة
هلو يف صميم العديد من التحديات العاملية الراهنة يف جمال التنمية. ومع ذلك فإنَّ الكثري من 

 البشر يفتقرون إىل سبل احلصول على خدمات طاقة عصرية وميسورة املنال ، وهي خدمات 
ال غىن عنها من أجل تلبية احتياجاهتم اليومية

يعتمد حنو 3 باليني نسمة من السكان على نطاق العامل على وقود 
والتدفئة. وال حيصل حنو  الطهي  التقليدي ألغراض  األحيائية  الكتلة 
الكهرباء  خدمات  على  السكان  من  نسمة  البليون  ونصف  بليون 
بتاتا، يف حني حيصل بليون آخر منهم على هذه اخلدمات على حنو 
التنمية االقتصادية  لتحقيق  اإلنتاجية ضرورية  غري مستقر. واألنشطة 
املستدامة يف البلدان األكثر فقرا يف العامل. غري أن البلدان اليت تتمتع 
بسبل حمدودة للحصول على الطاقة أو ال تتمّتع مطلقا بسبل احلصول 
عليها تدور يف حلقة مفرغة: فهي ال حتصل على الطاقة الالزمة ملزاولة 
أنشطة إنتاجية تؤّدي بدورها إىل إدرار الدخل الالزم لسداد تكاليف 
خدمات الطاقة. وتتحّمل املرأة والفتاة يف العامل النامي مغّبة ذلك على 

حنو غري متناسب.

واملعين  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  التابع  االستشاري  الفريق  وكان 
التنمية  أعمال  جديدة جلدول  أهدافا  اقترح  قد  املناخ  وتغري  بالطاقة 
الطاقة من أجل مستقبل مستدام،  املعنون  تقريره  الدولية، وذلك يف 
الذي صدر يف نيسان/أبريل. ومن بني هذه األهداف حصول اجلميع 
على خدمات طاقة عصرية حبلول عام 2030، وهو هدف طموح 
ولكنه قابل للتحقيق. وسيلزم إجناز أعمال واسعة النطاق بشأن حتليل 
التعاريف والقياسات على حد سواء ضمانا لفاعلية اخلدمات ودعم 

عملية تقدميها وصياغة السياسات املتعلقة هبا. والعمل من أجل حتقيق 
بسيطة  أدوات  وضع  عليها  سينطوي  اليت  األمور  من  مستقر  توازن 
ولكنها متينة من الناحية التحليلية وجذابة سياسيا لغرض تقييم إمكانية 

احلصول على الطاقة وتقدمي تقارير عنها.

ومثة عقبة رئيسية تعترض سبيل حصول اجلميع على خدمات الطاقة 
ر توافرها. وغالبا ما يكون توليد الطاقة وتوزيعها يف املناطق  هي تيسُّ
الفقرية غري مستدام، وخاصة يف املناطق الريفية. ويتمثل احلل الفعال 
إمكانية  يضمن  الطلب  جانب  بشأن  هنج  اتباع  يف  لذلك  واملستدام 
األغراض  يف  الستغالهلا  الطاقة  على  النهائيني  املستخدمني  حصول 
تلك  تكاليف  سداد  من  ميّكنهم  وضع  يف  يكونوا  لكي  اإلنتاجية 
اخلدمات. ويف الوقت املناسب، ستؤدي زيادة الطلب على خدمات 

الطاقة بفعل النمو االقتصادي إىل خفض أسعار الطاقة.

ومع أن زيادة فرص احلصول على خدمات طاقة عصرية ُيعزِّز بال شك 
والية  فإن  والتعليم،  الصحة  جمايل  على  بالفائدة  ويعود  احلياة  نوعية 
اليونيدو ترّكز على تقدمي الدعم من أجل تنمية وإجياد فرص العمل 
وتعزيز التنمية الصناعية املستدامة. وتنفذ املنظمة تدخالت ذات شّقني 
املنشآت  فيها  تكون  اليت  احلاالت  أوهلما  يتناول  الطاقة.  فيما خيص 
قائمة بالفعل، حيث ميكن لليونيدو أن تساعد على زيادة استدامة تلك 
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املنشآت من خالل رفع مستوى كفاءة استخدام الطاقة على حنو يعّزز 
القدرة التنافسية يف امليدان الصناعي ويوفر احلماية للبيئة. وُيعدُّ ارتفاع 
وسيفضي  الصناعات.  من  الكثري  أمام  كبريا  حتديا  الطاقة  تكاليف 
إنتاجية  املنشآت يف كل وحدة  اليت تستخدمها  الطاقة  خفض كمية 
التنافسية. وميكن  زيادة رحبيتها وقدرهتا  إىل  الطاقة(  )مستوى كثافة 
الشاملة من خالل مساعدة  الصناعي  تعزيز إمكانية استدامة اإلنتاج 
الصناعة على االنتقال إىل طاقة أنظف. وُتدير اليونيدو عدة مشاريع 
تكنولوجيات  فيها  مبا  الصناعة،  املتجّددة يف  الطاقة  دعما الستخدام 
استخدام الطاقة احلرارية الشمسية يف جتفيف الفواكه بأفريقيا ومعاجلة 
اخليزران معاجلة متكاملة ألغراض توليد الطاقة يف سري النكا وحتسني 
كفاءة استخدام الطاقة يف قطاع صنع اجلعة يف بوركينا فاسو، وذلك 

على سبيل املثال ال احلصر.

وتقوم اليونيدو، يف إطار الشق الثاين من األنشطة اليت تضطلع هبا يف 
جمال الطاقة، مبساعدة البلدان النامية على حتسني فرص حصوهلا على 
الطاقة لالستخدامات اإلنتاجية. وميكن أن تتأثر عملية إدرار الدخل يف 
املناطق الريفية بوجه خاص تأثرا إجيابيا للغاية بفعل تزويد هذه املناطق 
بكميات صغرية من الطاقة، سواء يف شكل كهرباء أم حرارة أم قوة 
حمركة )مثل املاء أو البخار(. وتشجيع هذه األنشطة ضروري لتحقيق 
التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل التصنيع املستدام. ويفرض 
ارتفاع تكاليف توليد الطاقة ونقلها وبنيتها التحتية قيودا شديدة على 
تزويد املناطق الريفية بالكهرباء يف العديد من البلدان النامية، مما جيعل 
أمر تعزيز استخدام مصادر الطاقة املتجّددة على الصعيد املحلي ونقل 
التكنولوجيات املنخفضة التكلفة لتوليد الطاقة املتجّددة من األولويات 

الرئيسية للمنظمة.

املتجّددة  الطبيعية  املوارد  من  العصرية  الطاقة  إنتاج  ويسهم 
والكتلة  والرياح  الشمسية  والطاقة  املائية  الطاقة  مثل  حمليا،  املتاحة 
األحيائية، يف احلفاظ على البيئة؛ كما أنه يقلل من إزالة الغابات، 
للوقود.  رئيسي  كمصدر  ذلك  بعد  ُيستخدم  ال  اخلشب  ألن 
معقولة،  بتكلفة  الطاقة  على  احلصول  من  احلكومات  وتستفيد 
ويتعزز بقدر كبري مستوى أمن الطاقة يف البلدان املستوردة للنفط 
واملعرضة ألخطار جسيمة. وغالبا ما يتناقض تدين أسعار الكهرباء 
مع  تناقضا حادا  الكربى  الصحراء  أفريقيا جنوب  بلدان  يف معظم 
يف  إليه  تفتقر  وما  متجّددة.  طاقة  مصادر  من  لديها  متاح  هو  ما 
على  احلصول  مبسألة  والوعي  التقنية  القدرات  هو  األحيان  أغلب 
إطار سياسايت  مواتية ووضع  بيئة  وهتيئة  املنال  ميسورة  تكنولوجيا 

املالية. للشؤون  فعالة  وآلية 

وخالل عام 2010، تعاونت اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
مع الوكالة الدولية للطاقة على إعداد املنشور املرموق املعنون توقعات 
الثاين/نوفمرب.  تشرين  يف  ُنِشر  الذي   ،2010 لعام  العامل  يف  الطاقة 
وسبق إصدار هذا املنشور عرض ملقتطفات أولية من املنشور توقعات 
الطاقة يف العامل لعام 2010، ُنشرت بعنوان االفتقار إىل الطاقة: السبل 
الكفيلة بإتاحة خدمات عصرية يف جمال الطاقة للجميع، وُقدِّمت يف 
بنيويورك  ُعِقد  الطاقة،  على  احلصول  بشأن  املستوى  رفيع  اجتماع 
حتديد  أن  إىل  التقرير  وخيلص   .)2 الفصل  )انظر  أيلول/سبتمرب  يف 
األولويات يف جمال احلصول على الطاقة، بصفتها حمرك رئيسي للتنمية 
االجتماعية واالقتصادية، هو أول خطوة على طريق حصول اجلميع 

على خدمات طاقة عصرية.
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اخلدمات التحليلية واملتعلقة بالسياسات
اسرتاتيجيات  إىل  بدورها  ترُتجَم  سديدة  مشورة  لتقديم  األساسَ  قوية  أدلة  على  القائمة  التحليالت  توّفر 
وضع  ومبجرّد  االنتقالية.  االقتصادات  ذات  والبلدان  النامية  البلدان  لصاحل  مالئمة  صناعية  وسياسات 
االسرتاتيجيات والسياسات، ميكن لليونيدو االستعانة ببيانات وإحصاءات دقيقة من أجل رصد التقدّم احملرز 
وتقييم نقاط قوهتا وضعفها. وتستطيع اليونيدو، من خالل حبوثها وإحصاءاهتا وحتليالهتا، صوغ وتنفيذ 
ورصد االسرتاتيجيات والسياسات والربامج بغية حتسني مسامهة الصناعة يف منو اإلنتاجية وحتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية. وهذا هو حجر الزاوية الذي تقوم عليه خدماهتا التحليلية واالستشارية املتعلقة بالسياسات.

