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رسالة بقلم املدير العام

كانت السنة املاضية سنة مشهودة ألسباب عديدة .فمن حيث األداء
الكمي والنوعي ،جتاوزت اليونيدو أداءها املمتاز يف العامني 2009
ِّ
َّ
و 2010إذ نفذت حافظة مشاريع بلغت قيمتها  448.8مليون
أي بزيادة قدرها  63.3مليون دوالر عىل الرقم الباهر
دوالرْ ،
الذي كانت قد بلغته يف عام  .2010وكان حجم خدمات املشاريع
املقدَّ مة البالغ  166.7مليون دوالر قد جتاوز الرقم القيايس السابق
البالغ  159.6مليون دوالر الذي ح َّققته يف عام  1990عندما كان
عدد موظفي املنظمة يبلغ ضعف عدد املوظفني اآلن .وهذا يبينِّ
أي حدٍّ مضينا يف حتسني كفاءتنا وفعاليتنا.
بأوضح صورة ممكنة إىل ِّ

ولدينا من األسباب ما جيعلنا فخورين جدًّ ا هبذه اإلنجازات
ولكن ال يسعنا أن نقنع بام ح َّققناه .ومع َّ
أن بلدان ًا عديدةً ،بام فيها
أقل البلدان نمو ًا والبلدان املتوسطة الدخل ،أعربت عن عميق
تقديرها ملا قدَّ مته اليونيدو من دعمَّ ،
فإن من واجبنا أن نضع نصب
أعيننا دائ ًام َّ
متخصصة معنية بالتنمية الصناعية
أن علينا ،كوكالة
ِّ
املستدامة ،أن َّ
نظل مدركني الحتياجات ومتط ّلبات مجيع دولنا
ويرسين أن أقول َّ
إن بعض التحسينات اهلائلة قد حدثت،
األعضاء.
ُّ
خالل السنوات اخلمس واألربعني من وجود املنظمة ،يف اقتصادات
العديد من البلدان كام َّ
إن حتوالً مناظر ًا قد طرأ عىل ما تتو َّقعه الدول
األعضاء من منظامت كمنظمتنا .فلم يعد العديد منها بحاجة إىل
اسرتاتيجياتنا التي تستهدف احلدَّ من الفقر يف املقام األول ،بل
صارت تتط َّلع للحصول عىل حلول عالية التقنية للتحدّ يات
اإلنامئية املع َّقدة .وبوجه خاص يريد العديد من البلدان االستعاضة
عن تكنولوجياهتا القديمة بتكنولوجيات نظيفة جديدة أو يرغب يف
إرساء نظم إدارة معرفية.
وسوف أحرص يف العام القادم عىل أن متيض اليونيدو يف
أي التعاون التقني
جعل خدماهتا املتعلقة بجميع دعائمها األربعْ ،
واخلدمات االستشارية السياساتية والوظيفة املعيارية والوظيفة
اجلامعة ،متَّسق ًة مع مستوى التنمية الفعيل لكل بلد رشيك .وإنني
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لعىل ثقة من َّ
القراء سيرصفون ما يكفي من وقت الستقصاء
أن َّ
وتنوع براجمنا ومشاريعنا املذكورة يف هذا التقرير ويقدِّ رون
نطاق ُّ
جمموعة اخلدمات التي تستطيع اليونيدو أن تقدِّ مها ليس إىل
ِّ
أقل البلدان نمو ًا فحسب بل أيض ًا إىل البلدان املتوسطة الدخل
التي قطعت شوط ًا طوي ً
ال عىل طريق التصنيع املستدام .وأو ُّد أن
القراء إىل إحدى أحدث مبادراتنا املتم ِّثلة يف معهد
ألفت انتباه َّ
امللمح اخلاص من
اليونيدو لتنمية القدرات والتي يرد وصفها يف َ
الفصل  6هبذا التقرير .ويمكن ملعهد اليونيدو أن يقدِّ م الكثري إىل
البلدان يف مجيع مراحل التنمية ،بام فيها البلدان ذات االقتصادات
املتطورة.
القوية والصناعات
ّ

ومل ُ
ختل السنة قيد االستعراض من التحدّ يات .ونحن نس ِّلم َّ
بأن
البلدان التي دأبت عىل االستثامر يف نظم التنمية املتعدِّ دة األطراف
تواجه اآلن صعوبات يف القيام بذلك .أ َّما من جهتناَّ ،
فإن هذا األمر
أي وقت مىض بتحقيق نتائج ،لكن جيب أن
يتط َّلب التزام ًا أكرب من ِّ
يكون واضح ًا يف أذهاننا َّ
أن تلك النتائج ينبغي أن تندرج ضمن سياق
الوالية التي متنحنا إ َّياها مجيع الدول األعضاء .ويف هذا الصدد ،مل
يغب أداؤنا القوي يف السنوات األخرية عن انتباه جهات مانحة عديدة
ترمجت ثقتها باليونيدو إىل حشد مستوى قيايس من األموال.
ومل يأت نجاح اليونيدو يف عام  2011صدفة .فقد جاء نتيجة
جهود جبارة بذهلا املوظفون الذين عملوا ساعات طويلة مضنية يف
وقت كانت فيه املنظمة يف غمرة عملية تغيري إداري كبرية .وعىل
الرغم من َّ
أن ُسدس عدد املوظفني قد شارك مشارك ًة مستفيض ًة فيام
حتول جمزية جدًّ ا ْ
وإن استهلكت وقت ًا طويالً ،فقد
ثبت أهنا عملية ُّ
نتائج مدهش ًة.
ح َّققنا َ
مقرنا يف فيينا ضئيل ًة
وكانت التحدّ يات التي واجهناها يف ِّ
باملقارنة مع ما واجهه بعض موظفي اليونيدو امليدانيني .وقد بقينا
عىل اتصال وثيق مع مراكز العمل التي كان الوضع األمني فيها

حمفوف ًا باملخاطر ،وأو ُّد أن أثني عىل صمود هؤالء املوظفني وعىل
تعرضوا له من
تصميمهم عىل بذل قصارى جهدهم يف مواجهة ما َّ
أخطار شخصية .وقد شعرت بارتياح شديد ألنه ما من موظف من
موظفي اليونيدو َف َقدَ حياته أو أصيب إصابة خطرة؛ غري َّ
أن قلوبنا
مع املنظامت األخرى التي مل حيالفها ما حالفنا من حظ.

ويتم َّثل أحد األحداث البارزة التي شهدها العام وجعلت العامل
يس ِّلط الضو َء عىل اليونيدو يف عقد منتدى فيينا للطاقة يف حزيران/
مهد الطريق أمام إعالن عام  2012السن َة الدولي َة للطاقة
يونيه الذي َّ
املستدامة للجميع .فقد اجتذب املنتدى نفسه والعديد من أحداثه
اجلانبية اهتام َم مجهور عريض شمل شخصيات مرموقة شاركت
يف املناقشة املتعلقة بالطاقة .ويرد وصف منتدى فيينا للطاقة حتت
«ملمح خاص» يف الفصل .5
عنوان َ

ويزخر التقرير السنوي هلذا العام بمعلومات وفرية عن الطائفة
العريضة من اخلدمات التي قدَّ متها اليونيدو والنتائج التي ح َّققتها
أن عليه ْ
خالل عام  2011رغم َّ
أن يكتفي ،بحكم الرضورة فقط،
برسد أمثلة عليها دون أن يسهب يف كل تفاصيلها .ورغم َّ
أن شكل
التقرير مماثل إىل حدٍّ كبري لشكله يف العام املايض ،فقد استجبنا إىل
وكمي ألثر خدماتنا عن
طلبات عديدة بإعطاء وصف وقائعي ِّ
املوجهة نحو حتقيق النتائج
طريق إدراج ع ِّينة عن صفائح الوقائع
َّ
بشأن املشاريع والربامج املن َّفذة يف قطاعات خمتلفة ومناطق خمتلفة،
ترد يف الفصل  .7وبغية توزيع تقرير اليونيدو السنوي عىل أوسع
نطاق ممكن وكذلك توسيع رقعة َّقرائنا من أصحاب املصلحة سوف
نصدر ،عىل أساس جتريبي ،صيغ ًة إلكرتوني ًة من التقرير عىل قارئات
الكتب اإللكرتونية واألجهزة اللوحية يف ثالث لغات بصورة
أولية .وسوف تكون التعليامت املتعلقة بتنزيل صيغتي «»e-pubs
و« »PDFمن التقرير متاحة عىل املوقع الشبكي للمنظمة .وآمل
يف أن تزيد صيغة « »e-pubsاجلديدة من سهولة اال ِّطالع عىل
املعلومات املتعلقة باليونيدو يف أبسط صورة ممكنة ،كام أتط َّلع إىل
الوقوف عىل تعقيباتكم يف هذا الصدد.

وأو ُّد أن أختم رسالتي بشكركم عىل استمرار اهتاممكم
باليونيدو ودعمكم هلا .وكام سبق يل أن ذكرت ،فقد كانت سنة
 2011سن ًة عامر ًة باملكافآت والتحدّ يات عىل حدٍّ سواء بالنسبة
لليونيدو ،سن ًة سنستخلص منها عرب ًا تيضء لنا طريق املستقبل يف
سعينا لتلبية تط ُّلعات دولنا األعضاء.

وباإلضافة إىل وصف أنشطة املنظمة يف عام ُ ،2011ي َب رِّش
التقرير يف عجالة بام هو ٍ
آت .فحاملا يبدأ تشغيل األنظمة اجلديدة
التي ُأدخلت بموجب برناجمنا للتغيري اإلداري تشغي ً
ال كامالً ،أتط َّلع
تتضمن طبعات التقرير السنوي املقبلة معلومات أكثر إسهاب ًا
إىل أن
َّ
امللمح اخلاص الوارد يف هناية
ومنهجي ًة عن النتائج املحرزة .وحيتوي َ
الفصل  2مزيد ًا من املعلومات عن هذا املوضوع.

كانديه ك .يومكيال
املدير العام

وقد التزمت اليونيدو ،طوال عام  ،2011التزام ًا تام ًا بمؤمتر
املقرر عقده يف حزيران/
األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريوَّ )20+
يونيه  2012يف ريو دي جانريو بالربازيل .فقد سامهت اليونيدو
مسامهة شاملة يف العملية التحضريية وسوف تدعم تنفيذ نتائج
مؤمتر ريو 20+مع الرتكيز اخلاص عىل مبادرتني رئيسيتني مها
“الطاقة املستدامة للجميع” و“الصناعة اخلرضاء” .ونحن ملتزمون،
كمنظمة ،بضامن جتسيد أهداف هاتني املبادرتني جتسيد ًا تام ًا يف أعامل
املؤمتر ونتائجه وإدماجها يف األهداف اإلنامئية املستدامة التي يتو َّقع
أن تنبثق من عملية ريو.20+
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تتط َّلع اليونيدو إىل احلدِّ من الفقر من خالل
التنمية الصناعية املستدامة .إ َّننا نريد أن
تُتاح لكل بلد فرصة إمناء قطاع إنتاجي
مزدهر ،وتوسيع نطاق 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.

» إ ّننا ُنقدّم حلو ً
ال :نستقطب الدراية واخلربة العامليتني ملواجهة التحدّيات اإلمنائية
املع ّقدة من خالل خدمات متكاملة وقوية التأثري.

» إ ّننا ن ّتسم باملرونة :نُبدّل هنوجنا ومنهجياتنا ونُكيّفها وفقاً الحتياجات البلدان يف
خمتلف مراحل التنمية.

» إ ّننا ُنوسّع خدماتنا :نوسّع مدى نطاقنا اجلغرا™ ونزيد حجم ما نن ّفذه من أنشطة
خلدمة املزيد من البلدان والناس.

» إ ّننا 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 أ ّننا متّحدون مقصداً وفعالً.

ّ
موظفينا :نعرتف بالكفاءات واملعارف ونطوّرها ،ونشجّع التواصل والتفكري
» إ ّننا ُنم ّكن
املبدع ،ونُعزِّز النزاهة واملساءلة ،ونُكافئ اإلجنازات اجلماعية.

» إ ّننا خندم أصحاب املصلحة يف أنشطتنا :نُعزّز ثقافة التعاون واالستجابة وامللكية
لدى تلبية احتياجات مجيع أصحاب املصلحة الذين نتعامل معهم.

» إ ّننا قدوة يف قيادتنا :نُجسّد قيادة تراعي األخالق واملنظور اجلنساني ،ونُح ّفز الناس،
ونُشجّع اإلبداع ،ونعمل يف أفرقة مرنة ومشرتكة بني خمتلف وحدات ّ
املنظمة.

» إ ّننا ُندير بكفاءة :نُحسّن توقيت مجيع خدماتنا وفعالية تكلفتها ،ونستحدث عمليات
تقلّل البريوقراطية إىل أدنى حدّ ونستخدمها يف إدارة أعمالنا.
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إنَّ شراكات هذا العام شديدة
األمهية ،سواءً الشركات اليت تؤدِّي اليونيدو دوراً
فيها أو تلك اليت ترعاها اليونيدو.

01
اليونيدو :شريك قيِّم
تضمّن التقرير السنوي لعام  2010موضوع الشراكة كفكرة مهيمنة عرب فصوله املختلفة .وهذا العام ،فإنّ
ّ
تقل
الشراكات  -سواء اليت تكون اليونيدو عضو ًا فاعالً فيها أو تلك اليت تتوىل اليونيدو رعايتها  -ال
أمهية .ومن اإلنصاف القول إنّ فرص النجاح األوفر يف أيّ جمال من جماالت التعاون اإلمنائي تنبع من
ّ
ظل البيئة العاملية الراهنة .وتتبوّأ اليونيدو مكانة شديدة اخلصوصية وتتم ّتع مبستوى
جتميع املوارد يف
من اخلربة والتخصّص ال يتوافر أليّ جهة أخرى .وهي ال ختاطر بالتوسّع املفرط من خالل السعي إىل
االضطالع مبسؤوليات يضطلع هبا باقتدار شركاؤها ذوو التخصّصات املختلفة .ويقدّم هذا الفصل وصف ًا لعدد
من األنشطة واألحداث واملشاريع اليت يكتسي دور شراكة اليونيدو فيها أمهية خاصة .وهو يبدأ بالدور
الفائق األمهية للمنظمة كشريك لدوهلا األعضاء.

الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر العام لليونيدو
ُعقدت الدورة الرابعة عرشة للمؤمتر العام ،وهو أعىل جهاز لتقرير السياسات يف املنظمة ،يف فيينا من  28ترشين الثاين/نوفمرب إىل
 2كانون األول/ديسمرب  2011مع الرتكيز عىل موضوع إدامة الثورة الصناعية اجلديدة .واجتذب املؤمتر العام ما يزيد عىل  700مشارك من
مجيع أنحاء العامل يمثلون أكثر من  140دولة عضو ًا ،بمن فيهم نائبا رئيس ونحو  40وزير ًا .وأكَّد حضور ممثلني كبار للعديد من املنظامت
الرئيسية الرشيكة ،بام فيها االحتاد األورويب وجمموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي واملحيط اهلادئ ،األمهية التي توليها اليونيدو لالحتفاظ
مكملة ألنشطة اليونيدو .وو َّفر املؤمتر ،سواء
بعالقات وثيقة مع املنظامت من داخل األمم املتحدة وخارجها عىل حدّ سواء التي تكون أنشطتها ِّ
يف إطار جلساته العامة أو اجتامعات جلنته الرئيسية وأحداثه اجلانبية أو خالل االجتامعات األقل رسمية بني أعضاء الوفود ومسؤويل اليونيدو،
فرص ًة فريد ًة لليونيدو كي تستفيد من احلوارات التي جترهيا مع دوهلا األعضاء.
وافتتح املؤمتر العام رسمي ًا مايكل سبيندليغر ،نائب املستشار والوزير االحتادي للشؤون األوروبية والدولية ،نيابة عن الدولة املضيفة،
النمسا ،حيث أكَّد عىل أمهية اسرتاتيجيات التنمية الصناعية املستدامة يف السياق احلايل للتنمية الدولية .وأضاف َّ
أن اليونيدو وضعت ،من
خالل دمج مفهوم االستدامة ،التنمية الصناعية يف سياق التحديات االقتصادية والبيئية واالجتامعية واألمنية املعقدة التي تتسم هبا حقبة العوملة
احلالية .وأشار املدير العام ،يف تعليقاته االفتتاحية ،إىل الرشاكات االسرتاتيجية القوية التي تربط اليونيدو بدوهلا األعضاء وبالوكاالت اإلنامئية
واجلهات املانحة مثل االحتاد األورويب ومرفق البيئة العاملية والصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال .وأكَّد عىل َّ
أن رشكاء
اليونيدو يس ِّلمون بصلة والية املنظمة وخربهتا عىل حد سواء باملشهد اإلنامئي املتغري .وأضاف َّ
أن الرشاكات الثنائية ،وهي قوية بالفعل ،ستشهد
نموا كبريا يف السنوات املقبلة .وأشار األمني العام لألمم املتحدة ،بان كي-مون ،يف كلمة ُألقيت بالنيابة عنه ،إىل َّ
التحول نحو اقتصاد أخرض
أن
ّ
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عاملي يتط ّلب ثورة صناعية جديدة تنطوي عىل انتقال واسع النطاق
إىل مستوى أدنى من االنبعاثات الكربونية وإىل نمو يتّسم بكفاءة
التحول ،أكَّد األمني العام عىل
استخدام املوارد .وكجزء من هذا
ّ
احلاجة إىل ضامن أن تتقـاسم ُّ
كل الشعوب املنافع والفرص النامجة
عن هذا النموذج اجلديد للنمو واالزدهار.

واتّساقا مع الرتكيز عىل موضوع استدامة التنمية الصناعية،
ساعد عدد من اجللسات التقنية واجتامعات املائدة املستديرة عىل
تبادل املعارف واخلربات داخل املناطق املختلفة (انظر “تركيز
اليونيدو اإلقليمي” أدناه).

ويف اجللسات العامة واجتامعات اللجنة الرئيسية ،اعتمدت
املقررات والقرارات اهلامة ذات الصلة
الدول األعضاء عددا من ّ
اجلوهرية باألنشطة التنفيذية للمنظمة ،بام يف ذلك قرار هيدف إىل
تعزيز أنشطة اليونيدو يف جمايل الطاقة والبيئة .وأشار القرار إىل َّ
أن
مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (مؤمتر ريو ،)20+املزمع
عقده يف حزيران/يونيه  2012يف ريو دي جانريو بالربازيل ،يتيح
وأقر َّ
بأن
فرص ًة فريد ًة لكفالة االلتزام السيايس بالتنمية املستدامةّ ،
لدى اليونيدو مسامهة ق ِّيمة تقدّ مها إىل املؤمتر وخصوصا يف تشجيع
خيارات الصناعة اخلرضاء والطاقة املستدامة.
وهناك قرارات أخرى بالدرجة نفسها من األمهية اعتمدهتا
الدول األعضاء تتناول تعزيز دور اليونيدو يف تزويد البلدان
النامية باملشورة يف جمال االسرتاتيجيات والسياسات الصناعية
التي تعزز القدرة عىل التنافس والتنويع االقتصادي والتغيرّ
اهليكيل ،وتسهم بالتايل يف االستدامة االقتصادية واالجتامعية
والبيئية للقطاع الصناعي ويف اإلدماج االجتامعي .وباإلضافة إىل
ذلكّ ،قررت الدول األعضاء إنشاء صندوق اليونيدو االستئامين

لفائدة األنشطة الربناجمية يف أمريكا الالتينية والكاريبي التي
ستستهدف البلدان الفقرية يف املنطقة .وسوف يقدِّ م الصندوق
هتم
االستئامين الدعم للخدمات يف املجاالت املواضيعية التي ّ
املنطقة بصورة خاصة ،بام فيها دعم السرتاتيجيات التصدّ ي
للتحديات يف التجارة والتكامل االقتصادي عىل املستوى العاملي
واإلقليمي ودون اإلقليمي ،ودعم وضع وتبادل السياسات
الصناعية واملعارف الصناعية ،واملساعدة يف االستخدام الكفء
للطاقة يف األنشطة اإلنتاجية.

وعبرَّ املدير العام ،خالل كلمته اخلتامية ،عن تقديره للتأييد
الكبري الذي حظيت به مبادرة الصناعة اخلرضاء لليونيدو وأنشطتها
يف جمال الطاقة ،وأكَّد للدول األعضاء عىل َّ
أن اليونيدو ستواصل
العمل عىل نحو وثيق معها يف مجيع جماالت املشاريع لتحقيق نتائج
إجيابية عىل صعيد التنمية يف السنوات املقبلة .كام أشار إىل َّ
أن الوكالة
النروجيية للتعاون اإلنامئي ( )Noradأجرت تقييام إجيابيا لليونيدو (يرد
وصف أكثر تفصيال له يف “امل ْل َمح اخلاص” يف الفصل  ،)4والحظ
َّ
أن الصندوق املتعدّ د األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال َوصف
اليونيدو جمدّ دا بأهنا الوكالة املن ِّفذة األكثر فعالية وذلك للمرة الثامنة
خالل السنوات العرش املاضية.

ويأيت املؤمتر يف أعقاب املؤمتر الوزاري الرابع ألقل البلدان
نموا الذي ُعقد يف ترشين الثاين/نوفمرب .وأفضت املناقشات بشأن
“التحول اهليكيل ألقل البلدان نمو ًا ودعم اليونيدو لتنفيذ
موضوع
ّ
برنامج عمل اسطنبول” إىل اعتامد خطة العمل الوزارية ألقل البلدان
نمو ًا لعام  .2011وتستند خطة العمل إىل سبعة التزامات هتدف إىل
حتسني األوضاع املعيشية لسكان أقل البلدان نمو ًا من خالل إطار
الرشاكة العاملية.

جرميي ريفكن ،مؤ ِّلف كتاب الثورة الصناعية الثالثة،
خياطب املؤمتر العام.
الصورة :اليونيدو
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قيـم
اليونيدو :شريك ّ

اليونيدو وأسرة األمم املتحدة
خالل عام  ،2011اضطلعت اليونيدو بدور رئييس يف عدد من
العمليات املشرتكة بني الوكاالت هبدف تعزيز االتّساق داخل األمم
املتحدة .كام شاركت املنظمة يف مؤمترات حكومية دولية تُعنى بتعزيز
الفعالية والكفاءة ضمن املنظومة اإلنامئية الدولية األوسع نطاقا.

جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة
املعين بالتنسيق ،وأجهزته الفرعية
واصلت اليونيدو مشاركتها النشطة يف عمل جملس الرؤساء
التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعني بالتنسيق الذي يوفر ملتقى
للرؤساء التنفيذيني ملختلف أجهزة األمم املتحدة الستعراض
املسائل العاملية ذات االهتامم املشرتك وتأسيس مواقف مشرتكة.
كام شاركت املنظمة عىل نحو وثيق يف عمل األجهزة الفرعية الثالثة
للمجلس ،وهي :اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج ،التي تُعنى
بمسائل السياسات العاملية؛ واللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى ،التي
تروج
تعنى بالشؤون اإلدارية؛ وجمموعة األمم املتحدة اإلنامئية التي ّ
ألهداف التنمية عىل املستوى ال ُقطري داخل منظومة األمم املتحدة.
وتسهم اليونيدو يف عمل كل واحدة من تلك اآلليات العاملة من
خالل مشاركتها يف االجتامعات املنتظمة ومسامهتها يف تقديم
األوراق واعتامد املواقف املشرتكة وإعداد اإلرشادات وأدوات
الدعوة إىل املنارصة عىل نطاق املنظومة.

ويف دورة ربيع عام  2011للمجلس ،التي ُعقدت يف نريويب
يف نيسان/أبريل ،قدَّ م املدير العام عرض ًا بشأن املناقشة االعتكافية
حول موضوع “ما بعد ريو ”20+التي شملت مسائل ذات صلة

جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق
حتت قيادة األمني العام بان كي-مون اجتمع يف نريوبي يف نيسان/أبريل.
الصورة :صور األمم املتحدة/مارك غارتني

باالقتصاد األخرض واحلصول عىل الطاقة والسبل التي يمكن هبا
ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة (ريو )20+لعام  2012أن
ينبئ بقدوم حقبة جديدة من النمو املستدام والشامل .ويف أعقاب
املدير العام إىل املشاركة يف اجتامع
األمني العام
دورة املجلس ،دعا
ُ
َ
ملجموعة رؤساء خمصصة كان قد أسسها لتقدم له املشورة بشأن
مسامهة منظومة األمم املتحدة يف موضوعي مؤمتر ريو ،20+ومها:
االقتصاد األخرض يف سياق التنمية املستدامة والقضاء عىل الفقر،
ووضع إطار مؤسيس للتنمية املستدامة .ويف الدورة السابعة عرشة
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيرّ املناخ،
الذي ُعقد يف ديربان ،جنوب أفريقيا ،يف كانون األول/ديسمرب،
انضم املدير العام إىل األمني العام يف حلقة نقاشية يف إطار أحد
األحداث التي ُعقدت عىل هامش دورة املجلس.

وامتدّ ت مشاركة اليونيدو يف مداوالت اللجنة الرفيعة
املستوى املعنية بالربامج إىل كلتا دورتيها العاديتني احلادية والعرشين
والثانية والعرشين ،اللتني ُعقدتا يف آذار/مارس وأيلول/سبتمرب يف
نيويورك ،وإىل مناقشات إضافية استهدفت بلورة موقف مشرتك
جتاه مؤمتر ريو 20+ومسألة تغيرّ املناخ .وخالل الدورة احلادية
والعرشين ،أثنت اللجنة عىل املدير العام لليونيدو لقيادته يف الرتويج
جلدول أعامل الطاقة.

وخالل الدورة احلادية والعرشين للجنة اإلدارية الرفيعة
املستوى ،التي ُعقدت يف باريس يف آذار/مارسُ ،م ِّثلت اليونيدو
يف جلنة فرعية بشأن حتسني الكفاءة وتدابري مراقبة التكاليف،
ُك ِّلفت بإعداد توصيات بشأن الكيفية التي يمكن هبا ملنظومة األمم
حتسن الكفاءة وتكاليف املراقبة التي ال تُرتجم مبارشة إىل
املتحدة أن ِّ
نتائج .وناقش املجلس التوصيات األولية للجنة الفرعية يف دورته
التي ُعقدت يف نيسان/أبريل ،حيث طلب األمني العام إىل اللجنة

املدير العام يعرض جواز السفر األخضر الذي ّ
مت توزيعه على املشاركني
يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
الصورة :اليونيدو
بشأن تغيّر املناخ ،يف أثناء زيارته جلناح اليونيدو.
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اإلدارية الرفيعة املستوى أن تدعم العملية الشاملة إلدارة التغيري يف
األمم املتحدة عن طريق مواصلة العمل عىل استبانة الكيفية التي من
خالهلا يمكن لألمم املتحدة أن تنجز أكثر بموارد ّ
أقل .وعىل مدى
األشهر التالية ،واصلت اليونيدو اإلسهام يف عمل اللجنة اإلدارية
الرفيعة املستوى واللجنة الفرعية ،وكذلك يف عملية إدارة التغيري يف
منظومة األمم املتحدة التي استه ّلها األمني العام.

وشهد العام قيد النظر مشاركة بارزة لليونيدو يف عمل جمموعة
األمم املتحدة اإلنامئية ،التي تُعترب الركن الثالث من أركان املجلس
(بعد اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج ،واللجنة اإلدارية الرفيعة
املستوى) والتي ختتص بتوجيه وتنسيق ما تبذله منظومة األمم املتحدة
من جهود إنامئية عملياتية عىل املستوى القطري.

منصب نائب رئيس جمموعة
وتولىّ موظفون من اليونيدو
َ
ومنصب رئيس (ونائب رئيس) اللجنة
األمم املتحدة اإلنامئية،
َ
املعز َزة من أجل حتقيق األهداف
التوجيهية لنافذة توحيد األداء َّ
بي) املسؤول املشرتك عن
اإلنامئية لأللفية ،وكذلك
َ
منصب ( َمن َْص ْ
املنسقني املقيمني وعن
عقد الفريق املعني باملسائل املتصلة بنظام ّ
عقد جلنة التمويل الفرعية املشرتكة املنبثقة عن الشبكة املشرتكة
لعمليات التمويل واألعامل التجارية .وقد ُع ِقد يف فيينا يف  19أيار/
مجيع املسؤولني عن عقد األفرقة العاملة
مايو 2011
ضم َ
ٌ
اجتامع َّ
والشبكات التابعة ملنظومة األمم املتحدة اإلنامئية.

وعملت اليونيدو بصورة وثيقة مع إدارة الشؤون االقتصادية
واالجتامعية التابعة لألمم املتحدة والوكاالت الشقيقة ضمن
منظومة األمم املتحدة لإلعداد لالستعراض السياسايت الشامل
الذي يجُ رى كل ثالث سنوات لألنشطة التنفيذية التي تضطلع
هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية والذي ُقدِّ م للمجلس
االقتصادي واالجتامعي يف متوز/يوليه .ويسهم التقرير احلايل أيضا
يف اإلبالغ عن أنشطة اليونيدو التنفيذية وفقا لالستعراض الشامل.
ويف النصف الثاين من العام ،دخلت اليونيدو يف مناقشات أولية
مع الوكاالت الشقيقة بشأن عملية صياغة استعراض السياسات
الشامل الذي يجُ رى كل أربع سنوات التي ستُستكمل أثناء اجلمعية
العامة لألمم املتحدة يف عام .2012

ومن حيث اجلهود املبذولة عىل نطاق املنظومة لتحسني فعالية
املعونة والتنمية ،اضطلعت اليونيدو بدور نشط يف فريق العمل
املشرتك بني جمموعة األمم املتحدة اإلنامئية واللجنة اإلدارية الرفيعة
املستوى بشأن اإلبالغ عن النتائج .وأعدَّ ت اللجنة ورقة بشأن أفضل
املامرسات كمسامهة يف املنتدى الرابع الرفيع املستوى بشأن فعالية
شهري ترشين الثاين/نوفمرب وكانون األول/
املعونة الذي ُعقد يف
ْ
ديسمرب يف بوسان ،مجهورية كوريا .وأنشأ املنتدى ألول مرة يف وثيقته
اخلتامية ،وهي رشاكة بوسان للتعاون اإلنامئي الف ّعال ،إطارا متفقا
يضم اجلهات املانحة التقليدية وأطراف
عليه من أجل التعاون اإلنامئي ّ
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قيـم
اليونيدو :شريك ّ

التعاون فيام بني بلدان اجلنوب واقتصادات ناشئة مثل الربازيل واهلند
والصني وجنوب أفريقيا ومنظامت املجتمع املدين وجهات التمويل
اخلاصة .وتناول املنتدى الدور احليوي واملتنامي باستمرار للقطاع
اخلاص يف التعاون اإلنامئي واستشهد ،عىل سبيل املثال ،بالرشاكة
بني اليونيدو والوكالة السويدية للتنمية الدولية من ناحية ،و ُم َصنِّع
املركبات التجارية السويدي ،سكانيا ،يف العراق من ناحية أخرى.
و ُعقد حدث جانبي لليونيدو بعنوان “شبكات من أجل الرخاء:
استخدام الشبكات املعرفية لتحقيق األهداف اإلنامئية” حظي بحضور
واسع واستأثر بكثري من االهتامم .وصدر منشور باالسم نفسه يف إطار
نافذة التمويل اخلاصة بالصندوق اإلسباين من أجل حتقيق األهداف
اإلنامئية لأللفية حول موضوع “التنمية والقطاع اخلاص” .ومن
خالل هذه النافذة ،تتصدّ ى احلكومة اإلسبانية ،بالتعاون مع األمم
امللحة لدعم قطاع خاص يتسم باحليوية واملسؤولية
املتحدة ،للحاجة ّ
يف عمليات التنمية من أجل حتقيق األهداف اإلنامئية املتفق عليها ،بام
فيها األهداف اإلنامئية لأللفية (انظر الفصل .)6

وعىل صعيد جهود منظومة األمم املتحدة لتحقيق األهداف
اإلنامئية لأللفية واإلعداد إلطار ما بعد عام  ،2015واصلت
اليونيدو اإلسهام يف فرقة العمل املعنية بالقصور يف حتقيق األهداف
اإلنامئية لأللفية التابعة لألمني العام ،مع الرتكيز بوجه خاص عىل
حتقيق غايات اهلدف  8فيام خيص فرص الوصول إىل األسواق
(التجارة) وفرص احلصول عىل األدوية األساسية امليسورة التكلفة
وفرص احلصول عىل التكنولوجيات اجلديدة .ويف كانون األول/
ديسمرب ،انضمت اليونيدو إىل فرقة عمل منظومة األمم املتحدة
املعنية بخطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام  2015والتي ستعدّ
تقريرا يف منتصف عام  .2012وسيكون التقرير بمثابة أساس
معني بخطة ما
للعمل الذي سيضطلع به فريق جديد رفيع املستوى
ٌّ
سيؤسسه األمني العام يف عام  .2012ومن ناحية
بعد عام 2015
ّ
أخرى ،تساهم اليونيدو أيضا يف فرقة عمل ما بعد عام 2015
التي أسسها فريق اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعني بمؤرشات
األهداف اإلنامئية لأللفية.

توحيد األداء
تتيح مبادرة توحيد األداء ألرسة األمم املتحدة أن تقدِّ م خدماهتا عىل
نحو متّسق من خالل تواجد موحد يف كل بلد .ففي ظل برنامج
ملنسق األمم
واحد وإطار مايل واحد ،متنح املبادرة دور ًا َّ
معززا ّ
املتحدة املقيم مع االستفادة يف الوقت نفسه من مواطن القوة لدى
املنظامت املشاركة وما حتظى به من مزايا نسبية .وإحدى املنافع تكمن
يف تفادي االزدواجية وختفيض تكاليف املعامالت يف هناية املطاف
بام يو ِّفر قدرا أكرب من املوارد املتاحة لدعم البلدان الرشيكة يف حتقيق
أهدافها اإلنامئية .وهناك ثامنية بلدان منضمة إىل املبادرة يف الوقت

احلايل ،وهي :ألبانيا وأوروغواي وباكستان ومجهورية تنزانيا املتحدة
والرأس األخرض ورواندا وفييت نام وموزامبيق .وباإلضافة إىل
ذلك ،يوجد نحو  40بلد ًا اعتمدت طواعية هنج توحيد األداء.

وخالل عام  ،2011استعرضت اليونيدو وضع التزاماهتا
يف إطار مبادرة توحيد األداء ،وحددت إمكانيات مواصلة التطوير
أثناء مهام الرصد يف فييت نام وموزامبيق إىل جانب أربعة من
البلدان التي بدأت ذاتيا ،وهي :بوتسوانا وليسوتو ومالوي وناميبيا.
املقر مكتب اليونيدو امليداين يف الرأس األخرض
وزار موظفون من ّ
للمساعدة يف إعداد الربنامج املوحد اجلديد للدورة التي تبدأ يف عام
 .2012واستمر العمل يف مرشوع استُهل يف عام  2008بعنوان
“تعزيز دعم اليونيدو وتنسيق مشاركتها يف تنفيذ مبادرة توحيد األداء
وعمليات وحدة خدمات املشرتيات/التقييم القطري املشرتك/إطار
مصمم
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلنامئية” .وبرنامج الدعم
َّ
لزيادة مسامهة األمم املتحدة يف حتقيق أولويات التنمية االقتصادية
والصناعية للدول األعضاء عن طريق مشاركة أكثر فعالية لليونيدو
يف األنشطة املن َّفذة عىل املستوى ال ُقطري .ويمكن اآلن جتسيد أنشطة
اليونيدو يف جمال التعاون التقني عىل نحو مناسب يف استجابة األمم
املتحدة خلطط وأولويات التنمية الوطنية وإنجاز األهداف اإلنامئية
املتفق عليها دوليا ،بام فيها األهداف اإلنامئية لأللفية.

الطاقة املستدامة للجميع
يف أيلول/سبتمرب  2011أطلق األمني العام لألمم املتحدة مؤخرا
مبادرة جديدة رائدة ،وهي “الطاقة املستدامة للجميع” ،من أجل
حشد اجلهود العاملية العاجلة .واملبادرة جتمع كافة قطاعات املجتمع
حول طاولة املفاوضات :قطاع األعامل واحلكومات واملستثمرين
واجلامعات املحلية واألوساط األكاديمية .وأهدافها املرتابطة الثالثة
هي :ضامن وصول اجلميع إىل خدمات الطاقة احلديثة ،ومضاعفة
الكفاءة يف استخدام الطاقة ،ومضاعفة حصة الطاقة املتجدّ دة يف

“الطاقة هي اخليط الذهيب

مزيج الطاقة العاملي .وعينَّ األمني العام كانديه ك .يومكيال ،مدير
عام اليونيدو ،وتشارلز و .هوليداي ،رئيس جملس إدارة بنك أمريكا،
رئيسني متشاركني للفريق الرفيع املستوى املعني بالطاقة املستدامة
للجميع الذي ُأ ِّسس حديث ًا .وسوف يتو ّليان ،إىل جانب أعضاء
بارزين آخرين ،حشد االلتزامات من مجيع قطاعات املجتمع لتوسيع
فرص احلصول عىل الطاقة ،وحتسني كفاءة الطاقة ،وزيادة االستفادة
من الطاقة املتجددة.

وأعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  2012العام
الدويل للطاقة املستدامة للجميع .وشارك املدير العام ،بصفته رئيس
شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة ،التي أنشئت يف عام 2004
لضامن االتّساق ضمن أرسة األمم املتحدة يف جمال الطاقة ،مشاركة
وثيقة يف األنشطة التحضريية لذلك العام الدويل.

ومجع منتدى فيينا للطاقة ،الذي ُعقد يف فيينا ويشار إليه يف
الفصل اخلامس ،أكثر من  1 200مشارك من  125بلدا .وقد عالج
املنتدى طائفة من القضايا ،ومنها اللبنات الرئيسية لوضع اسرتاتيجية
من أجل منح األولوية خلطة احلصول عىل الطاقة ،وكذلك كفاءة
الطاقة وخفض كثافة الطاقة العاملية .وبالتزامن مع املنتدىُ ،عقد
اجتامع مائدة مستديرة وزاري بشأن الطاقة والصناعة اخلرضاء
مكَّن الوزراء من تبادل اخلربات بام فيها املامرسات الفضىل والربامج
التوسع يف استخدام الطاقة النظيفة
واخلطوات األخرى لدعم
ّ
وختضري التنمية الصناعية.

مكاتب اليونيدو
بروكسل
طوال عام  ،2011حرص مكتب اليونيدو يف بروكسل عىل أن تظل
قنوات احلوار بشأن السياسات مفتوحة بني اليونيدو ومؤسسات
االحتاد األورويب .ويف آذار/مارس ،التقى املدير العام مسؤولني

الذي يصل بني النمو االقتصادي وزيادة العدالة

االجتماعية وبيئة تتيح للعامل أن يزدهر … والتنمية غري ممكنة من دون الطاقة ،والتنمية
املستدامة غري ممكنة من دون الطاقة املستدامة”.
بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة
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“مبادرة األمني العام بشأن الطاقة املستدامة

للجميع تقدّم مساراً

جديداً حنو الشراكة لتهيئة األوضاع من أجل االستثمار الناجح يف حتوّل الطاقة الذي يتطلبه
العامل .وتقديم خدمات الطاقة احلديثة للمليارات الذين يفتقرون اآلن إىل الكهرباء والوقود
النظيف ليس ضرورة أخالقية فحسب وإمنا أيضا فرصة جتارية فريدة  -فهو يف حدّ ذاته سوق
هائلة سوف ختلق مستويات جديدة من الرخاء والطلب على السلع واخلدمات جبميع أنواعها.
وجتهيز باقي العامل بتكنولوجيات طاقة منخفضة االنبعاثات الكربونية من أجل كوكب مستدام
إمنا هو فرصة أكرب تصل قيمتها إىل تريليون دوالر .وإذا عملنا معاً  -من منشآت جتارية
ومستثمرين وحكومات وجمتمع مدني  -خللق تلك األسواق وتقليص املخاطر ،فمن املؤ ّكد أن
االستثمار سيؤتي أ ُ ُكلُه الحقاً”.
تشارلز و  .هوليداي وكانديه ك  .يومكيال ،املديران املتشاركان للفريق الرفيع املستوى
املعين بالطاقة املستدامة للجميع

تشارلز أو .هوليداي ،رئيس جملس إدارة بنك أمريكا ،وكانديه ك.
يومكيال ،املدير العام لليونيدو ،يرأسان معاً الفريق الرفيع املستوى
املعين بالطاقة املستدامة للجميع .لقد مسَّت اجلمعية العامة لألمم
املتحدة عام  2012السنة الدولية للطاقة املستدامة للجميع (انظر
.)www.SEFA2012.org
الصورة :اليونيدو
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قيـم
اليونيدو :شريك ّ

حلقة مونتيفيديو  -وهي جممع فكري مرموق يضمّ قادة مؤسسات مالية
وإمنائية واجتماعية يف أمريكا الالتينية وشريك قيّم لليونيدو  -عقدت
دورهتا السنوية يف فيينا ،يف حزيران/يونيه ،خالل انعقاد منتدى فيينا
للطاقة .لقد ر ّكزت املناقشات يف احللقة على املتغيّرات واالجتاهات العاملية
الراهنة ودور بلدان منطقة أمريكا الالتينية يف هذا الصدد.
الصورة :اليونيدو

املفوضية األوروبية .وناقش نائب رئيس املفوضية
كبارا يف
ّ
ومفوض الصناعة وريادة األعامل أنطونيو تاجاين
األوروبية
ّ
التعاون لدعم التنمية الصناعية يف أفريقيا .وبدعوة من املدير
املفوضية كلمة رئيسية يف الدورة التاسعة
العام ،ألقى نائب رئيس ّ
عرشة ملؤمتر وزراء الصناعة األفريقيني الذي ُعقد يف أواخر ذلك
الشهر يف اجلزائر العاصمة حيث اقرتح عقد مؤمتر رفيع املستوى
مشرتك بني االحتاد األفريقي واالحتاد األورويب واليونيدو بشأن
مفوض االحتاد األورويب
التعاون الصناعي يف عام  .2012وأبدى ّ
للتنمية أندريس بيبالغس اهتامما بإقامة تعاون مع اليونيدو ضمن
سياق “خطة التغيري” اجلديدة لالحتاد األورويب والتي سرتكز
بدرجة أكرب عىل خلق الوظائف والثروة عن طريق تنمية القطاع
مفوضة شؤون املناخ كوين هيديغارد عىل
اخلاص ،بينام أكَّدت ّ
كمكون أسايس يف
احلاجة إىل إدراج “الطاقة املستدامة للجميع”
ّ
السياسات واملفاوضات ذات الصلة بتغيرّ املناخ .كام التقى املدير
العام ممثلني من الدائرة الدبلوماسية التي أنشأها االحتاد األورويب
ّ
مؤخرا ،وهي الدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية ،ملناقشة
التعاون بني اليونيدو واالحتاد األورويب عىل املستوى امليداين.

ويركّز التعاون بني اليونيدو واالحتاد األورويب حاليا عىل
بناء القدرات التجارية ،بام يف ذلك وضع قواعد ومعايري صناعية
من أجل القدرة التنافسية ومحاية املستهلك وكذلك حتديث القطاع
اخلاص من أجل خلق الوظائف والثروة يف البلدان الفقرية.
وتأمل اليونيدو توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل جماالت أخرى
مثل اإلنتاج واالستهالك املستدامني وكفاءة الطاقة والرتويج
الستخدام الطاقة املتجددة يف األغراض اإلنتاجية .ومكَّن وجود
ممثل لليونيدو يف بروكسل من وضع برامج مشرتكة بني االحتاد
األورويب واليونيدو مع تركيز إقليمي قوي عىل أفريقيا وتركيز
مواضيعي عىل البيئة.

ومكتب اليونيدو عضو يف فريق األمم املتحدة يف بروكسل
املكون من  27وكالة وصندوق ًا وبرناجما مم َّثلة يف بروكسل ،ويسهم
ونسق
يف إجراء حوار بشأن خمتلف سياسات االحتاد األورويبَّ .
مكتب اليونيدو هنج فريق األمم املتحدة جتاه املديرية العامة للبحوث
واالبتكار التابعة لالحتاد األورويب مما مهد الطريق إلجراء حوار
اسرتاتيجي وإقامة تعاون أوثق يف املستقبل وتوقيع اتفاق عالقات
مع أمانة جمموعة دول أفريقيا والكاريبي واملحيط اهلادئ أثناء املؤمتر
العام لليونيدو (انظر القسم اخلاص بأفريقيا أدناه) .وتم االحتفال
مقر أمانة املجموعة.
بيوم التصنيع يف أفريقيا يف ّ
ون َّظم املكتب عدة اجتامعات بني مديري اليونيدو وموظفني
ونظراء آخرين يف االحتاد األورويب .كام ن َّظم دورات تدريبية لنحو
املقر بشأن التعاون الفعال مع مانح املنظمة
 200موظف يف ّ
الرئييس.

ويس املكتب مشاركة اليونيدو يف أحداث “خرضاء”
رَّ
خمتلفة ،منها األسبوع األخرض لالحتاد األورويب يف أيار/مايو حتت
شعار “احلصول عىل ما هو أكثر باستخدام ما هو ّ
أقل”؛ ومنتدى
استثامرات النمو األخرض  ،2011الذي ن ّظمته يف ترشين األول/
أكتوبر بعثة دول رشق الكاريبي لدى االحتاد األورويب؛ واملؤمتر
الذي نظمته أمانة جمموعة دول أفريقيا والكاريبي واملحيط اهلادئ
يف ترشين الثاين/نوفمرب ودام يوم ًا واحد ًا بشأن الطاقة املتجددة.
مقر اليونيدو ،يف إطالق
وشارك املكتب ،إىل جانب زمالء من ّ

“أثبتت اليونيدو على مرّ السنني
أهنا شريك يُعتمد عليه وفعال حيث تعمل

كعامل مساعد يف حتوّل اقتصادات البلدان
النامية عن طريق تعزيز القدرات اإلنتاجية
وتشجيع االستثمارات اليت تضيف قيمة لإلنتاج
احمللي وحت ّفز التنويع االقتصادي وتعزّز القدرة

التنافسية احمللية”.

أندريس بيبالغس ،املفوّض األوروبي للتنمية
أحداث خاصة يف بروكسل .فلدى صدور التقرير املشرتك بني
اليونيدو ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية بعنوان تقرير التنمية
االقتصادية يف أفريقيا  :2011تعزيز التنمية الصناعية يف أفريقيا
يف إطار البيئة العاملية اجلديدة ،أجري نقاش رفيع املستوى اشرتك
فيه متحدثون بارزون ،من بينهم أمني عام جمموعة دول أفريقيا
والكاريبي واملحيط اهلادئ ورئيس جملس وزراء الداخلية العرب
وممثلون كبار من االحتاد األورويب واملفوضية األوروبية .كام نظم
املكتب حلقة نقاشية شهدت حضور ًا رفيع املستوى بمناسبة إصدار
تقرير اليونيدو شبكات من أجل الرخاء.
و ُقدِّ م االستقصاء األفريقي للمستثمرين  2011خالل
االجتامع الثاين ملنتدى متويل املنشآت الصغرية واملتوسطة الذي
نُظم يف آذار/مارس بدعم من نائب رئيس املفوضية األوروبية
ومفوض الصناعة وريادة األعامل .ويف أيلول/سبتمرب ،ألقى رئيس
مكتب اليونيدو يف بروكسل كلمة رئيسية يف افتتاح معرض الربملان
األورويب بشأن الدور املتنامي جلنوب أفريقيا يف األمم املتحدة .ويف
اليوم األول للدورة الرابعة عرشة للمؤمتر العام لليونيدو يف ترشين
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التوقيع على مذكرة تفاهم بني اليونيدو وجمموعة دول أفريقيا
والبحر الكاريبي واحمليط اهلادئ ،يف بروكسل ،يف آذار/مارس،
مما أفضى إىل إبرام اتفاق عالقات يف تشرين الثاني/نوفمرب.
الصورة :إهداء من أمانة اجملموعة

الثاين/نوفمرب ،قدَّ م االحتاد األورويب واليونيدو تقريرا بعنوان
التعاون بني اليونيدو واالحتاد األورويب :رشاكة من أجل النمو
الشامل والتنمية املستدامة.

جنيف
أحد الواجبات الرئيسية ملكتب اليونيدو يف جنيف هو التنسيق
بشكل وثيق مع املنظامت الدولية االثنتني والعرشين املوجودة
يف جنيف وكذلك  23بعثة دائمة لدى اليونيدو .ومن خالل
ومقر اليونيدو
العمل كقناة لتبادل املعلومات بني تلك األجهزة
ّ
ومكاتبها امليدانية ،متكَّن مكتب جنيف من تقديم مسامهة ق ّيمة
لعمل املنظمة سواء من حيث وضع االسرتاتيجيات والنهوج
أو مشاريع التعاون التقني أو أنشطة املنتدى العاملي .كام و َّفر
املكتب الدعم واإلسناد أيضا لنحو  60مهمة اضطلع هبا موظفو
اليونيدو يف جنيف.
ومن بني أجهزة األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة يف جنيف،
أجرى املكتب اتصاالت وثيقة بصفة خاصة مع جلنة األمم املتحدة
االقتصادية ألوروبا ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومركز
التجارة الدولية ومنظمة العمل الدولية واالحتاد الدويل لالتصاالت
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العاملية ،ليس من
خالل حضور االجتامعات العادية أو املخصصة الغرض فحسب،
وإنام أيضا من خالل إجراء مناقشات مع وحدات ودوائر حمددة
بشأن فرص التعاون مع اليونيدو.
وقد شارك مكتب اليونيدو يف جنيف ،عىل الرغم من تقليص
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قيـم
اليونيدو :شريك ّ

نصف عدد موظفيه الفنيني ،يف أكثر من  130حدثا يف عام 2011
نظمها املجتمع الدويل يف جنيف ،بام فيها طائفة من املؤمترات
وحلقات العمل واحللقات الدراسية .والتقى املكتب بانتظام فرقا
عاملة تابعة لألمم املتحدة مثل املجموعة املشرتكة بني الوكاالت
واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية التابعة ملجلس الرؤساء
التنفيذيني وبرنامج األمم املتحدة اخلاص املعني باقتصادات وسط
آسيا مما أ ّدى بدوره إىل صياغة ما ال يقل عن  10مشاريع تعاونية
تقنية تشارك فيها اليونيدو .وسنحت الفرصة ملكتب جنيف
للرتويج لليونيدو وخدماهتا يف أكثر من  20حدثا جانبيا وعرضا
تقنيا ُعقدت خالل السنة بمناسبة اجتامعات دولية رئيسية .وشمل
امللوثة
ذلك تعريفا بمجموعة أدوات اليونيدو للتحقيق يف املواقع َّ
وإدارهتا (انظر الفصل اخلامس) والنميطة التدريبية بشأن تقييم
خماطر املواد الكيميائية ذات األولوية .و ُقدمت كلتا املبادرتني يف
حدث جانبي لليونيدو ُعقد أثناء االجتامع اخلامس ملؤمتر األطراف
يف اتفاقية ستكهومل للملوثات العضوية الثابتة ،الذي ُعقد يف جنيف
يف نيسان/أبريل.

وقدَّ م مكتب جنيف الدعم لعرض إيضاحي بشأن إدارة
الطاقة يف مصانع البلدان النامية واالقتصادات الناشئة إ ّبان إطالق
املعيار اجلديد بشأن إدارة الطاقة “اآليسو  ”50001يف حزيران/
يونيه (انظر الفصل  .)5كام ساعد يف إطالق منشور مشرتك بني
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية بعنوان تعزيز التنمية الصناعية يف أفريقيا يف إطار
البيئة العاملية اجلديدة ،وذلك أثناء االجتامع الثامن واخلمسني
ملجلس التجارة والتنمية التابع ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
يف أيلول/سبتمرب .و ُقدم اإلصدار األخري من دليل املوارد لبناء

القدرات التجارية يف االستعراض العاملي الثالث املعني باملعونة
لصالح التجارة يف متوز/يوليه.
وتعاون مكتب جنيف مع منظامت أخرى عىل إعداد عدد من
الورقات املشرتكة بني الوكاالت ،وساعد يف إعداد وثائق رئيسية
مثل مذكرة املفهوم املشرتك بشأن تنمية القدرات اإلنتاجية والتجارة:
مفتاح النمو الشامل واملستدام ،التي أصدرهتا جمموعة األمم املتحدة
املعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية من أجل املؤمتر الرابع حول أقل
البلدان نموا الذي ُعقد يف اسطنبول ،تركيا ،يف أيار/مايو .واحتفظ
مكتب جنيف باتصاالت وثيقة مع مرفق املعايري وتنمية التجارة
املعزز.
وكذلك مع األمانة التنفيذية لإلطار املتكامل ّ

ومل تقترص االتصاالت عىل املنظامت الدولية .فقد شارك مكتب
جنيف يف عدد من األحداث املحلية التي نظمها القطاع اخلاص والتي
هتم اليونيدو ،ومنها اجتامع ملنتدى الرشكاء االسرتاتيجيني لألعامل
يف أفريقيا بشأن “تعزيز تنمية وحوكمة القطاع اخلاص يف أفريقيا”،
والذي ُعقد يف أيار/مايو؛ وحلقة دراسية يف أيلول/سبتمرب ن ّظمتها
الشبكة العاملية ملصارف التصدير واالسترياد ومؤسسات التمويل
اإلنامئي بشأن “تعزيز التعاون فيام بني بلدان اجلنوب :تعزيز متويل
املنشآت الصغرية واملتوسطة”؛ ومنتدى سولرتباكسرت لألعامل
التجارية املستدامة  ،2011يف أيلول/سبتمرب أيض ًا.

وساعدت اجتامعات منتظمة مع البعثات الدائمة لدى
اليونيدو املوجودة يف جنيف عىل حتسني تدفق االتصاالت مع
ويست مشاركة تلك البعثات يف الدورة الرابعة عرشة
املقر ،رَّ
ّ
للمؤمتر العام.

نيويورك
يكفل املوقع االسرتاتيجي ملكتب اليونيدو يف نيويورك للمنظمة مكانا
دائام حول طاولة املفاوضات الدولية .وقد م َّثل املكتب اليونيدو أثناء
الدورة السادسة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة وجلاهنا
املختلفة ،وخصوصا اللجنة االقتصادية واملالية (اللجنة الثانية).
وحرض مدير مكتب نيويورك اجتامعات ملجلس الرؤساء التنفيذيني
واللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج (انظر أعاله) .وقدَّ م املكتب
الدعم للمدير العام أثناء مهامه يف نيويورك ،وخصوصا يف إطار
وظائفه كرئيس شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة والرئيس املشارك
للفريق الرفيع املستوى املعني بالطاقة املستدامة للجميع التابع
مقر اليونيدو عىل علم باالجتاهات
لألمني العام .كام أبقى موظفي ّ
والتطورات عىل نطاق املنظومة داخل أرسة األمم املتحدة.
وواصلت اليونيدو ،عن طريق مكتبها يف نيويورك ،تقديم
الدعم االسرتاتيجي واملواضيعي ملجموعة األمم املتحدة اإلنامئية،
ومتكنت من االضطالع بدور قيادي يف خمتلف أجهزهتا الفرعية.

ومدير مكتب نيويورك من ِّظم مشارك للفريق العامل املعني باملسائل
املنسقني املقيمني التابع للمجموعة التي اختارته أيضا
املتصلة بنظام ّ
لرتؤس فريقها املرجعي بشأن نظام اإلدارة واملساءلة التابع لألمم
املتحدة ،وهو أداة اإلرشاد واملساءلة الرئيسية ملنظومة األمم املتحدة.
وشارك مكتب نيويورك يف اجتامعات منتظمة للفريق
االستشاري املشرتك بني الوكاالت الذي يتوىل املراجعة وتقديم
املشورة لرئيس جمموعة األمم املتحدة اإلنامئية بشأن املرشحني مللء
املنسقني املقيمني.
شواغر ّ

وعىل مدار السنة ،ساهم مكتب نيويورك يف مسائل إنامئية
حاسمة األمهية يف جماالت عدة منها الطاقة املستدامة للجميع
والتنمية املستدامة (ريو )20+والصناعات اخلرضاء ،من خالل
تنظيم أحداث رفيعة املستوى أو املشاركة فيها وتوفري مدخالت
لتقارير ذات صلة عىل نطاق املنظمة .كام م َّثل ،إىل جانب زمالء
املقر ،اليونيدو يف املشاورات بشأن استعراض السياسات
من ّ
الشامل الذي جيرى كل أربع سنوات ملنظومة األمم املتحدة
لعام .2012

ون َّظم مكتب نيويورك أو شارك يف تنظيم ستة أحداث
خالل العام ،ركَّز مجيعها عىل موضوع البيئة والطاقة وأسهمت
يف َل ْفت انتباه الدول األعضاء واملجتمع الدويل إىل مسائل
مثل احلصول العاملي عىل الطاقة ،وكفاءة الطاقة ،ودور الطاقة
املتجددة ،والتخضري والصناعات اخلرضاء ،وكفاءة استخدام
املوارد واإلنتاج األنظف واملستدام .وأثناء حدث نظمه يف آذار/
مارس مكتب املمثل السامي ألقل البلدان نمو ًا والبلدان النامية
غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية التابع لألمم
املتحدة بشأن الرتويج للحصول العاملي عىل اخلدمات األساسية
يف أقل البلدان نموا ،استضافت اليونيدو حلقة نقاشية حول
الطاقة ملناقشة الصلة بني الطاقة واملسائل االقتصادية والبيئية
واإلنامئية.
واستباق ًا للدورة التاسعة عرشة للجنة التنمية املستدامة،
نظمت اليونيدو والبعثة الدائمة للفلبني لدى األمم املتحدة
حلقة دراسية يف نيسان/أبريل ملناقشة سبل ضامن املعاجلة الفعالة
الحتياجات البلدان النامية والبلدان املارة بمرحلة انتقالية
واالقتصادات الناشئة يف اإلطار العرشي للربامج املعنية بأنامط
االستهالك واإلنتاج املستدامة .وأكَّدت احللقة عىل َّ
أن اجلهود
الدولية الرامية إىل اإلرساع باالنتقال إىل أنامط االستهالك واإلنتاج
املستدامة ينبغي أن تستند إىل اخلربات واملؤسسات القائمة مثل
برنامج اإلنتاج األنظف واملتسم بكفاءة استخدام املوارد التابع
لليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة .وخالل دورة أيار/
مايو للجنة التنمية املستدامة ،أدى حدث جانبي نظمته اليونيدو
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة إىل إحاطة املوفدين باإلنجازات
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والدروس الرئيسية املستقاة من مبادرات اإلنتاج املستدام عىل
مدى العقدين املاضيني ،ووفر منربا ملناقشة فرص وآليات زيادة
تلك املبادرات .وتبع ذلك مبارشة حدث آخر مشرتك بني اليونيدو
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة بمناسبة اليوم العاملي للبيئة الذي
يصادف  2حزيران/يونيه حول موضوع االقتصاد األخرض:
خدمات النظام اإليكولوجي وكفاءة استخدام املوارد مع تركيز
خاص عىل الغابات والصناعات احلرجية.

ويف أيلول/سبتمرب ،تعاونت اليونيدو مع مبادرة االتفاق
العاملي التابعة لألمم املتحدة عىل إعداد ملتقى األمم املتحدة
للقطاع اخلاص  .2011وركَّز امللتقى عىل دور القطاع اخلاص
يف دعم اسرتاتيجية األمني العام بشأن الطاقة املستدامة للجميع.
وأخريا ،كان يوم التصنيع يف أفريقيا املوافق  22ترشين الثاين/
نوفمرب مناسبة حلدث آخر من أحداث اليونيدو املرتبطة بالطاقة.
فقد ق َّيمت حلقة نقاشية تفاعلية حول موضوع “الطاقة املستدامة
من أجل اإلرساع بالتنمية الصناعية يف أفريقيا” اجلهود السابقة
واستطلعت االحتياجات املستقبلية يف ذلك املجال احلاسم
األمهية .واتفقت احللقة النقاشية عىل َّ
أن احلكومات األفريقية جيب
أن تضع سياسات تركز عىل املعاجلة املحلية أو اإلقليمية ملواردها
الوفرية من حيث الطاقة من أجل التوزيع املحيل أو اإلقليمي
واالستخدام العاملي.

واضطلع مكتب نيويورك بدور مهم يف املساعدة عىل إبراز
الو ُص ُولة شملت تقديم
صورة اليونيدو من خالل عدد من األنشطة َ
عروض إيضاحية يف ملتقيات خمتلفة يف نيويورك وواشنطن العاصمة
وحميطهام بشأن مواضيع بدأت بتناول التحديات الصناعية اجلديدة
التي تواجه منطقة بحر البلطيق بعد األزمة املالية يف حلقة نقاشية
نظمتها البعثة الدائمة ألملانيا وملتقى بحر البلطيق ،وانتهت بإلقاء
كلمة رئيسية بشأن الدور احلاسم األمهية للعلوم والتكنولوجيا يف
أفريقيا ،يف ندوة بشأن “التعليم والعلوم والتكنولوجيا يف التنمية
وس ِّلط الضوء عىل مبادرات
األفريقية” ُعقدت يف جامعة برينستونُ .
اليونيدو عىل صعيد التنمية الصناعية املراعية لالعتبارات اجلنسانية
من خالل عرض إيضاحي بشأن قضية متكني املرأة اقتصاديا يف
الدورة العارشة للشبكة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة
بني اجلنسني ،التي ُعقدت يف شباط/فرباير.

تركيز اليونيدو اإلقليمي
برامج اليونيدو اإلقليمية هي أوىل املحطات التي تلجأ إليها الدول
األعضاء التي تتطلع إىل احلصول عىل دعم اليونيدو .وتتمثل املهمة
األساسية لتلك الربامج يف التنسيق واملنارصة والوساطة .وهي
تعمل يف رشاكة مع احلكومات والوكاالت اإلنامئية واملؤسسات
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الوطنية واإلقليمية واهليئات األكاديمية والقطاعني العام واخلاص
وتنسق مع
والنظراء اآلخرين يف البلدان التي تقع ضمن نطاقها
ّ
مكاتب اليونيدو املواضيعية وامليدانية عىل حد سواء .ومن بني
مسؤوليات تلك الربامج حتليل طلبات البلدان ومعاجلتها ،واستبانة
مشاريع التعاون التقني وتطويرها استجاب ًة الحتياجات بلدان حمدّ دة
وحشد املوارد من املانحني يف املنطقة .كام أهنا تستهل أنشطة املحفل
العاملي وتقدّ م اإلرشادات يف جمال السياسات وتدعم مكاتب
اليونيدو امليدانية وتضطلع بدور هام عىل صعيد املنارصة .وتقدّ م
الفقرات التالية وصف ًا خمترص ًا لبعض اإلنجازات التي ح ّققتها
الربامج اإلقليمية خالل عام  2011وإن كان معظم املشاريع
واألحداث املبينة يف مواضع أخرى من هذا التقرير تعتمد أيضا عىل
دعم تلك الربامج.

أفريقيا
مرة أخرى ،شهد عام  2011عدد ًا من األحداث التي أبرزت
األمهية التي متنحها اليونيدو لربناجمها يف أفريقيا .فقد كان
“تعزيز القدرة التنافسية للصناعات األفريقية من خالل زيادة
القيمة املضافة وحتسينها” هو موضوع املؤمتر التاسع عرش لوزراء
الصناعة األفريقيني الذي ُعقد يف آذار/مارس .واستضافت
املؤمتر ،الذي ُعقد ألول مرة يف اجلزائر ،جلنة االحتاد األفريقي
للتجارة والصناعة ووزارة التجارة والصناعة يف اجلزائر،
واستقطب مشاركة ما يزيد عىل  32وزير ًا ووكيل وزارة ومجاعة
اقتصادية إقليمية ومؤسسة مالية.

ومتحورت املناقشات حول مبادرة تنمية األعامل التجارية
الزراعية والصناعات الزراعية األفريقية التي تستهدف يف
مرحلتها األوىل عرشة بلدان أفريقية .ويضع الربنامج ،الذي
مكون األعامل
ُأطلق يف آب/أغسطس  ،2010موضع التنفيذ ِّ

التجارية الزراعية من خطة العمل من أجل ترسيع خطى التنمية
الصناعية يف أفريقيا التي اعتُمدت أثناء املؤمتر الثامن عرش لوزراء
الصناعة األفريقيني الذي ُعقد يف  2008يف جنوب أفريقيا .كام
استعرض املؤمتر خمتلف املرفقات التنفيذية خلطة العمل ،بام فيها
وضع إطار للرصد والتقييم واسرتاتيجية حلشد املوارد وإرساء
ٍ
آلية ٍ
ِ
توجيهية .وأثناء املؤمتر ،اتفقت اجلزائر عىل التعاون مع
جلنة
اليونيدو عىل تنفيذ أنشطة لدعم تطوير الصناعة الصيدالنية .كام
تعهد نائب رئيس املفوضية األوروبية ومفوض الصناعة وريادة
األعامل بالعمل عىل نحو أوثق مع اليونيدو لترسيع التصنيع
يف أفريقيا (انظر االقتباس) .وناقشت املفوضية األوروبية
واليونيدو عقد مؤمتر رفيع املستوى يف عام  2012بشأن التعاون
االقتصادي يكون من شأنه اجلمع بني االحتاد األفريقي واالحتاد
األورويب واليونيدو.

وأثناء الدورة الرابعة عرشة للمؤمتر العام ،استفاد اجتامع مائدة
مستديرة إقليمية ألفريقيا بشأن “اسرتاتيجيات التنويع االقتصادي:
حمرك رئييس للثورة الصناعية اجلديدة يف أفريقيا” من خربات
متحدثيه البارزين واستقطب حضورا كبريا ُمفعام باحلامس .وشملت
املالمح الرئيسية األخرى يف عام  2011حلقة عمل استضيفت
يف فيينا يف حزيران/يونيه لفائدة ممثلني من اجلامعات االقتصادية
اإلقليمية بشأن تنفيذ خطة عمل االحتاد األفريقي من أجل ترسيع
خطى التنمية الصناعية يف أفريقيا .ويف رشاكة مع البعثات األفريقية
الدائمة يف فيينا ،نظمت اليونيدو حلقة نقاش حول سبل احلصول
عىل الطاقة يف أفريقيا كجزء من االحتفاالت بيوم التصنيع يف أفريقيا
يف ترشين الثاين/نوفمرب ،والذي كان موضوعه “الطاقة املستدامة من
أجل ترسيع التنمية الصناعية يف أفريقيا”.

ون ّظمت اليونيدو ،كتجسيد جلهودها املستمرة لدعم أقل
البلدان نموا ،مؤمترا وزاريا ألقل البلدان نموا يف ترشين الثاين/نوفمرب
يف فيينا ،أي قبل أيام معدودة عىل افتتاح املؤمتر العام (انظر أعاله).
تضم  33بلد ًا أفريقي ًا،
وقائمة أقل البلدان نمو ًا ّ
املكونة من  48بلد ًا ّ
وإن كان من الالفت لالنتباه َّ
أن من البلدان الثالثة التي خرجت من
فئة أقل البلدان نموا يف السنوات الثالثني املاضية ،وهي بوتسوانا
والرأس األخرض وملديف ،يوجد َب َلدان يف أفريقيا .ولالطالع عىل
املزيد من املعلومات بشأن املؤمتر ،انظر الفصل الثالث.

وخالل املؤمتر العامُ ،و ِّقع اتفاق عالقات بني اليونيدو
وأمانة جمموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي واملحيط اهلادئ تقدِّ م
اليونيدو بمقتضاه الدعم لبلدان املجموعة يف تطوير السياسات
واملؤسسات والقدرات ملحو الفقر عن طريق تطوير األنشطة
الصناعية .وقد أدى التعاون بني اليونيدو واملجموعة يف السنوات
األخرية إىل تطوير برنامج لتعزيز قدرات وكاالت ترويج االستثامر
األفريقية وإىل إعداد تقرير االستثامر يف أفريقيا  2011استناد ًا إىل
استقصاءات للقطاع اخلاص يف  20بلد ًا أفريقي ًا.

ومن خالل العمل املشرتك مع منظمة األغذية والزراعة لألمم
طورت اليونيدو مرشوع ًا لصالح جنوب السودان
املتحدة (الفاو)َّ ،
بشأن حتقيق األمن الغذائي املستدام من خالل تنمية سبل العيش
املجتمعية وجتميع املياه .وسوف تتم ّثل النتائج النهائية للمرشوع
حتسن مستدام لوضع األمن الغذائي لدى النساء
املشرتك يف حتقيق ّ
والرجال والشباب واألطفال املقيمني يف املناطق األكثر معاناة من
انعدام األمن الغذائي واألكثر تأ ّثر ًا بالرصاع يف جنوب السودان.

الدول العربية
هناك الكثري من الدول العربية التي قطعت أشواطا هائلة يف
السنوات األخرية عىل صعيد النمو االقتصادي ،وإن تباينت رسعة

التقدم بدرجة كبرية من بلد إىل آخر .وهناك عدة بلدان يف املنطقة
شهدت انتكاسات شديدة يف عام  2011ليس كنتيجة لألزمة
املالية العاملية فحسب وإنام أيض ًا بسبب الرصاعات الداخلية التي
متتد من االضطرابات املدنية إىل الثورة ،بدافع من عدم تكافؤ
إمكانية احلصول عىل الفرص االقتصادية والرفاه االجتامعي،
فض ً
ال عن ارتفاع معدالت البطالة يف صفوف الشباب .ووفق ًا ملا
جاء يف تقرير برنامج األمم املتحدة اإلنامئي “مستويات واجتاهات
وسياسات السكان يف املنطقة العربية :التحديات والفرص”،
َّ
فإن ما نسبته  54يف املائة من السكان يف العامل العريب هم ممن
ّ
تقل أعامرهم عن  25عام ًا  -النسبتان املناظرتان لدى البلدان
النامية والبلدان املتقدمة مها  48و 29عىل التوايل  -مما يضع
ضغطا كبريا عىل احلكومات إلجياد وظائف للشباب .وقد ناقش
مقر اليونيدو يف ترشين الثاين/نوفمرب
اجتامع فريق خرباء ُعقد يف ّ

“إنَّ الشراكات اليت أقيمت بني
اليونيدو واالحتاد األوروبي خالل

العقد املاضي جنحت يف إحراز تقدم حنو هدف

تسريع عجلة التنمية الصناعية املستدامة يف
أفريقيا .وعلينا أ ّال ننسى أنَّ أفريقيا حتتاج إىل
أوروبا مثلما حتتاج أوروبا إىل أفريقيا”.

أنتونيو تاجاني ،نائب رئيس املفوّضية األوروبية
مشاركة الشباب يف التنمية االقتصادية الشاملة يف املنطقة العربية
(انظر الفصل  .)3واستهلت اليونيدو مشاريع لصالح الشباب
يف مرص والسودان وتونس .ويف البلد األخري ،تشارك اليونيدو
يف مرشوع “إرشاك الشباب التونيس يف حتقيق األهداف اإلنامئية
لأللفية” التابع لصندوق حتقيق األهداف اإلنامئية لأللفية ،وهو
برنامج يمتد لثالث سنوات بميزانية قدرها  3.12مليون دوالر
مصمم لتحسني قدرة املجتمعات الريفية عىل توليد الدخل من
َّ
خالل تشجيع املهارات الالزمة لتنمية املنشآت الريفية .ويتصدّ ى
خرجيي اجلامعات
املرشوع لالحتياجات املحددة للعاطلني من ّ
وكذلك الشباب ذوي املهارات املحدودة.
وشملت املشاريع الرئيسية األخرى يف املنطقة مبادرة
املصممة لتعزيز التجارة بني
مرشوع التجارة اخلرضاء يف مرص
َّ
مرص وبلدان االحتاد األورويب ،ومرشوعا يف العراق ،متوله الوكالة
السويدية للتعاون اإلنامئي الدويل دعام للبنية التحتية الوطنية
للجودة يف العراق.
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واستجابة للبيئة السياسية اجلديدة يف مرص ،أعدت اليونيدو
آخر من املبادرات التي تتباين من حيث مرحلة
يف مرص أيض ًا عدد ًا َ
تطورها .واملبادرات التي بلغت مرحلة الصياغة تشمل مرشوعا
مموال من مرفق البيئة العاملية بشأن الكفاءة يف استخدام الطاقة
َّ
الصناعية وكذلك مرشوعا للطاقة املتجددة بشأن التكنولوجيات
املنخفضة الكربون من أجل تطبيقات التربيد والتدفئة.
واألمن الغذائي مسألة متكررة يف السودان تم التصدي هلا
يف عدّ ة مشاريع جديدة أطلقتها اليونيدو يف عام  .2011فالسكان
يف أجزاء كثرية من البلد يواجهون حالة مزمنة من انعدام األمن
الغذائي وسوء التغذية نتيجة لألزمات اإلنسانية املستعصية.
وبدأت اليونيدو ،استنادا إىل نجاح مرشوعها املتعلق بسبل املعيشة
املجتمعية ودعم الصناعة الريفية ،مرشوعا جديدا يف عام 2011
سوف يمكِّن الشباب من اكتساب مهارات تصنيعية عملية مما
سيسهم يف ختفيف حدّ ة الفقر يف أوضاع ما بعد األزمات عن
طريق زيادة اإلنتاج الغذائي وتوفري الفرص املو ِّلدة للدخل.
وجيري حالي ًا تطوير مشاريع يف عدّ ة بلدان أخرى يف املنطقة ملعاجلة
املشاكل املحددة للشباب (انظر أيض ًا الفصل .)3
و ُأطلقت املرحلة الثانية من برنامج التحديث والتطوير
الصناعي الناجح  I’M UPيف اجلمهورية العربية السورية يف 2011
ملواصلة اجلهود الرامية إىل تطوير القدرة التنافسية لقطاع الصناعات
التحويلية يف البلد ،مع الرتكيز عىل سالسل القيمة يف صناعة

“إنَّ التزام اليونيدو جتاه املنطقة
العربية يقوم على تقديم الدعم إىل البلدان

النامية يف جهودها لالرتقاء بصناعاهتا عن طريق

تطوير التكنولوجيا املناسبة مبا يقود إىل اإلنتاج
األنظف وتعزيز قدراهتا التنافسية”.
كانديه ك  .يومكيال ،مدير عام اليونيدو
املنسوجات واملالبس واألغذية الزراعية .وهناك مرشوع ُأطلق يف
الكويت لتطوير القدرات التصديرية للمنشآت الصغرية واملتوسطة
يف الصناعات التحويلية ستتوىل متويله يف البداية السلطات الكويتية
ذات الصلة.
واكتست الرشاكات مع املنظامت واللجان العربية
اإلقليمية واملؤسسات املالية األخرى خالل عام 2011
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قيمة خاصة وشملت جامعة الدول العربية وجملس التعاون
لدول اخلليج العربية وجمموعة البنك اإلسالمي للتنمية
واملنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة اخلليج
لالستشارات الصناعية وصندوق التنمية الدولية التابع ملنظمة
البلدان املصدِّ رة للنفط.

وشاركت اليونيدو يف املنتدى العريب الدويل األول لرواد
األعامل الشباب ورجال األعامل الذي ُعقد يف حزيران/يونيه يف
لبنان وتعهدت بتقديم الدعم للمرشوعات املوجهة خللق فرص
العمل للشباب واملرأة .واألحداث األخرى التي حرضهتا اليونيدو
يف عام  2011يف املنطقة العربية كانت منتدى ُعامن ألسواق رأس
املال يف أيلول/سبتمرب ،ومعرض الرشق األوسط األخرض الذي
ُعقد يف ترشين األول/أكتوبر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؛
ومنتدى البحر األبيض املتوسط بشأن املدن البيئية ،الذي ُعقد
يف ترشين األول/أكتوبر يف مارسيليا ،فرنسا (انظر الفصل )5؛
واملنتدى الفكري الثالث لشباب دول جملس التعاون لدول اخلليج
العربية الذي ُعقد يف ترشين الثاين/نوفمرب يف البحرين.

