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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ويرجى من أعضاء الوفود التكّر. بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام  
  الدورة الرابعة عشرة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت١٣البند 

  أنشطة اليونيدو املتصلة باألعمال التجارية الزراعية والتجارة 
      وإجياد فرص العمل

  عية والتجارة أنشطة اليونيدو املتصلة باألعمال التجارية الزرا    
      وإجياد فرص العمل

      تقرير من املدير العام    
 ، مـن النظـام الـداخلي      ١٦ و ١٤د التكميلـي، وفقـاً للمـادتني         هذا البنـ   ر العام إدراجَ  اقترح املديُ 

 فيمـا   ة الـيت اضـطلعت هبـا املنظمـةُ         عدد من األنشطة واملبادرات املهمَّـ      عن معلومات   غية تقدمي ُب
ــق باألعمــال التجار  ــة والتجــارة وإجيــاد فــرص العمــل   يتعل ــة الزراعي ــة أنَّ . ي ــيِّن هــذه الوثيق  وُتب

 أمهيــة هلــا ، وهــي خــدماتصة يف هــذه اجملــاالتاليونيــدو دأبــت علــى تــوفري خــدمات متخصِّــ 
 .أساسية للتنمية الصناعية املستدامة

    
    مةمقدِّ  -أوال  

رية الزراعية والتجـارة وإجيـاد      رها اليونيدو يف جمال األعمال التجا      اليت توفّ  حتتل اخلدماتُ   -١
فرص العمل مركز الصدارة ضمن مسامهة املنظمة يف احلد من الفقر عن طريـق إجيـاد فـرص العمـل               

  .واإليرادات ذات الصلة هبا يف األنشطة املنتجة
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مــورد : ين لقوهتــارَدْووتعتمــد البلــدان ذات الــدخل املــنخفض اعتمــاداً حرجــاً علــى مـَـ   -٢
زحـون تـدرجيياً مـن جـذورهم الريفيـة إىل             لة يف الـسكان الـشباب الـذين يـن         املتمث(القوة البشرية   

، والــسلع الزراعيــة واملعــادن علــى الــسواء، الــيت جيــري  )املراكــز احلــضرية اآلخــذة يف االنتــشار 
  .تصديرها غالباً يف شكلها اخلام

مالً، االقتـصادي بتحقيـق هـذين املـوردين للقـوة حتقيقـاً كـا             -م االجتمـاعي  ويتحقق التقدُّ   -٣
صة الـيت   وُيربِز الشكل التايل بعـض اخلـدمات املتخصّـ        . وخبلق قيمة من املوارد والعوامل املوجودة     

 سالسـل القيمـة   مها اليونيدو لدعم املنشآت واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم على امتداد           تقدِّ
 املتكاملـة املميِّـزة هلـذه       د على الطبيعـة   الشكل يؤكّ  أنَّ   احمللية واإلقليمية والعاملية؛ واألهم من ذلك     

  .م يف البلدان الناميةاخلدمات وكيفية التحامها من أجل توفري حلول شاملة لقضايا التقّد
    

  الشكل
  صةخدمات اليونيدو املتخّص    
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 األسواقالقيمة املضافة

سالسل تنمية 
 القيمة

  ريب املهين؛ تطوير تنظيم املشاريع؛ العمل املنتج التد
 من أجل الشباب

حمللية
 ا

نبية
ألج
 ا

التنويع الصناعي

شراكات
القطاعني العام 

 واخلاص

 سالسلإدارة 
 التوريد

متويل األعمال 
 الزراعية

معايري اجلودة 
والقطاع اخلاص

سالمة األغذية
محاية املستهلك

احتادات 
 التصدير

جودة البنية 
التحتية واالمتثال

  البشريةالقوة مورد

/

 السلع الزراعية
 األغذية

 املعادن

 العوامل/املوارد

 رو التكنولوجياموفِّ

 العامالقطاعني متويل استثمار
 واخلاص

احمللية

غري األغذية

األجنبية
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      ٢٠١١-٢٠١٠ يف  امللموسة للتنفيذاخلدمات النموذجية واألمثلة  -ثانيا  
    وتنظيم املشاريعتنمية التدريب املهين   - ألف  

ميثل تنظيم املشاريع الدينامي عنصراً استراتيجياً لتمكني األفراد، خاصـة الـشباب، مـن                -٤
وقـد وسَّـعت اليونيـدو      . التحرُّر من الفقر وخلق دخل وإجياد فـرص للعمـل ألنفـسهم ولغريهـم             

سـيما مـن أجـل        إىل بناء وتطوير املهارات التقنية واملتعلقة بتنظـيم املـشاريع، ال           أنشطتها اهلادفة 
وسـاعدت  . الشباب، بغية تطوير املوارد البشرية املنتجة باعتبارها أساساً للنمو واحلد من الفقر           

  .اليونيدو أيضاً على خلق بيئات مؤاتية لدعم مبادرات تنظيم املشاريع
ه عملــي ملنــاهج تــدريس تنظــيم املــشاريع يف املــدارس الثانويــة    ذو توجُّــد برنــامٌجويوَجــ  -٥

وتـدعم  . والتقنية، ويف اجلامعات كذلك، إلعـداد الـشباب السـتهالل حيـاهتم املهنيـة االقتـصادية               
زانيــا املتحــدة، والــرأس األخــضر، وروانـــدا،      اليونيــدو حاليــاً بــرامج يف أنغــوال، ومجهوريــة تـــن     