والشراكات مع اجلهات األخرى العاملة يف جمال البحوث واإلحصاءات املتعلقة بالتنمية الصناعية ضرورية لليونيدو لتمكينها من النهل من مجيع 
بالغة  واملؤسسات  األكادميية  األوساط  والشراكة مع  الصناعة.  بياناهتا دقيقة وشاملة يف ميدان  تكون قاعدة  الصلة، حتى  ذات  املعرفة  مصادر 
األمهية )انظر الفصل 2(. وتساعد تلك الشراكات على تعزيز قاعدة املعارف الواسعة النطاق واملتوافرة بالفعل لدى املنظمة وعلى إجياد أوجه التآزر 
الالزمة من أجل وضع الدراسات بشأن التصنيع املتقدم. وخالل عام 2010، وضعت البذور إلنشاء آلية لتقاسم ما اكتسبه موظفو اليونيدو املعنيون 
بالبحوث واملشاريع من معارف وجتارب واسعة النطاق وإرساء مكانة املنظمة كمقدّم رئيسي للمعرفة يف ميدان التحليل الصناعي والتعاون التقين. 
واليونيدو تتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على جتميع اإلحصاءات العاملية وختزينها وتعميمها. وجتمع اليونيدو البيانات 
الوطنية مباشرة من مجيع البلدان واملناطق غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، فيما تقوم منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي جبمع البيانات اخلاصة بالدول األعضاء فيها وتقدميها إىل اليونيدو من أجل إكمال التغطية العاملية لقاعدة بيانات اليونيدو 

لإلحصاءات الصناعية.
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"اإلحصاءات بالغة األمهية يف جمال 
التنمية االجتماعية واالقتصادية ... وال غىن 

عنها يف جمال البحث األكادميي وتنمية األعمال 
التجارية واملجتمع املدين. ففي هناية املطاف، ختدم 

اإلحصاءات مجيع أفراد املجتمع"
مدير شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة، 
مبناسبة اليوم العاملي لإلحصاء.
© شعبة االحصاءات
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ويُعَدّ وجود قاعدة إحصائية جيدة شرطا أساسيا لتقديم مشورة   
سديدة بشأن السياسات. ويف عام 2010، واصلت اليونيدو مجع البيانات 
اإلحصائية  نواجتها  وعمّمت  الرئيسية  الصناعية  باملؤشرات  املتعلقة 
مسؤولية مجع   1994 عام  منذ  اليونيدو  وتتوّلى  العامل.  عرب  اخلاصة 
وإعداد وتعميم اإلحصاءات الصناعية العامة داخل أسرة األمم املتحدة. 
القطرية  البيانات  املنظمة من صحة  2010، حتّققت  وعلى مدار عام 
اليت تلقتها من مكاتب اإلحصاءات الوطنية وأدخلت عليها ما يلزم من 
حتسينات من أجل ضمان املقارنة الدولية وأكملت البيانات بتقديراهتا 
اخلاصة. وقد ُقدّمت البيانات اإلحصائية اخلاصة بالسنوات األخرية 
يف آخر عدد من احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية، وقد نشر يف 

آذار/مارس.
وخالل عام 2010، كان هناك طلب متزايد على تعاون اليونيدو   
الرتكيز  وكان  الصناعية.  والسياسات  اإلحصاءات  جمال  يف  التقين 
السياسات  وصوغ  اإلحصاءات  مجع  على  القدرات  بناء  على  منصبا 
التقين يف عدة  التعاون  الصناعية وتنفيذها. ومشلت اجلهود مشاريع 

بلدان وجيري متهيد الطريق إلجناز املزيد منها يف عام 2011.
عنوانه  جديد  منشور  من  األول  العدد  اليونيدو  وأصدرت   
ملحقا  ليكون  العامة  واملرافق  التعدين  بشأن  العاملية  اإلحصاءات 
باحلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية. وهذا املنشور اجلديد، الذي 
أُعد بالتشاور مع شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة هو اخلطوة األوىل 
يف اجتاه اضطالع اليونيدو مبسؤولية نشر البيانات اخلاصة بقطاعي 
العامل. واملنشور ذو أمهية خاصّة  العامة على نطاق  التعدين واملرافق 
نظرا إىل الدور الريادي الذي تؤديه املنظمة يف مسائل الطاقة العاملية. 

وهو يقدم بيانات إحصائية اقتصادية عن قطاعات مثل النفط اخلام 
ورقة  مع  املنشور  استعراض  وينبغي  الكهرباء.  وتوزيع  الطبيعي  والغاز 
عمل صدرت يف وقت سابق من هذه السنة بعنوان جتميع إحصاءات 

الطاقة من أجل التحليل االقتصادي.
ربع  مؤشرات  البداية،  يف  أساس جترييب  على  اليونيدو،  وتُعِدّ   
منو  يف  الراهنة  االجتاهات  رصد  أجل  من  الصناعي  لإلنتاج  سنوية 
عينة  من  وطنية  مؤشرات  ومجعت  التحويلية.  الصناعات  منتجات 
حاليا  اليونيدو  وتعمل  ثانوية.  بيانات  مصادر  بواسطة  البلدان  من 
واألرقام  لتقديم احلقائق  ربع سنوي  دوري  ملنشور  إعداد تصور  على 
أولية  نسخ  وستُعمّم  العاملية،  التحويلية  الصناعات  بوضع  املتعلقة 
الناتج  يف  تُجسّد  سوف  وتعليقات  اقرتاحات  على  احلصول  أجل  من 
أهم  مع  مشاورات  اليونيدو يف  اخنرطت  نفسه،  الوقت  ويف  النهائي. 
والبنك  املتحدة  باألمم  اإلحصاءات  مثل شعبة  البيانات،  إنتاج  أجهزة 
التابع للمفوضية األوروبية وكذلك مكاتب  الدويل واملكتب اإلحصائي 
"املؤشرات  حول  عرضا  اليونيدو  وقدَّمت  الوطنية.  اإلحصاءات 
االسرتاتيجية لإلحصاءات الصناعية" خالل احللقة الدراسية الدولية 
الثالثة بشأن اإلنذار املبكر ومؤشرات الدورات االقتصادية اليت عقدت 
الدراسية  احللقة  صاغت  وقد  مبوسكو.  الثاني/نوفمرب  تشرين  يف 
لنقاط  املبكر  والتحديد  االقتصادية  الدورات  لرصد  دولية  توصيات 
التحول يف االقتصاد العاملي، ستقدم إىل الدورة الثانية واألربعني للجنة 

اإلحصاءات باألمم املتحدة يف شباط/فرباير 2011.
املعايري  على  بناءً  للمقارنة  الصناعية  البيانات  قابلية  ولضمان   
املراجعة  لتنفيذ  متهيديا  عمال  اليونيدو  بدأت  احلديثة،  اإلحصائية 



م احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية بيانات قابلة للمقاَرنة دوليا  تقدِّ
استخدامها  ميكن  التحويلية  الصناعة  لنشاط  الرئيسية  املؤشرات  عن 
وأمناط  الصلة  ذات  األمد  الطويلة  واالجتاهات  النمو  أمناط  حتليل  يف 
التحول اهليكلي واألداء الصناعي يف الصناعات كل على حدة. وهي 
املنشور الدويل الوحيد الذي يقّدم لالقتصاديني واملخّططني ومقّرري 
عن  النطاق  عاملية  إحصاءات  التجارية  األعمال  وأوساط  السياسات 
التحويلية.  الراهنة يف قطاع الصناعات  مستويات األداء واالجتاهات 
الدراسات  العدد احلايل معلومات مفّصلة وحمّدثة مستقاة من  م  ويقدِّ

االستقصائية الوطنية اليت أجريت يف ما يزيد على 70 بلدا.

إنتاج الصناعات  املالية األخرية على حنو خطري يف  أّثرت األزمة  وقد 
التحويلية يف البلدان الصناعية، لكن تأثريها يف البلدان النامية كان أقل 
حدة. وتفيد حولية عام 2010 بأن الصني واهلند حافظتا على نسب منو 
مرتفعة طوال فترة األزمة املالية. ونتيجة لذلك، ارتقت الصني إىل املرتبة 
الثانية يف العامل، بعد الواليات املتحدة األمريكية، باعتبارها أكرب منتج 

ملنتجات الصناعات التحويلية. واحتّلت اهلند املرتبة التاسعة والربازيل 
املرتبة العاشرة من بني البلدان الصناعية العشرة الكربى يف العامل.