آسيا واحمليط اهلادئ
وتنوع آسيا واملحيط اهلادئ ،من املنطقي العمل
يف منطقة باتساع ّ
مع الرشكاء املحليني أو الوطنيني .وبمقتىض مذكرة تفاهم
ُوقعت يف عام  ،2010تتعاون اليونيدو مع اللجنة االقتصادية
واالجتامعية آلسيا واملحيط اهلادئ التابعة لألمم املتحدة يف
جماالت بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتشجيع االستثامر
يف التكنولوجيا وتطوير الصناعات القائمة عىل الزراعة .ويف
كانون الثاين/يناير ،عقدت اليونيدو ورابطة أمم جنوب رشق
آسيا حلقة دراسية يف جاكرتا للمساعدة عىل التوعية بالصناعة
اخلرضاء وتشجيعها يف املنطقة عىل حد سواء .وبينت املناقشات
خالل احللقة الدراسية كيف استفادت املنشآت واحلكومات يف
جنوب رشقي آسيا من تطبيق ممارسات وتكنولوجيات اإلنتاج
األنظف واملتسم بكفاءة استخدام املوارد .وتجُ رى مفاوضات
من أجل إقامة عالقة رسمية مع رابطة جنوب آسيا للتعاون
اإلقليمي.

ويف عام  ،2011استهلت اليونيدو مرشوعا بحثيا ثالثي
األطراف مع معهد االقتصادات النامية ،وهو معهد بحثي شبه
حكومي تابع لوزارة االقتصاد والتجارة والصناعة يف اليابان،
ومعهد البحوث االقتصادية لرابطة أمم جنوب رشق آسيا
ورشق آسيا ،يستند إىل مواضع القوة لكل منظمة من أجل صياغة
توصيات عىل صعيد السياسات بشأن النمو األخرض يف بلدان
رابطة أمم جنوب رشق آسيا.

وأعلن مدير عام اليونيدو واملمثل الدائم ملنغوليا يف
شباط/فرباير عن صدور ورقة السياسات املعنونة االجتاهات
االسرتاتيجية بشأن السياسات الصناعية يف منغوليا ،التي ورد
ذكرها يف التقرير السنوي للعام املايض.

ويف آذار/مارس ،و َّقعت اليونيدو ووزارة اقتصاد املعرفة
يف مجهورية كوريا مذكرة تفاهم من أجل زيادة التعاون يف جماالت
تكنولوجيا النمو األخرض والتنمية الصناعية املنخفضة الكربون.
وستضطلع اليونيدو واملؤسسة العاملية للنمو األخرض بأبحاث
مشرتكة بشأن أثر االستثامر الصناعي األخرض عىل خلق فرص
عمل عىل الصعيد العاملي .كام تعمل اليونيدو عىل توسيع نطاق
التعاون مع املعهد الكوري ألبحاث املعايري والعلوم يف جمال
القياس .ويف فرتة الحقة من العام ،تعاونت اليونيدو جمددا مع
مجهورية كوريا عىل وضع سياسات ملكافحة الفقر يف أفريقيا.
ويف الوقت نفسه توسيع إطار التعاون الذي حظيت به البلدان
األفريقية مع مجهورية كوريا يف جمال التنمية الصناعية .واشرتكت
اليونيدو ،من خالل العمل مع املعهد الكوري لالقتصاد الصناعي
والتجارة ووزارة اقتصاد املعرفة ،يف تنظيم حلقة دراسية يف ترشين
الثاين/نوفمرب يف سيول بشأن التصنيع يف أفريقيا والرشاكة مع
مجهورية كوريا .وناقش املشاركون إرساء منصة لتبادل املعارف
يكون من شأهنا إرساء رشاكات بني القطاعني العام واخلاص
لوضع سياسات وتدابري والدخول يف رشاكات ناجعة وفعالة مع
البلدان األفريقية.

ويف ترشين الثاين/نوفمرب ،شارك املدير العام يف مؤمتر طوكيو
للصناعة اخلرضاء  2011الذي مجع نحو  500مشارك من ُبلدان
يف املنطقة ملناقشة تقدم الصناعة اخلرضاء (ملزيد من التفاصيل،
انظر الفصل  .)5واملؤمتر ،الذي ن ّظمه ٌّ
كل من اليونيدو ومكتب
ترويج االستثامر والتكنولوجيا بطوكيو ووزارة االقتصاد والتجارة
والصناعة يف اليابانُ ،ربط بمعرض INCHEM Tokyo 2011
الذي يعرض التكنولوجيات املتقدّ مة من أجل اإلنتاج الصناعي
املستدام بيئي ًا حيث عرضت اليونيدو بعض أوجه نجاحها.
وخالل العام عقد مسؤولون كبار يف اليونيدو أيض ًا سلسلة من
املشاورات مع نظرائهم اليابانيني بشأن سبل زيادة التعاون بني
اليونيدو واليابان يف جماالت مثل النمو األخرض وتنمية القطاع
اخلاص وتشجيع االستثامر وعملية مؤمتر طوكيو الدويل للتنمية
األفريقية.

وسعت اليونيدو نطاق عالقتها بالبلد
وخالل عام َّ ،2011
األكثر اكتظاظ ًا بالسكان يف العامل ،أي الصني .فقد حرض وزير
الصناعة وتكنولوجيا املعلومات منتدى فيينا للطاقة ،واتفق عىل
إرساء إطار للتعاون الطويل األجل مع اليونيدو .وأعرب ممثلون
عن حكومة شنغهاي البلدية وجامعة االقتصاد الدويل واألعامل
يف بيجني وإدارة األبحاث يف وزارة التجارة عن استعدادهم لزيادة

التعاون مع اليونيدو يف جماالت مثل تشجيع االستثامر واألبحاث
وأنشطة املحفل العاملي.

ويف أيلول/سبتمرب ،شارك املدير العام يف املعرض الدويل
اخلامس عرش لالستثامر والتجارة يف شيامني ،الصني ،بينام حرض
وفد من اليونيدو املعرض األول املشرتك بني الصني وأوراسيا
يف أورومكي ،الصني ،وكذلك يوم منظمة شنغهاي للتعاون.
كام أخذت اليونيدو عىل عاتقها التعاون مع عدد من املؤسسات
واجلامعات األخرى يف الصني .ويف أيار/مايو ،استعرض وفد من
اليونيدو ومكتب التعاون االقتصادي اخلارجي التابع لوزارة محاية

“مت ّثل بلدان رابطة أمم جنوب
شرق آسيا إىل جانب اهلند والصني

حنو نصف إمجايل سكان العامل .وإذا وُضعت
هذه اإلمكانية كقاعدة سوقية من أجل مُخرجات
اإلنتاج ومصادر مدخالت اإلنتاج يف املنطقة ،فإهنا
ميكن أن تصبح احملركات االقتصادية الدافعة
القتصاد منطقة آسيا-احمليط اهلادئ”.
فهمي إدريس ،وزير الصناعة يف إندونيسيا

البيئة يف الصني التعاون بني اهليئتني والذي يعود تارخيه لعقدين.
يمهد الطريق لتعاون مستقبيل
وو ِّقعت مذكرة تفاهم جديدة بام ِّ
ُ
حول مشاريع يف إطار بروتوكول مونرتيال بشأن املواد املستنفدة
لطبقة األوزون.
وو ِّقعت مذكرة تفاهم يف ترشين الثاين/نوفمرب أثناء املؤمتر
ُ
العام مع املركز الدويل الصيني للمبادالت االقتصادية والتقنية
التابع لوزارة التجارة ،وذلك هبدف توسيع نطاق التعاون بني
املنظمتني.

أوروبا والدول املستقلة حديث ًا
تضم منطقة أوروبا والدول املستقلة حديثا  29بلدا وهي شديدة
التنوع من حيث احلجم واملوقع والسكان والتنمية االجتامعية.
والتحديات التي تواجه املنطقة ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية حتول
فريدة وغري مسبوقة بدأت يف أوائل تسعينات القرن العرشين
وأ َّثرت يف األغلبية العظمى من البلدان .واالنتقال من نموذج

تقرير اليونيدو السنوي 2011

13

اقتصادي خم َّطط مركزيا إىل إرساء اقتصاد سوق حسن األداء هو
اهلدف الشامل للمنطقة.

ويف عام  ،2011ق َّيمت اليونيدو االحتياجات اإلنامئية
للبلدان املتلقية يف املنطقة وكذلك أولويات املساعدة اإلنامئية
للامنحني الناشئني .واستند التقييم إىل جمموعة من الوثائق
املرجعية ومراسالت مع البلدان املعنية وتقارير تقييمية لليونيدو
ووثائق صادرة عن األمم املتحدة واملفوضية األوروبية.
وأدى ذلك إىل حتديد املشاريع اإلقليمية املحتملة يف صناعتي
السيارات واألغذية الزراعية وتطوير مشاريع ختص رشكات
يف االحتاد الرويس وأرمينيا وأوكرانيا وبيالروس ومجهورية
مولدوفا وكازاخستان.

“إنَّ االقتصادات اليت تستند إىل
قاعدة تصنيعية صلبة أقل عرضة لتقلّب

أوضاع النواتج ،وت ّتسم بقدر أكرب من االستقرار،
ومتلك إمكانية أكرب لتوليد فرص العمل وتسريع
النمو االقتصادي .ويف هذا السياق ،فإنَّ قدرة
اليونيدو على إيصال خدماهتا أكثر أمهية من أي
وقت مضى”.
هانا ترويانوسكا ،وكيلة وزارة االقتصاد يف بولندا

كام واصلت اليونيدو تطوير رشاكتها مع جمموعة املانحني
الناشئني يف املنطقة والذين يشملون البلدان األعضاء اجلدد يف
االحتاد األورويب وكذلك االحتاد الرويس وتركيا .وبحلول هناية
 ،2011كان هناك  112مرشوعا تعاونيا تقنيا جاريا يف املنطقة
بميزانية إمجالية قدرها  71مليون دوالر.
وكان اجتامع املائدة املستديرة ألوروبا وجمموعة الدول
مصمام حلفز املناقشات
املستقلة حديثا ،الذي ُعقد أثناء املؤمتر العام،
َّ
بشأن الصناعات والتكنولوجيات املبتكرة من أجل مستقبل
مستدام .وشمل فريق النقاش متحدثني من أجهزة حكومية
ومنشآت جتارية وأوساط أكاديمية ومنظامت دولية .ومتحورت
إحدى املسائل الرئيسية حول كيفية رصد وتقييم التقدم املحرز
نحو انتقال صناعي أخرض يف املنطقة .ووفرت جمموعات بيانات
قابلة للمقارنة أساسا لتقييم وضع املنطقة من حيث الكفاءة يف
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استخدام الطاقة واملوارد واالبتكار اإليكولوجي .و ُقدم حتليل يف
مخس ورقات عمل.
وتساعد اليونيدو بلدان املنطقة عىل استحداث أطر جديدة
للسياسات واللوائح التنظيمية أو تعزيز القائم منها بام يؤدي
إىل كفاءة استخدام الطاقة وزيادة استخدام الطاقة املتجددة
والتكنولوجيات املنخفضة االنبعاث الكربوين .وهي تساعد
عىل بناء القدرات الرضورية وزيادة القدرة التنافسية للمنشآت،
وخصوص ًا املنشآت الصغرية واملتوسطة ،عن طريق حتسني إدارة
استهالك الطاقة واالرتقاء به إىل املستوى األمثل وزيادة استخدام
الطاقة املتجددة .وخالل عام  ،2011كانت اليونيدو نشطة يف
مخسة بلدان يف املنطقة يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام
الطاقة .وسعى مرشوع يف أوكرانيا إىل حتسني كفاءة الطاقة
والرتويج للطاقة املتجددة يف قطاع األغذية الزراعية ويف املنشآت
الصغرية واملتوسطة األخرى .وتضمنت املشاريع التي ُن ِّفذت يف
االحتاد الرويس ومجهورية مولدوفا احلدّ من انبعاثات غازات
الدفيئة عن طريق حتسني كفاءة الطاقة يف القطاع الصناعي .ويف
أرمينيا ،هيدف املرشوع إىل مساعدة األرس املستضعفة عن طريق
احلدّ من الفقر من خالل عدة سبل منها احلصول عىل خدمات
الطاقة املتنوعة ،وخصوصا الغاز احليوي .وتوىل مرشوع يف رصبيا
لتطوير الطاقة احلرارية األرضية والطاقة األحيائية من أجل
الصناعة تقييم  12مرشوعا جتريبيا من حيث جدواها االقتصادية
والتقنية .وهناك مشاريع ومبادرات إضافية يف املنطقة دخلت
حاليا مرحلة التصميم.
وعندما ُأسست الشبكة العاملية لإلنتاج األنظف واملتسم
بكفاءة استخدام املوارد ( )RECP Netيف أواخر عام 2010
(انظر الفصل  ،)5أصبحت ثامنية بلدان يف املنطقة أعضاء
مؤسسني ،وهي :أوزبكستان ،أوكرانيا ،بلغاريا ،اجلمهورية
التشيكية ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ًا ،رصبيا،
كرواتيا ،ليتوانيا .ويف رصبيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
سابق ًا ،تعاقدت اليونيدو مع املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف
املوجودة للقيام بعمليات تقييم داخل املنشآت وأنشطة ذات
صلة يف صناعات خمتارة ،بام فيها عدة صناعات تركز حتديدا عىل
إدارة املواد الكيميائية وتأجريها والتصنيع املنخفض الكربون
عىل التوايل.
واستضافت اليونيدو وفدا من كازاخستان يف نيسان/أبريل
عىل سبيل املتابعة الجتامعني ُعقدا يف حزيران/يونيه  2010وآذار/
مارس  2011بني اليونيدو ونائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة
والتكنولوجيات اجلديدة .وأتيحت للوفد الكازاخستاين فرصة
للتعرف عىل خدمات اليونيدو التعاونية التقنية ،وخصوصا تلك
التي تم حتديدها باعتبارها تلبي عىل نحو أفضل متطلبات البلد.

ويمكن للمناقشات التي جرت بني مسؤويل اليونيدو والوفد بشأن
جماالت التعاون املحتملة أن تكون بمثابة إطار لربنامج ُقطري
لليونيدو لفائدة كازاخستان .وحاملا تنتهي السلطات املناسبة يف
كازاخستان من استعراض الربامج املقدمة ،سوف ترسل اليونيدو
بعثة برجمة إىل كازاخستان ملواصلة املشاورات التقنية بشأن مسائل
خمتارة ذات أولوية.

يكون متاح ًا عرب اإلنرتنت ومفتوح ًا الستخدام اجلمهور يف عام
 .2012كام أنه سيبني كيفية استخدام بنك املعارف الصناعية
يف إطار برنامج أمريكا الالتينية والكاريبي التابع لليونيدو
للنهوض بالتعاون فيام بني بلدان اجلنوب .وسوف تستضيف
إكوادور اجتامعا آخر لفريق خرباء س ُيعقد يف كيتو حول موضوع
كفاءة استخدام املوارد والسياسات الصناعية.

واليونيدو هي الوكالة املن ِّفذة الرائدة يف إطار الصندوق
املتعدّ د األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال يف أوروبا ومنطقة
الدول املستقلة حديثا حيث يوجد  53مرشوع ًا جاري ًا يف  12بلد ًا
يف املنطقة (االحتاد الرويس ،أرمينيا ،ألبانيا ،البوسنة واهلرسك،
تركامنستان ،تركيا ،اجلبل األسود ،مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية
سابقا ،رومانيا ،رصبيا ،قريغيزستان ،كرواتيا).

ويقدِّ م بنك املعارف الصناعية يف إطار برنامج أمريكا
الالتينية والكاريبي التابع لليونيدو ،فرص ًا لتجميع املعارف
واملوارد يف املنطقة .ويضطلع بدور هام يف الرتويج خلدمات
اليونيدو .وقد و َّلد البنك ،الذي ُأ ِّسس يف عام  23 ،2009معاملة
معرفية ،تعادل  60أسبوع ًا من املشورة التقنية املقدمة من خرباء
يف خمتلف جماالت التنمية الصناعية .ففي عام  ،2011عىل سبيل
املثال ،تل ّقت كوستاريكا مساعدة من رشكة نمساوية يف جمال
اإلنتاج األنظف .وداخل نطاق قارة أمريكا الالتينية ،و َّفرت
رشكة تيوكايل فالورز يف كولومبيا مشورة متخصصة عن طريق
وزارة الصناعة والتجارة لرابطة منتجني يف باراغواي بشأن تطوير

منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي
خالل األعوام املاضية ،شهدت بلدان منطقة أمريكا الالتينية
والكاريبي نمو ًا اقتصادي ًا مطرد ًا نتيجة للعدد املتزايد من فرص
التجارة واالستثامر .وتُرجم ذلك إىل زيادة يف فرص العمل
وحتسن يف املستويات املعيشية ،وإن بقيت جيوب متنامية من الفقر
ّ
يف معظم بلدان املنطقة إن مل يكن مجيعها .وتضطلع اليونيدو بدور
العامل املح ِّفز حيث تساعد عىل توليد النمو االقتصادي وزيادة
القدرة الصناعية عن طريق دعم احلكومات والقطاع اخلاص
لتحقيق اإلنتاج الصناعي التنافيس وتطوير الرشاكات الصناعية
الدولية والنهوض باإلنتاج الصناعي املتسم بالعدالة االجتامعية
واملراعي لالعتبارات البيئية.

والرشاكة هي مفتاح النجاح املستقبيل يف هذه املنطقة
الرسيعة النمو .ويف عامي  2006و ،2007اتفق اجتامعان
لفريقي خرباء تابعني ملجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي
ُعقدا يف فيينا عىل برنامج إقليمي يبني جماالت اهتامم حمدّ دة
للتعاون التقني يف البلدان التسعة عرش املشاركة .واتفق اجتامع
ثالث لفريق خرباء مشرتك بني اليونيدو وجمموعة دول أمريكا
الالتينية والكاريبيُ ،عقد يف كوستاريكا أوائل عام 2011
ملناقشة القدرة التنافسية يف الصناعات الزراعية ،عىل استحداث
وأهم الرشكاء
منرب إلكرتوين لتبادل املعارف بني اليونيدو
ّ
املؤسسيني والتقنيني يف املنطقة .وسيشمل ذلك معلومات عن
اخلدمات التقنية التي تقدمها اليونيدو يف جماالت مثل بناء
القدرات التجارية واإلدارة البيئية وتطوير االحتادات التصديرية
والنهوض باألعامل التجارية والتكنولوجيا واالستثامرات
والطاقة املتجدّ دة وكذلك معلومات حول اخلدمات املالية
التي تقدّ مها املؤسسات اإلنامئية الرشيكة .واملنرب اجلديد سوف

“إنَّ بنك املعارف الصناعية أثبت
قدْره كآلية ذات قيمة عظيمة للتعاون فيما بني
بلدان اجلنوب  ....وقد ا ّتسع نطاقه ليشمل
مناطق أخرى ،وهو يضمّ اآلن مؤسسات ومنشآت
حتظى خبربة ودراية ختتلفان عمّا هو متاح لدى
أمريكا الالتينية والكاريبي».
كلمة جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي
أمام املؤمتر العام
سلسلة قيمة الزهور (كمنتج مقطوف وحمصود وهنائي) .ويف
جمال الكيمياء الصناعية ،قدمت جامعة برشلونة ،إسبانيا ،الدعم
للمعهد الوطني للتكنولوجيا الصناعية يف األرجنتني بمامرسات
حمسنة يف إنتاج الغذاء واملواد الكيميائية .وكانت املسائل املرتبطة
ّ
بتشجيع االستثامر والتجارة موضوع تعاون بني الشبكة الوطنية
ملعلومات االستثامر يف وزارة التنمية والصناعة والتجارة يف
الربازيل ومركز االستثامر والتجارة يف والية سينالوا ،املكسيك،
يف كانون األول/ديسمرب .ويف كانون األول/ديسمرب 2011
أيض ًا ،ساعدت رابطة ( STE Franceوهي رابطة طوعية من
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املهنيني املتقاعدين) غرفة جتارة كوسكو ،بريو ،عىل تعزيز القدرة
التنافسية واإلدارة املستدامة وتطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة
املنتجة للمنسوجات واملالبس.
واملبادرة األخرى للتعاون فيام بني بلدان اجلنوب يف
املنطقة هي احللقة الدراسية بشأن الطاقة احلرارية األرضية التي
عقدت يف املكسيك واجلولة الدراسية للمشاركني من بلدان
خمتلفة يف رشق أفريقيا كجزء من مبادرة اليونيدو للتعاون يف
جمال الطاقة املتجددة داخل املنطقة من أجل االستخدامات
الصناعية واإلنتاجية .وترد معلومات تفصيلية يف القسم اخلاص
بالطاقة املتجدّ دة من الفصل .5
وحترص اليونيدو ،من أجل ضامن أن تتناسب خدماهتا بدقة
مع احتياجات عمالئها ،عىل متابعة التطورات السياسية واالجتامعية
واالقتصادية داخل فرادى البلدان .ومن أجل االستجابة عىل نحو
أفضل لشواغل بلدان جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي،
قررت اليونيدو أن جتري مشاورات وطنية وإقليمية منتظمة مع
منتدى  ،Círculo de Montevideoوهو منتدى دائم ألكاديميني
ومقرري سياسات وقادة لوكاالت دولية وشخصيات قيادية عاملية.
ّ
ويف هذا السياق ،دعت اليونيدو املنتدى لعقد دورته السنوية يف فيينا
بالتزامن مع منتدى فيينا للطاقة وجملس التنمية الصناعية التابع

ضم الرئيس هاينز
لليونيدو .وحرض وفد رفيع املستوى من النمساَّ ،
فيرش والوزير االحتادي للشؤون األوروبية والدولية يف النمسا،
مايكل سبيندليغر ،بعض اجللسات إىل جانب ممثلني من القطاع
اخلاص .وركزت التوصيات النامجة عن االجتامعات ،ضمن مجلة
أمور ،عىل متهيد الطريق لقيام اقتصاد أخرض عن طريق تعزيز
التعاون والرشاكات عىل املستوى الدويل والتصدي للفقر عىل نحو
واضح األهداف يف القطاع اإلنتاجي وتوفري سبل احلصول عىل
الطاقة للجميع .وعىل سبيل املتابعةُ ،عقد اجتامع مائدة مستديرة
يف كانون األول/ديسمرب حول موضوع الصناعة اخلرضاء باعتباره
أحد أحداث الدورة الرابعة عرشة للمؤمتر العام .و ُن ِّظم االجتامع
بالتعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية ،بام فيها املنظومة االقتصادية
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي .وشاركت بصفة متحدّ ث جهات رفيعة
املستوى من الربازيل واملكسيك والنمسا إىل جانب وزيري الصناعة
يف إكوادور وكوستاريكا.
وسوف يقدّ م صندوق استئامين لليونيدو لألنشطة الربناجمية
التي تستهدف البلدان الفقرية يف أمريكا الالتينية والكاريبي،
تأسس خالل املؤمتر العام ،الدعم فيام خيص اخلدمات يف املجاالت
َّ
التي هتم املنطقة بصفة خاصة (انظر أعاله).

مشروع أطلقته اليونيدو يف نيكاراغوا ،يف عام  ،2011سيساعد
اجملتمعات احمللية الضعيفة يف هذا البلد على حتقيق درجة أكرب
من االكتفاء الذاتي يف جمال إنتاج األغذية .ويش ّكل األمن الغذائي
حتدّياً للمجتمعات احمللية الفقرية اليت تعاني من سوء التجهيز يف
سعيها للتغلّب على الصدمات االقتصادية واملناخية والصحية.
وهتدف اليونيدو إىل تطوير مهاراهتم اإلنتاجية والتجهيزية لزيادة
فرصهم يف العمل سواء يف املزارع أو خارجها ولتعزيز قدراهتم على
االندماج يف األسواق احمللية واإلقليمية.
الصورة :اليونيدو
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اليونيدو ووسائل اإلعالم
أتاح عام  2011العديد من الفرص إلبراز صورة اليونيدو عىل املأل.
فقد شاهد ماليني املشاهدين من مجيع أنحاء العامل املدير العام لدى
مشاركته يف نقاش متعمق حول سبل تطوير القدرة الكهربائية يف
القرن احلادي والعرشين .وقد تم تصوير النقاش ،الذي أدارته زينب
بدوي من هيئة اإلذاعة الربيطانية (يب يب يس) ،أثناء منتدى فيينا للطاقة
يف حزيران/يونيه ،و ُبث يف آب/أغسطس عرب اإلذاعتني العامليتني
املرئية واملسموعة ملحطة يب يب يس .وكان املناقشون والكثري من
احلضور خرباء ذوي حجية يف املسائل ذات الصلة بالطاقة وسامهوا
يف أن يتسم تبادل وجهات النظر باحليوية .وحاز منتدى فيينا للطاقة
نفسه (انظر ا َمل ْل َمح اخلاص يف الفصل  )5عىل اهتامم واسع النطاق
من وسائل اإلعالم حيث غ ّطى ما يزيد عىل  200صحايف مسجل
و 40طاقم تصوير الكلمة الرئيسية التي ألقاها حمافظ والية كاليفورنيا
السابق أرنولد شفارتسينيغر .وحظيت اليونيدو بتغطية تليفزيونية
عاملية مرة أخرى قرب هناية العام عندما ب َّثت حمطة يس إن إن إعالن
اليونيدو اإلعالمي بشأن الصناعة اخلرضاء سواء قبل الدورة السابعة
عرشة ملؤمتر األطراف أو أثناءها (انظر أعاله).
وأفىض اهتامم وسائل اإلعالم املتزايد باليونيدو إىل عدد من
املقابالت مع املدير العام تم ترتيبها مع مذيعني بارزين يف حمطات

شهد عام  2011إطالق النسخة الصينية من جملة
اليونيدو الفصلية .Making It

تليفزيونية .وأتاح العمل مع رشكات اإلنتاج التليفزيوين إنتاج
ّ
املصورة التي تلقي الضوء عىل
وبث عدد من الرسائل اإلخبارية
ّ
إنجازات اليونيدو ميدانيا من خالل قصص وقعت أحداثها يف
قارات خمتلفة وجيري فيها التأكيد عىل الزاوية اإلنسانية.
ّ

وعىل مدار السنة استقطبت اليونيدو انتباه وسائل اإلعالم
بشأن عدد من األحداث الرئيسية ،بام فيها مؤمتر وزراء الصناعة
األفريقيني يف آذار/مارس ،ومؤمتر األمم املتحدة الرابع املعني
بأقل البلدان نمو ًا يف أيار/مايو ،ومنتدى القطاع اخلاص التابع
لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب ،وإطالق معهد اليونيدو
اجلديد يف أيلول/سبتمرب (انظر امل ْل َمح اخلاص ،الفصل ،)6
والدورة الرابعة عرشة للمؤمتر العام لليونيدو ،والدورة السابعة
عرشة ملؤمتر األطراف .كام شاركت اليونيدو مشاركة وثيقة يف
التحضريات لعام  2012باعتباره العام الدويل للطاقة املستدامة
ووزعت مواد تروجيية يف أحداث حمددة ،بام فيها مؤمتر
للجميعُ .
طوكيو للصناعة اخلرضاء ويوم التصنيع يف أفريقيا .وصدرت
بنجاح األعامل التجارية الزراعية من أجل رخاء أفريقيا ،وهي
دراسة جديدة لليونيدو ُأعدت عام  ،2011يف باريس وتونس
وواشنطن العاصمة كجزء من محلة منارصة عاملية للرتويج لتنمية
األعامل التجارية الزراعية كسبيل نحو رخاء أفريقيا .ويف الوقت
نفسه ،عمل فريق اليونيدو املعني باالتصاالت والدعوة إىل

شارك يف هذا النقاش الذي دار يف برنامج أخبار العامل حملطة بي بي سي وتو ّلت
إدارته اإلعالمية زينب بدوي؛ وزير الطاقة يف جنوب أفريقيا ديبو بيرتز ،ورئيس
جلنة الطاقة الذرية يف اهلند سريكومار بانريجي ،ورئيس الرابطة األوروبية للطاقة
الصورة :اليونيدو
املتجدَّدة بيرت دوريغي ،واملدير العام لليونيدو.
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املنارصة عىل نحو وثيق مع مكتب املتحدث الرسمي باسم األمني
العام وإدارة شؤون اإلعالم يف نيويورك.

وزعت اليونيدو ما يزيد عىل  150بيان ًا
وخالل السنةَّ ،
صحفي ًا ومقاالً حتقيقي ًا عىل وسائل اإلعالم .وحدَّ ثت موقعها
يضم كماّ أكرب من املواد املتعددة الوسائط ،بام
الشبكي بحيث
ّ
ّ
البث الرقمي والصور؛ وموقع
فيها أفالم الفيديو وملفات
اليونيدو الشبكي ( )www.unido.orgمتاح اآلن باللغتني
الفرنسية واإلسبانية عالوة عىل اإلنكليزية .كام شهدت السنة قيد
توسع ًا يف حضور اليونيدو يف وسائط اإلعالم االجتامعية
النظر ّ
(الفيسبوك ويوتيوب) ،يف حني استقطب حساهبا عىل تويرت أكثر
من  4 000متابع جديد.
وشملت املواد اإلعالمية املطبوعة خالل السنة إصدارات
جديدة من املجلة الذائعة الصيت ( Making Itالتي متت مؤخر ًا
ترمجتها إىل الصينية إضافة إىل الفرنسية واإلسبانية) والرسالة
اإلخبارية الفصلية يونيدو تايمز ،بينام ُعرضت مقاالت حتقيقية
جديدة يف املوقع الشبكي .و ُأعدت سلسلة من املطويات التي
تسلط الضوء عىل رشاكات مع االحتاد األورويب واالحتاد األفريقي
إىل جانب مانحني رئيسيني.
وكان أحد املستجدات التي شهدها العام إعداد صحائف
وقائع حول املشاريع التي اضطلعت هبا اليونيدو .وإىل اآلنُ ،أعدّ
ما يزيد عىل  80صحيفة وقائع ،وهناك صحائف أخرى كثرية يف
طور اإلعداد .واستمر العمل عىل إعداد كتاب قادم بشأن اليونيدو
ُينتظر أن تصدره دار روتليدج للنرش يف حزيران/يونيه .2012
وقدَّ مت اليونيدو عروضا إيضاحية ألكثر من 1 000
مقرها بفيينا بام سمح هلم باكتساب فهم أوسع لعمليات
زائر يف ّ
املنظمة .ولضامن أن تصل أخبار إنجازات اليونيدو إىل أقىص
أطراف املعمورة ،قدَّ مت اليونيدو دورة تدريبية بشأن التعامل
والتواصل الف ّعالني مع وسائل اإلعالم لفائدة ممثيل اليونيدو
خالل شهري ترشين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب.

اليونيدو والقطاع اخلاص
شهد التعاون بني اليونيدو والقطاع اخلاص نمو ًا منتظ ًام عام ًا
تلو اآلخر .وتتضمن الفقرات التالية أمثلة معدودة عىل حاالت
أحدث فيها هذا التعاون ،أو سوف حُي ِدث ،فرقا الفتا لالنتباه يف
حياة بعض القطاعات األفقر يف املجتمع .وهناك أمثلة أخرى
يمكن االطالع عليها يف الفصول الالحقة من هذا التقرير.

تعاين السلفادور ،التي يزيد عدد سكاهنا بدرجة طفيفة
عىل  5.7ماليني نسمة ،عجز ًا يف املساكن يصل إىل نحو نصف

18

قيـم
اليونيدو :شريك ّ

مليون مسكن .ويف منطقة سان سلفادور الكربى ،التي يقطنها
جتمع تفتقر
ربع سكان البلد ،حددت السلطات أكثر من ّ 1 700
إىل أبسط اخلدمات األساسية .ويف متوز/يوليه ،و َّقعت اليونيدو،
باالشرتاك مع برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ومركز األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية ،اتفاق تعاون مع رشكة هولسيم املتعددة
املوردين
اجلنسيات الكائنة يف سويرسا  -وهي واحدة من أكرب ِّ
العامليني لإلسمنت والركام واخلرسانة اجلاهزة واألسفلت -
لرشح أساليب البناء املستدامة للعامل واملتاجر التي تبيع مواد
البناء .و ُأسست رشكة للتمويل البالغ الصغر لتقديم القروض
لألرس املنخفضة الدخل املهتمة بتحسني بيوهتا .واملرشوع موله
صندوق حتقيق األهداف اإلنامئية لأللفية الذي أسسته حكومة
إسبانيا وصنفته أمانة صندوق حتقيق األهداف اإلنامئية لأللفية
األفضل من بني مشاريع تنمية القطاع اخلاص .وبعض مشاريع
املنظمة األكثر فعالية هي تلك التي تعالج مشكلتني .ففي
السلفادور ،عىل سبيل املثال ،يالحظ َّ
أن املساعدة املقدمة إىل
املنشآت الصغرية واملتوسطة التي تبيع مواد البناء ال ت ِ
ُعاون عىل
حتسني إنتاجية املنشآت وتعزز التنمية االقتصادية املحلية فحسب،
بل إهنا متكِّن أيضا القطاعات األفقر يف املجتمع من حتسني
أوضاعها املعيشية عن طريق بناء منازهلا اخلاصة أو االرتقاء هبا.
متهد الطريق لرتتيبات رشاكة يف
وجتربة السلفادور ّ
مؤهلة ألن ّ
املستقبل مع مركز األمم املتحدة للمستوطنات البرشية يف بلورة
برامج مماثلة ملؤازرة الفقراء.

وارتقت اليونيدو وجمموعة مرتو بالتزامهام املشرتك يف
إطار احتفال رسمي جرى يف دوسلدورف ،أملانيا ،يف أيلول/
سبتمرب .فقد و َّقع مدير عام اليونيدو ورئيس جملس إدارة رشكة
مرتو املسامهة ورئيسها التنفيذي ،إيكهارد كورديس ،اتفاقا
جديدا بشأن خمطط لتنمية الرشاكات املؤازرة للفقراء والشاملة
للموردين فرص دخول
بني القطاعني العام واخلاص حيث تتاح
ِّ
أسواق جديدة مربحة وإقامة صالت جتارية طويلة األجل مع
املشرتين املحتملني .واألثر املبارش هلذا التعاون هو زيادة فرص
العمل والدخل وتوافر سالمة األغذية واملنتجات باإلضافة إىل
املوردين
االرتقاء باجلودة والسالمة من أجل تعزيز فرص دخول ِّ
إىل األسواق .وأنتجت جمموعة مرتو ،للتعريف برشاكتها مع
اليونيدو ،رشيطا مصورا مدته مخس دقائق ُيعرض عىل نحو بارز
يف موقعها الشبكي.
واتفقت اليونيدو وجمموعة مرتو ،استنادا إىل جتربتهام يف
مرص ،وجتربتهام األحدث عهد ًا يف االحتاد الرويس واهلند ،عىل
واملوردين يف القطاعني
تقديم دورات تدريبية لفائدة املنتجني
ِّ
الغذائي وغري الغذائي عىل السواء يف إندونيسيا وباكستان
وتركيا والصني وفييت نام وكازاخستان .ويف جنوب أفريقيا،
ساعدت اليونيدو مجعية تعاونية من صغار املنتجني املحليني للنبيذ

املدير العام لليونيدو ،ورئيس جملس اإلدارة
والرئيس التنفيذي األول لشركة مرتو إيكهارد
كوردس (،)METRO AG, Eckhard Cordes
و ّقعا يف أيلول/سبتمرب على اتفاق جديد يتعلق
مبخطط تنمية لصاحل الفقراء يف إطار شراكة
بني القطاع العام والقطاع اخلاص.
الصورة :مرتو

ومنتجات البستنة عىل إقامة صالت جتارية مع مرتو ،وهي تربط
مساعدهتا ملجموعات األعامل التجارية الزراعية الناشئة بأكاديمية
الزراعة يف جنوب أفريقيا ،وهي منظمة غري حكومية حملية ،من
املوردين
خالل تنمية سلسلة اإلمداد لصالح الفقراء وتعزيز
ِّ
وإمكانية التع ّقب .ونبيذ شرياز جنوب أفريقيا لعام  2010الذي
أنتجته اجلمعية التعاونية متاح اآلن يف متاجر مرتو بأوروبا.

املوردين
وتتوقع اليونيدو إطالق برنامج جديد لتنمية
ِّ
يوسع النطاق
املستدامني يف جنوب رشق آسيا يف عام  2012بام ِّ
ليشمل بلدانا جديدة ومشرتين جددا .وتتفاوض اليونيدو حاليا
مع جمموعات رائدة أخرى يف جمايل جتارة التجزئة والصناعات
ووملارت إلرساء
التحويلية مثل إيون وجمموعة أوشان وميغروس ُ

املوردين املستدامني يف االحتاد الرويس
رشاكات من أجل تنمية ِّ
وماليزيا وعدد من البلدان يف أفريقيا.

َّ
إن إجراءات التعبئة والتغليف السليمة ال تساعد عىل
املحافظة عىل الغذاء ومحايته فحسب ،وإنام تساعد أيضا عىل
نقله وتوزيعه وتسويقه .والرتويج لتكنولوجيات سالمة األغذية
يف البلدان النامية هو هدف جائزة جديدة أطلقها يف أيار/مايو
مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا التابع لليونيدو يف إيطاليا،
بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي .و ُأعلن عن جائزة ابتكار
التكنولوجيا من أجل السالمة الغذائية يف البلدان النامية أثناء
املعرض التجاري للمعاجلات والتعبئة والتغليف (إينرتباك) يف
دوسلدورف ،أملانيا.
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اليونيدو تقود ختضري الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف

ومت ّثلت املهمة اهلائلة اليت أسندهتا حكومة جنوب أفريقيا
ومرفق البيئة العاملية إىل اليونيدو قبل املؤمتر أساساً يف
"ختضري" احلدث ،وخصوصا مكان انعقاده ،مع إظهار التزام
جنوب أفريقيا باحلد من انبعاثات غازات الدفيئة .وعملت
اليونيدو وحكومة جنوب أفريقيا يف وقت قياسي لتحقيق ما
أصبح مشروعا ذائع الصيت يشمل االتصال وإذكاء الوعي؛
والنقل العام غري اآليل؛ ومسابقة "التكنولوجيا النظيفة"،
وتسخني املياه بالطاقة الشمسية من أجل العيادات الريفية.
واخنرطت اليونيدو يف جمموعة من األنشطة داخل مدينة
ديربان وخارجها.

وغريهم من أصحاب املصلحة بفرص تقليص البصمة
اإليكولوجية للحدث إىل احلد األدنى .كما سلط الضوء
على أنشطة وإجنازات الشراكة بني جنوب أفريقيا ومرفق
البيئة العاملية ،وعرَّف بأفضل ممارسات الربنامج الوطين
للتخضري يف جنوب أفريقيا ،وتدارس املنافع البيئية العاملية
واحمللية على حد سواء لألنشطة املستمرة ،مبا فيها اإلضاءة
واألجهزة ذات الكفاءة من حيث استخدام الطاقة ،ونظام
النقل احلضري املنخفض الكربون ،والكفاءة يف استخدام
املوارد مبا يف ذلك املياه النظيفة وزيادة استخدام الطاقة
املتجددةُ .
وطبع جواز سفر أخضر ووُزّع على الوفود املشاركة
يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف وأفراد اجلمهور
وكذلك رئيس جنوب أفريقيا وغريه من كبار املسؤولني .والقى
شريط مصوّر بشأن مشاريع مرفق البيئة العاملية املن ّفذة يف
جنوب أفريقيا اهتماما كبريا يف الركن اخلاص باليونيدو أثناء
احلدث .وكجزء من املشاريع الرتاثية ،دعمت اليونيدو ومرفق
البيئة العاملية "خلية النحل احلية" ،وهو مشروع مبتكر أقيم
يف حديقة ديربان النباتية ويشرتك فيه املعهد الوطين للتنوع
البيولوجي يف جنوب أفريقيا وبلدية إيثيكويين واحتاد احلدائق
النباتية يف ديربان .وهو نظام إيكولوجي ذاتي اإلدامة يف شكل
كوخ تقليدي خللية حنل لدى قبائل الزولو .وسيصبح اإلطار
املصنوع من الصلب واخلرسانة "جدراناً حية" تضم جمموعة
مذهلة من النباتات احمللية .وتبيّن خلية النحل احليّة كيف
أن النظم اإليكولوجية الصحية قد مت ّكن اجملتمع من التصدّي
لتأثريات تغيّر املناخ.

التوعية

مسابقة التكنولوجيا النظيفة

كان املكوّن األول للمشروع مصمَّما لزيادة الوعي بني املشاركني
يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف والسكان احملليني

ويف إطار املكوّن الثاني للمشروعَّ ،
نظم املركز الوطين لإلنتاج
األنظف يف جنوب أفريقيا مسابقة لالبتكار يف جمال

عُقدت الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغيّر املناخ والدورة السابعة ملؤمتر
األطراف ،اللتان كانتا مبثابة اجتماع األطراف يف بروتوكول
كيوتو ،من  25تشرين الثاني/نوفمرب إىل  9كانون األول/ديسمرب
يف ديربان ،جنوب أفريقيا .وكان االجتماع هو ثاني أكرب اجتماع
من نوعه وكانت تلك هي املرة األوىل اليت يُعقد فيها مؤمتر
األطراف يف أفريقيا جنوب الصحراء .ويُعدّ االجتماع ،من
أوجه عدّة ،نقطة حتوّل مهمّة يف املفاوضات العاملية بشأن تغري
املناخ .واختُتم بقرار األطراف اعتماد اتفاق قانوني عاملي بشأن
تغيّر املناخ يف أسرع وقت ممكن ،ومبا ال يتعدّى عام .2015
وقالت رئيسة دورتي املؤمترين ميت نكوانا-ماشاباني" :إنّ ما
أجنزناه يف ديربان سيكون له دور رئيسي يف إنقاذ الغد ،اعتبارا
من اليوم".
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قيـم
اليونيدو :شريك ّ

التكنولوجيا النظيفة لتحديد املنشآت الصغرية واملتوسطة
القائمة على "التكنولوجيا النظيفة" .ودُعي روّاد األعمال
لتقديم مقرتحات من شأهنا خلق وظائف وتقديم منتجات
حمسَّنة وإدخال خدمات جديدة .وكانت املسابقة مصمَّمة
لتشجيع إمكانيات التكنولوجيا النظيفة املبتكرة يف جنوب
أفريقيا .ومشلت مسابقة عام  2011فئات ثالثاً هي :كفاءة
استخدام الطاقة ،والطاقة املتجددة ،واملباني اخلضراء ،مع
مسارين حمتملني مها :تكنولوجيات التقدم السريع ،وتكيف
التكنولوجيا املبتكرة .ومُنح املتسابقون يف الدور النهائي جوائز
خالل حفل عشاء حضرته شخصيات بارزة من احلكومات
والقطاع اخلاص والشركاء يف التنمية ،مبا فيها حزمة من املنح
وخدمات جمّانية لدعم األعمال اليت يقدّمها شركاء القطاع
اخلاص يف جنوب أفريقيا وأماكن أخرى .وتعمل اليونيدو
ومرفق البيئة العاملية حاليا على تكرار هذه التجربة الناجحة
على نطاق أوسع من خالل تنظيم مسابقة عاملية للتكنولوجيا
النظيفة .أمّا مسابقة التكنولوجيا النظيفة ،فسوف تُعقد اآلن
كحدث سنوي يف جنوب أفريقيا ،كأحد املشاريع التذكارية
للدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف ،بدعم من النظراء
الوطنيني وكذلك الشبكات الدولية والشركاء الدوليني يف
جمال التكنولوجيا النظيفة.

ركوب الدراجات اليوم من أجل غد أفضل
أتيحت للمندوبني الذين حضروا الدورة السابعة عشرة
ملؤمتر األطراف فرصة القيام بدورهم صوب تقليص البصمة
اإليكولوجية للمؤمتر إىل احلد األدنى .فبدالً من استخدام
املركبات اآللية يف التنقل داخل منطقة املؤمتر ويف الذهاب
إىل وسط املدينة والعودة إىل منطقة املؤمتر أمكن للمندوبني
استئجار واحدة من  300دراجة وُ ّفرت مبنحة من مرفق البيئة

العاملية بالتعاون مع بلدية إيثيكويين .وبعد املؤمتر ،وُزّعت بعض
الدراجات على املدارس واجملتمعات احمللية ،بينما أصبحت
البقية إحدى معامل مبادرة ديربان للنقل األخضر داخل املدينة.
وتأمل املدينة يف إرساء شراكة بني القطاعني العام واخلاص
لتشجيع جتارة تأجري الدراجات للسياح والسكان احملليني .كما
سيستكشف املشروع اآلفاق الطويلة األجل لتصنيع الدراجات
وغريها من نظم النقل البديلة املنخفضة الكربون يف مناطق
املنتجعات وتوزيعها وصيانتها.

قوة مشس جنوب أفريقيا
يف إطار املكوّن الرابع ملشروع اليونيدو ،رُ ّكبت نظم لتسخني
املياه بالطاقة الشمسية يف  19عيادة صحية ريفية يف مقاطعة
كوازولو-ناتال .ويف  8كانون األول/ديسمرب ،زار رئيس جنوب
أفريقيا جيكوب زوما ،ومديرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
هيلني كالرك ومدير عام اليونيدو قرية إيليميب اليت تُعَدّ
منوذجاً للمشروع .وتضمّ القرية ،اليت تبعد حنو  70كيلومرتاً
عن ديربان ،نُ ّظما لتسخني املياه بالطاقة الشمسية لفائدة
املدارس واملستشفيات ،وهي مثال جيد على دور الطاقة
املتجددة يف حتسني تقديم اخلدمات الصحية مع احلدّ يف
الوقت نفسه من البصمة اإليكولوجية للدورة السابعة عشرة
ملؤمتر األطراف .كما استفادت املساكن القريبة من العيادة
من الطاقة املتجدّدة والتكنولوجيات املتّسمة بكفاءة استخدام
الطاقة .ومت ّكن املشاركون يف مؤمتر األطراف من تقدير تأثري
تلك النظم ُ
وطلب إليهم اإلسهام على أساس طوعي يف زيادة
هذا النوع من املشاريع من أجل احلدّ من االنبعاثات اإلضافية
ذات الصلة باملشاركة يف مؤمتر األطراف وتشجيع تركيب
نظم طاقة متجدّدة يف املقاطعة كلها وكذلك يف مقاطعات
أخرى من جنوب أفريقيا.
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›› إنَّ اليونيدو تُحدث فارقاً حقيقياً
يف حياة الناس يف بلدان العامل أمجع .وبفضل ما
تتم ّتع به من دعم وتوجيه إداريني متينني تستطيع
اليونيدو تنفيذ براجمها بفعالية.

02
اليونيدو :مديرة فعَّالة
ختصّص اليونيدو ،بصفتها منظمة ُتعنى بتوفري خدمات إمنائية ،معظم مواردها إلسداء التعاون التقين واملشورة
السياساتية إىل زبائنها من البلدان .وترد يف الفصول التالية حملة عامة عن هذه األنشطة ،باالقرتان مع أمثلة
عديدة على اجملاالت اليت ُتحدث فيها اليونيدو تغيري ًا حقيقي ًا يف حياة الناس يف ش ّتى بلدان العامل .لكن لوال
الدعم اإلداري القوي والتوجيه السديد ملا استطاعت اليونيدو أن تنفّ ذ براجمها تنفيذ ًا فعّا ً
ال .ويشرح هذا
الفصل الدور احلاسم الذي تضطلع به ش ّتى اجلوانب اإلدارية يف اليونيدو.

اإلدارة التنفيذية
ُيعترب املجلس التنفيذي ،الذي يتوىل املدير العام تشكيله ورئاسته ،أعىل أجهزة أمانة اليونيدو املسؤولة عن النظر يف مسائل السياسات
البت يف السياسات واالسرتاتيجيات
والربنامج واإلدارة واختاذ قرارات بشأهنا .وقد عقد هذا املجلس  25اجتامع ًا يف عام  2011بغرض ِّ
جملس إداري برئاسة املدير العام مرة
ختص اليونيدو كلها ،ورصد واستعراض أداء املنظمة يف أنشطتها كافة .كام جيتمع ٌ
واألولويات التي ّ
ّ
كل ثالثة أشهر تقريب ًا.
الست اجلديدة
وناقش املوظفون األقدمون الذين شاركوا يف معتكف املجلس اإلداري يف شباط/فرباير  2011األولويات اإلدارية
ّ
التي عرضها املدير العام .وتتعلق تلك األولويات بفعالية تنفيذ برنامج إدارة التغيري؛ ودمج مكاتب اليونيدو امليدانية داخل شعبة تطوير
الربامج والتعاون التقني وتوسيع مشاركة تلك املكاتب يف تأدية التعاون التقني؛ وتوطيد شعبة البحوث االسرتاتيجية وضامن النوعية
والدعوة إىل املنارصة التي ُأنشئت حديث ًا؛ وإبراز دور اليونيدو ضمن آليات منظومة األمم املتحدة ك ّلها وحتسني صورة اليونيدو عىل صعيد
البلدان؛ وتعزيز أخالقيات التعامل ونظم املساءلة يف اليونيدو .وأسفرت تلك املناقشة عن وضع خطة عمل وافق عليها املجلس التنفيذي
يف آذار/مارس وعرضت عىل شبكة اإلنرتانت التابعة لليونيدو يف نيسان/أبريل .وتوىل املدير العام ،عىل امتداد السنة ،رصد التقدّ م املحرز
استعراض شامل لتلك اخلطة.
يف تنفيذ خطة العمل ،ويتوقع أن جيرى خالل عام 2012
ٌ

إدارة التعاون التقين
للعام الثاين عىل التوايل ،شهدت السنة املستعرضة مستوى مرتفعا مل يسبق مثيله من األموال املحشودة .وبلغ صايف الزيادة يف األموال
املخصصة مليزانيات املشاريع احلالية  247.5مليون دوالر ،وهي زيادة تفوق بنسبة  36يف املائة مستوى عام  2010الذي كان يف حدِّ ذاته
ّ
مستوى قياسي ًا ،مُ
وت ِّثل  -بفارق كبري  -أعىل زيادة شهدها تاريخ اليونيدو .وباملثل ازداد حجم األموال املحشودة ،بام يف ذلك األموال التي
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ستُسدَّ د يف املستقبل بموجب االتفاقات املو َّقعة مع إضافة األموال
القابلة للربجمة التي أتاحها املانحون ،بنسبة تفوق  25يف املائة،
حيث ارتفع من  183.6مليون دوالر يف عام  2010إىل 230
مليون دوالر يف عام .2011
وعىل الرغم من الزيادة التي شهدها احلجم الفعيل خلدمات
املشاريع املقدَّ مة خالل العام حيث ارتفعت قيمتها من 153.5
مليون دوالر إىل  166.7مليون دوالر ،وهي أعىل قيمة عىل
اإلطالق شهدها تاريخ اليونيدو ،فقد أتاحت تلك الزيادة يف
األموال املخصصة زياد َة حافظة املشاريع والربامج قيد النظر
بقيمة قياسية بلغت  63.3مليون دوالر لتصل إىل 448.8

مليون دوالر .ومن شأن هذا املستوى الباهر أن يمهد الطريق أمام
زيادة صحية أخرى يف حجم خدمات التعاون التقني املقدَّ مة يف
األعوام املقبلة.
يف أثناء العام استعرضت جلن ُة املوافقة والرصد وثائق
مشاريع وبرامج مصوغ ًة صياغة كاملة عالوة عىل تنقيحات كربى
مليزانية بعض املشاريع .وعقدت اللجنة  34اجتامع ًا استعرضت
خالهلا  211مقرتح ًا بشأن مشاريع وبرامج حيث بلغت نسب ُة
موافقتها اإلمجالي ُة عليها  79يف املائة .ويبينِّ اجلدول الوارد أدناه
تفاصيل قرارات اللجنة ،يف حني يبينِّ الشكالن  3و 4توزيع
املقرتحات حسب املناطق وحسب املجاالت املواضيعية.

الشكل  -1أموال اليونيدو املتاحة لتنفيذ مشاريع الحقة (مباليني الدوالرات)
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اجلدول  -1املقرتحات اليت استعرضتها جلنة املوافقة والرصد يف عام 2011

		
(أ) :نوع املقرتحات املعروضة على اللجنة
النوع
مشاريع جديدة

عدد املقرتحات
136

مشاريع من ّقحة
طلبات متويل

4
71

اجملموع:

211

(ب) :القرارات اليت اختذهتا اللجنة

القرارات
النسبة املئوية
ووفق عليه بصيغته املطروحة
%64
رهناً بتنقيحه
يلزم إعادة طرحه
%2
أُرجىء البتّ فيه
%34
مل يُوا َفق عليه
%100

عدد املقرتحات النسبة املئوية
%46
97
%33
70
%4
9
%15
31
%2
4
%100
211
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23%

املستقلة حديثاً
أوروبا والدول
Europe
and NIS

أفريقيا
Africa

andاهلادئ
واحمليط
آسيا
Asia
Pacific

والكاريبي
andالالتينية
أمريكا
Latin
America
Caribbean

واألقاليمي
العاملي
الصعيد
Global
and
Inter-regional

Regionالعربية
املنطقة
Arab

40%
8%
7%
5%

17%

الشكل  -4جلنة املوافقة والرصد يف عام  :2011املقرتحات مصنّفة حسب اجملاالت املواضيعية

9%

والطاقة
 and energyالبيئة
Environment

خالل
 reductionمن
احلدّ من الفقر
Poverty
through
اإلنتاجية
األنشطة
productive
activities

متقاطعة
جماالت
Cross-cutting

التجارية
بناء القدرات
Trade capacity-building

30%

46%
15%
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اإلدارة املالية
م َّثل عام  2011عام ًا مشهود ًا آخر لليونيدو من حيث األموال
املحشودة ،وذلك يف أعقاب املنحنى التصاعدي الذي شوهد
يف السنوات األخرية .كام تواصل تزايد احلجم الكيل لألموال
املحشودة من أجل تقديم اخلدمات ذات األولوية للدول
األعضاء .وشوهد بوجه خاص تزايد ملحوظ يف التمويل من
الصندوق املتعدّ د األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال ومن مرفق
البيئة العاملية .واستقر مستوى التمويل من املصادر احلكومية
والصناديق االستئامنية املتعدّ دة األطراف عند مستواه املرتفع الذي
بلغه يف السنوات القليلة املاضية ،مع عدد من املشاريع السليمة
متاما بانتظار إقرارها يف عام  .2012وجتدر اإلشارة إىل أن هذه
تتضمن أرصدة االعتامدات غري املنفقة التي وافقت
األرقام ال
ّ
الدول األعضاء عىل استخدامها يف متويل مشاريع حمدّ دة يتوقع
إقرارها يف عام  .2012ويشهد هذا املستوى القيايس الذي بلغه
التمويل اجلديد املتاح لليونيدو من أجل تنفيذ برامج حمددة عىل ما
تقدير ٍ
ٍ
عال.
حتظى به خدمات اليونيدو من

» يشهد مستوى التمويل اجلديد
القياسُ املتاح لليونيدو من أجل تنفيذ
مشاريع حمدّدة على ما حتظى به خدمات
اليونيدو من تقدي ٍر عالٍ.

ومرة ثانية شغلت املفوضية األوروبية املرتبة الثانية بعد
الصناديق املتعدّ دة األطراف املذكورة أعاله ،وذلك كأكرب اجلهات
املسامهة يف عام  ،2011حيث بلغ صايف الزيادة يف ميزانيات
املشاريع التي َم َّولتها (باستثناء تكاليف الدعم)  15.9مليون
دوالر ،تلتها اليابان بزيادة بلغت  13.6مليون دوالر ،بام يف ذلك
مبلغ مليون دوالر ُقدِّ م عن طريق صندوق األمم املتحدة االستئامين
لألمن البرشي .أ ّما سائر كبار املسامهني الذين زاد صايف مسامهة
كل منهم عىل املليون دوالر َف ُهم إسبانيا بمسامهة بلغت 8.2
ماليني دوالر ،وذلك بصفة خاصة عن طريق الصندوق املشرتك
بني اليونديب وإسبانيا من أجل حتقيق األهداف اإلنامئية لأللفية،
وإيطاليا التي سامهت بمبلغ  5.1ماليني دوالر ،والنرويج بمبلغ
 4.7ماليني دوالر ،وكندا بمبلغ  4.5ماليني دوالر ،والنمسا
بمبلغ  4.3ماليني دوالر ،وسويرسا واململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى وإيرلندا الشاملية اللتان سامهت ّ
كل منهام بمبلغ 2.5
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مليون دوالر ،وأملانيا بمبلغ  2.1مليون دوالر ،ثم البحرين
وفرنسا واهلند واالحتاد الرويس وجنوب أفريقيا والسويد وزامبيا
التي تراوحت مسامهة ّ
كل منها بني مليون ومليوين دوالر.
توزع املشاريع املوافق عىل متويلها من صندوق
ويبينّ التذييل باء ّ
التنمية الصناعية والصناديق االستئامنية بحسب املنطقة واألولوية
املواضيعية.
وبلغ مقدار التمويل احلكومي غري املبارش ألنشطة التعاون
التقني التي تضطلع هبا اليونيدو املقدَّ م بواسطة خمتلف صناديق
األمم املتحدة االستئامنية املتعددة املانحني  14.3مليون دوالر.
وباإلضافة إىل الصندوق املشرتك بني اليونديب وإسبانيا من أجل
حتقيق األهداف اإلنامئية لأللفية وصندوق األمم املتحدة االستئامين
لألمن البرشي ،بلغ صايف الزيادات التي طرأت عىل األموال
املخصصة لتوحيد األداء  3.4ماليني دوالر يف حني وصل حجم
ّ
املخصصة
التمويل من الصناديق االستئامنية املتعدّ دة املانحني
ّ
حلاالت ما بعد األزمات  2.2مليون دوالر.
وكام ورد يف التقرير السنوي لعام  ،2010هناك عدد كبري من
املشاريع الضخمة التي جرى استحداثها خالل عام  2010متهيد ًا
لتمويلها من مرفق البيئة العاملية ،وقد ُووفِ َق عىل العديد منها يف عام
أقره
 .2011وبلغت القيمة اإلمجالية لصايف التمويل اجلديد الذي ّ
املرفق  72.5مليون دوالر ،مما يشكّل رق ًام قياسي ًا ال مثيل له من
قبل .ومع مواصلة تزايد حافظة املشاريع قيد التطوير ،يمكن توقع
ارتفاع عدد املوافقات اجلديدة يف عام  2012وما بعده .وجيدر
إدراك َّ
أن الرقم املذكور يف هذا التقرير يتعلق باملسامهة املبارشة
التي يقدمها املرفق يف املشاريع .ونظر ًا َّ
ألن مشاريع املرفق تكاد
تستلزم دائ ًام احلصول عىل قدر إضايف كبري من التمويل املشرتك
والتمويل االستثامريَّ ،
فإن حجم النشاط يصل إىل ضعف منحة
املرفق البالغة  72.5مليون دوالر .ويشكِّل حشد منحة التمويل
املشرتك واالستثامرات الالزمة حتدي ًا رئيسي ًا أمام اليونيدو ،ولكنه
يتيح يف الوقت نفسه فرصة ممتازة لتكثيف التعاون مع الرشكاء
من القطاعني العام واخلاص .ويف الوقت نفسه ،بلغ التمويل من
بروتوكول مونرتيال رق ًام قياسي ًا هو اآلخر يف عام  ،2011حيث
وصل إىل  76.4مليون دوالر.
ويالحظ من توزع التمويل بحسب األولوية املواضيعية
ّ
أن البيئة والطاقة اجتذبتا مرة أخرى احلصة األعظم من التمويل
الشامل ،حيث بلغ إمجايل متويلهام  171.6مليون دوالر ،وذلك
إىل حدٍّ بعيد نتيجة الرتفاع عدد املوافقات من مرفق البيئة العاملية
وبروتوكول مونرتيال كام ورد رشحه أعاله .وتل ّقت مشاريع احلدّ
من الفقر بواسطة األنشطة اإلنتاجية  49.2مليون دوالر بينام
اجتذبت مشاريع بناء القدرات التجارية  23مليون دوالر ،وذلك
بالرغم مما سيشهده عام  2012من تجَ َ ُّسد عدد كبري من املشاريع

السليمة واملدفوعات املستحقة بموجب اتفاقات مو ّقعة يف إطار
األولوية املواضيعية األخرية.
وخالل السنة ،مل يرد سوى حجم حمدود من األموال
للصناديق االستئامنية الثالثة القابلة للربجمة والتي تش ّغلها
اليونيدو بصورة أساسية من أجل تطوير املشاريع والربامج
اجلديدة .فقد وردت مسامهات من فنلندا ( 250 000يورو)
والسويد ( 434 183يورو) لصالح الصندوق االستئامين لبناء
القدرات التجارية ،بينام سامهت ّ
كل من فنلندا (250 000
يورو) وفرنسا ( 150 000يورو) يف الصندوق االستئامين
لألعامل التجارية الزراعية .ومل ترد مسامهات أخرى لصالح
الصندوق االستئامين ملوارد الطاقة املتجدّ دة.
َ
الدول
املؤمتر العا ُم يف دورته الرابعة عرشة
شجع
ولقد َّ
ُ
األعضا َء عىل النظر يف إمكانية التخليّ طواعية عن حصصها يف
أرصدة االعتامدات غري املن َفقة الستخدامها من أجل تدعيم برامج
(املقرر م ع/14-م .)14-وتقرر بناء عىل ذلك أن ُينشأ
اليونيدو
ّ
دون إبطاء صندوق استئامين خاص بأمريكا الالتينية والكاريبي
يستهدف بوجه خاص أفقر بلدان تلك املنطقة ويكون الغرض منه
توفري الدعم للخدمات املقدمة يف املجاالت املواضيعية ذات األمهية
اخلاصة للدول األعضاء يف املنطقة ،ويتضمن ذلك مجلة أمور منها
دعم اسرتاتيجيات مواجهة التحديات التي ينطوي عليها التكامل
التجاري واالقتصادي العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي؛ ودعم
بناء وتبادل السياسات الصناعية واملعارف الصناعية؛ واملساعدة
يف االستخدام الف ّعال للطاقة يف األنشطة اإلنتاجية .ووردت حتى
خمصصات تبلغ  639 815يورو من أربع دول
هناية عام ّ 2011
أعضاء ،وهي إكوادور والربازيل وبنام وكولومبيا ،وستستخدم يف
تعزيز حشد املزيد من املوارد.
وخصصت تسع دول أعضاء (الدانمرك وفنلندا وكوت ديفوار
ّ
ولبنان ومالطة وموريشيوس وموزامبيق والنرويج ونيوزيلندا)
حصصها من األرصدة غري املنفقة التي بلغ جمموعها 768 265
يورو للمجاالت الربناجمية األربعة املحددة يف الوثيقة GC.14/18
وهي( :أ) تقوية األمن الغذائي يف أقل البلدان نمو ًا من خالل تنفيذ
مبادرات يف جمال التنمية الزراعية الصناعية؛ (ب) تأمني احلصول
عىل الطاقة لالستخدامات اإلنتاجية ،مع التأكيد بشكل خاص
التنوع االقتصادي
عىل حصول النساء عىل الطاقة؛ (ج) دعم
ّ
إلجياد فرص عمل يف القطاعات اإلنتاجية ،مع استهداف الفئات
الضعيفة بشكل خاص ،بام فيها فئة الشباب ،يف البلدان اخلارجة
من أزمات؛ (د) زيادة القدرة التنافسية لصناعات البلدان النامية
من خالل االمتثال للمعايري واملطالب املتعلقة ،يف مجلة أمور،
بالتنمية الصناعية املستدامة والصناعة اخلرضاء وكفاءة استخدام
الطاقة .ويف حني توجد بالفعل صناديق استئامنية للمجاالت

(أ) و(ب) و(د) املذكورة أعاله ،فإنه جيري اآلن إنشاء صندوق
ثم
استئامين جديد لتغطية املجال (ج) بشأن تشغيل الشباب .ومن ّ
سيتلقى كل جمال من املجاالت األربعة  192 066يورو عل ًام بأن
من شأن تل ّقي املزيد من املسامهات أن ييسرّ إىل حدّ بعيد تطوير
مشاريع مالئمة ذات أولوية عالية ،وأن يسهم ،عند االقتضاء ،يف
مقابلة نسبة التكاليف التي تتقاسمها اليونيدو.
وأبلغت أربع عرشة دولة عضو أخرى املنظمة بأهنا تعتزم
استخدام حصصها الكاملة من األرصدة غري املنفقة أو قسم من
تلك احلصص لصالح مشاريع حمددة يتو ّقع اكتامهلا يف عام .2012
وباإلضافة إىل املبالغ الكبرية من فرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان،
تضمنت تلك األرصدة حصص ًا من إرسائيل وإندونيسيا وبولندا
ّ
وتايلند واجلمهورية العربية السورية ومجهورية كوريا ومجهورية
كوريا الديمقراطية الشعبية وسويرسا والصني واهلند ،حيث بلغ
جمموع تلك احلصص  12 479 516يورو.
مشجعة هي األخرى .فعىل الرغم
وتبدو صورة عام 2012
ّ
من املستوى القيايس الذي حققه عدد املوافقات يف عام ،2011
تبدو حافظة املشاريع التي بلغت مرحلة متقدمة من مراحل
اإلعداد ُم َطمئنَ ًة ،وال سيام يف جماالت الطاقة وتغري املناخ ،والبيئة،
وبناء القدرات التجارية .ويتوقع أن تستفيد مرة أخرى األولوية
املواضيعية للحدّ من الفقر بواسطة األنشطة اإلنتاجية من شتى
الصناديق االستئامنية املتعددة املانحني ،وكذلك من التمويل
املبارش الذي تتلقاه املشاريع من املانحني؛ وثمة اهتامم واضح حتظى
به مبادرة األعامل التجارية الزراعية حيث جيري وضع حافظة
خمصص هلذا الغرض.
مشاريع كبرية ،بدعم من صندوق استئامين ّ

»

عند  166.7مليون دوالر تَجَاوَ َز
حجمُ خدمات املشاريع املنفذة الرقمَ القياسي
السابق البالغ  159.6مليون دوالر الذي حتقق
يف عام  1990حني كان لدى املنظمة ضعفُ عدد
املوظفني احلايل.
فعالية اإلدارة
أعادت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا التاسعة اخلمسني
يف عام  2004التأكيد عىل َّ
“أن فعالية األنشطة التنفيذية ينبغي أن
تق َّيم من خالل ما ترتكه من أثر يف اجلهود املبذولة للقضاء عىل الفقر
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“سيتيح لنا األسلوب اجلديد إلدارة أعمالنا

ونظام ختطيط

املوارد املؤسسية التمكن من حتسني تطبيق مبدأ الالمركزية ،وتيسري الرصد
عن طريق توفري معلومات م ّتسقة يف الوقت احلقيقي ،فضال عن إدارة املخاطر
بأسلوب منهجي وتعزيز تقاسم املعارف والتواصل والعمل اجلماعي  ...وقد عكف
موظفو منظميت على العمل دون كلل من أجل تصميم وتع ُّلم وتنفيذ طائفة من
النظم اجلديدة اليت جيري تعميمها اآلن ،واليت ستهيئنا إلجناز عملنا بفعالية
وكفاءة أكرب من أي وقت مضى”.

كانديه ك  .يومكيال ،املدير العام لليونيدو ،يف كلمته االفتتاحية أمام دورة املؤمتر العام الرابعة عشرة

والنمو االقتصادي والتنمية املستدامة للبلدان املستفيدة”؛ وطلبت
إىل “جهاز األمم املتحدة اإلنامئي أن جيري تقييامت لعملياته التي
يضطلع هبا عىل الصعيد ال ُقطري ،بالتشاور الوثيق مع احلكومات
الوطنية” .ومتتثل سياسة التقييم التي تتبعها اليونيدو لقواعد
ومعايري التقييم املتبعة يف منظومة األمم املتحدة مع الرتكيز عىل
استقاللية التقييم ومصداقيته وفائدته .ويتيح التقييم املستقل
احلصول عىل معلومات مسندة باألدلة ،تتَّسم بأهنا موثوقة ومفيدة
وتتيح رسعة إدراج النتائج والتوصيات والدروس املستفادة ضمن
عملية صنع القرارات.
وشاركت اليونيدو خالل عام  2011يف فريق التقييم التابع
لألمم املتحدة بصفتها عضو ًا نشط ًا فيه ،حيث اضطلعت بوظيفة
نائب رئيس الفريق يف أيار/مايو .وشاركت أيضا مشاركة نشطة يف
الشبكة اجلامعة للشبكات املعنية بتقييم األثر ،التي ُأنشئت من أجل
تعزيز تقييم جودة األثر يف منظومة األمم املتحدة.
وأجرت اليونيدو يف عام  2011تقييامت ُقطرية يف كل من
جنوب أفريقيا ورواندا والصني وفييت نام واملغرب ونيجرييا.
وأجريت ثالثة تقييامت موضوعية إضافية بشأن حتسني املنشآت،
امللوثات العضوية العص ّية ،وبشأن مكاتب اليونيدو
والتخ ّلص من ِّ
امليدانية وإسهامها يف كل من آلية توحيد األداء واألهداف اإلنامئية
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لأللفية .كام شاركت اليونيدو يف تقييم اثني عرش مرشوع ًا منفرد ًا
وأكملت تقييم التدريب عىل االشرتاء اإللكرتوين املبارش يف
اليونيدو (انظر أدناه) .وتتاح مجيع تقارير التقييم بصورة علنية
ويمكن اال ّطالع عليها يف موقع اإلنرتنت التابع لليونيدو.

إدارة التغيري
ّ
إن برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة هو مبادرة للتغيري عىل
صعيد املنظمة كلها يقصد هبا ضامن استعداد اليونيدو التام لتلبية
احتياجات املستقبل .ويتناول الربنامج الذي سيستغرق ثالثة
أعوام سبل مواصلة حتسني دور اليونيدو بصفتها رشيك ًا من أجل
حتقيق الرفاه ،بام يف ذلك استجابتها الحتياجات وتوقعات البلدان
املستفيدة والبلدان املانحة عىل السواء ،وقدرهتا عىل إدامة بيئة عمل
وتتضمن اخلطوات املتَّخذة إعادة هندسة عمليات
ف َّعالة واستباقية.
ّ
تشغيل املنظمة وإدراج نظام لتخطيط املوارد املؤسسية .وعىل
امتداد تلك العملية حرصت اليونيدو عىل ضامن تطبيق أسلوب
اإلدارة القائمة عىل النتائج ،وإدارة املخاطر واملعارف ،وتنمية
قدرات املوظفني وحتسني ثقافة العمل ،باعتبار ذلك كله عنرص ًا
جوهري ًا من عنارص عمليات اليونيدو.

كان من نتيجة التدريب الواسع النطاق يف عام  2011متكني املوظفني من التعامل مع نظام ختطيط املوارد
املؤسسية اجلديد الذي يش ِّكل أحد املكوِّنات البالغة األمهية يف برنامج التغيري والتجديد يف املنظمات.
الصورة :اليونيدو

املوسع يف عام  ،2010والذي
وعقب العمل التحضريي
ّ
تضمن ممارسة شاملة إلعادة هندسة إدارة األعامل ،بدأ يف كانون
ّ
الثاين/يناير تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية .وسامهت
التغيريات الرئيسية التي ُأجريت عىل امتداد السنة يف تعزيز الكفاءة
والفعالية .ومن ذلك عىل سبيل املثال تطبيق النظام اإللكرتوين
لتدفق العمل وإصدار املوافقات ،الذي مل تقترص نتائجه عىل
تفويض صالحيات مع ّينة للموظفني العاملني يف املقر وامليدان
فحسب ،وإنام ساعد أيضا عىل تبسيط العمليات واإلجراءات.
وسيجري اعتبار ًا من عام  2013تبسيط مجيع عمليات اليونيدو
ودعمها بفضل دمج نظام ختطيط املوارد املؤسسية دجم ًا كامالً.
ويتوقع أن يفيض ذلك إىل زيادة كربى يف كفاءة شتى األنشطة
التعاونية األساسية يف جمال إدارة األعامل واملجال التقني وكذلك
يف إدارة شؤون اخلرباء االستشاريني واخلرباء والسفر واملشرتيات
وتنظيم الوقت والشؤون املالية.
وبفضل مستوى االلتزام الرفيع الذي أبداه املوظفون من
كافة أقسام املنظمة ،أمكن حتقيق مجيع املعامل املتو ّقعة لعام 2011
يف املواعيد املحددة .واستنتج تقييم مستقل ُن ِّفذ يف عام 2011
َّ
أن تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية جيري وفقا للمسار املحدّ د
وبأسلوب بالغ التخصص.