 مناهج تدريس تنظيم املـشاريع أعـداداً كـبرية مـن الـشباب              مُجويساعد برنا . وموزامبيق، وناميبيا 
، كمـا ميكِّنـهم مـن       "االدخار، واالبتكار، واالسـتثمار، والتنميـة     "وميكِّنهم من تطبيق مفاهيم مثل      

وقــد اســتهل . االهتــداء إىل فــرص األعمــال التجاريــة املتاحــة يف اجملتمعــات احملليــة ومــن تنفيــذها  
تحــسني القــدرة علــى اســتيعاب التكنولوجيــا باالســتفادة مــن التطبيــق  الربنــامج تنميــة مكوِّنــات ل

  .العملي ملفاهيم اهلندسة الصناعية األساسية
 يف باكستان والسودان وكوت ديفوار على جتهيز مراكز التدريب          زت املشاريعُ وقد ركّ   -٦

هـارات منـسجمة   املهين بأحدث املنهجيات واملوظفني املدرَّبني واملرافق الالزمة لتزويد الـشباب مب     
نشئت يف السودان مخسة مراكز للتدريب املهين والتعليم الفـين          وأُ. مع احتياجات القطاع اخلاص   

وُنفِّذت مـشاريع لتحـسني املهـارات املتعلقـة         . بتمويل من االحتاد األورويب، ومن املتوقع تكرارها      
رة بــالفقر أو األزمــة، يف أثّباحليــاة العمليــة واملفيــدة للمجموعــات املعرَّضــة للخطــر يف املنــاطق املتــ 

  .الويا، وغينيا، وكينيا، وليبرييا، ومليون، والسودان، وغان، وسرياأرمينيا
هـا إلنـشاء مراكـز جامعـة لتقـدمي اخلـدمات للمقاطعـات يف               مت اليونيـدو دعمَ   وقد قـدَّ    -٧

موزامبيق من أجل مـساعدة أصـحاب املـشاريع الريفيـة علـى أداء اخلـدمات العامـة، وذلـك يف                     
وجيري إعـداد خطـة عمـل    . يل تشجيع مبادرات تنظيم املشاريع يف بيئة أعمال جتارية مؤاتية     سب

لتحـــسني األبعـــاد اجلنـــسانية الوطنيـــة واحملليـــة والقطاعيـــة لبيئـــة األعمـــال التجاريـــة يف الـــرأس  
  ر حتليــل الــصعوبات املتــصلة بنــوع اجلــنس يف تنميــة تنظــيم املــشاريع يف        وقــد وفّــ . األخــضر

  .َخالت لصوغ السياسة الوطنية يف هذا اجملالفييت نام ُمد
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    العمل املنتج من أجل الشباب  - باء  
 الشباب متثل حتـدياً كـبرياً للحكومـات واالقتـصادات علـى        يف أوساط  ما زالت البطالةُ    -٨

ــة  قــد ف: نطــاق العــامل  ــشباب يف أوســاطمشلــت البطال ــون شــخص يف عــام  ٨١ ال . ٢٠٠٩ ملي
ورد قـوة وثـروة اجتماعيـة        استخدام قدرات الشباب باعتبارهم مَـ       اليونيدو على  وتساعد برامجُ 

  .االقتصادية-واقتصادية كامنة من أجل السلم واالستقرار والتنمية االجتماعية
.  يف إجياد فرص عمل الئقة ومستدامة من خـالل األنـشطة املنتجـة              األهمُّ ويتمثل اهلدفُ   - ٩

 اخنــراط احملــدودة يف كــثري مــن األحيــان، فــإنَّاســتيعاب أســواق العمــل الرمسيــة  وبــالنظر إىل طاقــة
ــشاريع           ــيم امل ــساهم تنظ ــا ي ــل، كم ــرص العم ــق ف ــٍد خلل ــار ُمج ــشاريع خي ــيم امل ــشباب يف تنظ ال
ــشاط           ــسي للن ــصدر الرئي ــل امل ــا متث ــر ألهن ــن الفق ــاً يف احلــد م ــستدامة ذاتي ــة امل ــال التجاري واألعم

  .ص العمل والتغيري البنيوي واالبتكاراالقتصادي الذي يدعم ازدهار النمو االقتصادي وإجياد فر
 املفقودة بني اخلـدمات املاليـة وغـري املاليـة إحـدى العقبـات الرئيـسية أمـام                   ومتثِّل احللقةُ   -١٠

وتطبِّـق اليونيـدو هنجـني يـدجمان اخلـدمات املاليـة وغـري        . إنشاء أعمال جتارية ناجحة وتوسـيعها    
  :دة الشباباملالية إلنشاء األعمال التجارية وتوسيعها بقيا

ــرويج االســتثمار   يقــوم هنــجُ   )أ(   ــة املنــشآت وت  علــى أســاس مفهــوم  (EDIP) تنمي
تنميــة قاعــدة مــستثمرين حملــيني قويــة شــرط ضــروري الجتــذاب االســتثمار   أنَّ التــشديد علــى

. املباشر األجنيب، حبيث يساهم الطرفان يف إجيـاد فـرص العمـل واحلـد مـن الفقـر وتعزيـز النمـو                     
 املنــشآت وتــرويج االســتثمار إىل مــا هــو أبعــد مــن التــدريب علــى تنظــيم     وميــضي هنــج تنميــة 

ــسِّر       ــة وخــالل منوهــا، وُيَي ــدء األعمــال التجاري ــة ب املــشاريع عــن طريــق التــشاور خــالل مرحل
وجيري تنفيذ هـذا    . الوصول إىل خمططات مالية وافية عن طريق شراكات مع املؤسسات املالية          