وطوال السنوات اخلمس عشرة املاضية، كانت الصناعة التحويلية هي 
املحرك الرئيسي للنمو االقتصادي يف البلدان النامية. وتشري تقديرات 
النمو الصناعي يف البلدان احلديثة العهد بالتصنيع إىل تراجع طفيف. 
متقدمة  مرحلة  يف  توجد  ناميا  اقتصادا   17 املجموعة  هذه  وتشمل 
نسبيا من التصنيع. وتقلصت القيمة املضافة الصناعية يف البلدان احلديثة 
العهد بالتصنيع بنسبة مل تتجاوز 1‚0 يف املائة خالل عام 2009، فيما 
تواصل ارتفاع حصة البلدان احلديثة العهد بالتصنيع يف العامل. وقّدر منو 
القيمة املضافة الصناعية ألقل البلدان منوا جمتمعة بنسبة 7 يف املائة، وإن 

بلغ هذا الرقم 5 يف املائة بالنسبة ألقل البلدان األفريقية منوا.

باالشتراك مع  الصناعية  الدولية لإلحصاءات  احلوليَة  اليونيدو  وتنشر 
.)ISBN 978 1 84980 089 1( دار إدوارد إلغار للنشر املحدودة
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« املنشور الدويل الوحيد الذي 
طني ومقرِّري  م لالقتصاديني واملخطِّ يقدِّ
السياسات وأوساط األعمال التجارية 

إحصاءات عاملية النطاق عن مستويات 
األداء واالجتاهات الراهنة يف قطاع 

الصناعات التحويلية
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الرابعة للتصنيف الصناعي الدويل املوحد جلميع األنشطة االقتصادية. 
التعاون  منظمة  مع  وثيق  حنو  على  املشروع  هذا  يف  اليونيدو  وتعمل 
والتنمية يف امليدان االقتصادي وخمتلف مكاتب اإلحصاءات الوطنية. 
احلولية  من   2011 عام  طبعة  يف  األوىل  الُقطرية  اجلداول  وستنشر 

الدولية لإلحصاءات الصناعية.
فاعلة  جهة  وبصفتها  وثيق،  حنو  على  اليونيدو  اخنرطت  وقد   
الدولية، يف وضع منهجيات ومعايري  األوساط اإلحصائية  رئيسية يف 
اليونيدو إىل جلنة  إحصائيو  انضم   ،2010 دولية. ويف عام  إحصائية 
بدليل  املتعلقة  الدولية  التوصيات  إلعداد  املتحدة  باألمم  اإلحصاءات 
األرقام القياسية لإلنتاج الصناعي، وهي تنقيح لدليل اإلنتاج الصناعي. 
املشرتكة  العمل  فرقة  توصيات  صوغ  يف  أيضا  اليونيدو  وسامهت 
وكذلك  للبضائع  الدولية  التجارة  بإحصاءات  واملعنية  الوكاالت  بني 
التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة، اليت أُعدت وفقا لقرارات جلنة 
اإلحصاءات باألمم املتحدة خالل دورتيها السادسة والثالثني والسابعة 
والثالثني. وشاركت اليونيدو، بصفتها عضوا يف اجمللس االستشاري، 
التابع  اإلحصائية  املعلومات  نظم  بتقاسم  واملعين  حديثا،  أنشئ  الذي 
بتبادل  املتعلقة  العمل  جلسات  يف  األوروبيني،  اإلحصائيني  ملؤمتر 
ورقة عن جتارهبا يف  وقدمت  الفوقية  والبيانات  اإلحصائية  البيانات 

هذا اجملال.
وعقدت الدورة السادسة عشرة للجنة املعنية بتنسيق األنشطة   
البيانات  إنتاج  يف  العاملة  الدولية  املنظمات  تضم  اليت  اإلحصائية، 
اليونيدو،  واستضافتها  فيينا.  يف  أيلول/سبتمرب  خالل  اإلحصائية، 
وكانت  الدويل.  فيينا  مركز  الكائنة يف  املنظمات  مع سائر  باالشرتاك 

اليونيدو ممثلة يف حلقة نقاش عقدت يف إطار اجتماع مائدة مستديرة 
الرمسية  الدولية  اإلحصاءات  يف  البشري  املال  رأس  موضوع  حول 
وشاركت أيضا، بصفتها عضوا يف فرقة العمل املعنية بتحديد مؤهالت 
اإلحصائيني الدوليني وسياسات توظيفهم، اليت تولت قيادهتا منظمة 
النظام  األخرى  املناقشة  مواضيع  بني  من  وكان  العاملية.  التجارة 
اإلحصائي العاملي وتنسيق أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية. ومن 
اليونيدو مشاركا نشطا يف حلقة عمل دولية حول  كانت  جهة أخرى، 
اإلحصائيات الصناعية، عقدت يف حزيران/يونيه يف داليان بالصني، 
وشعبة  الصني  يف  الوطين  اإلحصاءات  مكتب  مع  باالشرتاك  مت  ونُظِّ

اإلحصاءات باألمم املتحدة.
قد  العامل  أحناء  مجيع  يف  اإلحصائيني  أن  يف  شك  من  وما   
العامة  اجلمعية  عندما حددت  تلقوه  الذي  باالعرتاف  بالفخر  أحسوا 
لإلحصاء.  عامليا  يوما  األول/أكتوبر  تشرين   20 يوم  املتحدة  لألمم 
بأهنا  اإلحصاءات  رسالته  يف  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وصف  وقد 
لتحقيق  وكذلك  واالجتماعية  االقتصادية  للتنمية  بالنسبة  أداة حيوية 
األهداف اإلمنائية لأللفية. كما أثنى على تفاني اخلرباء اإلحصائيني 
السلم  تعزز  عمومية  خدمة  بتقديم  ومهنية،  بن زاهة  يقومون،  الذين 
هبا  موثوق  عمومية  معلومات  املواطنني  منح  من خالل  والدميقراطية 
ومُحايدة عن جمتمعاهتم احمللية. وقد أّكد أن العامل حيتاج، لكي تنجح 
لتحديد  سواء  اإلحصائي  التحليل  وإىل  البيانات  مجع  إىل  التنمية، 
مستويات الفقر أو فرص التعليم أو مدى تأثري األوبئة. واختتم بتوجيه 
نداء إىل اجملتمع الدويل للعمل مع األمم املتحدة من أجل ضمان أن تكون 

مجيع البلدان يف وضع يسمح هلا بتلبية احتياجاهتا اإلحصائية.

االحتفال باليوم العاملي لإلحصاء يف مركز 
فيينا الدويل.
© دين كاملا، الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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ومكتب  فيينا  يف  الشقيقة  املنظمات  إىل  اليونيدو  وانضمّت   
العاملي لإلحصاء بتاريخ  باليوم  النمساوي لالحتفال  اإلحصاء الوطين 
20 تشرين األول/أكتوبر. وتضمنت األنشطة اخلاصة احتفاال يف مركز 
فيينا الدويل افتتحه املدير العام لليونيدو واملدير التنفيذي ملكتب األمم 
املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وكذلك ممثلون رفيعو املستوى عن 
النمساوي.  الوطين  اإلحصاء  ومكتب  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
وعُقدت حلقة دراسية مشرتكة بني الوكاالت حول املواضيع اإلحصائية 
املعاصرة وكان هناك عرض دام أسبوعا كامال للنواتج اإلحصائية يف 
مركز فيينا الدويل وكذلك معرض مللصقات ومواد تروجيية أخرى تربز 
األنشطة اإلحصائية لليونيدو. ومتيّز هذا اليوم كذلك بإصدار الطبعة 
األوىل من املنشور املعنون اإلحصاءات الدولية للتعدين واملرافق العامة، 

املشار إليه آنفا.
إن أي شخص يشارك يف إسداء املشورة بشأن السياسات يدرك   
وحتليالت  حبوث  إىل  مستندة  تكن  مل  ما  سدى  ستذهب  جهوده  أن 
يف  استثناءا  ليست  واليونيدو  دقيقة.  إحصاءات  إىل  وكذلك  متينة 
هذا الصدد؛ ويف شباط/فرباير قام املدير العام بإعادة مجع وظائفها 
إداري واحد من أجل  التحليلية واإلحصائية والسياساتية ضمن إطار 
ضمان ارتكاز جهود املنظمة املتصلة بإسداء املشورة بشأن السياسات 
والتعاون التقين بقوة على البيانات والتحليالت املنبثقة عن إحصاءاهتا 
املستخدمني  بني  الشقة  وبتقريب  البحثية.  وأنشطتها  الصناعية 
القدرات  وبناة  املستشارين  ومبنح  التحليلية،  واألنشطة  واإلحصاءات 
إمكانية الوصول مباشرة إىل عمليات إنتاج املعارف، ستتمكن اليونيدو 
توضيحات  وإنتاج  للتشخيص  أفضل  ومؤشرات  أدوات  استحداث  من 