وجيري تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية يف أربع مراحل،
تتألف املرحلة األوىل من أنشطة التعاون األساسية يف جمال إدارة
األعامل واملجال التقني ،والتي تعرف اآلن باسم نظام إدارة
املشاريع وحافظة املشاريع ،وقد بدأ تشغيلها اعتبار ًا من ترشين
األول/أكتوبر .وهذا النظام يمكِّن املنظمة من إدارة دورة
مشاريعها برمتها ،بدء ًا باستبانة الطلب ،ومرور ًا بتصميم املرشوع،
وتنفيذه ورصده وانتها ًء بتقييمه وإعداد تقارير عنه وتقاسم
الدروس املستفادة منه يف إطار نظام واحد متاح أمام اجلميع .ولقد
نُقلت مجيع املشاريع اجلارية إىل هذا النظام اجلديد بغية التمكّن
من إدراج إدارة املشاريع داخله يف مطلع عام  .2012وخالل
هذه املامرسة ستتبع مجيع املشاريع اجلارية اإلطار املنطقي لإلدارة
القائمة عىل النتائج الذي تم إقراره يف ذلك النظام ،والذي يستلزم
أن يتم التعبري بوضوح عن النتائج واملدخالت واألنشطة ،فضال
عن مؤشرّ ات األداء الرئيسية واملخاطر .ومن شأن إدراج إدارة كل
مشاريع اليونيدو داخل نظام إدارة املشاريع وحافظة املشاريع أن
يعود عىل املنظمة بعدد من الفوائد من بينها إضفاء الصفة املؤسسية
عىل اإلدارة القائمة عىل النتائج ،وتطبيق اإلدارة املنهجية ملخاطر
املشاريع ،وتعزيز شفافية احلافظات وحتسني التبليغ بالنتائج ،مما
يمكّن بدوره املنظمة من حتسني توحيد األداء يف اليونيدو ،وفق ًا ملا
مهمة اليونيدو.
جاء يف بيان ّ
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وتعالج املرحلة الثانية إدارة رأس املال البرشي ،وكشوف
املرتبات ،واألداء وإدارة السفر .واعتبار ًا من  ،2012سيجري
تنفيذ كافة األنشطة املتصلة بإدارة املوارد البرشية بموجب نظام
ختطيط املوارد املؤسسية .ويرد املزيد من التفاصيل هبذا الشأن يف
الباب التايل ،بام يف ذلك التفاصيل اخلاصة بتدريب املوظفني .أما
املرحلة الثالثة ،واملزمع تنفيذها يف وقت مبكّر من عام  ،2013فهي
تغطي الشؤون املالية واملشرتيات واللوجستيات ،يف حني جيري
اآلن جتهيز املرحلة الرابعة املتعلقة بإدارة املعارف ،وذلك بالتوازي
مع املراحل األخرى.
ويعكف موظفون من كافة أقسام املنظمة عىل العمل
املشرتك يف تنفيذ العمليات اجلديدة ونظام ختطيط املوارد املؤسسية.
وقد أفضت جهودهم املشرتكة إىل إحداث تغيريات ثقافية إجيابية
يف جماالت التعاون والتواصل ،فضال عن جمايل العمل اجلامعي
وتقاسم املعارف ،ويتو ّقع مواصلة هذا التغيري خالل عملية التنفيذ
برمتها .وعىل سبيل املثال ،يتو ّقع أن يؤدي تطبيق نظام إدارة األداء
اجلديد (انظر أدناه) أو الفضاءات التعاونية اإللكرتونية إىل مواصلة
تشجيع تنمية املوظفني ،والعمل اجلامعي ،وتقاسم املعارف
واملعلومات.
وي َطر ٌّ
كل من أصحاب املصلحة الداخليني واخلارجيني،
خُ ْ
عىل نحو منتظم وتام ،بالتقدّ م املحرز يف برنامج التغيري والتجديد يف
املنظمة عرب عدّ ة قنوات اتصال تشمل نرشة أنباء الربنامج املذكور
وصفح ًة عىل شبكة اإلنرتانت ،يف حني تستطيع الدول األعضاء
ٍ
خمصصة عىل شبكة اإلكسرتانت .كام يمكن العثور عىل
معاين َة صفحة ّ
مقاالت عن الربنامج املذكور تُنشرَ بانتظام يف جم ّلة .UNIDO Times
ختص ذلك الربنامج ّ
توخي ًا للشفافية
كام ُأنشئت صفحة عىل الويب ّ
وسهولة االطالع عىل املعلومات من جانب كل أصحاب املصلحة
(.)www.unido.org/changemanagement

إدارة املوارد البشرية
إىل جانب جماالت أنشطة اليونيدو األخرى ،جرى التحول إىل
نظام ختطيط املوارد املؤسسية يف شتى العمليات املرتبطة بإدارة
املوارد البرشية .وصحيح َّ
التحول كان جمدي ًا جد ًا إالّ أنه
أن هذا
ّ
اقتىض من املوظفني إنفاق قدر كبري من الوقت واجلهد .وكام ورد
أعاله ،سيجري اعتبارا من عام  2012تطبيق نظام ختطيط املوارد
املؤسسية عىل مجيع األنشطة املتعلقة بإدارة املوارد البرشية ،مثل
تعيني املوظفني واالستشاريني/اخلرباء ،وإدارة األداء ،وكشوف
املرتبات ،وإدارة السفر وسائر العمليات ذات الصلة .ولقد أتاح
تدريب املوظفني املك ّثف يف عام  2011هتيئتهم للتعامل مع النظام
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اجلديد .وشمل التدريب تنظيم فصول دراسية وجلسات توجيهية
واالستعانة بخدمات مكاتب املساعدة ،باإلضافة إىل مواد التع ُّلم
اإللكرتوين اخلاصة باليونيدو ،وسيتواصل هذا التدريب خالل
فرتة التنفيذ بر ّمتها.

و ُن ِّفذت خالل عام  2011جتربة ثانية لنظام تقييم األداء
اجلديد ،شاركت فيها ع ّينة عشوائية من موظفني ينتمون إىل شتّى
املستويات وتضمنت مجيع معامل نظام التقييم اجلديد .وأعقبت
هذه التجرب ُة جترب ًة سابقة ُأجريت يف عام  2010واقترصت
حينئذ التجربة عىل عنرص جتميع تعقيبات شاملة من كل املوظفني
ُ
صقل النظام اجلديد يف أعقاب
من مستوى “مدير” .وشكَّل
أوج عملية التشاور بني املوظفني واإلدارة التي
هاتني التجربتني َ
استغرقت ثالثة أعوام بغية التوصل إىل نظام راسخ لتقييم األداء
ويتضمن هذا النظام عدد ًا من السامت املبتكرة
صمدُ أمام الزمن.
ّ
َي ُ
مثل عملية التقييم الشامل لكل القيم والقدرات األساسية
باالستناد إىل ما ال يقل عن مخسة مصادر تعقيب وال يزيد عىل عرشة
مصادر تعقيب .وتتيح هذه السمة األخرية جماالً أوسع حلجب
هوية األقران أو املرشفني أو املناظرين املشاركني يف التقييم .وهو
يضمن للموظفني تقيي ًام أكثر إنصاف ًا وموضوعي ًة ألهنم يشاركون
يف وضع قائمة األشخاص القادرين عىل تقييم عملهم .وباإلضافة
إىل فحص قدرات املوظف الفردية ،يفحص نظام التقييم اجلديد
مدى متكّن املوظف من بلوغ األهداف وحتقيق النتائج املتوقعة من
الوظيفة التي يشغلها حتديد ًا ،وذلك كجزء من أهداف وأولويات
الوحدة والفرع والشعبة ،ثم املنظمة نفسها يف آخر املطاف .ويتيح
هذا االلتامس بني املنظمة واملوظفني متكني كل منهم من أن يرى
بوضوح موقعه يف الصورة األوسع .وسيجري اعتبارا من اآلن
ربط نتائج تقييم األداء ربط ًا منهجي ًا بعدد من القرارات اإلدارية
بام فيها قرارات متديد العقود .وسيبدأ العمل هبذا النظام عىل صعيد
املنظمة كلها اعتبار ًا من آذار/مارس .2012
وأصدرت اليونيدو يف هناية السنة إطار كفاءات جديد ًا
وست كفاءات أساسية وأربع كفاءات
حيدّ د ثالث قيم أساسية،
ّ
إدارية باعتبارها سلوكيات وممارسات رئيسية الزمة لنجاح
املنظمة .ونوقش اإلطار بإسهاب داخل أعىل أجهزة إدارة
املوظفني يف اليونيدو ،أي اللجنة االستشارية املشرتكة ،وخضع
ملامرستني جتريبيتني يف عام  .2011وسيستخدم اإلطار يف
التعيني ،وتنمية املوظفني ،وختطيط احلياة املهنية وإدارة األداء.
وفوق كل يشء ،يتو ّقع أن يساعد اإلطار عىل تعزيز إرساء ثقافة
مشرتكة داخل اليونيدو.
و ُأجري يف عام  2011تعديل رئييس لسياسة تعيني فرادى
االستشاريني واخلرباء الدوليني والوطنيني واملحليني (ممن يعرفون
باسم “األفراد من غري املوظفني”) ،ويستخدم معظمهم للعمل يف

قيمنا وكفاءاتنا
أربع كفاءات إدارية

ست كفاءات أساسية
التوجّه حنو النتائج واملساءلة

االسرتاتيجية والتوجيه

التخطيط والتنظيم
إدارة الناس واألداء

التواصل والثقة
التوجّه اجلماعي

احلكم على األمور
وإصدار القرارات

التوجّه حنو الزبائن
التطوير التنظيمي واالبتكار

تسوية املنازعات

ثالث قيم أساسية
النزاهة

املهنية

احرتام التنوّع

مشاريع وأنشطة اليونيدو للتعاون التقني .ويتوقع إصدار السياسة
اجلديدة يف الفصل األول من عام  ،2012ودعمها بربنامج
ختطيط املوارد املؤسسية نفسه املستخدم يف دعم إدارة مجيع موارد
اليونيدو البرشية وكذلك يف إدارة مشاريع التعاون التقني .ومن
بني التحسينات الرئيسية التي ُأدخلت عىل السياسة السابقة زيادة
املرونة املتاحة ملديري املشاريع يف استخدام استشارييهم وخربائهم
ملدّ ة سنة واحدة يف كل مرة وبحد أقىص أربع سنوات دون إلزامهم
بالتوقف املؤقت عن اخلدمة .كام سيحصل األفراد من غري
املوظفني ممن يعملون بموجب عقود طويلة األجل عىل العديد من
االستحقاقات التي يتمتّع هبا زمالؤهم من حاميل خطاب التعيني،
وذلك مثل اإلجازات السنوية ،أو اإلجازات املرضية أو إجازات
األمومة/األبوة ،أو االستحقاقات اإلضافية اخلاصة لقاء اخلدمة
ّ
الشاقة واخلدمة يف مواقع ومراكز العمل اخلطرة.
وترد يف التذييل ياء من هذا التقرير تركيبة أمانة اليونيدو يف
هناية عام  ،2011بحسب الرتبة واملوقع واجلنس .وجتدر اإلشارة
يف هذا الصدد إىل َّ
أن عام  2011شهد تعيني أو إعادة انتداب نساء
يف مناصب رئاسية لعدد من الوحدات التنظيمية اهلامة ،التي جرى
العرف عىل أن يشغلها رجال :خدمات إدارة املباين ،وبرنامج
املنطقة العربية ،وبرنامج أوروبا والدول املستقلة حديث ًا.

يف هناية العام ،أصدرت اليونيدو
إطاراً جديداً للكفاءات حيدِّد ثالث
قيم أساسية وست كفاءات أساسية
وأربع كفاءات إدارية باعتبارها
سلوكيات وممارسات رئيسية من
َّ
املتوقع أن تعزِّز وجود ثقافة مشرتكة
داخل اليونيدو.

إدارة التوازن بني اجلنسني
أنشأت اليونيدو يف عام  2010جلنة توجيهية لتعميم مراعاة
املنظور اجلنساين من أجل ضامن التنفيذ الكامل لسياسة املنظمة
بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة .وتُلزم سياسة املساواة
بني اجلنسني املنظمة بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف كل
سياسات وبرامج ومشاريع التعاون التقني ذات الصلة بتمكني
املرأة اقتصادي ًا .وثمة هدف آخر ّ
تتوخاه جلنة تعميم مراعاة املنظور
اجلنساين وهو حتقيق التوازن بني اجلنسني داخل اليونيدو ،وال
سيام عىل مستوى صنع القرار .وهي حتدد جدوالً زمني ًا وتعينّ
املسؤوليات عن شتى األنشطة املدرجة يف اسرتاتيجية تنفيذ اللجنة
وخطة عملها .وتشغل اليونيدو ،بفضل اتّساع نطاق عضويتها،
موقع ًا مثالي ًا لضامن جتسيد مفهوم التوازن بني اجلنسني يف برامج
املنظمة وسياساهتا وممارساهتا ،وذلك بالقدر الذي تتيحه املوارد.
وقد اعتمد املجلس التنفيذي يف آذار/مارس االسرتاتيجية
التنفيذية للجنة وخطة عملها للفرتة  .2013-2011واكتمل
خالل العام تنفيذ عدد من املهام .وعملت اللجنة عىل التأكد
من َّ
تتضمن عملية مجع
أن مرحلة إعداد ختطيط املوارد املؤسسية
ّ
بيانات مفصلة خاصة باجلنسني فيام يتصل بمؤشرّ ات النتائج
واملخرجات ،وبصفة خاصة البيانات املتصلة بخطوط األساس
تقرير اليونيدو السنوي 2011
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ملا كانت عضوية اللجنة التوجيهية
لتعميم مراعاة املنظور اجلنساني
شاملة لنطاق املنظمة ،فهي يف
وضع مثايل مي ِّكنها من ضمان
جتسيد التوازن بني اجلنسني
يف الربامج والسياسات العامة
واملمارسات التنظيمية.
الصورة :اليونيدو

واألهداف املتوخى حتقيقها .كام ع ّينت اللجنة أحد أعضائها
بصفته استشاري املنظور اجلنساين لدى فريق التقييم الذي أنشئ
يف عام  2010وك ّلفته بأداء جمموعة من املهام من بينها استعراض
اجلوانب االقتصادية واملالية واالجتامعية واملؤسسية واجلنسانية
لربامج اليونيدو ومشاريعها.
وقدَّ مت هذه اللجنة إىل اإلدارة توصيات تعلقت بالتدابري
الرامية لتحسني التوازن بني اجلنسني يف املنظمة .واستجابة لذلك،
اتُّفق عىل إدراج التدريب عىل تعميم املنظور اجلنساين يف دورات
املنظمة التدريبية األولية لعام  .2012وخارج نطاق اليونيدو،
سامهت اللجنة يف أنشطة تعميم املنظور اجلنساين عىل نطاق منظومة
األمم املتحدة كلها ،وشاركت يف املشاورات التي أجرهتا يف جنيف
مقارها يف أوروبا حول خطة
يف أيلول/سبتمرب الكيانات التي تقع ّ
العمل عىل صعيد املنظومة كلها ،وهي مبادرة عاملية لألمم املتحدة
تُعنى باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة .وأعدت اللجنة مدخلني
من املدخالت التي ستساهم هبا اليونيدو يف الدورة السادسة
واخلمسني املقبلة للجنة وضع املرأة ،ويتناول املدخالن متكني املرأة
اقتصادي ًا ومتكني الريفيات ودورهن يف القضاء عىل الفقر واجلوع،
والتنمية والتحدّ يات الراهنة .ومن مهام اللجنة األخرى مواصلة
إطالع املوظفني عىل أنشطة الشبكة املشرتكة بني الوكاالت املعنية
باملرأة واملساواة بني اجلنسني ،ومنها بصفة خاصة األنشطة ذات
الصلة بعمل اليونيدو.
وشكَّلت املساواة بني اجلنسني موضوع العدد الرابع من
املجلة الفصلية  ،Making It: Industry for Developmentالذي
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اليونيدو :مديرة ّ

صدر يف هناية عام  2011وكان من بني مقاالهتا مقالة كتبتها اللجنة
تتناول التنمية الصناعية التي تراعي املنظور اجلنساين ،وساعدت
هذه املقالة عىل لفت انتباه القراء هلذا املوضوع.

إدارة املساءلة واألخالقيات
تأسس مكتب خدمات الرقابة الداخلية يف عام  1998وحددت
له مسؤولية تعزيز موثوقية عمليات اليونيدو ونزاهتها وكفاءهتا
وفعاليتها وضامن االمتثال عىل صعيد اليونيدو برمتها لقواعد
املنظمة ولوائحها .ويف إطار اجلهود اجلارية لتعزيز األخالقيات
واملساءلة يف اليونيدوُ ،وضع برنامج شامل للتدريب اإللكرتوين
تكمله جلسات
اإللزامي عىل املسائل املتصلة باألخالقيات،
ّ
دراسية .وشارك يف جلسات التدريب التي ُن ّظمت يف عام 2011
ما يزيد عىل  40موظف ًا بمن فيهم ممثلون ميدانيون ورؤساء
وحدات .وبالتنسيق مع مكتب األخالقياتَ ،ش َّن مكتب خدمات
الرقابة الداخلية أيض ًا محلة توعية خالل األسبوع الدويل للتوعية
بمسألة االحتيال يف ترشين الثاين/نوفمرب ،الذي أعلنته رابطة
املد ّققني املعتمدين املناهضني لالحتيال من أجل مكافحة االحتيال
يف املنظامت والرشكات يف مجيع أنحاء العامل.
ون ّفذت اليونيدو برنامج اإلقرار املايل ألول مرة يف عام
 .2011واستعرض املكتب ما جمموعه  216استامرة إعالن
مصالح ،وتم بناء عليها حتديد واستعراض إقرارات مالية قدَّ مها
 51موظف ًا.

“شهد عام  2011عدداً من التحدّيات

األمنية اليت واجهت العديد

من موظفينا امليدانيني يف أعقاب حاالت طوارئ وأزمات ،وأنا فخور بالشجاعة والروح
املهنية واملسؤولية اليت أبداها موظفو اليونيدو يف تلك الظروف”.

كانديه ك  .يومكيال ،املدير العام لليونيدو ،يف كلمته االفتتاحية أمام دورة املؤمتر العام الرابعة عشرة .

إدارة سالمة وأمن املوظفني
شهدت السنة املستعرضة زيادة يف التحديات األمنية التي واجهت
أنشطة وعمليات اليونيدو .ونجحت اليونيدو يف ضامن أمن
متنوعة من
وسالمة موظفيها الذين أوفدهتم إىل بلدان متر بطائفة ّ
األزمات والطوارئ أو الذين كلفتهم بأداء مهام مؤقتة يف مثل تلك
البلدان .ويف أعقاب اهلجوم العنيف الذي ُش َّن عىل مباين األمم
املتحدة يف أبوجا ،نيجرييا ،يف شهر آب/أغسطسُ ،ك ِّلف مستشار
بالتوجه إىل نيجرييا لدعم املوظفني وأعضاء أرسهم
املوظفني
ّ
املترضرين .وتؤكّد التعقيبات التي وردت فعالية تلك املساعدة
ّ
ووصوهلا يف الوقت املناسب.
َ
تنفيذ إطار اليونيدو للمساءلة بشأن
وشهد عام 2011
وإدراج عنرص األمن يف برامج اليونيدو ومشاريعها
إدارة األمن
َ
وسائر أنشطتها األخرى ،مما مكّن املنظمة من استهالل أو استئناف
مشاريع وبرامج التعاون التقني يف بلدان سادت فيها أوضاع أمنية
خطرية .واستكمل يف عام  2011إنشاء نظام قوي ومتامسك
إلدارة األمن يف اليونيدو شارك فيه شتى موظفي املنظمة ،سواء
أكانوا من موظفي املقر أم من العاملني يف امليدان.
انضمت اليونيدو
وعىل صعيد منظومة األمم املتحدة كلها،
ّ
عىل نحو كامل إىل نظام األمم املتحدة إلدارة األمن وشاركت
بنشاط يف وضع سياسات أمنية جديدة .وواصلت اليونيدو
اتصاالهتا املنتظمة بجميع األطراف يف ذلك النظام بام يف ذلك
إدارة شؤون السالمة واألمن التابعة لألمم املتحدة .وعىل صعيد

املقر ،واصلت اليونيدو تعاوهنا املثمر مع دائرة األمن والسالمة
التابعة ملكتب األمم املتحدة يف فيينا ومع ممثيل املنظامت الدولية
األخرى الكائنة يف مركز فيينا الدويل .وبغية تعزيز أمن عمليات
وأنشطة املنظمة ،أدرجت اليونيدو بنجاح يف عام  2011جمموعة
من السياسات األمنية اجلديدة التي وضعها نظام األمم املتحدة
إلدارة األمن.
ولقد تزايد وعي موظفي اليونيدو باملسائل األمنية عن طريق
تلقي التدريب املنتظم ،وجلسات االطالع عىل املسائل األمنية،
والعروض ،واملشاورات ،وتبادل املعلومات ،والتحديثات املدخلة
عىل الدليل اإلداري والصفحة األمنية عىل شبكة اإلنرتانت التابعة
لليونيدو .وتزايد أمن العمليات امليدانية نتيجة لتحسن تأهب
املوظفني للظروف األمنية.

إدارة مركز فيينا الدويل
بموجب أحكام مذكّرة التفاهم بشأن اخلدمات املشرتكة ،فإن اليونيدو
مسؤولة عن تشغيل وصيانة مركز فيينا الدويل لصالح املنظامت
الدولية الكائنة يف املركز وبالنيابة عنها .وباإلضافة إىل اليونيدو ،تشمل
تلك املنظامت كال من مكتب األمم املتحدة يف فيينا ،والوكالة الدولية
للطاقة الذرية واللجنة التحضريية ملنظمة معاهدة احلظر الشامل
للتجارب النووية .وبعد إضافة املبنى “ ”Mيف عام  ،2009قاربت
املساحة الشاملة التي يشغلها مركز فيينا الدويل  380 000مرت مربع
ٍ
أراض تبلغ مساحتها  180 000مرت مربع.
مع
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مقرّ اليونيدو يف مركز فيينا الدويل.
الصورة :اليونيدو

ويشتمل فريق إدارة املباين التابع لليونيدو عىل وحدات
متخصصة يف اهلندسة املدنية ،واهلندسة الكهربائية وهندسة
ّ
التكييف واهلندسة اإللكرتونية ،فضال عن اخلدمات اهلندسية
ويتضمن جهاز الفريق  9موظفني من الفئة الفنية
واإلدارية العامة.
ّ
و 125من موظفي اخلدمات العامة بمن فيهم تقنيون من خمتلف
التخصصات ينتمون إىل طائفة واسعة من البلدان ،وهم ملتزمون
ّ
بتوفري بيئة آمنة ومضيافة لشاغيل مركز فيينا الدويل وزائريه مع
ضامن فعالية تكلفة اخلدمات وعولية املعدات واملرافق.
واستمر يف عام  2011العمل عىل إزالة اإلسبستوس من
مركز فيينا الدويل ،وهو مرشوع واسع اكتمل تنفيذه بنجاح يف
معظم أبراج املركز وأرشف عىل االكتامل يف املبنى “ .”Cوحرص ًا
عىل جتنّب ازدواجية العمل يف مرحلة الحقة ،اغتنمت اليونيدو
فرص َة إزالة اإلسبستوس يف عام  2011فعكفت عىل تنفيذ أعامل
َ
استبدال طبقة إعاقة احلرائق وجتديد
حتديث وترميم شملت
الكابالت وأجهزة اإلضاءة وأنابيب التهوية وتغطية القرميد.
ويرجع عهد معظم املعدات الكائنة يف املبنى “ ،”Cوال
سيام التجهيزات التقنية اخلاصة باملؤمترات ،إىل وقت تشييد مركز
فيينا الدويل يف سبعينات القرن املايض .ويف حني كانت اجلدران
واألسقف واألرضيات مكشوفة أثناء عمليات إزالة اإلسبستوس
من منطقة املؤمتراتّ ،قررت اليونيدو استبدال التكنولوجيا القديمة
العهد واالستعاضة عنها بأحدث مرافق املؤمترات .وبالتعاون
الوثيق مع سائر املنظامت الدولية الكائنة يف مركز فيينا الدويل،
منحت اليونيدو عقد ًا الستبدال املعدات القديمة بعد طرحها
مناقصات واسعة يف عام 2011؛ ويتو ّقع أن يكتمل العمل يف هناية
عام  .2012وخالل عام  ،2011وبالتزامن أيض ًا مع مرشوع إزالة
األسبستوس ،نجح تقنيو اليونيدو يف استبدال معظم نظم أنابيب
املياه يف املبنى “.”C
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ويف إطار ممارسة تقنية صعبة من شأهنا أن تؤدي إىل حتقيق
وفورات كبرية يف استهالك الطاقة ،طرحت اليونيدو يف عام 2011
مناقصة لرتميم واجهة املبنى “ ”Cواألنفاق التي تربطه باملباين
ستتضمن
األخرى .وبتمويل من حكومة النمسا ،وبالتنسيق معها،
ّ
الواجهة اجلديدة عوازل حرارية حديثة وتصميامت معامرية
مبتكرة .و ُأبرم يف ترشين الثاين/نوفمرب عقد مع الرشكة التي وقع
عليها االختيار؛ ويتوقع اكتامل العمل يف أواخر عام .2012
ويف خطوة أخرى نحو حتسني كفاءة استهالك الطاقة يف مركز
فيينا الدويل ،استكملت يف عام  2011أيضا املواصفات التقنية
الستبدال وحدات تكييف اهلواء يف املبنى “ .”Cويتوقع أن تبلغ
الوفورات املح ّققة نحو  320 000كيلوواط يف طاقة التدفئة (أو
 42طن ًا من مكافئ ثاين أوكسيد الكربون) و 200 000كيلوواط
يف طاقة التربيد (أو  43طن ًا من مكافئ ثاين أوكسيد الكربون).
ومن املزمع أن يكتمل املرشوع يف هناية عام .2012

إدارة العقود واخلدمات والنظم
املشرتيات
سيؤدي تطبيق نظام ختطيط املوارد املؤسسية اجلديد إىل إحداث
تغيري كبري يف أنشطة املشرتيات يف املنظمة .وأثناء األشهر األربعة
األوىل من عام  ،2011عكف املوظفون العاملون يف جمال اشرتاء
السلع واخلدمات عىل وضع خمطط أويل لنميطة املشرتيات .وعند
بدء تنفيذ النظام اجلديد عىل صعيد املنظمة كلها يف عام ،2013
سيكون قد حت ّقق عدد من التغيريات الواسعة النطاق يف إجراءات
وعمليات وممارسات االشرتاء يف املنظمة ،ويرد أدناه رشح اثنني
من هذه التغيريات.

سيتيح العمل بشكل رسمي وفقا ملفهوم االتفاقات
الطويلة األجل تبسيط إدارة وعمليات سلسلة اإلمدادات يف
املنظمة .فبموجب االتفاقات الطويلة األجل ،يمكن لليونيدو
أن تطلب  -عىل نحو متكرر وبأسعار ورشوط متفق عليها
سلف ًا  -توريد سلع وأشغال وخدمات مع ّينة؛ مما جينبها الدخول
يف إجراءات مناقصات يدوية تستغرق وقت ًا طوي ً
ال من أجل اشرتاء
أصناف أو خدمات شائعة االستعامل.
والتجديد اآلخر هو تطبيق نظام املشرتيات اإللكرتوين
الذي ييسرّ التبادل السلس للبيانات واملعلومات املتصلة
بالعطاءات ،ويق ّلل أعامل إدراج البيانات يدوي ًا ،ويتيح ُحس َن
مراج َع ٍة متكاملة .وتتيح
إدارة املعارف مما يكفل توافر سجالت
َ
وظيفة املزاد احلي التي يتضمنها هذا النظام إمكانية حتقيق
وفورات كبرية يف التكلفة.
كام أدرجت اليونيدو مفهوم ًا جديد ًا يف شكل وظيفة تنفيذ
قائم عىل األداء ،تتيح للمستفيدين من املشاريع القيام بعمليات
االشرتاء يف ظروف مع ّينة .ولقد ُأجري ترتيب من هذا القبيل
مع مكتب التعاون االقتصادي األجنبي التابع لوزارة محاية البيئة
يف الصني .وستُطبق هذه الوظيفة عىل أنشطة اإلهناء التدرجيي
الستعامل املواد املستنفدة لطبقة األوزون ،سواء يف املشاريع
التحضريية ،أو املشاريع القائمة بذاهتا (بام يف ذلك املشاريع
اإليضاحية) أو مشاريع اخلطط القطاعية.
وخالل السنة ،شارك عدد من املوظفني املعنيني باملشرتيات
يف دورة مهنية متقدمة بشأن شهادات اعتامد موظفي املشرتيات.
وشكلت الدورة جزءا من برنامج التدريب الرسمي بشأن شهادات
اعتامد موظفي املشرتيات الذي وضع من أجل موظفي مجيع اهليئات
التابعة ملنظومة األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة والذي يستند إىل
خمطط شهادات معرتف به عاملي ًا َو َضع ُه املعهد املعتمد للمشرتيات
واإلمدادات يف اململكة املتحدة .كام واصل موظفو ُ
الشعب الفنية

االستفادة من التدريب عىل االشرتاء اإللكرتوين الذي تلقى تقيي ًام
إجيابي ًا يف عام ( 2011انظر أعاله).
ويف أيار/مايو ،أعادت اليونيدو توزيع املوظفني املعنيني
بأنشطة املشرتيات عىل ثالثة أفرقة مواضيعية من أجل إقامة وحدة
مركزية خمتصة بجميع شؤون املشرتيات والتعاقدات املتعلقة
بمجال فني معينّ  .ويضمن هذا الرتتيب اإلثراء املتبادل للخربات
واملعارف التقنية بني أفرع اليونيدو الفنية وأفرقة املشرتيات ذات
الصلة وهو يركز عىل تعزيز القيمة املضافة والتعاون خالل شتى
مراحل تنفيذ املشاريع .وسيتيسرّ تنفيذ مشاريع التعاون التقني يف
حتسن فهم موظفي املشرتيات التابعني للمنظمة
املستقبل بفضل ّ
ملتطلبات تشغيل الربامج واملشاريع املندرجة ضمن هذه األولويات
املواضيعية الثالث لليونيدو.

اخلدمات األخرى
أ ّدى تطبيق نظام ختطيط املوارد املؤسسية ،الذي بات وشيكا
يف مجيع الوحدات اإلدارية ،إىل تبسيط عدد من اإلجراءات يف
عام  2011يتعلق أبرزها بإدارة السفر .ولقد اختري خالل السنة
نظام جديد لتخطيط املوارد املؤسسية اخلاصة بالسفر و ُأعد دليل
لتدريب املوظفني عىل أداة حجوز السفر اإللكرتونية اجلديدة.
وتشغل اليونيدو موقع ًا ريادي ًا يف إعداد بنود عقود السفر اجلديدة
التي ستتضمن خمطط ًا للحجز اإللكرتوين.
ومن بني اخلطوات األخرى التي اختذت يف عام 2011
من أجل تبسيط اإلجراءات وحتقيق وفورات يف التكاليف ترقيم
املحفوظات ونرش دليل املحفوظات وجدول االحتفاظ هبا؛ وتنقيح
املبادئ التوجيهية واإلجراءات اخلاصة بإصدار اهلواتف املحمولة؛
واستعراض بنود عقود االستنساخ الفوتوغرايف ،بالتعاون مع
مكتب األمم املتحدة يف فيينا؛ وبدء عمل مكتب املساعدة التابع
خلدمات الدعم العامة يف متوز/يوليه.
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تقاسم التكاليف :الصورة الكاملة
“إنَّ هذه السنة أيض ًا مت ِّثل معلَم ًا هام ًا آخر يف تاريخ مرفق البيئة
العاملية :فمنذ كانون األول/ديسمرب قبل مخس سنوات اعرتف جملسنا مبيزة اليونيدو
النسبية يف الربط بني كفاءة استخدام الطاقة والتنمية املستدامة يف القطاع الصناعي .وقد
قامت اليونيدو منذئذ بتعزيز حافظتنا بعدد ال يُحصى من الطرائق وال سيما بضمان منو
الصناعة اخلضراء يف عموم العامل النامي”.
مونيك باربو املسؤولة التنفيذية األوىل ورئيسة مرفق البيئة العاملية
أبلغت اليونيدو بأمانة ،منذ ما يزيد على  25سنة ،عن تنفيذ
براجمها ومشاريعها باالستناد إىل تربعات واشرتاكات مقرّرة
تل ّقتها من الدول األعضاء فيها فضالً عن مسامهات خاصة
قدّمتها جهات ماحنة وخصّصتها ملشاريع حمدّدة .بيد أنّ هذا
كان جمرّد جزء من القصة .ففي كثري من األحيان كان هناك
مضاهاة أو حتى جتاوز ملدخالت اليونيدو املالية عن طريق
متويل مواز يقدِّمه البلد املستفيد نفسه أو دولة عضو أخرى
أو جمموعة من الدول أو القطاع اخلاص أو منظمات ثنائية
أو متعددة األطراف أو اجملتمع املدني أو شركاء تنمية آخرون.
وبإلقاء نظرة على حافظة اليونيدو اإلمجالية يف عام  2011تبيّن
أنّ هناك نسبة تبلغ  1 :1بني التمويل من املنح ،أي املسامهات
املباشرة من اجلهات املاحنة ،والتمويل املشرتك من أصحاب
املصلحة اخلارجيني .واليونيدو ،مبوجب نظامها احلايل املتعلق
باإلبالغ ،غري ملزمة بأن ترصد أرقام التمويل املشرتك الفعلية
رصداً موحّداً وغري قادرة على ذلك إ ّال يف حالة اجلهات املاحنة
الكبرية مثل الصندوق املتعدّد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال
بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون .ويف احلاالت اليت يكون
فيها اإلبالغ عن التمويل املشرتك إلزامياً أو ميكن تقديره يبدو أنّ
النسبة بني التمويل من املنح والتمويل املشرتك أقرب إىل أن تكون
يف حدود  4 :1تقريباً.
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فعالة
اليونيدو :مديرة ّ

وميثل التمويل املشرتك خياراً قيِّماً جداً .ففي سياق شراكة
اليونيدو مع مرفق البيئة العاملية ،على سبيل املثال ،كانت
اليونيدو مسؤولة عن حافظة كبرية من املشاريع خالل الدورتني
األخريتني من دورات جتديد موارد مرفق البيئة العاملية .ويوجد
لدى اليونيدو ،يف إطار الدورة الرابعة ملرفق البيئة العاملية،
 54مشروعاً قيد التنفيذ بقيمة إمجالية للمشاريع تزيد على
 900مليون دوالر ،مبا فيها منحة من مرفق البيئة العاملية
يبلغ جمموعها  200مليون دوالر ومتويل مشرتك أكرب مقداره
 700مليون دوالر .واستشرافاً للمستقبل ،يوجد لدى اليونيدو
مشاريع فنية يف طريقها إىل التنفيذ فيما يتعلق بربنامج عمل
الدورة اخلامسة ملرفق البيئة العاملية يف حزيران/يونيه 2012
فحسب ناجتة عن تقديم  21مشروعاً يزيد جمموع قيمتها على
 450مليون دوالر تتألف من منحة من مرفق البيئة العاملية تبلغ
قيمتها  87مليون دوالر ومسامهات متويل مشرتك تبلغ قيمتها
 370مليون دوالر.
بيد أنّ األنشطة اليت نُ ّفذت مبوجب ترتيبات التمويل املشرتك -
سواء على شكل منح مباشرة أو متويل مواز أو استثمارات أو
تربعات عينية  -ال جيري اإلبالغ عنها بوصفها جزءاً من القيمة
املالية اإلمجالية ملشروع أو برنامج معيّن وال يتوجب على املنظمة

اإلبالغ عنها يف ظل مراعاة االستثناءات املذكورة أعاله .وبصورة
مماثلة ،ال تعترب اليونيدو مسؤولة إ ّال عن إدارة اجلزء الذي تديره
مالياً من املشروع رغم أهنا تشرف على املشروع بكامله.
لكنّ هذه األوضاع كلّها يف طريقها إىل التغيّر .فبإدماج منيطيت
إدارة احلافظات واملشاريع وإدارة املنح املتعلقتني بنظام ختطيط
املوارد املؤسسية اجلديد يف هناية عام  2012ستكون اليونيدو يف
وضع مي ّكنها ،ألول مرة اعتباراً من كانون الثاني/يناير ،2013
من أن ختطط وترصد القيمة اإلمجالية لتمويل التعاون التقين
املتعهد به لرباجمها ومشاريعها ،مبا يف ذلك األموال أو البضائع أو
اخلدمات املستخدمة يف تنفيذ املشاريع يف إطار ترتيبات التمويل
املشرتك ،ومن أن تُبلِ َغ عن ذلك.
وتتيح منيطة إدارة احلافظات واملشاريع اجلديدة اليت وضعت
موضع التنفيذ إمكانية تقديم تقارير منتظمة عن نتائج
وحمصالت وخمرجات كل مشروع مبا يف ذلك مؤشرات عن
كيفية حتقيق هذه النتائج واحملصّالت واملخرجات ،موزعة حسب
البلد أو املنطقة واجملال املواضيعي واجلهة املاحنة ومعايري أخرى.
وهذا يعين أنَّ اليونيدو لن تكون يف املستقبل يف وضع مي ّكنها من
تقديم تقارير عن املعلومات النوعية والكمية لكل مشروع حبد
ذاته فحسب بل أيضاً على مستوى حافظة املشاريع كلها .وبإدماج
منيطة إدارة املنح ،سيُنظر إىل التمويل املشرتك باعتباره جزءاً ال
يتجزأ من التدخل اإلمجايل وسيؤخذ يف االعتبار خالل كل خطوة
من خطوات املشروع ،اعتباراً من مرحلة التصميم والتخطيط
األوىل حتى تنفيذ املشروع ومن ثمّ رصد ما نُ ّفذ فعلياً ،وأخرياً
تقييم نتائج املشروع وأثره.
ويف كثري من احلاالت ،مت ّثل مسامهات التمويل املشرتك املقدَّمة
من خمتلف الشركاء ،معامل بارزة هامة أثناء تنفيذ املشروع
الذي ،إن مل يُن ّفذ يف حينه ووفق املعايري املطلوبة ،يعرّض النجاح
اإلمجايل للمشروع للخطر .فعلى سبيل املثال ،ميكن ملشروع
يهدف إىل إنشاء مركز للتدريب على املهارات الصناعية يعمل

بصورة كاملة أن يُصمّم على أساس مسامهات متنوعة .فقد توفر
احلكومة مبنى يف حني تو ِّفر إحدى الرابطات الصناعية ما يلزم
من موظفني ومدرِّسني بينما تقوم اليونيدو ،مبساعدة من شركاء
متويل ،بتجديد املبنى وتركيب معدات التدريب وتنظيم تدريب
املدرّبني واملستفيدين .أما إذا مل يكن تسلسل مدخالت املشروع
املقدّمة من خمتلف الشركاء موضع ختطيط وتنفيذ ورصد على
حنو صحيح فلن يتح ّقق اهلدف الفعلي للمشروع.
وستكون لنظام اإلبالغ اجلديد فوائد مضاعفة .فإدراج املصادر
املتعددة للتمويل املشرتك واملسامهات العينية يف نظام إدارة
املشاريع التابع لليونيدو سوف يُحدث تغيرياً جوهرياً يف الطريقة
اليت تنظر هبا الدول األعضاء والشركاء يف التنمية إىل املنظمة.
وقد بدا واضحاً اليوم أنَّ هناك حاجة إىل قيام أصحاب املصلحة
بالتعهد بتقديم املوارد خالل مرحلة التخطيط والتفاوض من
دورة املشروع .وستكون البلدان املستفيدة اليت التزمت بتوفري
مدخالت كبرية للمشروع ،سواء نقداً أم عيناً ،قادرة بصورة
أفضل على رصد مسامهتها ومتابعة التقدّم احملرز طوال حياة
املشروع .وسوف يغرس هذا شعوراً أقوى بامللكية يشجّع بدوره
بلداناً أخرى على املشاركة يف متويل املشاريع اخلاصة هبا .وهبذا
الشعور مبلكية املشاريع من جانب البلدان املستهدفة وأصحاب
املصلحة الوطنيني ستزداد إىل حد كبري فرص استدامة املشاريع
ألجل طويل .وستو ّفر جلميع األطراف شفافية أكرب وجتعل من
املمكن وضع ميزانيات للمشاريع والربامج تكون أكثر فعالية
وقائمة على النتائج.
وسيو ّفر التقرير السنوي للعام القادم املزيد من املعلومات عن
تطوّر هذا النهج اجلديد .وسوف يكون أصحاب املصلحة لدى
اليونيدو قادرين أيضاً ،يف هناية املطاف ،على الوصول إىل
املعلومات عرب اإلنرتنت وعرب مصدر مركزي وحيد للمعلومات
السرتجاع معلومات شاملة عن احلافظة مباشرة من النظام من
خالل وصلة خاصة باملستعملني والتقارير.
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بوسع التنمية الصناعية أن تساعد
على إحداث تغيري هيكلي ي َ
َضعُ اقتصادات البلدان
الفقرية على مسار النمو االقتصادي املستدام.
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الحد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية
ّ

03
احلدّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية
“ليس هناك أيّ شكّ يف أنّ األهداف اإلمنائية لأللفية مت ّثل أفضل ما لدى األمم املتحدة من مُ ُثل عليا وطموحات
وجهود لبناء عامل عادل ومزدهر ومأمون جلميع الناس .فهي مت ّثل ،من جهة ،أهم وعد مجاعي ُ
وقدّم على مرّ التاريخ

إىل أكثر الناس استضعاف ًا يف العامل .ومت ّثل ،من جهة أخرى ،إطار ًا متفق ًا عليه دولي ًا ألهداف حمدّدة كمّي ًا وزمني ًا
تو ّفر أداة ممتازة للتصدّي ألكثر املسائل إحلاح ًا من ناحية الفقر املدقع واجلوع واملرض ولتعزيز املساواة بني اجلنسني
والتعليم واالستدامة البيئية”.
السيد هاينتس فيشر ،رئيس مجهورية النمسا ،يف كلمته أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة

تقوم اليونيدو ،يف إطار أولويتها املواضيعية املتعلقة باحلدّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية ،بمساعدة البلدان النامية يف جهودها الرامية
املكرسة يف األهداف اإلنامئية لأللفية .وحيث َّ
املحرك األسايس للنمو االقتصادي وهتيئة
إن النشاط اإلنتاجي هو
ّ
إىل الوصول إىل الغايات َّ
فرص العمل ،فإنه يقوم بدور حموري يف احلدِّ من الفقر وحتقيق األهداف اإلنامئية لأللفية ،ويمكن للتنمية الصناعية أن تساعد عىل حتقيق
تغيريات هيكلية من أجل وضع اقتصادات البلدان الفقرية عىل طريق النمو االقتصادي املستدام .وتو ّفر الصناعة مستنبت ًا لقدرات تنظيم
ِ
وتوجد فرص العمل وتريس
وحتسن املهارات البرشية
وتعزز االستثامر يف األعامل التجارية وحت ّفز التقدّ م التكنولوجي والدينامية
املشاريع ّ
ّ
األساس الذي يمكن أن يستند إليه التوسع يف جمايل الزراعة واخلدمات.
ويؤ ّدي القطاعان العام واخلاص أدوارا داعمة بصورة متبادلة :فمن مسؤولية احلكومات تعزيز تنمية القدرات اإلنتاجية من خالل
وظائفها الرقابية واخلاصة بتقرير السياسات ،بينام حيتاج القطاع اخلاص إىل إيالء اهتامم خاص للمنشآت الصغرية واملتوسطة التي تو ّلد يف
ُ
يصح يف االقتصادات القائمة عىل
القول أول ما
صح هذا
ّ
البلدان النامية األنشطة االقتصادية التي تساعد بدورها عىل احلدّ من الفقر .و َي ُّ
حتسن اإلنتاجية وحتدّ من الفقر رشيطة تو ّفر
الزراعة يف أفريقيا ويف أقل البلدان نمو ًا حيث يمكن لتنمية املنشآت القائمة عىل الزراعة أن ّ
االستثامر الكايف .ويتو ّقف عىل اليونيدو وغريها من اجلهات الفاعلة العاملية أن جتعل املستثمرين املحتملني يدركون الفرص املتاحة للرشاكة
مع املنتجني الوطنيني.
وعىل الرغم من التقدُّ م الكبري الذي ُأحرز يف حتسني حالة املرأة من خالل وصوهلا إىل التعليم وفرص العمل ،فإهنا كثريا ما تبقى
مستبعدة عن األنشطة االقتصادية السائدة وتعاين من الفقر عىل نحو مفرط .والشباب هم أيضا من أكثر الفئات هتميشا يف املجتمع يف البلدان
الفقرية؛ ومن املحتمل أن يعانوا من البطالة أكثر من البالغني كام أهنم أكثر عرضة لالنكامش االقتصادي .كام َّ
أن السكان يف البلدان النامية
التي خرجت ّ
مؤخرا من أزمات خمتلفة يواجهون حتدّ يات شديدة ويلجأون إىل املجتمع الدويل ،وخصوصا حيثام أ ّدت األزمات إىل إضعاف
اهلياكل احلكومية.
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ويو ّفر الفصل التايل وصف ًا لبعض اخلطوات التي اختذهتا
امللحة بموجب
اليونيدو يف عام  2011للتصدّ ي حلالة الفقر
ّ
مكونات برناجمية مواضيعية هي :خدمات األعامل التجارية
أربعة ّ
واالستثامر والتكنولوجيا؛ وتنمية األعامل التجارية الزراعية وقدرات
تنظيم املشاريع يف املناطق الريفية؛ واألمن البرشي وإعادة التأهيل بعد
األزمات؛ واملرأة والشباب يف األنشطة اإلنتاجية.

خدمات األعمال التجارية واالستثمار
والتكنولوجيا
املكون الربناجمي األول يف إطار األولوية املواضيعية اخلاصة
يتع ّلق ّ
باحلدّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية بخدمات األعامل
التجارية واالستثامر والتكنولوجيا ألغراض التنمية ،بام يف ذلك
جتمعات الصناعات والروابط بني
تنمية القطاع اخلاص وتشجيع ّ
األعامل التجارية.
وأهم مستلزمات النمو االقتصادي يف أفقر بلدان العامل هو
االستثامر يف جمايل رأس املال والتكنولوجيا الذي ال بدّ من اجتذاب
العديد منه من خارج هذه البلدان نفسها .إالَّ َّ
أن تلك البلدان
األحوج ،عىل وجه التحديد ،إىل االستثامر األجنبي املبارش لكي
يساعدها عىل التخ ّلص من الفقر ،كثري ًا ما تفتقر إىل مناخ أعامل
جتارية يساعد عىل ترويج االستثامر والتكنولوجيا ،األمر الذي
يعزى إىل حدّ كبري إىل إخفاقات احلكومات واألسواق وضعف
القدرات املؤسسية.

ويوجد لدى اليونيدو ،يف كل من املقر وامليدان ،فريق
مؤهلة ملواجهة
متخصص يف االستثامر والتكنولوجيا مما جيعلها ّ
ّ
التحدّ ي .فهي تتصدّ ى بصورة منتظمة إلخفاقات احلكومات
واألسواق بغية التغ ّلب عىل بعض املشاكل التي تواجهها البلدان
النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية يف احلصول عىل
االستثامرات والتكنولوجيا املناسبة الحتياجاهتا اخلاصة.
وتَركَّز الكثري من عمل اليونيدو يف هذا املجال يف عام 2011
عىل أفريقيا حيث قامت املنظمة بدراسة شاملة للمستثمرين كانت
قد بدأهتا يف عام  .2010وتشمل الدراسة  19بلد ًا من البلدان
األفريقية جنوب الصحراء الكربى وأكثر من  7 000رشكة؛
تزود املستثمرين باملعلومات الالزمة الختاذ قرارات استثامرية
وهي ّ
صائبة .وتو ّفر أدا ٌة حاسوبية جديدة إمكاني َة اال ّطالع عىل البيانات
ومقرري السياسات من رسم
الالزمة للتحليل ومتكّن املستثمرين
ّ
خريطة تد ّفقات االستثامر يف أفريقيا .ويشكّل مرصد االستثامر يف
أفريقيا أداة استحدثتها اليونيدو لتزويد املستثمرين باملعلومات
التي حيتاجون إليها الختاذ قرارات صائبة إضافة إىل تسجيل
املعلومات املتعلقة بخصائص املستثمرين األجانب واملنشآت
الداخلية .وسوف تساعد البيانات املوجودة يف مرصد االستثامر
التعرف عىل األنواع املختلفة
اجلهات صاحبة املصلحة عىل
ّ
للمستثمرين وأدائهم وتأثريهم عىل التغيري االقتصادي وإدراكهم
لبارامرتات االستثامر فض ً
ال عماّ يتو ّقعونه من املؤسسات املحلية يف
جمال اخلدمات .وسوف يساعد مرصد االستثامر أيضا احلكومات
ووكاالت ترويج االستثامر عىل قياس أثر االستثامر األجنبي عىل
األهداف اإلنامئية ويو ّفر اإلرشاد فيام يتعلق بصوغ السياسات
وييس للمستثمرين املستهدَ فني ُس ُب َل االستخدام
القائمة عىل األدلة رّ

» شبكة هيئات ترويج االستثمار يف أفريقيا
هي برنامج من برامج اليونيدو يزوّد هيئات ترويج

االستثمار يف أفريقيا مبنرب مشرتك ملناقشة اسرتاتيجيات ترويج
االستثمار وتصميمها .وهتدف الشبكة إىل تغيري ثقافة هيئات ترويج
االستثمار عن طريق بناء قدراهتا على توفري املعلومات الصحيحة
واحملدّثة إىل املستثمرين من خالل رصد االستثمار .وتو ّفر هلم املساعدةُ
التقنية أيضا العونَ على تعديل اسرتاتيجيات ترويج االستثمار بغية
تنفيذ خدمات دعم األعمال املخصّصة حسب الطلب من أجل جين
فوائد االستثمار الدويل والربط بني القطاعات اإلنتاجية احمللية
واالقتصاد العاملي.
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الحد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية
ّ

الرشيد للموارد .وكان هذا املرصد اجلديد قد ُأنشئ يف أيلول/
سبتمرب يف شيامن ،الصني ،أثناء املؤمتر العام السادس لشبكة هيئات
ترويج االستثامر يف أفريقيا الذي ُعقد أثناء معرض الصني الدويل
لالستثامر والتجارة .وقد أ ّدى املرصد إىل قيام اليونيدو برفع مستوى
 16هيئة لرتويج االستثامر يف أفريقيا.
وأنشأت اليونيدو ،خالل عام  ،2011مصافق للتعاقد
من الباطن والرشاكات يف عرشة بلدان أفريقية هي :إثيوبيا
وأوغندا ومجهورية تنزانيا املتحدة وجنوب أفريقيا وزامبيا وغانا
والكامريون وكينيا وموزامبيق ونيجرييا .وتقوم تلك املصافق
ببيان املعايري القياسية وتُو ِّفق بني املنشآت الصغرية واملتوسطة
موردة ومقاولة من الباطن ،واملستثمرين
املحلية ،بوصفها
ِّ
يعزز األثر اإلنامئي لالستثامر
األجانب؛ األمر الذي من شأنه أن ّ
املبارش األجنبي .وأنشأت اليونيدو أيضا مصافق جديدة يف العراق
ودعمت عمليات وحدات تنمية املشاريع يف ثالث حمافظات من
البالد تقدّ م اخلدمات إىل  350من ّظم مشاريع عراقي ًا ،بام يف ذلك
تقديم املشورة ووضع خطط لألعامل التجارية وترويج االستثامر
وإقامة الروابط املالية وحتقيق املواءمة .وبدعم من اليونيدو،
ُأنشئت  150رشكة أو ُو ِّسعت بحيث و ّفرت ما يقرب من 800
وظيفة جديدة .وقامت اليونيدو ،بالتعاون مع اجلامعة الدولية
اإليطالية للبحوث التليامتية ،بتجهيز املصافق بالبنية التحتية
للتعليم اإللكرتوين وو ّفرت دورات تعليمية عن ُبعد حول املسائل
املتعلقة بتنمية املشاريع وترويج االستثامر .وهيدف املرشوع الذي
يموله برنامج التعاون اإلنامئي اإليطايل التابع لوزارة اخلارجية
ّ
اإليطالية إىل تشجيع استحداث مشاريع جتارية جديدة .وتقدّ م
اجلامعة املذكورة أعاله التكنولوجيا الالزمة لتنفيذ دورات التعليم

عن ُبعد عرب اإلنرتنت وعرب التلفزيون الساتيل بينام تتولىّ اليونيدو
املسؤولية عن حمتويات الدورات والتنسيق .و ُقدِّ مت قروض إىل
 89من ّظم مشاريع من خالل مرفق االئتامن التابع للربنامج املشرتك
بني اليونيدو واألونكتاد بشأن ترويج االستثامر وتنمية املنشآت.
و ُأنشئ  32مركز ًا إضافي ًا من مراكز ترويج االستثامر وتنمية
املنشآت يف بلدان يف أفريقيا واملنطقة العربية وآسيا واملحيط اهلادئ
هبدف تعزيز االستثامر املبارش األجنبي وتكوين الثروة.
يوجد لدى اليونيدو  13مكتب ًا من مكاتب ترويج االستثامر
والتكنولوجيا يف  11بلد ًا .واشرتك كل مكتب من املكاتب يف عام
 2011بشكل وثيق يف املناسبات التي جرت يف منطقة كل منها.
وكانت اليونيدو قد و َّقعت مع مجهورية الصني الشعبية اتفاقا بقيمة
مليون دوالر يف أيار/مايو بشأن املرحلة الثالثة من مرشوع يدعم
يشجع االتفاق تد ّفق
مركز شنغهاي لرتويج االستثامر .وسوف
ّ
ّ
رأس املال األجنبي إىل شنغهاي إضافة إىل تدفق االستثامرات
الصينية إىل البلدان النامية ،وال سيام البلدان القائمة يف أفريقيا
فضال عن البلدان التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية .وبموجب
االتفاق ،سيقوم مركز شنغهاي لرتويج االستثامر بمساعدة جلنة
بلدية شنغهاي للتجارة عىل توسيع التعاون بني الصناعات القائمة
يف شنغهاي والرشكاء األجانب .وسيساعد املركز ،عىل نحو مواز،
املستثمرين الصينيني عىل استبانة الفرص إلقامة رشاكات صناعية
ووضع اقرتاحات بشأن األعامل التجارية.
وكانت حلقة عمل إقليمية قد ُعقدت يف كينيا يف أيلول/سبتمرب
حول وضع املعايري القياسية لتنمية إمكانات التوريد لدى املشاريع
الصغرية واملتوسطة يف أفريقيا الرشقية ضمن إطار برنامج اليونيدو
ملصافق التعاقد من الباطن والرشاكات .و ُقدِّ مت إىل مستشاري أعامل

و ّقعت اليونيدو والصني ،يف أيار/مايو ،على
اتفاق بقيمة  1مليون دوالر لالضطالع باملرحلة
الثالثة من مشروع يدعم مركز شنغهاي لرتويج
االستثمار .وهنا يهنّئ املديرُ العامُ لليونيدو نائبَ
األمني العام حلكومة بلدية شنغهاي الشعبية
ورئيس جلنة بلدية شنغهاي للتجارة ،شا هيلني.
الصورة :اليونيدو
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»

هدف برنامج مصافق التعاقد من الباطن والشراكات هو مساعدة املنشآت
احمللية على مواجهة حتدّيات العوملة واالستفادة من الفرص املستجدّة الناشئة عن التعاقد الصناعي من الباطن
واالستعانة مبصادر خارجية وأنظمة سالسل التوريد .وقد أنشأت اليونيدو ،على مدى السنوات اخلمس
والعشرين املاضية ،ما يقرب من  60مركزاً يف أكثر من  30بلداً .أمّا املستفيدون املستهدَفون فهم املنشآت
الصغرية واملتوسطة اليت تستطيع ،يف هناية املطاف ومن خالل تعاملها مع املنشآت اخلاصة الكبرية وهيئات
االشرتاء العمومي ،أن حتسّن نواجتها َكمّاً و َكيْفاً .وتستفيد املنشآت الكبرية اليت تعمل بصفة مقاولني ومشرتين
من ازدياد مستويات االكتفاء احمللي الذي يؤدّي بدوره إىل خفض تكاليف االشرتاء لديها.

جتارية من إثيوبيا وأوغندا ومجهورية تنزانيا املتحدة وزامبيا وكينيا
تعرفوا من خالهلا عىل أداة وضع املعايري التابعة
خربة تدريبية تفاعلية ّ
لليونيدو واملتاحة حاليا لشبكة مصافق التعاقد من الباطن والرشاكات
الناشئة يف أفريقيا .وقد اكتسبوا خالل حلقة العمل ما يلزم من معارف
وكفاءات للقيام عىل نحو ف ّعال بعملية وضع املعايري مع هيئات
األعامل التجارية يف بلداهنم.
وقد وضع ملتقى املدن اإليكولوجية الثاين يف إطار منتدى
البحر األبيض املتوسط املعني بإدارة املياه والنفايات والذي ُعقد يف
األساس لقيام البلديات
ترشين األول/أكتوبر يف مرسيليا بفرنسا
َ
والقطاع اخلاص بتبادل اخلربات املتعلقة باملسائل البيئية العويصة
التي تواجه منطقة البحر األبيض املتوسط ومناقشة فرص األعامل
التجارية ،بام فيها اخلدمات البيئية وأفضل التكنولوجيات املتاحة.
ووصف املنتدى احللول التكنولوجية املتاحة للمدن وقدَّ م أمثلة عىل
الرشاكات الناجحة بني القطاعني العام واخلاص (لال ّطالع عىل
املزيد من التفاصيل ،انظر الفصل .)5
وقد اشرتك مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف
اليابان عىل نحو وثيق يف تنظيم مؤمتر طوكيو للصناعة اخلرضاء
الذي ُعقد يف ترشين الثاين/نوفمرب .وألقى املؤمتر الضو َء عىل
التقنيات واملامرسات املتاحة التي حتفظ البيئة واملوارد والتي تفيد
ك ًّ
ال من األعامل التجارية والبيئة فضال عن املوظفني واملجتمعات
واملستهلكني .وتركّزت املناقشات عىل احللول السياساتية
والتجارية بغية األخذ عىل نطاق واسع بالتقنيات والتكنولوجيات
التي ثبتت جدواها وكذلك التشجيع عىل احللول االبتكارية التي
التلوث (انظر
تؤ ّدي إىل ختفيض أكرب يف استخدام املوارد وكثافة ّ
أيض ًا الفصل .)5
وكانت الزراعة وفرص االستثامر يف البلدان األفريقية
جنوب الصحراء الكربى موضوع منتدى خاص ن ّظمه مكتب
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ّ

ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف إيطاليا بالتعاون مع وزارة
اخلارجية ووزارة السياسات الزراعية والغذائية واحلرجية
اإليطالية .وقد مجع املنتدى بني وزراء الزراعة يف العديد من
البلدان األفريقية جنوب الصحراء الكربى ومم ّثيل كربى اجلمعيات
واملؤسسات التجارية اإليطالية يف قطاع األعامل التجارية الزراعية
هبدف تشجيع املنشآت اإليطالية عىل املشاركة عىل نحو أكرب يف
قطاعي األعامل التجارية الزراعية وصيد األسامك يف أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى.
واشرتك مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف البحرين يف
لرواد األعامل الشباب ورجال
استضافة املنتدى العريب الدويل األول ّ
األعامل الذي يرد له أدناه وصف أكثر تفصيالً .وقد ساعد مكتب
ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف منطقة والون ببلجيكا عىل تنظيم
منتدى أرمني بلجيكي لألعامل التجارية استمر يومني و ُعقد يف يرفان
يف ترشين الثاين/نوفمرب خالل أسبوع األعامل التجارية البلجيكي
يف أرمينيا .وقد ساعد احلدث عىل إقامة عالقات اقتصادية وجتارية
بني البلدين وأتاح الفرصة لعقد  54اجتامعا لألعامل التجارية بني
الرشكات األرمينية والبلجيكية استطاع خالهلا من ّظمو املشاريع
األرمن أن يقدّ موا اقرتاحات يف جمال االستثامر.
وكان مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف االحتاد
الرويس أحد املشاركني يف تنظيم مؤمتر نيفسكي اإليكولوجي
الدويل الرابع الذي ُعقد يف بيرتسبورغ ،االحتاد الرويس ،يف أيار/
مايو (انظر الفصل  .)5ويف عام ُ ،2011أنشئت مكاتب مشاريع
يف أرمينيا وبيالروس وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان يف
ممول من االحتاد الرويس من
إطار مرشوع بقيمة  2.2مليون دوالر َّ
أجل تنمية شبكات ترويج االستثامر والتكنولوجيا ملا فيه مصلحة
البلدان األعضاء يف اجلامعة االقتصادية األوراسية والبلدان ذات
صفة املراقب فيها .وبموجب رشوط املرشوع ،ستصبح مكاتب
املشاريع اخلمسة ،يف هناية املطاف ،مراكز للتعاون الصناعي الدويل

» يف إطار الصندوق املشرتك بني برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي وإسبانيا من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية

لأللفية ،تقدّم اليونيدو املساعدة ،بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة العمل الدولية ،لزيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية ملنتجي البذور
الزيتية يف إثيوبيا وتعزيز القدرة على معاجلة بذور زيت الطعام وحتسني
فرص الوصول إىل األسواق احملليِّة والدولية .وجيري حتقيق ذلك من خالل
دمج القطاع اخلاص يف كامل سلسلة القيمة اإلنتاجية لبذور زيت الطعام.

الصورة :اليونيدو
تابعة لليونيدو وتتل ّقى الدعم املايل من حكومة كل منها .وسوف
تركّز املراكز عىل استحداث بنية حتتية صناعية وبراجمية حاسوبية
وتعليم يف جمايل املعلومات واملنهجية ووضع مشاريع نموذجية
وتنفيذها .ومركز التعاون الصناعي الدويل التابع لليونيدو يف
االحتاد الرويس قائم منذ عام  1989وقد عمل كمكتب لرتويج
االستثامر والتكنولوجيا وجهة اتصال لليونيدو .وكانت ثالثة
اجتامعات للمجالس االستشارية ملرشوع اليونيدو قد ُعقدت يف
أمانة جلنة التكامل التابعة للجامعة االقتصادية األوراسية بغية
تعزيز التكامل الصناعي بني بلدان اجلامعة.
و ُعقدت يف مقر اليونيدو ،يف متوز/يوليه ،حلقة عمل
تدريبية حول حتضري مشاريع االستثامر وتقييمها مالي ًا ،وذلك
بالتعاون مع منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية .وقد هدفت
حلقة عمل التحليل املايل إىل تزويد املشاركني  -وهم أخصائيون
مهنيون ومستثمرون وغريهم ممن ينخرطون بفعالية يف إعداد
املشاريع االستثامرية أو تقييمها  -باألدوات الالزمة للمسامهة
والتعرف
يف حتديد مستقبل التنمية الصناعية يف بلدان يف املنطقة
ّ
التطورات الدولية من خالل التن ّبؤات عن املؤرشات
عىل أحدث
ّ
االقتصادية الرئيسية.
واستضافت اليونيدو ،يف ترشين الثاين/نوفمرب ،اجتامعات
استثامر ثنائية ُعقدت يف أبو ظبي للمستثمرين وصانعي األغذية
الذين يتط ّلعون إىل إنشاء أعامل جتارية غذائية .وكان هدف
االجتامعات تشجيع االستثامر يف الصناعة الغذائية يف املنطقة بغية
التقليل من االعتامد عىل الواردات واملسامهة يف األمن الغذائي
وتكوين فرص العمل .وقام ما يقرب من  50رشكة بمقابلة
صناعيني ومستثمرين من اإلمارات العربية املتحدة والبحرين
و ُعامن وقطر والكويت واململكة العربية السعودية يسعون إىل إقامة
مشاريع صناعية جديدة يف جمال صناعة األغذية.

الروابط بني التجمّعات الصناعية
واألعمال التجارية
يتأ ّلف القطاع اخلاص يف املقام األول ،يف البلدان النامية ،من
منشآت صغرية وصغرية ومتوسطة تو ّلد حصة األسد يف فرص
العاملة والدخل ،وال سيام يف املناطق الريفية .بيد َّ
أن ما يثري الدهشة
هو َّ
تطور تلك املنشآت كثريا ما تبقى عىل حاهلا.
أن إمكانات ّ
فاملؤسسات الصغرية متيل إىل العمل بصورة منفردة أو ينحرص
عملها يف أنامط إنتاج ال تنافسية بينام تكون يف الوقت نفسه غري
قادرة عىل االتصال برشكاء جتاريني يمكنهم أن يقدّ موا خربات
ومعارف جديدة.
وقد وضعت اليونيدو منهجية لصوغ وتنفيذ مشاريع تنمية
التجمعات وتشمل دراسة
التجمعات الصناعية تبدأ باختيار تلك
ّ
ّ
تشخيصية لنواحي قوهتا وضعفها ،وصوغ اسرتاتيجية تستند إىل
رؤية مشرتكة ،وإدارة وتنسيق األنشطة املدرجة يف خطة العمل،
ومن ثم رصد وتقييم النتائج النوعية والكمية للمشاريع .وتساعد
التجمعات الصناعية .وبغية
هذه املنهجية عىل إطالق عملية تنمية
ّ
ضامن استدامة تلك املنهجية ،تساعد اليونيدو عىل تعزيز قدرة
جتمعات الرشكات
املؤسسات املحلية عىل توليّ قيادة العملية ودعم ّ
يف مساعيها املستقبلية.
وواصلت اليونيدو ،يف عام  ،2011تعزيز أداهتا اخلاصة
التجمعات الصناعية .وجاء تركيزها األقوى عىل أفريقيا
بتنمية
ّ
وأقل البلدان نموا استجابة لطلب متزايد من قطاعات مثل األغذية
واملنسوجات والثياب واجللود واألحذية واخلشب واملفروشات
ومواد البناء وقطاع السيارات .وجرت ،من خالل بناء القدرات
املوجهة
واخلدمات االستشارية ،االستجابة للطلبات اجلديدة
ّ
بالتجمعات
إىل اليونيدو من أجل دعم صوغ السياسات املتعلقة
ّ
تقرير اليونيدو السنوي 2011
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يتجزأ من االبتكار الصناعي
الصناعية ،باعتبار ذلك جزء ًا ال
ّ
والسياسات اإلقليمية.
ووضعت اليونيدو ،يف عام  ،2011دليل تدريب بشأن تنمية
التجمعات الصناعية ،سيصدر يف عام  ،2012وعقدت عددا من
ّ
التجمعات الصناعية واحتادات
تنمية
حول
التدريبية
الدورات
ّ
التجمعات
تنمية
وتقييم
رصد
املنشآت الصغرية واملتوسطة .وكان
ّ
الصناعية موضوع دورة ُعقدت يف شباط/فرباير يف مقر اليونيدو.
وقد ركّزت الدورة عىل استبانة املؤرشات ومجع البيانات وإجراءات
اإلبالغ وممارسات الرصد والتقييم القائمة واالحتياجات إىل
التجمعات
التحسني داخل برنامج املنظمة املتعلق بالروابط بني
ّ
الصناعية واألعامل التجارية .و ُعقدت يف فيينا يف أيلول/سبتمرب
التجمعات الصناعية
للمدربني حول ختطيط مبادرات
دورة تدريبية
ّ
ّ
ورصدها .وقد أثبت ثالثون خبريا من خرباء املشاريع واخلرباء
التقنيني فض ً
ال عن موظفني من املقر صحة املبادئ التوجيهية والدليل
وحسنوا مستوى مهاراهتم .واستعرضوا
اخلاصني برصد املشاريع
َّ
ّ
التجمعات الصناعية
كذلك تنفيذا جتريبيا لدليل رصد وتقييم تنمية
ّ
وتنمية القطاع اخلاص ومشاريع تنمية سالسل التوريد يف إثيوبيا
وتركيا ورصبيا ومرص .وسوف تط ّبق منهجية الرصد والتقييم عىل
التجمعات الصناعية واحتادات
مشاريع اليونيدو املتعلقة بتنمية
ّ
املنشآت الصغرية واملتوسطة.
و ُأجري عىل املستوى اإلقليمي ،تدريب بشأن احتادات
املنشآت الصغرية واملتوسطة يف املركز الدويل للتدريب التابع ملنظمة
العمل الدولية يف تورينو بإيطاليا من متوز/يوليه إىل ترشين الثاين/
نوفمرب .وقد شارك يف الدورة التدريبية التي ُن ِّظمت بالتعاون مع
املركز املذكور وفيدرإكسبورت ،وهو الرابطة اإليطالية الحتادات
التصدير 20 ،مم ّث ً
ال ملنظامت يف القطاعني العام واخلاص يف أمريكا

الالتينية ومنطقة الكاريبي .واستُتبع التدريب الذي ُأجري يف تورينو
بمرحلة تع ّلم إلكرتوين مدهتا أربعة أشهر تل ّقى املشاركون خالهلا
التدريب عرب اإلنرتنت عىل وضع اقرتاحات بشأن تطوير االحتادات
من خالل منصة اليونيدو احلاسوبية للتع ّلم اإللكرتوين بشأن
االحتادات .وقد نتجت عن ذلك مبادرات جديدة إلنشاء احتادات
يف ستة بلدان يف املنطقة .وسوف ينضم معظم الذين اشرتكوا
مروجي إنشاء احتادات املنشآت
يف الدورة التدريبية إىل شبكة ّ
الصغرية واملتوسطة يف أمريكا الالتينية التي جيري إنشاؤها حاليا يف
إطار مرشوع أقاليمي للرتويج لكونسورتيومات (احتادات) املنشأ
والتصدير للمنشآت الصغرية واملتوسطة.
و ُعقد يف فيينا ،يف ترشين األول/أكتوبر ،اجتامع لفريق خرباء
معني بتعزيز الروابط املستدامة يف صناعة توريد السيارات .وقد حرض
االجتامع  20خبري ًا يم ّثلون جهات رئيسية يف صناعة السيارات من
احلكومات والصناعة (صانعي معدّ ات أصلية ورشكات من املستوى
األول) ومقدّ مي خدمات دعم وخرباء دوليني وباحثني .واستعرضت
حلقة العمل مشاريع اليونيدو وأنشطتها ووضعت معايري هلا وعرضت
هنجا اسرتاتيجيا شامال لدعم صناعة السيارات يف االقتصادات النامية
والناشئة .واستطاع املشاركون أن يقدّ روا االجتاهات الرئيسية التي
املوردين والروابط بني
تؤ ّثر يف صناعة السيارات يف جماالت تنمية ّ
األعامل التجارية والتنمية الصناعية التي تتسم بانخفاض انبعاثات
الكربون؛ وأن يستعرضوا اخلدمات املختلفة التي تقدّ مها اليونيدو
إىل الصناعة وأن يب ّينوا إمكانية إدماجها يف هنج برناجمي أوسع؛ وأن
يقدّ موا اقرتاحات ملموسة حول كيفية إدماج املنظور املتعلق بالفئات
الفقرية يف مشاريع اليونيدو للتعاون التقني التي تستهدف صناعة
السيارات .وسيوضع هنج متكامل جديد بشأن التنمية املستدامة
ملوردي مستلزمات صناعة السيارات يف صيغته النهائية يف عام .2012
ّ

حضر عشرون خبرياً يف صناعة السيارات اجتماعاً لفريق خرباء عُقد يف تشرين
األول/أكتوبر الستعراض مشاريع وأنشطة اليونيدو ووضع املعايري هلا ولالتفاق
على هنج اسرتاتيجي لدعم صناعة السيارات يف االقتصادات النامية والناشئة.
الصورة :اليونيدو
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ّ

وقد مت ّثلت اليونيدو يف العديد من املنتديات طوال العام حيث
التجمعات الصناعية .وقد
تروج للنهج املتعلق بتنمية
استطاعت أن ّ
ّ
ُدعيت ،يف مؤمتر دويل ُعقد يف تالني ،إستونيا ،يف آذار/مارس بشأن
التجمعات الصناعية يف بداية العقد اجلديد” ،إىل تقديم
“حتفيز
ّ
التجمعات الصناعية
عرض إيضاحي عن النهج املتعلق بتنمية
ّ
باعتباره ح ًّ
ال يعود بالفائدة عىل مجيع املنشآت الصغرية واملتوسطة
ويو ّفر القدرة عىل املنافسة بصورة مستدامة وإمكانية الوصول
إىل األسواق .وألقت اليونيدو كلمة يف املؤمتر الدويل اخلامس
للتجمعات الصناعية الذي ُعقد يف كرواتيا يف أيار/مايو بشأن
ّ
التجمعات الصناعية يف جنوب
التحدّ يات اجلديدة وإمكانات تنمية
ّ
رشق أوروبا .وكان هنج اليونيدو بشأن احتادات املنشأ موضوع
كلمة رئيسية ُألقيت يف الندوة العاملية بشأن املدلوالت اجلغرافية التي
ن ّظمتها املنظمة الدولية للملكية الفكرية ،يف ليام ،بريو ،يف حزيران/
يونيه ،ويف احللقة الدراسية الوطنية حول املدلوالت اجلغرافية التي
ُعقدت بعد ذلك يف كواال ُملبور ،ماليزيا ،يف ترشين الثاين/نوفمرب.

رفع مستوى القدرة التنافسية والشراكة
عندما تنتج البلدان النامية مستحرضات صيدالنية حملي ًا ،فإن
األمر ال يقترص حينئذ عىل رسعة توريد األدوية من أجل مكافحة
األمراض يف عقر دارها فحسب بل يشمل إنشاء وظائف توجد
ماسة إليها وحت ّقق الدخل وتساعد عىل مكافحة الفقر.
حاجة ّ
وقد حدَّ دت اليونيدو فرصة واضحة مؤاتية لتعزيز إنتاج األدوية
األساسية العالية النوعية حمليا ،األمر الذي يساعد عىل متكني البلدان
من حتقيق األهداف املتعلقة بالصحة العامة ،بام فيها اهلدفان  4و6
من األهداف اإلنامئية لأللفية.

وبغية زيادة اإلنتاج املحيل لألدوية األساسية عىل نحو قادر
جمرد تقديم املساعدة التقنية إىل املنشآت
عىل املنافسة ،ال يكفي ّ
املعنية .فهناك حاجة إىل اختاذ خطوات عىل الصعيد السياسايت
واملؤسسايت وعىل صعيد الرشكات .فعىل الصعيد السياسايت،
تستطيع اليونيدو أن تساعد يف صوغ االسرتاتيجيات املتعلقة بتطوير
صناعة املستحرضات الصيدالنية يف البلد املعني وضامن قبول
مجيع اجلهات ذات املصلحة هبذه االسرتاتيجيات .وعىل الصعيد
املؤسسايت ،تستطيع اليونيدو أن تقدّ م املساعدة يف جمال تعزيز
مؤسسات التدريب بينام تستطيع ،عىل صعيد الرشكات ،أن تدعم
رشكات رائدة للتدليل عىل اجلدوى االقتصادية لإلنتاج املحيل.
و ُعقدت حلقة عمل يف مقر اليونيدو ،يف أيلول/سبتمرب ،حول
تنفيذ خطة صنع املستحرضات الصيدالنية يف أفريقيا .وم ّثلت حلقة
ومفوضية االحتاد األفريقي
العمل بداية تعاون رسمي بني اليونيدو
ّ
من أجل وضع سياسة عىل نطاق القارة بشأن إنتاج املستحرضات
الصيدالنية حملي ًا ،األمر الذي من شأنه أن يتجاوز املجال األصيل
للمرشوع بغية تعزيز إنتاج العقاقري األساسية اجلنيسة عىل املستوى
املحيل يف البلدان النامية ،وهو اإلنتاج الذي كان مقترصا عىل
املستويني الوطني واإلقليمي .وكانت أسس الرشاكة بني اليونيدو
ومفوضية االحتاد األفريقي قد ُأرسيت يف وقت سابق من العام أثناء
ّ
املؤمتر الدويل إلنتاج املستحرضات الصيدالنية حمليا يف أفريقيا الذي
اشرتك يف تنظيمه مؤمتر األمم املتحدة للتنمية والتجارة (األونكتاد)
واليونيدو والوكالة األملانية للتعاون التقني وجلنة العمل عىل
مكافحة األيدز يف أملانيا.
طور املشاركون يف حلقة العمل املشرتكة بني اليونيدو
وقد ّ
ومفوضية االحتاد األفريقي التي استمرت عرشة أيام هنجا مشرتكا
ّ
إزاء تعزيز قطاع صنع املستحرضات الصيدالنية يف أفريقيا وتناولوا

يف إطار مشروع متعدِّد الوكاالت يربط بني تطوير الصناعات القائمة على الثقافة
وعملية احلدِّ من وطأة الفقر يف بوتان ،تضطلع اليونيدو مبسؤولية إدخال عنصر
تنظيم املشاريع واألعمال التجارية يف مناهج التدريب املهين القائمة .وتضطلع
منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) برسم خرائط املوارد الثقافية
وبدراسة استقصائية عن الصناعات الثقافية يف حني يعكف برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي (اليونديب) على وضع نظم لرصد وتقدير االمتياز الحرفي.
الصورة :اليونيدو
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» اهلدف من مبادرة تسريع تنمية األعمال التجارية الزراعية
والصناعات الزراعية هو تكوين قطاع زراعي يف أفريقيا ويف أقل البلدان منوا حبلول عام

 2020يكون مؤ ّلفا من سالسل قيمة زراعية عالية اإلنتاجية والرحبية .وهتدف املبادرة إىل تسريع تنمية
قطاعات األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية اليت تؤمّن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية
األفريقية .وكجزء من املبادرة ،وضعت املنظمات الثالث املشرتكة تقييما للقيود اليت يتعرّض هلا توسيع
سلسلة القيمة ،من املزارع إىل املستهلك ،واقرتحت حلوالً للتغلّب على تلك القيود.