  )١(؛ يف تونس وموزامبيق وبلدان احتاد هنر مانوالنهج بتركيز على الشباب بالتحديد
ويتمثل النهج الثاين، املَُصمَّم لبلدان متر مبرحلة مـا بعـد األزمـة، يف خطـة منحـة                )ب(  

تنافسية للتنمية بقيادة الشباب، لـتمكني منظمـاهتم مـن اسـتهالل مـشاريع ابتكاريـة للـشباب مـن                    
ه اخلطة اليت اخُتبِـرت بنجـاح يف بلـدان          وهذ. أجل إجياد فرص عمل تستهدف الشباب بالتحديد      

بنــاء قــدرات املنظمــات الــيت يتــوىل الــشباب قيادهتــا،  : احتــاد هنــر مــانو، ترمــي إىل ثالثــة أهــداف 
ال يف التــرويج ومتكــني الــشباب مــن االنتقــال مــن مركــز املتلقــي الــسليب إىل موقــع املــشارك الفعـّـ 

ُهج اجلديـدة الـيت متكِّنـهم مـن اكتـساب      لـنُّ باب؛ وتيسري اختبار األفكار وا    إلجياد فرص العمل للش   

───────────────── 
  .يارياليون وغينيا وكوت ديفوار وليربد هنر مانو هي سبلدان احتا  )1(  
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اخلربة والعمل املنتج والالئق بوصفهم أصحاب مشاريع ناشـئة؛ والـتعلُّم مـن الـدروس واإلسـهام                 
  .بقسط مهم يف تطوير الُنُهج واألفكار االبتكارية الناجحة املتصلة باألعمال التجارية

مال التجاريـة بقيـادة الـشباب ميكـن أن     األع أنَّ   وقد أُثبت يف خمتلف املشاريع والربامج       -١١
ال إىل إنشاء أعمال جتارية ناجحة، عنـدما ُتـوفَّر هلـا خمتلـف أشـكال املـساعدة                   بشكل فعّ  َيتؤدِّ

ر العمـل للـشباب     ويوجد يف السنغال مشروع يـوفّ     . غري املالية مع توفري اخلدمات املالية الالزمة      
سات التعليم الـتقين واملهـين، وبتـرويج تنظـيم      بإنشاء صالت بني األعمال التجارية احمللية ومؤس      

  .املشاريع وحتسني نوعية املنتجات واخلدمات يف قطاعات صناعة األمساك والزراعة واخلدمات
    

    سالسل القيمةتنمية   - جيم  
 املـشاركة يف املـؤمتر الرفيـع      ٤٣ألفريقـي بالنيابـة عـن البلـدان الــ         دعت مفوضية االحتـاد ا      -١٢

ــستوى املعــين بتن  ــة يف أفر    امل ــصناعات الزراعي ــة وال ــة الزراعي ــشآت األعمــال التجاري ــة من ــا مي يقي
 والــصندوق الــدويل) الفــاو(منظمــة األغذيـة والزراعــة   ،)٢٠١٠مــارس /أبوجـا، نيجرييــا، آذار (

واليونيــدو إىل توحيــد األداء واجلهــود مــع الــسلطات احملليــة مــن أجــل  ) إيفــاد(للتنميــة الزراعيــة 
ــة األعمــال ال  ــز مرحبي ــدراهتا التنافــسية، وضــمان    تعزي ــة وق ــصناعات الزراعي ــة وال ــة الزراعي تجاري

رِزق أصحاب األعمـال الـصغرية، ويف األمـن الغـذائي والتغذيـة وإجيـاد فـرص                  إسهام تنميتها يف  
  .العمل وختفيف وطأة الفقر

واســُتهل الربنــامج املنبثــق عــن تلــك الــدعوة، املعــروف باســم مبــادرة تنميــة األعمــال       -١٣
 ٢٠١٠أغـسطس   /، يف آب  (www.3adi.org)الزراعيـة والـصناعات الزراعيـة األفريقيـة         التجارية  

ــة مــن   ــداً مــستهدفاً ١٢مبجموعــة أوىل مكوَّن ــن  :  بل ــة ت ــستان وجــزر القمــر ومجهوري ــا  أفغان زاني
يـا ومدغـشقر    ا والسودان وسرياليون وغانـا وليرب     املتحدة ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواند    

وقـام خـرباء بزيـارة كـلٍّ مـن هـذه البلـدان، وأحـاطوا علمـاً باألولويـات الـيت                   . ونيجرييا وهاييت 
  .سالسل القيمةأعربت عنها السلطات احمللية بشأن ترويج سلع زراعية حمددة يف سياق 

 الوثيــق مــع الفــاو واإليفــاد ومــصرف   األصــلية هلــذا النــهج التعــاونَ وتــشمل الــسماُت  -١٤
 على حتقيق قضايا ملموسة من خـالل الدراسـات التحليليـة،            التنمية األفريقي، والتركيز العملي   

والنهج املتكامـل الـذي يوثِّـق احلاجـة إىل تالحـم املـوارد بـني شـركاء القطـاعني العـام واخلـاص              
  .واملساعدة التقنية

 يف مايل خاص بتنمية سلسلة ُزبدة مثار شجرة الكاريت عن تـدريب             وقد أسفر مشروعٌ    -١٥
 جتهيـز مثـار الـشجرة، وتـشكيل احتـادات للمنـتجني، وتنميـة املنتجـات         آالف النساء على تقنيـات    
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وُعــيِّن ممثلــون للمبيعــات يف أوروبــا . اجلديــدة وعرضــها يف املعــارض التجاريــة اإلقليميــة والدوليــة
وأمريكا الشمالية، كما مت التعاقد مع شركة ملستحـضرات التجميـل يف أوروبـا لتوزيـع الـصابون                  