حتليلية وتوفري أطر للتنمية الصناعية والتوصيات املتعلقة بالسياسات 
أوثق صلة بأغراضها. ومن املنتظر أن يؤدي التكامل بني وظائف إسداء 
املشورة بشأن السياسات ووظائف البحث واإلحصاء إىل حتسني نوعية 
الفرص  وهتيئة  حاليا  اليونيدو  تقدمها  اليت  السياساتية  اخلدمات 

خلدمات جديدة.
واستندت األعمال التحضريية إلصدار تقرير التنمية الصناعية   
عرب  الفنية  الوحدات  من  جمموعة  وخربات  معارف  إىل   2011 لعام 
وأتاح  واإلحصاءات.  بالبحث  املكلفة  وحداهتا  إىل  إضافة  املنظمة، 
للتقرير  موضوعا  والطاقة  البيئة  على   2010 عام  يف  املنظمة  تركيز 
الصناعة  يف  الطاقة  استخدام  كفاءة  هو  مؤقتا  عنوانه  الذي  اجلديد 
من أجل التكوين املستدام للثروة. وهو يفحص مسائل من قبيل اآلثار 
الصناعة  يف  الطاقة  استخدام  لكفاءة  واالقتصادية  واإلمنائية  البيئية 
والتحديات اليت تواجهها البلدان النامية يف جهودها الرامية إىل جعل 
صناعاهتا التحويلية أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة؛ والسياسات 
للطاقة يف  الصناعية  الشركات  استخدام  لتحسني  الالزمة  احلكومية 
البلدان النامية. وهنا، وكما هو الشأن يف سائر جماالت عمل اليونيدو، 
تعتمد اخلدمات االسرتاتيجية لتقديم املشورة بشأن السياسات وبناء 

القدرات على حبوث متينة.
وتشري النتائج األولية إىل حتقيق تقدم ملحوظ من حيث كفاءة   
استخدام الطاقة يف الصناعة يف مجيع أحناء العامل، ال سيما يف البلدان 
املثلى  الدرجة  لبلوغ  املزيد من اجلهود  إىل  أن مثة حاجة  مع  النامية، 
الصناعة  الطاقة يف  استخدام  كفاءة  وتُبشِّر  اجتماعيا.  فيها  املرغوب 
غازات  انبعاثات  تقليص  على  تساعد  فهي  األبعاد:  ثالثية  مبنافع 

« إنَّ التكامل بني وظائف إسداء املشورة بشأن السياسات ووظائف 
مها اليونيدو  البحث واإلحصاء ينبغي أن يؤدِّي إىل حتسني نوعية اخلدمات السياساتية اليت تقدِّ

وأن يهيِّئ الفرَص خلدمات جديدة



« اليونيدو شريٌك مع البنك الدويل 
واألونكتاد يف إجراء دراسات عن التنمية 

االقتصادية يف أفريقيا
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الطاقة  يف  وفورات  وتنتج  املناخ؛  تغيُّـر  ومكافحة  احلراري  االحتباس 
واملوارد ميكن توزيعها فيما بعد على الفقراء؛ وما دامت االستثمارات 
يف كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة قد تكون مرحبة، فهناك مزايا 
اقتصادية ال ميكن إنكارها. ومع أن كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة 
على  النامية  البلدان  مصلحة  من  فهي  بلد،  كل  على  بالنفع  تعود  قد 
حنو خاص نظرا لتزايد استهالكها للطاقة. وهذا جمال يقتضي قيام 

اجملتمع الدويل بعمل مشرتك.
وأكرب حجر عثرة تواجهه البلدان النامية يف جهودها الرامية إىل   
حتقيق كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة على املستوى اجلزئي هو 
املتوقعة املرتبطة باألخذ بتكنولوجيات  املعلومات، والتكاليف غري  شح 
حديثة، والسبل احملدودة للحصول على رأس مال استثماري. أما على 
السياسات  مالءمة  عدم  مها  الرئيسيان  فالتحديان  الكلي،  املستوى 
اليت  االستنتاجات  بني  ومن  املؤسسات.  قدرات  وضعف  احلكومية 
لن تستطيع  النامية  البلدان  أن  الصناعية  التنمية  تقرير  إليها  خيلص 
التنمية  من  واالستفادة  الصناعة  يف  الطاقة  استهالك  تقليص 
االقتصادية املستدامة من أجل احلد من الفقر إال من خالل جمموعة 
شاملة ومتكاملة من السياسات احلكومية بشأن كفاءة استخدام الطاقة 

يف الصناعة.
اهليكلي  التغيري  بشأن  البحوث  تطرّقت   ،2010 عام  وخالل   
التفصيل  من  مسبوقة  غري  بدرجة  التحويلية،  الصناعات  إطار  يف 
وآثارها  التحويلية  الصناعات  تنمية  أمناط  إىل  والدقة،  والوضوح 
تنمية  تسلسل  حتديدا  الدراسات  إحدى  وحبثت  السياسات.  على 
أن  إىل  وخلصت  آخر،  إىل  فرعي  قطاع  من  التحويلية  الصناعات 

البلدان الصغرية من حيث السكان، واليت حيتمل تعرضها لعدم تيّقن 
واالنتقال  التنويع  إىل  متيل  التحويلية،  الصناعات  تنمية  بشأن  أكرب 
فكلما  األكرب.  البلدان  تفعله  أكرب مما  بسرعة  أخرى  إىل  صناعة  من 
النتقال  الالزم  الوقت  طال  املتاحة،  الطبيعية  املوارد  مستوى  ارتفع 
األنشطة الصناعية من القطاعات القائمة على املوارد إىل القطاعات 
التغريات  على  أخرى  دراسة  ورّكزت  املال.  رأس  كثافة  على  القائمة 
التحويلية،  الصناعة  تنمية  مسار  طيلة  العوامل  وإنتاجية  جتميع  يف 

القائمة على  الصناعات  العاملة يف  للقوى  الشديد  التمركز  أن  مبينة 
كثافة اليد العاملة - كالصناعة الغذائية وصناعة املشروبات وصناعة 
أما  التصنيع.  من  األوىل  املراحل  يف  يكون مسة  ما  غالبا   - النسيج 
البلدان اليت بدأت تقرتب من مستويات الدخل املتوسط، فتتزايد  يف 
أمهية جتميع رأس املال كما تؤدّي اإلنتاجية املتزايدة دورا رئيسيا يف 

االنتقال بالتصنيع إىل املستوى التايل.
التحويلية  الصناعات  يف  للتغيّر  بدراستها  اليونيدو،  ومتّكنت   
مقارنة بتغري مستوى كثافة استخدام الطاقة، من حتليل آثار التصنيع 
على البيئة. وقد أّكدت نتائج التحليل أنه، يف حني تؤدّي البنية املتطوّرة 
للصناعات التحويلية خالل مرحلة التصنيع إىل زيادة كثافة استخدام 
ف اآلثار  الطاقة يف بعض األحيان، فإن التحسينات التكنولوجية قد تُخفِّ
السلبية اليت تنجم عن التغيري اهليكلي يف أي مرحلة من مراحل التنمية.

نظمتها  دولية  عمل  حلقة  خالل  ُقدّمت  ورقات  إىل  واستنادا   
اإلمنائي،  االقتصاد  لبحوث  العاملي  املعهد  مع  باالشرتاك  اليونيدو 
التابع جلامعة األمم املتحدة، واملركز املشرتك بني جامعة األمم املتحدة 
واالجتماعيني  االقتصاديني  والتدريب  للبحث  ماسرتخيت  وجامعة 
بشأن االبتكار والتكنولوجيا عام 2009 )انظر الفصل 2(، وكذلك إىل 
إصدار  على  الثالث  الشريكة  املنظمات  تعاونت  الالحقة،  التنقيحات 
والعشرين:  احلادي  القرن  يف  التصنيع  حنو  مسارات  بعنوان  كتاب 
وهذا   .2011 عام  سينشر  املستحدثة،  والنماذج  اجلديدة  التحديات 
حول  حديثا  صدرت  اليت  الكتب  سائر  عن  متُميّز  اجلديد  املنشور 
مواضيع مشاهبة، حيث سينصبّ جُّل مضمونه على املسائل املطروحة، 
آلثار  منه  كبري  جزء  ويُخصّص  والتنمية،  التصنيع  على  الرتكيز  مع 

السياسات على البلدان النامية. 
التنمية  التصنيع يف  دور  لتناول  اليونيدو  إىل  الدعوة  ووُجّهت   
االقتصادية وعرض جتارهبا اخلاصة يف جمال التعاون التقين خالل 
التصنيع،  طريق  عن  التنمية  موضوع  حول  دولية  دراسية  حلقة 
احللقة  نَظم  وقد  كوريا.  األول/ديسمرب جبمهورية  كانون  يف  عُقدت 
والتجارة  الصناعي  لالقتصاد  الكوري  املعهد  من  كل  الدراسية 
تأثري  عُرض  كما  الدوليني.  والتعاون  للتنمية  الكورية  واجلمعية 
االستنتاجات يف جمال السياسات يف منشورات خمتلفة، مبا يف ذلك 