بالتفصيل ورقة مفاهيم بشأن خطة صنع املستحرضات الصيدالنية
ومفوضية االحتاد األفريقي
يف أفريقيا .وسوف يركّز تعاون اليونيدو
ّ
مقررو السياسات
يف بادئ األمر عىل صوغ خطة عمل يعتمدها ّ
يف االحتاد األفريقي يف عام  2012من أجل متهيد الطريق أمام
تتضمن
تنفيذ املرشوع خالل السنوات اخلمس القادمة .وسوف
ّ
خطة العمل عنرص تعاون تقني لدعم كل بلد من البلدان يف جمال
تطوير صناعة املستحرضات الصيدالنية التي ستفيد الصحة
العامة والنمو االقتصادي عىل السواء .وسوف ُيدعى الرشكاء
الذين يتأ ّلفون من برنامج األمم املتحدة املشرتك بشأن األيدز
وفريوسه ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة األفرباذين (األدوية)
األمريكية ()United States Pharmacopeial Convention
وغريها من الكيانات ذات الصلة إىل املشاركة يف كل من صوغ
املرشوع وتنفيذه .وقد اتخُّ َذت خطوات أولية يف إطار مرشوع
متوله أملانيا ،من أجل تعزيز اإلنتاج املحيل
اليونيدو العاملي ،الذي ّ
للمستحرضات الصيدالنية يف البلدان النامية.
وتقوم اليونيدو ،يف إطار مرشوع است ّ
ُهل يف فييت نام
يف عام  ،2010بمساعدة هذا البلد عىل القيام بإصالح نظام
تسجيل األعامل التجارية عىل نطاق البلد .ونتيجة لذلك ،سوف
تتمكّن املنشآت من التسجيل بشأن أعامهلا ومدونة الرضائب
واإلحصاءات واألختام يف مكان واحد عن طريق استخدام
موحدة واحلصول عىل هوية منشأة وحيدة .وجتري
استامرة
ّ
تنمية القدرات الوطنية عىل تبسيط اإلطار القانوين والعمليات
واإلجراءات وإنشاء وتشغيل النظام احلاسويب لتسجيل األعامل
التجارية الوطنية الذي كان يضم سجالت  650 000رشكة
حتى هناية العام .وتبينّ النتائج التي حت ّققت حتى اآلن حدوث
حتسن كبري يف الوقت الالزم إلمتام تسجيل األعامل التجارية.
ّ
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ّ

وقد ُأصدرت رموز منشآت ملا يقرب من  90يف املائة من طالبي
وس ِّجلت خالل مخسة أيام عمل مقارن ًة
تسجيل األعامل التجارية ُ
بفرتة  15يوم ًا قبل بدء املرشوع.

األعمال التجارية الزراعية وتنظيم
املشاريع يف املناطق الريفية
يرتبط احلدّ من الفقر ارتباط ًا جوهري ًا بالتنمية الريفية إذ َّ
إن معظم
أفقر السكان يف العامل يعيشون يف املناطق الريفية ويعتمدون عىل
الزراعة لكسب قوهتم ،حتى َّ
إن الفقر يف املناطق احلرضية ينبثق
من ندرة فرص العمل يف املناطق الريفية البعيدة عن املدن .وهناك
حتول كامل وشامل
ربر اقتصادي واجتامعي وبيئي قوي إلجراء ّ
م ّ
حتو ٌل ال ُيزيد إنتاجية الزراعة واألحراج
يف القطاع الريفي  -وهو ُّ
ً
وصيد األسامك فحسب بل ُيزيد أيضا التجهيز املحيل للمنتجات
والقيمة املضافة للسلع الداخلية.
وهذه هي املبادئ األساسية ملبادرة ترسيع تنمية األعامل التجارية
الزراعية والصناعات الزراعية التي تعتمد عىل املوارد التقنية املشرتكة
بني منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة والصندوق الدويل للتنمية
الزراعية واليونيدو بغية دعم توسيع سالسل القيمة لألعامل التجارية
يف البلدان النامية (انظر النص املؤ ّطر).
ففي مجهورية الكونغو الديمقراطية ،يم ّثل املنيهوت ،وهو من
املنتجات الزراعية التي تو ّفر الغذاء والدخل ملا نسبته  70يف املائة
من سكان األرياف ،واحدا من ثالثة منتجات ُرصدت هلا املوارد
يف إطار مبادرة ترسيع تنمية األعامل التجارية الزراعية والصناعات
الزراعية ،إىل جانب زيت النخل واخلشب .والقصد من ذلك هو

“

إنَّ أهل الريف الفقراء بوصفهم منتجني زراعيني وقيّمني على جزء كبري من املوارد
الطبيعية يف العامل ،ال يضطلعون بدور رئيسي عن طريق إسهامهم يف األمن الغذائي والنمو االقتصادي على
مستوى العامل فحسب بل أيضاً عن طريق إسهامهم يف اجلهود الرامية إىل التخفيف من آثار تغيّر املناخ”.
كانايو ف .نوانزي ،رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

حتسني اإلمدادات إىل كينشاسا وزيادة توفري زيت النخل واملنيهوت
يف ثالث مقاطعات حول العاصمة .وقدّ مت حكومة اليابان 1.3
مليون دوالر من أجل إنشاء مرفق نموذجي لتجهيز األغذية يف
كيمبييس يف مقاطعة الكونغو السفىل كجزء من الربنامج .وتأمل
اليونيدو أن يزداد عدد البلدان املشاركة يف املبادرة وامليض ُقدم ًا يف
تطوير األنشطة النهائية ،اعتبار ًا من منتصف عام .2011
متطورة ،جيب عليها
وبغية تعزيز فعالية اليونيدو يف بيئة
ّ
أن تستهدف االستثامرات العامة واخلاصة .وخالل العام قيد
كونت اليونيدو رشاكات اسرتاتيجية مع عدد من
االستعراضّ ،
مقدّ مي التمويل وتعمل اآلن بصفة مستشار تقني يف صناديق عديدة
تقدّ م التمويل الرأساميل اخلاص إىل من ّظمي األعامل الزراعية يف
مجيع أنحاء أفريقيا .وبمناسبة املؤمتر الوزاري ألقل البلدان نموا
يف ترشين الثاين/نوفمرب ،استضافت اليونيدو مناقشة حول حتقيق
روابط تآزرية بني املساعدة التقنية واالستثامرات العامة والتمويل
اخلاص (للحصول عىل املزيد من املعلومات عن املؤمتر الوزاري
ألقل البلدان نموا ،انظر ا َمل ْل َمح اخلاص الوارد يف هناية هذا الفصل).

وبتجاوز عدد سكان العامل سبعة مليارات يف عام ،2011
كان األمن الغذائي عىل رأس جدول أعامل التنمية .وتكمل اليونيدو
املتخصصة،
وتدعم العمل الذي تضطلع به هيئات األمم املتحدة
ّ
مثل منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي من خالل
مسامهتها الفريدة يف األمن الغذائي التي تركّز عىل توافر األغذية
وإمكانية الوصول إليها ونوعيتها والتن ّبؤ هبا.

ومتاشي ًا مع اسرتاتيجيتها الرامية إىل املساعدة عىل إقامة
رشاكات بني القطاعني العام واخلاص ،تعاونت اليونيدو يف عام
 2011مع صانعي املعدات األجنبية يف إثيوبيا والعراق ملا فيه مصلحة

كال الرشيكني .وحتتاج املؤسسات اخلاصة املتعدّ دة اجلنسيات املنتجة
للشاحنات وتكنولوجيا النقل وسائر البضائع الرأساملية التي ترغب
مؤهلني
يف تقوية عملياهتا يف األسواق الناشئة إىل تو ّفر ميكانيكيني ّ
املجهزة جتهيزا مناسبا لضامن
حمليا مدعومني بشبكة من املشاغل
ّ
توفري اخلدمة والصيانة الرضوريني ملعداهتا .وتستطيع اليونيدو،
من خالل مشاركتها يف التدريب املهني وروابطها مع البنية التحتية
تيس تكوين قدرات حملية وضامن
الوطنية لتنمية املهارات ،أن رّ
إدماجها الف ّعال يف اسرتاتيجيات املوارد البرشية الوطنية.
واستجابة لعدد متزايد من الطلبات املقدّ مة من البلدان
الزبونة ،تعمل اليونيدو يف الوقت احلارض عىل عدّ ة مشاريع لتعزيز
تنمية ميزاهتا الثقافية من خالل الصناعات اإلبداعية .وخالل
شجعت اليونيدو من ّظمي املشاريع يف املناطق الريفية
عام ّ ،2011
عىل االستثامر يف البضائع واخلدمات التقليدية التي ترتاوح بني
املنسوجات واملجوهرات واجللود واألثاثات اخلشبية واملنتجات
اخلزفية واملعدنية والغذائية .وهدف اليونيدو هو املساعدة عىل وضع
اسرتاتيجيات لتنمية املنشآت االبتكارية التي ستو ّفر العاملة والدخل
للذين ال يوجد لدهيم إالّ القليل من اإلمكانات التي يعتمدون
عليها ،باستثناء املوهبة اإلبداعية واإلرث الثقايف واملهارات التقليدية
القائمة عىل املعرفة .وخالل عام  ،2011كان جيري تنفيذ مشاريع يف
إثيوبيا وباكستان وبوتان وبوليفيا (دولة-املتعدّ دة القوميات) وبريو
والصني ومرص .وجيري صوغ مشاريع جديدة لباكستان ومرص بغية
وضع برنامج إبداعي لتنظيم املشاريع يستهدف النساء والشباب.
ويدعم كل من االقتصاد اإلبداعي واالقتصاد األخرض
أحدمها اآلخر .وقد عقدت اليونيدو يف عام  ،2011باالشرتاك
مع اليونسكو ،العديد من املشاورات التي رمت إىل حتسني
النوعية والتصميم األصيل واالبتكاري والوسم ووضع العالمات
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والتسويق ،األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل احرتام اإلرث الثقايف
احرتام ًا كامالً .ويف العامل التنافيس احلايل الذي حيتل فيه االهتامم
بتسخري املوارد السليمة بيئي ًا أمهية فائقة ،تعترب تنمية الصناعات
اإلبداعية قطاع ًا رئيسي ًا الستحداث آفاق وتكنولوجيات جديدة من
خالل اسرتاتيجيات التنمية الوطنية والصناعية املستدامة من أجل
احلدّ من الفقر.

األعمال التجارية الزراعية

ُأتيحت ملشاهدي التلفزيون يف مجيع أنحاء العامل ،يف ترشين الثاين/
نوفمرب ،فرصة سامع املدير العام يناقش موضوع األعامل التجارية
الزراعية يف مقابلة حول السوق األفريقية عىل شبكة تلفزيون
“ ”CNNعنواهنا “أفريقيا املتنامية خارج نطاق الزراعة” .وشدَّ د
املدير العام عىل َّ
أن البلدان األفريقية حتتاج إىل إضافة قيمة إىل
مواردها الطبيعية باعتبار ذلك وسيلة للخروج من الفقر .ورأى َّ
أن
هناك إمكانات كبرية للنمو يف األعامل التجارية الزراعية وأشار إىل
أنه ملا كانت القارة حتتوي عىل  60يف املائة من األرايض غري املستثمرة
عىل كوكب األرض ،فإهنا يمكن أن تصبح سلة خبز العامل.
وتركِّز اليونيدو ،يف جمال تنمية األعامل التجارية الزراعية،
عىل تقوية قطاع جتهيز األغذية يف البلدان النامية بغية تسويق أغذية
صحية ومفيدة من أجل استهالكها حملي ًا فض ً
ال عن تصديرها.
ورغم َّ
أن اليونيدو تويل عناية خاصة ملشاريع التأهيل يف البلدان
اخلارجة من أزمات (انظر الباب التايل) َّ
فإن أنشطتها الرئيسية
موجهة إىل أفريقيا.
َّ

سالسل القيمة

شهدت صناعة األغذية الزراعية مؤخر ًا تغيريات جوهرية عىل
نطاق العامل وعرضت يف الوقت ذاته فرص ًا وحتديات عىل البلدان
شجع التدفقات االستثامرية
النامية .ورغم أن حترير األسواق ّ
ويس الوصول إىل التكنولوجيات املتقدمة مما أتاح بدوره
اجلديدة رّ
فرص ًا للمنشآت الصناعية الزراعية فيام يتعلق باالبتكارات يف
عرض املنتجني الداخليني أيض ًا
جمال املنتجات والعمليات ،فقد ّ
لعدد من املخاطر.
وبغية مضاعفة الفوائد املتأتّية من التصنيع الزراعي ،ال بدّ
من إيالء اهتامم أكرب للتغريات احلاصلة يف بنية سالسل القيمة من
حيث معايري السالمة النوعية يف إنتاج املنتجات الغذائية الزراعية
وحتويلها .وبغية االستجابة للزيادات الكبرية يف الطلب املتوقعة
يف املستقبل ،حتتاج الصناعات الزراعية والغذائية إىل التقليل من
خسائرها الالحقة للحصاد عن طريق حتسني التخزين والتغليف
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والتعبئة والنقل .وسوف تعتمد قدرهتا عىل حتقيق ذلك اعتامد ًا
كبري ًا عىل تطبيق التكنولوجيات القائمة تطبيق ًا أوسع فض ً
ال عن
استغالل التكنولوجيات اجلديدة واالبتكارية .ويف هذا السياق،
يعترب التغليف والتعبئة واحد ًا من أكثر العوائق املتعددة اجلوانب
حتدي ًا لتنمية الصناعات الزراعية .فالتغليف والتعبئة ال حيافظان
ييسان أيض ًا نقلها وتوزيعها
عىل األغذية وحيمياهنا فحسب بل رّ
وتسويقها.
مؤسسة “IPACK-

وتعمل اليونيدو منذ بضع سنوات مع
 ”IMAاإليطالية التي تنظم املعارض التجارية وتدير مناسبات
تتعلق بالصناعات التي تستخدم تكنولوجيا التجهيز والتغليف،
ووقعت يف عام  2010اتفاق ًا لتعزيز التعاون معها .وهناك مبادرة
جارية بشأن إنشاء مركز تغليف وتعبئة مشرتك يف أفريقيا جنوب
الصحراء الكربى .وبمناسبة إقامة معرض “ ”Interpackوهو
املعرض التجاري األول لصناعة التغليف والتعبئة والذي عقد
يف دوسلدورف بأملانيا يف أيار/مايو ،أعلنت اليونيدو أهنا ستعقد
ندوة بشأن “تكنولوجيات التغليف والتعبئة لتعزيز سالمة األغذية
واألمن الغذائي يف أفريقيا” أثناء املعرض التجاري الدويل الذي
تنظمه “ ”IPACK-IMAيف ميالنو يف عام  .2012وأنشأت
اليونيدو جائزة هتدف إىل تقدير املحتوى االبتكاري الذي تقرتحه
اجلهات صاحبة املصلحة يف كل من البحوث واجلوانب التقنية
وحتسن إدارة
والتجارية للتكنولوجيات التي تعزز سالمة األغذية
ّ
توريد األغذية ونقلها وتوزيعها فض ً
ال عن استهالكها أثناء األزمات
اإلنسانية وحاالت الطوارئ.
ومت ّثل الصناعات الزراعية يف أفقر املناطق من أمريكا الالتينية
والكاريبي ،كام هي احلال يف أفريقيا ،أكرب إمكانات لتكوين الثروة
وفرص العمل .ويعاين قطاع الصناعة الزراعية يف املنطقة من عدم
توفر اقتصادات ضخمة وتنوع املنتجات عىل خمتلف مستويات سلسلة
القيمة .وبغية استكامل املشاريع الفردية التي تركز عىل خطوات خمتارة
من سلسلة القيمة ،تقرتح اليونيدو حلوالً متكاملة لدعم كل خطوة
يف أي سلسلة قيمة معينة .وقد ُعقد يف كوستاريكا يف كانون الثاين/
يناير  -شباط/فرباير اجتامع لفريق خرباء نظمته اليونيدو بالتعاون
مع جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي حول القدرة التنافسية
لسالسل القيمة اخلاصة بالصناعات الزراعية .وقد هدف االجتامع
إىل حتسني القدرة التنافسية لدى منتجات الصناعات الزراعية يف
املنطقة عن طريق تعزيز سالسل القيمة املحلية وعن طريق إقامة
روابط تآزرية مع مبادرات اليونيدو اإلقليمية األخرى .وعرض مم ّثلو
املؤسسات املشاركة من املنطقة ،خالل اجتامع فريق اخلرباء ،سالسل
قيمة خمتارة .وعرض عدد من مؤسسات التنمية والعون املايل الدولية
اآلليات اخلاصة بكل منها فيام يتعلق بدعم القطاعات اإلنتاجية
والريفية يف املنطقة إضافة إىل برامج العون اخلاصة هبا .وجرت
استبانة عرشة عوامل تعيق القدرة التنافسية لسالسل القيمة الصناعية

»

أصدرهتا اليونيدو يف عام  2011وستصبح فيما يبدو دليل ّ
منظمي املشاريع
فيما يتعلق بإقامة أعمال جتارية زراعية يف أفريقيا .فقد حظيت هذه
الدراسة بثناء ناقدين مستقلّني وجرى الرتحيب هبا باعتبارها منشوراً
رئيسياً يف جماهلا .وتستهدف الدراسة املعنونة “األعمال التجارية الزراعية
من أجل ازدهار أفريقيا” واضعي السياسات ومديري األعمال التجارية
الزراعية والباحثني يف جمال تنمية األعمال التجارية الزراعية .وهي حتلّل
التحديات اليت تواجه األعمال التجارية الزراعية األفريقية وإمكاناهتا
والفرص املتاحة هلا يف وقت يشهد تغيّراً جذرياً يف أسواق الصناعات
الزراعية العاملية؛ وتَسو ُق دليالً مقنعاً على أنّ تنمية األعمال التجارية
الزراعية مت ّثل سبيالً إىل ازدهار أفريقيا.
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In recent years a renewed focus on agriculture has been
evident in policy and development agendas for the African
continent; yet little knowledge has been generated on the
inter-linkages of production, agro-industry and markets, as
well as the potential and capacities for developing these.

Agribusiness for Africa’s Prosperity analyses the challenges,
the potential and opportunities of African agribusiness in the
current period of dramatic changes in global agro-industrial
markets, and builds a case for agribusiness development as
a path to Africa’s prosperity. Written by international experts,
from agribusiness practitioners, to academic experts and UN
technical agencies, the book fills what UNIDO perceived as
a significant gap in knowledge concerning these issues. It
will be an important resource for policymakers, agribusiness
managers, and researchers in agribusiness development.

The book is composed of three parts: Part A: African agribusiness:
Retrospects and prospects in a global setting outlines the
current status of agribusiness and agro-industrial activities
in Africa, and situates them in historical and global context. It
analyzes the opportunities for diversified growth provided by
agribusiness development, along with the key determinants for
fostering agro-industrial value chain development. It assesses
the existing and potential sources of demand growth and
the main constraints to agribusiness development in Africa.
The chapters constituting Part B: The seven core pillars of
agribusiness development in Africa analyze each development
pillar in detail, assessing possibilities and challenges and
providing a range of strategic and policy recommendations,
with a view to formulating an agenda for action on agribusiness
development. This analysis of the seven pillars is followed
by Part C: An agenda for action, with a key focus on visions,
policies and strategies for Africa’s agribusiness development
and the way forward towards converting plans into action.
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ويتناول هذا الكتاب مجيع القطاعات الفرعية للصناعات
الزراعية الرئيسية ،مبا يف ذلك الصناعات غري الغذائية
واخلدمية ،ويستقصي احملرّكات الرئيسية لتنمية الصناعات
الزراعية والقدرات البشرية الالزمة لتسريعها .وقام فريق
حبوث متعدد االختصاصات برئاسة املدير العام بتنقيح الكتاب
الذي اعتمد على معارف علماء اقتصاد بارزين وخرباء تنمية
يعملون يف جمال الزراعة ويف مؤسسات أكادميية ومنظمات
دولية .وقد أُنتج بالتعاون مع مؤسسات تنمية مشهورة ،مبا
فيها مصرف التنمية األفريقي وأمانة الكومنولث واملعهد
الدامنركي للدراسات الدولية وجامعة والية ميتشيغان ومعهد
التنمية فيما وراء البحار وجامعة وورويك .ويدرج السيد كانايو
ف .نوانزي رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف مقدّمة
الكتاب اخلطوات السبع األكثر إحلاحاً الالزمة لتحويل زراعة
الكفاف إىل عمل جتاري زراعي منتج وهي :تعزيز اإلنتاج ،ورفع
مستوى سالسل القيمة ،واستغالل الطلب ،وتقوية التكنولوجيا،
وتعزيز موارد التمويل االبتكارية ،وحتفيز القطاع اخلاص على
املشاركة يف البنى التحتية وحتسينها ،والوصول إىل الطاقة.
واعتماداً على هذه الدعامات السبع لتنمية األعمال التجارية
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الزراعية ،يضع الكتاب جدول أعمال للعمل وإطاراً عملياً
إلرشاد اجلهود اليت تبذهلا اجملموعة الكاملة من اجلهات ذات
املصلحة.

وكان كتاب األعمال التجارية الزراعية من أجل ازدهار أفريقيا
قد ُقدِّم يف عام  2011يف فريتاون وباريس وتونس وواشنطن
العاصمة ،على أن يتبع ذلك تقدميه يف عام  2012يف أبوجا
وأديس أبابا .وكانت املناسبات املختلفة اليت نظمت بشأن تقديم
الكتاب قد جرت مبشاركة وثيقة من جانب شركاء اليونيدو
وممثليها يف امليدان بغية حتقيق أقصى ما ميكن من العالقات
العامة والفوائد السياساتية .وقد تُرجم الكتاب إىل الفرنسية
ملا فيه فائدة البلدان الناطقة بالفرنسية يف أفريقيا.
ومواكبة لكتاب األعمال التجارية الزراعية من أجل ازدهار
أفريقيا ،أصدرت اليونيدو دراسات عن احلاالت القائمة يف
مثانية بلدان أفريقية هي إثيوبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا
والسنغال والكامريون وكينيا ومايل ونيجرييا تصف عدّة أمور،
منها مربّرات تنمية الصناعات الزراعية واألعمال التجارية
الزراعية إضافة إىل بنية العملية وديناميتها.
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» التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
“إنّ  1.75مليار نسمة يف  104بلدان ما زالوا غري قادرين على تلبية احتياجاهتم األساسية  ...وما زال عدد
األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية يف العامل مرتفعاً على حنو غري مقبول حيث يكاد يصل إىل مليار شخص
يضمون أكثر من طفل واحد من بني كل أربعة أطفال دون سن اخلامسة يف العامل النامي .وال تؤدي اآلثار اليت
يرتكها تغري املناخ واألزمات اإلنسانية والنزاعات املسلحة إال إىل تفاقم حمنة أفقر سكان العامل وأكثرهم عرضة
لالستضعاف .وميثل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب مكوناً حيوياً من مكونات التصدي العاملي .وميكن للبلدان النامية
اليت تتقاسم املعارف وتتبادل األفكار وتنسق اخلطط أن حتقق مكاسب تفوق كثرياً ما ميكنها حتقيقه مبفردها”.
بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة
تستطيع البلدان النامية أن تستخلص دروساً قيمة من خربة
البلدان اليت سارت يف طريق التنمية الصناعية قبلها على
أن تتجنّب ،منذ البدء ،بعض املخاطر وتتطلّع إىل تنمية
سليمة بيئياً ومستدامة .وقد أدركت اليونيدو منذ نشوئها
أنّ التعاون التقين فيما بني البلدان النامية هو حمرك رئيسي
لتحقيق التنمية الصناعية الفعالة؛ لذا يرتسّخ هنا التعاون
يف مشاريع اليونيدو وبراجمها يف مجيع أنشطتها اخلاصة
بالتعاون التقين.
ومبوازاة اجلهود اليت بُذلت يف عام  2011لتعزيز عنصر
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف أنشطتها للتعاون التقين،
اختذت اليونيدو أيضاً خطوات لتعزيز مؤسستني أنشئتا لغرض
حمدّد هو تسخري النتائج الناجحة اليت حققتها البلدان النامية
األكثر تقدّماً لفائدة البلدان اليت ما زالت يف مرحلة مبكرة
من التنمية .وكان أول مركز للتعاون الصناعي فيما بني بلدان
اجلنوب تابع لليونيدو قد افتتح يف نيودهلي يف عام 2007
وحلق به بعد عام مركز ثان يف الصني .وقد أسهم املركزان
إسهاما هاما يف التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جمال
األعمال التجارية الزراعية وتكنولوجيات الطاقة اجلديدة
واملتجددة وبناء القدرات التجارية ونقل التكنولوجيا فضالً
عن املشورة السياساتية وبناء القدرات املؤسسية .وييسّر
املركزان أيضاً االستثمار والشراكات التجارية الصناعية بني
البلدين املضيفني والبلدان النامية األخرى ،إضافة إىل تعزيز
نشر اخلربات اإلمنائية القيمة والتقدم التكنولوجي .واسته ّل
املركزان ،بل وأجنزا يف بعض احلاالت ،مشاريع يف إثيوبيا
وأوغندا وبنغالديش وبنن وتيمور-ليشيت ومجهورية تنزانيا
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املتحدة وجنوب أفريقيا وزامبيا والسنغال والسودان وسرياليون
وغانا والكامريون وكوت ديفوار وكينيا وليربيا ومدغشقر
وموزامبيق ونيجرييا .وتركز تلك املشاريع ،من مجلة أمور
أخرى ،على القدرة على تنظيم املشاريع وبناء املساكن القليلة
التكلفة ودعم البنى التحتية يف جمال التجهيز الزراعي.
وكانت اليونيدو ،يف كلمتها أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة
ويف مشاركتها يف تقرير وحدة التفتيش املشرتكة عن عام
 2011بشأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
يف منظومة األمم املتحدة ،قد وضعت نفسها يف موضع املدافع
القوي عن التعاون فيما بني اجلنوب .فقد شاركت اليونيدو
مشاركة وثيقة يف املعرض العاملي للتنمية فيما بني اجلنوب
الذي استضافته منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة يف
روما يف كانون األول/ديسمرب .وقد قدّم العارضون ،خالل
احلدث الذي استمر أربعة أيام ،أمثلة ناجحة على احللول اليت
قدَّمتها بلدان اجلنوب للتصدّي للتحدّيات اإلمنائية العاملية،
مع الرتكيز بشكل خاص على املسائل املتعلقة بإنتاج األغذية
والتكنولوجيا الزراعية والتغذية يف البلدان النامية .وضم
املشاركون رؤساء دول ومسؤولني حكوميني بارزين وموظفني
كباراً يف منظومة األمم املتحدة وممثلني دائمني لدى األمم
املتحدة ورؤساء صناعات من أرجاء العامل .وكجزء من برنامج
احلدث ،عُقدت ستة منتديات بشأن احللول تولت اليونيدو
رئاسة أحدها وكان يتعلق مبوضوع األعمال التجارية الزراعية
واألمن الغذائي والطاقة املتجددة وألقت فيه الضوء على
املشاريع احلديثة اليت م ّكنت بلداناً نامية من االنتقال إىل نظم
اإلنتاج ذي القيمة املضافة األعلى وجتهيز األغذية والتسويق.

وبيَّنت اليونيدو ،يف اجتماع املديرين العامني الرفيع املستوى
حول التعاون اإلمنائي الذي عقد أثناء املعرض ،هنجها إزاء
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب.
وضمّ معرض خاص مخس مقصورات لليونيدو :األعمال
التجارية الزراعية من أجل ازدهار أفريقيا؛ والطاقة املتجدّدة
من أجل إنعاش سلسلة قيمة منتجات األلبان والتغذية
األفضل؛ وشجرة الكاريت الربية :ذهب جديد لنساء غربي
أفريقيا؛ واحملطات الكهرمائية الصغرية :حلول فعّالة للوصول
إىل الطاقة من أجل األنشطة اإلنتاجية يف اجملتمعات الريفية
مقدّمة من الصني إىل رواندا وبوروندي؛ والطاقة الشمسية من
أجل الريّ يف املناطق النائية من موزامبيق ،وشاركت اليونيدو
أيضاً يف اجتماع أصحاب املصلحة يف بلدان اجلنوب الذي مجع
بني جهات وصل من وكاالت األمم املتحدة ومصارف تنمية

إقليمية وجلان اقتصادية إقليمية .وقد ربح الربنامج املشرتك
بني اليونيدو ومنظمة األغذية والزراعة بشأن “استخدام الطاقة
الشمسية من أجل الري يف موزامبيق” جائزة بلدان اجلنوب
السنوية عن االبتكار ،وهي واحدة من ثالث جوائز مينحها
املعرض العاملي لتنمية بلدان اجلنوب (ملزيد من املعلومات،
انظر الفصل  .)5وسوف تستضيف اليونيدو املعرض العاملي
لتنمية بلدان اجلنوب لعام  2012الذي سيُعقد يف مقرها يف
تشرين الثاني/نوفمرب.
وكانت قصص جناح التعاون فيما بني بلدان اجلنوب قد
عُرضت أيضاً خالل الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر العام بينما
تضمّن املؤمتر الوزاري ألقل البلدان منواً يف عام ( 2011انظر
امللمَح اخلاص أدناه) مناقشة أجراها فريق رفيع املستوى
حول املوضوع.

يف اليمني :اخليزران ينمو على نطاق واسع يف تيمور-ليشيت ويستخدم يف العديد من األغراض .وبعد االنتهاء من إقامة مركز
جتريبي إلنتاج اخليزران يف تيبار مبا فيه مشتل للخيزران ومركز للتدريب املهين خيصّان املركز ،تقدّم اليونيدو حاليا عروضا
إيضاحية للتكنولوجيات الالزمة لتنويع املنتجات وتعزيز املهارات ،للحرفيني وأصحاب املنشآت الصغرية واملتوسطة يف قطاع
اخليزران واألخشاب يف تيمور-ليشيت.
يف الوسط :فاز برنامج اليونيدو ومنظمة األغذية والزراعة املشرتك بشأن استخدام الطاقة الشمسية ألغراض الريّ يف موزامبيق
جبائزة بلدان اجلنوب السنوية لالبتكار ،وهي واحدة من ثالث جوائز يقدّمها كل عام املعرض العاملي للتنمية القائمة على التعاون
فيما بني بلدان اجلنوب.
يف اليسار“ :إنّ طموحاتنا كبرية ألننا ننظر إىل الثورة الصناعية باعتبارها أكرب فرصة متاحة لتكوين الثروة وإجياد فرص عمل
وختليص شعبنا من حالة الفقر”؛ هذا ما قاله ريتشارد كونتيه ،وزير التجارة والصناعة يف سرياليون ،خماطباً املؤمتر العام.
وتظهر يف الصورة منشآت ألواح الطاقة الشمسية يف مركز بينكولو للنمو حيث تساعد اليونيدو سرياليون على إدخال مصادر
الطاقة املتجدّدة .وقد أوفدت اليونيدو أربعة خرباء يف اهلندسة إىل اهلند للتدرُّب يف جمال تكنولوجيا الطاقة املتجدّدة.

الصور :اليونيدو
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الزراعية .وكانت إحدى التوصيات الرئيسية التي انبثقت من االجتامع
استحداث منصة عىل اإلنرتنت للتمكني من تبادل املعرفة بني اليونيدو
والرشكاء املؤسسني والتقنيني يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي
والستخدام بنك املعارف الصناعية التابع لليونيدو من أجل تعزيز
التعاون التقني فيام بني بلدان اجلنوب.
واستمرت اليونيدو يف عام  2011يف إيالء األولوية للرتويج
لتكنولوجيات ا َمل ْي َكنَة بغية زيادة اإلنتاجية الزراعية ودعم االستقرار
املجتمعي يف البلدان اخلارجة من أزمات .وبعد النجاح يف إنجاز
مشاريع ا َمل ْي َكنَة يف أفغانستان ورسي النكا ،جيري توفري املزيد من
املساعدة يف جمال ا َمل ْي َكنَة وجتهيز األغذية يف أفغانستان بغية دعم
عملية إعادة اإلدماج التي استهلتها احلكومة (انظر الباب أعاله).
وكان العنوان الفرعي ملنشور أصدرته اليونيدو يف عام
 2011هو “ما ينبغي أن يعرفه كل د ّباغ عن معاجلة النفايات
السائلة” وكان هيدف إىل تعريف مديري املدابغ باملبادئ والطرائق
األساسية لذلك .وقد استكمل الكتاب بأداة تدريبية برصية أ َّدت
إىل ترسيع فهم التقنيات املستخدمة يف معاجلة النفايات السائلة.
وقدَّ مت اليونيدو أيض ًا ،يف أيلول/سبتمرب ،خالل املؤمتر العاملي
احلادي والثالثني لالحتاد الدويل جلمعيات خرباء تكنولوجيا
وكيمياء اجللود الذي ُعقد يف فالنسيا بإسبانيا ،ورقة حول
وفورات الطاقة يف مدابغ بنغالديش من خالل استخدام الطاقة
املحسن.
الشمسية واألداء الكهربائي
َّ

األمن البشري وإعادة التأهيل
بعد األزمات
األمن البرشي مفهوم يتناول ك ًّ
ال من محاية رفاه اإلنسان من
يتجزأ من
التهديدات و َمواطن الضعف املزمنة التي تشكِّل جزءا ال ّ
حياة اإلنسان  -كالفقر واألحوال املعيشية غري املستقرة والبطالة
واألمراض واإلعاقات التي تشكّل أمثلة عىل ذلك  -أو التي تنتج
عن األزمات اخلارجية مثل األوبئة واالنكامش املايل واالقتصادي
والكوارث الطبيعية والنزاع املسلح .وتؤ ِّثر النزاعات واألزمات
يف أضعف قطاعات املجتمع وأكثرها هشاش ًة .وهي تد ِّمر القدرة
اإلنتاجية أو تضعفها عىل األقل ،وكثري ًا ما حت ِّطم العائالت .كام َّ
أن
مصري جهود االنتعاش يف حاالت ما بعد األزمات يتقرر إىل حد
كبري بدرجة النجاح يف االنتقال من املرحلة األولية وهي مرحلة
الطوارئ واإلسعاف إىل مرحلة إعادة التأهيل وإعادة البناء وأخري ًا
إىل مرحلة التنمية.
وكان املؤمتر العام ،يف دورته العارشة يف عام  ،2003قد
شجع املدير العام عىل “أن يتَّخذ ،بالتعاون مع سائر وكاالت األمم
َّ
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املتحدة ،ما يلزم من خطوات لضامن استمرار مشاركة اليونيدو
يف صوغ مشاريع للتنمية الصناعية املستدامة يف البلدان اخلارجة
من حاالت األزمات ،ويف تنفيذها عند تأمني الظروف الالزمة،
يف تشاور تام مع السلطات املختصة” (م ع/10-ق .)6-وتزداد
جمموعة مشاريع اليونيدو حلاالت ما بعد األزمات باستمرار منذ
ذلك احلني .وأقر جملس التنمية الصناعية يف دورته التاسعة والثالثني
يف حزيران/يونيه الربنامج وامليزانيتني التي اقرتحها املدير العام
لفرتة السنتني  2013-2012والتي جعلت األمن البرشي وإعادة
التأهيل بعد األزمات أحد املكونات األربعة ألولويتها املواضيعية
وهو املتعلق باحلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية .واهلدف
من هذا املكون هو حتقيق االستقرار وإعادة بناء القدرات اإلنتاجية
يف الصناعة يف أعقاب النزاعات األهلية أو الكوارث الطبيعية ،األمر
الذي من شأنه أن يعزز األمن البرشي لدى الفئات املستضعفة.
وتعترب تكنولوجيات ا َمل ْي َكنَة الرامية إىل زيادة اإلنتاجية
الزراعية ودعم االستقرار املجتمعي ذات أمهية حاسمة بالنسبة إىل
البلدان اخلارجة من أزمات كام أهنا ال تزال إحدى أولويات اليونيدو
يف عام  .2011واعتامد ًا عىل النجاح الذي حققته مساعدة اليونيدو
اإلنعاشية يف مناطق أخرى تعاين من األزمات ،أطلقت اليونيدو
مموال من حكومة
مرشوع ًا جديد ًا يف أفغانستان يف عام ّ 2011
اليابان .واملرشوع الذي يدعم جهود احلكومة إلعادة اإلدماج
مصمم بحيث يساعد عىل زيادة قدرة املجتمعات الريفية املهمشة
َّ
والفقرية يف مقاطعة نانغارهار عىل العمل يف مشاريع زراعية وغري
زراعية جمدية مما يقلل من اعتامدها عىل املعونة اإلنامئية ويساعدها
عىل امليض ُقدم ًا لتحقيق سبل العيش املستدامة.
وخالل عام  ،2011شاركت اليونيدو يف برامج تدريبية
مهنية مع تشديد خاص عىل جهود إعادة البناء يف بلدان خارجة من
أزمات .فقد أدت برامج يف أفغانستان وباكستان ومجهورية الكونغو
الديمقراطية والسودان والصومال والعراق ولبنان إىل املساعدة عىل
تطوير مهارات تقنية يف جمموعة من القطاعات وزادت من إمكانية
توظيف الشباب َّ
وغذت روح تنظيم املشاريع يف املناطق الريفية بينام
كان جيري بنجاح تنفيذ مبادرات وضع املناهج الرسمية يف أنغوال
والرأس األخرض وموزامبيق.
وشاركت اليونيدو بنشاط يف الرتويج ملبادرة ترسيع تنمية
األعامل التجارية الزراعية والصناعات الزراعية يف بلدان خمتارة
وبذلت جهود ًا كبرية لتأمني األموال لتنفيذ املرشوع .وكانت
خدمات التعاون التقني يف الصومال يف جمال الصناعات القائمة
عىل الزراعة قد تركزت عىل اإلنعاش االقتصادي وزادت القدرة
عىل التعايف من اجلفاف بني الفئات املهمشة التي تعمل يف قطاعات
جتهيز املنتجات الغذائية وغري الغذائية واملنسوجات واجللود.
ووفق ًا ملرشوع جديد استهل يف عام  ،2011سينفذ مرشوع تدريبي

عىل املهارات املهنية والتجارية هبدف تدريب ما بني  700و800
شخص ،بمن فيهم نساء وشباب .وجيري حالي ًا تنفيذ مشاريع من
هذا القبيل يف إطار مبادرة ترسيع تنمية األعامل التجارية الزراعية
والصناعات الزراعية يف باكستان وتيمور-ليشتي وجنوب السودان
والصومال والعراق وكوت ديفوار.

لالهتامم بالعمل اإلنتاجي وإمكانات تنظيم املشاريع لدى الشباب.
وشهد آذار/مارس افتتاح مركز جديد للتدريب املهني وتنظيم
املشاريع يف حلفاية امللوك بوالية اخلرطوم ،وهو املركز الرابع من
نوعه بني املراكز التي توفرها اليونيدو كجزء من برناجمها اخلاص
بتنمية قدرات تنظيم املشاريع لدى الشباب.

وكان تقرير أصدره ديوان مراجعي حسابات االحتاد
األورويب يف أيار/مايو قد س َّلط الضوء عىل أداء اليونيدو يف تنفيذ
برنامج بمبلغ  11مليون يورو يف السودان عنوانه “تعزيز قدرة
والية اخلرطوم عىل تقديم خدمات التدريب املهني” .وقد استطاع
املرشوع الذي أنجز يف نيسان/أبريل أن ينشئ بنية حتتية ويطبق هنج ًا
جديد ًا ملراكز التدريب املهني .وساعد أيض ًا عىل حتسني املستوى
املعييش االجتامعي االقتصادي بكامله ملن ِّظمي املشاريع الشباب
وللنساء ممَّن فقدوا موارد رزقهم نتيجة لألحوال السائدة يف املنطقة
يف ذلك الوقت والذين احتاجوا إىل السبل التي متكنهم من حتقيق
االكتفاء الذايت .وخالل السنوات الثالث املاضية ،تعمل اليونيدو
واملفوضية األوروبية يد ًا بيد مع حكومة والية اخلرطوم عىل إقامة
خدمات دعم للتدريب املستند إىل الكفاءة وإنشاء بنية حتتية جديدة

ووضع مرشوع جديد متعدّ د الوكاالت بشأن األمن البرشي
يف عام  2011من أجل توفري املساعدة اإلنسانية لثالث بلديات
يف شامل غانا .واملرشوع مصمم لتعزيز األمن البرشي عن طريق
تنمية القدرات املحلية من أجل منع اندالع نزاعات أهلية شاملة يف
املنطقة .وسوف تعمل اليونيدو يف جمال التدريب املهني والتدريب
عىل األعامل التجارية يف املجتمعات الريفية .وتستضيف غانا
ما يقرب من  48 000الجئ يف خميامت أو مستوطنات حرضية
يف مجيع أنحاء البالد بام يف ذلك خميم بودوبوران لالجئني الذي
يضم ما يزيد عىل  40 000الجئ ليبريي يف أوقات الذروة وخميم
كريسان لالجئني الذي يضم  2 000الجئ ينتمون إىل أكثر من
عرشة بلدان جماورة خمتلفة يف املنطقة .وتواجه املخيامت مشاكل
متامثلة تتعلق بعدم توفر املوارد والفرص التي متكن الناس من

“يواجه السكان يف البلدان النامية اليت خرجت مؤخراً من أزمات حتديات خطرية أيضاً ،وذلك يف كثري
من األحيان على خلفية ضعف نسيب يف اهلياكل احلكومية .ويف حني أنَّ حاالت األزمات قد تنشأ من أسباب من
صنع اإلنسان أو أسباب طبيعية ،فإنّ مثة عامالً مشرتكاً هو التهديد اخلطري ألمن اإلنسان من جراء االستنزاف
الشديد للقدرات اإلنتاجية وتدهور البيئة والقضاء على سبل العيش وانعدام البنى التحتية املادية أو االجتماعية
وتآكل رأس املال االجتماعي .وأحد األركان األساسية إلكساب اجملتمعات القدرة على التعايف واحليلولة دون وقوع
األزمات يتم ّثل ،يف مجلة أمور ،يف التنمية االجتماعية االقتصادية .ويستجيب هذا املكون الربناجمي هلذه األحوال
املعقدة من خالل األنشطة اليت تسهم يف توفري سبل العيش واالنتعاش االقتصادي وكذلك أمن الطاقة واحلفاظ
على البيئة .وهو بذلك يساعد على بناء قدرة املؤسسات والقطاع اإلنتاجي على التكيّف يف مواجهة التحديات
اخلطرية ،فضالً عن أنه يستهدف أكثر الشرائح السكانية ضعفاً ،ومن بينهم الشباب والنساء”.
(الربنامج وامليزانيتان  :2013-2012مقرتحات من ّقحة من املدير العام ،الوثيقة )IDB.39/13.Rev.1

يف شباط/فرباير ،استهلّت اليونيدو مشروعاً يف نانغارهار ،أفغانستان،
ملساعدة صغار املزارعني والصناعات الزراعية املنزلية ،وخصوصاً
الصناعات اليت تديرها النساء العامالت يف بيوهتن ،مبا مي ّكنهن من تطوير
منتجاهتن وتسويقها.
الصورة :اليونيدو
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هتدف اليونيدو ،يف إطار مشروع لتشجيع الصناعات الصغرية يف
العراق ،إىل زيادة قدرات اجملتمعات احملليِّة الفقرية واملهمَّشة املتضرِّرة
جرَّاء احلرب على االخنراط يف أنشطة إنتاجية صغرية احلجم قابلة
للنماء اقتصادياً من شأهنا إجياد فرص عمل وأسباب الرزق.
الصورة :اليونيدو

حتقيق االكتفاء الذايت .فاملخيم املقام يف بودوبوران يعاين من نقص
مزمن يف املاء ومن معوقات يف توريد الكهرباء ومن مشكلة نظافة
صحية متنامية .أ ّما يف كريسان ،فيفتقر املخيم إىل املعدات الرضورية
واملرافق واالتصاالت مع األسواق وإمدادات الطاقة الالزمة
ملن ِّظمي املشاريع الذين سبق أن ُد ِّربوا عىل إنشاء أعامل جتارية تتمتّع
بمقومات احلياة .وتقدَّ م حصص إعاشة إىل عدد قليل من الفقراء
يف بودوبوران بينام حصة اإلعاشة يف كريسان ال تكفي إلطعام
عائلة عادية .ويتناول املرشوع سبل تلبية احتياجات الالجئني عىل
املدى القصري وتزويدهم باملهارات واخلربات التي سيحتاجون
إليها ليكونوا منتجني يف أعقاب ترحيلهم إىل أوطاهنم أو نقلهم أو
إدماجهم يف املجتمع املحيل.
وقد أ َّدت سبع سنوات من احلرب يف العراق إىل تدمري
العديد من املنشآت الصغرية واملتوسطة يف البلد تاركة ألوف ًا
ال حتىص من العاطلني عن العمل .واستطاعت اليونيدو ،بموجب
مرشوع است َّ
ُهل يف عام  2008و ُأكمل يف عام  ،2011أن تعيد تأهيل
جتهز ثالثة معاهد للتدريب
 98منشأة تعمل يف الصناعة الزراعية وأن ِّ
املهني باملعدات .وو َّفرت التدريب ملا جمموعه  870شخص ًا ،منهم
 402امرأة ،عىل جمموعة من املهارات املهنية القابلة للتسويق .وكان
أكثر من  75يف املائة من متل ّقي التدريب من الفئة العمرية 49-18
وحسنت اليونيدو أيض ًا األحوال املعيشية ملا قدره  750أرس ًة
سن ًة.
َّ
يف املناطق الريفية عن طريق نقل التكنولوجيا املالئمة والرتويج
املدرة للدخل .ولدى اختيار منشآت صغرية
لألنشطة غري الزراعية َّ
ومتوسطة ،قدَّ رت اليونيدو أوالً احتياجات املجتمع والسوق
وخصصت االعتامدات بصورة خاصة لالحتياجات التي تو ِّفر فرص ًا
َّ
للنساء .ومل يؤد الوضع األمني املزعزع السائد يف العراق أثناء تنفيذ
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التجول واحلواجز
املرشوع إىل تأخريات نتجت عن حاالت حظر
ّ
عىل الطرق وغريها من القيود فحسب بل م َّثل أيض ًا خطر ًا حقيقي ًا
عىل حياة مجيع املعنيني .وما اليونيدو سوى واحدة من حفنة صغرية
من املنظامت التي لدهيا وجود ميداين يف الفلوجة.

ويصف كت ِّيب نُرش يف عام  2011وعنوانه “التنمية بعد
الدمار” أجزاء من مرشوع اليونيدو يف رسي النكا ملساعدة
املزارعني واحلرفيني عىل استعادة موارد رزقهم يف أعقاب احلرب
األهلية والتسونامي يف عام  .2004وكان املرشوع الذي استهل
يف عام  2007بتمويل من حكومة اليابان من خالل صندوق
األمم املتحدة االستئامين لألمن البرشي قد ساعد  3 000أرسة
يف املجتمعات الريفية عىل إعادة إحياء األنشطة الزراعية وزيادة
اإلنتاجية عن طريق االستعاضة عن الطرق التقليدية التي هي يف
معظمها يدوية بمامرسات كفؤة للعناية باملحاصيل وبعمليات
ممُ َ ْي َكنَة .وقامت بإدارة برامج تدريبية للمزارعني إضافة إىل النازحني
والعائدين الذين كان كثريون منهم من النساء.
ويستهدف مرشوع جديد ،است َّ
ُهل يف عام  ،2011املجتمعات
املستضعفة يف ليربيا .فبانتهاء احلرب األهلية يف عام  ،1996يبذل
البلد جهود ًا متضافرة لترسيع تنميته وحتقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقد أثبطت تلك اجلهود نتيجة البطالة املرتفعة بني الشباب فض ً
ال عن
األوضاع املزعزعة القائمة يف البلدان املجاورة .وإضافة إىل ذلك،
تعرضت ليربيا لعدد من الكوارث الطبيعية مثل وبائي الفيضانات
واجلراد اللذين هدَّ دا األمن البرشي يف السنوات األخرية .وهيدف
هذا املرشوع إىل تعزيز قدرة املجتمعات املستضعفة عىل التعايف
اجتامعي ًا واقتصادي ًا عن طريق تنمية املهارات التي متكّن الشباب
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من العثور عىل فرص العمل .وسوف يو ّفر املرشوع ،عىل األخص،
التدريب للشباب يف مدينة غانتا الشاملية الرشقية عن طريق برامج
للتدريب أثناء العمل يف جمال جتهيز املطاط وجتهيز خشب املطاط
وتنظيم املشاريع والعلوم احلاسوبية األساسية كام سيوفر األدوات
واملعدات الالزمة .وبدأ العمل يف آذار/مارس عىل إنشاء معهد
لعلوم وتكنولوجيا املطاط .وسوف تساعد اليونيدو يف وضع منهاج
تدريبي يف جمايل جتهيز املطاط وخشب املطاط ويف تدريب اهليئة
التدريسية وتوفري املعدات األساسية وتركيب نظام طاقة شمسية
كهروضوئية بقوة  20كيلوواط لتوريد الطاقة للمعهد.
و ُن ِّف َذت يف عام  2011مشاريع مماثلة يف عدد من البلدان
األخرى .ففي تونس ،تعالج املنظمة مشكلة البطالة الشديدة بني
الشباب يف أفقر مناطق البلد وأطلقت مرشوع ًا رائد ًا لتنمية تنظيم
اخلرجيني الشباب.
املشاريع يف قفصة يستهدف الشباب ،وال سيام ّ
وجيري النظر يف تنفيذ مشاريع يف املناطق الريفية من صعيد مرص
يف أعقاب املضاعفات االقتصادية الناجتة عن الثورة ،بينام تجُ رى
مباحثات لتقديم مساعدة تقنية إىل ليبيا.

النساء والشباب يف األنشطة اإلنتاجية
النساء

رغم َّ
أن اهلدف الثالث من األهداف اإلنامئية لأللفية يتناول بالتحديد
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةَّ ،
فإن للمسألة صلة بمعظم
األهداف األخرى إن مل يكن باألهداف ك ّلها .والبلدان التي حتقق

سترسع بصورة
املساواة بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي
ّ
غري مبارشة التقدم نحو القضاء عىل الفقر واجلوع وحتسني صحة
األطفال وخفض معدل الوفيات بني األمهات .وال بد من أن تقوم
مجيع املنظامت املنضوية حتت أرسة األمم املتحدة بمضاعفة جهودها
لضامن توفري حقوق وفرص متساوية للمرأة .وحيثام تتوفر للمرأة
فرص الوصول إىل االئتامن من أجل االستثامر يف مشاريع جتارية
وإىل األسواق لبيع منتجاهتا وإىل املعرفة لتوسيع أعامهلا التجارية،
ستكون يف وضع تسهم فيه عىل نحو أفضل يف النمو والتنمية
االقتصاديني .وإذ تنفذ اليونيدو مجيع مشاريعها تقريب ًا ،تبذل أقىص
اجلهود لضامن إتاحة الفرصة للنساء والفتيات لالستفادة من أنشطة
التنمية الصناعية.
وقد شاركت اليونيدو ،يف ترشين األول/أكتوبر ،يف
مؤمتر ملدة ثالثة أيام عقد يف أوتاوا بشأن متكني املرأة اقتصاديا
واشرتكت يف تنظيمه كندا وهيئة األمم املتحدة للمرأة .وقد ركز
املؤمتر عىل طرائق فتح االقتصادات أمام مشاركة املرأة مشاركة
تامة وعىل األدوات التي حتتاج إليها املرأة الستغالل هذه الفرص
االقتصادية واالستفادة منها .ومجع املؤمتر ممثلني من أوساط املانحني
واألكاديميني فض ً
ال عن عدد كبري من من ِّظامت املشاريع الناجحات
يف البلدان النامية اللوايت اكتسب بعضهن َم َهاراتهِ ن يف جمال األعامل
التجارية من خالل مشاريع اليونيدو لتنمية تنظيم املشاريع.
ومن املس َّلم به عىل نطاق واسع َّ
أن متكني املرأة  -وال سيام
متكينها اقتصادي ًا  -له أثر إجيايب عىل النمو االقتصادي املستدام
وعىل التنمية الصناعية املستدامة .وتستهدف اليونيدو من خالل
براجمها يف أفغانستان ومايل إدماج املرأة يف عملية النمو والتنمية،
تقرير اليونيدو السنوي 2011
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“إنّ زيادة الفرص االقتصادية املتاحة للمرأة ذات أمهية حيوية يف
القضاء على الفقر ،وتتطلب الرتكيز بشدة على تدابري خلق فرص عمل تُراعى فيها الفوارق
بني اجلنسني وتوفري موارد إنتاجية للمرأة مثل األراضي واالئتمان والتكنولوجيا واملهارات
واالستثمار ،يف الوقت نفسه ،يف خدمات الرعاية اليت ختفف العبء الواقع عليها ملا تؤديه
من أعمال منزلية وأعمال رعاية ال تتقاضى عنها أجراً”.
كانديه ك  .يومكيال ،املدير العام ،مبناسبة يوم املرأة الدويل لعام 2011

»

تُستخرَج زبدة الكاريت من جوزة شجرة الكاريت األفريقية اليت تنمو يف بقاع شبه
قاحلة يف غرب أفريقيا ووسطها.
تُستخدَم الزبدة على نطاق واسع يف مستحضرات التجميل
ولكنها تصلح لألكل وميكن أن تستخدم يف حتضري األطعمة.
وقد بقيت شجرة الكاريت والزبدة اليت تستخرج من مثارها،
طوال قرون ،حيوية حلياة اجملتمعات الريفية يف مايل،
وبصورة رئيسية للنساء اللواتي كانت زبدة الكاريت أساسية
ألسباب بقائهن .واستجابة لطلب من حكومة مايل يف عام
 ،2008أنشأت اليونيدو مشروعا مدته مخس سنوات يهدف
إىل ضمان دخل مستدام لبعض أفقر اجملتمعات الريفية عن
طريق مساعدهتا على إنتاج بضائع تصنع من زبدة الكاريت
بدالً من جمرّد تصدير جوز الكاريت أو زبدة الكاريت يف
شكلهما اخلام .وكان اهلدف العام للمشروع تشجيع األنشطة
املدرّة للدخل بني النساء واملسامهة يف االقتصاد احمللي.
وقامت اليونيدو ،بشراكة مع وزارة شؤون املرأة ووزارة
الصناعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبتمويل إضايف
من لكسمربغ ،بإنشاء ثالثة مراكز جتريبية يف مناطق ديويال
وسيكاسو وسيغو .ومن املقرّر أن يستمر املشروع حتى عام
 2013بتمويل يبلغ مليون يورو تقريباً .وإذ يفيد هذا املشروع
حوايل  1 000امرأة من بعض أفقر القرى يف اجلنوب ،فإنه
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حيقق نتائج باهرة .وقد بدأت شركة سيمايل ملستحضرات
التجميل اليت أنشأهتا اليونيدو وتديرها نساء يف مايل تصدير
منتجات زبدة الكاريت إىل أوروبا .وكان زهاء  40طنا من
صابون زبدة الكاريت قد صدرت يف عام  2011باالشرتاك مع
شركة من شركات القطاع اخلاص يف فرنسا هي شيميتكس،
ومن املنتظر تصدير  100طن أخرى يف عام  .2012ومن املتوقع
أن يوفر املشروع حافزاً ملشاريع مماثلة.

الصورة :اليونيدو

مما حيقق نتائج إجيابية مضاعفة لصالح األُرس واملجتمعات املحلية
ثم لالقتصادات الوطنية .ورشعت اليونيدو ،يف شباط/
ومن َّ
فرباير ،يف تنفيذ مرشوع يف تانغارهار بأفغانستان يل ّبي احتياجات
صغار املزارعني والصناعات الزراعية املنزلية ،وال سيام الصناعات
التي تديرها النساء العامالت يف بيوهتن .وكان إقليم تانغارهار
الذي يعترب منطقة غنية باملوارد ومنطقة خصبة والذي كان موطن ًا
حلقول خشخاش األفيون الواسعة الذي يزود جتارة املخدرات غري
املرشوعة ،قد عانى الدمار بسبب الكوارث الطبيعية والنزاعات.
وتوفر اليونيدو املعدات الرضورية الستحداث منتجات بديلة
وتدرب املزارعني املحليني ،وال سيام النساء ،عىل مهارات تنظيم
املشاريع الالزمة لتسويق منتجاهتم .وسوف يستفيد من املرشوع
زهاء  1 800شخص استفادة مبارشة ،يف حني ستنعكس آثاره
الفرعية عىل عدد أكرب من الناس يف املنطقة.
ما زال النساء واألطفال ،يف العديد من البلدان النامية،
يمضون ساعات طويلة كل يوم يف العمل الشاق الذي يتم ّثل بجمع
احلطب وغريه من املواد لتوفري الوقود للمواقد البدائية املستخدمة
يف قراهم للطهي والتدفئة .وصحيح َّ
أن ذلك ال يشكّل يف حدِّ ذاته
خطر ًا عىل احلياة ،إالَّ َّ
التعرض للدخان املتصاعد من املواقد
أن
ّ
التقليدية ومن النريان املكشوفة  -وهي الوسيلة الرئيسية للطهي
والتدفئة ملا يقرب من ثالثة مليارات شخص يف العامل النامي  -يس ِّبب
 1.9مليون حالة وفاة كل سنة يكون أكثرها من النساء وصغار
األطفال .وتزيد املواقد التقليدية الضغط عىل املوارد الطبيعية املحلية
وتسهم يف تغري املناخ.
واحللف العاملي من أجل مواقد الطهي النظيفة هو مبادرة
مشرتكة بني القطاعني العام واخلاص أطلقها يف عام 2010
كونسورتيوم من احلكومات واملنظامت املتعدّ دة األطراف ورشكات
راعية بغية املحافظة عىل احلياة وحتسني موارد الرزق ومكافحة تغيرّ
وأنجع يف جمال الطهي
أنظف وأأم َن
املناخ عن طريق اعتامد حلول
َ
َ
املنزيل .وهو يناشد  100مليون بيت أن تستخدم مواقد ومواد نظيفة
وكفؤة بحلول عام  .2020ويعمل احللف مع رشكاء يف القطاعني
العام واخلاص ورشكاء ال يبغون الربح للمساعدة عىل التغلب عىل
احلواجز السوقية التي تعيق ،يف الوقت الراهن ،إنتاج مواقد الطهي
النظيفة وتوزيعها واستخدامها .واليونيدو أحد الرشكاء املؤسسني
للحلف العاملي الذي قام أثناء منتدى فيينا للطاقة يف حزيران/يونيه
(انظر السمة اخلاصة يف هناية الفصل  )5باستضافة حدث جانبي بشأن
تعرف فيه املشاركون
فرص الوصول عاملي ًا إىل الطاقة وكفاءة الطاقة ّ
عىل الفرص والتحديات ذات الصلة باستحداث مواقد طهي نظيفة.
ون َّظمت اليونيدو ،يف آذار/مارس حلقة عمل للتدريب وتنظيم
املشاريع استمرت أربعة أيام وتناولت حتليل وصوغ مشاريع تطوير
موجهة لصالح الفقراء يف آسيا واملحيط اهلادئ .وقد
سالسل القيمة ّ

حرض حلقة العمل التي عقدت يف اهلند بالتعاون مع بعثة والية كرياال
للقضاء عىل الفقر وبدعم مايل من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية،
زهاء  30مدير مرشوع يعملون عىل مبادرات تطوير سالسل القيمة
يف إندونيسيا ورسي النكا وفييت نام واهلند .وقد أوليت عناية خاصة
ملسألتي املنظور اجلنساين ومتكني املرأة.
وقد أعدت اليونيدو ،يف عام  ،2011فيل ًام وثائقي ًا يبني كيف
قام برنامج األمم املتحدة املشرتك لألمن البرشي يف غانا ،الذي ذكر
حتول يف حياة الالجئني الليبرييني .وكان
يف الباب أعاله ،بإحداث ّ
زهاء  65يف املائة من الذين استفادوا من التدريب عىل املهارات
املهنية من النساء .ويعطي الفيلم الوثائقي صورة عن امرأتني
ليبرييتني (إحدامها الجئة حالية واألخرى الجئة سابقة) استطاعتا
أن حتققا االعتامد الذايت اقتصاديا واألمن اللذين احتاجتا إليهام لكي
تعودا إىل الوقوف عىل قدميهام.
وتشهد البلدان يف املنطقة العربية ازديادا يف عدد النساء اللوايت
يدخلن عامل األعامل التجارية .وقام عدد من رابطات وشبكات
ملن ِّظامت املشاريع ومسؤوالت تنفيذيات وأخصائيات مهنيات
باالتصال باليونيدو طالبة املساعدة يف بدء منشآت متناهية ِ
الص َغر
وصغرية ومتوسطة جديدة أو طالبة الدعم ألعامل جتارية قائمة.
ويف نيسان/أبريل ،رشعت اليونيدو والرابطة اللبنانية لسيدات
األعامل يف تنفيذ برنامج لتطوير املنشآت وترويج االستثامر بغية
دعم األعامل التجارية اجلديدة واألعامل التجارية القائمة حاليا يف
جمموعة من القطاعات .وقد نجح مكتب اليونيدو لرتويج االستثامر
والتكنولوجيا يف البحرين منذ عدة سنوات يف تعزيز تنظيم املرأة
للمشاريع وتعزيز دور املرأة يف التنمية االقتصادية كام أنشأ رشاكة
وثيقة مع شبكة س ِّيدات األعامل يف الرشق األوسط.
وركَّزت حكومة فييت نام جهودها ،يف السنوات األخرية،
حمركات النمو
حمركا من ِّ
عىل استغالل إمكانات املرأة باعتبارها ِّ
االقتصادي والتنمية االجتامعية .وقد قامت بذلك عن طريق
حتسني البيئة الرقابية املتعلقة باألعامل التجارية فض ً
ال عن تنفيذ
قانون بشأن املساواة بني اجلنسني وغريه من الترشيعات بغية
متهيد الطريق أمام تنظيم املرأة للمشاريع .ويف عام ُ ،2008طلب
من اليونيدو أن تساعد غرفة التجارة والصناعة يف فييت نام ،من
خالل جملس من ِّظامت املشاريع يف فييت نام التابع هلا ،يف إجراء
بحوث تبينّ العقبات اجلنسانية التي تلحق الرضر بمن ِّظامت املشاريع
طوال دورة حياة األعامل التجارية وتويص باإلجراءات العالجية.
وكانت توصيات اليونيدو السياساتية من أجل االسرتاتيجية
الوطنية للمساواة بني اجلنسني ( )2020-2011املتعلقة بنوع
اجلنس يف تنمية تنظيم املشاريع قد استندت إىل دراسة استقصائية
أجريت عن  240من ِّظم مشاريع يف ست مقاطعات وحلقة عمل
وطنية واحدة وثالث حلقات عمل إقليمية ومدخالت من فريق
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األمم املتحدة القطري .واستخلصت اليونيدو أيضا دروسا ومواد
تدريبية ومنهجيات ملحاكاة اخلربات الناجحة التي حققها مرشوع
آخر من مشاريعها املتعلقة بربنامج لتنمية تنظيم النساء للمشاريع
يف جمال جتهيز األغذية يف أواسط فييت نام .وقد تم هذا العمل
بتشاور وتنسيق وثيقني مع وكاالت األمم املتحدة املشاركة،
وال سيام صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة العمل الدولية.

الشباب
ما زالت البطالة يف أوساط الشباب متثل حتدي ًا كبري ًا للحكومات
واالقتصادات عىل نطاق العامل :فقد جاء يف تقرير منظمة العمل
الدولية عن اجتاهات العاملة العاملية لعام  2012أن  74.8مليون
شاب ترتاوح أعامرهم بني  15و 24سنة كانوا عاطلني عن العمل
يف عام  ،2011أي بزيادة تفوق  4ماليني شخص منذ عام .2007
وتساعد برامج اليونيدو عىل استخدام قدرات الشباب باعتبارهم
مورد قوة وثروة اجتامعية واقتصادية كامنة من أجل السلم واالستقرار
والتنمية االجتامعية االقتصادية .ويتمثل اهلدف األهم يف إجياد فرص
عمل الئقة ومستدامة من خالل األنشطة املنتجة .وبالنظر إىل طاقة
استيعاب أسواق العمل الرسمية املحدودة يف كثري من األحيانَّ ،
فإن
انخراط الشباب يف تنظيم املشاريع خيار جمد خللق فرص العمل.
ويساهم تنظيم املشاريع واألعامل التجارية املكتفية ذاتيا يف احلدّ من
الفقر ألهنا مت ّثل املصدر الرئييس للنشاط االقتصادي الذي يدعم
ازدهار النمو االقتصادي وخلق فرص العمل والتغيري البنيوي
واالبتكار.
وتؤدي البطالة الواسعة النطاق يف أوساط الشباب يف العامل
إىل جعل الشباب من أكثر فئات املجتمع هتميشا وأكثرها ضعفا إزاء
األحوال االقتصادية املتغرية .وبدون العمل الالئق واإلنتاجي أو
االندماج يف برامج للتوظيف ،يمكن أن يصبح الشباب عنرص عدم
استقرار يف املجتمع ،وال سيام يف البلدان التي لدهيا نسبة عالية من
الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني  15و 25سنة .وخالل العقدين
املاضيني ،أولت اليونيدو عناية خاصة ملشكلة البطالة يف أوساط
الشباب .وتشهد برامج عديدة عىل آثارها يف حتسني مهارات تنظيم
املشاريع واملهارات احلرفية عىل السواء لدى الشباب يف البلدان النامية
التي سعت بلدان عديدة منها إىل غرس هنج املبادرة احلُ َّرة يف ذهن
األطفال يف سن الدراسة عن طريق تزويدهم باملهارات التي متكنهم
من بدء أعامل جتارية خاصة هبم أو العمل مع آخرين من أجل حتسني
احلياة يف جمتمعاهتم.
وجيري حالي ًا تنفيذ برنامج اليونيدو ملناهج تدريس تنظيم
املشاريع الناجح جدا وجيري تنفيذه حالي ًا يف العديد من البلدان
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األفريقية (أنغوال وأوغندا ومجهورية تنزانيا املتحدة ورواندا
وموزامبيق وناميبيا) وكذلك يف تيمور-ليشتي كام سيستهل قريب ًا يف
الرأس األخرض .ويبني الربنامج للطالب كيفية التعرف عىل فرص
األعامل التجارية ذات إمكانات النمو يف جمتمعاهتم وتقييم املوارد
التي يمكن حشدها يف بيئتهم .وجيري تنفيذ مشاريع أخرى يف جمال
تنمية تنظيم املشاريع يف الرأس األخرض وكمبوديا ومنغوليا ونيبال.
وجتري مناقشة أولية بشأن دورات لتنظيم املشاريع لطالب التعليم
العايل مع بلدان أخرى.
واستناد ًا إىل التعاون الناجح يف أفريقيا والرشق األوسط،
َّ
فإن برنامج الرشاكة بني اليونيدو ورشكة هيوليت باكارد (Hewlett
 )Packardيغطي اآلن منطقتي آسيا واملحيط اهلادئ وأمريكا
الالتينية والكاريبي من خالل مبادرة التعلم ملن ّظمي املشاريع التي
قامت هبا رشكة هيوليت بكارد .ويع ّلم الربنامج ك ً
ال من منظمي
أسس األعامل التجارية العملية
املشاريع املستجدين والراسخني
َ
واحللول التي تيرسها تكنولوجيا املعلومات املتصلة بإدارة األعامل
التجارية .وقد أنشأ برنامج الرشاكة بني اليونيدو ورشكة هيوليت
بكارد  93مركز ًا يف  13بلد ًا (اإلمارات العربية املتحدة وأوغندا
والربازيل وتونس واجلزائر وجنوب أفريقيا والصني وكينيا ومرص
واملغرب واململكة العربية السعودية ونيجرييا واهلند) واعتمد
ودرب ما يزيد عىل  42 000طالب وأنشأ ما يزيد عىل
مدرب ًا َّ
ِّ 270
 17 000وظيفة.
وشهد شهر ترشين الثاين/نوفمرب افتتاح أول مركز ابتكاري
لرشكة مايكروسوفت يف أوغندا بالتعاون مع حكومة أوغندا
وجامعة مكريري .وهذا املركز ،الذي جاء نتيجة التفاق رشاكة
موسع بني اليونيدو ورشكة مايكروسوفت ،سوف يركز عىل تنمية
ّ
املهارات وهيدف إىل تعليم الطالب املحليني كيفية حتسني معارفهم
عن تكنولوجيا املعلومات .وسوف يوفر املساعدة واملوارد أيضا
للمنشآت الصغرية واملتوسطة من أجل إجياد منتجات وخدمات
جديدة وابتكارية ونقل تلك املنتجات إىل األسواق بغية جعل أعامهلا
التجارية أكثر قدرة عىل املنافسة.
وتفيد مصادر البنك الدويل بأن أعامر  62يف املائة من السكان
يف غرب أفريقيا تقل عن  25سنة وبأن معظم العاملني منهم
يكسبون أقل من احلد األدنى لألجور .ويؤدي هذا إىل اإلحباط
والغضب بني الشباب يف املنطقة الفرعية ،األمر الذي يؤدي بدوره
إىل عدم استقرار سيايس وهجرة واسعة النطاق ،ويمثل مسألة تثري
قلقا خاصا يف بلدان احتاد هنر مانو األربعة ،وهي سرياليون وغينيا
وكوت ديفوار وليربيا .وشهد عام  2011بدء مبادرة جديدة لصالح
الشباب يف غرب أفريقيا .فقد استُهلت مسابقة صندوق التعاون بني
الشباب يف سرياليون يف شباط/فرباير .واشرتكت اليونيدو مع
شبكة تشغيل الشباب  -التي أنشئت بمشاركة بني األمم املتحدة

“إنّ البطالة ،وال سيّما في أوساط الشباب،

مت ّثل واحداً من أهمّ التحدّيات يف وقتنا هذا .وإجياد فرص العمل بصورة فعّالة يعترب
عنصرا اسرتاتيجيا مي ّكن األفراد من التحرّر من الفقر».

كلمة بولندا باسم االحتاد األوروبي والدول األعضاء فيه أمام املؤمتر العام

بياسا دانيال تساعد يف ورشة عمل أبيها ،يف
نامبوال ،موزامبيق .لقد تعلّمت ،يف سنّ التاسعة
عشرة ،إدارة شؤون األشغال املعدنية؛ ولديها
معرفة أيضا خبطط األعمال التجارية ومراقبة
امليزانية وامليزانيات العمومية ومبا يلزم من
خطط ملباشرة أعماهلا التجارية الذاتية يف يوم
من األيام .واستفادت بياسا من التدريب على
تنظيم املشاريع الذي َّ
تلقته يف إطار برنامج
اليونيدو ملناهج تدريس تنظيم املشاريع.
الصورة :اليونيدو

ومنظمة العمل الدولية والبنك الدويل  -لتمكني املنظامت الشبابية
من املسامهة بنشاط يف املشاريع التي تو ِّلد فرص عمل للشباب.
وتابع صندوق التعاون بني الشباب يف سرياليون جولة جتريبية
ناجحة يف كانون األول/ديسمرب  2008يف بلدان احتاد هنر مانو
األربعة بتمويل من حكومة اليابان والبنك الدويل ومنظمة التعاون
اإلنامئي الدويل السويدي كجزء من برنامج أصحاب املصلحة
املتعددين بشأن العمل املنتج والالئق للشباب .ويتل ّقى صندوق
سرياليون الدعم من وزارة التعاون االقتصادي والتنمية يف احلكومة
االحتادية األملانية وحكومة النمسا.

عملية اختيار تنافسية ودعي الناجحون لاللتحاق بحلقة دراسية
لبناء القدرات يف فريتاون يف أيار/مايو حيث دربوا عىل مهارات
يف جمال األعامل التجارية وتقنيات الرصد والتقييم .واختريت يف
أيار/مايو املشاريع السبعة األكثر ابتكارا .وسيتل ّقى الفائزون منحا
ترتاوح بني  5 000دوالر و 20 000دوالر باإلضافة إىل الدعم
يف جمال بناء القدرات .ونرشت اليونيدو وشبكة تشغيل الشباب،
يف عام  ،2011كتيبا عنوانه صندوق التعاون بني الشباب يف غرب
أفريقيا يعطي تفاصيل املرشوع ويصف أثر أنشطته عىل حياة
 13شاب ًا مستفيد ًا.

وتل ّقى ّ
املرشحون الذين اشرتكوا يف مسابقة صندوق التعاون
بني الشباب الدعم يف إعداد مقرتحاهتم .ووضعت قائمة اختيار
أولية من تسعة مشاريع من أصل ما جمموعه  150طلب ًا من خالل

ملنصة شباب احتاد هنر
وتسمح اسرتاتيجية إدارة املحتويات َّ
مايو احلاسوبية ( )http://my.mruyouthplatform.orgبأن تقوم
املنظمة هبيكلة البيانات ذات الصلة وحفظ ملفات للبيانات ذات
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»

ّ
تنظم اليونيدو برنامج تنمية تنظيم املشاريع وترويج االستثمار من خالل املركز
العربي اإلقليمي للتدريب على تنظيم املشاريع واالستثمار باالشرتاك مع وزارة الصناعة والتجارة يف البحرين
ومصرف التنمية البحريين ومجعية سيدات األعمال البحرينية ورابطة ّ
منظمي املشاريع الشباب البحرينية.

ويتألف الربنامج ،الذي ير ّكز على قطاع املنشآت الصغرية
واملتوسطة ،من تدريب يف غرف الدراسة يعقبه إسداء املشورة
بشأن األعمال التجارية ويتلقى خالله منظمو املشاريع الدعم
يف ختطيط املشاريع وتنفيذها .وقد قام املركز العربي
اإلقليمي للتدريب املذكور أعاله حتى اآلن بتدريب زهاء 200
ّ
منظم مشاريع حبريين ،مما أدّى إىل إنشاء  96منشأة صغرية

ّ
منظم مشاريع
ومتوسطة .وأسديت املشورة إىل زهاء 270
حبرينياً حمتمالً حول استبانة فرص األعمال التجارية
والتحليل السوقي وإعداد خطط األعمال التجارية واالرتباط
التكنولوجي ،مما قد يؤدي إىل مشاريع مشرتكة متكاملة ودعم
مايل من مصرف التنمية البحريين.

الصلة املدخلة يف املنصة ،بام يف ذلك تفاصيل املشاريع اجلارية
واألنشطة وغريها من املعلومات .أما األنشطة التي يمكن حتديد
موقعها يف مكان معني فيمكن رؤيتها عىل اخلريطة اإلقليمية املدجمة
يف املوقع الشبكي األسايس للمنصة ،األمر الذي من شأنه أن يعطي
نظرة إمجالية عن األنشطة اجلارية يف املنطقة.

خرجيي
ويوجد يف املنطقة العربية ككل عدد كبري من ّ
اجلامعات الشباب الذين يدخلون سوق العمل .وكان التدريب
عىل طرائق ترويج االستثامر الداخيل من خالل تنمية تنظيم املشاريع
الذي ن ّفذته اليونيدو يف البحرين يف أيار/مايو  -حزيران/يونيه ،قد
اجتذب  15ممثال من هيئات ترويج االستثامر أو املنشآت الصغرية
واملتوسطة من أذربيجان وأوزبكستان وباكستان وبروين دار السالم
وتركيا وطاجيكستان وكازاخستان وماليزيا واململكة العربية
السعودية .وجرى تعريف املشاركني بنموذج تنمية تنظيم املشاريع
اخلاص بالشباب يف البحرين من أجل تنفيذه يف بلداهنم.