إضافة القيمة للسلعة اخلام، والتنويـع   أنَّ وجتدر اإلشارة إىل. شجرة الكاريت املُنَتج من زبدة مثار     
، "عـضوية -حيويـة "املُفضي إىل مصفوفة منتجـات أوسـع، وشـهادة اعتمادهـا بوصـفها منتجـات                

ر ويــوفّ. ستــضمن للنــساء املنــهمكات يف هــذا العمــل التجــاري حتقيــق أقــصى عائــد مــن عملــهن  
يم املشاريع والتسويق وإدارة جودة النوعية، علماً بـأن التـشديد           املشروع أيضاً التدريب على تنظ    

على النوعية اجليدة مهم ألن ُزبدة مثار شجرة الكاريت املتاحة عادة يُُباع الكيلـوغرام منـها بأقـل          
 دوالر  ٤٠٠كيلـو املنـتج املُنقَّـى ميكـن أن ُيبـاع مببلـغ يـصل إىل                  أنَّ   من دوالر أمريكـي، يف حـني      

وهتــدف مــشاريع اليونيــدو اخلاصــة بتنميــة األعمــال . بــاع عــن طريــق اإلنترنــتأمريكــي عنــدما ُي
 إىل ضمان بقاء هذه اهلوامش الكبرية يف أيدي النساء والرجال سالسل القيمة التجارية الزراعية و  

  .األفريقيني، الذين يتطلعون إىل جعل السلع الزراعية حمركاهتم للتنمية االقتصادية
إطار برنامج األمـم املتحـدة املتعـدد الوكـاالت يف إثيوبيـا، املمـوَّل       وتعمل اليونيدو، يف      -١٦

من الصندوق اخلاص بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، على دعم هنج متكامـل لتنميـة سلـسلة                
ويهـدف املـشروع إىل   . القيمة يف قطاع زيت الطعام عن طريق حتسني املهـارات والتكنولوجيـا   

ليـاً بكفـاءة وتيـسري وصـوله إىل الـسوق بوصـفه منتجـاً ُمحـسَّناً                 إظهار إمكانية معاجلة الزيت حم    
وترمـي هـذه املبـادرة املـشتركة إىل         . لقاعدة توريـد حمكومـة بنـهج اليونيـدو الـصناعي املتكامـل            

توفري منوذج لكيفية حتويل معامل جتهيز زيت الطعام الصغرية النطاق من التهميش إىل جمموعـة                
  .هبا يف السوقمعامل مستقلة فعَّالة ومعترف 

 أخــرى ، ويف بــريو، مــشاريَع)املتعــددة القوميــات-دولــة(بوليفيــا وتــدعم اليونيــدو يف   -١٧
مموَّلة من صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مـن خـالل هنجهـا املتكامـل إلقامـة شـبكات                   

ن مــن أجــل تقويــة قــدرات صــغار املنــتجني واحلــرفيني يف جمــال الزراعــة واألغذيــة ومتكينــهم مــ  
وعرضت اليونيدو مساعداهتا التقنيـة لتنميـة       . إحراز وضع أفضل يف األسواق الوطنية واإلقليمية      

التوريــد وإقامــة شــبكات للمنــشآت الــصغرى والــصغرية واملتوســطة احلجــم لــصغار املنــتجني،    
وتـستهدف تـدخالت    . لتمكينهم من تعزيز القدرة التنافسية، مع محاية التـراث الثقـايف والبيئـي            

  .و املناطق البعيدة اليت تعاين من ُندرة فرص العمل وِقلَّة الفرص االقتصادية البديلةاليونيد
    

     التوريدسالسلإدارة   - دال  
 قــدرات التوريــد التنافــسية الــشاملة واملــستدامة متكــني البلــدان الناميــة مــن   يتطلــب بنــاُء  - ١٨

ولـذلك  . ليـة وأسـواق التـصدير    إضافة قيمة للموارد البشرية والطبيعية والوصول إىل األسـواق احمل         
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 تنمية التوريد، وحتسني املنشآت، األمر الذي يشمل تنميـة إنـشاء شـبكات              ق اليونيدو مفهومَ  تطبِّ
  ).٣٧انظر الفقرة (مترابطة جملموعات األعمال التجارية وإنشاء احتادات للتصدير 

ص الـسوق   وجيري تدريب صغار املنتجني وتشجيعهم مبختلف احلوافز على اغتنـام فـر             -١٩
. وحتقيقهــا عــن طريــق أعمــال فرديــة ومجاعيــة، واالســتخدام االســتراتيجي للمهــارات واملــوارد 
ر وهذا النـهج مناسـب بـشكل خـاص لتـرويج صـناعات األعمـال التجاريـة الزراعيـة، الـيت تـوفّ                      

سالســل ين احمللــيني إمكانيـة أكــرب لــدخول أسـواق جديــدة وحتقيــق التكامـل بــني    مــورِّدعـادة لل 
  .لية واإلقليمية والدولية، ولكن مع ضمان تعزيز القاعدة احمللية إلجياد فرص العمل احملالقيمة
وتعمل اليونيدو، يف خط عمل ذي صلة، على تـرويج الـشراكات وتنفيـذ االتفاقـات،                  -٢٠

الــيت تيــسِّر الــصالت باألســواق، وبــذلك تــساعد الفالحــني واملنــتجني يف البلــدان الناميــة علــى   
وشرع الربنامج يف تطبيق بروتوكـول األسـواق العامليـة املنبثـق عـن              .  العوملة االستفادة من منافع  