 .Making It جملة اليونيدو 
وشاركت اليونيدو البنك الدويل يف إجراء دراسة حول القدرة   
اخلفيفة،  التحويلية  الصناعات  جمال  يف  األفريقية  التنافسية 
التوظيف  فرص  على  التنافس  زيادة  إىل  خاص  بوجه  اإلشارة  مع 
الدراسة  هيكل  إعداد  يف  اليونيدو  سامهت  اآلن،  وحتى  والرخاء. 
وتوجيهها، ال سيما يف حتديد إطارها العام. ومن املنتظر أن تُفضي 
األفريقية  التحويلية  الصناعات  وإخفاقات  جناحات  عن  تقرير  إىل 
التحويلية  الصناعات  تُكبِّل  اليت  القيود  هو  مؤقتا  عُنواهنا  وورقة 

أفريقيا. اخلفيفة يف 
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أُجري مع األونكتاد هذه  تعاوني آخر،  ويف إطار جمهود حبثي   
املرة، شاركت اليونيدو يف األعمال التحضريية لتقرير العام القادم عن 
إطار سلسلة  التقرير يف  ويأتي هذا  أفريقيا.  االقتصادية يف  التنمية 
أبرز  وحتلل  سنويا،  األونكتاد  يصدرها  التقارير،  من  املستوى  رفيعة 
بالسياسات  املتعلقة  واملسائل  أفريقيا  اإلمنائية يف  التحديات  جوانب 
سياساتية  توصيات  السلسلة  وتقدم  األفريقية.  البلدان  هتم  واليت 
الدويل  اجملتمع  وكذلك  نفسها  األفريقية  البلدان  تتخذها  بإجراءات 
تقرير  ز  يُركِّ أن  املتوّقع  التحديات. ومن  التغلب على هذه  بشأن سبل 
البيئة  إطار  أفريقيا يف  الصناعية يف  التنمية  تعزيز  2011 على  عام 
وسيضم  أفريقيا  يف  التصنيع  جتربة  وسيدرس  اجلديدة.  العاملية 
االسرتاتيجية  بالسياسات  املتعلقة  التوصيات  حول  موضوعيا  بابا 
والصناعية. ومما ال شك فيه أن هذا التقرير سيحاول أن يربهن أن 
حتقيق التنمية يف أفريقيا رهني بالتصنيع، وإن كان كل بلد يف املنطقة 
نفسه،  الوقت  ويف  التصنيع.  يف  به  خاص  مسار  اتباع  يف  سريغب 
والزراعة يف  الطبيعية  للموارد  احملورية  األمهية  إىل  التقرير  سيشري 
حتقيق التنمية الصناعية يف أفريقيا، وتشجيع الصناعات اخلضراء، 
استدامة  يف  اإلقليمية  واألسواق  اإلقليمي  التكامل  أمهية  وكذلك 

التنمية الصناعية يف أفريقيا.
معهد  إلنشاء  األوىل  اخلطوات  اتُّخذت   ،2010 عام  وخالل   
اليونيدو لبناء القدرات، وهو مركز موارد يعنى بإنتاج وتعميم وتقاسم 
يف  للعمل  جاهزا  وسيصبح  خارجيني  شركاء  مع  بالتعاون  املعارف 
قاعدة  القدرات  لبناء  اليونيدو  معهد  وسيوفر   .2011 عام  منتصف 
التدريب  وسيوفر  الفنية،  اليونيدو  خربات  تقاسم  أجل  من  لآلخرين 
يف جمال سياسات التنمية الصناعية وإدارهتا، وسيساهم يف مشاريع 
وأنشطة مشرتكة، ويف تقديم الدعم إىل الباحثني من الشباب، وتوفري 

تبادل  بغية  واملمارسني  األكادمييني  من  دولية  شبكات  مع  روابط 
املعلومات واألفكار املبدعة.

األبعاد:  ثالثي  هنجا  القدرات  لبناء  اليونيدو  معهد  وسيعتمد   
إقامة الشبكات والبحث املشرتك والتدريب. وستضمن إقامة الشبكات 
واللقاءات  املشرتكة  املؤمترات  توافر خربة خمتصة إضافية من خالل 
املعلومات  لنشر  منابر  توفري  خالل  من  وكذلك  املعلومات،  وتبادل 
ن البحث املشرتك من تعزيز إقامة الشبكات  واملوارد املعرفية. وسيمكِّ
عن طريق الرتكيز على إنتاج املعارف. وسيُتيح التدريب فرصا لتعميم 
يف  واالستفادة  السياسات  مقرري  قدرات  وبناء  اليونيدو  معارف 
الوقت نفسه من جتارهبم. وسيشمل الرتكيز الربناجمي أربعة مواضيع 
هي: احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية، والتصنيع املّتسم 
اهليكلي،  والتغيري  البيئية،  واالستدامة  املوارد  استخدام  يف  بالكفاءة 

الصناعية. والسياسات 
ويف عام 2010، شرعت اليونيدو يف إعداد دورة تدريبية جديدة   
حول الصناعة اخلضراء يف إطار معهد اليونيدو لبناء القدرات. وسرتّكز 
العاملية والتحول اهليكلي حنو  التوجهات االقتصادية  الدورة على  هذه 
البيئي  األداء  حتسني  طرق  إبراز  مع  للبيئة،  مالءمة  أكثر  اقتصاد 
استخدام  يف  بالكفاءة  املّتسم  للتصنيع  كامل  شرح  وتقديم  للصناعة، 
التصاميم  وممارسات  مبادئ  وحتديد  البيئية،  واالستدامة  املوارد 
تتعلق  وبرامج  سياسات  ووضع  املنتجات  حياة  ودورة  للبيئة  املالئمة 
بالعمليات الصناعية النظيفة اليت تتسم بالكفاءة يف استخدام املوارد. 

وستنظم هذه الدورة عامَ 2011 يف مقر اليونيدو بفيينا.
مساعدة  إىل  يهدف  مشروع  شارف  السنة،  هناية  وحبلول   
حكومة منغوليا على صوغ سياسة صناعية اسرتاتيجية على االنتهاء 
النهائي  التقرير  وسيُقدَّم   .)86 الصفحة  يف  املميّز  املوضوع  )انظر 
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التنمية الصناعية  2011 وسيكون أساسا السرتاتيجية  يف مطلع عام 
القادمة. وقد طلبت  السنوات  اليت ستعتمدها حكومة منغوليا خالل 
تصميم  تتضمن  للمتابعة  أنشطة  إعداد  اليونيدو  إىل  احلكومة 
سياسات أكثر تفصيال باإلضافة إىل وضع برامج صناعية ودراسات 

جدوى للمشاريع.

ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واصلت اليونيدو العمل يف   
التحضري لربنامج قطري يهدف إىل إعادة إنعاش دور قطاع املنشآت يف 
هتيئة فرص عمل وإيرادات مستدامة ال سيما لصاحل الفئات السكانية 
املستضعفة: أي النساء والشباب وأصحاب احليازات الصغرية يف املناطق 
الريفية. وستقوم بذلك من خالل توليفة من التدخالت االسرتاتيجية 
السياسات  املنشآت على مستوى  أجل حتسني حوكمة  والوظيفية من 
تستهدف صناعات  اليت  القطاعية  التدخالت  إىل جانب  واملؤسسات، 
لالستهالك  منها  املوجهة  سواء  النخيل  وزيت  واملنيهوت  اخلشب 

الداخلي أو التصدير.
واختذت املساعدة التقنية املقدمة إىل البلدان النامية يف جمال   
اإلحصاءات الصناعية أشكاال خمتلفة وعديدة. فمن املنتظر أن يكتمل 
شهر  يف  صناعية  إحصاءات  إنتاج  على  لبنان  قدرة  لتعزيز  مشروع 
هذا  أصبح  اليونيدو،  لدعم  مباشرة  وكنتيجة   .2011 حزيران/يونيه 
املقارَنة  البيانات  وتوفري  صناعي  تعداد  إجناز  على  قادرا  اآلن  البلد 
تعقد  أن  املقرّر  ومن  الصناعية.  سياسته  لصوغ  حيتاجها  اليت  دوليا 
حلقة دراسية من أجل تقديم التقرير مبجرد إمتام املشروع. ويف إطار 
يف   2010 عام  الصناعية  للمؤسسات  تعداد  اكتمل  مماثلة،  مبادرة 
تنفيَذ  البلدين  هذين  حكوميت  طلب  ويعترب  املتحدة.  تن زانيا  مجهورية 
مرحلة ثانية من املشروع اخلاص بكل منهما دليال على إجيابية النتائج 
احملققة حتى اآلن. ويف الوقت نفسه، متت املوافقة على مرحلة الربجمة 
ملشاريع جديدة يف تايلند ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية ومالوي 
وكمبوديا، كما ُقبل مقرتح مشروع خاص بنيجرييا فيما ال يزال مقرتح 
آخر قيد الدراسة خبصوص مشروع إقليمي يضم اجلمهورية العربية 

السورية ولبنان واململكة العربية السعودية.