َّ
إن مشكلة البطالة يف أوساط الشباب ليست قارصة عىل
أفريقيا جنوب الصحراء فحسب .فاليونيدو تشارك يف العديد
من املبادرات لصالح الشباب يف البلدان العربية حيث توجد
نسبة كبرية من السكان دون س ّن اخلامسة والعرشين .وجيري
تنفيذ برامج للتعاون التقني يف كل من تونس والسودان ومرص.
وتشرتك اليونيدو يف تونس يف مرشوع الصندوق املشرتك لتحقيق
األهداف اإلنامئية لأللفية الذي عنوانه “إرشاك الشباب التونيس يف
حتقيق األهداف اإلنامئية لأللفية” ،وهو برنامج مدته ثالث سنوات
وتقدر ميزانيته بمبلغ  3ماليني دوالر وهيدف إىل تكييف السياسات
والربامج املتعلقة بالشباب والعاملة ملراعاة اجتاهات سوق العمل.
ويتناول املرشوع االحتياجات املحددة خلرجيي اجلامعات العاطلني
عن العمل وكذلك للشباب ذوي املهارات املنخفضة.
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و ُعقد يف بريوت ،يف ترشين األول/أكتوبر املنتدى الدويل
العريب األول لرواد األعامل الشباب ورجال األعامل برعاية
رئيس اجلمهورية اللبنانية .وكان املنتدى الذي اشرتكت يف
تنظيمه اليونيدو وغرف التجارة ورابطات األعامل التجارية
وسلطات التنمية يف املنطقة قد مجع ما يزيد عىل  500مشارك
من  52بلدا ،منهم منظمو مشاريع ومنظامت دولية غري حكومية
ومؤسسات مالية وتعليمية ومنظامت تنمية إقليمية ودولية
وممثلو ترويج استثامر.

ون ّظمت اليونيدو ،يف وقت الحق من ترشين األول/أكتوبر،
اجتامع ًا لفريق من اخلرباء يف فيينا حول مشاركة الشباب يف التنمية
االقتصادية الشاملة يف املنطقة العربية ،ركز عىل الدروس املكتسبة
يف املنطقة والفرص املتاحة مستقب ً
ال لضامن مشاركة الشباب يف
التنمية االقتصادية والنمو .ومجع االجتامع خرباء أكفاء م ّثلوا جهات
فاعلة رئيسية يف جمال التنمية االقتصادية الشاملة يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ،بمن فيهم مسؤولون حكوميون رفيعو
املستوى ،وخاصة من املنطقة العربية ،ومم ّثلون كبار من منظامت
األمم املتحدة ،فضال عن خرباء رفيعي املستوى وقادة بارزين من
القطاع اخلاص واملجتمع املدين واألوساط األكاديمية.
وكانت مشاركة الشباب يف التنمية االقتصادية الشاملة
للجميع يف املنطقة العربية موضوع مائدة مستديرة أيض ًا نُظمت
ملندوبني كانوا حيرضون الدورة الرابعة عرشة للمؤمتر العام يف
فيينا .وقد و ّفرت املائدة املستديرة منرب ًا إلجراء املناقشات وتبادل
اخلربات حول الدور الذي يمكن للشباب أن يقوموا به يف حتقيق
النمو الشامل والتنمية االقتصادية .وأسدت املائدة املستديرة
املشورة السياساتية إىل البلدان العربية واجلهات صاحبة املصلحة
بشأن ترويج مبادئ التنمية الصناعية التي تكفل سالمة صحة
البرش والسالمة البيئية لكوكب األرض .ورئي َّ
أن التنمية الصناعية
املستدامة التي تسهم يف تكوين فرص العمل مت ّثل جزء ًا من احلل.
وقد أتاحت املائدة املستديرة فرصة للرتويج ملفهوم املبادرات
الصغرية بقيادة الشباب التي حتصل عىل الدعم املايل من خالل
خمططات ائتامن صغرية تؤ ّدي دورا حيويا يف احلدِّ من الفقر.

وقدّ مت اليونيدو عرض ًا إيضاحي ًا عن “اسرتاتيجية من
أجل التنمية الريفية :الرتويج للسلوك املتعلق بتنظيم املشاريع يف
أوساط الشباب يف موزامبيق” أثناء املؤمتر السنوي املعني بإدارة
املوارد الزراعية والطبيعية االستوائية وشبه االستوائية الذي عقد
يف غوتنغن بأملانيا يف أيلول/سبتمرب .وأورد العرض اإليضاحي
بالتفصيل دليال عىل فعالية تعليم تنظيم املشاريع للشباب استناد ًا
إىل احلالة القائمة يف موزامبيق حيث استحدثت اليونيدو ،يف
 ،2007منهاج ًا دراسي ًا حول تنمية تنظيم املشاريع بدعم مايل
من النرويج .وأظهر التحليل َّ
أن اهنامك الطالب اإلجيايب يف أنشطة
األعامل التجارية (أي السلوك املتعلق بتنظيم األعامل) كان واضح ًا
َّ
وأن األهم من ذلك هو أنه مل يكن هناك فرق كبري من الناحية
اإلحصائية بني الفتيات والفتيان أو بني املدارس الريفية واحلرضية
أو بني املدارس العامة والتقنية من حيث االستعداد للعمل .بيد
أنه بدا َّ
أن نوعية التدريس شكّلت عامال بارزا يف حتديد نشوء
السلوك املتعلق بتنظيم املشاريع بني الطالبَّ .
ودل األثر السياسايت
عىل َّ
أن منهاج تدريس تنمية تنظيم املشاريع يف املدارس الثانوية
يم ّثل أداة قوية للرتويج للدراسات واملهارات املتعلقة بتنظيم
املشاريع يف أوساط الفتيات والفتيان وكذلك يف املناطق الريفية
واحلرضية .وستُجري اليونيدو دراسة استقصائية مماثلة يف بلدان
أخرى ،بام يف ذلك إجراء دراسات استعالمية مع جمموعات رقابية،
بغية تسليط املزيد من الضوء عىل العمليات املؤسسية والتدريسية
ثم زيادة فرص تنظيم املشاريع
من أجل حتسني أداء املدارس ومن َّ
املتاحة للطالب.
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»

أقل البلدان منو ًا

مت ّثل أقل البلدان منوا أفقر شرحية من شرائح اجملتمع الدويل.
ومع أهنا تضمّ أكثر من  880مليون نسمة أو زهاء  12يف املائة
من سكان العامل ،فإن لديها أقل من  2يف املائة من إمجايل
الناتج الداخلي العاملي وزهاء  1يف املائة من التجارة العاملية
بالبضائع .وهي موضع اهتمام خاص يف منظومة األمم املتحدة
منذ أواخر ستينات القرن املاضي .ويف عام  ،1971وضعت
اجلمعية العامة قائمة بأقل البلدان منوا وتقوم باستعراضها كل
ثالث سنوات للتشجيع على الدعم الدويل ألكثر أعضاء األسرة
الدولية ضعفا وحرمانا .وهناك اآلن  48بلداً من أقل البلدان
منوا ،منها  33بلداً يف أفريقيا و 14بلداً يف آسيا وبلد واحد
يف أمريكا الالتينية والكاريبي .ويف كانون الثاني/يناير ،انتقلت
ملديف من صفة أقل البلدان منواً إىل صفة البلد النامي.
وبعد أكثر من أربعني عاماً ،ما زال العديد من التحدّيات
اليت واجهت أقل البلدان منواً منذ استقالهلا يعرقل تنميتها
االجتماعية واالقتصادية .وممّا يزيد األمر سوءاً هو أهنا تواجه
عددا من العقبات اجلديدة مثل العوملة واخنفاض التد ّفقات
يف االستثمارات األجنبية املباشرة والتحويالت املالية وتباطؤ
وترية الصادرات وتَ َقلّب أسعار السلع واألزمة املالية واالقتصادية
األخرية .وبينما مت ّثل هذه التطوّرات حتدّيات شديدة الوطأة
بالنسبة إىل أقل البلدان منوا فإهنا تتيح فرصا كبرية إذا ما جرت
االستفادة منها بصورة صحيحة.
ومن مسؤوليات منظمات مثل اليونيدو أن حتوّل هذه الفرص
إىل حقيقة .ولليونيدو تاريخ طويل يف العمل على التصدّي
للفقر يف أقل البلدان منوا من خالل أنشطتها يف جمال
األعمال التجارية الزراعية وبناء القدرات التجارية والوصول
إىل الطاقة النظيفة .وهتدف براجمها إىل بناء القدرة على
التكيف عن طريق تعزيز القدرات اإلنتاجية وتشجيع الوصول
إىل األسواق اإلقليمية والعاملية.
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الحد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية
ّ

وكان هناك حدثان كبريان خالل العام لفتا االنتباه إىل كل من
التحديات اليت تواجه أقل البلدان منواً والدور الذي تقوم به
اليونيدو واملنظمات الشقيقة هلا للمساعدة على التصدي هلا.
فقد عُقد مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منوا
يف اسطنبول برتكيا يف أيار/مايو وعُقد مؤمتر اليونيدو الوزاري
ألقل البلدان منواً يف فيينا يف تشرين الثاني/نوفمرب.

مؤمتر األمم املتحدة الرابع
املعين بأقل البلدان منوا
كان اهلدف اإلمجايل ملؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل
البلدان منوا هو تقييم برنامج عمل بروكسل للعقد -2001
 2010ألقل البلدان منوا واعتماد تدابري واسرتاتيجيات جديدة
من أجل تنميتها املستدامة .وتتضمن وثيقة النتائج  -برنامج
عمل اسطنبول للعقد  - 2020-2011تعزيزاً اللتزامات كل
من أقل البلدان منواً وشركائها يف جمال التنمية ،مبن فيهم
منظومة األمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودس وغريها من
اهليئات املتعدّدة األطراف ومصارف التنمية اإلقليمية .ومن
أصل أولويات التنمية الثماني اليت حدّدها برنامج عمل
اسطنبول ،تش ّكل سبع أولويات العناصر األساسية للعمليات
اليت تضطلع هبا اليونيدو يف أقل البلدان منواً ،مبا فيها بناء
القدرات اإلنتاجية والتجارة والطاقة والتكنولوجيا وتنمية
القطاع اخلاص والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب.
وخالل مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً،
شاركت اليونيدو يف استضافة مناقشة مع الوكالة الرتكية للتعاون
الدويل والتنمية حول دور املنشآت الصغرية واملتوسطة يف
سالسل القيمة العاملية اخلاصة باألعمال التجارية الزراعية بغية
املسامهة يف صوغ جدول أعمال إمنائي جديد ألقل البلدان منواً.

وقد أدار املناقشة املدير العام .وكان تطوير القدرات اإلنتاجية
والتجارة ،باعتبارمها عنصرا أساسيا من عناصر النمو الشامل
واملستدام ،موضع الرتكيز يف حدث نظمته اليونيدو ومؤمتر
األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) نيابة عن اجملموعة
املشرتكة بني الوكاالت واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية
التابعة جمللس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة .وكان
عدد من األحداث السابقة للمؤمتر قد مشل حلقة عمل يف
شباط/فرباير للتعرف على احتياجات أقل البلدان منوا يف جمال
العلم والتكنولوجيا نُظمت بالتعاون مع اجمللس الرتكي لألحباث
العلمية والتكنولوجية.
وكانت إحدى أبرز نتائج مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل
البلدان منوا هي مبادرة تنمية األعمال التجارية الزراعية
والصناعات الزراعية :توسيع نطاق أنشطة بناء القدرات يف
جمال صوغ السياسات من أجل املنشآت الصغرية واملتوسطة
يف أقل البلدان منوا يف مجيع مراحل سلسلة القيمة اخلاصة
باألعمال التجارية الزراعية .وهتدف املبادرة املذكورة أعاله
إىل تطوير القطاع الزراعي يف أقل البلدان منواً حبلول عام
 2020حبيث تصبح قادرة على املسامهة يف سالسل القيمة
الزراعية العالية اإلنتاجية والوافرة الربح على حنو يربط بني
املنتجني الزراعيني من صغار ومتوسطي احلجم باألسواق
ويوفر منتجات من األغذية واأللياف واألعالف والوقود
العالية القيمة ،ويساهم يف زيادة مداخيل املزارعني ويستفيد
من املوارد الطبيعية على حنو مستدام ،ويهيّئ فرص عمل
أوفر وذات نوعية عالية .وينظر منوذج التنمية املطبق يف
إطار تلك املبادرة نظرةً أوسع إىل التنمية االقتصادية واحلد
من الفقر فيما تقوم اليونيدو بدور احمل ّفز على حشد املوارد
من مؤسسات متويل التنمية وتسعى ،وهو األهم ،إىل اجتذاب
استثمارات من القطاع اخلاص.

املؤمتر الوزاري الرابع ألقل
البلدان منوا
عقد املؤمتر الوزاري الرابع ألقل البلدان منواً يف فيينا يف تشرين
الثاني/نوفمرب ملناقشة الطرائق اليت ميكن هبا لليونيدو أن
تسهم على حنو أفضل يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول تنفيذا
فعّاال .وقد مجع احلدث الذي استمر يومني  41وفداً من أقل
البلدان منواً الثمانية واألربعني فضال عن وكاالت األمم املتحدة
واللجان االقتصادية اإلقليمية واجلهات املاحنة واملؤسسات
املالية وكيانات من القطاع اخلاص بغية الرتويج للشراكات
من أجل العمل يف املستقبل .وحضر املؤمتر وكيل األمني العام
وممثلون رفيعو املستوى من أقل البلدان منواً والبلدان النامية
غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية.
وتتضمّن االسرتاتيجية وخطة العمليات اخلاصتان بأقل البلدان
منوا للفرتة  2020-2012خارطة طريق شاملة هتتدي هبا
اليونيدو يف براجمها وأولوياهتا املواضيعية لصاحل أقل البلدان
منواً وتبيّن اجلهود العملية يف جمال تعزيز الكفاءة االقتصادية
واالمتثال للمعايري البيئية واإلدماج االجتماعي .وهي تعرض
كذلك رؤية اليونيدو وعملها من أجل تنفيذ جدول األعمال
الصناعي املندرج يف إطار برنامج عمل اسطنبول خالل العقد
املقبل .ومن املفرتض أن يؤدّي ذلك إىل إنشاء وتعزيز البنى
التحتية من حيث نشر املعلومات واالرتقاء بالتكنولوجيات
وتيسري االستثمار وتعزيز املهارات التقنية والتشجيع على
االبتكار وبناء قدرات القطاعني العام واخلاص وزيادة فرص
الوصول إىل الطاقة لألغراض اإلنتاجية وزيادة فرص الوصول
إىل األسواق اخلارجية.
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›› تعزيز قدرة البلدان النامية

والبلدان اليت مترّ اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
على املشاركة يف التجارة العاملية هو أمر حاسم
لنمو تلك البلدان االقتصادي يف املستقبل

04
بناء القدرات التجارية
حنن نسعى ألن نكون مُزوّد ًا معرتف ًا به عاملي ًا خلدمات التنمية التجارية املبتكرة  ...خدمات يدفعها إىل
األمام القطاع اخلاص و ُتن َّفذ بالتآزر مع شركاء آخرين.
هناك عدد من الرشوط األساسية التي ترتكز عليها قدرة البلدان النامية عىل املشاركة يف التجارة الدولية مشاركة جمدية ومربحة .وتشارك
منظامت خمتلفة ،من داخل األمم املتحدة وخارجها ،يف جانب واحد أو أكثر من جوانب بناء القدرات .واليونيدو ،باعتبارها منظم َة األمم
ثم تتأكّد من مطابقة السلع املنتجة ملعايري
املتحدة املسؤول َة عن التنمية الصناعية ،تشجع وتدعم األنشطة اإلنتاجية لدى زبائنها من البلدان ّ
وتكمل اليونيدو ،من خالل برناجمها لبناء القدرات التجارية ،العمل الذي
اجلودة الالزمة للتنافس يف األسواق الوطنية واإلقليمية والعاملية.
ِّ
تقوم به املنظامت الشقيقة ،وذلك بتعزيز القدرات اإلنتاجية التنافسية املتعلقة بالتجارة الدولية؛ ووضع األطر القانونية واملؤسسية الوطنية
واإلقليمية اخلاصة باجلودة واملعايري واملقاييس وتقييم االمتثال واالعتامد واللوائح التقنية؛ وتيسري اجلهود التي يبذهلا زبائنها من البلدان من
أجل ترويج الصادرات الصناعية وإقامة الرشاكات يف جمال التصدير؛ ومساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة عىل الوفاء بمعايري ومتطلبات
املسؤولية االجتامعية للرشكات يف األسواق املحلية وأسواق التصدير .وتن ِّفذ اليونيدو العديد من أنشطتها بالتشارك مع منظامت أخرى معنية
باملسائل املتصلة بالتجارة ،سواء كانت تلك املنظامت تنتمي إىل أرسة األمم املتحدة أو ال تنتمي إليها.
وكام هي احلالة بالنسبة ألولويات اليونيدو املواضيعية الثالث ك ّلهاَّ ،
فإن ثمة عنرص ًا مشرتك ًا تتقاسمه معظم مشاريع اليونيدو وبراجمها
املندرجة يف موضوع بناء القدرات التجارية .فالواقع يقول َّ
إن غالبية املشاريع املرشوحة يف الفصول  1و 3و 5من هذا التقرير تشتمل عىل
عنرص بناء القدرات التي من شأهنا متكني البلدان النامية واالقتصادات التي متر بمرحلة انتقالية من زيادة صادراهتا الصناعية يف األسواق
اإلقليمية والدولية .وباإلضافة إىل تسليط الضوء عىل عدد من املشاريع والربامج الضخمة التي ن ّفذت يف عام  ،2011يرشح هذا الفصل
بعض وظائف حمفل اليونيدو العاملي املتعلقة ببناء القدرات ،بام يف ذلك منشورات املنظمة التي أصبحت ،أو يف طريقها ألن تصبح ،مؤلفات
مرجعية ريادية.
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القدرات اإلنتاجية التنافسية من أجل
التجارة الدولية
ركَّزت أنشطة اليونيدو يف جمال بناء القدرات التجارية يف عام
 2011عىل تعزيز الرشاكات االسرتاتيجية وتوسيع نطاق التغطية
اجلغرافية خلدماهتا مع زيادة حجم املساعدة التقنية املقدّ مة .كام
طورت اليونيدو اإلجراءات التشغيلية ألنشطة عملها األساسية
ّ
واستبانت عدد ًا من اخلدمات اجلديدة املتصلة بسالمة األغذية،
واملعايري اخلاصة ومسائل االستدامة.
وأثناء مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعني بأقل البلدان نموا
الذي ُعقد يف اسطنبول ،تركيا ،يف أيار/مايو ،استضاف مدير عام
اليونيدو واألمني العام ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية حدث ًا
خاص ًا قامت خالله مؤسسات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة
جتم َع األمم املتحدة املعني بالتجارة
اخلمس عرشة التي ت َُشكِّل مع ًا ُّ
والقدرة اإلنتاجية بعرض مذكرة مفاهيمية مشرتكة حتمل
عنوان تنمية القدرات اإلنتاجية والتجارة :أساس النمو الشامل
املستدام .ورشحت املذكّرة أمهية التجارة والقدرة اإلنتاجية ألقل
البلدان نمو ًا ،مؤكّدة َّ
أن قصور االهتامم بالقطاعات اإلنتاجية
باعتبارها أساس التنمية االجتامعية واالقتصادية أدى يف أحيان
كثرية إىل إعاقة التقدم االجتامعي واالقتصادي يف تلك البلدان.
وب ّينت املذكّرة أيض ًا َّ
أن إجياد فرص عمل مناسب ينبغي أن
يشكل حمور ًا السرتاتيجية شاملة ومتسقة بشأن التجارة وتنمية
القدرات اإلنتاجية .ويف ختام ذلك احلدث َو َّقع تجَ ُّم ُع األمم
املتحدة وثيقة إطارية مع سويرسا ،باعتبارها اجلهة املانحة ،تتعلق
بمرشوع جديد متعدّ د الوكاالت لدعم التجارة يف مجهورية الو
الديمقراطية الشعبية.

“تؤدّي عوملة سالسل

شك يف ّ
وال ّ
أن أهم حدث عاملي شهدته السنة يف ما يتصل
بالتجارة كان االستعراض العاملي الثالث للمعونة من أجل التجارة
الذي أجرته منظمة التجارة العاملية يف جنيف يف متوز/يوليه .وكانت
اليونيدو قد أعدَّ ت لذلك احلدث كتيب ًا عن التحدّ يات العاملية،
االستجابات العاملية :حتقيق النتائج يف جمال املعونة من أجل التجارة،
ٍ
تضمن  14صحيفة وقائع خاصة باملشاريع.
ملف
باإلضافة إىل
َّ
وشاركت اليونيدو أيض ًا يف حلقات النقاش حول الوصول إىل
سالسل القيمة للقطاع عىل الصعيد العاملي اخلاص .وك ُِّرس حدث
جانبي خاص إلصدار الدليل املرجعي لبناء القدرات التجارية لعام
 ،2010الذي يرسم خريطة خدمات الدعم املتصلة بالتجارة التي
تتيحها  25وكالة تابعة لألمم املتحدة ،ومخسة مصارف إنامئية،
وسبعة برامج مشرتكة بني الوكاالت و 24جهة مانحة .ويرشح
الدليل بشكل واضح وشامل اخلدمات التي تقدّ مها كل وكالة
واسرتاتيجيات وبرامج كل جهة من اجلهات املانحة ،ويصنّف
هذه املعلومات وحييلها بعضها إىل بعض بغية تيسري ربط اخلدمات
باالحتياجات .وتشمل الفئات الرئيسية ما ييل :املنارصة عىل نطاق
العامل؛ تطوير السياسات التجارية؛ األطر القانونية والتنظيمية؛
قدرة اإلمداد؛ دعم االمتثال؛ تعزيز التجارة؛ معلومات عن شؤون
األسواق والتجارة؛ تيسري التجارة؛ البنية املادية التحتية للتجارة؛
التمويل املتصل بالتجارة .ولقد أ َّدى الدليل املرجعي بالفعل إىل
حتسني فهم الدور الذي تنفرد به كل وكالة وجهة مانحة وقدم
إسهام ًا ثمين ًا يف حتقيق رشاكة عاملية متامسكة من أجل احلدِّ من الفقر
عن طريق النمو االقتصادي القائم عىل التجارة.
يعزز حمفل املنظمة العاملي وعملها يف جمال
وثمة منشور آخر ِّ
املنارصة ويصف اليونيدو بأهنا مصدر رئييس للخربات يف جمال
التجارة واالمتثال للمعايري ،أال وهو “تقرير االمتثال للمعايري
التجارية” الذي حيمل العنوان التايل “استيفاء املعايري طريقك إىل

القيمة وإذكاء الوعي بأمهية النوعية والسالمة

يف األسواق العاملية إىل نشوء حتديات جديدة أمام املنتجني من البلدان النامية حيث

يتعيّن عليهم الوفاء بطائفة واسعة من املعايري اليت حتكم سالسل القيمة هذه”.
كانديه ك  .يومكيالّ ،مدير عام اليونيدو
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الفوز باألسواق” .وهو التقرير األول ضمن سلسلة من التقارير
املعتزم إصدارها ،وهو يو ّثق أحداث الرفض عىل احلدود ،ويقدّ ر
حجم الصادرات املفقودة نتيجة لعدم الوفاء باملعايري ويرشح نتائج
ذلك عىل بناء القدرات التجارية .ويف األسواق املعوملة حيث يعود
منشأ املنتجات إىل بلدان خمتلفة ،تقع عىل كاهل احلكومات مسؤولية
ضامن صحة وسالمة املستهلكني واحليوانات والبيئة قبل دخول
تلك املنتجات يف أسواقها .وتعمل السلطات الوطنية عىل إجراء
فحص دقيق عىل حدودها للشحنات الواردة  -وتلقى املنتجات
الغذائية ،بصفة خاصة ،اهتامم ًا كبري ًا  -حيث ترفض الشحنات التي
ال متتثل ملعايريها .ولقد وضعت كل من إدارة الواليات املتحدة
لألدوية واألغذية واإلدارة العامة للصحة واملستهلكني التابعة
لالحتاد األورويب نظ ًام لإلنذار بشأن املنتجات املرفوضة عىل احلدود
لغرض توفري بيانات عن عمليات التفتيش وأسباب الرفض ،وهي
معلومات ذات قيمة حيوية للمصدّ رين الفعليني واملحتملني.
ومتثل سلسلة تقارير االمتثال للمعايري التجارية أداة مبتكرة
لتوجيه السياسات تعود بالنفع عىل البلدان النامية واجلهات املانحة
والوكاالت التقنية عىل السواء .وسيصدر العدد الثاين يف النصف
الثاين من عام .2012
وتؤدي التجارة ،بصفتها حمرك ًا رئيسي ًا للنمو والتنمية
االقتصادية يف البلدان النامية ،دور ًا حيوي ًا يف احلدّ من الفقر ،كام
يتو ّقف نمو هذه البلدان االقتصادي إىل حدّ بعيد عىل قدرهتا عىل
الوصول إىل أسواق أوسع .وعىل الرغم من تنفيذ مبادرات اإلعفاء
من الرسوم واحلصصَّ ،
فإن العديد من البلدان النامية ،وال سيام
البلدان األقل نمو ًا ،حمرومة من املشاركة املنصفة يف التجارة العاملية.
وتعاق هذه البلدان بغياب القدرة عىل اإلمداد والبنية التحتية التي
تضمن النوعية من أجل إثبات الوفاء بمتطلبات السوق ،وال سيام
مطابقة املعايري واللوائح التقنية .وقد ظلت اليونيدو منذ عام 2007

الوكالة املن ِّف َذة للمرحلة  2من برنامج ضامن النوعية يف غرب
أفريقيا ،الذي يموله االحتاد األورويب والذي يتمثل هدفه العام يف
زيادة قدرة املنطقة كلها عىل املنافسة عند تصدير منتجاهتا؛ وذلك
من خالل تقوية البنية التحتية التي تضمن النوعية عىل الصعيدين
الوطني واإلقليمي.
وبلدان غرب أفريقيا مل تعد قادرة عىل ضامن نموها االقتصادي
عن طريق بيع سلعها وخدماهتا داخل اجلامعة االقتصادية لدول
غرب أفريقيا ،حيث ال تؤلف التجارة داخل اإلقليم أكثر من
 10يف املائة من إمجايل حجم التجارة يف اإلقليم .ففي ليربيا مثالً،
ال يؤ ّثر التبادل التجاري الصغري احلجم نسبي ًا داخل إقليم غرب
أفريقيا سوى تأثري ضئيل يف اقتصاد البلد .ويعترب وجود بنية
حتتية للنوعية تعمل عىل نحو جيد رشط ًا أساسي ًا لتوسيع أسواق
الصادرات ،ولكن ليربيا مل تكن متلك ،حتى وقت قريب ،املرافق
التي تضمن هلا امتثال منتجاهتا للمعايري الدولية .ويف عام 2006
دعت حكومة ليربيا اليونيدو إىل إنشاء خمتربات فحص وطنية
وتعزيز القدرة الوطنية يف جمال ضامن النوعية.
واكتمل يف عام  2011إنشاء خمترب املعايري الوطني اجلديد،
تأسس يف إطار برنامج النوعية اخلاص بغرب أفريقيا،
الذي َّ
واست ِ
ُكمل بمرشوع وطني لليونيدو؛ وقد افتتحته رئيسة ليربيا ،إيلني
جونسن سريليف يف أيلول/سبتمرب .وشاركت اليونيدو يف بناء
القدرات يف أقسامه الثالثة ،وهي أقسام الكيمياء وامليكروبيولوجيا
جمهز بأحدث املعدات ويعمل فيه موظفون من
والقياس .واملخترب ّ
تدربوا داخل اإلقليم وخارجه.
ذوي التأهيل الرفيع املستوى ممن َّ
وباإلضافة إىل إصدار شهادات النوعية للسلع اخلارجة من البلد،
خيص الصحة العمومية،
يعالج املخترب اجلديد أيض ًا شأن ًا هام ًا ّ
أال وهو سالمة السلع املستوردة واملنتجة حملي ًا عىل السواء.

“أود أن أعرب ،نيابة عن البلد ككل ،عن
شكرنا للدعم الذي قدّمته اليونيدو لهذه المبادرة
الممتازة ولتفانيها في العمل كشريك للحكومة على
مدى كل هذه السنوات”.
إيلني جونسن سريليف ،رئيسة ليربيا والفائزة جبائزة نوبل للسالم
الصورة :اليونيدو
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التحق  85مشاركاً ،معظمهم أفريقيون ،مبدرسة األرصاد اجلوية
التابعة لنظام أفريقيا لألرصاد اجلوية ،اليت أقيمت يف فندق ريد
كورت يف نريوبي ،يف شباط/فرباير ،بعد إجراء عملية اختيار صارم
هلم .وكان من بني املشاركني سبعة اختصاصيني شبَّان يف جمال
األرصاد اجلوية قدموا من آسيا واألمريكتني وذلك من أجل التشجيع
على إقامة روابط شبكية دولية وتبادل املعارف فيما بينهم.
الصورتان :اليونيدو

تأسس املركز املرصي لتتبع الصادرات الصناعية-الزراعية
َّ
يف عام  2004نتيجة جلهد مشرتك بني وزارة التجارة والصناعة
املرصية وهيئة التعاون اإلنامئي اإليطالية يف مرص (الربنامج املرصي
اإليطايل ملبادلة الديون مقابل التنمية) .وتتأ ّلف مهمة مركز التتبع من
تعزيز سلسلة قيمة األغذية املرصية عن طريق توفري املساعدة التقنية
واملالية لضامن صالحية املنتجات الغذائية املرصية لالستهالك ،من
حيث النوعية والسالمة وإمكانية التتبع ،وعدم تعرضها لعقبات
جتارية .ويرمي اإلجراء املتخذ إىل حتسني ظروف العامل واألعامل
التجارية ،وإىل حتقيق دخل من الصادرات وتوزيعه بشكل منصف
عرب سلسلة قيمة األغذية ،مما حيقق فرصا للعمل ويضمن زيادة
سالمة املنتجات.
وستتحسن قدرة مرص عىل زيادة صادراهتا من منتجات
حتسن ًا بالغ ًا عن طريق تعزيز معايري
نباتاهتا الطبية والعطرية الوفرية ُّ
النوعية والسالمة وتقديم خدمات استشارية مهنية لسلسلة
التطور .وجيري إنتاج احلجم األكرب
القيمة التي ما زالت ضعيفة
ّ
من نباتات البلد الطبية والعطرية يف صعيد مرص الذي تدرجه
احلكومة ضمن أولوياهتا اإلنامئية .ويستخدم هذا القطاع ما يزيد
عىل  140 000عامل .ويف إطار مرشوع بدأته اليونيدو يف عام
 ،2010تستهدف املنظمة حتسني القدرة التنافسية لنباتات مرص
الطبية والعطرية يف أسواق التصدير وتطوير سلسلة اإلمدادات
داخل البلد .وستساعد األنشطة املقرتحة عىل انضامم عدد كبري
من صغار املنتجني الزراعيني واملنشآت الصغرية واملتوسطة إىل
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سالسل قيمة التصدير .كام سيساعد املرشوع عىل توطيد البنية
التحتية التقنية لتت ُّبع الصادرات الصناعية-الزراعية يف حماولة
لتحسني سلسلة إمدادات النباتات الطبية والعطرية .وسيتَّبع
املرشوع هنج اليونيدو اخلاص ببناء القدرات التجارية يف البلدان
النامية ،والذي يتطابق تطابق ًا وثيق ًا مع سياسات اجلهة املانحة،
وهي وزارة الدولة للشؤون االقتصادية يف سويرسا.
وو َّقعت اليونيدو يف أيلول/سبتمرب مذكّرة تفاهم مع جمموعة
املوردين عرب سالسل العرض واضع ًة يف
رشكات “مرتو” لبناء قدرة ّ
اعتبارها رضورة أن تكون تلك القدرة قابلة لالستدامة من الناحية
االجتامعية واألخالقية والبيئية (للحصول عىل مزيد من التفاصيل،
انظر الفصل .)1

البنية التحتية للنوعية واالمتثال
يفيض العديد من برامج اليونيدو لبناء القدرات التجارية إىل
حتسني صحة وسالمة املستهلكني عن طريق االستخدام الصحيح
للقياسات يف السوق عالوة عىل تطبيق معايري سالمة األغذية
املقبولة دولي ًا .ويف رسي النكا ساعدت اليونيدو غرفة سيالن
الوطنية للصناعة وغرفة املصدِّ رين الوطنية عىل إنشاء جهاز إلصدار
شهادات اعتامد سالمة األغذية والتدريب قادر عىل إصدار شهادات
اعتامد موثوقة ومعرتف هبا وتقديم خدمات التدريب بتكلفة زهيدة

نُ ّظمت يف سيول ،يف تشرين الثاني/نوفمرب ،حلقة دراسية بعنوان
“التصنيع يف أفريقيا والشراكة مع كوريا” عبّرت عن السياسات
العامة اليت تتّبعها حكومة مجهورية كوريا بشأن توسيع نطاق املساعدة
اإلمنائية الرمسية اليت تقدّمها هبدف احلدّ من وطأة الفقر يف البلدان
النامية.
الصورة إهداء من معهد كوريا لالقتصادات الصناعية والتجارة

للمنشآت الصغرية واملتوسطة .ويف إطار برنامج متوله الوكالة
النروجيية للتعاون اإلنامئي أجرت مؤسسة انديكسبو املحدودة
تأسست حديث ًا ،تقييامت بشأن
إلصدار شهادات االعتامد ،التي َّ
مدى االمتثال ومنحت شهادات اعتامد للصناعات الرسيالنكية
طبق ًا للمعايري الوطنية والدولية .وأصبحت مؤسسة انديكسبو
اآلن مركز ًا تدريبي ًا دولي ًا معرتف ًا به من قبل املعهد املعتمد للصحة
البيئية ،وقد أبرمت ّ
مؤخر ًا اتفاق رشاكة مع هيئة رسي النكا
للتنمية السياحية من أجل التدريب يف جمال سالمة األغذية وإصدار
شهادات االعتامد لصناعة الفندقة.
وهتتم اليونيدو بأن تتمكّن من االستفادة من جتارب
وخربات اآلخرين املعنيني بالنوعية واملعايري َقدْ َر اهتاممها بأن
تتقاسم ثروهتا املعرفية مع رشكائها من املنظامت .وإىل حدّ بعيد،
يعزى فضل النجاح املحقق يف تطبيق معايري سالمة األغذية يف
البلدان النامية إىل رشاكة اليونيدو مع املبادرة العاملية لسالمة
األغذية ،وهي مؤسسة غري ربحية من القطاع اخلاص تتوىل
مضاهاة مواصفات األغذية القائمة بمعايري سالمة األغذية.
ُ
تعاون ورشاك ُة اليونيدو مع هذه املبادرة خالل عام
وركز
 2011عىل وضع وتنفيذ بروتوكول األسواق العاملية لسالمة
األغذية ،مع التحول من تطبيق الربوتوكول تطبيق ًا جتريبي ًا يف
كل من االحتاد الرويس وأوكرانيا ومرص واهلند إىل وضع برنامج
تعاوين تقني شامل ُيعتزم تنفيذه يف أفريقيا باملشاركة مع املبادرة
املذكورة وعدد من كبار بائعي التجزئة األفريقيني .وواصلت

و ّقع املدير العام ويورن شتينغر ،عضو اجمللس الرئاسي
للوكالة االحتادية الفيزيائية التقنية ( )PTBيف أملانيا ،على
مذ ّكرة تفاهم يف دورة املؤمتر العام الرابعة عشرة من أجل
التعاون يف طائفة من اجملاالت تشمل أنشطة البحوث
واألنشطة املتصلة باملناصرة .والوكالة تعمل أيضاً باعتبارها
املعهد الوطين لألرصاد اجلوية يف أملانيا.
الصورة :اليونيدو

اليونيدو أداء دورها النشيط يف املجلس االستشاري للمبادرة
وكذلك يف جلنتها التقنية.
واختذت اليونيدو خالل السنة أيض ًا خطوات من أجل تعزيز
تعاوهنا مع املركز اهلولندي لتشجيع االسترياد من البلدان النامية،
وهو وكالة تابعة لوزارة اخلارجية يف هولندا ،يف نطاق برناجمه
عززت تعاوهنا مع مركز التجارة الدولية ،يف
للمعايري اخلاصة ،كام َّ
إطار برناجمه للتجارة من أجل التنمية املستدامة.
رحبت مبادرة دولية جديدة للتدريب يف
ويف شباط/فربايرَّ ،
جمال القياسات بأول دفعة من الطالب كجزء من املرشوع الرامي
للتعزيز املؤسيس لنظام القياسات األفريقي املمول من الوكالة
النروجيية للتعاون اإلنامئي .وانعقدت دورة عام  2011ملدرسة
القياسات التابعة لنظام القياسات األفريقي يف نريويب يف شباط/
فرباير ملدة عرشة أيام وكانت غايتها إطالع مماريس القياسات من
الشباب يف أفريقيا عىل العنارص الالزمة لبناء نظام قياسات سليم
يف البلد ،وتزويدهم باخلربة العملية يف عدد من املجاالت التقنية.
وباإلضافة إىل التحاق الطالب بفصول خمتربية أجرى الطالب
زيارات لعدة مصانع من أجل تقييم تنفيذ مواصفات النوعية
واملعايري والقياسات وأثرها يف نجاح الصناعات املعن ّية .وشارك
يف استضافة املدرسة حملي ًا ٍّ
كل من مكتب املعايري الكيني واإلدارة
الكينية لألوزان والقياسات .والغاية من املدرسة هي تزويد جيل
من األخصائيني الشباب باملعرفة الالزمة لبناء بنية القياس التحتية
األفريقية والوصول هبا إىل مستوى مقبول دولي ًا .واستفاد ما
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جمموعه  76طالب ًا من  38بلد ًا من خربة  17من العلميني املعروفني
دوليا الذين ُو ِّجهت هلم الدعوة لتقاسم معارفهم يف جمال اختصاص
كل منهم.
مقر اليونيدو ،أتاح تدريب داخيل ُأجري يف عام 2011
ويف ّ
لعدد من املوظفني تعميق معرفتهم بنظم إدارة النوعية القائمة عىل
جمموعة معايري  ISO 9001بغية وضع إجراءات التشغيل املعيارية يف
بناء القدرات التجارية داخل اليونيدو.

ويف أيار/مايو و َّقعت اليونيدو اتفاق ًا مع معهد كوريا لبحوث
املعايري والعلوم من أجل توسيع التعاون بشأن أنشطة املساعدة
التقنية املتصلة بالقياس واملعايري وتقييم االمتثال .وضمن خطة
العمل املشرتكةُ ،ن ِّفذ يف أيلول/سبتمرب أول برنامج مشرتك بني
اليونيدو واملعهد للتدريب عىل القياس .ويتوقع أن تلحق بشتى
تلك الربامج التدريبية نسب ًة جيدة من ّ
املرشحات.
وتشهد مشاريع اليونيدو عىل ّ
أن دعم خمتربات الفحص من
أجل اعتامدها دولي ًا يفيد املنشآت املحلية أيض ًا يف زيادة صادراهتا:
حيث حتظى املختربات بإقرار دويل بدقة وموثوقية خدماهتا،
يف حني تستفيد الرشكات املصدّ رة من تقليص مدة الفحص
ومن انخفاض تكاليف خدمات الفحص املتاحة حملي ًا واملقبولة
دولي ًا .ويف رسي النكا ،عملت اليونيدو ،بمساعدة مالية من
الوكالة النروجيية للتعاون اإلنامئي ،عىل االرتقاء بسبعة خمتربات
لكي تتمكن من احلصول عىل اعتامد من اهليئة السويدية لالعتامد
مول االحتاد األورويب برناجم ًا ن َّفذته
وتقييم االمتثال .وباملثل َّ
اليونيدو يف باكستان ،حيث جرى حتسني  19خمترب ًا يعمل يف جمال
الفحص الكيميائي وامليكروبيولوجي ،واملعايرة ،واملنسوجات
وامللبوسات ،واجللود والفحص الكهربائي ،وذلك من أجل
احلصول عىل اعتامد من هيئة االعتامد النروجيية .وأدى توسع

اليونيدو تساعد على تعزيز شبكات منتجي املصنوعات احلرفية
يف بريو  -وال سيما النساء اللواتي يقطن يف مناطق نائية عن
البلد  -من أجل تسويق منتجاهتن على حنو أفضل.
الصورة :اليونيدو
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قدرة البلدين عىل إجراء فحوص ومعايرة حملية معرتف هبا دولي ًا
إىل متكني الرشكات املصدّ رة من الوصول إىل األسواق العاملية ،يف
حني ح َّققت املختربات نفسها زيادة ملحوظة يف حجم أعامهلا.

ترويج الصادرات الصناعية واحتادات
املنشآت الصغرية واملتوسطة
تتعرض املنشآت الصغرية التي حتاول العمل “بمفردها” خلطر
َّ
اإلقصاء من العوملة واحلرمان من فرص حتقيق الثروات التي
لتجمعات وشبكات
مكرس
ّ
تتيحها .ويف إطار برنامج خاص َّ
املنشآت الصغرية واملتوسطة ،تساعد اليونيدو تلك املنشآت عىل
حشد قواها مع ًا بغية االستفادة من الفرص التي تتيحها األسواق.
وكثري ًا ما تُردع املنشآت الصغرية واملتوسطة عن التصدير نتيجة
لتعقد أعامل التصدير واملخاطر الكبرية التي تنطوي عليها .وتشري
الدالئل ،ال سيام خالل مراحل التصدير األوىل ،إىل َّ
أن الفشل شائع
نسبي ًا .والنجاح يف تطوير أسواق الصادرات يستلزم درجة رفيعة من
الدراية ،وجهود ًا جبار ًة من قبل املنشأة وموارد مالية كافية .ويتعينّ
عىل املنشآت الراغبة يف التصدير استبانة األسواق األجنبية املناسبة،
والتعرف عىل
باملوزعني املحليني و/أو كبار املستهلكني،
واالتصال
ّ
ّ
املفضلة لدى زبائنهم وتكييف نوعية وأسعار منتجاهتا
اجلوانب
َّ
وفق ًا هلا .وكثري ًا ما تتجاوز املهارات والتكاليف الالزمة ملواجهة
تلك التحديات قدرات فرادى املنشآت الصغرية واملتوسطة.
وثمة هنج ف َّعال يتم َّثل يف تشجيع املنشآت الصغرية
َّ
واملتوسطة عىل تشكيل احتادات للتصدير .وهو ال يقترص عىل
مساعدة تلك املنشآت عىل توسيع نطاق وصوهلا ألسواق

التصدير ،وإنام يضمن هلا أيض ًا إدخال حتسينات عىل النوعية
وزيادة كفاءة أساليبها اإلنتاجية.
شارك عرشون ممث ً
ال ملنظامت تنتمي إىل القطاعني العام
جتمعات
واخلاص يف أمريكا الالتينية والكاريبي ،تعمل عىل إنشاء ّ
للمنشآت الصغرية واملتوسطة ،يف دورة تدريبية بشأن احتادات
املنشآت الصغرية واملتوسطة ،نظمتها اليونيدو بالتعاون مع مركز
التدريب الدويل التابع ملنظمة العمل الدولية يف تورينو ،بإيطاليا،
واالحتاد اإليطايل الحتادات التصدير الذي عكف عىل تقديم دعم
ق ّيم لربنامج اليونيدو الحتادات التصدير منذ إنشائه .وتألفت
الدورة من تدريب استغرق أربعة أيام يف موقع مركز التدريب
الدويل أعقبه تعليم باالتصال اإللكرتوين املبارش ملدة  60ساعة،
توزعت عىل امتداد أربعة أشهر ،قدّ مته منصة اليونيدو للتع ّلم
اإللكرتوين يف جمال االحتادات .وتشهد املبادرات االحتادية اجلديدة
التي ُأطلقت عقب الدورة يف ستة بلدان يف أمريكا الالتينية ومنطقة
ينضم معظم
البحر الكاريبي عىل نجاح التدريب .و ُيتو َّقع أن
ّ
ملروجي احتادات
املشاركني يف التدريب إىل شبكة أمريكا الالتينية ِّ
املنشآت الصغرية واملتوسطة ،وهي شبكة جديدة ُيعتزم إنشاؤها
يف إطار مرشوع أقاليمي جديد لتعزيز احتادات املنشأ واحتادات
التصدير للمنشآت الصغرية واملتوسطة .وهذا املرشوع ممول من
هيئة التعاون اإلنامئي اإليطالية.
ويشمل العنرص الثاين من املرشوع نفسه تقديم مساعدة
عىل املستوى القطري لغرض تعزيز االحتادات يف إكوادور وبريو
واملغرب .ويف نيسان/أبريل ،أرشفت اليونيدو عىل توقيع اتفاقات
رشاكة بني االحتاد اإليطايل الحتادات التصدير ورابطات ومؤسسات
تعمل عىل تشجيع احتادات التصدير يف املغرب (الرابطة املغربية
الحتادات التصدير) وبريو (غرفة جتارة ليام والشبكة البريو ّية لغرف

التجارة اإلقليمية) .وجيري يف مرص تشجيع احتادات املنشآت
الصغرية واملتوسطة وتعزيز فرص الوصول إىل األسواق ،وذلك يف
إطار مرشوع يرمي إىل حتسني قطاع النباتات الطبية والعطرية .وقد
بدأ هذا املرشوع يف عام  2011بتمويل من وزارة الدولة للشؤون
االقتصادية يف سويرسا.

املسؤولية االجتماعية للشركات
من أجل االندماج يف األسواق
املسؤولية االجتامعية للرشكات هي مفهوم إداري ُيقصد به تشجيع
املنشآت عىل تعزيز وعيها بأثر أعامهلا يف بقية املجتمع ،بام يف ذلك
األثر يف أصحاب املصلحة يف املنشآت نفسها ويف البيئة .وهو يساهم
يف التنمية املستدامة والرعاية االجتامعية عن طريق حتقيق منافع
اقتصادية واجتامعية وبيئية جلميع أصحاب املصلحة.

وتلتزم رشكة هيولِت باكارد ،وهي من أكرب رشكات
تكنولوجيا املعلومات يف العامل ،بمبدأ املسؤولية االجتامعية
للرشكات ،ويتجسد ذلك االلتزام يف براجمها االجتامعية العاملية
املوجه إىل مؤسيس املشاريع،
املبتكرة .ويتيح برنامج مبادرة التع ّلم
َّ
التابع هلذه الرشكة ،حصول مؤسيس املشاريع من الشباب
الطموحني من مجيع أنحاء العامل عىل املهارات الالزمة الستهالل
أعامهلم التجارية اخلاصة وإدارهتا وتوسيعها ،بام يف ذلك األعامل
يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتسويق واالتصال واألعامل
املالية .وتتعامل اليونيدو مع رشكة هيولِت باكارد منذ عام 2008؛
وقد قامت ،بالتعاون مع معهد دفع عجلة املنشآت الصغرية جد ًا
ومركز تنمية التعليم ،ومها منظمتان دوليتان من املنظامت غري

›› تشجّع اليونيدو نوعين متباينين من اتحادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
يرميان لتعزيز الوصول إلى األسواق الخارجية وهما اتحادات التصدير واتحادات المنشأ.

احتاد التصدير هو حتالف طوعي للشركات يرمي لرتويج
صادرات أعضائه من سلع وخدمات عرب إجراءات مشرتكة.
وهو منظمة رمسية هتدف لتعزيز التعاون االسرتاتيجي
املتوسط والطويل األجل بني الشركات ،وتنظيم أنشطة
مشرتكة بغية تيسري الوصول إىل األسواق األجنبية .أمّا احتاد
املنشأ فهو حتالف طوعي بني فرادى املنتجني أو الشركات أو

التعاونيات اليت تتبع سلسلة القيمة نفسها وتعمل على إنتاج
نفس األغذية الزراعية التقليدية أو املنتجات احلرفية ذات
املنشأ اإلقليمي .والغاية الرئيسية الحتاد املنشأ هي إضافة
قيمة للمنتجات التقليدية ذات املنشأ اإلقليمي وتوسيع
شهرهتا العاملية يف األسواق احمللية بل ورمبا يف األسواق
الدولية.
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“نحن بحاجة لألعمال من أجل إعطاء معنى وبُعْدٍ عمليين للقيم والمبادئ
التي تربط بين الثقافات والشعوب في ك ّل مكان”.
بان كي-مون ،األمني العام لألمم املتحدة.

الربحية تعمالن من أجل تعزيز املعرفة والتع ّلم ،بإجياد ما يزيد عىل
 17 000فرصة عمل ،وتدريب أكثر من  42 000طالب ،وإنشاء
 93مركز ًا من مراكز مبادرة التع ّلم املذكورة أعاله يف  13بلد ًا واعتامد
درب ًا .ولقد تم توسيع برنامج مراكز املبادرة ليشمل
أكثر من ُ 270م ِّ
بلدان ًا تنتمي إىل شتّى القارات ،وأصبح املنهاج اجلديد هلذا الربنامج
متاح ًا باإلنكليزية والربتغالية والرتكية والروسية والصينية والعربية
والفرنسية .ويف عام  ،2011أطلقت اليونيدو ورشكة هيولت
باكارد مبادرة تدريبية جديدة يف والية إيبوين يف نيجرييا ،الغرض
منها مساعدة املهنيني الشباب العاطلني عن العمل لكي يصبحوا
مزارعني .ووالية إيبوين والية زراعية بالدرجة األوىل يمكن فيها
لألعامل التجارية القائمة عىل الزراعة أن تتيح فرص عمل ملن تتوفر
لدهيم املؤهالت الالزمة.
و ُأطلق نشاط هام آخر يف عام  2011وهو إصدار منشور
عنوانه تسخري املعايري اخلاصة لصاحلك :دليل بشأن املعايري اخلاصة
يف قطاعات صناعة امللبوسات واألحذية واألثاث .ويقدم الدليل
للمنتجني فكرة معمقة عن املعايري اخلاصة وتوجيهات لتسخري
تلك املعايري لصاحلهم .واستمدت املعلومات من االستبيانات
واملقابالت مع عينة من رشكات التصدير العاملة يف قطاع األحذية
يف اهلند ،وقطاع املنسوجات وامللبوسات يف تركيا ،وقطاع األثاث
يف الربازيل.

ويعترب قطاع املنسوجات وامللبوسات من أهم القطاعات
الصناعية يف تركيا من حيث إسهامه يف الناتج املحيل اإلمجايل،
وإجياد فرص العمل وصايف الصادرات .ولقد وضعت اليونيدو
برناجم ًا مشرتك ًا ثالثي السنوات بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة
اإلنامئي (اليونديب) ومنظمة العمل الدولية ،وهو ممول من
قبل الصندوق املشرتك بني اليونديب وإسبانيا من أجل حتقيق
األهداف اإلنامئية لأللفية ،والغرض منه تعزيز القدرة التنافسية يف
األسواق الدولية للمنشآت الصغرية واملتوسطة العاملة يف قطاع
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املنسوجات وامللبوسات يف تركيا .ويستهدف الربنامج بصفة
خاصة املنشآت الواقعة يف املناطق الفقرية واملستضعفة بغية دجمها
يف سالسل القيمة املحلية واإلقليمية والعاملية .ويشكل قطاع
غنى فيه عن مفهوم املسؤولية
املنسوجات وامللبوسات جماالً ال ً
االجتامعية للرشكات وعن املعايري اخلاصة لغرض القيام باألعامل
التجارية والوصول إىل سالسل العرض العاملية.
ومن بني املسؤوليات التي تنهض هبا اليونيدو يف إطار
الربنامج املشرتك مساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة عىل دمج
املعايري واملبادئ االجتامعية والبيئية يف أعامهلا التجارية وممارسات
التشغيل التي تتبعها .وقد ُعقد يف آذار/مارس ،يف اسطنبول ،برتكيا،
اجتامع لفريق خرباء معني باملسؤولية االجتامعية للرشكات واملعايري
اخلاصة ،شاركت فيه رشكات متعددة اجلنسيات كائنة يف تركيا،
وكانت من بني العالمات التجارية الدولية املمثلة فيه رشكات
ماركس أند سبنرس ،وأوتّو فرساند ،وأتش أند أم ،باإلضافة إىل
رشكات املنسوجات الوطنية الكربى وممثلني من القطاع اخلاص
املحيل .وكانت الغاية من االجتامع إعداد برنامج لدعم املنشآت
املوردة الصغرية واملتوسطة باالستناد إىل برنامج من ّظمي املشاريع
ِّ
الذين يتح ّلون باملسؤولية (برنامج ريب) التابع لليونيدو.
ويندرج برنامج ريب يف صلب النهج الذي تتبعه اليونيدو إزاء
املسؤولية االجتامعية للرشكات .والربنامج هو أداة لإلدارة والتبليغ
تقوم عىل املسؤولية االجتامعية للرشكات وتعمل عىل دعم املنشآت
الصغرية واملتوسطة من أجل تنفيذ مفاهيم املسؤولية االجتامعية
للرشكات ،وهي بذلك تربط بني اجلوانب االقتصادية واالجتامعية
والبيئية لألعامل التجارية .وقد بدأت اليونيدو يف عام  2011العمل
عىل وضع صيغة منقحة ملنهجية ريب +تستجيب الحتياجات
املوردين واملشرتين عىل السواء ،وذلك بإضافة خمطط للتوجيه
ّ
والتقييم إىل جمموعة برامج ريب التدريبية القائمة .وسيجري يف عام
 2012اختبار جمموعة برامج ريب +يف سياق رشاكة اليونيدو مع

يستهدف مشروع مشرتك بني اليونيدو ومنظمة العمل الدولية
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي مؤسسات صغرية ومتوسطة يف
قطاع النسيج الذي هو القطاع األكرب واألكثر كثافة من حيث
اليد العاملة يف تركيا .ويهدف هذا الربنامج املشرتك املبتكر إىل
متكني أوساط األعمال التجارية احملليّة من بلوغ حالة من «القدرة
التنافسية املسؤولة» تنطوي يف آن معاً على حتسني إنتاجية
الشركات ونفاذها إىل األسواق إىل جانب إفادة اجملتمعات احمللية
احملرومة يف املناطق الفقرية.
الصورة :اليونيدو

جمموعة رشكات مرتو يف مرص واهلند ،وسيجري تطبيقها أيض ًا يف
رشاكة جديدة مع رشكة  AEONاليابانية للبيع بالتجزئة يف منطقة
جنوب رشق آسيا .ولقد بدأ يف عام  2011التعاون بني برنامج
ريب +والربنامج العاملي لالمتثال االجتامعي ،وهو برنامج جتاري
التوجه يرمي إىل التحسني املتواصل لظروف العمل والظروف
البيئية يف سالسل العرض العاملية .وسيدعم هذا التعاون قيام
املوردين وأعضاء الربنامج العاملي
روابط جتارية شاملة بني جتمعات ّ
لالمتثال االجتامعي  -أي كبار املصنِّعني وبائعي التجزئة يف العامل -
عن طريق برنامج لبناء القدرات وخمطط للمراجعة املسبقة يتوقع
املوردين .وجيري تطبيق هذا النهج املستدام
تطبيقهام عىل مستوى ّ
املوردين عن طريق رشاكات القطاع العام والقطاع اخلاص
لتنمية ّ
مع الرشكات املتعددة اجلنسيات ،وهو يمثل العنرص األسايس
خلطط اليونيدو الرامية لتوطيد وجودها يف النقاش بشأن املسؤولية
االجتامعية للرشكات يف السنوات املقبلة.
وثمة مرشوع آخر جرى تنفيذه بنجاح يف عام  2011ملساعدة
املنشآت الصغرية واملتوسطة يف فييت نام عىل اعتامد هنج املسؤولية
االجتامعية للرشكات باعتباره رشط ًا أساسي ًا للوصول إىل سالسل
العرض العاملية .ففي إطار برنامج “سويتش آسيا” (Switch
 )Asiaالذي يموله االحتاد األورويب لتعزيز استدامة االستهالك
واإلنتاج يف آسيا ،هتدف اليونيدو إىل غرس هنج شمويل للمسؤولية
االجتامعية للرشكات عىل مستوى املنشآت الصغرية واملتوسطة يف
القطاعات الثالثة التالية من اقتصاد فييت نام املتنامي :املنسوجات
وامللبوسات ،اجللود واألحذية ،والصناعات اإللكرتونية فض ً
ال عن
تعزيز املؤسسات الوسيطة .وباإلضافة إىل تغطية البيئة والعمل،

ُع ِر َضت مخسة مواضيع جديدة عىل األوساط التجارية وكذلك عىل
اخلرباء الوطنيني يف جمال املسؤولية االجتامعية :اإلدارة ،وحقوق
اإلنسان ،وممارسات التشغيل املنصفة (بام يف ذلك مكافحة الفساد
وحقوق امللكية الفكرية) ،واهتاممات املستهلك ،والتنمية املجتمعية.
ولقد أثبت حمفل تقويم املسؤولية االجتامعية للرشكات ،الذي ُطبق
يف وقت مبكر من عام  2011يف فييت نام ،أنه أداة فعالة إلذكاء
الوعي .واملحفل هو سلسلة أحداث منتظمة شملت أصحاب
مصلحة متعددين وتناولت مواضيع ذات صلة تبلورت عىل
امتداد السنة السابقة واجتذبت اهتامم ًا كبري ًا من وسائل اإلعالم.
وسيتواصل تنفيذ هذه السلسلة يف عام  ،2012حيث ستغطي
مرة أخرى مسائل نشأت مؤخر ًا تشمل حقوق امللكية الفكرية،
وخصوصية البيانات ،والنفايات السامة .ومن بني اآلثار اهلامة
ملحفل تقويم املسؤولية االجتامعية للرشكات ما أبدته الوكاالت
احلكومية من التزام باختاذ خطوات من أجل اعتامد املعايري الطوعية
الدولية “ ”ISO 26000:2010للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس،
توجيهات بشأن املسؤولية االجتامعية .كام ساهم يف هذه اخلطوة
اهلامة ما يزيد عىل  50حدث ًا اختذت شكل حلقات عمل ودورات
تدريبية وحلقات دراسية اجتذبت زهاء  2 500مشارك.
واستناد ًا للتجارب الثمينة والنتائج املحققة خالل السنتني
املاضيتني ،استُعرضت أدوات ريب لليونيدو وجيري تعديلها
اآلن لكي تعبرِّ عن أحدث االجتاهات يف املسؤولية االجتامعية
للرشكات .و ُقبيل انتهاء عام  ،2011تم بنجاح وضع هنج ريب26
اجلديد واختُرب جتريبي ًا يف عدة دورات لتدريب االستشاريني وأعضاء
منظامت ورشكات األعامل التجارية يف فييت نام.
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القيمة لقاء املال يف جمال املعايري والنوعية

»

يف سياق دراسة مستقلة أُجريت مؤخّر ًا لتسع منظمات متعدّدة
األطراف تعمل على تقديم املساعدة التقنية املتصلة بالتجارة ،أُفردت اليونيدو
باعتبارها منظمة “تو ّفر قيمة جيدة لقاء املال يف جمال املعايري والنوعية ،وهو
جمال اختصاص تنفرد به اليونيدو على الصعيد الدويل”.
وقد أَسندت الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي إىل شركة
استشارية سويدية مهمة إجراء تلك الدراسة املعنونة تقديم
املساعدة املتصلة بالتجارة عن طريق املنظمات الدولية:
دراسة جتميعية .وحدّدت الدراسة توفري اخلربة التقنية
الرفيعة اجلودة ،والقدرة على االستجابة للمشاكل الطارئة
على مستوى البلدان ،باعتبارمها موطن القوة الرئيسي
لليونيدو.
وتندرج النرويج يف عداد أكرب اجلهات املاحنة للمنظمة وثاني
أكرب جهة ماحنة يف جمال بناء القدرات التجارية .فمنذ عام
 ،2007قدّمت النرويج دعمها إىل  11مشروعاً أو برناجماً ذا
صلة بالتجارة من بني مشاريع اليونيدو وبراجمها ،وبتكلفة
إمجالية بلغت  110مليون كرونة نروجيية (.)2011-2007
وهذه املشاريع تقتصر تقريباً على بناء القدرات التجارية
وعلى املعايري والقياس واالختبار وتقييم النوعية يف أقل
البلدان منواً يف آسيا وأفريقيا .وبعد حتليل وتقييم ملا تقدّمه
النرويج من مساعدة تقنية متصلة بالتجارة عن طريق
املنظمات الدولية ،بيّنت الدراسة أنّ اليونيدو هي “الوكالة
الوحيدة اليت تضيف فيها النرويج أكربَ إضافاهتا” ،أي اليت
حي ّقق فيها إسهام النرويج أكثر ما ميكنه حتقيقه من إثراء.
وأ ّكدت دراسة الوكالة النروجيية أنّ لليونيدو برناجماً شامالً
للمساعدة التقنية يف جمال بناء القدرات التجارية يركز على
املعايري والنوعية .كما تؤ ّكد الدراسة على الشراكة املتينة اليت
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بناء القدرات التجارية

تتمتّع هبا النرويج مع اليونيدو منذ أواخر تسعينات القرن
املاضي؛ وتشري إىل الصورة البارزة اليت منحتها املنظمة للبلد
ولدوره يف تنمية برنامج اليونيدو لبناء القدرات التجارية على
صعيد املنظمة الشامل .وتذكر الدراسة أنّ النرويج كانت أول
اجلهات املاحنة اليت ر ّكزت يف تسعينات القرن املاضي على
املعايري التجارية وأنّ اليونيدو أثنت على الدعم الذي قدّمته
النرويج .ويف االستعراض الذي أجرته منظمة التجارة العاملية
يف متوز/يوليه للمعونة من أجل التجارة ،عرضت اليونيدو
 23من مشاريعها ،من بينها  9مشاريع متوّهلا النرويج.
ولقد أقرّت النرويج منذ عهد بعيد بأمهية التجارة للتنمية،
لذا فإنّ املساعدة املتصلة بالتجارة ليست مسة حديثة العهد
من مسات املعونة النروجيية .ومع إطالق مبادرة املعونة من
أجل التجارة يف عام  2005ووضع خطة عمل النرويج للمعونة
من أجل التجارة يف عام  ،2007تعزّز هذا االلتزام وتزايدت
املعونة املوجهة عبْرَ املنظمات املتعدّدة األطراف .ولقد تلقت
املنظمات التسع والربامج املذكورة يف الدراسة جمتمع ًة  97يف
املائة من دعم النرويج املتعدد األطراف املتصل بالتجارة منذ
عام  .2007ويف حني يشكل اإلطار املتكامل املعزّز أهم قنوات
املعونة النروجيية ،فإنّ اليونيدو حتتل املرتبة الثانية ،بل إهنا
مُنحت مؤخّراً دوراً أقوى نسبياً.
ويؤ ّكد تقييم قدرة اليونيدو على التنفيذ وتقديم تقارير
األداء يف جماالت األولوية املتصلة بالتجارة بالنسبة للنرويج
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ما تنفرد به اليونيدو من اختصاص دويل يف جمال املعايري
والنوعية .ولقد كانت النرويج يف الواقع أول جهة ماحنة تر ّكز
على املعايري يف السياق التجاري ،ممّا أدّى إيل قيام شراكة
متينة بني اليونيدو والوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي.
وقد ا ّتبَع فيما بعد هذا التوجّهَ املواضيعي ك ٌل من سويسرا
واالحتاد األوروبي.
كما تثين دراسة الوكالة النروجيية على “مستوى الشفافية
الرفيع الذي تتّسم به تقييمات اليونيدو” ،سواء التقييمات
اليت جتريها املنظمة بنفسها أو اليت تُكلّف غريَها بإجرائها.
وبدورها ،دعمت النرويج تقييماً مواضيعياً أُجري يف عام
 2009لتدخّالت اليونيدو التقنية يف جمال املعايري والقياس

واالختبار والنوعية ،وأ ّكد هذا التقييم على أمهية هذا النوع
من املشاريع ولَ َفتَ االنتباه إىل قدرة اليونيدو على توفري اخلربة
التقنية الرفيعة اجلودة وعلى االستجابة للمسائل الطارئة.
ويف تناوله لليونيدو باعتبارها منظمة “للتعلّم” ،أشار التقييم
إىل التطورات اإلجيابية اليت حدثت خالل العقد املاضي.
وتفضي ما انتهت إليه دراسة الوكالة النروجيية من نتائج
مشجّعة بشأن أداء إىل توصية عامة مبواصلة دعم النرويج
لليونيدو .وميكن حتميل التقرير الكامل للوكالة النروجيية
للتعاون اإلمنائي من العنوان التايل:
www.Norad.no/no/resultater/publikasjoner/evalueringer/publikasjon?key=387196
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›› مل يعد هناك شكّ يف احلاجة إىل
أمناط إنتاجية مستدامة بيئياً وإىل حتسني
فعالية استخدام املوارد.

05
البيئة والطاقة
يتبيّن من خلفية تفشّي الفقر والتفاوت االقتصادي أنّ العوامل املتم ّثلة يف تق ّلبات تكلفة الطاقة واملواد
اخلام واألغذية ،إىل جانب تأرجح حالة املناخ على حنو يثري القلق ،وما شهدته مستويات صحة النظم
البيئية يف العامل من اخنفاض ملحوظ ،هي اليت دفعت مبسائل الطاقة واإلنتاجية وأمن املوارد إىل مركز
الصدارة على جدول األعمال السياسي العاملي .ويواجه مقرّرو السياسات مأزقا جرّاء ذلك :فهم ملتزمون
بتحقيق النمو االقتصادي وحتسني مستويات املعيشة لكنهم مضطرون يف الوقت نفسه لتقليص استهالك
املوارد غري املقيّد الذي كان فيما مضى الدافع احلقيقي للنمو االقتصادي.
ومل يعد هناك أدنى ٌّ
وتصح هذه املقولة بوجه خاص
شك يف احلاجة إىل تو ّفر أساليب إنتاج مستدامة بيئيا وإىل زيادة كفاءة استخدام املوارد.
ُّ
يف العامل النامي الذي يمكنه أن يتجنَّب املزالق البيئية التي واجهتها البلدان املتقدِّ مة النمو وأن يستفيد من اخلربة السابقة من أجل العمل من
البداية عىل إرساء بنية حتتية صناعية أكثر اخرضار ًا.

ولقد اعتمدت اليونيدو يف إطار مبادرهتا بشأن الصناعة اخلرضاء التي ِ
أطلقت يف عام  ،2009اسرتاتيجية ذات ش َّقني هبدف إنشاء
التلوث .فهي ،من ناحية ،تساعد الصناعات القائمة بغض النظر
حيمله أعباء ّ
نظام صناعي من شأنه أن ال يستنفد موارد العامل الطبيعية وال أن ِّ
عن قطاعها أو حجمها أو مكاهنا ،عىل ختضري عملياهتا وإجراءاهتا ومنتجاهتا فيام تساعد البلدان ،من الناحية األخرى ،عىل إقامة صناعات
خرضاء جديدة عن طريق حفز التنمية واستحداث صناعات تو ّفر سلع ًا وخدمات بيئية .وتعمل اليونيدو ،حتت مظلة مبادرهتا بشأن الصناعة
مقرري السياسات وقطاع الصناعة
اخلرضاء ،وبقدر متزايد با ِّطراد ،عىل توجيه أنشطة تعاوهنا التقني وأنشطة حمفلها العاملي نحو مساعدة ِّ
واملجتمع الدويل عىل اعتامد أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية لضامن كفاءة استخدام الطاقة وإنتاجية املوارد والتخفيف من
آثار تغيرُّ املناخ من خالل استخدام أدوات وآليات ورشاكات سوقية ف ّعالة.

ّ
سجل اليونيدو احلافل باإلنجازات املتتابعة يف التصدِّ ي لألخطار التي تتهدَّ د االستقرار البيئي،
ويف الوقت احلارض ،وعىل ضوء
حتظى املبادرة املشار إليها بدعم ملموس وبااللتزام جتاهها من جانب الدول األعضاء والوكاالت الشقيقة داخل أرسة األمم املتحدة
وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني الذين يقفون عىل أه َّبة االستعداد للميض ُقدم ًا بجدول أعامل الصناعة اخلرضاء .وقد أصبحت
اليونيدو ،بفضل االستجابة احلامسية لنهجها بشأن الصناعة اخلرضاء يف عام  ،2011يف وضع أفضل يف املفاوضات املؤ ِّدية إىل مؤمتر األمم
املتحدة للتنمية املستدامة (ريو )20+عام  2012وما بعده .ويصف هذا الفصل السبل التي مكَّنت اليونيدو من تعزيز أنشطتها وخدماهتا
املكونات املواضيعية الثالثة لربناجمها اخلاص بالبيئة والطاقة ،وهي :اإلنتاج الصناعي املتَّسم بكفاءة
يف املجال البيئي الصناعي يف إطار
ِّ
استخدام املوارد وبقلة االنبعاث الكربوين ،واحلصول عىل الطاقة النظيفة لألغراض اإلنتاجية ،وبناء القدرات من أجل تنفيذ االتفاقات
البيئية املتعدِّ دة األطراف.
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اإلنتاج الصناعي امل َّتسم بالكفاءة
يف استخدام املوارد وبق ّلة االنبعاث
الكربوني
احملفل العاملي واألنشطة يف إطار مبادرة
الصناعة اخلضراء
خالل عام  ،2011نالت مبادرة اليونيدو بشأن الصناعة اخلرضاء
اعرتاف ًا رفيع املستوى يف عدد من املحافل الدولية .ففي نيسان/
أبريل ،ن َّظمت اليونيدو ،باالشرتاك مع البعثة الدائمة جلمهورية
الفلبني لدى األمم املتحدة ،حدث ًا بشأن التقدُّ م يف تنفيذ
اسرتاتيجيات وبرامج اإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة استخدام
متر اقتصاداهتا بمرحلة
املوارد يف البلدان النامية والبلدان التي ّ
انتقالية .لقد سعى هذا احلدث إىل هتيئة نقطة انطالق للدول
األعضاء لتكوين توافق سيايس يف اآلراء بشأن الصناعة اخلرضاء
يف الدورة التاسعة عرشة للجنة التنمية املستدامة ويف مؤمتر األمم
املقرر عقده يف ريو دي
املتحدة للتنمية املستدامة (ريوَّ ،)20+
جانريو ،الربازيل ،يف حزيران/يونيه  .2012وتركَّزت املناقشات
عىل سبل ضامن تلبية احتياجات البلدان النامية والبلدان التي
متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية واالقتصادات الناشئة عىل نحو
ف َّعال يف اإلطار ال َعرشي للربامج اخلاصة باالستهالك واإلنتاج
املستدامني ،الذي تنظر فيه الدول األعضاء يف الدورة املذكورة.
وأقر املشاركون بأن اجلهود الدولية الرامية إىل ترسيع عملية
َّ
التحول إىل أنامط االستهالك واإلنتاج املستدامة ينبغي أن تستند إىل
ّ
اخلربات واملؤسسات القائمة ،مثل برنامج اليونيدو بشأن املراكز
الوطنية لإلنتاج األنظف وبرنامج األمم املتحدة للبيئة (اليونيب).

وخلص أيض ًا إىل أنه ملا كان هنج اإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة
استخدام املوارد منطبق ًا عىل مجيع البلدان يف مجيع مراحل التنمية،
فال بد أن هيدف إىل إقامة سبل تواصل عاملي.
ويف أيار/مايوَ ،طرحت اليونيدو مفهومها للصناعة
اخلرضاء أمام املؤمتر اإليكولوجي الدويل الرابع يف نيفسكي ،الذي
ُعقد من أجل مواجهة التحدّ يات البيئية العاملية ولتعزيز األمن
البيئي من خالل تعزيز التعاون عرب احلدود ووضع ترشيعات
بيئية يف الدول األعضاء يف كومنولث الدول املستقلة (انظر أيض ًا
الفصل  .)3وشاركت يف استضافة هذا احلدث ،الذي ُعقد يف
سانت بيرتسبورغ ،االحتاد الرويس ،اجلمعية الربملانية املشرتكة
للدول األعضاء يف كومنولث الدول املستقلة ،وجملس االحتاد
التابع للجمعية االحتادية لالحتاد الرويس واليونيدو .وأفىض
املحفل إىل إصدار إعالن بشأن الصناعة اخلرضاء حلامية البيئة عبرَّ
عن بلدان الدول املستقلة حديثا جتاه املبادرة ،وعن دعمه لتلك
املتخصصة عىل السواء
البلدان وملنظومة األمم املتحدة ووكاالهتا
ّ
يف استعداداهتا ملؤمتر ريو.20+
ويف حزيران/يونيهَ ،أ ْجرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة
مناقشة حول “االقتصاد األخرض :سبيل للتنمية املستدامة” .وكجزء
من املناقشة املوضوعية ،وإحيا ًء لليوم العاملي للبيئة يف  5حزيران/
يونيه ،ن ّظمت اليونيدو واليونيب حدثا جانبيا حول “االقتصاد
األخرض :خدمات النظام اإليكولوجي وكفاءة استخدام املوارد،
مع تركيز خاص عىل الغابات والصناعات احلرجية” ،وذلك يف
مقر األمم املتحدة ،يف  2حزيران/يونيه .وركَّزت املناقشات عىل
ّ
احلاجة إىل كفاءة استخدام املوارد ،مع االعرتاف يف الوقت نفسه بأن
خدمات النظام اإليكولوجي تؤ ِّدي دورا حاسام يف إنتاج العديد من
السلع واخلدمات األساسية لعامل يشـهد نمو ًا سكاني ًا م َّطرد ًا.

عُقد املؤمتر اإليكولوجي الدويل الرابع يف نيفسكي ،الذي شاركت
اليونيدو يف تنظيمه ،يف مدرّج قصر تافريتشكي يف سانت
بيرتسربغ ،االحتاد الروسي ،يف أيار/مايو.
الصورة :اليونيدو
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ويف ترشين األول/أكتوبر ،ن َّظمت اليونيدو ووزارة البيئة
يف األردن منتدى املدن البيئية يف البحر األبيض املتوسط بشأن
إدارة املياه والنفايات ،وذلك يف مرسيليا ،فرنسا ،يف إطار األسبوع
االقتصادي املتوسطي (انظر أيض ًا الفصل  .)3وكان ذلك املنتدى
هو الثاين يف سلسلة منتديات هتدف إىل تعزيز قدرة املدن يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا عىل معاجلة مسائلها البيئية البالغة األمهية.
لقد التقت بلديات املنطقة معا بحضور مم ّثلني عن القطاعني العام
واخلاص إلجياد حلول ملختلف التحدّ يات البيئية التي تواجه
يعزز النمو االقتصادي واملسؤولية االجتامعية
املراكز احلرضية ،بام ِّ
عىل السواء .وباإلضافة إىل املوضوع الرئييس للمنتدى ،وهو إدارة
املياه والنفايات ،ناقش املشاركون أيض ًا مسائل متقاطعة مثل كفاءة
استخدام الطاقة وآليات التمويل.
وكان ثمة حدث دويل آخر مهم مت َّثل يف مؤمتر طوكيو للصناعة
اخلرضاء الذي عقد يف ترشين الثاين/نوفمرب ،حيث وصف نحو
 500مشارك التقدّ م املحرز يف الصناعة اخلرضاء يف بلداهنم (انظر
الفصلني  1و .)3وعمل هذا املؤمتر الرفيع املستوى الذي دام ثالثة
أيام وقام بإدارته مدير مكتب اليونيدو يف نيويورك ،عىل تشجيع نقل
وتطبيق أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية من أجل
شجع عىل تبادل اخلربات حول الربامج
تنمية الصناعة اخلرضاء .كام ّ
واملبادرات املتصلة بالصناعة اخلرضاء التي يشارك فيها القطاعان
العام واخلاص.
ويف أيلول/سبتمرب ،تعاونت اليونيدو مع اللجنة االقتصادية
واالجتامعية لغريب آسيا واليونيب واملنظمة العربية للتنمية الصناعية
والتعدين وجامعة الدول العربية والوكالة األملانية للتعاون الدويل
عىل وضع خطة عمل لتطوير الصناعات اخلرضاء يف العامل العريب.
وحرض املؤمتر املعنون “الصناعات اخلرضاء من أجل توفري فرص

عمل” ،الذي ُعقد يف بريوت ،خرباء وطنيون من البلدان العربية،
وكذلك خرباء دوليون يف جمال الصناعات اخلرضاء ،وممثلون عن
املنظامت اإلقليمية والدولية ذات الصلة ،ومنظامت املجتمع املدين
العاملة يف جما ْيل الصناعة والبيئة.