، وهو منـوذج قـائم علـى أسـاس حتـسينات            (www.mygfsi.com)املبادرة العاملية لسالمة األغذية     
ــة مــن أجــل    ــة األقــل منــواً "مــستمرة يف نظــام ســالمة األغذي ، هبــدف تأهيــل "األعمــال التجاري

ــورِّ ــيني وحتــس امل ــسوق  دين احملل ــات ال ــاهلم ملتطلب ــايري    (ني امتث ــة، واملع ــشريعات احمللي ــا الت ــا فيه مب
  .، وربطهم باألسواق احمللية والدولية)واملمارسات الدولية للمشترين

دين مـا يزيـد     ، ُنفِّذ الربنامج بنجاح يف مصر، حيث مشلت قائمـة املـورِّ           ٢٠١٠ومنذ عام     - ٢١
، وجمموعـة مـن   METRO Group متـرو   منشأة صـغرية ومتوسـطة احلجـم ِضـمن جمموعـة     ٨٠عن 
ــل   مزرعــة٨٠٠ ــدريب والتأهي ــة الت ــا زالــت يف مرحل  مــشاريع ٢٠١١وأُجنــزت خــالل عــام  .  م

يـدو لـربامج مـشتركة جديـدة مـع جمموعـة متـرو              وختطـط اليون  . جتريبية يف اهلند واالحتاد الروسـي     
لتغطيــة إندونيــسيا وباكــستان والــصني وفييــت نــام وكازاخــستان واملغــرب، ولتوســيع نطــاق         

كمـا  . املنتجات غري الغذائية، وذلك وفقاً ملبـادئ اسـتدامة الِقـَيم االجتماعيـة واألخالقيـة والبيئيـة                
ين والربامج ذات الـصلة، مـع البـائعني         ورِّد امل ختطط اليونيدو لتوسيع أنشطتها لتنفيذ برنامج تنمية      

 .ومنتجي األغذية الرئيسيني بالتجزئة

 مع األكادميية الزراعية يف جنوب أفريقيـا، يقـوم بتـدريب املـدرِّبني مـن                وُينفَّذ مشروعٌ   -٢٢
أجــل جتمُّعــات جتهيــز املنتجــات الزراعيــة، وميهــد الطريــق ملبــادرة أكــرب بــشأن تنميــة جتمعــات    

 ر اليونيـدو اخلـربات التقنيـة      لتجارية الزراعية وجتهيـز املنتجـات الزراعيـة، حيـث سـتوفّ           األعمال ا 
وستـسفر املبـادرة عـن      . اخلاصة بترويج التجمعات ودخول األسواق وجتهيز املنتجات الزراعيـة        

 يف .Ferrero International S.A التوريــد لتوحيـد اجلهــود مــع مؤســسة  سالســلبرنـامج إلدارة  
  .ة البندق وتنمية اجملتمعات احملليةنتاج مثرجمال إ

    



GC.14/15 
 

8 V.11-85649 

 

    سالمة األغذية  - هاء  
متثل سالمة األغذية جانباً مهماً بصورة متزايدة يف تنمية البنية التحتية اجليدة فيما يتعلـق                 -٢٣

باملنتجات املـستوردة واملنتجـة حمليـاً علـى الـسواء يف األسـواق احملليـة، وكـذلك املنتجـات املزمـع                      
وقد حصلت عدة بلدان على مساعدة تقنية إلعداد قوانني وطنية    . اق الدولية تصديرها إىل األسو  

وتدابري صحية وتدابري متعلقة بالصحة النباتية وأُطُر تشريعية وتنظيمية وطنية، وعلى دعم إلرساء        
وجيـري يف   . نظام إدارة حملي حديث حيتاط للمخاطر مـن أجـل سـالمة األغذيـة، مـثالً يف غامبيـا                  

ض كامل لإلطار املؤسسي، والوضع املؤسسي، واخلدمات، فيما يتعلـق بـسالمة            باكستان استعرا 
وقـد أرسـي خمطـط لتتبـع منتجـات األغذيـة            . األغذية، وذلك على املستويني االحتادي واإلقليمـي      

  .البحرية يف بنغالديش، وُوضعت خطة للصحة الغذائية وبدأ تنفيذها يف سري النكا
    

    طاع اخلاصمعايري جودة النوعية والق  - واو  
وهلـذا  . جيب إرهاف حس القطاع اخلاص واملستهلكني فيما خيص فوائد إدارة النوعية             -٢٤

ــة جلــودة        ــة ملــنح جــوائز تقديري ــة وإقليمي ــدان خمتلفــة، إعــداد ودعــم خطــط وطني جــرى، يف بل
وفــضالً عــن ذلــك، . ســيما يف بلــدان االحتــاد االقتــصادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا  النوعيــة، ال
قـدرة حمليـة إلرسـاء واعتمـاد االمتثـال ملختلـف املعـايري اخلاصـة مثـل متطلبـات تتبُّـع                      جرى بناء   

ــ. دةلزراعيـــة العامليـــة اجليِّـــاملمارســـات ا  يف املائـــة مـــن ٧٠ديف، اعُتِمـــدت حـــىت اآلن ويف ملـ
 تصدير مسك التونا ومرفق مناولـة ذكـور الـسمك للمعيـار الـدويل ذي الـصلة، الـذي                    شركات

 ١٠واعُتِمـدت كـذلك     .  نطاق الصادرات إىل األسـواق القائمـة واجلديـدة         يتيح إمكانية توسيع  
مـصانع لتجهيــز األغذيـة يف مقاطعــة فوشـيان الــصينية للمعيـار الــدويل ذي الـصلة، ممــا أدى إىل      