ومل يكن الدعم الذي قدمته وحدة اإلحصاءات التابعة لليونيدو   
أيضا  املساعدة  ُقدِّمت  فقد  خارجيني.  مستفيدين  إىل  برمّته  موجّها 
مشاريع  من  اإلحصائية  العناصر  بشأن  املنظمة  يف  أخرى  فروع  إىل 
التعاون التقين اليت تديرها. ومن بني األمثلة على ذلك دراسات اليونيدو 
تعزيز  إىل  يسعى  ومشروع  أفريقيا،  يف  املستثمرين  عن  االستقصائية 
الصناعات اخلالقة يف بوتان، ومشروع آخر يهدف إىل مساعدة العراق 
الصناعات  جمال  يف  التحليلية  والقدرات  البيانات  نظم  تطوير  على 

الزراعية.
املبادئ  عن  مفيدا  جملّدا   2010 عام  يف  اليونيدو  وأصدرت   
دعم  إىل  منها  سعيا  ومنهجيتها  الصناعية  لإلحصاءات  التوجيهية 
املعنون  اجمللّد  ويشمل  التدريب.  وبرامج  التقنية  القدرات  بناء  أنشطة 
يتأّلف  والذي  واملنهجية،  التوجيهية  املبادئ  الصناعية:  اإلحصاءات 
املتصلة  اإلحصائية  الطرق  مجيع  صفحة،   250 على  يزيد  ممّا 
املنشآت  اجمللّد سجالت  ويقدِّم  وحتليلها.  ومعاجلتها  البيانات  جبمع 
والتعاريف  املفاهيم  خمتلف  ويشرح  الصناعية  باإلحصاءات  اخلاصة 
ويساعد  الصناعية  االستقصائية  الدراسات  بيانات  بعناصر  اخلاصة 
ويقدِّم  النامية  البلدان  اقتصادية يف  استقصائية  دراسات  إعداد  على 
األدوات األساسية جلمع البيانات. ويعرض هذا اجمللد أيضا استبيانات 
منوذجية إلجراء دراسات استقصائية صناعية واسعة النطاق وصغرية 
النطاق. واملقصود من املنشور أن يُستخدم ككتيّب لإلحصائيني العاملني 
اإلحصاءات  ملكاتب  التابعة  املنتظمة  الصناعية  اإلحصاءات  برامج  يف 

الوطنية أو الوزارات ذات الصلة.
االرتقاء  أجل  من  املساعدةَ  بلدان  عدة  تلقت  العام،  وخالل   
بقدراهتا على صوغ وتنفيذ السياسات الصناعية. ففي فييت نام، كان 
ويهدف مشروع  األداء.  توحيد  مبادرة  من  التقين جزءا  اليونيدو  دعم 
والتجارة،  الصناعة  وزارة  خاصة  العام،  القطاع  تعزيز  إىل  اليونيدو 
هبدف وضع سياسات صناعية قائمة على قواعد تقنية وذات أثر عال. 
ويف عام 2010، قدّمت اليونيدو املساعدة إىل تلك الوزارة على تشكيل 
فريق مشرتك بني الوزارات يعنى بالقدرة التنافسية الصناعية ويعمل 
اليونيدو  تولت  وقد  التنافسية.  والقدرة  بالتصنيع  معين  فكر  كمجمع 
إعداد  على  الفريق  ويعمل  وتدريبهم.  الفريق  أعضاء  اختيار  مهمة 
أول تقرير يف البلد حول القدرة التنافسية الصناعية، ومن املتوقع أن 
التحويلية  الصناعات  إىل تشجيع منو  تنبثق عنه اسرتاتيجيات هتدف 
والتغيري اهليكلي وترسيخ موقع فييت نام يف الساحة الصناعية الدولية. 
حاليا  اجلاري  النقاش  يف  رئيسي  فاعل  كعنصر  اليونيدو  برزت  وقد 
املنظمة  قدَّمت  فقد  نام.  فييت  يف  التنافسية  والقدرة  التصنيع  حول 
مسامهاهتا يف تقرير القدرة التنافسية لفييت نام لعام 2010، وذلك إىل 
جانب متثيلها يف جملسه االستشاري. ويُعِدّ التقريرَ فريقٌ يقوده املعهد 
التابع لوزارة التخطيط واالستثمار يف فييت  املركزي إلدارة االقتصاد 
نام ومعهد آسيا للقدرات التنافسية التابع جلامعة سنغافورة. أما اإلطار 

« تستطيع اليونيدو، من خالل حبوثها 
ن مسامهة الصناعة  وإحصاءاهتا وحتليالهتا، أن حتسِّ
يف منو اإلنتاجية وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
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االسرتاتيجية  معهد  أمرمها  توّلى  فقد  التقين،  والتوجيه  املفاهيمي 
بوسطن  األعمال يف  التابع ملدرسة هارفارد إلدارة  التنافسية  والقدرة 

بالواليات املتحدة األمريكية.
ويهدف مشروع بناء القدرات املؤسسية لصاحل القدرة التنافسية   
وتنفيذ  وضع  جمال  يف  العام  القطاع  تعزيز  إىل  األخضر  الرأس  يف 
توحيد  خطة  يف  اليونيدو  وتشارك  التنويع.  بشأن  صناعية  سياسة 
األداء، بتقديم خدمات التعاون التقين يف الشق املتعلق بتعزيز النمو يف 
اجملتمعات احمللية االقتصادية. ويف عام 2010، أنشأت اليونيدو وحدة 
االسرتاتيجية  السياسات  مركز  التنافسية يف  االستخبارية  للمعلومات 
املنشأ حديثا. وقد تلقى أعضاء الوحدة تدريبا على منهجية اليونيدو 
يف حتليل القدرة التنافسية الصناعية والتجارية على مستوى البلدان، 
إضافة إىل سلسلة القيمة والقدرة التنافسية القطاعية. وتعمل اليونيدو 
األخضر  للرأس  الصناعية  التنافسية  القدرة  تقرير  وضع  على  حاليا 
الدراسات  العديد من  النهائية كما تشارك يف  2010 يف صيغته  لعام 

حول سالسل القيمة.
إىل  يهدف  مشروٍع  من  األوىل  املرحلة  اكتملت  كولومبيا،  ويف   
بناء القدرات املؤسسية الالزمة لتحسني القدرة التنافسية وتشرتك يف 

مصادر  عن  البحث  وفيما جيري  واليونيدو.  كولومبيا  حكومة  متويله 
بعض  بدأت  الثانية،  املرحلة  إىل  االنتقال  أجل  من  للتمويل  أخرى 
النتائج امللموسة يف الظهور بالفعل. فقد أنشأت اليونيدو وحدة للقدرة 
التنافسية الصناعية داخل وزارة الصناعة وقدمت تدريبا للمسؤولني 
القدرة  والتجارية، جبانب  الصناعية  التنافسية  القدرة  مؤشرات  على 
املقدّم  التدريب  ومّكن  القيمة.  سالسل  وحتليل  القطاعية  التنافسية 
التنافسية  القدرة  عن  لتقريرها  األوىل  املسودة  إعداد  من  الوزارة 
الصناعية، الذي يتوقع إمتامه ونشره يف عام 2011. وتناقش اليونيدو 
املرحلة  وتنفيذ  تصميمَ  الوطين  التخطيط  وإدارة  احلكومة  مع  حاليا 
التجارية  التنافسية  للقدرة  مرصد  إنشاء  على  الرتكيز  مع  الثانية، 

والصناعية.
يهدف  كان  آخر  ناجح  مشروع   2010 عام  يف  اكتمل  وختاماً،   
مركز  داخل  االقتصادية  السياسات  صوغ  على  القدرات  تقوية  إىل 
االقتصاد  ووزارة  الفلسطيين  الصناعات  واحتاد  الفلسطيين  التجارة 
التجارة  مركز  يف  للعمل  وانتدبوا  املختصون  دُرّب  وقد  الفلسطينية. 
من أجل حتديد املنتجات وأسواق الصادرات ذات املكانة االسرتاتيجية 

لتعزيز منو صادرات الصناعات التحويلية.



الياك  ثريان  من  عليها  ُيحصل  اليت  واألصواف  احلمراء  اللحوم  إّن 
واألغنام واإلبل تستأثر بال شك مبعظم صادرات البلد، ولكن مثلما 
الغنية باملوارد الطبيعية، فإن منغوليا متيل إىل  البلدان  هو حال سائر 
تصدير ما لديها من مواد خام بداًل من السلع املصنعة، وختسر فرصة 
كبرية يف احلصول على قيمة مضافة منها. وال ُيسهم قطاع الصناعة 
املحلي اإلمجايل،  الناتج  املائة من  بنسبة 3‚4 يف  إاّل  فيها  التحويلية 
عددهم  البالغ  السكان  من  نسمة   48  000 سوى  يستخدم   وال 
حتت  االقتصاد  يرزح  آخر  ضغط  ومثة  نسمة.  ماليني  ثالثة   حنو 
وطأته هو التفاوت بني مساحة البلد اجلغرافية وعدد سكانه، األمر 
يتناثر  اليت  العامل  بلدان  أكثر  من  واحدا  منغوليا  من  الذي ال جيعل 
عرب  نقلهم  تكاليف  ارتفاع  إىل  يفضي  بل  فحسب،  السكان  فيها 

مسافات شاسعة.