اإلنتاج األنظف َّ
واملتسم بكفاءة
استخدام املوارد
يف أعقاب مؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية لعام ،1992
استه َّلت اليونيدو واليونيب مشاريع رائدة يف جمال اإلنتاج األنظف
إليضاح عملية إنتاج أكثر مالءمة للبيئة يف جمموعة خمتارة من البلدان
النامية .وقد أ َّدى نجاح هذه العملية التجريبية ،بعد ذلك بعامني ،إىل
استهالل برنامج اليونيدو واليونيب املشرتك اخلاص بإنشاء املراكز
الوطنية لإلنتاج األنظف .وثمة يف الوقت الراهن  47من املراكز
والربامج يف هذا الصدد يف مجيع أنحاء العامل (((.وهي تو ِّفر طائفة من
اخلدمات للحكومات وأوساط األعامل التجارية واملعاهد التعليمية
وغريها من أصحاب املصلحة فيام خيص األساليب واملامرسات
والسياسات والتكنولوجيات املتصلة باإلنتاج األنظف .وهي أيض ًا
((( توجد املراكز والربامج الوطنية لإلنتاج األنظف املشرتكة بني اليونيدو واليونيب يف
األماكن التالية من العامل  -أفريقيا واملنطقة العربية :إثيوبيا ،أوغندا ،تونس ،مجهورية تنزانيا
املتحدة ،جنوب أفريقيا ،الرأس األخرض ،رواندا ،زمبابوي ،كينيا ،لبنان ،مرص ،املغرب،
موزامبيق؛ آسيا واملحيط اهلادئ :مجهورية كوريا ،مجهورية الو الديمقراطية الشعبية ،رسي
النكا ،الصني ،فييت نام ،كمبوديا ،اهلند؛ أوروبا وآسيا الوسطى :االحتاد الرويس ،أرمينيا،
ألبانيا ،أوزبكستان ،أوكرانيا ،بلغاريا ،اجلبل األسود ،اجلمهورية التشيكية ،مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا ،مجهورية مولدوفا ،رومانيا ،سلوفاكيا ،رصبيا ،كرواتيا ،هنغاريا؛
أمريكا الالتينية :إكوادور ،الربازيل ،بوليفيا (دولة-املتعدِّ دة القوميات) ،بريو ،السلفادور،
غواتيامال ،كوبا ،كوستاريكا ،كولومبيا ،املكسيك ،نيكاراغوا ،هندوراس.

ّ
نظم مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا يف طوكيو جناح
اليونيدو الذي أُقيم يف املؤمتر الدويل بشأن الصناعة اخلضراء
يف آسيا ،الذي عُقد يف طوكيو .ومن خالل األنشطة ذات الصلة
اليت ّ
مت تنظيمها بالتعاون مع معرض التكنولوجيات البيئية لعام
 2011الذي أقامه الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية ،أتاح
مؤمتر طوكيو فرصاً للمواءمة بني احتياجات البلدان النامية
املشاركة من التكنولوجيا البيئية والعرض الدويل ألفضل التقنيات
املتاحة وأفضل املمارسات البيئية.
الصورة :اليونيدو
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أثبتت المراكز الوطنية لإلنتاج األنظف ،ومراكز تكنولوجيا الطاقة وغريها من
املبادرات أن االعتناء باملوارد والطاقة والبيئة أمر جيد عموما بالنسبة لألعمال التجارية والبيئة
والتنمية بشكل عام .كما أثبت هنج اليونيدو واليونيب املشرتك أنه فعّال للغاية ألنه قائم على تقديم
دعم مستدام طويل األجل وتيسري الوصول إىل املعارف واملعلومات ،فضال عن بناء القدرات ونقل
املهارات .وأظهرت جتربة اليونيدو أن عمليات التدريب يف املوقع والتقييمات واستخدام األدوات
املوائمة للمستعملني واإلرشادات وكذلك نظم الدعم الوطنية هي السبيل األكثر فاعلية يف إشاعة
فهم طبيعة اإلنتاج املستدام ّ
باطراد ومتكني املؤسسات من العمل بنشاط يف سبيل حتقيق ذلك.
لقد ضربت املراكز جمتمعة آالف األمثلة اليت تثبت ،على صعيد املؤسسات ،مزايا اإلنتاج األنظف
واملتَّسم بكفاءة استخدام املوارد .ففي كثري من احلاالت ،تو ّلت املؤسسات التجارية املشاركة يف نُهُجْ
الصناعة اخلضراء دورا رائدا يف نشر الوعي وتقديم اإلرشادات واملساعدة لسواها من املؤسسات
التجارية سواء ضمن قطاعاهتا هي أو ضمن سالسل قيمتها.
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بمثابة دعاة لإلنتاج األنظف عىل الصعيد العام .وكانت املراكز
الوطنية لإلنتاج األنظف قد أنشئت يف البداية كمشاريع تستضيفها
االحتادات الصناعية الوطنية أو املعاهد التقنية أو اجلامعات ،وقد
أصبحت تدرجييا مستقلة من الناحيتني اإلدارية واملالية عىل السواء
عن اليونيدو واليونيب.
وتتوقف إىل حد كبري قدرة املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف
عىل إحداث تغيري عىل مدى ف َّعالية التشبيك وإدارة املعارف فيام بني
املراكز وسائر املنظامت التي تقدِّ م خدمات اإلنتاج األنظف واملتَّسم
بكفاءة استخدام املوارد .وقد استضافت حكومة سويرسا اجتامع ًا
َّأولي ًا مشرتك ًا بني اليونيدو واليونيب بشأن تشبيك مراكز اإلنتاج
األنظف واملتَّسم بكفاءة استخدام املوارد ،يف ترشين األول/أكتوبر
 ،2009عندما أنشئت شبكة عاملية خلدمات اإلنتاج األنظف واملتَّسم
بكفاءة استخدام املوارد .وكال اليونيدو واليونيب يقدِّ م دع ًام إىل
الشبكة املذكورة من خالل برناجمهام املشرتك لإلنتاج األنظف واملتَّسم
بكفاءة استخدام املوارد .ويف عام  ،2011بدأت الشبكة العاملية
لإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة استخدام املوارد عملياهتا حيث
كان عدد أعضائها يف البداية  41مركز ًا من املراكز الوطنية لإلنتاج
األنظف وغريها من مقدِّ مي خدمات اإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة
استخدام املوارد عىل الصعيد الوطني ودون اإلقليمي واإلقليمي.
واجتمعت اللجنة التنفيذية للشبكة مرتني خالل عام  .2011وباب
العضوية يف الشبكة العاملية لإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة استخدام
املوارد مفتوح اآلن أمام األعضاء اجلدد يف كل من فئات عضويتها
الثالث ،وهي :فئة األعضاء املنتظمني وفئة األعضاء املنتسبني وفئة
األعضاء الذين يتمتَّعون بصفة مراقب.
ويف حزيران/يونيه ،است َّ
ُهل العمل بنظام عاملي إلدارة
املعارف خاص بالشبكة العاملية لإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة
استخدام املوارد لدعم تشغيل هذه الشبكة ،وذلك يف اجتامع ُعقد
يف تونس ُيركِّز يف البداية عىل املنطقة العربية .ويف ترشين األول/
أكتوبرُ ،عقدت يف نريويب أول مجعية ألعضاء الشبكة العاملية لإلنتاج
األنظف املتَّسم بكفاءة استخدام املوارد وثاين مؤمتر مشرتك بني
وتم التوقيع عىل إعالن
اليونيدو واليونيب بشأن تلك الشبكةَّ .
نريويب بشأن الشبكة العاملية لإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة
استخدام املوارد يف البلدان النامية والبلدان التي متر بمرحلة انتقالية،
من ِقبل ممثلني عن  32عضوا وعن  10آخرين من مقدِّ مي خدمات
اإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة استخدام املوارد.
ون َّظمت اليونيدو وأمانة رابطة أمم جنوب رشق آسيا
(رابطة آسيان) اجتامعا إقليميا حول اإلنتاج األنظف واملتَّسم
بكفاءة استخدام املوارد يف الدول األعضاء يف رابطة آسيان،
ُعقد يف جاكارتا ،يف كانون الثاين/يناير ،إلذكاء الوعي بالصناعة
اخلرضاء يف املنطقة .وعرض االجتامع اإلنجازات التي ح ّققها
برنامج اإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة استخدام املوارد يف الدول

األعضاء يف رابطة آسيان (وال سيام يف مجهورية الو الديمقراطية
الشعبية ،وفييت نام ،وكمبوديا) ونظر يف فرص واسرتاتيجيات
توسيع نطاق اإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة استخدام املوارد
وإدخال مفهوم هذا النوع من اإلنتاج إىل سائر بلدان رابطة آسيان.
وافتتح االجتامع نائب وزير الصناعة يف إندونيسيا ونائب األمني
العام لرابطة آسيان وقد استفاد االجتامع من ُمدخالت قدَّ مها
ممثلو املانحينْ الرئيسيينْ لربنامج اإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة
استخدام املوارد ،ومها سويرسا والنمسا.

اإلجيار الكيميائي
موجه نحو اخلدمات من
اإلجيار الكيميائي نموذج لعمل جتاري ّ
حيول اجتاه الرتكيز من االهتامم بزيادة أحجام مبيعات املواد
شأنه أن ِّ
الكيميائية إىل اتباع هنج القيمة املضافة .فاملنتج يبيع املهام التي تؤدهيا
املادة الكيميائية ال املادة الكيميائية ذاهتا .وذلك أمر يتامشى متاما مع
هنج اليونيدو بشأن الصناعة اخلرضاء .وقد أثبتت عملية اجلمع بني
اإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة استخدام املوارد واإلجيار الكيميائي
أهنا تعود بفائدة مؤكدة عىل االقتصاد والبيئة ويمكن تطبيقها عىل
متر
صناعات متفاوتة األحجام يف البلدان النامية والبلدان التي ّ
بمرحلة انتقالية .وتستفيد من ذلك فئات عدّ ة من بينها الرابطات
الصناعية والقطاعية ومؤسسات البحوث واملؤسسات احلكومية
وكذلك اخلرباء االستشاريون واخلرباء الفنيون عىل الصعيد
خمصص لإلجيار الكيميائي قائم عىل
الوطني .ولدى اليونيدو موقع َّ
شبكة اإلنرتنت ()www.chemicalleasing.com؛ كام أنتجت مواد
دعائية أخرى لرتويج هذا املفهوم.
ويتم َّثل يف اإلجيار الكيميائي تصدِّ ي اليونيدو ملسألة عدم
استدامة إدارة املواد الكيميائية يف الصناعات واالفتقار إىل التعاون
يف أوساط منتجي ومستعميل املواد الكيميائية .وباالستناد إىل
املفهوم الوقائي الذي ينطوي عليه اإلنتاج األنظف وامل ّتَّسم
بكفاءة استخدام املوارد ،تقدِّ م اليونيدو املشورة حول السبل
التي يمكن هبا للصناعة أن تصبح أكثر كفاءة مع قيامها يف الوقت
نفسه بخفض استهالك املواد الكيميائية اخلطرة التي تلحق الرضر
بالصحة البرشية والبيئة عىل السواء .وقد استه َّلت اليونيدو أول
مشاريعها اإليضاحية لإلجيار الكيميائي يف عام  ،2004بدعم
من حكومة النمسا ،وبالتعاون الوثيق مع املراكز الوطنية لإلنتاج
األنظف يف االحتاد الرويس ومرص واملكسيك ،ثم قامت بمشاريع
مماثلة يف رصبيا ورسي النكا وكولومبيا يف عام  2008عندما
انضمت أملانيا أيض ًا إىل املبادرة .ويف عام ُ ،2011بورش بعدد من
َّ
األنشطة اإلقليمية بالتعاون مع املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف يف
الربازيل وكرواتيا ونيكاراغوا.
وكان أحد أبرز نتائج أنشطة املنظمة وضوح ًا يف هذا املجال
يف عام  2011إنتاج عُدَّ ة تقدِّ م هنج اخلطوات املتتالية حيال اإلجيار
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الكيميائي .فهي تبينِّ املهام الرئيسية الالزمة لسالسة وكفاءة تطبيق
اإلجيار الكيميائي عىل الصناعات يف خمتلف القطاعات والبلدان وحتدِّ د
إجراءات الرصد ذات الصلة .وتو ِّفر تلك ال ُعدَّ ُة الدعم بشأن تنفيذ
ورصد النامذج التجارية لإلجيار الكيميائي عىل صعيد املصنع ،بدء ًا
من إجراء عملية حتليل وتدقيق سوقية تفصيلية وانتها ًء بتحديد أكثر
القطاعات والرشكات املناسبة لغرض اإلجيار الكيميائي يف بلد بعينه.
وأظهرت التجارب أن اإلجيار الكيميائي ينطبق عىل النحو األفضل
عىل العمليات التي ال تقع ضمن اخلربة الفنية األساسية املتو ِّفرة
ملستعمل املواد الكيميائية ،مثل التنظيف وإزالة الشحوم والطالء.
ويستجيب اإلجيار الكيميائي للهدف السابع من األهداف
اإلنامئية لأللفية ،الذي يرمي إىل حتقيق االستدامة البيئية .فمن
شأن تنفيذ اإلجيار الكيميائي وما يتصل به من مفاهيم وممارسات
والتلوث واحلاجة
وتكنولوجيات أن حيدّ من مستويات النفايات
ّ
إىل املوارد ويساهم يف إبطاء وترية التدهور البيئي ويعالج مسألة
استدامة املوارد الطبيعية .وتعمل اليونيدو عىل إحداث طلب عىل
اإلجيار الكيميائي بإقامة مشاريع إيضاحية وإشاعة الوعي ونرش
املعلومات التقنية وتوفري التدريب .ويتامشى اإلجيار الكيميائي
أيض ًا مع اهلدف  8من األهداف اإلنامئية لأللفية ،الذي يدعو إىل
إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية من خالل حفز ودعم املؤسسات
وسائر املنظامت التي تفكّر يف اتّباع هنج اإلجيار الكيميائي .ويؤ ِّدي
ذلك إىل إقامة رشاكات أو تعزيزها عىل صعد عدّ ة .فعىل الصعيد
العاملي ،ثمة فريق عامل دويل يعمل عىل تكرار تطبيق أفضل
املامرسات واألساليب والن ُُه ْج لتنفيذ اإلجيار الكيميائي ،بدعم
كامل من اليونيدو وشبكة املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف.
ويف أيار/مايوُ ،عقد اجتامع للفريق العامل الدويل املعني
باإلجيار الكيميائي ،يف سانت بيرتسبورغ ،االحتاد الرويس ،ملناقشة
تطبيق نامذج مبتكرة لألعامل التجارية واحتامل األخذ هبا يف خمتلف
البلدان والقطاعات .وعىل الصعيد القطري ،تعمل أفرقة عاملة
وطنية عىل تعزيز التعاون مع أصحاب املصلحة املعنيني ،بام يف ذلك
القطاع اخلاص واحلكومات الوطنية واملحلية واملؤسسات البحثية
واألوساط األكاديمية .واإلجيار الكيميائي يفسح املجال للتعاون
بني بلدان اجلنوب :فتبادل املعارف واخلربات التي اكتسبتها البلدان
املشاركة يتيح تكرار التجارب يف البلدان املجاورة .واتَّصلت املراكز
الوطنية لإلنتاج األنظف يف رصبيا وكولومبيا التي ح ّققت نجاحا
ملحوظا يف أنشطة اإلجيار الكيميائي بغريها من املراكز الوطنية
لإلنتاج األنظف يف منطقة كل منهام وعقدت حلقات عمل إعالمية
وطنية يف كرواتيا ونيكاراغوا.

إدارة املواد اخلطرة
يف آذار/مارس ،استضافت اليونيدو حلقة عمل دولية يف فيينا تناولت
املواد اخلطرة يف دورة حياة املنتجات الكهربائية واإللكرتونية،
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البيئة والطاقة

بالتعاون مع أمانة اتفاقية بازل وأمانة اتفاقية ستوكهومل .وكانت
احللقة العملية بمثابة نشاط متابعة للمؤمتر الدويل الثاين إلدارة املواد
الكيميائية الذي ُعقد يف جنيف ،يف عام  .2009فقام عدد من األفرقة
العاملة بدراسة خمتلف النقاط يف دورات حياة املنتجات الكهربائية
واإللكرتونية ووافقت هذه األفرقة عىل جمموعة من التوصيات
املتصلة بقضايا املراحل االستهاللية والوسطية واخلتامية.
و ُعقد االجتامع العارش ملؤمتر األطراف يف اتفاقية بازل بشأن
التحكُّم يف نقل النفايات اخلطرة والتخ ُّلص منها عرب احلدود ،يف
كارتاخينا ،كولومبيا ،يف ترشين األول/أكتوبر .وكان املوضوع
املحوري لالجتامع منع النفايات وتقليلها إىل أدنى حد واستعادهتا.
ون َّظمت اليونيدو حدثا جانبيا ناجحا حول اإلجيار الكيميائي
باعتباره هنج ًا جتاريا قائام عىل اخلدمة يكفل إدارة املواد الكيميائية
والتقليل إىل أدنى حد من النفايات عىل نحو سليم.

إدارة املياه

خمصصة إلدارة املياه تمُ كِّن اليونيدو من تقديم طائفة
ثمة وحدة ّ
من اخلدمات املعدَّ ة خصيص ًا لتحسني اإلنتاجية املائية يف الصناعة
ومنع ترصيف الفضالت السائلة الصناعية يف املياه الدولية .ويدعو
هدفها  -وهو محاية املوارد املائية من أجل األجيال القادمة  -إىل
اتِّباع هنج من ثالثة حماور هي :اإلدارة املستدامة ملوارد النظم
اإليكولوجية ،ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا ،ومحاية البيئة
الس ِّمية.
والصحة البرشية من ِّ
امللوثات ُ

اإلدارة املستدامة ملوارد وخدمات
النظم اإليكولوجية
قطعت اليونيدو خطوات واسعة يف عام  2011يف عدد من املشاريع
التي تُن َّفذ يف إطار مرفق البيئة العاملية بشأن النظم اإليكولوجية
البحرية الكبرية لتيار غينيا .و ُقدِّ م إىل أصحاب املصلحة الرئيسيني
تقييم للنظم اإليكولوجية البحرية الكبرية لتيار غينيا .وأفىض ذلك
إىل اختاذ عدد من اإلجراءات من ِقبل بلدان يف املنطقة :فقد كان
التلوث،
هناك إمجاالً  9تقارير عن الرصد الساحيل ،و 11تقريرا عن ّ
التنوع البيولوجي ،و 10نبذات ساحلية جديدة،
و 12تقريرا عن ُّ
باإلضافة إىل  16خطة عمل وطنية عن أنشطة ِّبرية و 15خطة عمل
وطنية ذات صلة .وأقامت غانا مرشوعا إيضاحيا عن مشاريع
احلرة الساحلية لرتبية األحياء املائية/املتعدِّ دة .وحدَّ دت
األعامل ّ
نيجرييا مواقع ذات أولوية الستصالح أشجار املانغروف عقب
مرشوع إيضاحي ِأقيم يف هذا الصدد عند مصب هنر كروس ريفري،
وهو النهر الرئييس يف جنوب رشق هذا البلد؛ ويف الكامريونِ ،
أنجز
مرشوع إيضاحي عن إدارة املناطق الساحلية ونوقشت نتائجه يف
حلقة عمل ُعقدت يف أيلول/سبتمرب .و ُبذلت جهود خاصة يف
عام  2011إلرشاك مزيد من النساء يف أنشطة تو َّلدت عن املشاريع

املضطلع هبا يف إطار النظام اإليكولوجي البحري الكبري لتيار غينيا،
هبدف حتقيق املساواة بني اجلنسني.
وقامت اليونيدو خالل العام إما بتنظيم اجتامعات وأحداث
متعدِّ دة متصلة بالنظام اإليكولوجي البحري الكبري لتيار غينيا
أو املشاركة يف تنظيمها ،من بينها اجتامع اجلزء التقني من الفريق
العامل الوزاري الذي ُعقد يف برازافيل ،يف كانون الثاين/يناير؛
واملؤمتر األول للرشكاء يف النظام اإليكولوجي البحري الكبري
لتيار غينيا الذي ُعقد يف دواال ،الكامريون ،يف شباط/فرباير؛
وحلقة عمل دون إقليمية عن تربية األحياء املائية وتربية األحياء
البحرية ُعقدت يف أكرا ،غانا ،يف شباط/فرباير؛ واالجتامع التاسع
لألطراف املتعاقدة يف بروتوكول اتفاقية أبيدجان بشأن التعاون
التلوث يف حاالت الطوارئ الذي ُعقد يف أكرا ،يف
عىل مكافحة ُّ
آذار/مارس؛ والدورة الثامنة للجنة التوجيهية اإلقليمية للنظام

اإليكولوجي البحري الكبري لتيار غينيا التي ُعقدت يف أكرا ،يف
أيار/مايو؛ وحلقة عمل إقليمية عن السياسات املتعلقة باستخدام
عوامل التشتيت يف غرب أفريقيا ووسطها ُعقدت أيض ًا يف أكرا ،يف
التلوث
حزيران/يونيه؛ ودورة تدريبية ساحلية بشأن تقنيات رصد ُّ
يف املياه القريبة من شواطئ خليج غينيا ُعقدت يف الغوس ،نيجرييا،
يف متوز/يوليه؛ وحلقة عمل تدريبية إقليمية عن االمتثال لالتفاقية
الدولية ملراقبة وترصيف مياه صابورة السفن ورواسبها ،ورصدها
وإنفاذهاُ ،عقدت يف لوميه ،توغو ،يف أيلول/سبتمرب.

نقل التكنولوجيات السليمة بيئي ًا
التلوث الساخنة يف
لدى اليونيدو خربة واسعة يف التعامل مع بؤر ُّ
املمرات املائية العاملية باستخدام نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا.
وأثبتت املساعدة التي قدَّ متها املنظمة يف بداية األلفية إىل البلدان

إنّ الكثير من سكان كمبوديا البالغ عددهم  15مليون نسمة مزارعون وصيّادو
أسماك يعتمدون على موارد نهر ميكونغ في كسب ُقوُتِهم .وتؤدي سرعة النمو االقتصادي والتصنيع ،إلى جانب
تزايد عدد السكان ،إلى تدهور البيئة وال سيما الموارد المائية لهذا البلد .وتنفذ اليونيدو مشروعاً ،تموّله الوكالة
الكورية للتعاون الدولي ،يهدف إلى تحسين نوعية مياه نهر ميكونغ وروافده والحدّ من التأثيرات السلبية لألنشطة
ّ
وسيوضح المشروع للمؤسسات الوطنية والخبراء الوطنيين والمؤسسات عموما كيفية استخدام نهج
الصناعية.
نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا لتحويل التحدّيات البيئية القائمة إلى فرص افتتاح أعمال تجارية .وسيساعد
أيضاً على زيادة قدرة المؤسسات على المنافسة مع تحسين أدائها البيئي .وبدأ المشروع بداي ًة جيدةً في عام
 2011مع اكتمال تنفيذ النهج المتكامل لنقل التكنولوجيات السليمة بيئيا فيما يتعلق ببؤر التلوّث الساخنة وإدخال
العمل عموما بهذا النهج في مجموعة مختارة من الشركات؛ وقد أخذ المشروع يحقق بعض النتائج الباهرة.

برنامج اليونيدو املتعلق بإدارة املياه
يفيد سكان العامل أمجع.
الصورة :اليونيدو
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املط َّلة عىل هنر الدانوب أهنا ناجحة جد ًا حيث َم َّهدت السبيل
لالضطالع بمشاريع مماثلة يف مناطق خمتلفة .واستهدف املرشوع
ملوثة ،فساعدها عىل احلدِّ من
بشكل ف َّعال  17جهة صناعية كبرية ِّ
تأثريها عىل حوض النهر .وتبعت ذلك مشاريع مماثلة يف جنوب
البحر األبيض املتوسط ويف أمريكا الوسطى .ويف عام ،2011
ُبورش العمل بمرشوع آخر لنقل التكنولوجيا السليمة بيئيا يف
كمبوديا (انظر النص املؤ َّطر).

محاية البيئة والصحة البشرية
من امللوِّثات السُمِّية
أدرجت منظمة الصحة العاملية الزئبق عىل قائمة املواد الكيميائية
العرش التي تشكِّل أكرب خطر عىل الصحة العامة .فقد يؤ ِّدي
تعرض اإلنسان للزئبق إىل إتالف جهازه العصبي والتس ُّبب يف
اضطرابات سلوكية .ولدى انبعاثه ،فإنه ّ
يظل يف البيئة حيث يدور
فيام بني اهلواء واملياه والرواسب والرتبة .ويمكن أن يكون للزئبق
تأثري ُس ِّمي بالغ عىل البرش واحلياة الربية ،ويمكن أن يدخل يف
السلسلة الغذائية من خالل األسامك امللوثة .ويف عام  ،2005أقام
جملس إدارة اليونيب “رشاكة اليونيب اخلاصة بمرشوع غلوبل
مريكوري” التي تشمل سبعة جماالت رشاكة ،حلامية الصحة
َرسب الزئبق ومركباته عن طريق
البرشية والبيئة العاملية من ت ُّ
َرسب الزئبق عىل الصعيد العاملي بسبب
التقليل إىل أدنى حدّ من ت ُّ
األنشطة البرشية يف اهلواء واملياه واألرض ،بل القضاء عىل هذا
الترسب متام ًا حيثام أمكن .وتُعدّ اليونيدو الوكالة الرائدة يف جمال
ُّ
الرشاكة املعنية باستخراج الذهب يدوي ًا وعىل نطاق صغري .وقد
وضع جمال الرشاكة هذا هدفا له ختفيض الطلب عىل الزئبق بام
نسبته  50يف املائة يف جمال استخراج الذهب يدوي ًا وعىل نطاق
صغري بحلول عام .2017

ويف عام  ،2011أكَّدت اليونيدو ريادهتا ملجال استخراج
الذهب يدوي ًا وعىل نطاق صغري بصوغها معاهدة جديدة بشأن
الزئبق يف اجتامع عقد يف نريويب ،يف ترشين الثاين/نوفمرب .ومتت
املوافقة عىل مرشوع يتعلق باتِّباع هنج اسرتاتيجي حيال اإلدارة
الدولية للمواد الكيميائية بشأن مايل ،ووافق مرفق البيئة العاملية
عىل متويل مرشوع إقليمي يف ثالثة بلدان ناطقة بالفرنسية يف غرب
أفريقيا ،هي :بوركينا فاسو والسنغال ومايل.
وأمكن لليونيدو أيض ًا أن تستفيد من النجاح الذي حققه
مرشوع اجلرد العاملي ،املضطلع به بالرشاكة مع املفوضية األوروبية
مكرسة
ومعهد بالك سميث ،وهو مؤسسة دولية غري هادفة للربح َّ
التلوث الذي يهُ دِّ د احلياة يف العامل النامي .فوضعت يف
للقضاء عىل ّ
هذا الصدد مرشوع متابعة تضاعفت ميزانيته ست مرات.

احلصول على الطاقة النظيفة
لألغراض اإلنتاجية
تتوجه حالي ًا الدول األعضاء إىل اليونيدو ،أكثر من أي وقت مىض،
َّ
من أجل مساعدهتا عىل مواجهة حتدّ يات ال يبدو أنه يمكن التوفيق
فيام بينها يف إطار سعيها إىل توفري سبل العيش لسكاهنا الذين تتزايد
أعدادهم ،وقيامها يف الوقت نفسه بمكافحة استنفاد موارد العامل
وتدمري البيئة وتغيرُّ املناخ عىل نحو ال رجعة فيه .ويشكِّل ذلك
عبئا هائال عىل أقل البلدان نمو ًا عىل وجه اخلصوص .واليونيدو
ملتزمة بتقديم كل الدعم إىل هذه البلدان فيام تبذله من جهود ترمي
إىل احلصول عىل أشكال من مصادر الطاقة تكون نظيفة ومالئمة
يصح القول بالنسبة جلميع البلدان
للبيئة بام يلزم لصناعاهتا .ومثلام
ّ
أن ُيقال َّ
التي هي يف مرحلة مبكرة من التنمية الصناعية ْ
إن أمام
تلك البلدان مسار ْين مفتوحني ال بد هلا من سلوكهام يف آن معا ،أال
التحول يف اجتاه استخدام مصادر طاقة جديدة ومتجدِّ دة بل
ومها:
ّ

حلول من أجل التنمية الصناعية المستدامة
تقدّم اليونيدو حلوالً متكاملة بشأن ترويج مصادر الطاقة املتجّددة
وبشأن كفاءة استخدام الطاقة ألغراض التنمية الصناعية
املستدامة .وتعمل جاهدة على ترويج استخدام الطاقة النظيفة
وكفاءة استخدام الطاقة ،وتيسري األنشطة اإلنتاجية يف املناطق
الريفية عن طريق توفري أشكال حديثة ومتجدّدة من مصادر
الطاقة ،وتعزيز استخدام الطاقة املتجدّدة ألغراض التطبيقات
الصناعية .وتعمل اليونيدو أيضاً على مساعدة البلدان النامية
والبلدان اليت مترّ مبرحلة انتقالية من أجل ما يلي:
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•	تعزيز قدرة الصناعة على املنافسة عن طريق زيادة
كفاءهتا وإنتاجيتها يف جمال الطاقة؛
•	خفض االنبعاثات الكربونية الناشئة من الصناعة عن
طريق ترويج تكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة
املتجدّدة والطاقة قليلة االنبعاث الكربوني؛
•	تعزيز إمكانية حصول الفقراء على خدمات الطاقة
احلديثة القائمة على تكنولوجيات الطاقة املتجدّدة؛
•	زيادة قدرة املؤسسات على البقاء عن طريق زيادة
استخدام مصادر الطاقة املتجدِّدة املتاحة حملياً.

مستدامة قبل كل يشء والعمل عىل زيادة كفاءة استخدام مصادر
الطاقة القائمة.
التوصل إىل معاهدة
ويف حني تستمر املفاوضات يف سبيل
ّ
دولية جديدة بشأن املناخ تريس أهدافا للحدّ من انبعاثات غازات
الدفيئة ،ما زال يتحتَّم عىل مؤسسات القطاع العام والقطاع اخلاص،
سواء كانت وطنية أو دولية ،أن تواصل العمل عىل حتقيق اهلدف
املتمثل يف التخفيف من آثار تغيرّ املناخ مع سعيها بعناية إىل حتقيق
التوازن بني أهداف التنمية مثل النمو االقتصادي العاملي ،وتيسري
حصول اجلميع عىل الطاقة ،واحلدّ من الفقر تدرجيي ًا إىل جانب
مراعاة رضورة االستدامة البيئية.
وتتط َّلب التحديات العاملية تصدي ًا عاملي ًا هلا؛ وقد فعلت
اليونيدو الكثري للميض ُقدم ًا يف جدول األعامل الدويل بشأن الطاقة
والتخفيف من آثار تغيرُّ املناخ .وتشمل أنشطة ومسامهات اليونيدو
الرئيسية يف هذا الصدد ،يف عام  ،2011ما ييل :انعقاد منتدى فيينا
للطاقة لعام  ،2011الذي يرد احلديث عنه يف هناية هذا الفصل؛
وصدور املعيار الدويل بشأن نظم إدارة الطاقة (معيار اآليسو
)50001؛ وإطالق خريطة طريق تكنولوجية الحتجاز الكربون
وختزينه ألغراض الصناعة ،وختضري الدورة السابعة عرشة ملؤمتر
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيرُّ املناخ التي
امللمح اخلاص وما يرد أدناه).
ُعقدت يف ديربان (انظر الفصل َ ،1

وسعت اليونيدو ،طوال عام  ،2011إىل توطيد براجمها
بشأن كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة واستخدام تكنولوجيات
الطاقة املتجدِّ دة ألغراض وتطبيقات إنتاجية يف جمال الصناعة،
وال سيام يف منشآت الصناعات التحويلية الصغرية واملتوسطة
الكثيفة االستخدام للطاقة .وتو ِّفر معايري إدارة الطاقة
وتكنولوجيات الطاقة املتجدِّ دة فرصا كبرية للبلدان النامية
التِّباع مسار تنمية يتَّسم بقلة االنبعاث الكربوين وجيمع بني كفاءة
والتحول يف استخدام
استخدام الطاقة إىل جانب إنتاج الطاقة
ّ
الوقود استنادا إىل مصادر الطاقة املتجددة من ناحية ،وزيادة قدرة
القطاع اإلنتاجي التنافسية وتكوين الثروات من ناحية أخرى.
وواصلت اليونيدو امليض ُقدم ًا يف استحداث تكنولوجيات
وعمليات جتهيز صناعي وتصميم إنتاجي نظيفة قليلة االنبعاث
الكربوين .ونرشت تطبيقات صناعية ألنظمة الطاقة الشمسية
الكهروضوئية ،والطاقة الشمسية احلرارية ،والكتلة احليوية،
واستخدام النفايات لتوليد الطاقة .وما زالت التكنولوجيات
قليلة االنبعاث الكربوين جماالً مهماّ ً ينصب عليه الرتكيز يف الربامج
ذات الصلة بتطبيقات التكنولوجيا اهليدروجينية بخصوص
إدارة حمطات الطاقة الكهربائية وخاليا الوقود الثابتة واملتنقلة،
وتكنولوجيات احتجاز الكربون وختزينه يف قطاعات صناعية
خمتارة .وازدادت حافظة مشاريع اليونيدو املشرتكة مع مرفق
عامي
البيئة العاملية يف جمال الطاقة بوترية رسيعة؛ وخالل فرتة
ْ

 ،2013-2012سيبلغ رقم التمويل املستهدف من قبل مرفق
البيئة العاملية ملشاريع الطاقة اجلديدة أكثر من  100مليون دوالر.
ممولة من مرفق البيئة العاملية تتعلق
وجيري تنفيذ عدّ ة مشاريع َّ
بكفاءة استخدام الطاقة والطاقة املتجدّ دة؛ واستطاعت اليونيدو
حشد ما يلزم من متويل مشرتك من النظراء ومؤسسات التمويل
املحلية واإلقليمية والقطاع اخلاص يف ٍّ
كل من البلدان املعنية.
وبارشت اليونيدو تنفيذ مشاريع تُعنى بالطاقة املتجدِّ دة
وكفاءة استخدام الطاقة يف تسعة بلدان يف إطار برنامج الطاقة
االسرتاتيجي لغرب أفريقيا التابع ملرفق البيئة العاملية ،وكذلك تنفيذ
يعزز إدارة املعارف وبناء القدرات واالتّساق
مرشوع تنسيق إقليمي ّ
والتنسيق .ويف جمال كفاءة استخدام الطاقة الصناعية ،ركَّزت
اليونيدو اجلهود واملوارد عىل ترويج ودعم أفضل التكنولوجيات
املتاحة وأفضل املامرسات البيئية مثل نظم إدارة الطاقة ،وحتقيق
املستوى األمثل لنظم الطاقة ،ووضع معايري مرجعية.
تطورات عامة باهرة رافقت صدور
وشهد هذا العام أيض ًا ّ
املعيار الدويل بشأن نظم إدارة الطاقة (معيار اآليسو  )50001يف
جنيف .وقد أظهر هذا املعيار أمهية املعايري بوصفها أفضل ممارسات
رئيسية يمكن أن تدعم العمل عىل وجود أطر سياساتية أقوى
بشأن كفاءة استخدام الطاقة ،وتفعيل التغيري اإلداري والسلوكي
بشأن كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة ،وحتقيق املستوى األمثل
لتخصيص املوارد واستثامرها يف هناية املطاف.
وتواصل اليونيدو دعم البلدان من خالل أنشطتها التعاونية
التقنية يف كل من جمال التخفيف من آثار انبعاثات غازات الدفيئة
وجمال حتسني األطر السياساتية يف سبيل التشجيع عىل استخدام
تكنولوجيات الطاقة املتجدِّ دة لتوليد الطاقة ومعايري الكفاءة يف
استخدام الطاقة .ويف العام املقبل ،سيكون الرتكيز عىل زيادة
مشاركة القطاع اخلاص ،وترويج تكنولوجيات طاقة ابتكارية قليلة
االنبعاث الكربوين ،والتشجيع عىل التعاون مع مصارف التنمية
اإلقليمية ،ودعم جدول األعامل بشأن احلصول عىل الطاقة.

الطاقة املتجدّدة
تتيح مصادر وتكنولوجيات الطاقة املتجدِّ دة فرصة للبلدان النامية
للعمل من أجل التنمية املستدامة عن طريق إجياد فرص عمل
حملية من خالل احلصول عىل الطاقة من خارج الشبكة الكهربائية
واتِّباع مسار قليل االنبعاث الكربوين ُيترَ َجم إىل زيادة قدرة القطاع
اإلنتاجي التنافسية واحلدِّ من الفقر وارتفاع يف مستويات املعيشة.
ويف كانون الثاين/يناير ،نرشت اليونيدو حتليلها الحتامالت
استخدام الطاقة املتجدِّ دة يف التطبيقات الصناعية عىل املدى
الطويل .ويشري هذا التحليل إىل أنه بحلول عام  2050يمكن أن
يعتمد ما نسبته  21يف املائة من جمموع أوجه استخدام الطاقة واملواد
تقرير اليونيدو السنوي 2011
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إنّ ما يعوق اجلهود املبذولة يف رواندا يف إطار
السعي إىل احلدّ من وطأة الفقر وحتقيق
قدر أكرب من النمو االقتصادي هو عدم تو ّفر
الكهرباء .وبفضل احملطة الصغرية لتوليد الطاقة
الكهرمائية اليت أقِيمت حديثاً يف قرية كيتابورا -
وهي جزء من مشاريع اليونيدو الصغرية الناجحة
لتوليد الطاقة الكهرمائية يف رواندا  -أخذ اآلن
أطفال املدارس يفاخرون بأهنم يستخدمون
أجهزة احلواسيب احملمولة اليت تعمل بالطاقة
الكهرمائية.
الصورة :اليونيدو

في معرض األمم المتحدة العالمي للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان
الجنوب لعام  ،2011الذي أُقِيم في مقرّ منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) ،في روما،
حصل برنامج اليونيدو والفاو المشترك بشأن استخدام الطاقة الشمسية ألغراض الري في موزامبيق على
جائزة بلدان الجنوب عن االبتكار.

تعيش جماعة ندومبي البالغ تعدادها  1 000فرد في مقاطعة
شيكواالكواال ،على بعد نحو  500كم شمال غرب مابوتو
في واحدة من المقاطعات األكثر جفافا واألكثر عزلة في
موزامبيق .وفي اآلونة األخيرة ،شهدت هذه الجماعة أحواالً
جوية بالغة السوء عُزِيت إلى تغيّر المناخ .وقامت الجماعة،
من أجل تدبّر ما لديها من مياه شحيحة على نحو أفضل،
بتكوين جمعية لزراعة الحدائق مؤ َّلفة من  64عضوا ،خُصّص
لكل واحد منهم قطعة من األرض تُروى بشكل جماعي عن
ّ
مضخة مياه تعمل بمو ّلد ديزل تقوم بسحب المياه من
طريق
بحيرة ضحلة تنتشر فيها التماسيح .بيد أن حدوث أعطال
ميكانيكية ونقص في الوقود أدّى إلى ّ
تعطل نظام الري في
كثير من األحيان بحيث كان لزاماً على القرويين أن يخاطروا
بحياتهم من أجل جلب المياه من البحيرة مباشرة .وفي إطار
البرنامج المشترك المعني بتعميم المنظور البيئي والتكيّف
مع تغيّر المناخ ،التابع لمبادرة توحيد العمل في األمم
المتحدة ،قامت الفاو واليونيدو بنصب نظام لضخّ المياه يعمل
بالطاقة الشمسية الكهروضوئية في حديقة جماعة ندومبي.
وبفضل ألواح الوحدات الشمسية المُصنَّعة في الصين من
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مواد متعدِّدة الب ُّلورات أصبح بالمستطاع اآلن ضخّ المياه من
البحيرة إلى ثالثة صهاريج خَزْن سعتها  10أمتار مكعَّبة تم
تصنيعها محلياً .وتُسحب المياه بعد ذلك بواسطة الجاذبية
على امتداد  200متر داخل أنابيب مرنة تروي فرادى قطع
األرض المُشار إليها آنفاً .ويعمل هذا النظام منذ كانون األول/
ديسمبر  .2009وبات اآلن باستطاعة المزارعين األعضاء في
جمعية ندومبي زراعة أراضيهم على مدار العام بفضل هذا
الحل المتمثل في نقل التكنولوجيا بين بلدان الجنوب والذي
يكفل مزيداً من االستقرار في إمداد الجماعة باألغذية طوال
العام ودرّ الدخل من المبيعات التي تتم داخل الجماعة ذاتها
أو في المناطق المتاخمة لها وتوفير فرص العمل للنساء
الالئي يش ِّكلن غالبية المزارعين .كما أدّى النظام إلى تخليص
النساء واألطفال من المشاق المرتبطة بحمل المياه من
البحيرة فضالً عن تبديد المخاوف المتعلقة باألمان .وفي
إطار هذا المشروع ،تمّ تدريب أفراد الجماعة على تشغيل
وصيانة النظام .ويكفل لهم تحصي ُل رسوم االستعمال القدرةَ
على تسديد تكاليف الصيانة والتشغيل بل األهم أنه يكفل لهم
توسيع نطاق النظام لتلبية احتياجاتهم المتزايدة.

اخلام يف الصناعة التحويلية عىل مصادر الطاقة املتجدِّ دة؛ وأن قطاع
صناعة األغذية الزراعية يشكِّل نصف احتامالت االستخدام تلك،
وذلك بسبب ارتفاع الطلب عىل توليد احلرارة املنخفضة الدرجة
لألغراض الصناعية .واالحتامالت األكرب بكثري الستخدام الطاقة
املتجدِّ دة يف التطبيقات الصناعية تكمن يف الكتلة احليوية؛ أي فيام
يقرب من  900مليون طن من املكافئ النفطي للكتلة احليوية
األساسية (املواد اخلام وتوليد الطاقة لألغراض الصناعية) ،ونحو
 250طن ًا من توليد احلرارة لألغراض الصناعية من خالل استخدام
َّ
واملضخات احلرارية .واستخدام الغاز احليوي
احلرارة الشمسية
ا ُمل َّولد من صناعة األغذية الزراعية ،مثل مزارع املاشية والدواجن،
هو مثال صارخ عىل ذلك ،بيد أن القطاعات الصناعية األخرى أيض ًا
تتيح فرص ًا جيدة لتوليد الكهرباء واحلرارة ،أو إنتاج الوقود احليوي
واملواد الكيميائية احليوية من الكتلة احليوية .ويمكن أن تكون الكتلة
احليوية هي األخرى مورد ًا رئيسي ًا للمنتجات العضوية الرتكيبية مثل
األلياف ومواد التنظيف ومواد التشحيم واملذيبات .ونحو  10يف
املائة من مجيع املواد اخلام املستخدمة يف املنتجات العضوية الرتكيبية
هي ذات منشأ عضوي طبيعي .ويشمل ذلك السليلوز املشتق من
اخلشب والنفط الطبيعي فيام خيص ُمركبات البوليول واملواد اخلام
الكيميائية األخرى .خالصة القول هي أن بوسع الطاقة املتجدِّ دة أن
تسهم بنحو  10يف املائة يف احلدِّ من انبعاثات غازات الدفيئة الناجتة
عن العمليات الصناعية .ويساوي ذلك ما يقرب من اثنني غيغاطن
من غاز ثاين أكسيد الكربون ،أي ُربع إمجايل الكمية املراد تقليصها
من انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون يف هذا القطاع.
ويف نيسان/أبريل ،قام خرباء يف جمال الطاقة احلرارية األرضية
ينتمون إىل بلدان نظام أغوار رشق أفريقيا التسعة وهي  -إريرتيا،
أوغندا ،بوروندي ،جزر القمر ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،مجهورية
الكونغو الديمقراطية ،رواندا ،زامبيا ،كينيا  -بزيارة املكسيك ،يف
جولة دراسية ملدة أسبوع تندرج يف إطار مبادرة اليونيدو للتعاون
األقاليمي يف جمال الطاقة املتجدِّ دة لالستخدامات الصناعية
واإلنتاجية ،التي أطلقت يف جمال احلرارة األرضية .وخالل فرتة
وجودهم يف املكسيك ،حرض املشاركون حلقة دراسية مك ّثفة حول
الطاقة احلرارية األرضية يف معهد البحوث الكهربائية يف كويرنافاكا
وشاركوا يف عدد من الرحالت امليدانية التي أخذهتم إىل خمتربات
وإىل منشآت للطاقة احلرارية األرضية .وقد قامت اليونيدو برتتيب
وزارت
تلك اجلولة ودعمها بالتعاون مع حكومة املكسيك ،وال سيام
يَ
الطاقة والشؤون اخلارجية واللجنة االحتادية للكهرباء .وسبق اجلولة
مقر اليونيدو يف فيينا ،وحلقة عمل تقنية
اجتامع دويل للخرباء ُعقد يف ّ
ُعقدت يف مركز اليونيدو الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية الكائن
يف تريستا ،إيطاليا .وأرسى الربنامج األساس لتعاون ثالثي األطراف
بني أفريقيا واملكسيك واليونيدو يف جمال استغالل الطاقة احلرارية
األرضية ونقل املعارف وتطوير التكنولوجيا .وهو أيض ًا مثال قوي
عىل التعاون القائم بني بلدان اجلنوب يف أفضل ُصوره.

ويف عام  ،2011أنجزت اليونيدو مرشوعني منفصلني
ممولني من مبادرة توحيد العمل يف األمم املتحدة،
للطاقة املتجدِّ دة َّ
ً
يف بوروندي وسرياليون ،و ُمنحت متوي ً
ال إضافيا لتوسيع حمطة
موتوبو لتوليد الكهرباء بإضافة قدرة إليها تبلغ  300كيلوواط،
وهي أحد مشاريع الطاقة الكهرمائية الصغرية الناجحة لليونيدو يف
رواندا .وكان املرشوع املن َّفذ يف بوروندي توسعة صغرية يف الطاقة
الكهرمائية بقدرة تبلغ  300كيلوواط لدعم األنشطة اإلنتاجية.
وتضمن املرشوع املن َّفذ يف سرياليون توفري الكهرباء ملراكز النمو
َّ
القائمة التابعة لليونيدو باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية
الكهروضوئية .وعملت الكهرباء ا ُملو َّفرة عىل تعزيز نوعية وكمية
األنشطة اإلنتاجية وأظهرت بوضوح احتامل تكرار تطبيقها الرسيع.
املمولة من صندوق مبادرة توحيد
وتأيت هذه املشاريع الناجحة
َّ
العمل يف األمم املتحدة يف أعقاب تنفيذ مرشوع مماثل يف موزامبيق
يف عام  2010فاز بجائزة يف معرض بلدان اجلنوب اإلنامئي العاملي
لعام ( 2011انظر النص املؤ َّطر).
َّ
إن اهلدف األول من الصندوق االستئامين للطاقة املتجدِّ دة الذي
أنشأته اليونيدو هو وضع مشاريع لتعزيز استخدام الطاقة املتجدّ دة
من أجل األنشطة اإلنتاجية يف البلدان النامية ،مع الرتكيز اخلاص عىل
تعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف هذا الصدد .وح َّقق الصندوق تغطية
جغرافية واسعة من خالل  22مرشوع ًا يف  15بلد ًا .ومن املحتمل أن
تؤ ِّدي استثامرات الصندوق املزمعة البالغة  240 000دوالر إىل حشد
متويل مقداره  50مليون دوالر من مرفق البيئة العاملية واالستفادة من
متويل مشرتك مقداره  176مليون دوالر.

كفاءة استخدام الطاقة
يستفيد برنامج كفاءة استخدام الطاقة الصناعية التابع لليونيدو من
اخلربات التي اكتسبتها املنظمة عىل امتداد عمرها يف جمال التنمية
الصناعية ونقل التكنولوجيا .ويمثل الربنامج املذكور إحدى الركائز
األساسية لنموذج الصناعة اخلرضاء الذي تقوم اليونيدو برتوجيه.
وهتدف اليونيدو من خالل اجلمع بني توفري خدمات الدعم لتطوير
السياسات واملعايري وبناء قدرات مجيع العنارص الفاعلة يف السوق،
حتوالت
إىل حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة وإحداث ّ
يف السوق يف هناية املطاف .ويتمحور برنامج اليونيدو للطاقة
حول أربعة جماالت مواضيعية أساسية هي :نظم ومعايري إدارة
الطاقة؛ وحتقيق املستوى األمثل لنظام الطاقة؛ والتكنولوجيات
قليلة االنبعاث الكربوين والتكنولوجيات املتقدِّ مة يف جمال املعاجلة
الصناعية؛ ووضع املعايري املرجعية والرصد والتح ُّقق.
وأظهرت برامج كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة عىل مدى
ثالثة عقود أن ثمة فرص ًا الستخدام الطاقة عىل نحو أكثر كفاءة
ما زالت تهُ در بسبب سوء اإلدارة واملامرسات التشغيلية .وتعمل
التوصل إىل
اليونيدو عىل امتداد السنوات األربع املاضية من أجل
ُّ
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وضع معيار إلدارة الطاقة من شأنه أن يو ِّفر ملؤسسات القطا َعني
العام واخلاص أفضل املامرسات املتصلة بنظام اإلدارة بغية زيادة
كفاءة استخدام الطاقة وخفض التكاليف وحتسني أداء الطاقة .و ُعقد
عدد من االجتامعات اإلقليمية والدولية من أجل استطالع آراء
مستخدمي املعايري املحتملني واملؤسسات املعنية بتقرير السياسات
ووضع املعايري .كام اضطلعت اليونيدو بدراسات استقصائية حول
املامرسات املتعلقة بإدارة الطاقة يف الصناعة يف عدد خمتار من البلدان
ذات االقتصادات الناشئة.
استنادا إىل التوصيات الصادرة عن اجتامع فريق من
اخلرباءُ ،عقد يف آذار/مارس  ،2007مجع مع ًا ممثلني عن
 14بلدا من البلدان املتقدِّ مة النمو والبلدان النامية واملنظمة
الدولية للتوحيد القيايس ،قدّ مت اليونيدو توصية إىل املنظمة
الدولية للتوحيد القيايس تدعو إىل وضع معيار دويل لنظم إدارة
الطاقة .وقد حظيت تلك التوصية بالتأييد؛ ويف عام 2008
أنشأت املنظمة الدولية للتوحيد القيايس جلنة مرشوع لوضع
املعيار املنشود .وسامهت اليونيدو ،بصفتها جزء ًا من اللجنة،
مسامهة نشطة يف عملية صوغ املعيار املعني من خالل تقديمها
بيانات مستقاة يف آن مع ًا من دراساهتا االستقصائية وحلقات
العمل التي عقدهتا ومن خالل تقديمها ُمدخالت يف إطار صوغ
املعايري .وت ُِّوجت اجلهود املشرتكة التي بذلتها هيئات املعايري

الوطنية ،بدعم من اليونيدو ،بإطالق معيار اآليسو  50001يف
مقر املنظمة الدولية للتوحيد القيايس الكائن يف جنيف ،سويرسا،
ّ
يف  17حزيران/يونيه .وأنشأت اليونيدو ،تر ُّقب ًا العتامد املعيار
اجلديد ،حافظة مشاريع بغية تنفيذها يف بلدان يكون فيها تطبيق
نظم إدارة الطاقة ألغراض الصناعة ومعيار اآليسو  50001جمدي ًا
ومستصوب ًا إىل أقىص حد .وشهد العام قيد االستعراض مبارشة
مشاريع فضال عن برامج لبناء القدرات يف ستة بلدان جديدة.
وستعمل اليونيدو ،عىل مدى السنوات الثالث املقبلة ،يف أكثر
من  15بلدا ،عىل بناء قدرات تقنية ملنشآت وأسواق وملؤسسات
وطنية تتعلق بتنفيذ نظم إدارة الطاقة وبمعيار اآليسو .50001
ويقتيض حتقيق األهداف الطموحة املتم ِّثلة يف احلدّ من
انبعاثات غازات الدفيئة وجو َد نظام جديد للطاقة تكون فيه
عنارص كفاءة استخدام الطاقة والطاقة املتجدِّ دة وتكنولوجيات
ختزين الكربون مندرج ًة ضمن جان َبي العرض والطلب .ويف حني
يتعينَّ عىل وجه التأكيد استحداث تكنولوجيات جديدة ،فإن احلدّ
من االنبعاثات سيتو ّقف يف جزء كبري منه عىل ترسيع نرش أفضل
التكنولوجيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية .ويف عام ،2011
مقرري السياسات وقطاع
بذلت اليونيدو مزيد ًا من اجلهود ملساعدة ِّ
الصناعة واملجتمع الدويل يف ترسيع وترية نرش واستخدام أفضل
التكنولوجيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية يف جمال الطاقة

في أيار/مايوَّ ،
وقع المدير العام على اتفاق شراكة جديد مع وكالة الطاقة النمساوية،
وهي جمعية علمية غير ربحية ،للمساعدة على ترويج ودعم كفاءة استخدام الطاقة ،وبخاصة مصادر الطاقة
المتجدِّدة والتكنولوجيات المبتكرة ،مع التركيز الخاص على التخفيف من آثار تغيُّر المناخ.
وسير ّكز التعاون بين اليونيدو ووكالة الطاقة النمساوية على
تطوير ودعم إمدادات الطاقة المستدامة على الصعيد الوطني
واإلقليمي والدولي ،وزيادة كفاءة استخدام الطاقة فيما يخص
جانبَي العرض والطلب ،وأنواع الطاقة المتجدّدة لألغراض
اإلنتاجية ،ودرّ الدخل على مستوى الصناعة واألسر .وسيساعد
هذا التعاون أيضاً على وضع سياسات متصلة بالطاقة
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المستدامة ،وإقامة شراكات إقليمية ،وبناء القدرات في مجال
الطاقة المتجدّدة ،وكفاءة استخدام الطاقة ،وتغيّر المناخ.
وستساعد الشراكة بين اليونيدو ووكالة الطاقة النمساوية
كذلك على تعزيز القدرات المحلية في مجال كفاءة استخدام
الطاقة والطاقة المتجدّدة في البلدان النامية والبلدان التي تمر
اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

ويف جمال التخفيف من آثار تغيرُّ املناخ ،وذلك من خالل استخدام
أدوات وآليات ورشاكات سوقية ف َّعالة.

التكنولوجيات قليلة االنبعاث الكربوني
تشارك اليونيدو عن كثب يف وضع ونرش التكنولوجيات قليلة
االنبعاث الكربوين .فقد ِ
أنشئ املركز الدويل لتكنولوجيا الطاقة
اهليدروجينية رسمي ًا يف عام  2003بالتزامن مع التوقيع عىل
اتفاق بشأن صندوق استئامين ِ
أبرم بني حكومة تركيا واليونيدو
للتشجيع عىل االبتكار واستخدام التكنولوجيا اهليدروجينية
لتوليد الطاقة .ويف كانون األول/ديسمرب ،ن ّظم املركز الدويل
لتكنولوجيا الطاقة اهليدروجينية أول حلقة عمل عن كربيتيد
اهليدروجني يف البحر األسودُ ،عقدت يف اسطنبول ،تركيا ،للنظر
يف جدوى استخراج اهليدروجني الغازي عىل نطاق صناعي
من كربيتيد اهليدروجني الذائب يف البحر األسود .واستخدام
اهليدروجني كوقود هو يف صميم التكنولوجيات قليلة االنبعاث
الكربوين االبتكارية التي من شأهنا أن تيسرِّ عملية االنتقال إىل
اقتصاد متَّسم بق َّلة االنبعاث الكربوين يف املستقبل .وتتم عملية
إنتاجه األكثر شيوعا من خالل التحليل الكهربائي ،عل ًام بأن
تكلفة توليده للطاقة تضاهي العائد من استخدامه .وغالب ًا ما
ُيتوخى اهليدروجني يف الوقت احلارض كوسيلة للتخزين والنقل

املؤقتَني للطاقة ا ُملنتَجة من مصادر الطاقة املتجددة مثل الرياح
والشمس.
ويف عام  2011ل َف َت انتبا َه االحتاد األورويب النجاح
الذائع الصيت الذي ح ّققته منتجات املركز الدويل لتكنولوجيا
الطاقة اهليدروجينية التي تعمل بطاقة اخلاليا الوقودية .فمن
التعهد املشرتك اخلاص باخلاليا الوقودية واهليدروجني -
خالل
ّ
وهو رشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص تدعم البحوث
والتطوير التكنولوجي وأنشطة العروض اإليضاحية يف جمال
تكنولوجيات طاقة اخلاليا الوقودية والطاقة اهليدروجينية
تم منح املركز املذكور ثالثة من مشاريع البحث
يف أوروبا َّ -
والتطوير ،يشمل اثنان منها شاحنات الرافعات الشوكية التي
تعمل باخلاليا الوقودية ونظم اإلمداد الكهربائي الداعم غري
املنقطع التي تعمل باخلاليا الوقودية .وسيكون املركز مشارك ًا
يف املسؤولية بشأن توفري  10رافعات شوكية تعمل باخلاليا
الوقودية الختبارها يف ظل ظروف صناعية يف بلدان أوروبية
خمتارة وإلجراء اختبار املتانة وتقييم الدورة احلياتية فيام يتعلق
بنظم اإلمداد الكهربائي الداعم غري املنقطع التي تعمل باخلاليا
الوقودية والتي ستُقام يف  19موقع ًا يف خمتلف أنحاء االحتاد
األورويب .ويتعلق املرشوع الثالث بالتعليم والتدريب يف جمال
املخصصة لذلك
اخلاليا الوقودية .وسيبلغ إمجايل األموال
َّ

جذبت املركبة  H2 EcoCaravanاهتماماً كبرياً
يف جولتها ذهاباً وإياباً اليت اتّجهت فيها بداية من
اسطنبول إىل فيينا لتكون هناك مبناسبة منتدى
فيينا للطاقة .واملركبة  -األوىل من نوعها  -هي
مبثابة حيّز معيشي مكتفٍ ذاتياً يعمل بنظم
طاقة رحيية ومشسية وهيدروجينية ومستمدّة
من بطاريات .وهي مشروع إيضاحي مشرتك
يُدار من قِبل املركز الدويل لتكنولوجيا الطاقة
اهليدروجينية ورابطة املركبات اليت تعمل بالغاز
الطبيعي .واملركز الدويل لتكنولوجيات الطاقة
اهليدروجينية مشروع تابع لليونيدو أسّس يف
اسطنبول يف عام  2004ويتل ّقى الدعم من وزارة
الطاقة واملوارد الطبيعية الرتكية .ويتم ّثل دوره يف
دعم تكنولوجيات الطاقة اهليدروجينية القابلة
للنماء وإيضاح جدواها وتروجيها ،بغية حتسني
التنمية االقتصادية مستقبالً ،وال سيما يف بلدان
االقتصادات الناشئة ،واحليلولة دون اتّساع الفجوة
بني الطاقة والتكنولوجيا مع املساعدة على ّ
ختطي
مرحلة االعتماد على الوقود األحفوري.
الصورة :اليونيدو
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احتجاز الكربون وتخزينه تقنية تمنع كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون ،الذي هو أحد غازات
الدفيئة ،من أن تنطلق في الغالف الجوي جرّاء استخدام أنواع الوقود األحفوري في توليد الطاقة وغيرها من
الصناعات .وتشمل التكنولوجيا جمع أو احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون الناجم عن المنشآت الصناعية الكبيرة
التي تستخدم أنواع الوقود األحفوري (الفحم والنفط والغاز)؛ ونقله إلى موقع تخزين مناسب ثمّ ّ
ضخه في أعماق
جوف األرض لتخزينه على نحو آمن ودائم في الصخور بعيدا عن الغالف الجوي.

 1.17مليون دوالر .ولدى املركز الدويل لتكنولوجيا الطاقة
اهليدروجينية خمترب خاليا وقودية ُيعدُّ من أكثر تلك املختربات
تقدّ ما يف أوروبا .أما مرشوع املركبات اآللية الثالثية العجالت
املنُ َّفذ يف اهلند مع الرشكاء ماهيندرا آند ماهيندرا وإير برودكتس
واملعهد اهلندي للتكنولوجيا يف نيودهلي ،فقد انتهى من حتويل
 15مركبة لتعمل بالطاقة اهليدروجينية.
وتكنولوجيا احتجاز الكربون وختزينه ذات تأثري بالغ إذا ما
أراد العامل مواجهة التحدِّ ي املتفاقم باستمرار املاثل يف تغيرّ املناخ.
وتشري الدراسات احلديثة إىل أن احتجاز الكربون وختزينه يمكن
أن يسامها بنسبة  19يف املائة من جمموع حجم التخفيف العاملي
من آثار تغري املناخ بام يلزم خلفض حجم انبعاثات غازات الدفيئة
إىل النصف بحلول عام  .2050وكانت البحوث املستفيضة التي
أجر َيت عىل تكنولوجيات احتجاز الكربون وختزينه تركِّز حتى
التطرق إىل
وقت قريب عىل قطاع توليد الطاقة الكهربائية دون
ُّ
قطاع الصناعة .لذا َسعت اليونيدو إىل سدّ هذه الثغرة واضطلعت
بدور ريادي جنبا إىل جنب مع الوكالة الدولية للطاقة ومركز
بحوث الطاقة يف هولندا  -وهو أحد أكرب معاهد بحوث الطاقة يف
أوروبا  -بشأن وضع خريطة طريق تكنولوجية لتطبيق تكنولوجيا
احتجاز الكربون وخترينه يف قطاع الصناعة بغية إحراز تقدُّ م
عىل الصعيد العاملي يف تطبيق التكنولوجيات قليلة االنبعاث
الكربوين يف ذلك القطاع ،وال سيام يف البلدان النامية والبلدان
التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية .وتو ِّفر خريطة الطريق
الحتجاز الكربون وختزينه يف جمال التطبيقات الصناعية ،التي تم
إصدارها يف منتدى القيادات املعني باحتجاز الكربون الذي ُعقد
يف بيجني ،يف أيلول/سبتمرب ،حجة مقنعة لوضع مسألة تطبيق
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تكنولوجيا احتجاز الكربون وختزينه يف جمال الصناعة يف مكانة
يالحظ أن
رفيعة عىل جدول أعامل السياسات والبحوث .فأوالً َ
قطاع الصناعة ،ال قطاع الكهرباء ،هو الذي ُي َر َّجح أن يتحقق
انخفاض التكاليف وتو ُّفر اخليارات املتاحة عىل نحو أيرس
فيه
ُ
بشأن األخذ بتكنولوجيا احتجاز الكربون وختزينه .ويالحظ ثاني ًا
َّ
أن الصناعة ،عىل النقيض من املحطات التي تعمل بالفحم ،هي
التي تفتقر غالبا إىل بدائل لتحقيق ختفيضات يف انبعاثات غاز ثاين
ويالحظ ثالث ًا
أكسيد الكربون بنسبة تصل إىل  80يف املائة أو أكثر.
َ
َّ
أن الستخدام تكنولوجيا احتجاز الكربون وختزينه يف تطبيقات
الكتلة احليوية فائدة إضافية :فهو يمكن أن يفيض إىل إزالة
انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون هنائيا من الغالف اجلوي ،وهو
خيار قد يثبت أنه ناجع جد ًا فيام لو استمر تغيرُّ املناخ عىل حاله بال
هوادة .كام حظيت خريطة الطريق بدعم وزارة البرتول والطاقة
النروجيية واملعهد العاملي الحتجاز الكربون وختزينه.

مرفق البيئة العاملية
إن نجاح مشاريع اليونيدو املعنية بالطاقة ضمن حافظة مرفق البيئة
العاملية استمر يف التنامي يف عام  .2011وتعتزم اليونيدو أن تضع،
عىل مدى العامني املقبلني 37 ،مرشوعا مستفيدة من متويل مرفق
البيئة العاملية الذي يصل مقداره إىل  150مليون دوالر .وجيري
ممولة من املرفق تتع َّلق بكفاءة
يف الوقت الراهن تنفيذ عدّ ة مشاريع َّ
استخدام الطاقة والطاقة املتجدّ دة؛ واستطاعت اليونيدو حشد
ما يلزم من متويل مشرتك من النظراء واملؤسسات املالية املحلية
واإلقليمية والقطاع اخلاص يف ٍّ
كل من البلدان املعنية.

املندوبون الذين حضروا الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف اختاروا استعمال
الدراجات كوسيلة مالئمة بيئياً للتنقل فيما بني ُغرف االجتماعات (انظر امللحق
الصورة :اليونيدو
اخلاص يف الفصل .)1

و ُعقد املؤمتر السابع عرش لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغيرُّ املناخ (الدورة السابعة عرشة ملؤمتر األطراف)
يف ديربان ،جنوب أفريقيا ،يف الفرتة من  28ترشين الثاين/نوفمرب
لمح اخلاص).
إىل  9كانون األول/ديسمرب (انظر الفصل  ،1ا َمل َ
ويف إطار دورة مرفق البيئة العاملية التمويلية اخلامسة ،متت املوافقة
يف نيسان/أبريل ،عىل مرشوع اليونيدو األول للطاقة املعنون
“ختضري الدورة السابعة عرشة ملؤمتر األطراف يف ديربان” .ويبينِّ
هذا املرشوع ،الذي جيري تنفيذه بتعاون وثيق مع حكومة جنوب
أفريقيا ،األسلوب الذي جيري به التعاون بني جنوب أفريقيا ومرفق
البيئة العاملية واليونيدو من أجل احلدّ من انبعاثات غازات الدفيئة،
وترويج الطاقة املتجدِّ دة ،وإظهار التكنولوجيات وأفضل املامرسات
التي تؤدي إىل انخفاض االنبعاث الكربوين ،وإذكاء وعي متخذي
القرارات وعامة اجلمهور بام يمثله تغ املناخ من ٍ
حتد.
يرُّ
وثمة مرشوع رئييس آخر تتوىل اليونيدو تنسيقه وهو برنامج
مرفق البيئة العاملية االسرتاتيجي للطاقة يف غرب أفريقيا ،الذي
يشمل  18بلد ًا يف هذه املنطقة .وهتدف اليونيدو ،من خالل عملها
مع البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي واليونيب والفاو
ومرصف التنمية األفريقي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،إىل
تعزيز فرص حصول املناطق الريفية عىل الطاقة من خالل مشاريع
الطاقة املتجدِّ دة وكفاءة استخدام الطاقة .ويظهر الربنامج اجلدوى
التقنية واالقتصادية لتكنولوجيات الطاقة املتجدِّ دة وكفاءة استخدام
الطاقة .وتشمل املشاريع املنفذة يف هذا الصدد طائفة من الن ُُه ْج التي
ترتاوح بني الشبكات الكهربائية الصغرى التي تعمل بالطاقة املتجدِّ دة
وأشكال النقل املستدامة أو تدابري كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة.

مونيك باربو كبرية املوظفني التنفيذيني يف مرفق البيئة
العاملية ،ورئيسة املرفق ،تتسلّم درّاجتها.
الصورة :اليونيدو

وشهد مقر اليونيدو يف آذار/مارس ثالثة أحداث منفصلة
وضعت مرفق البيئة العاملية يف دائرة الضوء .فقد عقد الفريق
االستشاري العلمي والتقني التابع ملرفق البيئة العاملية أحد اجتام َعيه
نصف السنويني ،يف فيينا ،ملناقشة عمله وأنشطته الالحقة .ونظر
الفريق يف سبل ترمجة أعامله األخرية إىل سياسات عامة ،فناقش
وقدَّ م تدابري حمدَّ دة بشأن ُّ
تدخالت مرفق البيئة العاملية يف املشاريع
التي يضطلع هبا يف البلدان النامية والبلدان التي متر بمرحلة انتقالية.
كام درس األولويات البيئية التي ينبغي معاجلتها يف العام املقبل ،بام
يف ذلك أوجه الرتابط بني إدارة املواد الكيميائية ،واستخدام املياه
وإدارهتا ،وتأثريها عىل النظم اإليكولوجية .ويف اجتامع مواز،
أتيحت ملديري مراكز التكنولوجيا الدولية وحلقات العمل التدريبية
بشأن أعامل مرفق البيئة العاملية والفريق االستشاري العلمي والتقني
للمرفق ،الذين دعاهم إىل القدوم إىل فيينا ٌّ
كل من اليونيدو واملركز
الدويل للعلوم والتكنولوجيا الراقية ،فرصة فريدة من نوعها لتبادل
املعلومات وأفضل املامرسات بشأن األنشطة الرئيسية التي يعكف
عىل تنفيذها حاليا كل مركز من املراكز املذكورة .وأخريا ،قامت
خمصصة لنخبة من موظفيها التقنيني
اليونيدو بتنظيم حلقة دراسية َّ
واإلداريني وامليدانيني لضامن إملامهم التام بسياسات وإجراءات
الدورة اخلامسة ملرفق البيئة العاملية.

املراكز اإلقليمية
مت َّثلت إحدى النتائج الباهرة التي حققها برنامج اليونيدو للطاقة
والتوسع اللذين شهدهتام إدارة املعارف
يف عام  2011يف النمو
ّ
واملبادرات الشبكية عىل الصعيد اإلقليمي .فبعد ثالث سنوات
فقط من بدء العمل يف مرصد الطاقة املتجدِّ دة يف أمريكا الالتينية
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أرنولد شفارتسينيغر ،حاكم سابق لوالية كاليفورنيا،
الواليات املتحدة األمريكية ،ومؤيِّد قوي للعمل من أجل
مكافحة تغيُّر املناخ ،خياطب املشاركني يف اليوم األول
النعقاد منتدى فيينا للطاقة عام .2011
الصورة :اليونيدو

“إننا نحتاج إلى تحسين أوجه التواصل فيما بيننا .فكثيراً جداً ما سيقت الحجج المؤيدة
للبيئة والطاقة الخضراء عبرَ الحديث عن تغير المناخ العالمي وانصهار قمم الجبال الثلجية وارتفاع منسوب
سطح البحر وإصابة األشجار بالحشرات واندالع مزيد من الحرائق في الغابات  ...لكن إذا كان المرء يعيش في
تكساس ففيمَ اكتراثه بقمم الجبال الثلجية القطبية التي لم يرها قط؟ وإذا كان المرء يعيش في سالزبورغ بمنأى
تماماً عن أي بحار وعلى بُعد أميال من المحيط فهل تُراهُ يهتم حقاً بارتفاع منسوب سطح البحر؟ وإذا كان المرء
يعيش في كوبنهاغن ففيمَ اكتراثه بالحشرات التي تصيب األشجار في كولورادو؟ إن علينا أن نتحدث عن األمور
التي تهم الناس ”.أرنولد شفارتسينيغر
والكاريبي ،أصبح هذا املرصد يشمل حالي ًا  12بلد ًا هي :إكوادور،
أوروغواي ،باراغواي ،الربازيل ،بريو ،اجلمهورية الدومينيكية،
شييل ،كوبا ،كوستاريكا ،كولومبيا ،املكسيك ،نيكاراغوا (انظر
الفصل  .)1كام أحرز املرصد بعض النتائج اإلجيابية للغاية يف جمال
تعزيز التعاون فيام بني النظراء ،بام يف ذلك وزارات الطاقة ،ويف جمال
ترويج الطاقة املتجدِّ دة يف املنطقة .وعىل الصعيد القطري ،و َّلدت
هذه املبادرة عددا من االقرتاحات املحدَّ دة املبنية عىل تقارير تقنية
سليمة .ويف حزيران/يونيه ،اجتمع مسؤولون كبار من البلدان
املشاركة ملناقشة انتقال املرصد يف هناية املطاف من حالته الراهنة
كمرصد إىل مركز مت ُّيز مكتمل النمو خمتص بالطاقة املتجدِّ دة من شأنه
متخصصة لبلدان املنطقة يف جمال الطاقة املتجدِّ دة.
توفري خدمات
ّ
والقى هذا االقرتاح استجابة محاسية من منظمة أمريكا الالتينية
لشؤون الطاقة والوكالة اإلسبانية للتعاون اإلنامئي الدويل ،وكذلك
من ممثيل البلدان املشاركة .وتعاونت اليونيدو مع كلتا املنظمتني يف
حتديد اخلدمات التي سيقدِّ مها مركز التم ُّيز املقرتح ،فضال عن حتديد
هيكله اخلاص.
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وبفضل الدعم املستمر الذي تقدِّ مه اليونيدو أدى املركز
اإلقليمي للطاقة املتجدِّ دة وكفاءة استخدام الطاقة ،التابع للجامعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا ،الذي أقامته اليونيدو يف هناية
عام  2009أداء استهاللي ًا رائع ًا .فقد اجتذب مزيد ًا من التمويل
من املنظامت الدولية وكذلك من الرشكاء املحليني ،بام يف ذلك
إسبانيا والربازيل والنمسا ونيجرييا واملفوضية األوروبية ووكالة
الواليات املتحدة األمريكية للتنمية الدولية .ويف غضون أقل من
سنة واحدة ،استطاع املركز أن يزيد ميزانيته للربامج واملشاريع
بثالثة أضعاف .وتقوم اليونيدو يف الوقت الراهن بمساعدة
املركز عىل وضع إجراءاته الداخلية وإقامة هياكله اإلدارية.
وهيدف املركز إىل زيادة فرص احلصول عىل خدمات الطاقة
احلديثة عن طريق معاجلة بعض العقبات التي تعوق حاليا اعتامد
حلول الطاقة املتجدِّ دة وكفاءة استخدام الطاقة يف غرب أفريقيا.
وهو يستهدف ،عىل وجه اخلصوص ،جماالت وضع السياسات
وبناء القدرات وإدارة املعارف والتشجيع عىل االستثامر .وتعمل
اليونيدو يف إطار اسرتاتيجيتها لضامن االستدامة الطويلة األجل
للمركز اإلقليمي للطاقة املتجدِّ دة وكفاءة استخدام الطاقة ،عىل

مبساعدة من اليونيدو ،أصبح مبقدور املزارعني يف شركة سورأغروا ( )SurAgrohيف تشولوتيكا على
ساحل احمليط اهلادئ من هندوراس زراعة الشمام والبطيخ باستخدام تكنولوجيات تتفادى استخدام
ّ
متبخرة
بروميد امليثيل ،الذي هو أحد املواد البارزة املستنفدة لطبقة األوزون ،والذي يُستخدم كمادة
مطهّرة للرتبة والسلع املخزونة .وتشمل بدائل تلك املادة توليفات خمتلفة من تشميس الرتبة وتطعيم
النباتات والسماد األخضر (التبخري احليوي للرتبة) واملكافحة البيولوجية.
الصورة :اليونيدو

تدعيم رشاكتها مع املركز بشأن تنفيذ مشاريع حمدَّ دة يف املنطقة،
يموهلام مرفق البيئة العاملية وتتولىَّ فيهام اليونيدو
بام يشمل برناجمَني ِّ
دور الوكالة الرائدة.