  .قفزة يف أداء صادراهتا
    

    تطوير البنية التحتية جلودة خدمات االمتثال  - زاي  
 سياسة إقليمية خاصة جبودة النوعيـة يف بلـدان          إعداَدعمت اليونيدو، يف غرب أفريقيا،      َد  - ٢٥

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد االقتـصادي والنقـدي لغـرب أفريقيـا، وحـصلت                
وإمجــاالً، . سـرياليون وغامبيــا وغانـا وزامبيــا علـى مــساعدة تقنيـة إلرســاء سياسـة وطنيــة للنوعيـة      

 جــرى حتــسُنيقــد ف: حتيــة وجــودة شــىت اخلــدمات بلــداً علــى دعــم لتطــوير البنيــة الت ١٦حــصل 
ــارات خملّ   ــارات الكيميائيـــة واختبـ فـــات مبيـــدات خمتـــربات الفحـــوص امليكروبيولوجيـــة واالختبـ

ــها         ــة ومن ــصدير ذات األولوي ــصل مبنتجــات الت ــا يت ــثالً فيم ــاً، م ــا دولي ــداً العتماده ــات، متهي اآلف
وكـان  . ابعـان جمللـس املعـايري الغـاين       فحصل على هذا االعتراف الـدويل خمتـربان ت        . الكاكاو والنب 
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ميائيـــة وللقيـــاس يف راً إنـــشاء خمتـــربات لالختبـــارات امليكروبيولوجيـــة والكي أحـــد املعـــامل مـــؤّخ
يــا، حيــث مت بنــاء املختــربات وفقــاً للممارســات الدوليــة املقبولــة، وهــي متــر اآلن  ســرياليون وليرب

 أفريقيــا لبنــاء ومواءمـة أُطُــر تــشريعية  وتعمــل اليونيــدو مـع مجاعــة شـرق  . بعمليـة اعتمادهــا دوليـاً  
ومت حتـسني   . ، ومـا يتـصل هبـا مـن بنيـة حتتيـة وخـدمات              )معايري ولـوائح تنظيميـة تقنيـة      (وتنظيمية  

خمتربات أخرى يف فييت نام، وكمبوديـا، ونيبـال، وجتـري إعـادة بنـاء قـدرات خمتـربات مماثلـة يف              
  .العراق

    
    محاية املستهلك  - حاء  

وتــدريب صــحفيني يف   إلعــداد قــوانني وبنــاء رابطــات حلمايــة املــستهلكيقــدَّم الــدعُم  -٢٦
ــة علــى الــسوق ملنــع املنتجــات غــري     . جمــال حقــوق املــستهلكني  ــز خــدمات الرقاب وجيــري تعزي
فتعزيـز خـدمات القياسـات القانونيـة، مـثالً يف موزامبيـق، حـسَّنت               . املأمونة يف األسواق احملليـة    

سـيما عـن طريـق التحقـق مـن األوزان واملقـاييس              خفض، ال القدرة الشرائية لذوي الـدخل املـن      
ملـستهلكون يف   ويف آسـيا، يـستفيد ا     . املستخدمة يف األسواق احمللية ومضخات الوقود وما إليها       

لـديف مـن هـذه املقـاييس القانونيـة املُحـسَّنة للتحقـق مـن الـوزن والطـول                    بنغالديش وبوتان وم  
 املــستهلك موضــع التركيــز واالهتمــام أيــضاً يف  وكانــت األنــشطة الراميــة إىل محايــة . واحلجــم

  .سيما يف زامبيا غرب أفريقيا وجنوهبا، وال
    

    التنويع الصناعي  - طاء  
 اليونيدو للتحسني الصناعي يف البلدان النامية على بنـاء القـدرات التنافـسية           كِّزت برامجُ ُر-٢٧

ع االقتـصاد عـالوة علـى معاجلـة         للمنشآت اليت تعمل غالباً يف املناطق الريفية، وتـساهم يف تنويـ           
، سـاعدت   ٢٠١١-٢٠١٠ويف الفتـرة    . املعادن حبيث ميكن إجياد فرص عمل صناعي مـستقرة        

برامج التحسني اليت ُنفِّذت يف بلدان االحتاد االقتـصادي والنقـدي لغـرب أفريقيـا، واجلمهوريـة                
. دمات املتصلة هبـا    منشأة مع اخل   ٢٠٠العربية السورية والكامريون، على بناء القدرات يف حنو         

 فرصـة عمـل صـناعي رفيـع املـستوى           ١٠ ٠٠٠كما ساعدت هذه التدخالت على صون حنـو         
ــة الــصعبة     . مــن حيــث جــودة النوعيــة، يف هــذه البلــدان، يف ظــروف األزمــة االقتــصادية العاملي
ثري ومشلت أيضاً نقل املهارات اإلدارية والتكنولوجية اجلديـدة إىل البلـدان املعنيـة، وكـان هلـا تـأ                

ران املنتجـات واخلـدمات     إجيايب ولكنه غري مباشر على قطاعي الصناعة واخلدمات، اللذين يـوفّ          
  .للمنشآت املُحسَّنة
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    شراكات القطاعني العام واخلاص  - ءيا  
 الــشراكة بــني ق برنــامُجاســتناداً إىل التعــاون النــاجح يف أفريقيــا والــشرق األوســط، حقَّــ   - ٢٨

، مشلـــت آســـيا ٢٠١٠ تغطيـــة عامليـــة يف عـــام UNIDO-HPد اليونيـــدو وشـــركة هيوليـــت بكـــار
. وأمريكا الالتينية من خالل مبـادرة الـتعلُّم الـيت اسـتهلتها الـشركة مـن أجـل أصـحاب األعمـال                     