إذ  املعادن،  من  احتياطياهتا  يف  منغوليا  ثروات  أعظم  بعض  وتكمن 
موطن ألكرب  وهي  خمتلفا  معدنا  لثمانني  كبرية  ترسبات  فيها  توجد 
كمية من احتياطيات النحاس والذهب غري املستغلة يف العامل. كما أن 
لديها إمدادات وفرية من الفحم احلجري وخام احلديد والفلورسبار 
على  تعتمد  اآلن  منغوليا حىت  تزال  وال  اخلام.  والنفط  واملوليبدينوم 
التقلبات يف أسعار  لتوجيه منوها االقتصادي، غري أن  التعدين  قطاع 

الصناعية  األنشطة  من  طائفة  تطوير  إىل  احلكومة  دفعت  املعادن 
اجلديدة. وسعيا إىل إحداث فارق كبري يف مستويات املعيشة، حيتاج 
االقتصاد إىل االنتقال إىل قاعدة صناعة حتويلية تنافسية ومتنّوعة وذات 

قيمة مضافة عالية.

التوجهات  عن  دراسة  من  اليونيدو  فرغت  عام 2010،  هناية  ويف 
تعاون  أعقاب  يف  منغوليا،  يف  الصناعية  للسياسات  االستراتيجية 
وكان  البلد.  يف  والعام  اخلاص  القطاعني  مع  عام  ملدة  دام  مكثف 
للتنمية  استراتيجية  حتديد  مها:  شّقني،  ذا  الدراسة  من  اهلدف 
يف  تساعد  قد  الصناعية  السياسة  بشأن  توصيات  ووضع  الصناعية 
على  منغوليا  حكومة  ومشاريع  الصناعية  التنمية  أهداف  جتسيد 
دعامتني  إىل  الصناعية  االستراتيجية  ترتكز  وسوف  الواقع.  أرض 
أساسيتني: أوالمها هي حتسني نوعية املنتجات املصّنعة واملوّجهة إىل 
أسواق متخصصة، وثانيتهما هي ترويج املنتجات املنغولية يف أسواق 
متخصصة.  معارض  يف  عرضها  قبيل  من  بوسائل  وذلك  دولية، 
االستراتيجيات  يف  املتخصصني  اخلرباء  من  فريق  الدراسة  أعّد  وقد 
واملنسوجات  للتعدين  الرئيسية  الصناعية  والقطاعات  الصناعية 
واللحوم. ونّظمت اليونيدو حلقتني دراسيتني يف أوالنباتار؛ فناقشت 
أصحاب  أمام  املتاحة  اخليارات  خمتلف  شباط/فرباير،  يف  أوالمها، 

« البحوث املتعلقة بالسياسات: حالة منغوليا 
منغوليا يعرفها املستهلكون، وخاصًة يف العامل الصناعي، حق املعرفة، سواء من عالمتها 

 التجارية املثبتة على امللبوسات املحاكة الثمينة، "مصنوعة من الكشمري املنغويل اخلالص"، 
أم من مطاعم الشواء املحلية املعروفة باسم "الشواء املنغويل". 
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املصلحة، يف حني ركزت احللقة الدراسية الثانية، يف حزيران/يونيه، 
السياسات  مقّرري  فعل  وردود  األولية  الفريق  استنتاجات  على 

املحليني. والصناعيني والباحثني 

أساس  على  منغوليا  لدى  الناشئة  النسبية  امليزة  إىل  الدراسة  وتنظر 
اإلحصائية  القوة  أوجه  على  والقائمة  الراسخة  اليونيدو  منهجية 
ملموسة  مشورة  إسداء  أجل  ومن  املنظمة  لدى  والتحليلية  والبحثية 
وتقّيم  الصناعية.  للتنمية  استراتيجية  شكل  تتخذ  السياسات  بشأن 
الدراسة احلالة الراهنة لقطاع الصناعة التحويلية وأدائه مقارنة ببلدان 
اجلديدة  املجاالت  بعض  وتقترح  نفسها،  التنمية  مبرحلة  متر  أخرى 
التحويلية  الصناعة  نواتج  النسبية. وال غىن عن تطوير  بامليزة  املتعلقة 
يف منغوليا إذا ُأريد هلا أن تصمد يف وجه الصدمات النامجة عن تقّلب 

األسعار يف أسواق املعادن.

قدرة  على  املقترحة  الصناعية  التنمية  استراتيجية  جناح  وسيتوّقف 
املعادن  استخراج  من  املتأّتية  اإليرادات  واستخدام  إدارة  على  البلد 
ل إليها بشأن املعادن اليت ينبغي جتهيزها.  وعلى اخليارات اليت ُيتوصَّ

وجيب أن تستند أي خطوة لدعم أنشطة جتهيز املعادن ذات القيمة 
مستوى  تراعي  وأن  واملالية  الفنية  للنواحي  جّيد  حتليل  إىل  املضافة 
رحبية كل استثمار من استثمارات رأس املال. وقد يكون هناك تباين 
يؤّثر  االستثمارات، حبيث  القيمة وتوقيت  إضافة  كبري بني خيارات 
اختيار أسواق تصدير املعادن املجّهزة تأثريا كبريا على النتائج املُراد 
حتقيقها. وينبغي إنشاء مصرف إمنائي ذي إطار رقايب وهيكل تنظيمي 
سليم، أو مؤسسة شبيهة، من أجل توفري متويل متوسط األجل لقطاع 
الصناعة. ويتعني أن يكون متويل املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم 

مشروطا حبسن أدائها.

وجيب أن يؤّدي السعي إىل وضع استراتيجية دولية صناعية متخّصصة 
املالية  العائدات  واستخدام  جتهيزها  املُراد  للمعادن  الدقيق  واالختيار 
املتأّتية من استخراج املعادن استخداما مرهونا باألداء إىل زيادة تنويع 
اقتصاد منغوليا زيادة كبرية يف األجلني املتوسط والطويل. وينبغي أن 
تستعيد الصناعة التحويلية دورها السابق بصفتها حمّركا رئيسيا للنشاط 
االقتصادي، األمر الذي سيؤّدي إىل متّتع سكان منغوليا بفرص عمل 

أفضل ودخل أعلى ونوعية حياة ُفضلى.
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حجم املنظمة وهيكلها
ُأنشئت اليونيدو يف عام 1966، مث أصبحت وكالة متخّصصة من 
وكاالت األمم املتحدة يف عام 1985. ويبلغ عدد الدول األعضاء 
يف املنظمة حاليا 173 دولة عضوا. وترد يف الصفحتني 90 و91 

قائمة جبميع الدول األعضاء.

الثابتة  املقر واملكاتب  يعملون يف  اليونيدو حنو 700 موظف  ولدى 
 11-7( عشرة  الثالثة  دورته  يف  العام  املؤمتر  أعاد  وقد  األخرى. 
كانون األول/ديسمرب 2009( تعيني كانديه ك. يومكياّل )سرياليون( 
مديرا عاما لليونيدو ملدة أربع سنوات. ويبلغ احلجم اإلمجايل املقّدر 
لعمليات اليونيدو 375 مليون يورو لفترة السنتني 2011-2010. 
برامج  قيمة  جمموع  بلغ   2010 األول/ديسمرب  كانون   31 وحىت 
ويف  دوالر.  مليون  التقين 772  للتعاون  اجلارية  اليونيدو  ومشاريع 
عام 2010، بلغت قيمة برامج التعاون التقين 153.5 مليون دوالر. 

ويرد هيكل املنظمة يف الصفحة 89.

هدف اليونيدو الرئيسي
يف  املستدامة  الصناعية  التنمية  تعزيز  هو  الرئيسي  املنظمة  هدف 
هذه  ولبلوغ  االنتقالية.  االقتصادات  ذات  والبلدان  النامية  البلدان 
العاملي واإلقليمي  املستوى  التعاون على  أيضا  اليونيدو  تعزِّز  الغاية، 

والوطين والقطاعي.

أجهزة تقرير السياسات
لليونيدو جهازان لتقرير السياسات، مها املؤمتر العام وجملس التنمية 
ملجلس  تابعا  فرعيا  جهازا  وامليزانية  الربنامج  جلنة  وتعّد  الصناعية. 

الصناعية. التنمية 

املؤمتر العام
العام،  املؤمتر  اليونيدو مرة كل سنتني يف  الدول األعضاء يف  جتتمع 
وهو أعلى جهاز لتقرير السياسات يف املنظمة. وحيّدد املؤمتر املبادئ 
وبرنامج  اليونيدو  ميزانية  على  ويوافق  التوجيهية،  والسياسات 
جملس  يف  املمّثلني  املؤمتُر  ينتخب  كما  العام.  املدير  ويعّين  عملها، 
املؤمتر  الربنامج وامليزانية. وقد ُعقدت دورة  الصناعية وجلنة  التنمية 

العام الثالثة عشرة من 7 إىل 11 كانون األول/ديسمرب 2009.

من  عشرة  الرابعة  العام  املؤمتر  دورة  ُتعقد  أن  املقّرر   ومن 
28 تشرين الثاين/نوفمرب إىل 2 كانون األول/ديسمرب 2011.