منتدى فيينا للطاقة
استضافت اليونيدو منتدى فيينا للطاقة لعام  ،2011يف حزيران/
يونيه  .2011ومجع املنتدى مع ًا أكثر من  1 200مشارك قدموا
ومقررو سياسات وخرباء
من  125بلد ًا ،من ضمنهم رؤساء دول
ِّ
وممثلون عن املجتمع املدين والقطاع اخلاص .ولال ّطالع عىل مزيد من
لمح اخلاص يف هناية هذا الفصل.
املعلومات يف هذا الصدد ،انظر ا َمل َ

بناء القدرات الالزمة لتنفيذ االتفاقات
البيئية املتعدِّدة األطراف
لئن كانت األجيال السابقة قد أبدت قلقها بدرجات متفاوتة بشأن
البيئة ،فلم يتخذ هذا القلق أبعاد ًا عاملية إالَّ حني ُعقد مؤمتر األمم

املتحدة املعني بالبيئة والتنمية ،يف ريو دي جانريو ،الربازيل ،منذ
قمة ريو العديد من األنشطة املتعلقة بالبيئة التي
 20عاما .لقد و َّلد مؤمتر ّ
أفضت بدورها إىل إبرام عدد من االتفاقات البيئية املتعدِّ دة األطراف
شامل ًة خمتلف جوانب محاية البيئة .واقتضت االتفاقات البيئية املتعدِّ دة
األطراف من الدول املشاركة أن تضع آليات تنفيذ حمدَّ دة وأن تفي
بالتزامات تنطوي عىل تقديم تقارير وتوفري التدريب وتثقيف اجلمهور
وغري ذلك من األنشطة .وتدخل املواضيع املحورية التي تشملها
االتفاقات البيئية املتعدِّ دة األطراف يف صميم املسائل البيئية العاملية مثل
احلدّ من انبعاث غازات ثاين أكسيد الكربون ،والكفاءة اإليكولوجية،
وتدهور األرايض ،ونظم الطاقة ،واالبتكار التكنولوجي.
ويف عام  ،2009أنتجت اليونيدو دلي ً
ال من جزأين خاص ًا
بمديري املشاريع وموظفي اليونيدو يتناول طرائق تنفيذ بروتوكول
مونرتيال ،باإلضافة إىل مبادئ توجيهية عملية إلعداد خطط التنفيذ
الوطنية وألنشطة الحقة لتلك اخلطط ،بمقتىض اتفاقية ستوكهومل
يموهلا مرفق البيئة العاملية.
امللوثات العضوية الثابتةِّ ،
بشأن ِّ
تقرير اليونيدو السنوي 2011
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بروتوكول مونرتيال

ِ
املستنفدة لطبقة األوزون هو
بروتوكول مونرتيال بشأن املواد
معاهدة دولية ُوضعت من أجل محاية طبقة األوزون .و ُفتح باب
التوقيع عليه يف عام  1987ودخل ح ِّيز النفاذ يف  1كانون الثاين/
يناير  .1989واليونيدو هي إحدى الوكاالت الرئيسية التي
تضطلع بعملية تنفيذ أنشطة الصندوق املتعدِّ د األطراف لربوتوكول
مونرتيال منذ عام  ،1992حيث تساعد البلدان النامية والبلدان
التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية عىل الوفاء بالتزاماهتا بموجب
الربوتوكول .وتصدَّ رت اليونيدو قائمة الوكاالت املن ِّفذة عىل امتداد
ثامين سنوات ،منذ البدء بإجراء تقييامت مستقلة للوكاالت يف عام
 .2001وتدير الصندوق جلنة تنفيذية تساعدها أمانة الصندوق.
و َت ُلوح يف األفق اجلداول الزمنية للتخ ّلص التدرجيي
من مركَّب اهليدروكلوروفلوروكربونات .فاملرحلة األوىل
تتأ َّلف من جتميد استخدامه عند مستوى عام  2013ثم
خفض استهالكه بحلول عام  2015بنسبة  10يف املائة من
مستويات خط األساس التي تحُ سب باعتبارها متوسط استهالك
اهليدروكلوروفلوروكربونات يف عامي  2009و 2010يف كل بلد.
ويف عام  ،2011واصلت اليونيدو وضع خطط إلدارة التخلص
التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات متعاونة يف ذلك مع
وحدات األوزون الوطنية .ووافقت اللجنة التنفيذية للصندوق
املتعدِّ د األطراف عىل ما جمموعه  31خطة من خطط إدارة التخلص
التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات ،منها ست خطط تتعلق
ببلدان جديدة ِ
أضيفت إىل حافظة اليونيدو اخلاصة بربوتوكول
مونرتيال ،وهي مجهورية أفريقيا الوسطى ،رواندا ،سانت فنسنت
وجزر غرينادين ،سانت لوسيا ،غينيا االستوائية ،غينيا-بيساو.
وقدَّ م بروتوكول مونرتيال بالفعل مسامهة كبرية يف اجتاه
خفض انبعاثات غازات الدفيئة بشكل مبارش وغري مبارش من
خالل التخلص التدرجيي من مركَّبات الكلوروفلوروكربون.
فهذه املركَّبات ال تلحق الرضر بطبقة األوزون فحسب ،بل إهنا
أيض ًا تنطوي عىل احتامل رفع مستوى االحرتار العاملي .ومن أجل
ضامن أن تكون املشاريع شاملة ومستدامة يف آن مع ًا ُيتو َّقع أن
تراعي اخلطط واملشاريع التي تُقدَّ م إىل اللجنة التنفيذية للموافقة
عليها الشواغل املتعلقة بتغيرُّ املناخ عن طريق اختيار تكنولوجيات
قليلة االنبعاث الكربوين ،فضال عن حتديد إمكانيات االستفادة من
الصناديق اخلرضاء وسوق الكربون .ففي بعض قطاعات الصناعات
التحويلية ،كقطاع تكييف اهلواء مثالً ،ما زالت جدوى التكنولوجيا
املتاحة حتتاج إىل التث ُّبت منها وقبوهلا .ويشكّل ذلك مصدر قلق
شديد لبلدان معينة يف الرشق األوسط حيث تظل وحدات تكييف
اهلواء تعمل عىل مدار السنة عند درجات حرارة مرتفعة.
وواصلت اليونيدو العمل عىل تصميم مشاريع إيضاحية
ِ
املستنفدة لألوزون يف اجلزائر ،وتركيا ،والصني ،ولبنان،
لتدمري املواد
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ونيجرييا؛ وهي مشاريع يمكن تكرار تطبيقها يف بلدان أخرى يف
منطقة كل منها وتوسيع نطاقها داخل البلد املعني ليشمل املواد
ِ
املستنفدة لألوزون غري املحدَّ دة يف املرشوع اخلاص بذلك البلد.
ووافقت اللجنة التنفيذية ،يف نيسان/أبريل ،عىل مرشوع لتدمري املواد
ِ
املستنفدة لألوزون يف املكسيك؛ وطلبت من اليونيدو ،يف ترشين
ِ
املستنفدة
الثاين/نوفمرب ،أن تضع مرشوع ًا إقليمي ًا لتدمري املواد
لألوزون يف أوروبا .ويسدِّ د الصندوق املتعدِّ د األطراف تكلفة عملية
ِ
املستنفدة
التدمري ذاهتا عموما لكنه ال يغ ِّطي تكاليف مجع ونقل املواد
ِ
مستنفدة لألوزون.
لألوزون واملعدّ ات املتقادمة املحتوية عىل مواد
ويعني ذلك أنه ال بد من تأمني متويل مشرتك لذلك الغرض.
ويبدو أن اليونيدو قادرة عىل التق ُّيد باملوعد النهائي ،وهو
عام  ،2015للتخ ّلص التدرجيي التام من بروميد امليثيل ،وهو
ِ
مادة ِّ
مستنفدة لألوزون تُستخدم يف البستنة وختزين
مطهرة
متبخرة ِّ
احلبوب .وباتت املشاريع املضطلع هبا يف بلدان يعتمد ناجتها املحيل
اإلمجايل عىل الزراعة  -وال سيام يف أفريقيا وأمريكا الالتينية -
تقرتب تدرجيي ًا من هنايتها .ويف عام  ،2011أنجزت اليونيدو
مشاريعها املتعدِّ دة السنوات للتخ ّلص التدرجيي من بروميد امليثيل
يف املغرب وهندوراس قبل فرتة طويلة من حلول املوعد النهائي
املحدّ د الستكامل التخ ّلص التدرجيي.

اتفاقية ستوكهومل
امللوثات العضوية الثابتة هي معاهدة بيئية
اتفاقية ستوكهومل بشأن ِّ
عاملية ،تم التصديق عليها يف أيار/مايو  ،2004للمساعدة عىل
محاية الصحة البرشية والبيئة .وتُلزم االتفاقية األطراف فيها عىل
امللوثات العضوية الثابتة
اختاذ التدابري الالزمة للقضاء عىل إطالق ِّ
امللوثات العضوية الثابتة من مكان إىل
يف البيئة أو احلدّ منه .وتنتقل ِّ
مكان آخر يف العامل فتس ِّبب الرضر أينام ح َّلت وتبقى متامسكة يف
البيئة لسنوات طويلة .وهي ترتاكم يف األنسجة الدهنية للكائنات
امللوثات
ربية .وتُستخدم ِّ
احل َّية وتتسم بأهنا سا َّمة للبرش واحليوانات ال ِّ
العضوية الثابتة عىل نطاق واسع كمبيدات حرشية .وتُستخدم أيض ًا
يف العمليات الصناعية ويف إنتاج طائفة من السلع مثل املذيبات،
وكلوريد البوليفينيل واملواد الصيدالنية .ووفقا للامدة  7من اتفاقية
ستوكهومل ،يتعني عىل كل طرف يف االتفاقية أن يضع خطة لتنفيذ
التزاماته بموجب االتفاقية وأن حييل خطته إىل مؤمتر األطراف يف
غضون سنتني من تاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ بالنسبة له.
املؤهلة أن تطلب التمويل من خالل مرفق البيئة
ويمكن للبلدان َّ
العاملية لدعم العمل عىل وضع خطط التنفيذ الوطنية وتطبيقها.
وعىل امتداد عام  ،2011عقدت اليونيدو سلسلة من
حلقات العمل كان الغرض منها التشجيع عىل وضع خطط تنفيذ
وطنية يف خمتلف مناطق أفريقيا ،فضال عن تنفيذها يف الوقت
املناسب وبكفاءة .وأ َّدت حلقات العمل بدورها إىل تقديم

عدد من الطلبات للحصول عىل مساعدة اليونيدو .و ُعقدت يف
بريتوريا يف حزيران/يونيه ،حلقة عمل استهاللية ملرشوع تابع
لليونيدو هيدف إىل تقديم مساعدة تقنية إىل بلدان يف أفريقيا بشأن
اعتامد خطط تنفيذ وطنية.
ومن بني حلقات العمل التي عقدت يف أوروبا والدول
املستقلة حديثا ،حلقتا عمل ُعقدتا يف أرمينيا حول تطبيق أفضل
التقنيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية يف جمال التخلص من
مركَّبات ثنائية الفينيل املتعدِّ د الكلور؛ وحلقة عمل أخرى ُعقدت
يف أرمينيا أيض ًا حول تقييم/تقليص املخاطر وإدارهتا؛ ومؤمتر دويل
ُعقد يف موسكو ،يف حزيران/يونيه ،بشأن الن ُُّهج املعارصة املتَّبعة
حيال إعادة تدوير السلع واإلطارات املطاطية والتخ ّلص منها.
وشملت أنشطة أخرى يف املنطقة وضع خريطة إلكرتونية إلفراز
النفايات ونقلها وختزينها وإعادة تدويرها يف منطقة التتار من االحتاد
الرويس وإجراء جرد واسع النطاق لنفايات مركَّبات ثنائية الفينيل
املتعدِّ د الكلور يف أذربيجان.
ويف أثناء حلقة العمل الدولية حول املواد اخلطرة يف دورة حياة
مقر اليونيدو يف آذار/مارس،
املنتجات اإللكرتونية ،التي ُعقدت يف ّ
اجتمع فريق عامل خاص من بلدان رشق وجنوب رشق آسيا من
أجل وضع مسودة اقرتاح مرشوع بشأن اإلدارة السليمة بيئيا لنفايات
وتضمن االجتامع عروضا
املعدّ ات اإللكرتونية والكهربائية يف آسيا.
َّ
إيضاحية من إندونيسيا ،والصني ،والفلبني ،وفييت نام ،باإلضافة إىل
عروض إيضاحية قدَّ مها خرباء من اليابان واليونيدو.

موله مرفق
ويف متوز/يوليه ،أنجزت اليونيدو بنجاح مرشوع ًا َّ
البيئة العاملية يف فييت نام إلدخال أفضل التقنيات املتاحة وأفضل
امللوثات العضوية
املامرسات البيئية ،هبدف إيضاح سبل احلدِّ من ِّ
الثابتة ا ُملتو ِّلدة عن غري قصد مثل الديوكسينات أو القضاء عليها.
وكان هذا أول مرشوع مدعوم من مرفق البيئة العاملية ُينجز يف إطار
دورة املشاريع الرابعة ملرفق البيئة العاملية يف فييت نام .فقد استدعى
النمو الرسيع القتصاد وصناعة هذا البلد إدخال منهجيات ملنع
التلوث من شأهنا مواكبة عملية التصنيع فيه .ومت َّثل هدف املرشوع
ُّ
يف إعداد املوارد البرشية الالزمة وإرساء البنية التحتية الرضورية
لتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية ستوكهومل التي
انضمت إليها فييت نام منذ بداية تنفيذها .وتناول املرشوع احلدّ
امللوثات العضوية الثابتة ا ُملتو ِّلدة عن غري قصد يف فئات املصادر
من ِّ
الرئيسية ذات األولوية وذلك من خالل تطبيق منهجيات أفضل
التقنيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية .وقد تم اختيار أربعة
قطاعات ذات أولوية لتناوهلا كحاالت يف العروض اإليضاحية
التجريبية وهي :حرق النفايات ،واألفران اإلسمنتية ،واللباب
والورق ،وإنتاج احلديد والصلب.
َّ
املتوخاة .وملا كان املرشوع
وح ّقق املرشوع مجيع أهدافه
هيدف يف املقام األول إىل بناء القدرات ،فقد عقدت اليونيدو

دورات تدريبية وحلقات عمل وأجرت تقييامت يف املصنع من
أجل إعداد موظفني إداريني وتقنيني يعتمدون عىل الذات تتو َّفر
لدهيم الكفاءات املهنية يف تطبيق أفضل التقنيات املتاحة/أفضل
املامرسات البيئية عىل فئات املصادر الصناعية ذات األولوية
امللوثات العضوية الثابتة ا ُملتو ِّلدة عن غري قصد.
للحدِّ من إطالق ِّ
واستطاعت اليونيدو إجراء تقييامت مرجعية بشأن الصناعات
األربع املعنية وقامت بنرش مبادئ توجيهية تقنية تتعلق بأفضل
التقنيات املتاحة/أفضل املامرسات البيئية لكل قطاع من تلك
القطاعات .وأتاح التمويل املتو ِّفر من املرشوع والتمويل املشرتك
الوارد من املرافق تطبيق أفضل املامرسات البيئية ،يف حني اقترُ َحت
أفضل املامرسات املتاحة عىل الصناعات التجريبية للنظر فيها.
ومن خالل التدريب املك َّثف الذي قدَّ مته اليونيدو ،أصبح بمقدور
النظراء املحليني اآلن تنفيذ التحسينات ا ُملوىص هبا ،بام يكفل
استدامة املرشوع ،وقطعت فييت نام شوط ًا آخر عىل طريق الوفاء
بالتزاماهتا بموجب اتفاقية ستوكهومل.
َّ
إن مركَّبات ثنائية الفينيل املتعدد الكلور هي مواد كيميائية
عضوية من صنع اإلنسان تُستخدم يف العديد من التطبيقات
الصناعية والتجارية بام يف ذلك الدهانات واللدائن واملنتجات
املطاطية واخلضاب واألصباغ واملعدات الكهربائية واهليدروليكية.
وهي ال تنحل بسهولة يف البيئة ويمكن أن ترتاكم يف النباتات
واملحاصيل الغذائية ،ويف األسامك .وقد ث ُب َت أن مركَّبات ثنائية
الفينيل املتعدِّ د الكلور تس ِّبب الرسطان ،باإلضافة إىل تس ُّببها يف
تم حظر تصنيعها يف العديد
أرضار صحية أخرى .ولئن كان قد َّ
من البلدان منذ أكثر من ثالثني عاما مضت ،تشري التقديرات إىل أن
إمجايل اإلنتاج العاملي من مركَّبات ثنائية الفينيل املتعدِّ د الكلور يبلغ
نحو  1.5مليون طن.
وقد حدَّ دت خطة التنفيذ الوطنية التفاقية ستوكهومل فيام
يتعلق بجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ًا مشكلة مركَّبات
ثنائية الفينيل املتعدِّ د الكلور كأولوية قصوى تتط ّلب اختاذ إجراءات
فورية .وحدا ذلك باليونيدو يف عام  2008إىل استهالل مرشوع من
شأنه أن يساعد ذلك البلد عىل االمتثال اللتزاماته بموجب اتفاقية
امللوثات العضوية الثابتة واملسامهة ،من خالل
ستوكهومل بشأن ِّ
ذلك ،يف حتسني الوضع البيئي فيه ومن ثم احلد من هتديدات الصحة
التلوث بتلك املركبات والقضاء عليها يف هناية
البرشية التي يشكِّلها ُّ
املطاف .واختتمت إجراءات مناقصة دولية يف عام  2011لتدمري
حموالت ملوثة بمركَّبات ثنائية الفينيل املتعدِّ د الكلور تدمري ًا
زيوت ِّ
مأمونا من الناحية البيئية .وبدأت بالفعل عملية جتديد ملرفق صيانة
املحوالت .وستُجرى يف عام  2012عملية غري احرتاقية بغرض
امللوثة بمركَّبات ثنائية الفينيل املتعدِّ د
معاجلة زيوت
املحوالت َّ
ِّ
الكلور ،وس ُيو َّفر تدريب للموظفني املحليني الذين سيقومون
املقرر إمتام عملية إزالة
بمعاجلة  150طنا من الزيوت َّ
امللوثة .ومن َّ
التلوث يف عام .2013
ُّ
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منتدى فيينا للطاقة عام 2011
يف حزيران/يونيه ،كانت فيينا مسرحاً حلدث دويل ضمّ  1 200مشارك جاءوا من  125بلداً ملناقشة أحد أكثر التحدّيات
العاملية إحلاحا يف الوقت احلاضر أال وهو :حصول اجلميع على الطاقةّ .
ونظمت اليونيدو هذا احلدث الذي استمر يومني
بالتعاون مع الوزارة االحتادية النمساوية للشؤون األوروبية والدولية واملعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي ،وذلك يف
قصر هوفبورغ يف فيينا .وجاء هذا احلدث عقب عقد سلسلة من االجتماعات املهمّة يف جمال الطاقة يف النمسا ،بدءاً
من املنتدى العاملي األول املعين بالطاقة املستدامة ،الذي عقد يف الكسنبورغ ،يف عام  ،2000وانتهاءً مبؤمتر فيينا للطاقة،
الذي عُقد يف عام  .2009وسيُعقد ذلك احملفل مرة كل سنتني للنظر يف مسائل الطاقة العاملية.
وافتتحت احملفل ،الذي اجتذب إليه مشاركني رفيعي املستوى
من احلكومة ومن األوساط األكادميية واملنظمات الدولية
واجملتمع املدني ،إيرين غينر-راخيل ،اليت كانت تشغل حينئذ
منصب املدير العام لدائرة التعاون اإلمنائي النمساوية ،التابعة
للوزارة االحتادية النمساوية للشؤون األوروبية والدولية .وأ ّكد
من جديد يوهانس كرييل ،األمني العام للشؤون اخلارجية يف
الوزارة نفسها ،أنّ الدعم السياسي جلدول األعمال اخلاص
باحلصول على الطاقة أمر حيوي للحدّ من الفقر .وأ ّكد ديتلوف
فون فينرتفيلدت ،مدير املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي،
أمهية البحوث يف تطوير مصادر الطاقة النظيفة .وشدّد كانديه
يومكيال ،املدير العام لليونيدو ،على أمهية حصول الفقراء على
الطاقة وحدّد ثالثة أهداف قابلة للتحقيق ينبغي بلوغها حبلول
عام  ،2030تتعلق حبصول اجلميع على الطاقة وزيادة كفاءة
استخدام الطاقة وحتقيق زيادة يف حصة الطاقة املتجدّدة يف
خليط مصادر الطاقة العاملية .ويف رسالة عرب الفيديو ،أدرج
األمني العام لألمم املتحدة بان كي-مون اإلنصاف والضرورات
البيئية امللحَّة والفرص االقتصادية باعتبارها القوى الدافعة
وراء احلملة الراهنة الداعية إىل حتقيق تلك األهداف.
وألقى كلمة رئيسية أمام احملفل أرنولد شفارتسينيغر ،احلاكم
السابق لوالية كاليفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية ،واملناصر
القوي للعمل على مكافحة تغيّر املناخ .فأ ّكد أن حصول اجلميع
على الطاقة ليس جمرّد أمر يتعلق بإضاءة غرفة مظلمة ،أو
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طهي الطعام على موقد أفضل بل “إنه أمر يتعلق باحلرية اليت
متنحنا إياها الطاقة  -وخباصة الطاقة املتجدّدة”.
وخالل مخس من اجللسات العامة الست اليت عقدها احملفل،
ناقش املشاركون تعريفاً ملفهوم احلصول على الطاقة ومقاييسه،
وأهداف وغايات احلصول على الطاقة ،والطاقة املتجدِّدة وما
تنطوي عليه من إمكانات تتيح احلصول على الطاقة ،ووضع
جدول أعمال عاملي جديد للقرن احلادي والعشرين ،وسبل
متويل عملية حصول اجلميع على الطاقة.
وباإلضافة إىل جلسات احملفل العامة ،فقد متيّز احملفل
بأنشطة فري َقي نقاش رفيعَي املستوى وبإجراء ست مناقشات
مائدة مستديرة ،شارك يف مجيعها مديرو مناقشات ومناظرون
ومتك ِّلمون هم من الشخصيات واخلرباء املرموقني يف خمتلف
جوانب الطاقة .وأدارت فريق النقاش األول حول “متهيد
السبيل حنو حصول اجلميع على الطاقة” اإلعالمية زينب
بدوي ،مقدّمة نشرات األخبار يف حمطة بي بي سي .وناقش
الفريق الثاني الطاقة املستدامة من أجل حتقيق اقتصاد
أخضر وأدار النقاش فيه راجندرا باشوري ،رئيس الفريق
احلكومي الدويل املعين بتغيّر املناخ .ونظرت املوائد املستديرة
الست يف املسائل التالية :اختاذ إجراءات ملموسة يف جمال
الطاقة ملعاجلة مشكلة تغيّر املناخ ،ومسارات نظم الطاقة
املستدامة ،ودور كفاءة استخدام الطاقة لألغراض اإلنتاجية،

والتكنولوجيات التحويلية قليلة االنبعاث الكربوني ،وتلبية
االحتياجات األساسية لكهربة الريف يف سياق إقليمي ،وإقامة
شراكات من أجل التمويل.
ومت ّثل حدث رئيسي آخر أقِيم خالل حمفل فيينا للطاقة يف
إقامة حوار موا ٍز رفيع املستوى بشأن اسرتاتيجيات وحلول
معيّنة ،من ضمنها دور القطاع العام والتعاون الدويل يف
دعم األهداف املتصلة بالطاقة الوارد ذكرها أعاله .وساعد
االجتماع الوزاري بشأن الطاقة والصناعات اخلضراء ،الذي
حضره  100مشارك من بينهم وزراء ومسؤولون رفيعو
املستوى ،على متهيد الطريق ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية
املستدامة (ريو )20+عام  .2012ويف ظ ّل رئاسة إليزابيث
تومبسون ،املنسّق التنفيذي ملؤمتر ريو ،20+ناقش املشاركون
األهداف العاملية من أجل احلصول على الطاقة النظيفة،
وكفاءة استخدام الطاقة واملوارد ،وترويج الصناعة اخلضراء
كجزء ال يتجزّأ من االسرتاتيجية العامة ذات الصلة .وقدّمت
ّ
ملخصا رئاسياً لنتائج
السيدة تومبسون يف وقت الحق
االجتماع الوزاري أمام الدورة التاسعة والثالثني جمللس
التنمية الصناعية الذي اجتمع خالل الفرتة نفسها.
ويف اجللسة العامة اخلتامية حملفل فيينا للطاقة ،قال كارسنت
ستاور ،املمثل الدائم للدامنرك لدى األمم املتحدة ،إنّ االجتماع
الوزاري أ ّكد من جديد أهداف الطاقة املنشودة حتى عام
 .2030وأشار كذلك إىل أنّ الوزراء رحّبوا بكون األمم املتحدة
تويل األولوية للطاقة املتجدّدة من خالل إطالقها محله عاملية
إلشاعة الوعي يف هذا الصدد قبل انعقاد مؤمتر ريو.20+

لقد هيّأ حمفل فيينا للطاقة خلفية لعدد من األحداث
األخرى .فقد عُقد يف فيينا ،على هامش احملفل ،االجتماع
السنوي حللقة مونتيفيديو الذي هو مبثابة منتدى دائم
الستعراض وحتديد االسرتاتيجيات والوسائل الالزمة لتعزيز
التنمية الصناعية املستدامة يف منطقة أمريكا الالتينية.
وكانت مثة أحداث جانبية أخرى مثرية لالهتمام استضافتها
الوزارة االحتادية األملانية للتعاون من أجل التنمية ،ودائرة
التعاون اإلمنائي النمساوية ،والشبكة العاملية املعنية بالطاقة
من أجل التنمية املستدامة ،والتحالف العاملي من أجل مواقد
الطهي النظيفة (انظر الفصل  ،)3ومنظمة األغذية والزراعة.
وأجريت مشاورات من قبل اجمللس االستشاري الدويل ملؤمتر
أوسلو املعين بتمويل حصول الفقراء على الطاقة ،ومبادرة
باريس ونريوبي املشرتكة بشأن توفري الطاقة النظيفة للجميع
يف أفريقيا ،واجمللس العاملي لتقييم الطاقة.
وجرى تسجيل نقاش ،يف  21حزيران/يونيه ،يف إطار برنامج
“حوار عاملي” حملطة بي بي سي حول موضوع “إمداد التنمية
بالطاقة يف القرن احلادي والعشرين” و ّ
مت ب ّثه ،يف  11آب/
أغسطس ،عرب برنامج أخبار العامل يف حمطة بي بي سي
وخدمة حمطة بي بي سي العاملية .وشارك يف النقاش ،الذي
تو َّلت زمام إدارته اإلعالمية زينب بدوي ،وزير الطاقة يف جنوب
أفريقيا ،ديبو بيرتز؛ ورئيس اللجنة اهلندية للطاقة الذرية،
سريكومار بانرجي؛ ورئيس الرابطة األوروبية للطاقة املتجدِّدة،
بيرت دروجي؛ واملدير العام لليونيدو .واجتذب النقاش اهتمام
مجهور رفيع املستوى وجرى تبادل آراء مباشر طوال النقاش.
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›› إنّ بلداناً كثريةً،

خاصة البلدان اليت ح ّققت

مستوى تصنيع باهراً ،تنظر إىل اليونيدو
باعتبارها مستشارةً قيّم ًة بشأن التنمية
الصناعية والسياسات املتعلقة هبا.

06
البحث والتحليل
إنّ لدى اليونيدو سجالً طويالً من اخلربات يف جماالت اإلحصاءات والبحوث والتحليالت ،يرتكز عليه
إسداؤها املشورة يف جمال السياسات ،وجيعل العديد من البلدان ،وال سيّما تلك اليت بلغت مستوى تصنيع
مثري ًا لإلعجاب ،تنظر إىل اليونيدو بصفتها مستشار ًا قيّم ًا بشأن التنمية الصناعية والسياسات املتعلقة
ّ
املنظمة تقديم أفضل اخلدمات لدوهلا األعضاء ،فإهنا تستعرض و ُت ّ
نقح بانتظام حبوثها
هبا .ولكي ُتواصل
ّ
تشذ عن هذه القاعدة.
االسرتاتيجية وخدماهتا االستشارية يف جمال السياسات .والسنة املستعرَضة ال
تطور أنشطة املنظمة املتعلقة باملشورة البحثية والسياساتية .فقد بدأها املدير العام ،انسجام ًا مع كلامته التي سبق
لقد شهدت سنة ُّ 2011
ْ
وجهها إىل الدول األعضاء ،ومع تشديده عىل رضورة أن تُعيد اليونيدو توازن أنشطتها عرب وظائفها الدستورية األربع (التعاون
أن َّ
بمعتكَف داخيل رفيع املستوى بشأن
التقني ،إجراء البحوث وإسداء املشورة يف جمال السياسات ،عقد االجتامعات ،وضع املعايري)ُ ،
مستق َبل أنشطة البحوث يف اليونيدو أفىض إىل عدد من التغيريات .وقد أ َّيد ا ُملعتكَف اخلطوات الرامية إىل امليض يف تعزيز أنشطة البحوث
التي تضطلع هبا املنظمة ،ملواءمتها بشكل أفضل مع حاجة الدول األعضاء يف اليونيدو إىل مشورة سياساتية راسخة ومرتكزة عىل األد ّلة.
وأرسى ا ُملعتكَف الركائز الستعراض أسايس لربنامج املنظمة املتعلق بتقديم خدمات بحوث اسرتاتيجية ومشورة سياساتية .ويشمل
عنرصين مها :املشورة بشأن السياسات الصناعية االسرتاتيجية ،وبخاصة يف مرحلتي التشخيص والتصميم من عملية تقرير
الربنامج
َ
السياسات الصناعية ،وأنشطة بناء القدرات ،مع الرتكيز عىل متكني مؤسسات القطاعني العام واخلاص ،واالرتقاء هبا من أجل الوفاء
يِّ
نجزات برنامج جديد
بأدوارها،
تم االتفاق عىل أهداف و ُم َ
وتول السيطرة الكاملة عىل عملية تقرير السياسات الصناعية .وخالل السنةَّ ،
بشأن اخلدمات االستشارية السياساتية ،فض ً
أقرت دورة املؤمتر العام
ال عن برنامج مركَّز مواضيعي ًا للبحث والتحليل الشام َلني .وقد َّ
الرابعة عرشة الربنامج اجلديد ،مجُ يزة بذلك تعزيز الدعم الذي تقدمه املنظمة إىل دوهلا األعضاء بشأن السياسات الصناعية.
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ّ
مت تنظيم الربنامج التنفيذي األول ،املعنون “يف قمّة اللعبة :االسرتاتيجيات واملفاوضات العاملية حنو النمو األخضر” ،الذي يضطلع به معهد تنمية
ّ
القدرات التابع لليونيدو ،بالتعاون مع كلية سعيد إلدارة األعمال يف جامعة أوكسفورد والوزارة االحتادية للشؤون األوروبية والدولية يف النمسا.
الصورتان :اليونيدو

اإلحصاءات
ال يمكن للبحوث واملشورة السياساتية أن تكون سليمة إالّ إذا
ارتكزت عىل قاعدة إحصائية موثوقة .ويف عام  ،2011واصلت
اليونيدو مجع البيانات املتعلقة بمؤرشات رئيسية لإلحصاءات
الصناعية ،ونرشت منتجاهتا اإلحصائية يف كل أنحاء العامل .وكام
تم مجع البيانات بالتعاون مع
هي احلال يف السنوات املاضيةَّ ،
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .ولدى اليونيدو
والية دولية أسندهتا إليها اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة فيام
خيص مجع اإلحصاءات الصناعية وتصنيفها ونرشها عىل الصعيد
العاملي .وقد جرى التح ُّقق من البيانات ال ُقطرية الواردة من
املكاتب اإلحصائية الوطنية ،واستكامهلا بتقديرات اليونيدو،
وحتسينها من حيث مقارنتها الدولية .وجيري تعميم البيانات
بنرش احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية (انظر أدناه)،
وإنتاجها عىل أقراص ُمدجمة ،وبالوصول إلكرتوني ًا إىل َّ
امللخصات
اإلحصائية ال ُقطرية املتاحة عىل املوقع الشبكي لليونيدو .ويف إطار
الربنامج الدويل لتبادل البيانات ،جيري أيض ًا تعميم اإلحصاءات
التي تُنتجها اليونيدو َعبرْ بوابة بيانات األمم املتحدة (،)UNdata
وهي خدمة بيانات جديدة قائمة عىل شبكة اإلنرتنت ،أطلقتها
الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة ،التابعة إلدارة الشؤون
االقتصادية واالجتامعية.
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لقد ُأ ِعدَّ ت اجلداول اإلحصائية للسنوات األخرية و ُع ِرضت
يف أحد املنشورات الرئيسية لليونيدو ،وهو احلولية الدولية
لإلحصاءات الصناعية ،التي تُعتبرَ املنتج اإلحصائي الرئييس
لليونيدو .واحلولية الدولية ،التي نرشهتا اليونيدو ودار نرش
إدوارد إلغار املحدودة يف آذار/مارس ،قدَّ مت جمدد ًا لالقتصاديني
ومقرري السياسات وأوساط األعامل التجارية
واملخططني
ِّ
إحصاءات عاملية النطاق عن مستويات األداء واالجتاهات الراهنة
يف قطاع الصناعات التحويلية .ويمكن استخدام احلولية األخرية،
األكثر شمولية من األعداد السابقة ،يف حتليل أنامط النمو واالجتاهات
الطويلة األمد ذات الصلة ،فض ً
ال عن أنامط التغيري اهليكيل واألداء
الصناعي يف الصناعات ٍّ
ُيس املقارنات
كل عىل حدة .كام أهنا ت رِّ
ويضم
الدولية املتعلقة بنشاط التصنيع والتطوير واألداء الصناعيني.
ُّ
ومفصلة مستقاة من دراسات
ستكملة
مجُ َ َّلد عام  2011معلومات ُم
َّ
َ
استقصائية صناعية وطنية ُأجريت يف أكثر من  75بلد ًا.
وطبعة عام  2011من احلولية تقدِّ م أيض ًا تقديرات بشأن
نمو التصنيع العاملي لعام  2010يف كل منطقة فض ً
ال عن كل بلد.
ّ
ووفق ًا لتقديرات اليونيدوَّ ،
فإن قيمة التصنيع املضافة اإلمجالية عىل
الصعيد العاملي ارتفعت بنسبة  5.3يف املائة عام  ،2010وهذا
مؤرش عىل َّ
أن التصنيع العاملي يتَّجه نحو التعايف من األزمة املالية
األخرية .كام َّ
ترضر ًا باألزمة املالية
أن البلدان الصناعية األكثر ُّ
توجه ًا متنامي ًا يف اإلنتاج الصناعي منذ عام  .2009فقد
شهدت ُّ

إطالق الكتاب السنوي لإلحصاءات الصناعية يف نيودهلي ،يف آذار/مارس.
الصورة :اليونيدو

ارتفعت خمرجات تصنيعها بنسبة  3.4يف املائة عام  .2010وطوال
السنوات اخلمس عرشة املاضية ،كانت الصناعة التحويلية املحرك
الرئييس للنمو االقتصادي يف البلدان النامية ،وقد أسهمت يف حتقيق
أداء قوي يف النمو الصناعي عام  ،2010بينام تُشري تقديرات هذا
النمو يف البلدان احلديثة العهد بالتصنيع إىل تراجع طفيف .ومع
َّ
أن قيمة التصنيع ا ُملضافة للبلدان النامية ارتفعت بوترية أدنى كثري ًا
أثناء األزمة املاليةَّ ،
فإن األرقام ال تزال إجيابية؛ فقد شهد عام 2010
ارتفاع ًا حا ّد ًا وصل إىل  9.4يف املائة ،مقارنة بنسبة  2.7يف املائة عام
للهوة التي تفصل بني حصة
 .2009وقد أ َّدى ذلك إىل ردم كبري َّ
قيمة التصنيع املضافة يف البلدان الصناعية وحصتها يف البلدان
النامية .فالبلدان النامية حتظى اآلن بـِ  32يف املائة من قيمة التصنيع
املضافة عاملي ًا ،مقابل  20يف املائة قبل عرش سنوات .وقد ُصنِّفت
ثالثة اقتصادات نامية  -الربازيل والصني واهلند  -بني الصناعيني
الـ  10األوائل يف العامل .وتقدِّ م احلولية أيض ًا إحصاءات تفصيلية بشأن
هيكلة قطاعات التصنيع مصنّف ًة حسب مؤشرّ ي العاملة واملخرجات
وغريمها من املؤشرّ ات الرئيسية لإلحصاءات الصناعية.

املؤشرات الفصلية لإلنتاج الصناعي
بدأت اليونيدو يف عام  2010بجمع مؤرشات فصلية لإلنتاج
التوجهات الراهنة يف
الصناعي عىل أساس جتريبي ،بغية رصد
ُّ

تم احلصول عىل مؤرشات وطنية لع ِّينة
ّ
نمو خمرجات التصنيع .وقد ّ
طورت اليونيدو مفهوم ًا
ثم
ثانوية.
بيانات
مصادر
عرب
البلدان
من
َّ َّ
ملنشور فصيل منتظم ،يقدِّ م احلقائق واألرقام بشأن حالة التصنيع
العاملية ،وبدأت العمل عىل سلسلة جديدة من التقارير املتعلقة
لنمو إنتاج التصنيع يف كل بلد وكل قطاع،
بالتوجهات الراهنة ّ
ُّ
باالستناد إىل بيانات إنتاجية جتمعها وتنرشها املكاتب اإلحصائية
الوطنية .وسبق ذلك إعداد تقرير أو ّيل للتّح ُّقق من توافر البيانات
وفعالية األساليب اإلحصائية ا ُملستخدَ مة.

واعتبار ًا من عام ُ ،2011نشرِ ت تقارير بشأن اإلنتاج
التصنيعي العاملي لتوزيعها يف كل أرجاء العامل .وهذه التقارير،
ُكمل البيانات
التي َصدَ َرت أعدا ُدها الثالثة األوىل يف عام  ،2011ت ِّ
السنوية الواردة يف احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية .وقد
ِ
مقرري
حظيت املبادرة اجلديدة برتحيب مستخدمي البيانات ّ -
السياسات ورابطات الوسائط اإلعالمية واألعامل التجارية بشكل
نمو اإلنتاج ،أكثر حداثة
خاص  -الذين يطلبون تقيي ًام
لتوجهات ّ
ُّ
تم
ممّا يمكن تقديمه يف منشور سنوي .وقد أظهرت النتائج ،التي َّ
احلصول عليها من حتليل مؤرشات اإلنتاج الصناعيَّ ،
أن خمرجات
التصنيع العاملي شهدت انطالق ًا باهر ًا يف الربع األول من عام
 ،2011ممَّا يشري إىل التعايف من األزمة املالية األخرية؛ لك َّن هذه
العملية تع َّثرت منذ الربع الثاين ،ويعود ذلك يف معظمه إىل تدهور
احلالة املالية يف بلدان منطقة اليورو.
تقرير اليونيدو السنوي 2011
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التصنيف الصناعي الدويل املوحّد
جلميع األنشطة االقتصادية
َّ
املوحد جلميع األنشطة االقتصادية
إن التصنيف الصناعي الدويل
َّ
(التصنيف الصناعي الدويل) هو التصنيف املرجعي الدويل لألنشطة
اإلنتاجية يف إطار األمم املتحدة ،واألداة األساسية لدراسة الظواهر
االقتصادية ،وتدعيم املقارنة الدولية للبيانات ،وتقديم إرشادات
بشأن إجراء التصنيفات الوطنية وتعزيز تطوير النظم اإلحصائية
الوطنية السليمة .وتَستخدم بلدان العامل هذا التصنيف ،الذي ُأقر
َّأول ما ُأ ّقر يف عام  ،1948بصفته نظام حتليل ألنشطتها الوطنية ،أو
طورت تصنيفات وطنية منبثقة عنه .وقد جرى تنقيحه أربع مرات
َّ
منذ نشأته .والتنقيح األخري هو خالصة عملية استعراض دامت
عدة سنوات ،وشملت مسامهات من خرباء عديدين يف التصنيفات
ومستخدمني هلا يف أرجاء العامل.

ويف عام  2011بدأت اليونيدو العمل بالتعاون
الوثيق مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،
ومع مكاتب إحصائية وطنية خمتلفة ،عىل تنفيذ التنقيح 4
للتصنيف الصناعي الدويل .وقد ُنشرِ ت اجلداول ال ُقطرية
ِ
املستخدمة هلذا التنقيح يف احلولية الدولية لإلحصاءات
األوىل
الصناعية لعام  .2011ويف أعقاب إعادة تصميم قاعدة
البيانات ،جرى تعديل برنامج التطبيقات احلاسويب جلمع
البيانات ،والتح ُّقق منها وحتويلها وتعميمها الستيعاب
املعلومات يف التنقيح  4للتصنيف الصناعي الدويل .وحالي ًا،
هناك املزيد واملزيد من البلدان ،بام فيها أغلبية بلدان منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،تقدِّ م البيانات يف
الصيغة اجلديدة؛ وستشمل طبعة عام  2012من احلولية
الدولية لإلحصاءات الصناعية أكثر من  40جدوالً ُقطري ًا يف
التنقيح  4للتصنيف الصناعي الدويل.

إنّ والية اليونيدو ال تنحصر في الحفاظ على قاعدة بيانات إحصائية دولية ،بل تشمل
كذلك تبادل خبراتها مع الدول األعضاء.
وهتدف اخلدمات اليت تقدّمها اليونيدو يف جمال اإلحصاءات
إىل بناء القدرة اإلحصائية لتلك الدول ،مبا يشمل تدعيم
املهارات يف املكاتب اإلحصائية ،ووزارات الصناعة
واملؤسسات املعنية األخرى .ويشمل التدريب املقدَّم
مواضيع منها اإلحصاءات الصناعية ،وسجالّت األعمال
التجارية ،والتعدادات والدراسات االستقصائية الصناعية،
واملؤشرات القصرية املدى لإلحصاءات الصناعية وتوزيع
البيانات وحتليلها.
واستجابة لطلب وزارة الصناعة اللبنانية ،أطلقت اليونيدو
عام  2004مشروعاً إلجراء عملية املسح األوىل ملؤسسات
الصناعة التحويلية يف البلد ،وإرساء نظام قاعدة بيانات
صناعية يف الوزارة .وقد ح ّقق املشروع نتيجة ناجعة يف عام
 ،2011بنشر دراسة إحصائية للقطاع الصناعي ،أُعدّت
بالتعاون بني اليونيدو ووزارة الصناعة ورابطة الصناعيني
اللبنانيني ،وشارك فيها أكثر من  7 000مؤسسة تصنيعية.
و تضمّ الدراسة جزءاً وصفياً جلميع الصناعات املشمولة
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بعملية املسح ،وحتليالً مفصّالً ألكثر من  4 000مؤسسة
تصنيعية كبرية .وتؤ ّكد الدراسة أنّ الصناعة التحويلية
نشاط رئيسي لالقتصاد اللبناني ،وأهنا تش ّكل حنو  10يف
املائة من الناتج احمللي اإلمجايل .وعلى صعيد املؤسسات
الكربى ،أظهرت الدراسة أنّ إنتاج األغذية واملشروبات هو
القطاع التصنيعي األوسع ،حيث يش ّكل  26.9يف املائة من
القيمة املضافة و 25.3يف املائة من العمالة الصناعية.
وقد نوّه ممثل رابطة الصناعيني اللبنانيني بالتعاون املثمر
بني القطاعني العام واخلاص ،وبالدعم التقين من اليونيدو
يف إجراء هذه الدراسة .وجيري النظر حالياً يف متديدٍ
للمشروع هبدف بناء قدرات حتليلية يف وزارة الصناعة.
وغداة إمتام املشروع ،عُرِضت الدراسة يف حلقة دراسية
َّ
نظمتها اليونيدو يف بريوت يف أيار/مايو ملمثلي القطاعني
العام واخلاص .وقد ُزوّد املشاركون بتقرير حتليلي مستند
إىل قاعدة البيانات فضالً عن بيانات قابلة للمقارنة دولياً
بشأن القطاع الصناعي.

واالنتقال إىل تصنيف جديد عملية طويلة ومع َّقدة ،ألهنا
تشمل فعلي ًا كل جوانب جتميع اإلحصاءات ذات الصلة وطريقة
عرضها .وتكييف التصنيف الصناعي الدويل تبع ًا خلصائص
االقتصاد الوطني ،مع احلفاظ عىل قابليته للمقارنة الدولية،
يستلزم مراعاة عدد من القوانني .ومثالي ًا ،ينبغي للبلدان أن
تكون قادرة عىل تقديم البيانات وفق ًا للتصنيف الصناعي الدويل
همة
عىل مجيع مستويات التصنيف ،ألغراض املقارنة الدولية ،و َم َّ
اليونيدو هي مساعدة البلدان عىل حتقيق هذا اهلدف كلام دعت
احلاجة إىل تلك املساعدة.

البحوث املواضيعية
يكمن يف جوهر برنامج اليونيدو البحثي املن َّقح حتليل ألنامط التغيري
اهليكيل .وإذ تستفيد اليونيدو من قاعدة بياناهتا الشاملة بشأن قيمة
التصنيع املضافة ،التي تغطي  120بلد ًا طوال فرتة  43عام ًا ،فقد
باتت يف وضع فريد يتيح هلا املسامهة يف تطوير االقتصادات اإلنامئية،
وحتفيز املناقشة العاملية بشأن التنمية الصناعية .وينبثق عماَّ تقدَّ م
نوعان من البحوث التطبيقية ذات الصلة ،مها بالتحديد بحوث
بشأن حُمدِّ دات ومعامل التغيري اهليكيل نحو كفاءة املوارد والصناعة
تنوع اخليارات التي تواجهها البلدان
اخلرضاء ،وبحوث بشأن ُّ
خرجات
املصدِّ رة للسلع َّ
األولية .وكال النوعني ،اللذين أنتجا ا ُمل َ
املفصلة أدناه ،يؤ ِّديان دور ًا رئيسي ًا يف النقاش اجلاري
والرشاكات
َّ
بشأن التنمية استعداد ًا ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ،الذي
س ُيع َقد يف ريو دي جانريو ،الربازيل ،يف حزيران/يونيه .2012
وقد نرشت اليونيدو يف عام  ،2011كجزء من برناجمها
للبحوث االسرتاتيجية 15 ،ورقة عمل أعدَّ ها خرباء بارزون لدى
جمموعة من املؤسسات األكاديمية واالقتصادية ،بام فيها مؤسسة
كاتاالن للبحوث والدراسات العليا (إسبانيا) ،ومعهد فراوهنوفر
للنُّ ُظم والبحوث املبتكَرة (أملانيا) ،وجامعة جادافبور (اهلند)،
ومعهد التنمية وراء البحار (اململكة املتحدة) ،ومركز بحوث
السياسات الدولية (كندا) ،وجامعة كيب تاون (جنوب أفريقيا)،
وجامعة سوسيكس (اململكة املتحدة) ،فض ً
ال عن املدرسة التجارية
العاملية التابعة للمعهد األورويب إلدارة األعامل .وتناولت ثالث
عرشة ورقة من أوراق العمل اجلوانب املختلفة لكفاءة الطاقة؛
و ُعنيت ورقة عمل بالسلع من أجل التنمية الصناعية (يرد وصفها
أدناه) ،وعاجلت أخرى السياسات الصناعية من أجل الرخاء.
وعادت السياسات الصناعية بقوة إىل األوساط األكاديمية
والسياساتية يف السنوات القليلة املاضيةْ ،
وإن يكن طابعها قد
تغيرَّ  ،إذ أصبحت أكثر اسرتاتيجية وتشاركية ،وأكثر استناد ًا
توجه ًا نحو النتائج .وانطالق ًا من هذا التفكري
إىل األدلة وأكثر ُّ
اجلديدَّ ،
فإن ورقة العمل ا ُملعن َْونة السياسات الصناعية من أجل

الرخاء :التعليل والنهج َت ْع ِرض مربرات أنشطة اليونيدو الناشئة
املحتملة التي
يف جمال السياسات الصناعية؛ وحتدِّ د اخلدمات
َ
يمكن للمنظمة تقديمها يف مراحل خمتلفة من تقرير السياسات،
وتعرض ثالثة أنامط تشغيلية خلدمات اليونيدو :املشورة ،والتيسري
وبناء القدرات.

لقد ُأ ِ
طلق يف عام  2011مرشوع بحوث جديد مدّ ته ثالث
سنواتُ ،يركِّز عىل إجراء تغيري هيكيل يرمي إىل حتقيق أولويات
الصناعة اخلرضاء يف بلدان رابطة أمم جنوب رشق آسيا (آسيان).
وقد ُع ِقدت اجتامعات فريق خرباء يف آذار/مارس ،ومتوز/
يوليه وترشين الثاين/نوفمرب ،الختاذ قرارات بشأن اسرتاتيجيات
املرشوع واجلدول الزمني للسنوات الثالث املقبلة .واملرشوع هو
نتاج تعاون بني اليونيدو ومعهد البحوث االقتصادية آلسيان
ورشق آسيا ومعهد االقتصادات النامية التابع للمنظمة اليابانية
للتجارة اخلارجية .وقد ُعني اجتامع آذار/مارس الذي دام يومني
بتعزيز مفهوم االقتصاد األخرض يف رشق آسيا والدول األعضاء يف
ٍ
تبادل للخربات يف جمال االرتقاء بالقدرات التنافسية
آسيانَ ،عبرْ
والقدرات اإلبداعية املحلية .واتفق خرباء ينتمون إىل املنظامت
الثالث عىل َّ
أن تطوير الصناعة اخلرضاء والتغيري اهليكيل يسريان
يد ًا بيد .وخلصوا إىل َّ
النمو االقتصادي املستدام يف بلدان املنطقة
أن
ّ
يعتمد عىل أوجه التآزر بني أولويات التنمية وتنفيذ إجراءات تكفل
كفاءة استخدام الطاقة وفعالية استخدام املوارد.

وستنتج عن املرشوع توصيات سياساتية مستندة إىل األدلة،
وسيزود
تتصدَّ ى لتحديات حمددة يف كل بلد من بلدان آسيان.
ِّ
بم َ
دخالت سياساتية ،من خالل اجتامع كبار
املرشوع رسمي ًا آسيان ُ
قمتها.
مسؤوليها االقتصاديني ،واجتامعات وزراء اقتصادها ومؤمتر ّ
وستُع َقد منتديات سياساتية أثناء املرشوع الثالثي السنوات ،لتيسري
إجراء حوارات منتظمة وتَل ِّقي ُم َ
مقرري
دخالت وتعقيبات من ِّ
السياسات مبارشة.
للنمو
ويف عام  ،2011اتفقت اليونيدو واملؤسسة العاملية
ّ
رتكة بشأن تأثري
األخرض يف مجهورية كوريا عىل إجراء بحوث مش َ
التنمية الصناعية اخلرضاء عىل العاملة ،وخاصة بشأن ما إذا كانت
اجلهود اجلارية ،الرامية إىل أن حيقق النمو األخرض تنمية صناعية
تتسم بكفاءة استخدام املوارد وتعزز كميات أقل من الكربون،
ستؤ ّدي إىل توليد فرص عمل جديدة عىل نحو مستدام .ويفرتض
أن تؤ ّدي النتائج والتوصيات السياساتية التي سيفرزها مرشوع
ومقرري السياسات،
البحوث ،إىل متكني من ِّظمي املشاريع
ِّ
املعنيني بالتنمية الصناعية اخلرضاء ،من فهم آفاق إجياد فرص
عمل واالحتامالت والقيود املتعلقة بإجيادها ،فض ً
ال عن الظروف
الرضورية الستثامرات ناجحة .ويبدأ املرشوع الذي يستغرق سنة
واحدة يف مطلع عام .2012
تقرير اليونيدو السنوي 2011
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سلسلة من هذا المنشور الرئيسي لليونيدو.

وهذا املنشور اجلديد الذي صدر يف أواخر عام  ،2011سيُطرَح
رمسياً يف القمّة العاملية لطاقة املستقبل ،املقرّر عقدها يف
أبو ظبي يف كانون الثاني/يناير  .2012والتقرير املعنوَن كفاءة
الطاقة الصناعية لتحقيق الثروة املستدامة :اغتنام املكاسب
البيئية واالقتصادية واالجتماعية ،يفرتض أنّ رفع كفاءة الطاقة
الصناعية هو أحد أكثر املسالك الواعدة املؤدّية إىل تنمية صناعية
مستدامة يف العامل قاطبة ،وال سيّما يف البلدان النامية .وتبقى
الصناعة من أكثر القطاعات استهالكاً للطاقة ،مع أنّ مسامهتها
يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي أدنى من نصيبها العاملي من
استهالك الطاقة .وترتاوح نسبة التحسّن التقديرية احملتملة يف
كفاءة العمليات الصناعية بني  25و 30يف املائة .وهذا يعين أنَّ
اعتماد أفضل التكنولوجيات املتاحة وما يتصل هبا من ممارسات
جتارية وهندسية ،قد يُم ّكن الصناعة يف هناية املطاف من خفض
انبعاثات غازات الدفيئة ،ومكافحة تغيّر املناخ بالتزامن مع احلدّ
من امللوّثات األخرى .وميكن إعادة توجيه مُدّخرات الطاقة حنو
تلبية االحتياجات االجتماعية املتعلقة باحلصول على الطاقة،
وهي احتياجات ماسّة جداً يف البلدان النامية ،كما ميكنها أن
تساعد الشركات يف كل مكان على حتسني عائداهتا.
ويذكر التقريرُ املزيدَ من األدلة على أنّ البلدان املتقدّمة -
اليت تستهلك معظم الطاقة  -قد حسّنت كفاءة طاقتها يف

املشورة السياساتية الصناعية
َّ
إن اليونيدو ،بخدماهتا االستشارية السياساتية ،يف وضع جيعلها
تُقدِّ م لدوهلا األعضاء املشورة االسرتاتيجية بشأن وسائل ترسيع
التنمية الصناعية وزيادة قدرة صناعاهتا التنافسية .ومن جهة أوىل
تكمن هذه املشورة يف تدعيم اسرتاتيجيات التصنيع املستدام
الص ُعد العاملية واإلقليمية وال ُقطرية ،باالستناد إىل البحوث
عىل ُ
وم ِّركيه.
االقتصادية التطبيقية املتعلقة بأنامط التغيري اهليكيل حُ
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بصفته جزءاً من

السنوات الـ 20املاضية .كما أنّ البلدان النامية الكربى أدركت
أمهية تعزيز الكفاءة يف مرحلة مب ّكرة من عملية التصنيع،
وبدأت تعتمد تكنولوجيات وتدابري أخرى أفضت إىل مكاسب
غري مسبوقة يف كفاءة الطاقة .والبلدان النامية املنخفضة
الدخل واملتوسطة الدخل ،اليت يتزايد تدرجيياً إسهامها يف
اإلنتاج الصناعي العاملي ،تبحث أيضاً عن وسائل تعطيها طاقة
أكثر كفاءة.
ويرى التقرير أنّ املدخل إىل إدامة هذه املكاسب يبقى التغيّر
التكنولوجي الصناعي ونظام احلوافز االقتصادية والسياسية
ذات الصلة .ويذكر أنَّ جتاوز العقبات أمام كفاءة الطاقة الصناعية
سيستدعي اختاذ تدابري تتعلق بالسياسات العامة.
ويدعو التقرير إىل إجراء حبوث تطويرية تعاونية دولية،
وإنشاء مراكز لتبادل املعلومات ،بغية حتديد أفضل املمارسات،
ومقارنة أداء التكنولوجيات املختلفة يف ظ ّل ظروف متنوّعة.
ومبا أنّ اعتماد تكنولوجيات الطاقة ذات الكفاءة يشمل
اكتساب قدرات تكنولوجية أكثر تطوراً ،فإنّ التقرير يُشري إىل
الوسائل اليت ميكن هبا للمجتمع الدويل أن يُسهم يف تطوير
القدرات .كما يناقش التقرير احلاجة إىل وضع إطار متطوّر
جداً يكفل التمويل الدويل لكفاءة الطاقة الصناعية.

ومن جهة أخرىُ ،يقدَّ م الدعم للدول األعضاء ،لضامن امتالكها
القدرات الكافية لتصميم سياسات واسرتاتيجيات تصنيعية

ثم تنفيذها.
مستدامة ّ

ويف أيلول/سبتمرب ،أصدرت اليونيدو نرشة بعنوان:

السياسات الصناعية من أجل الرخاء :الدعم االسرتاتيجي
الذي تقدّ مه اليونيدو ،توضح النهج االسرتاتيجي للمنظمة جتاه
السياسات الصناعية .كام ُأنتِجت نرشة من َّقحة لربنامج الذكاء

عملية وضع السياسات االستراتيجية الصناعية
التشخيصS
ISONGAID

الصناعية lواألداء
القدرات airtsudni
	تقييمfo tnems
•• sessA
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• تحديد القطاعات الرئيسية
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edive
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التصميم
NGISED

التقييمNO
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•

• ,noitatpada ,noitaunitnoC
وتكييفهاs
ّالتnoitnevre
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assec

وإيقافها

السمة املميّزة:

اإلجازةNOIT
AMITIGEL
+
+
الرصدGNI
ROTINOM

:citsiretcarahC
والمرونةytilibi
التعديل xelf dna
tnemtsujda

السياساتيةstne
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•• fiitnedI
وموارد التمويل
secruoser dna stnemeriuqer

السمة املميّزة:

:citsiretcarahC

والبراغماتيةmsita
التفكيرmgarp dna
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التنفيذNOITA
TNEMELPMI
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• تدبير الموارد
• secruoser fo tnemerucorP
ّالتsnoitnevretn
التدnخi fo
تنسيقoitan
•• idrooC

ّزة::
املمiيcits
السمةretc
arahC
النتائجno
نحوitatne
جّهiro s
tlu
ser
التو

الصناعي االسرتاتيجي ،حظيت برتحيب عظيم خاصة من جانب
بلدان الرشحية الدنيا من فئة الدخل املتوسط.

ومن املعامل البارزة أثناء عام  ،2011إطالق معهد تنمية
القدرات التابع لليونيدو يف ترشين األول/أكتوبر .ويم ّثل

هذا املعهد إحدى أهم أدوات املنظمة لبناء القدرات يف الدول

األعضاء عىل التصميم واإلدارة الف ّعالة لعملية التنمية الصناعية.
وهو هيدف إىل إثراء نوعية السياسات الصناعية بتوليد موارد

املعرفة ذات املعايري العاملية وتعميمها وتبادهلا ،وبناء قدرات
الدول األعضاء من أجل التنمية الصناعية املستدامة ،واحلدّ من

“امللمح اخلاص” يف هناية
النمو االقتصادي (انظر
الفقر وترسيع
ّ
َ

هذا الفصل).

وشهد شهر متوز/يوليه نرش تقرير عام  2011بشأن
التنمية االقتصادية يف أفريقيا ،الذي ُأ ِعدَّ بالتعاون بني اليونيدو
ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) .والتقرير،
تقرير اليونيدو السنوي 2011
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ا ُملعن َْون فرعي ًا تعزيز التنمية الصناعية يف البيئة العاملية اجلديدة،
وتوجهات
يلفت االنتباه إىل التنمية الصناعية اإلقليمية الناشئة
ُّ
رتك من خربة
السياسة العامة .وقد استفاد هذا املرشوع املش َ
اليونيدو واألونكتاد لتحليل األداء الصناعي والقدرات لدى
البلدان األفريقية ،وحتديد املسارات املستقبلية املمكنة نحو التنمية
الصناعية املستدامة .ويدعو التقرير إىل اتباع هنج اسرتاتيجي حيال
السياسات الصناعية ُيشدِّ د عىل االستدامة االقتصادية واالجتامعية
ِ
تسليطه الضوء عىل أن نجاح التصنيع
والبيئية .وجتدر مالحظة
األفريقي يتوقف عىل اتباعه تصميمه الفريد اخلاص به ،املدعوم
خصيص ًا له ،تُدرك الظروف املحلية
بسياسات صناعية ُم َعدَّ ة ّ
وحتدِّ د اإلمكانات غري املست َغ َّلة .وهذا منسجم مع إدراك َّ
أن ال َّت َبنِّي
ال ُقطري لالسرتاتيجيات والسياسات اإلنامئية أمر أسايس لفعالية
التنمية واستدامتها.
وبالتعاون مع املعهد الكوري لالقتصاد الصناعي والتجارة
ووزارة املعارف االقتصادية ،استضافت اليونيدو حلقة دراسية
ُن ّظمت يف سيول يف ترشين الثاين/نوفمرب حول موضوع تصنيع
أفريقيا والرشاكة مع كوريا .وناقش املشاركون إنشاء منتدى
لتقاسم املعرفة من شأنه أن يشجع الرشاكة بني القطاعني العام
واخلاص يف صياغة سياسات وإجراءات حديثة ،بالتشارك مع
بلدان أفريقية .وسيجمع املنتدى بني خرباء من منظامت دولية مثل
اليونيدو والصندوق املشرتك للسلع األساسية ،فض ً
ال عن خرباء
من القطاع اخلاص .وتناول املشاركون أيض ًا سبل إتاحة فرص
إقامة الشبكات بني أصحاب املصلحة الداخليني واألجانب يف
التنمية الصناعية ألفريقيا .وقبل انعقاد احللقة الدراسية ،أبرمت

اليونيدو واملعهد الكوري لالقتصاد الصناعي والتجارة اتفاق ًا
للبحث املشرتك بشأن نهُ ُج واسرتاتيجيات التنمية الصناعية
للبلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية.
وستتيح الرشاكة اجلديدة تبادل بيانات ومعلومات تتعلق بالتنمية
الصناعية وسيتعاون موظفو املنظمتني عىل إجراء دراسات حول
التنمية الصناعية.
ويف أيار/مايو حرضت اليونيدو مؤمتر حوار السياسات
الرفيع املستوى بشأن سياسات التصنيع واسرتاتيجيته جلامعة
رشق أفريقيا ،الذي ُعقد يف نريويب ،وقدَّ مت عرض ًا إيضاحي ًا لنهج
املنظمة االسرتاتيجي حيال تقرير السياسات الصناعية .وكان
منتدى إلرشاك أصحاب املصلحة من القطاعني
هدف املؤمتر توفري
ً
العام واخلاص يف وضع سياسات واسرتاتيجيات وبرامج تصنيعية
منسقة إقليمي ًا .وقد أسهمت اليونيدو ،بصفتها رشيك ًا ق ِّي ًام جلامعة
َّ
رشق أفريقيا ،يف رسم سياسات التصنيع واسرتاتيجيته ،وشاركت
يف إعداد املرشوع النهائي هلام يف اجتامع خرباء ُعقد يف كامباال
يف ترشين األول/أكتوبر .وقد أفىض ذلك إىل إبداء أمانة مجاعة
رشق أفريقيا اهتام َمها ،بتعميق تعاوهنا مع اليونيدو يف جمال تقرير
السياسات الصناعية اإلقليمية ،وال س ّيام يف ما يتعلق بمتطلبات
تنمية القدرة التحليلية واملؤسسية لتلك اجلامعة.
وقد َد َعت اجلامعة اإلنامئية للجنوب األفريقي اليونيدو
إىل اإلسهام يف حلقة عملها اإلقليمية بشأن سياسات التنمية
الصناعية واسرتاتيجياهتا ،التي ُع ِقدت يف ترشين الثاين/نوفمرب
بعر ٍ
ض إيضاحي ألهم عنارص
يف جوهانسربغ ،جنوب أفريقياْ ،

النفط خادمٌ للصناعة ،ال بدي ٌل لها
وحّدت اليونيدو ووزارة التجارة والصناعة يف غانا قوامها
معاً يف آذار/مارس ،الستضافة مؤمتر دام يومني بشأن
السياسات العامة حتت عنوان “التنافسية والتنوّع :التحديات
االسرتاتيجية يف اقتصاد غينّ بالنفط” .واستقطب املؤمتر
مسؤولني حكوميني ،وباحثني وخرباء أعمال جتارية يف صناعة
النفط والغاز ،وتَ َ
ضمّن جلسات مناقشة مفتوحة اجتذبت
حضوراً واسعاً ،ودوّت أصداؤها بقوة يف الصحافة الوطنية،
وجلسات مغلقة لكبار مقرّري السياسات يف غانا .وكان أحد
املواضيع اهلامة اليت نوقشت ،التأثري الذي ميكن أن يرتكه
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اكتشاف احتياطيات نفطية كربى على الصناعة القائمة يف
البلد ،فضالً عن تأثريه على سياسات التنمية الصناعية .ورُئِي
أنّ من احملتّم تفادي ما يُسمّى “لعنة املوارد” ،أي الظاهرة
الشائعة اليت تُ ْفضي فيها زيادةُ استغالل املوارد الطبيعية إىل
نقص الكفاءات االقتصادية وتزايد اجلشع املايل السياسي.
وأ ّكد املشاركون أ ّنه يتعيّن على البلدان األفريقية أن تضمن أ ّال
تقضي الثروة اجلديدة على الفرص القائمة ،بل أن تصبح تلك
البلدان يف وضع يُتيح هلا تنوعاً يتجاوز حدود النفط والغاز.

السياسات واالسرتاتيجيات الصناعية .ويف الشهر نفسه التمست
اجلامعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا مساعد َة اليونيدو
بشأن مبادرة إقليمية متعلقة بالسياسات الصناعيةُ ،يتو َّقع أن يبدأ
تنفيذها يف النصف األول من عام  ،2012يف إطار مرشوع ممُ َ َّول
من االحتاد األورويب.
ويف عام  ،2011أمىض موظفو اللجنة االقتصادية ألمريكا
مقر اليونيدو
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي عدة أشهر يف ِّ
للتعرف عىل أعامل املنظمة بشأن التغيري اهليكيل واإلحصاءات
ُّ
الصناعية .وكان ذلك جزء ًا من رشاكة جديدة هامة هتدف إىل تعزيز
ُّ
التنوع الصناعي يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيَ ،عبرْ
رتكة والدعم ،وإعداد التدابري السياساتية الصناعية
البحوث املش َ
وتنظيم املنتديات اإلقليمية والعاملية .وأعدَّ باحثو اليونيدو واللجنة
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي مع ًا مرشوع
التنوع الصناعي يف أمريكا الالتينية ،سينا َقش يف اجتامع
تقرير بشأن ُّ
املقرر عقده يف ريو دي جانريو ،الربازيل ،يف
مشرتك للجانبني ،من َّ
عام  .2012وجيري تنظيم هذا االجتامع مع مرصف التنمية الربازييل
ٍ
بدور رئييس يف حتفيز توسيع
الذي قام ،منذ إنشائه عام ،1952
مقرري
الصناعة والبنى التحتية يف الربازيل.
وسيضم االجتامع ّ
ّ
السياسات واألكاديميني من البلدان الصناعية والبلدان املصنِّعة بغية
حتديد االجتاهات االسرتاتيجية للتنوع الصناعي يف املنطقة.
ون َّظمت اليونيدو حدث ًا جانبي ًا أثناء الدورة التاسعة والثالثني
ملجلس التنمية الصناعية يف حزيران/يونيه بشأن “االستفادة
التنوع الصناعي” .فأدىل وزير
القصوى من طفرة السلع :مسألة ُّ
التجارة والصناعة يف غانا ،ووزير الصناعة والطاقة والتعدين
يف أوروغواي ،واألمني التنفيذي السابق ل َّلجنة االقتصادية
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي واملدير العام لليونيدو
بمالحظاهتم وأفكارهم بتوجيه الوسيط ،رفائيل كابلينسكي،
من اجلامعة املفتوحة يف اململكة املتحدة .وقد ُأتيحت للربوفيسور
تنوع
كابلينسكي الفرصة لعرض أعامله مع اليونيدو ،بشأن موضوع ُّ
اسرتاتيجيات البلدان املصدِّ رة للسلع ،املب يف نرشة ُأ ِ
صدرت عام
ينَّ
 2011بعنوان سلع التنمية الصناعية :تنشيط الصالت.
وقد نوقش املوضوع ثانية يف عام  2011عىل مائدة مستديرة
حمرك
يف املؤمتر العام بعنوان “اسرتاتيجيات التنويع االقتصاديِّ :
رئييس لثورة صناعية جديدة يف أفريقيا” .وكانت هناك ورقة مناقشةٍ
أعدَّ ها هيلمت آيش ،الذي كان آنذاك أستاذ ًا لالقتصاد والعلوم
السياسية واالجتامعية يف أفريقيا ،لدى جامعة ليبزيغ يف أملانيا،
ومدير ًا إداري ًا ملعهد الدراسات األفريقية.
ويف عام ُ ،2011قدِّ مت خدمات استشارية يف جمال
السياسات العامة يف عدد من البلدان ،بينها مجهورية تنزانيا املتحدة،
مجهورية الكونغو الديمقراطية ،الرأس األخرض ،زمبابوي ،غامبيا،

وفييت نام ،كوت ديفوار ،وكولومبيا ومنغوليا .فقد قدَّ مت اليونيدو
يف هذه البلدان جمموعة من اخلدمات تشمل تقييم االحتياجات،
ٍ
وحدات
واستعراض مشاريع السياسات الصناعية ،ودعم إنشاء
للخربات الصناعية ودعم الوزارات يف صياغة االسرتاتيجيات
والسياسات الصناعية وتنفيذها.
وإذ استفادت اليونيدو من جتربتها وخربهتا الواسعتَني يف
مقرري السياسات،
بناء القدرات عىل التحليل االقتصادي لدى ّ
فقد دأبت عىل مساعدة وزارة الصناعة والتجارة يف فييت نام عىل
تعزيز قدراهتا الداخلية ،بغية النهوض بعملية وضع السياسات
دربت اليونيدو جمموعة
الصناعية .ويف غضون عام َّ ،2011
خمتارة بعناية من املتخصصني الشباب يف التحليل الصناعي،
والتحليل القطاعي للتنافسية وحتليل سالسل القيمة .وقد غ َّطت
النامئط التدريبية منهجية اليونيدو لتحليل القطاع الصناعي
ُبر َّمته ،فض ً
ال عن التحليل القطاعي وحتليل سالسل القيمة،
مع تركيز شديد عىل التنافسية التجارية .ويف أعقاب التدريب
شكَّلت اليونيدو فريق ًا معني ًا بالقدرة التنافسية الصناعية داخل
الوزارة ،لرصد األداء الصناعي والتجاري بشكل دائم ،وإعداد
تقرير بشأن التنافس الصناعي يف فييت نام ،وإجراء حتليالت
قطاعية وأخرى لسالسل القيمة ،وإعداد نرشات معلومات
موجزة بشأن املواضيع اجلوهرية ذات العالقة االسرتاتيجية
بالتجارة والصناعة يف فييت نام .وقد صدر التقرير األول للبلد
بشأن القدرة التنافسية “تقرير التنافس الصناعي يف فييت نام لعام
 ” 2011يف كانون األول/ديسمرب .وهو يقدِّ م إطار ًا مفاهيمي ًا
يساعد عىل استيعاب دوافع التنافس الصناعي ،مصنِّف ًا صناعات
فييت نام يف السياق الدويل ،وحمدِّ د ًا العقبات الصناعية التي
وموجه ًا توصيات حمددة إىل قادة
يمكن معاجلتها بالسياسات،
ِّ
ملقرري السياسات يف صياغة
البلد .والتقرير يشكِّل أداة رئيسية ّ
سياسات صناعية وجتارية تتصدّ ى للتحديات والوقائع اجلديدة
ِ
املتالحقة اخلُطى يف البلد .وإذ يستفيد التقرير
للتنمية الصناعية
من املنهجية الراسخة لليونيدو فإنه يركِّز عىل قطاع التصنيع
للمساعدة يف حتديد جماالت التدخل الرئيسية ،بغية تعزيز التنافس
الصناعي .وهو يقارن األداء الصناعي لفييت نام ببلدان أخرى
يف املنطقة ،ويس ِّلط الضوء عىل املسارات االسرتاتيجية لرتسيخ
عملية التصنيع يف فييت نام.
وأصدرت اليونيدو منشور ًا فصلي ًا جديد ًا يف عام .2011
َ
موجز السياسات
ويعرض
املسائل اجلوهري َة بعبارات غري تقنية
ُ
مقرري السياسات .وقد ركَّز العدد األول ،الذي ظهر
كأداة تُفيد ّ
يف ترشين الثاين/نوفمرب ،عىل آفاق التنمية االقتصادية يف أفريقيا،
ص األداء الصناعي لبلدان أفريقية خمتلفة.
و َف َح َ
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“ستكون هناك حاجة إلى حلول جديدة ومبت َكرة للتغلّب على
التحدّيات اإلنمائية ،بينما نحن نقترب من عام  .2015وتقدّم شبكات الرخاء
توصيات راسخة بشأن تلك الحلول في مجال التنمية والقطاع الخاص”.
صوفي دي كاين ،مديرة صندوق تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية

الشبكات املعرفية:
مبادرة جديدة:
يف قطاع التنمية بشكل خاص ،تُدرك املنظامت أنَّه يتعينَّ عليها
أن تتناول املعلومات وتتبادهلا بفعالية أكثر ،وأن تتع َّلم التك ُّيف
مع الظروف اخلارجية برسعة أكرب ،بغية معاجلة الوقائع امليدانية
املع َّقدة والصعبة غالب ًا .ويشكِّل عدد من العوامل  -املسافة
املقر واملكاتب اإلقليمية ،والفرص الضائعة للتع ُّلم
بني
ِّ
من اإلخفاقات وارتفاع معدل تناوب املوظفني ،وال سيام
املستشارين  -بعض املجاالت الرئيسية التي يمكن فيها إلدارة
املعارف وتبادل االسرتاتيجيات أن ترتك آثار ًا بارزة عىل قدرة
منظمة ما وفعاليتها .كام يمكنها أن تفيد الوكاالت اإلنامئية
املعنية ببحوث مماثلةَ ،عبرْ تفادي ازدواجية اجلهد.

والتقرير املعنون شبكات من أجل الرخاء :حتقيق األهداف
اإلنامئية من خالل تبادل املعارف ،هو جزء من مبادرة لليونيدو،
وموهلا الصندوق اإلسباين لتحقيق األهداف
ُط ِّورت يف عام َّ ،2011
اإلنامئية لأللفية بغية إرساء نظام معريف عاملي لتنمية القطاع اخلاص.
سس
ويريس التقرير ،الذي صدر يف ترشين الثاين/نوفمرب يف فييناُ ،أ َ
وضع توصيات سياساتية تساعد البلدان النامية عىل اكتساب
املعارف املتعلقة بتطوير القطاع اخلاص والتك ُّيف معها .وتُعالج
مبادرة الشبكات من أجل الرخاء اهلدف  8من األهداف اإلنامئية
لأللفية ،الذي يدعو إىل بناء رشاكات عاملية للتنمية.
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البحث والتحليل

وبالتعاون مع مركز الدراسات اإلدارية العاملية يف ليوفني،
بلجيكا ،وباالستفادة من ا ُمل َ
دخالت الق ِّيمة التي قدّ متها مؤسسات
عامة وخاصة يف أربعة عرش بلد ًا ،يناقش التقرير املسامهة احلاسمة
التي تقدّ مها الشبكات املعرفية يف نجاح سياسات تطوير القطاع
اخلاص وأدائه االقتصادي .وتنشأ الشبكات بصفتها صيغة متميزة
من اإلدارة التي تشمل األطراف الف َّعالة العامة واخلاصة ،ضمن
األ ُطر التنظيمية والوطنية وفيام بينها .ويمكن إرشاكها يف التع ُّلم أو
تبادل املعلومات أو بناء املعرفة ،إذ أهنا متلك قدرة كبرية عىل بناء
املعارف وإنجاز التنمية.