ــال          ــة يف األعم ــشاركة العملي ــق امل ــهم طرائ ــاحمني والراســخني من ــدريس الط ــامج ت ــشمل الربن وي
وقد أُنـشئ يف إطـار      . لومات املتصلة بإدارة األعمال   التجارية واحللول اليت تيسِّرها تكنولوجيا املع     

 بلــداً ١٣ مركــزاً ملبــادرة الــتعلُّم يف ٩٣برنــامج الــشراكة بــني اليونيــدو وشــركة هيوليــت بكــارد 
اإلمارات العربية املتحدة، وأوغندا، والربازيـل، وتـونس، واجلزائـر، وجنـوب أفريقيـا، والـصني،                (

 مـدرباً،   ٢٧٠، واعُتِمـد    )واهلنـد ،   ونيجرييا ،ربية السعودية  واململكة الع  ،واملغرب وكينيا، ومصر، 
  . فرصة عمل١٧ ٠٠٠ طالب، وأُنشئ ما يزيد عن ٤٢ ٠٠٠وُدرِّب ما يزيد عن 

 أيضاً توسيع نطاق الشراكة بني اليونيدو ومايكروسـوفت بتدشـني           ٢٠١١وشهد عام     -٢٩
. غنـدا وجامعـة مكريـري     أول مركز ابتكاري ملايكروسوفت يف أوغندا بالتعاون مع حكومة أو         

وتقدم الشراكة مساعدة للمنـشآت الـصغرية واملتوسـطة احلجـم يف املـدن واملنـاطق الريفيـة عـن             
طريق استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ُمعـزِّزة بـذلك تنميـة اقتـصاد برجميـة حملـي،                 

  .مل جديدةلكترونية اهلادفة إىل حتقيق فرص عاإلومروِّجة مبادرات األعمال التجارية 
ــل برجميــات    -٣٠ ــدو " ريــب"ومتث  اخلاصــة مبنظمــي املــشاريع  (www.unido.org/reap)لليوني

الذين يتحلون باملسؤولية أداة إلدارة املشاريع وإعـداد تقاريرهـا علـى أسـاس مبـادئ املـسؤولية                  
، وتــدعم املنــشآت الــصغرية واملتوســطة احلجــم يف تطبيــق تلــك  (CSR)االجتماعيــة للــشركات 

ر ويــوفّ. يم، فتــربط بــذلك اجلوانــب االقتــصادية واالجتماعيــة والبيئيــة لألعمــال التجاريــة املفــاه
برنــامج اليونيــدو يف هــذا الــصدد إطــاراً ُمهــيكالً يف توليفــة مــع الربجميــات التحليليــة الــيت ميكــن  

 م املُحـَرز يف   استخدامها جلمع البيانـات ومعاجلتـها وتقييمهـا وإعـداد تقـارير بـشأهنا لتتبـع التقـدّ                 
  .تنفيذ مبادئ املسؤولية االجتماعية للشركات يف املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم

وتقوم على أساس هذا املفهوم مشاريع جارية يف أوكرانيا والبوسنة واهلرسك وتركيـا               -٣١
  .وصربيا والصني وفييت نام، مع مشاريع مستقبلية خمططة لألردن ومصر واهلند

    
    ية لتعزيز موارد الشركاتمعونة التنمية الرمس  - كاف  

تساعد الشراكات مع اجلهات الفاعلة العاملية ذات اخلـربة املنـشآت الـصغرية واملتوسـطة                 - ٣٢
ويتمثـل الغـرض مـن برنـامج        . احلجم على اكتساب الدراية واملوارد اليت ُتحسِّن قدرهتا التنافـسية         
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ليت تتمتع هبا أهم اجلهـات الفاعلـة        اليونيدو للشراكات يف االستفادة من اخلربة والدراية واملوارد ا        
الــصغرية واملتوســطة  يف جمــال األعمــال التجاريــة، ونقــل خرباهتــا التنافــسية إىل منــشآت املــشروع 

ويـسعى  . احلجم املتلقية، اليت تصبح بعد ذلك شركاء أعمال جتاريـة جـذَّابني للـشركات الكـبرية               
ألعمــال التجاريــة الــشريكة وواليــة  الربنــامج إىل اســتغالل مزايــا التوافــق بــني أهــداف وأنــشطة ا  

ــة       ــة واالقتــصادات الــيت متــر مبرحل ــصناعية املــستدامة يف البلــدان النامي ــة ال ــرويج التنمي ــدو لت اليوني
وتـشرك اليونيـدو الـشركاء يف أنـشطة تعاونيـة متعـددة القطاعـات، مبـا فيهـا احلكومـات                     . انتقالية

املدين، على أساس مبـادئ توجيهيـة       والرابطات الصناعية ومؤسسات البحوث ومنظمات اجملتمع       
  .تشمل، فيما تشمل، قبول ِقَيم األمم املتحدة املتمثلة يف العدل والشفافية واالنفتاح

وعلى سبيل املثال، أقامت اليونيدو شراكة مع شـركة سـكانيا الـسويدية ووزارة العمـل                  - ٣٣
العمليـات والـصيانة الـصناعية    والشؤون االجتماعية العراقية إلنشاء أكادميية حمدَّثة للتدريب علـى    

يف إربــل، العــراق، علمــاً بــأن شــركة ســكانيا حتتــل مركــز الــصدارة يف العــامل يف صــنع املركبــات 
فهي تتمتـع خبـربة طويلـة ممتـدة إىل مـا يزيـد عـن مائـة                  . الصناعية والتجارية واخلدمات املتصلة هبا    