التنمية الصناعية جملس 
يتأّلف املجلس من 53 عضوا، وهو يستعرض تنفيذ برنامج العمل 
وامليزانيتني العادية والتشغيلية ويقّدم توصيات إىل املؤمتر العام بشأن 

مسائل السياسات، مبا يف ذلك تعيني املدير العام.

املؤمتر  فيها  ينعقد  اليت  السنوات  يف  واحدة  مرة  املجلس  وجيتمع 
املجلس  دورة  ُعقدت  وقد  األخرى.  السنوات  يف  ومرتني  العام 
السابعة والثالثون من 10 إىل 12 أيار/مايو 2010 ودورته الثامنة 

والثالثون من 24 إىل 26 تشرين الثاين/نوفمرب 2010.

جلنة الربنامج وامليزانية
جلنة الربنامج وامليزانية، اليت تتأّلف من 27 عضوا، هي جهاز فرعي 
تابع للمجلس. وهي جتتمع مرة واحدة يف السنة، وتساعد املجلس 
املسائل  من  ذلك  وغري  وامليزانية  العمل  برنامج  ودراسة  إعداد  يف 
املالية. وقد ُعقدت دورة جلنة الربنامج وامليزانية السادسة والعشرون 

يومي 7 و8 أيلول/سبتمرب 2010.



املدير العـام
نائب املدير العام

فريق اسرتاتيجية املنظمة والتنسيق  •
فريق التقييم  •

أمانة أجهزة تقرير السياسات  •
مكاتب اليونيدو يف بروكسل وجنيف ونيويورك  •

•  مكتب خدمات الرقابة 
الداخلية

مكتب الشؤون القانونية  •
•  مكتب التغيري والتجديد 

يف املنظمة
•  جهة الوصل لشؤون 

األخالقيات واملساءلة

 فرع تنمية األعمال 
التجارية الزراعية

فرع السياسات اإلمنائية 
فرع إدارة املوارد البشريةواإلحصاءات والبحوث

فرع خدمات األعمال 
فرع العالقات باجلهات واالستثمار والتكنولوجيا

فرع اخلدمات املاليةاملاحنة وضمان النوعية

فرع بناء القدرات التجارية
فريق الدعوة إىل املناصرة 

واالتصاالت
خدمات إدارة املعلومات 

واالتصاالت
فرع الطاقة وتغيّر املناخ

فرع خدمات دعم العمليات
فرع اإلدارة البيئية

فرع بروتوكول مونرتيال

مكتب رصد نتائج الربامج

املكاتب امليدانية

مكتب الربامج اإلقليمية
برنامج أفريقيا  •

برنامج املنطقة العربية  •
•  برنامج آسيا واحمليط 

اهلادئ
•  برنامج أوروبا والدول 

املستقلة حديثا
•  برنامج أمريكا الالتينية 

يف 1 نيسان/أبريل 2011والكاريـيب

 شعبة صوغ الربامج 
والتعاون التقين

شعبة البحوث االسرتاتيجية 
 وضمان النوعية 

والدعوة إىل املناصرة

 شعبة دعم الربامج 
واإلدارة العامة
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تتأّلف من  اليونيدو بشبكة ميدانية  2010، احتفظت  يف عام 
بأكثر  يُعنى  بعضها  العامل،  حول  وُقطريا  إقليميا  مكتبا   29
من بلد واحد .  وإضافة إىل ذلك، ظّل 17 مكتبا من مكاتب 
اليونيدو املصّغرة عامالً خالل عام 2010 .  واحتفظت اليونيدو 
أيضا مبكتب ممثل خاص لدى العراق، ومبكتب، يتوّلى إدارته 
مكتب  إلنشاء  انطالق  نقطة  وميّثل  أقدم،  صناعي  مستشار 

ُقطري يف املستقبل، ومبركز للتعاون اإلقليمي يف تركيا .

اليونيدو حول العامل

الدول األعضاء يف اليونيدو

االحتاد الروسي
إثيوبيا

أذربيجان
األرجنتني

األردن
أرمينيا
إريتريا
إسبانيا

إسرائيل
أفغانستان
إكوادور

ألبانيا
أملانيا

اإلمارات العربية 
   املتحدة
إندونيسيا

أنغوال
أوروغواي
أوزبكستان

أوغندا
أوكرانيا

إيران )مجهورية-
   اإلسالمية(

إيرلندا
إيطاليا

بابوا غينيا اجلديدة
باراغواي
باكستان
البحرين
الربازيل

بربادوس
الربتغال
بلجيكا
بلغاريا

بليز
بنغالديش

بنما
بنن

بوتان
بوتسوانا

بوركينا فاسو
بوروندي

البوسنة واهلرسك
بولندا

بوليفيا )دولة-املتعّددة
   القوميات(

بريو
بيالروس

تايلند
تركمانستان

تركيا
ترينيداد وتوباغو

تشاد
توغو
تونس
تونغا

تيمور-ليشيت

جامايكا
اجلبل األسود

اجلزائر
جزر البهاما
جزر القمر

اجلماهريية العربية 
   الليبية

مجهورية أفريقيا 
   الوسطى

اجلمهورية التشيكية
مجهورية تنـزانيا املتحدة
اجلمهورية الدومينيكية

اجلمهورية العربية 
   السورية

مجهورية كوريا
مجهورية كوريا الشعبية 

   الدميقراطية
مجهورية الكونغو 

   الدميقراطية

مجهورية الو الدميقراطية 
   الشعبية

مجهورية مقدونيا 
   اليوغوسالفية سابقا

مجهورية مولدوفا
جنوب أفريقيا

جورجيا
جيبويت
الدامنرك

دومينيكا
الرأس األخضر

رواندا
رومانيا
زامبيا

زمبابوي
ساموا

سان تومي وبرينسيـيب
سانت فنسنت وجزر 

   غرينادين
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والتكنولوجيا  االستثمار  ترويج  مكاتب  من  شبكة  توجد   
ووحدات ترويج االستثمار حول العامل تشجّع توجيه االستثمار 
االقتصادات  ذات  والبلدان  النامية  البلدان  إىل  والتكنولوجيا 
االنتقالية. ويوجد أيضا عدد من مراكز التكنولوجيا الدولية يف 
مراحل خمتلفة من التطوير وتعمل على حنو وثيق مع مكاتب 

ترويج االستثمار والتكنولوجيا .
والربامج  املراكز  من  العديد  هناك  سبق،  ما  إىل  إضافة   
األمم  وبرنامج  اليونيدو  أنشأهتا  األنظف،  لإلنتاج  الوطنية 

املتحدة للبيئة، وجيري إنشاء املزيد منها .
حتتفظ اليونيدو مبكاتب يف بروكسل )االحتاد األوروبي(   

وجنيف )األمم املتحدة( ونيويورك )األمم املتحدة( .

سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
سري النكا
السلفادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
السنغال

سوازيلند
السودان
سورينام
السويد
سويسرا
سرياليون
سيشيل
شيلي
صربيا

الصومال
الصني

طاجيكستان

العراق
ُعمان
غابون
غامبيا
غانا

غرينادا
غواتيماال

غيانا
غينيا

غينيا-االستوائية
غينيا-بيساو

فانواتو
فرنسا
الفلبني

فنـزويال )مجهورية-
   البوليفارية(

فنلندا
فيجي

فييت نام

قربص
قطر

قريغيزستان
كازاخستان
الكامريون

كرواتيا
كمبوديا

كوبا
كوت ديفوار
كوستاريكا

كولومبيا
الكونغو
الكويت

كينيا
لبنان

لكسمربغ
ليربيا

ليتوانيا
ليسوتو

مالطة
مايل

ماليزيا
مدغشقر

مصر
املغرب

املكسيك
مالوي
ملديف

اململكة العربية 
   السعودية

 اململكة املتحدة 
   لربيطانيا العظمى
   وإيرلندا الشمالية

منغوليا
موريتانيا

موريشيوس
موزامبيق
موناكو

ميامنار
ناميبيا

النرويج
النمسا
نيبال

النيجر
نيجرييا

نيكاراغوا
نيوزيلندا

هاييت
اهلند

هندوراس
هنغاريا
هولندا
اليابان
اليمن

اليونان
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قائمة املختصرات
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية األونكتاد:  

متالزمة نقص املناعة املكتسب األيدز:  
املنظمة الدولية للتوحيد القياسي اإليزو:  
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية اإليفاد:  

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا اإليكواس:  
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الربنامج اإلمنائي:  

البنك الدويل لإلعمار والتنمية البنك الدويل: 
دوالر الواليات املتحدة دوالر:  

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة الفاو:  
فريوس نقص املناعة البشرية فريوس األيدز:  

جملس الرؤساء التنفيذيني:  جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم 
املتحدة املعين بالتنسيق

الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي  نوراد:  
املنظمة العاملية للملكية الفكرية الويبو: 

اليونسكو:   منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 
والثقافة

برنامج األمم املتحدة للبيئة اليونيب:  
مكتب األمم املتحدة يف فيينا اليونوف: 

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو:  
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