داف اليونيــدو املتمثلــة يف ســنة يف خــدمات الــصناعة والــصيانة، وتــساهم مــشورة خربائهــا يف أهــ 
ــة    ــصناعة العراقي ــشدة لل ــة ب ــارات املطلوب ــة امله ــة    . تنمي ــارات املدفوع ــى امله ــز عل ــصب التركي وين

 والــصناعة والــصيانة الــصناعية لــآلالت الثقيلــة، مبــا فيهــا يتبالطلــب يف قطاعــات الــدعم اللوجــس
القـدرة املؤسـسية جلهـاز      وميكن حتقيق ذلـك بتعزيـز       . عربات النقل واحملركات واملعدات الزراعية    

التدريب العراقي من أجـل تأديـة دورات تدريبيـة حديثـة وذات صـلة مبتطلبـات توسـيع منـشآت                     
ز هذه الشراكة تركيزاً واضحاً علـى النتـائج، وبالتحديـد علـى             وتركّ. حديثة وتشغيلها يف العراق   
 املؤسـسية، وتأديـة     مة لضمان تعزيـز القـدرة     ترتيبات التنفيذ مصمّ   أنَّ   خلق فرص العمل، يف حني    

  .دورات تدريبية حديثة، واستدامة اجلهود املبذولة
    

    متويل األعمال التجارية الزراعية  - الم  
ــام    -٣٤ ــرَّمبقتـــضى لليونيـــدو، أنـــشأ املـــؤمتر العـ ــام ١٥-م/١٣-ره م عمقـ ، الـــصادر يف عـ

ة وتـرويج   زيادة األمن الغذائي من خالل األعمال التجاري      "، صندوقاً ائتمانياً يستهدف     ٢٠٠٩
ــدول األعــضاء، علــى أن     ". الــصناعات املتعلقــة بالزراعــة  واتُّفــق، بعــد تلقــي مــدخالت مــن ال

  .يستفيد الصندوق من ذلك الجتذاب أموال إضافية من كيانات أخرى
، استجابت اليونيدو بشكل إجيايب لطلب من مؤسـسات ماليـة       ٢٠١١ويف منتصف عام      -٣٥

  : ملرفق للمساعدة التقنية، أُنشئ لدعم املبادرتني التاليتني خدمات استشاريةبإسداءللتنمية متعلق 
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بنـاء  ( مليـون دوالر أمريكـي       ٣٠٠الصندوق الزراعي األفريقي البالغـة أموالـه          )أ(  
   و؛) دعوة الوكالة الفرنسية للتنميةعلى

صندوق األسهم العادية والضمانات من أجـل األعمـال التجاريـة الزراعيـة يف                )ب(  
الدعامــة التمويليــة لربنــامج مبــادرة تنميــة ( مليــون دوالر أمريكــي ٥٠٠غــة أموالــه أفريقيــا، البال

ــة، الــذي وضــعته مفوضــية االحتــاد       ــة األفريقي ــصناعات الزراعي ــة وال ــة الزراعي األعمــال التجاري
 ).األفريقي حتت قيادة مصرف التنمية األفريقي

تقنيــة واالســتثمار العمــومي ومتثــل املبادرتــان هنجــاً جديــداً لتحقيــق تكامــل املــساعدة ال  -٣٦
وبــذلك تــصبح املــساعدة التقنيــة مقرونــة بتــدفقات مــوارد أكــرب بكــثري إىل   . واألســهم اخلاصــة

االً، وبالتــايل ُتحــِدث األعمــال التجاريــة الزراعيــة يف أفريقيــا، وتــدعم هــذه التــدفقات دعمــاً فّعــ
  .تأثرياً أقوى يف الواقع

    
    لتصديرااحتادات   - ميم  

ونيدو دخول املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجـم، العاملـة يف قطـاع األعمـال              تيسِّر الي   -٣٧
تــصدير يف األردن وأوروغــواي الالتجاريــة الزراعيــة، إىل األســواق عــن طريــق تنميــة احتــادات   

لتـصدير هـي حتالفـات طوعيـة لـشركات          افاحتـادات   . وبريو وتونس والـسنغال واملغـرب واهلنـد       
وقـد  . واخلـدمات ألعـضائها عـن طريـق إجـراءات مـشتركة           هتدف إىل ترويج تـصدير البـضائع        
ها الة لترويج التـصدير، وكـذلك للتحـسني اجلمـاعي ألعـضائ     أثبتت هذه التحالفات أهنا أداة فعّ     
راً بــني وتــشري دراســات استقــصائية أجرهتــا اليونيــدو مــؤخّ . مــن املنــشآت الــصغرية واملتوســطة 

ام اســتفادت مــن زيــادة يف املبيعــات    الــشركات بوجــه عــ   أنَّ  املــستفيدةالــشركاتاحتــادات 
والــصادرات وحتقيــق فــرص العمــل، مــع حتقيــق معــدالت منــو أعلــى مــن متوســط معــدالت منــو 

ــة قطا ــا املختلف ــساعدة يف جمــال احتــادات    ٢٠١١ و٢٠١٠ويف عــامي . عاهت ، جــرى تكامــل امل
لزراعيـة يف   ا-لتصدير على حنو متزايد مع جماالت أخرى خلربات اليونيدو مثل التنمية الصناعية           ا

وطيـد البنيـة التحتيـة للنوعيـة اجليـدة يف كـوت ديفـوار،                واالمتثال للمعـايري األجنبيـة وت      املغرب،
 .راًويف إكوادور مؤّخ

    
    ر اختاذهاإلجراء املطلوب من املؤمت  -ثالثا  

  . علماً باملعلومات املعروضة يف هذه الوثيقةحييط أن  املؤمتر يودُّلعلّ  -٣٨
  