ومن أهم ما أفرزه التقرير فهرس ٍ
ربط شامل يغطي 132
ُ
بلد ًا ويستخدم أهم البيانات املتاحة يف جمموعة واسعة من
املصادر .و ُتبينِّ بوضوح النتائج األولية املستقاة من فهرس الربط
َّ
أن للشبكات تأثري ًا يف فعالية التنمية .وتُظهر النتائج وجود تباين
شديد يف الشبكات فيام بني البلدان بل وفيام بني مستويات الشبكات
داخل نفس البلدان .وهناك صلة إجيابية وثيقة بني فهرس الربط
وفعالية احلكومة والتنمية الصناعية والتنمية االقتصادية.
َّ
تتويج لعدّ ة أحداث ومبادرات جرت يف عام
التقرير
إن
ٌ
َ
منسقي برنامج صندوق
 .2011فأثناء حلقة عمل عاملية بني ِّ
حتقيق األهداف اإلنامئية لأللفيةُ ،عقدت يف آذار/مارس يف مدينة
بنام سيتي ،جرت مناقشة أولية بشأن إدارة املعارف يف أنشطة
التنمية .وأوفدت اليونيدو فيام بعد سلسلة من البعثات الدراسية
رتكة  -تشمل إثيوبيا ،بنام ،دولة
إىل  12بلد ًا مستفيد ًا من برامج مش َ

“هناك إقبال شديد بني مقرّري السياسات على التعلّم من أفضل
املمارسات املتعلقة بإدارة الشبكات وتطوير اسرتاتيجياهتا ،وهذا ما ميكن حتقيقه

من خالل الزيارات الدراسية وحلقات العمل والرصد ودراسات احلالة والتواصل
االجتماعي .وميكن هلذه األنشطة أن تُسهم يف حتديد عوامل النجاح إلدارة الشبكات،
كما ميكن للمنظمات الدولية أن تدعم مثل هذه اجلهود بصفتها مُح ّفزات ومُيسّرات،

حيث تكون اهلياكل املعرفية واملوارد البشرية واملالية حمدودة”.
السفير كارمن بويان فرايري ،الممثل الدائم إلسبانيا لدى اليونيدو في فيينا

بوليفيا املتعدّ دة القوميات ،بريو ،تركيا ،اجلمهورية الدومينيكية،
السلفادور ،رصبيا ،فييت نام ،كوبا ،كوستاريكا ومرص  -حيث
جتسدت
التقت بأصحاب املصلحة والنظراء يف كل بلد .وقد َّ
البيانات التي جمُ ِعت ودراسات احلالة يف التقرير الذي ُيس ِّلط
الضوء عىل املامرسات اجليدة يف مجيع البلدان الـ  12املستفيدة من
الربنامج.
ويف وقت الحق صدر التقرير يف بروكسل ونيويورك،
ونوقشت استنتاجاته أثناء نقاش دار يف املنتدى الرابع الرفيع
املستوى بشأن فعالية املعونة يف بوسان ،مجهورية كوريا ،يف ترشين

أقرت الدول األعضاء
الثاين/نوفمرب (انظر الفصل  1أيض ًا) .وقد َّ
املبادرة يف الدورة الرابعة عرشة للمؤمتر العام ،التي َأ ْوكَلت إىل
ُعزز شبكات
اليونيدو مواصلة تطوير وتدعيم األنشطة التي ت ِّ
املعارف الدولية وهياكل إدارة املعارف (.)GC.14/Res.2
واستناد ًا إىل الوالية التي أسندها املؤمتر العام إىل اليونيدو
ستواصل املنظمة إدارهتا للمعارف وتبادل األنشطة يف عام ،2012
مع تركيز خاص عىل الشبكات املعرفية يف سياسات تنمية القطاع
االقتصادي والقطاع اخلاص ،ويف اإلدارة االقتصادية والبيئية
والصناعية ،ويف فعالية املعونة والتنمية.
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إنّ معهد تنمية القدرات التابع لليونيدو مكرّسٌ لتحسني
نوعية السياسات الصناعية ،وذلك بتوليد املوارد املعرفية ذات املعايري العاملية
وتعميمها وتبادهلا ،وببناء القدرات من أجل التنمية الصناعية املستدامة ،واحلدّ من
الفقر وتسريع النمو االقتصادي .بيان مَهمّة املعهد التابع لليونيدو
إنّ والية املعهد التابع لليونيدو هي توفري التدريب وتيسريه جملموعة متنوّعة وموزّعة عاملياً من األفراد واملنظمات
واجملتمعات احمللية ،اليت تؤثر قدراهتا وأعماهلا يف التنمية الصناعية املستدامة .وإىل جانب أساليب تَدَخّل أخرى،
يستعمل املعهد لتحقيق أهدافه االسرتاتيجية أساليب تثقيفية وتعليمية مبتكرة وعن بُعد عند اللزوم.

لقد أدركت اليونيدو منذ أمد بعيد أمهية القدرات البشرية
يف اإلدارة األكثر فعالية للسياسات الصناعية ،والتدريب
جزء ال يتجزّأ من معظم مشاريعها .ويف الوقت نفسه ،أُدر َ
ِك
أيضاً أن املطلوب أسلوب أكثر منهجية ،ال تقتصر فيه تنمية
املهارات والقدرات على مستوى احلكومات وأجهزة تقرير
السياسات فحسب ،بل تعاجل أيضاً احتياجات املتخصّصني
الشباب والطلبة ،الذين سيؤدّون دوراً مركزياً يف احلكومات
والوكاالت العامة والقطاع اخلاص يف غضون بضعة أعوام.
ولكي تبين اليونيدو املهارات والقدرات الالزمة للغد ،عليها
أن تبدأ اليوم.
وقد أُنشئ معهد تنمية القدرات التابع لليونيدو يف عام ،2011
بصفته مركزاً عاملياً متميّزاً للتعلّم ،والبحوث املشرتَكة وبناء
القدرات يف جمال التنمية الصناعية .وهو يو ّفر فرص التع ُّلم
ملقرّري السياسات ،وممارسي التنمية الصناعية ،والباحثني
واألشخاص العاملني يف دوائر التنمية الصناعية ،فضالً عن
الطلبة املتط ِّلعني إىل العمل يف هذا اجملال .وخالفا للمعاهد
التقليدية ،ليس لدى املعهد التابع لليونيدو مرافق مادية
موسّعة ،ولكنه يعمل عَبْر التبادل املعرفي القائم على شبكة
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البحث والتحليل

اإلنرتنت ،وعَبْر التَواصُل وأنشطة التعلّم عن بُعد ،فضالً عن
تنظيم أنشطة منتظمة يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية
على السواء.
ويضطلع املعهد باألنشطة التالية:
•	التدريب والتعليم :زيادة معارف أصحاب املصلحة
ومهاراهتم ،لتمكينهم من املشاركة بفعالية أكرب يف
عمليات التنمية الصناعية؛
•	البحوث املشرتَكة :إطالق مشاريع حبوث بالتعاون مع
األفراد واملؤسسات ،القرتاح حلول مُبت َكرة وحتسني تنفيذ
أفضل املمارسات الدولية يف مشاريع التنمية الصناعية؛
•

التبادل املعرفي :تبادل خربات اليونيدو مع األكادمييني،
ومقرّري السياسات واملمارسني وغريهم من أصحاب
املصلحة يف التنمية الصناعية؛

•	احلوار السياساتي :بناء قنوات تواصل فعّالة بني
اخلرباء واملسؤولني احلكوميني وكبار مقرّري السياسات
واألكادمييني وغريهم من أصحاب املصلحة؛ و

•	الشبكات والشراكات االسرتاتيجية :ربط أنشطة اليونيدو
باملؤسسات الشريكة من أجل وضع وإدارة سياسات
صناعية مستدامة.

إطار الربنامج
يقدّم املعهد التابع لليونيدو جمموعة من اخليارات التعلّمية.
فربناجمه البحثي املشرتك يعزّز التعاون بني اليونيدو
واملؤسسات األكادميية الرائدة ،لتنفيذ مشاريع حبثية مشرتَكة.
وبرناجمه لدرجة الدكتوراه يقيم شراكات مع جامعات
و/أو مؤسسات حبثية معرتف هبا ،تُشجّع الدراسات البحثية
النظرية والتجريبية الدقيقة ،اليت تستويف متطلبات أطروحات
الدكتوراه يف جمال التنمية الصناعية .ومبوجب برنامج
الزماالت يف املعهد ،تستضيف اليونيدو يف مقرِّها أشخاصاً
خمتارين ،متيح ًة هلم الوصول املباشر إىل مصادر خرباهتا
ومعارفها .ويهدف برنامج املعهد لدعم التعليم إىل حتسني
أساليب التعليم والتعلّم ،بإعداد دورات وبرامج للحصول
على شهادات يف التنمية الصناعية ،بينما ي ّ
ُنظم املعهد ،يف
إطار برناجمه للجوائز ،مسابقات سنوية ألفضل أطروحات
املاجستري والدكتوراه يف جماالت أولوية اليونيدو .والربنامج
التدريبي التنفيذي مي ّكن كبار املسؤولني احلكوميني من أن
يتعلموا من روّاد املمارسني واألكادمييني املرموقني الذين
تتعامل معهم اليونيدو .ويقدِّم الربنامج الصيفي مزجياً حيوياً
من أساليب التعلّم التقليدية واملبت َكرة للمتخصصني الشباب،
بينما يصل برنامج التعلّم عن بُعد إىل مجهور عاملي عرب دورات
تعلّمية إلكرتونية حمددة اهلدف.

الدورة التدريبية

اللعبة :االسرتاتيجيات واملفاوضات العاملية حنو النموّ
األخضر” .وقد أُعطي كبار املفاوضني ومقرّري السياسات
والتنفيذيني ،من البلدان النامية واالقتصادات االنتقالية،
رؤية اسرتاتيجية ثاقبة تُ ْطلِعُهُم على حتليالت وحبوث حديثة
متطوّرة بشأن اخليارات املختلفة املتاحة للبلدان النامية ،يف
النموّ األخضر وسياسات الطاقة ،فضالً عن التكنولوجيات
اخلضراء ،واالبتكارات واملفاوضات املتعدّدة األطراف ذات
الصلة .وأسهمت الدورة يف تنمية املهارات الرئيسية اخلمس
لعُدّة املُفاوض  -التحليل الكامل ،وا ّتخاذ القرارات السديدة،
واإلقناع ،واالبتكار ،والتنفيذ  -وأقرنت ذلك برؤىً ثاقبة
متعلقة مبواقف السياسات العامة يف املفاوضات املتعدّدة
األطراف اجلارية بشأن البيئة.
كما أقرن التدريب أعلى معايري الدقة األكادميية للشريك
األكادميي ،كلّية سايد إلدارة األعمال يف جامعة أوكسفورد،
خبربة اليونيدو الواسعة يف السياسات والتكنولوجيا الصناعية،
فضالً عن خربات املشاركني أنفسهم يف املفاوضات املتعدّدة
األطراف اجلارية ويف حتديات السياسات العامة .وقد مجعت
الدورة معاً شخصيات رائدة تعمل يف جماالت الدبلوماسية
املتعدّدة األطراف ،واألعمال التجارية الدولية ،والقانون،
واألوساط األكادميية ومنظومة األمم املتحدة ،قدّمت للمشاركني
رؤية ثاقبة بشأن العمليات الرئيسية وآفاق السياسات املتاحة
للبلدان النامية ،يف املفاوضات البيئية واالقتصادية املتعددة
األطراف .ونُ ّظم التدريب بدعم مايل من الوزارة االحتادية
للشؤون األوروبية والدولية يف النمسا.
للمزيد من املعلومات املتعلقة بربنامج اليونيدو ،انظر املوقع
الشبكي.http://institute.unido.org :

عُقدت الدورة التدريبية التنفيذية االفتتاحية للمعهد يف
النمسا يف تشرين األول/أكتوبر ،وكانت بعنوان “يف قمّة
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›› تتيح صحائف الوقائع سهولة ّ
االطالع

على معلومات واضحة وموجزة ووقائعية ومُحَدّثة
عن أنشطة املنظمة تستند إىل هنج مُوَجّه حنو النتائج
وتر ّكز على اجلانب اإلقليمي.
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ِّ
محفز على تحقيق مستقبل أفضل
اليونيدو:

07
ِّ
حمفز على حتقيق مستقبل أفضل
اليونيدو:

متكّنت اليونيدو خالل السنوات األربع املاضية من زيادة خدمات التعاون التقني التي تقدّ مها بنسبة تزيد عىل  50يف املائةَّ .
ولعل َّقراء هذا
التقرير قد حصلوا عىل نظرة عامة عىل زخم األنشطة التي تن ِّفذها اليونيدو يف إطار أولوياهتا املواضيعية الثالث وكذلك استجابتها للبيئة
عم ال يمثل ،نظرا لضيق املجال ،سوى نخبة صغرية من املشاريع
االقتصادية املتغيرِّ ة .ويقدِّ م الفصل اخلتامي التايل من التقرير معلومات اّ
موجهة نحو حتقيق النتائج .ومن بني املشاريع املختارة ما اكتمل تنفيذه وما زال يربهن عىل أثره املستدام ،وهناك
يف شكل صفحات وقائع َّ
مشاريع أخرى بلغت مراحل خمتلفة من االكتامل بيد أهنا أثمرت بالفعل نتائج باهرة ،يف حني ُأطلق عدد من املشاريع األخرى منذ وقت
تتضمن جوانب نوعية وكمية .وسيتاح
قريب لكنها حتمل يف ط ّياهتا وعود ًا عظيمة للمستقبل .ولقد عرضت املعلومات بأسلوب موجز وهي
ّ
املهتمني تت ّبع التقدّ م املح ّقق املحرز يف هذه املشاريع وغريها من مشاريع اليونيدو عىل موقع املنظمة [.]www.unido.org/factsheets
للقراء
ّ
ّ

االحتاد الروسي
أرمينيا
إندونيسيا
بنغالديش ،بوتان ،ملديف ،ونيبال
بوليفيا (دولة  -املتعدّدة القوميات)
بريو
تركيا
مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
السودان
سرياليون
غواتيماال
فييت نام
الكامريون
لبنان
املغرب
موزامبيق
اهلند
البلدان النامية
الدول اجلزرية الصغرية النامية
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االحتاد الروسي
›› الصناعات اخلضراء ،النهر النظيف
نظرة سريعة
اهلدف:

صناعات خضراء على امتداد هنر الفولغا

اهلدف اإلمنائي لأللفية:

 -7االستدامة البيئية

األولوية املواضيعية:

البيئة والطاقة

اجلهة املاحنة:

االحتاد الروسي

الشريك:

حكومة االحتاد الروسي

امليزانية:

 1 310 000دوالر أمريكي

احلالة:

مشروع جا ٍر

املدة:

حزيران/يونيه  - 2010حزيران/يونيه 2012

السياق
يُعترب هنر الفولغا أطول وأوسع أهنار أوروبا إذ يبلغ طوله 3 660
كيلومرتا وتبلغ مساحة حوضه  1 380 000كيلومرت مربع .ويدعى
النهر تقليدياً "األم فولغا" ،وله دور هام يف حياة الشعب الروسي؛
فما يقارب نصف سكان االحتاد الروسي ( 60مليون نسمة) يعيشون
على امتداد ضفتيه .ويعاني هنر الفولغا يف الوقت الراهن من تلوث
شديد وهو مسؤول عن تفريغ  80يف املائة من امللوثات املسكوبة يف
حبر قزوين .وتصدر معظم تلك امللوثات عن املنشآت الصناعية،
ويعود أصل  50يف املائة منها إىل املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم
اليت تصب عموماً مياه صرفها يف النهر دون معاجلة كافية .وتواجه
املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم معضلة إذ ال متلك القدرة على
معاجلة الفضالت معاجلة كافية ،وال األموال الالزمة لتحسني
مرافقها اخلاصة بتلك املعاجلة.

االسرتاتيجية
يف الفرتة املمتدة بني عامي  2001و ،2004جنحت اليونيدو يف تنفيذ
برنامج اليونيدو بشأن نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا إىل منطقة
الدانوب يف مخسة من بلدان حوض هنر الدانوب .وعاجل املشروع
التلوث الناجم عن األنشطة الصناعية األرضية عن طريق مساعدة
املنشآت على إعداد اسرتاتيجية مستدامة إلدارة األعمال ،باالستناد
إىل تشخيص شامل الحتياجاهتا .ويف عام  ،2011بدأت اليونيدو يف
تنفيذ برنامج اليونيدو بشأن نقل التكنولوجيا السليمة بيئياً إىل منطقة
الفولغا بتطبيق االسرتاتيجية نفسها يف املناطق الثماني الواقعة يف
القسمني األوسط واألسفل من حوض الفولغا.
وستجري يف املرحلة األولية من املشروع استبانة امللوثات الصناعية
الرئيسية ،أو "النقاط الساخنة" وتقييم مقدار التلويث الذي تسبّبه
لنهر الفولغا .وستحصل طائفة من الشركات املختارة على مساعدة
اليونيدو املباشرة يف تنفيذ تكنولوجيات أنظف ومالئمة بيئياً بغية
تقليل التلوّث إىل أدنى حدّ .كما سيجري توضيح املنافع االقتصادية
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ِّ
محفز على تحقيق مستقبل أفضل
اليونيدو:

لتطبيق التكنولوجيات اخلضراء .ويأتي هذا املشروع مكمّالً لعدد من
املبادرات األخرى اليت تنفذها اليونيدو يف االحتاد الروسي .وسيُستفاد
من القدرات اليت يتيحها مركزان لإلنتاج األنظف أنشأهتما اليونيدو يف
وقت سابق (ومها مركزان مستقالن اآلن).

النتائج املتوقعة
يتوقع أن حتقق املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم املنافع التالية
بواسطة نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً:
•	التحوّل "من اخلسارة إىل الربح" عن طريق تقليص املواد األولية
املبدَّدة وحتقيق أفضل استهالك ممكن للطاقة
•	اعتماد حلول تكنولوجية نظيفة فعّالة عن طريق احلصول على
اآلليات واحلوافز املالية
•	تقليل استثمارات وتكاليف تشغيل حمطات معاجلة املياه
املستعملة
•

توسيع نطاق وصول املنتجات اخلضراء إىل األسواق

•

جتنّب الغرامات واجلزاءات اليت تفرضها األجهزة الرقابية

•

حتسني مصداقية الشركات وقدرهتا التنافسية

•

تقليل تصريف النفايات امللوثة يف هنر الفولغا

األثر/آفاق املستقبل
تعترب معاجلة املشكلة يف مهدها مسألة حيوية يف تناول أية مسألة
بيئية ،وال سيما املسائل املتصلة باملياه .ولكن تقليل التلوث بدرجة كبرية
سيستلزم تكرار تطبيق هنج نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا على نطاق
واسع وزيادة االستثمارات .ولقد خصص االحتاد الروسي حتى اآلن
استثمارات كبرية من أجل دعم تطوير اسرتاتيجية إقليمية لتخفيف
اآلثار البيئية لتلوث هنر الفولغا.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

I.Volodin@unido.org

نظرة سريعة
اهلدف:

أرمينيا
›› االنتقال حنو حياة أفضل
تأمني سبل العيش للفئات املستضعفة

اهلدفان اإلمنائيان لأللفية -1 :القضاء على الفقر املدقع واجلوع

 -3تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

األولوية املواضيعية:

احلدّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية

اجلهة املاحنة:

صندوق األمم املتحدة االستئماني لألمن البشري ،الذي بادرت احلكومة اليابانية بإنشائه

الشركاء:

مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني ،برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،صندوق
األمم املتحدة للسكان ،منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)

امليزانية:

 2 259 000دوالر أمريكي ( 822 500دوالر أمريكي ختصُّ اليونيدو)

احلالة:

مشروع جا ٍر

املدة:

2012 - 2009

السياق

من خالل إنشاء حمطات جتريبية لتوليد الطاقة من الغاز احليوي،
مع توفري أنشطة تدريبية حمددة للسكان احملليني يف جمال تشغيل
وصيانة نظم الطاقة هذه.

يعيش ما يزيد على ربع س ّكان أرمينيا دون ّ
خط الفقر الرمسي.
وإنَّ الرتاجع االقتصادي الشديد ،واملشكالت املتصلة باالنتقال إىل
اقتصاد السوق والعواقب اخلطرية النامجة عن الكوارث الطبيعية
هي كلها عوامل تؤدي إىل تفاقم العقبات أمام جهود البلد الرامية
لتحسني الظروف املعيشية .وتشتد مظاهر الالمساواة يف الدخل
وقلة الفرص ،خاصة يف أوساط الالجئني واملشردين داخليا والنساء
وسائر الفئات املستضعفة.

•	تدريب أكثر من  100شخص على مهارات تنظيم املشاريع ،بلغت
نسبة النساء منهم  35يف املائة

االسرتاتيجية

•	إنشاء صندوق لدعم املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم ومنح
 11قرضا

دعما للجهود احلكومية شاركت منظمات عديدة تابعة لألمم املتحدة،
منها اليونيدو ومفوّض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني وبرنامج
األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة األمم
املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،يف إعداد مشروع يف منطقيت كوتايك
وجيغاركونيك إلرساء أسس التنمية املستدامة يف اجملتمعات احمللية
باتباع هنج متكامل يغطي مسائل احلدّ من الفقر ،والتعليم ،والصحة،
والتصدّي للتحديات البيئية احمللية.
ويف هذا السياق ،تدعم اليونيدو متكني الفقراء واملستضعفني من
األُسر الريفية من خالل تشجيع مشاركتهم يف احلياة االقتصادية.
وجيري الرتكيز على دعم تنظيم املشاريع احمللية عن طريق تعزيز
كفاءات منظمي املشاريع احملتملني احملليني ،وحتسني فرص
حصوهلم على االئتمانات والنهوض بالبنية التحتية احمللية .وقد
تدرّب حتى اآلن معظم املستفيدين يف اجملتمعات احمللية املستهدفة
على تطوير أعمال جتارية صغرية وأجروا زيارات لشركات قائمة يف
مناطق أخرى من البلد .وبدأ منذ تشرين األول/أكتوبر  2011تشغيل
صندوق دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم كما بدأ تنفيذ
مشاريع تتعلق بالبنى التحتية اململوكة للمجتمعات احمللية .وتدعم
اليونيدو أيضا احلصول على خدمات الطاقة احلديثة والنظيفة

النتائج
•	إجراء تقييم الهتمامات الشركات التجارية واحتياجات التدريب

•	اختيار مورّد دويل ملعدات نظم الغاز احليوي الصغرية النطاق
•	توطيد التعاون بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيدو
وصندوق األمم املتحدة للسكان واليونيسيف

األثر/آفاق املستقبل
التصدّي الهتمامات األمن البشري يتحقق على أفضل وجه حني
يكون التدخل متعدّد األوجه وغري منصبّ على إنعاش البنية التحتية
فقط وإمنا أيضاً على ضمان فرص استدامة الدخل ،وتوفري خدمات
صحية جيدة .وبالتايل جتري االستفادة من الدعم اإلمنائي الزراعي
الذي يقدّمه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي كقاعدة اقتصادية
تستند إليها أنشطة حتقيق الدخل وتوليد الطاقة من الغاز احليوي
اليت تتوخّاها اليونيدو .ونتيجة للمشروع ،سيحصل املستفيدون
املستهدفون على مصادر دخل مستدامة وسيشهدون حتسنا يف
أوضاعهم الصحية .ويتو ّقع أن يكون املشروع مبثابة جتربة رائدة
ميكن تكرارها يف البلد.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع،C.Pitassi@unido.org :

M.Draeck@unido.org
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إندونيسيا
›› دعم جهود التعمري

نظرة سريعة
اهلدف:

التعمري واملصاحلة

اهلدفان اإلمنائيان لأللفية -1 :القضاء على الفقر املدقع واجلوع
األولوية املواضيعية:

احلدّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية

اجلهة املاحنة:

صندوق األمم املتحدة االستئماني لألمن البشري الذي بادرت بإنشائه حكومة اليابان

الشركاء:

منظمة العمل الدولية ،وزارة الصناعة والتجارة ،وزارة القوى البشرية واهلجرة

امليزانية:

 2 100 000دوالر أمريكي ( 1 300 000دوالر أمريكي ختصُّ اليونيدو)

احلالة:

مشروع جا ٍر

املدة:

2012 - 2009

السياق
يف الفرتة املمتدة بني عامي  1999و ،2004تعرّضت جزر مالوكو
اإلندونيسية ملوجات من العنف العرقي والديني أحلقت أضرارا بالغة
باالقتصاد احمللي وسبل عيش السكان .وباإلضافة إىل وفاة 9 000
شخص ،أدّى النزاع إىل تشريد أكثر من  400 000شخص (أي ما
يزيد على  30يف املائة من السكان احملليني) ،وتدمري مدارس ومرافق
طبية وأكثر من  40 000منزل ،فضال عن أعمال جتارية وحماصيل
ومواش وقوارب صيد مسك ومعدات.

االسرتاتيجية
بتمويل من صندوق األمم املتحدة االستئماني لألمن البشري الذي
بادرت بإنشائه حكومة اليابان ،تن ّفذ اليونيدو ومنظمة العمل الدولية
مشروعا لدعم عملية التعمري واملصاحلة يف اجلزر .وأخذت اليونيدو
زمام القياد يف استبانة املشكلة ونقل التكنولوجيا الالزمة يف حني
ر ّكزت منظمة العمل الدولية على مبادرات تنمية االقتصاد احمللي.
وعملت الوكالتان معا على منع النزاع ،وإعداد برامج التدريب على إدارة
األعمال وتنظيم املشاريع يف  21قرية يف مقاطعات أمبون سيت ،ومالوكو
الوسطى ،وويست سرتيم.
وبالتعاون مع احلكومة احمللية ،أنشأت اليونيدو أيضا مركز مالوكو
التكنولوجي من أجل استغالل اإلمكانيات اهلائلة للسلع احمللية
مثل النشاء املستخلص من خنيل الساغو ،واألعشاب البحرية،
واليوكالبتوس ،وزيت جوز اهلند .وجيري التدريب بالدرجة الرئيسية
على مستوى اجملتمعات احمللية ،وقد أخذ بالفعل يؤتي مثاره يف
أوساط حرفيي اجلزر الذين بدأوا يف اعتماد التكنولوجيات اجلديدة
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 -3تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

ِّ
محفز على تحقيق مستقبل أفضل
اليونيدو:

بصورة تدرجيية ،وتوسيع نطاق منتجاهتم ورفع قيمتها .وباإلضافة
إىل ذلكّ ،
نظم موظفو املشروع واملتدرّبون مهرجان مالوكو للثقافة
ومنتجات الصناعات الصغرية ،وأتاح هذا احلدث عرض إجنازات
املشروع ،فضال عن تعميق وعي مئات املشاركني من شتى اجملتمعات
احمللية برتاثهم املشرتك.

النتائج
•

إنشاء  16فريقا إنتاجيا قرويا

•	تدريب  580من املستفيدين بلغت نسبة النساء من بينهم  30يف املائة
•	تطبيق إجراءات النظافة ومعايري النظافة الصحية واإلدارة
املنزلية اجليدة
•	تصميم منتجات جديدة ألغراض التسويق وحتسني املنتجات
القائمة
•

توفري التدريب وإسداء املشورة يف إدارة/منع النزاعات

األثر/آفاق املستقبل
يتو ّقع أن حي ّقق زهاء  3 000شخص استفادة مباشرة من املشروع
و 20 000شخص آخر استفادة غري مباشرة .ومن حيث امللكية
احمللية ،أبدت حكومة مالوكو التزاما إزاء املشروع من خالل توفري
أماكن للمكاتب ومنح  50 000دوالر أمريكي خالل مرحلة املشروع
األولية .كما يدعم املشروع األفرقة القروية من  13قرية استفادت من
مشروع سابق لليونيدو.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

A.Calabro@unido.org

نظرة سريعة
عنوان املشروع:

بنغالديش ،بوتان ،ملديف ،ونيبال
›› ضمان سالمة األغذية يف أقل البلدان اآلسيوية منواً
الدعم من أجل الوصول إىل األسواق وتيسري التجارة ألقل البلدان منوا يف جنوب آسيا

اهلدف اإلمنائي لأللفية:

 -1القضاء على الفقر املدقع واجلوع

األولوية املواضيعية:

بناء القدرات التجارية

اجلهة املاحنة:

حكومة النرويج

الشركاء	:وزارة الصناعة (بنغالديش) ،وزارة التجارة والصناعة (بوتان) ،وزارة التنمية االقتصادية
والتجارة (ملديف) ،وزارة الصناعة والتجارة والتمويل (نيبال)
امليزانية:

 2 260 000يورو

احلالة:

مشروع جا ٍر

املدة:

2012 - 2007

السياق
بإمكان بلدان رابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي حتقيق زيادة كربى
يف جتارهتا اإلقليمية والدولية يف املنتجات القائمة على الزراعة،
وهي مصدر مثني لصادرات أقل البلدان منوا .ولكن هذه البلدان
تواجه حتديات تفرضها ضرورة ضمان سالمة األغذية املخصصة
لالستهالك احمللي والتصدير .وبغية التصدي هلذه التحديات،
يلزم تعزيز مؤسسات ضمان النوعية يف ك ّل من بنغالديش وبوتان
وملديف ونيبال.

االسرتاتيجية
اختذت اليونيدو ،بتمويل من الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي (نوراد)،
عددا من املبادرات الرامية ملساعدة بلدان رابطة جنوب آسيا للتعاون
اإلقليمي على تعزيز قدرهتا على إنتاج األغذية املأمونة .وأتاح املشروع
تنفيذ تدخالت بناء القدرات التالية يف كل بلد من البلدان األربعة:
•	إنشاء نظام إلدارة سالمة األغذية ،باالستناد إىل املعيار 22000
للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ،لصاحل منشآت جتهيز
املنتجات الزراعية؛
•	تعزيز اهلياكل املؤسسية والقدرات الوطنية يف البلدان األربعة يف
جماالت املعايري ،والقياس ،واالختبار ،والنوعية ،وتقييم االمتثال؛
•	مساعدة عدد من الوحدات التجريبية لتجهيز األغذية على
تنفيذ وتلقي التصديق على املعيار  22000للمنظمة الدولية
لتوحيد املقاييس؛
•	تعزيز ثقافة النوعية يف أوساط واضعي السياسات ،والصناعيني،
ومديري املصانع.

النتائج
•	دعم السلطة الوطنية املسؤولة عن تنظيم الزراعة واألغذية يف
بوتان يف العمل بصفتها خمترباً مرجعياً لضمان قبول املستوردين
لنتائج اختباراهتا.

•	مساعدة خمترب الفحص الرئيسي التابع لسلطة األغذية
واألدوية يف ملديف ،على احلصول على اعتماد املعيار 17025
للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس .وتصديق عدة شركات
خمتصة بتجهيز السمك ملعيار  22000للمنظمة الدولية
لتوحيد املقاييس مما سيتيح لصادرات البلد من مسك التونة
أن تستويف متطلبات اجلودة املعمول هبا يف االحتاد األوروبي
والواليات املتحدة وبلدان أخرى.
•	املساعدة على التوعية مبعايري سالمة األغذية والصحة
والسالمة املهنيتني يف بنغالديش ومساعدة خمترب فحص
األغذية التابع ملعهد بنغالديش للمعايري واالختبارات على
اعتماد املعيار  17052للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس/
اللجنة الكهربائية التقنية الدولية .وسيؤدي ذلك إىل خفض
تكاليف الرتخيص اليت تتكبدها وحدات البلد املختصة
مبعاجلة الروبيان وتصديره ،مما سيعود باملزيد من املكاسب
االقتصادية على شركات التصدير.
•	تعزيز خمطط تصديق املنتجات التابع ملكتب نيبال للمعايري
والقياس وخمترب فحص األغذية التابع إلدارة تكنولوجيا األغذية
ومراقبة النوعية ،مما يعزّز قدرة البلد على تصدير األغذية
اجلاهزة إىل اهلند ،والعسل إىل أوروبا.

األثر/آفاق املستقبل
ساهم مشروع اليونيدو/نوراد إسهاما كبريا يف تقليل العقبات
التقنية اليت تعرتض التجارة يف بنغالديش وبوتان وملديف ونيبال،
مما ييسّر تنميتها الصناعية وقدراهتا على التصدير ،ويعزّز يف
الوقت نفسه إجراءات مراقبة نوعية الواردات اليت تتبعها ووعي
نظم إدارة سالمة األغذية لديها ،وهو ما يعود على اجملتمع احمللي
مبنفعة كبرية.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

tcb@unido.org
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بوليفيا (دولة  -املتعدّدة القوميات)
›› التمكني االقتصادي للمرأة البوليفية
نظرة سريعة

التمكني االقتصادي للريفيات يف بوليفيا (دولة  -املتعدّدة القوميات)
اهلدف:
 -3تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
اهلدفان اإلمنائيان لأللفية -1 :القضاء على الفقر املدقع واجلوع
احلدّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية
األولوية املواضيعية:
حكومة إسبانيا من خالل الصندوق املشرتك بني اليونديب وإسبانيا من أجل حتقيق
اجلهة املاحنة:
األهداف اإلمنائية لأللفية
الشركاء	:وزارة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،وزارة العدل
 9 000 000دوالر أمريكي ( 1 560 000دوالر ختصُّ اليونيدو)
امليزانية:
مشروع جا ٍر
احلالة:
2012 - 2008
املدة:

السياق
يعيش حنو  40يف املائة من سكان دولة بوليفيا املتعددة القوميات دون
مستوى الفقر الرمسي يف البلد مما جيعلها من بني أفقر بلدان أمريكا
الالتينية .وتسجّل أعلى مستويات الفقر يف املناطق الريفية من البلد
( 90يف املائة تقريبا) ،وتتجلى يف أحلك صورها لدى اإلناث من السكان
األصليني .وعلى الرغم من وجود إطار تنظيمي وطين بشأن املساواة،
ومن أنّ املرأة هي اليت تدير شؤون  60يف املائة من األُسر الريفية
بسبب ارتفاع معدالت هجرة الرجال الريفيني إىل املدن ،فإنّ نسبة
األراضي املسجلة باسم النساء ال تتجاوز  1.2يف املائة .ويق ّل جداً
اتصال النساء بالدولة ،كما تندر مشاركتهن يف التنظيمات االقتصادية
أو يف حكومات اجملتمعات احمللية أو الوكاالت احلكومية .ومع ذلك كثرياً
ما جتد النساء سبال ابتكارية لكسب العيش .ولكن قدرهتن على تطوير
مبادرهتن التجارية تقتضي تقوية مؤسسات الدعم املعنية وحتسني
مهارات النساء يف جمال تنظيم املشاريع.

االسرتاتيجية
بتمويل من احلكومة اإلسبانية عَبْرَ الصندوق املشرتك بني اليونديب
وإسبانيا من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،استهلت اليونيدو،
مبشاركة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة ،برناجما مشرتكا إلتاحة الفرص االقتصادية أمام
النساء من السكان األصليني الالتي يعشن يف ظروف الفقر املدقع يف
مجهورية بوليفيا املتعدّدة القوميات .ويرمي الربنامج إىل ثالثة أهداف
مرتابطة فيما بينها :ضمان حقوق املرأة يف امللكية ،وتوارث وصون أمن
ممتلكاهتا ،وضمان اإلنصاف بني النساء والرجال فيما خيصّ احلصول
على املوجودات واالئتمانات والتكنولوجيا ،وتقليل عدد النساء الالئي
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ِّ
محفز على تحقيق مستقبل أفضل
اليونيدو:

يعانني من الفقر املدقع .وتركز تدخالت اليونيدو على دعم النساء
املنِتجات يف حتسني صناعة وتسويق منتجاهتن الثقافية.

النتائج
•	تدرّبت أكثر من  2 150امرأة من السكان األصليني على مهارات
تنظيم املشاريع وإدارة األعمال التجارية
•	تل ّقت حنو  1 600امرأة من السكان األصليني خدمات الدعم
إلدارة الشؤون املالية؛ وحصلت  1 300امرأة منهن على قروض
ائتمانية صغرية
•	تل ّقت حنو  1 600امرأة من السكان األصليني منحا لبدء
أعماهلن التجارية اخلاصة

األثر/آفاق املستقبل
بفضل منح قروض ائتمانية صغرية وإتاحة فرص العمل للريفيات
من السكان األصليني ،سيساعد الربنامج على متكني النساء
اقتصاديا من تكوين ثروات وتشغيل غريهنّ مما سيش ّكل إسهاما يف
النمو االقتصادي للبلد .ومتنح حكومة بوليفيا أولوية عليا للحدّ من
الفقر وسيزود املشروع املش ّغلني واملستفيدين الوطنيني بالقدرات
الالزمة لضمان عنصر االستدامة بعد انتهاء الربنامج .ويش ّكل
الربنامج جزءا من جهود الصندوق املشرتك بني اليونديب وإسبانيا
من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف مساعدة البلد على
حتقيق تلك األهداف يف القضاء على الفقر املدقع وتعزيز املساواة
بني اجلنسني (اهلدفان  1و 3من األهداف اإلمنائية لأللفية).
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

I.Wijngaarde@unido.org

بـريو

›› الصناعات اإلبداعية
نظرة سريعة

احلدّ من الفقر بواسطة تشجيع الصناعات اإلبداعية
اهلدف:
 -3تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
اهلدفان اإلمنائيان لأللفية -1 :القضاء على الفقر املدقع واجلوع
احلدّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية
األولوية املواضيعية:
الصندوق املشرتك بني اليونديب وإسبانيا من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
اجلهة املاحنة:
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) ،منظمة العمل الدولية ،منظمة األمم
الشركاء:
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) ،املنظمة العاملية للسياحة ،برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي (اليونديب) ،وزارة التجارة والسياحة البريوية
 5 000 000دوالر أمريكي ( 670 000دوالر أمريكي ختصُّ اليونيدو)
امليزانية:
مشروع جا ٍر
احلالة:
2012 - 2010
املدة:

السياق

النتائج

أتاح معدّل النمو املرتفع الذي شهدته بريو خالل العقد املاضي
حتوّهلا من بلد منخفض الدخل إىل بلد متوسط الدخل .وعلى الرغم
من هذا التقدّم فإنَّ زيادة الثروة مل توجد فرص عمل كافية لتقليص
الفقر إىل املستويات املرغوبة .فما زال اآلالف من البريويني من سكان
املناطق الريفية النائية يكدحون من أجل كسب عيشهم من صنع
املنتجات احلرفية التقليدية وإنتاج األغذية الزراعية على نطاق
صغري .وبغية إطالق إمكانيات هذه الصناعات ،يلزم معاجلة عدد
من العقبات القائمة .وهي تتضمّن نقص التقنيات اإلنتاجية ،وضعف
اإلطار املؤسسي ،وثقل األعباء التنظيمية ،وقصور البنية التحتية،
وغياب خمططات الدعم املايل.

•	تل ّقى املنتجون يف املناطق األربع كلها مساعدة تقنية لتحسني
لوازم صناعاهتم مثل صناعات النول احلرفية ،واللعب ،واخلزف،
واألحزمة ،وامللبوسات (درَّبت منظمة العمل الدولية  120مدرِّبا
مُعتمداً وهم بدورهم يعيدون توفري التدريب الذي تلقوه مع
الشركاء اإلقليميني)

االسرتاتيجية
بتمويل من الصندوق املشرتك بني اليونديب وإسبانيا من أجل حتقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية ،وبشراكة مع مخس وكاالت أخرى من
وكاالت األمم املتحدة ،بدأت اليونيدو بتنفيذ برنامج مشرتك لتحسني
اإلطار التنظيمي من أجل تشجيع الصناعات اإلبداعية وتعزيز القدرات
اإلنتاجية والتسويقية لصغار املنتجني .وير ّكز تدخل اليونيدو على تعزيز
شبكات املنتجني يف القطاع احلريف ومساعدة املنتجني على حتسني
تصنيعهم وتسويقهم للمنتجات الثقافية .واختريت لذلك الغرض مناطق
أياكوتشو ،وكوسكو ،وبونو ،والمبايكي بالنظر لتسجيلها أعلى مستويات
الفقر يف البلد.

•	وُضعت تصاميم جديدة ،وهي مع ذلك حترتم تراث املنتجني
الثقايف وجيري بيعها بنجاح يف األسواق احمللية
•	أُطلع املنتجون الذين يستخدمون صوف األلباكا والقطن كمواد
أولية على تقنيات الصباغة األفضل واألكثر أمانا

األثر/آفاق املستقبل
تشجيع الصناعات اإلبداعية على إمكانيات كبرية ال تقتصر على
إجياد سُبل الرزق لصغار املنتجني الريفيني ،وإمنا لنمو البلد
االقتصادي أيضا .وإذ مينح البلد أولوية لتنمية هذه الصناعات
فإنَّ احلكومة تعمل بنشاط على ترويج هذه املنتجات يف األسواق
احمللية والدولية .كما جيري إشراك املؤسسات اليت متثل القطاع
اخلاص يف أنشطة املشروع ،وذلك كالتزام إضايف إزاء حتسني سبل
عيش املستفيدين.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

F.Russo@unido.org
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تركيا
›› حتويل صناعة املنسوجات
نظرة سريعة

صناعة منسوجات تنافسية
اهلدف:
 -3تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
األهداف اإلمنائية لأللفية -1	:القضاء على الفقر املدقع واجلوع
 -8إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية
 -7االستدامة البيئية
احلدّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية
األولوية املواضيعية:
احلكومة اإلسبانية بواسطة الصندوق املشرتك بني اليونديب وإسبانيا
اجلهة املاحنة:
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (اليونديب) ،منظمة العمل الدولية ،مجعيات مصدّري
الشركاء:
املنسوجات وامللبوسات يف اسطنبول
 2 700 000دوالر أمريكي ( 860 000دوالر أمريكي ختصّ اليونيدو)
امليزانية:
مشروع جا ٍر
احلالة:
2012 - 2009
املدة:

السياق

النتائج

يؤدّي إنتاج املنسوجات ،منذ عهود قدمية ،دوراً حمورياً يف ثقافة تركيا
واقتصادها .وتش ّكل صناعة املنسوجات اليوم أحد أهم قطاعات البلد
من حيث اإلسهام يف الناتج احمللي اإلمجايل ،وإجياد فرص العمل
وصايف أرباح الصادرات .ولكن إلغاء اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن
املنسوجات وامللبوسات يف عام  2004عرّض الشركات الرتكية ملنافسة
من البلدان اآلسيوية .ويف الوقت نفسه ،فرضت األسواق الدولية مبا
يف ذلك الشركات املتعددة اجلنسيات لبيع املنسوجات وامللبوسات
بالتجزئة ،شروطا أشد صرامة على املورِّدين ،وال سيما فيما يتعلق
بظروف العمل والبيئة .ويفتقر العديد من املنتجني األتراك ،وبصفة
خاصة يف أقل املناطق منوا ،إىل املعلومات بشأن تلك التغيريات وآثارها
يف أعماهلم .وقد أدركت احلكومة تبعات التغيريات اهليكلية الالزمة،
ومن ثم التمست املساعدة من منظومة األمم املتحدة لغرض حتويل
صناعة املنسوجات الرتكية.

•	حُدّدت التحديات الرئيسية اليت تواجه شتى الفاعلني يف سلسلة
قيمة املنسوجات ونقاط الدخول احملتملة اليت تسمح بتجميع
األنشطة اإلمنائية
•	أُجري حتليل تقييمي للسلوك البيئي الراهن املتبع لدى  100من

االسرتاتيجية
بتمويل من إسبانيا عن طريق الصندوق املشرتك بني اليونديب وإسبانيا
من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،أعدت اليونيدو برناجما
ثالثي السنوات لبناء القدرات يف قطاع املنسوجات الرتكي ،بالشراكة
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،ومنظمة العمل الدولية ،ومجعية
مصدّري املنسوجات وامللبوسات يف اسطنبول .والغاية من الربنامج هي
زيادة القدرة التنافسية لقطاع املنسوجات .وير ّكز الربنامج على إدماج
شركات صغرية إلنتاج املنسوجات يف سالسل القيمة احمللية والعاملية،
مما يو ّفر فرص عمل أفضل .كما يقدّم الربنامج دعما للشرائح السكانية
احمللية املستضعفة والنساء.
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ِّ
محفز على تحقيق مستقبل أفضل
اليونيدو:

املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم ،و 10من البائعني ،و 10من
منظمات دعم األعمال يف صناعة املنسوجات
•	تل ّقى  95خبريا تدريبا على منهجية اليونيدو لتجمعات التنمية يف
كل من غازيانتب ،وأديامان ،ومااليطا واسطنبول
•	عُقد اجتماع لفريق من اخلرباء يضم مجيع الفاعلني يف سلسلة
قيمة املنسوجات الغرض منه مناقشة املمارسات املتعلقة باملسؤولية
االجتماعية لشركات صناعة املنسوجات على مجيع املستويات
•	جُمعت معلومات بشأن اسرتاتيجيات املسؤولية االجتماعية
للشركات ومتطلبات املورّدين ،وذلك من املشرتين الدوليني ،مبا يف
ذلك شركات نايكي ،وأتش أند أم ،وأم أند أس ،وأوتّو ،ويل أند فونغ،
وجريي فيبري .وحُددت أيضا أنشطة التعاون الفعلية مع املشرتين

األثر/آفاق املستقبل
سيجري من خالل الربنامج املشرتك حتويل قطاع املنسوجات الرتكي
إىل قطاع أكثر إنتاجية وابتكارا واستجابة ملتطلبات املستهلكني يف
األسواق املتطوّرة والناشئة .وبذلك ستتحسن قدرته التنافسية
يف األسواق اإلقليمية والدولية ،مما يتيح له حتقيق عوائد أكرب
لالقتصاد الرتكي ،باإلضافة إىل توفري فرص عمل للماليني من
سكان املناطق املستهدفة املختارة.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

N.Weisert@unido.org

نظرة سريعة
اهلدف:

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
›› سبل العيش اخلالية من األفيون
مصدر بديل للعيش للمرهتنني باألفيون

اهلدفان اإلمنائيان لأللفية -1 :القضاء على الفقر املدقع واجلوع

 -3تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

األولوية املواضيعية:

احلدّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية

اجلهة املاحنة:

صندوق األمم املتحدة االستئماني لألمن البشري الذي بادرت بإنشائه حكومة اليابان

الشريكان:

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية ،حكومة مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية

امليزانية:

 1 300 000دوالر أمريكي

احلالة:

اكتمل املشروع

املدة:

آذار/مارس  - 2007حزيران/يونيه 2011

السياق
يعيش حنو ربع سكان مجهورية الو الدميقراطية الشعبية دون
مستوى الفقر ،بدخل يومي يقل عن دوالر واحد .وتتعرض جهود
احلدّ من الفقر يف املناطق الريفية من مقاطعات البلد الشمالية
لإلعاقة بفعل انتشار االعتماد على زراعة اخلشخاش .وبغية معاجلة
هذه املشكلة ،وما يصحبها من إدمان املخدّرات ،وضعت احلكومة
خطة وطنية الستئصال زراعة خشخاش األفيون .ولقد شارف البلد
اآلن على بلوغ هدفه ،بيد أنّ القلق يتصاعد بشأن إمكانية استدامة
ذلك االستئصال وأثره يف اجملتمعات املنتجة للخشخاش سابقا.

االسرتاتيجية
يف عام  ،2007بدأت اليونيدو مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات
واجلرمية واحلكومة يف تنفيذ مشروع لتخفيف االرهتان باألفيون
ورفع املستوى املعيشي يف ثالث مناطق من مقاطعة اودومكسي عن
طريق تنويع احملاصيل الزراعية وزيادة قيمة السلع الزراعية .ومجع
املشروع بني اخلربة التقنية وامليزات النسبية لدى املنظمتني .فقد و ّفرت
اليونيدو املساعدة التقنية من أجل حتسني األنشطة اإلنتاجية وتعزيز
القدرات التجارية على مستوى القرى واملناطق واملقاطعة ،بينما ساهم
املكتب يف تأمني بيئة خالية من املخدِّرات وحتسني الظروف املعيشية
عن طريق التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وإجياد بدائل جمدية
وقانونية لألفيون.
ويف إطار مساعدة اليونيدو ،شُ ِّكل أكثر من  30فريقا إنتاجيا قرويا
وتدرّب زهاء  1 000شخص على التجهيز الزراعي األساسي وتنمية

اجملتمعات .وهم ينتجون ويبيعون زيت السمسم ،والورق اليدوي الصنع،
واملكانس ،والسالل املنسوجة من األلياف الطبيعية ،ومنتجات أخرى.

النتائج
استفاد  36 000شخص يف  22قرية من املساعدة املشرتكة
•
•	شُ ِّكل حنو  30فريقا إنتاجيا قرويا يف  16قرية ،وزودوا باألدوات
ومعدات التجهيز
•	تدرَّب أكثر من  1 000شخص على مهارات التجهيز الزراعي
األساسية وتنمية اجملتمعات
•
جيري اآلن تسويق ناجح للمنتجات املصنّعة حمليا
•	حيصل مدمنو املخدِّرات على العالج والتأهيل داخل اجملتمعات
احمللية

األثر/آفاق املستقبل

بدأ املستفيدون من املشروع يف تقاسم املعارف اليت اكتسبوها حديثا
مع أسرهم وأصدقائهم .ويبيّن تقدير تقريبي أنَّ عدد املستفيدين
تضاعف تقريبا نتيجة لذلك .ويؤدّي مركز اإلنتاج والتسويق يف
مدينة اودومكسي اآلن دورا رئيسيا يف حتوّل االقتصاد احمللي،
ويش ّكل املركز وصلة ضرورية جدا لربط القرى النائية باألسواق
وإلتاحة الفرصة أمام القرويني أيضا لبيع منتجاهتم يف العاصمة.
وباإلضافة إىل ذلك ،استفاد القرويون من االتصال املباشر باألسواق
عن طريق املشاركة يف شتى املعارض ،مبا يف ذلك مهرجان الو
للحرف اليدوية.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

A.Calabro@unido.org
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السودان
›› حتديث قطاع صيد األمساك يف والية البحر األمحر
نظرة سريعة

استدامة صيد األمساك من أجل التنمية االقتصادية
اهلدف:
 -3تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
األهداف اإلمنائية لأللفية -1	:القضاء على الفقر املدقع واجلوع
 -7االستدامة البيئية
احلدّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية
األولوية املواضيعية:
الوكالة الكندية للتنمية الدولية
اجلهة املاحنة:
وزارة الصناعة االحتادية ،وزارة والية البحر األمحر للشؤون االقتصادية واالستثمار،
الشركاء:
وزارة البحر األمحر للشؤون الزراعية
 4 687 240دوالرا أمريكيا
امليزانية:
مشروع جا ٍر
احلالة:
2012 - 2009
املدة:

السياق
تعترب والية البحر األمحر من أكثر مناطق السودان حرمانا ،حيث يشتد
احتياج جمتمع صيد األمساك فيها للدعم .ويف الوقت ذاته تتمتع والية
البحر األمحر مبوارد حبرية وساحلية وفرية ميكنها أن تتيح ألفقر
سكان املنطقة فرصا بديلة لكسب العيش .ولكن إمكانيات هذه املوارد
مل تُستكشف على حنو مناسب حتى اآلن .وتر ّكز الغالبية العظمى من
س ّكان املناطق الساحلية على تربية املواشي ومل تتطلع إىل البحر سوى
مؤخّراً كمصدر لكسب عيشها وحتقيق أمنها الغذائي .وسيستلزم إطالق
إمكانيات صناعة صيد األمساك حتسني املهارات التقنية واإلدارية،
وإقامة بنية التسويق التحتية وتعزيز مؤسسات الدعم احمللية.

االسرتاتيجية
يف إطار جهد يرمي إىل التصدّي هلذه التحديات ،تن ّفذ اليونيدو اآلن
مشروعا لتحديث حرفة صيد األمساك وإجياد فرص جديدة للتسويق
يف والية البحر األمحر .وبتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية،
يهدف املشروع إىل زيادة الدخول وحتسني سبل العيش جملتمع صيد
األمساك يف املنطقة .ويعاجل املشروع كل شرحية من سلسلة القيمة بدءاً
من احلصاد ومروراً بالتجهيز وانتهاءً بالتسويق ،فضال عن املدخالت
الالزمة للعملية .ويشمل املستفيدون املباشرون صائدي األمساك،
والنساء يف جمتمعات صيد األمساك واملؤسسات احلكومية اليت تدعم
صناعة صيد األمساك.

النتائج
•	أُنشئت مواقع أرضية إلرساء القوارب ومرافق للتسويق وجيري
تشغيلها حاليا يف مجيع مواقع املشروع .كما أُنشئت مؤسسات
مشرتكة بني القطاع اخلاص والقطاع العام لإلشراف على إدارة
األعمال التجارية يف مواقع اإلرساء
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ِّ
محفز على تحقيق مستقبل أفضل
اليونيدو:

•	أُقيمت تعاونيات لصيد األمساك يف مجيع املواقع الثالثة حيث
تدرَّب  34من أعضائها على استخدام التكنولوجيا احلديثة،
وتنظيم املشاريع ،واملسائل املتصلة بنظافة األغذية وسالمتها،
واالستثمار املستدام للموارد
•	أُسست ثالث مجعيات نسائية وجُهزت ،وتلقت إقرارا رمسيا من
احلكومة
•	تدرَّبت  250امرأة على مهارات تنظيم املشاريع وإدارة األعمال
التجارية
•	تش ّغل كل مجعية من اجلمعيات النسائية يف الوقت احلاضر
بنجاح عددا من املنشآت الصغرية جدا (مبشاركة مباشرة من
قبل  100امرأة) ،مما يتيح للجمعيات أن متوِّل متويال مستقال،
أنشطة معينة مثل حمو األمية وإذكاء الوعي الصحي لدى
األعضاء والرعاية اليومية
•	من أجل بناء القدرات احمللية ،تلقى  25من موظفي الوكاالت
النظرية تدريبا يف جمال بناء القدرات ونُظمت زيارتان دراسيتان
الكتساب اخلربة من بلدان أخرى

األثر/آفاق املستقبل
يعترب املشروع حمركا مركزيا لتنمية قطاع صيد األمساك يف والية
البحر األمحر وقد أخذت تظهر إمكانياته يف اإلسهام يف النمو
االقتصادي واحلدّ من الفقر وتوفري األمن الغذائي .فمجتمعات
صائدي األمساك حتقق اآلن دخال أكرب من حصيلة صيدها بعد
أن كانت مهمّشة من قبل التجار يف املاضي .ومتثل مواقع اإلرساء
الثالثة وتعاونيات صيد األمساك مناذج ألفضل املمارسات يف
جمال مناولة األمساك وجتهيزها وتسويقها .وحرصا على ضمان
االستدامة ،نُ ّفذت مجيع التدخالت باالستناد إىل مفهوم االكتفاء
الذاتي االقتصادي.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

d.tezera@unido.org

نظرة سريعة
اهلدف:

سرياليون
›› تأمني فرص حصول اجملتمعات الريفية على الطاقة
توفري الطاقة الكهرمائية

اهلدفان اإلمنائيان لأللفية -1 :القضاء على الفقر املدقع واجلوع

 -7االستدامة البيئية

األولوية املواضيعية:

البيئة والطاقة

اجلهة املاحنة:

مرفق البيئة العاملية

الشريك:

وزارة الطاقة واملوارد املائية يف سرياليون

امليزانية:

 36 000 000دوالر أمريكي

احلالة:

مشروع جا ٍر

املدة:

متوز/يوليه  - 2009كانون األول/ديسمرب 2014

السياق

ّ
املتوقعة
النتائج

يؤدّي غياب الكهرباء إىل إعاقة جهود احلدّ من الفقر وحتقيق النمو
االقتصادي يف سرياليون ،شأهنا يف ذلك شأن الكثري من البلدان
النامية األخرى .وعلى الرغم من قدرة سرياليون على توليد الطاقة
باستخدام موارد املياه والطاقة احلرارية األرضية والطاقة الشمسية
وغاز امليثان ،ما زال يتعيّن التخلص من عقبات عديدة مثل ضعف
القدرات التقنية ،وغياب املؤسسات املالية يف املناطق الريفية وضعف
قطاع تنظيم املشاريع اخلاصة.

سيؤدي املشروع يف هناية املطاف إىل ما يلي:

االسرتاتيجية
بناءً على طلب احلكومة ،وطبقا للخطة الوطنية الرامية لتوسيع فرص
احلصول على الكهرباء يف املناطق الريفية ،بادرت اليونيدو بتنفيذ
مشروع لتعزيز تنمية استخدام مصادر الطاقة املتجددة يف األغراض
اإلنتاجية .ويرمي املشروع من خالل تأسيس حمطات مص ّغرة للطاقة
الكهرمائية إىل تزويد اجملتمعات الريفية مبصادر طاقة حديثة وزهيدة
السعر وميكن التعويل عليها.
وبعد حصول املشروع على املوافقة وتلقي منحة أولية من مرفق البيئة
العاملية ،أجرى ك ّل من املركز الدويل للمحطات الكهرمائية الصغرية يف
الصني ،ومعهد الطاقة واملوارد يف اهلند ،نيابة عن اليونيدو ،تقييما
جلدوى إنشاء حمطة مص ّغرة للطاقة الكهرمائية يف منطقة شالالت
سينغمي يف مقاطعة مويامبا بسرياليون .وأُجريت ،يف الوقت نفسه،
مشاورات مع احلكومة وأصحاب املصلحة اآلخرين ،حيث أبدى اجلميع
استعدادهم للعمل كشركاء ناشطني يف إقامة احملطات.

•	تزويد اجملتمعات الريفية مبصادر طاقة حديثة وزهيدة السعر
وميكن التعويل عليها
•	بناء القدرات الالزمة لتنمية مصادر توليد الطاقة الكهرمائية
املص ّغرة يف املستقبل
•
دعم تنمية شتى مشاريع األعمال التجارية وزيادة فرص العمل
•	تقليل تلوث بيئة األماكن الداخلية الذي كان يُسبِّبهُ استخدام
مصادر الطاقة احمللية

األثر/آفاق املستقبل
تش ّكل احملطات املص ّغرة لتوليد الطاقة الكهرمائية هنجاً زهيد
التكلفة لتنمية الطاقة يف األرياف .ويف حالة انتشارها يف البلد،
سيسهم وجود حمطات إضافية إسهاماً كبرياً يف إجياد فرص
العمل واحلدّ من الفقر .ويستهدف املشروع ،من خالل توفري املبلغ
املطلوب وقدره  36مليون دوالر أمريكي ،الوصول إىل  8 500أسرة
و 45 000شخص .ولقد وافق مرفق البيئة العاملية حتى اآلن على
توفري مليوني دوالر ،يف حني أبدى ك ّل من بنك االستثمار والتنمية
التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد األوروبي
استعدادمها للمشاركة يف التمويل.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

R.P.Singh@unido.org

تقرير اليونيدو السنوي 2011
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غواتيماال
›› مركز وطين لإلنتاج النظيف
نظرة سريعة
اهلدف:

اإلنتاج النظيف يف غواتيماال

اهلدفان اإلمنائيان لأللفية -1	:القضاء على الفقر املدقع واجلوع

 -7االستدامة البيئية

األولوية املواضيعية:

البيئة والطاقة

اجلهة املاحنة:

أمانة الدولة السويسرية للشؤون االقتصادية

الشريكان:

برنامج األمم املتحدة للبيئة ،غرفة الصناعة يف غواتيماال

امليزانية:

 4 687 240دوالرا أمريكيا

احلالة	:اكتمل املشروع (وما زال التعاون جاريا مع اليونيدو وما زال متويل الطرف الثالث
مستمرا)

السياق
ش ّكل مفهوم "التنمية املستدامة" الذي أطلقته جلنة برنتالند يف أواخر
عقد الثمانينات من القرن املاضي نقطة حتوّل يف التنمية العاملية
وسياسات البيئة .ثم أقر اجملتمع الدويل بالتكافل القائم بني التنمية
واالستدامة البيئية وضرورة معاجلتهما معا .ويف مؤمتر قمة األرض
الذي انعقد عام  1992يف ريو دي جانريو ،كرّرت البلدان الصناعية
اإلعراب عن التزامها باعتماد جدول أعمال القرن  ،21وبذلك اتفقت
على دعم حصول البلدان النامية واالقتصادات اليت مترّ مبرحلة
انتقالية على طرائق وممارسات وتقنيات اإلنتاج املستدام.

االسرتاتيجية
يف أعقاب مؤمتر قمة ريو دي جانريو ،أطلقت اليونيدو وبرنامج األمم
املتحدة للبيئة مشاريع جتريبية بشأن كفاءة استخدام املوارد واإلنتاج
النظيف بغية إثبات جدوى االسرتاتيجيات البيئية الوقائية .وبناء على
النجاح احملقق يف تنفيذ تلك املشاريع ،اتفق الشريكان على مواصلة
هذا اإلنتاج عن طريق بناء القدرات الوطنية ،اليت يُطلق عليها اسم
املراكز الوطنية لإلنتاج النظيف ،يف البلدان النامية والبلدان اليت متر
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية .وهي تر ّكز على تقليل استهالك الطاقة
واملاء واملوارد الطبيعية األخرى ،ويف الوقت نفسه تقليل توليد النفايات
واالنبعاثات ،ال سيما من قبل املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم.
وتأسّس املركز الوطين لإلنتاج النظيف يف غواتيماال يف عام ،1999
بدعم مايل من أمانة الدولة السويسرية للشؤون االقتصادية .وقدم
املركز منذ تأسيسه خدمات كثرية استهدفت النهوض باملعارف
واملعلومات املتعلقة بتقنيات اإلنتاج النظيف ،وكذلك حتسني عمليات
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ِّ
محفز على تحقيق مستقبل أفضل
اليونيدو:

إدارة األعمال يف املنشآت احمللية الصغرية واملتوسطة احلجم .وأصبح
املركز اآلن مؤسسة تقنية غري رحبية تتلقى الدعم من اليونيدو وبرنامج
األمم املتحدة للبيئة وتتمتع يف الوقت نفسه بتعاون متني يقدمه
شركاؤها من املؤسسات على الصعيد الوطين مثل جامعة ديل فايل،
ورابطة منتجي الس ّكر وغرفة الصناعة.

النتائج
قام املركز الوطين لإلنتاج النظيف يف غواتيماال منذ تأسيسه مبا يلي:
•	تقديم املساعدة التقنية ملا يزيد على  100منشأة من خمتلف
القطاعات الصناعية ،مبا يف ذلك صناعات األغذية واملشروبات،
واللدائن ،واملنسوجات واجللود ،ومعاجلة املعادن ،والسياحة
•

نشر عدة أدلة وكتيبات عن أفضل املمارسات

•	املشاركة يف وضع سياسات وطنية بشأن تكنولوجيات اإلنتاج
النظيف
•	تنظيم العديد من أنشطة إذكاء الوعي وحلقات التدريب ذات
الصلة

األثر/آفاق املستقبل
استطاع املركز ،من خالل عمله الوثيق مع السلطات احمللية ،توسيع
نطاق أنشطته وخدماته بإدراج خدمات الدعم لعمليات صنع
السياسات .وبصورة شاملة ،تأسست املراكز الوطنية لإلنتاج النظيف
التابعة لليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف  47بلدا .ويف عام
 ،2009اتفق الشركاء على توسيع وتسريع أنشطة إقامة الشبكات
العاملية للمراكز الوطنية لإلنتاج النظيف.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

R.VanBerkel@unido.org

فييت نام
›› الصناعات احلرفية اخلضراء

نظرة سريعة

اإلنتاج األخضر من أجل زيادة االستدامة البيئية والدخل
اهلدف:
 -3تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
األهداف اإلمنائية لأللفية -1	:القضاء على الفقر املدقع واجلوع
 -7االستدامة البيئية
احلدّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية ،والبيئة الطاقة
األولوية املواضيعية:
احلكومة اإلسبانية عن طريق الصندوق املشرتك بني اليونديب وإسبانيا من أجل حتقيق
اجلهة املاحنة:
األهداف اإلمنائية لأللفية
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) ،منظمة العمل الدولية ،مركز التجارة
الشركاء:
الدولية ،مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)
 4 000 000ماليني دوالر أمريكي ( 775 000دوالر أمريكي ختصُّ اليونيدو)
امليزانية:
مشروع جا ٍر
احلالة:
املدة:

2012 - 2010

السياق

واليونيدو مسؤولة يف إطار الربنامج عن توفري إنتاج أنظف ومفاهيم
تصميمية وممارسات مستدامة يف قطاعات اخليزران واحلرير
واحلشيش البحري وصناعة الورق اليدوية والصقل بالورنيش.

حيوز قطاعا الصناعات احلرَفية وصناعة األثاث الصغري احلجم
الفييتناميان على إقرار دويل باعتبارمها من أكثر األسواق قدرة على
التنافس من بني األسواق الناشئة للمعروضات السائبة .وجيري بشكل
عام إنتاج املشغوالت احلرفية واألثاث الصغري على مستوى األُسر مما
يو ّفر فرص عمل ملا يزيد على مليون شخص يقيمون يف  2 000قرية.
ولكن منو هذين القطاعني كان مصحوباً بتزايد الضغط على املوارد
الطبيعية املتاحة واتّباع ممارسات حصاد غري قابلة لالستدامة يف
بعض األحيان .كما تسبّبت معاجلة بعض املواد يف تلوّث املياه بشكل
خطري باإلضافة إىل التلوّث بالنفايات .ويفتقر العديد من احلرفيني
ومنتجي األثاث الصغري احلجم إىل الدراية الالزمة بطرائق اإلنتاج
والتصميم املستدامة .وتعوزهم أيضاً مهارات إدارة األعمال التجارية
الالزمة لتمكينهم من االستفادة من الفرص االقتصادية اليت تتيحها
األسواق احمللية والدولية .وتؤدّي ك ّل هذه األمور إىل آثار سلبية يف
فرص حتقيق الدخل لدى منتجي الصناعات احلرفية واألثاث الصغري
احلجم الفييتناميني ،وكذلك يف االستدامة البيئية فضالً عن النمو
االقتصادي يف البلد.

•	اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف سياق سالسل القيمة
للصناعات احلرفية وصناعة األثاث الصغري احلجم
•	زيادة دخل زارعي املواد األولية الالزمة للصناعات احلرفية
وصناعة األثاث الصغري احلجم ،وجامعي تلك املواد ومنتجيها يف
مقاطعات نغيه آن ،وهوا بنه ،وثان هوا ،وفو ثو
•	حتسني السياسات واألطر التنظيمية على مستوى املقاطعات
واملستوى الوطين لكي تفي باحتياجات منتجي املواد األولية
والصانعني احلرفيني واجملهزين والتجار يف مقاطعات نغيه آن،
وهوا بنه ،وثان هوا ،وفو ثو

االسرتاتيجية

األثر/آفاق املستقبل

بتمويل من الصندوق املشرتك بني اليونديب وإسبانيا من أجل حتقيق
األهداف اإلمنائية لأللفية ،وبشراكة مع أربع وكاالت أخرى من وكاالت
األمم املتحدة ،بادرت اليونيدو بتنفيذ برنامج مشرتك يرمي إىل
زيادة الدخل وفرص العمل لزارعي املواد األولية وجامعيها وملنتجي
الصناعات احلرفية واألثاث الصغري احلجم .ويستهدف الربنامج زهاء
 4 500أسرة فقرية يف املقاطعات الفييتنامية الشمالية األربع التالية:
نغيه آن ،وهوا بنه ،وثان هوا ،وفو ثو .والغاية من االسرتاتيجية هي
تطوير سالسل قيمة “خضراء” تتميز بكوهنا أفضل تكامالً ومالءم ًة
للفقراء ولالستدامة البيئية ،ممّا مي ّكن املزارعني واجلامعني واملنتجني
الفقراء من حتسني منتجاهتم وربطهم بأسواق أكثر رحبية.

ّ
املتوقعة
النتائج
•	حتسني فهم سالسل القيمة للصناعات احلرفية واألثاث الصغري
احلجم يف مقاطعات نغيه آن ،وهوا بنه ،وثان هوا ،وفو ثو

بفضل تقليل اآلثار البيئية عرب دورة احلياة الكاملة لبنود الصناعة
احلرفية ،مع حتسني قيمتها السوقية من خالل حتسني أدائها الوظيفي،
وإدراج التصاميم التقليدية أو حتسني القيمة اجلمالية ،سيتمكن الربنامج
يف هناية املطاف من ضمان وصول املنتجات الفييتنامية إىل األسواق
العاملية الراهنة لتصاميم منتجات األثاث الداخلي ،مما سريفع املستوى
االقتصادي للزارعني الفقراء للمواد األولية الالزمة إلنتاج الصناعات
احلرفية واألثاث الصغري احلجم وجامعي تلك املواد ومنتجيها ،ويعزِّز
االستدامة البيئية ويُسهم يف النمو االقتصادي يف فييت نام.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

R.VanBerkel@unido.org
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الكامريون
›› الوكالة الوطنية للمعايري والنوعية يف الكامريون
نظرة سريعة
اهلدف:

التكامل االقتصادي

اهلدفان اإلمنائيان لأللفية -1	:القضاء على الفقر املدقع واجلوع
األولوية املواضيعية:

بناء القدرات التجارية

اجلهة املاحنة:

االحتاد األوروبي

الشريك:

وزارة الصناعة والتعدين والتطوير التكنولوجي (الكامريون)

امليزانية:

 3 538 000يورو

احلالة:

مشروع جا ٍر

املدة:

2012 - 2007

السياق
واجهت أسواق الكامريون لفرتة طويلة مشكلة اخنفاض نوعية املنتجات
اليت تش ّكل خطراً على صحة املستهلكني يف البلد .ويعود السبب الرئيسي
لذلك إىل قصور البنية التحتية الوطنية الالزمة لضمان نوعية منتجات
البلد وخدماته ولوقاية صحة املستهلك .وأضف إىل ذلك تشتّت املسؤولية
عن سالمة املستهلك وضمان النوعية بني عدّة وزارات مما يتسبّب يف
غياب التنسيق بني اإلجراءات التنظيمية.

االسرتاتيجية
مبساعدة مشروع اليونيدو ،املمول من االحتاد األوروبي ،تأسست هيئة
وطنية للمعايري ،وهي وكالة التوحيد القياسي ،من أجل التوصل إىل حتديد
مسؤولية مركزية بقدر أكرب عن وضع املعايري الوطنية ،ومحاية املستهلك
ومراقبة السوق ،ولضمان مشاركة الكامريون الفعّالة يف األنشطة الدولية
الرامية لتحديد املعايري .ولدعم اليونيدو هلذه املؤسسة الفتيّة أمهية
حامسة .ويستند هذا املشروع إىل خربة اليونيدو الثرية يف دعم أجهزة
املعايري الوطنية ،وقد أتاح منذ استهالله أفضل املمارسات الدولية ،مما
عزز ،عن طريق التدريب والدراسات ،القدرات املؤسسية والتنظيمية
والبشرية لدى وكالة التوحيد القياسي .كما ّ
تغطي أنشطة املشروع
ختطيط بناء املؤسسات وفقا خلطة وطنية بشأن النوعية تزوّد الوكالة
بسيناريوهات تتيح مواصلة تطوير البنية التحتية للنوعية يف الكامريون.

النتائج
وضعت اآلن وكالة التوحيد القياسي آليات وطنية سليمة لتحديد
واعتماد وتعزيز معايريها وعملياهتا ملراقبة النوعية .واألهم هو إشراك
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 -8إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية

ِّ
محفز على تحقيق مستقبل أفضل
اليونيدو:

القطاع اخلاص ورابطات املستهلكني يف أنشطة تعزيز النوعية وحتديد
املعايري عن طريق احلوار املنتظم بني القطاع العام والقطاع اخلاص
ورسم خمطط جلائزة النوعية .وهلذه املشاركة أمهية حامسة فيما
خيصّ أحد األهداف الرئيسية اليت تتوخّاها الوكالة :أي بناء ثقافة
النوعية يف الكامريون.
ويستفيد القطاع اخلاص أيضا من املشروع بواسطة إنشاء خمتربات
للفحص معرتف هبا دوليا ،تُقدّم خدماهتا للقطاع اخلاص وللمختربات
األخرى .وستتم ّكن املنشآت الكامريونية ،ومنها بصفة خاصة منشآت
القطاعات املستهدفة وهي احملاصيل الزراعية واملنسوجات واخلشب،
من فحص منتجاهتا حمليا وبأسعار معقولة ،مما سييسر إىل حدّ بعيد
التجارة على املستوى اإلقليمي والدويل ويضمن محاية املستهلكني
الداخليني ،ومها اهتمامان حموريان من اهتمامات الوكالة واحلكومة
على السواء.

األثر/آفاق املستقبل
يؤدي هذا املشروع يف آن واحد إىل تعزيز القدرات اإلنتاجية ،واملساعدة
على تطوير املنشآت ،وحتسني بيئة إدارة األعمال يف الكامريون،
وحتضري البلد للمشاركة يف التفاوض بشأن اندماجه االقتصادي
اإلقليمي والدويل ،ممّا سيفضي إىل مواصلة منوّه االقتصادي .وتسهم
هذه التدخالت يف مساعدة الكامريون يف املدى البعيد ،وهو بلد
يتمتّع مبوارد طبيعية هامة ومبوقع جغرافي اسرتاتيجي ،على حتسني
استثماره هلذه املزايا.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

tcb@unido.org

›› ليبانباك :خدمات التعبئة والتغليف والتوسيم
لبــنان
من أجل حتسني وصول الصناعات اللبنانية إىل األسواق
نظرة سريعة

زيادة فرص وصول املنتجات اللبنانية إىل أسواق التصدير وحتسني بنية نوعيتها
اهلدف:
التحتية من أجل تعزيز امتثال املنتجات اللبنانية ملتطلبات احلواجز التقنية للتجارة/
التدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية
اهلدف اإلمنائي لأللفية -1	:القضاء على الفقر املدقع واجلوع
بناء القدرات التجارية
األولوية املواضيعية:
أمانة الدولة السويسرية للشؤون االقتصادية – احلكومة السويسرية
اجلهة املاحنة:
وزارة االقتصاد والتجارة (لبنان)
الشريك:
 2 555 950دوالرا أمريكيا
امليزانية:
مشروع جا ٍر
احلالة:
املدة:

2012 - 2006

السياق

النتائج

التعبئة والتغليف والتوسيم دعائم أساسية للتسويق الناجح .التعبئة
َّ
اجلذابان يَروقان للزبائن ،ويُضفيان ،عندما يكونان مبتكرين،
والتغليف
قيمة على السلعة إذا لَبّيا مثالً احتياجات الزبون إىل التحكم يف احلجم،
وإمكانية إعادة التدوير ،والوقاية من التالعب ،ووقاية األطفال ،وسهولة
الفتح ،وسهولة اخلزن ،وسهولة احلمل ،ومقاومة الكسر ،بينما يدعم
التوسيم مطالب الدعاية ،ويثبت هوية العالمة التجارية ،وحيسّن
التعرّف على السلعة ،وحيقق أفضل توزيع ملساحات عرض السلع.
كما تش ّكل متطلبات التعبئة والتغليف والتوسيم أساسا لضمان سالمة
األغذية ومحاية املستهلك.

يتيح "ليبانباك" طائفة واسعة من اخلدمات على النحو التايل:

ولكن إجراءات التعبئة والتغليف والتوسيم ختضع اآلن إىل أنظمة
االسترياد ال ُقطرية اليت ترمي لضمان سالمة األغذية وتيسري تتبع
مصدرها .وتش ّكل هذه املتطلبات القانونية حتدّيا للمصدّرين .وإذا كان
قطاع جتهيز املنتجات الزراعية الراسخ يف لبنان ينتج منتجات تنافسية
مقبولة يف األسواق الدولية فإنه يواجه مع ذلك رفضا لبعض الصادرات
بسبب عدم مالءمة تعبئتها وتغليفها وتوسيمها.

االسرتاتيجية
من أجل معاجلة هذا القصور ،تعاون مشروع اليونيدو المتثال
الصادرات اللبنانية ووصوهلا إىل األسواق ،الذي متوله أمانة الدولة
السويسرية للشؤون االقتصادية ،مع مجعية الصناعيني اللبنانيني
على إنشاء "ليبانباك" (مركز التعبئة والتغليف اللبناني) ،وهو مجعية
خاصة غري رحبية مت ّثل طائفة واسعة من أصحاب املصلحة يف قطاع
التعبئة والتغليف الصناعي يف لبنان .والغاية من "ليبانباك" هي العمل
كمركز وطين للصانعني واملنتجني وأخصائيي التعبئة والتغليف ومقدّمي
الربامج التدريبية والتعليمية ،وكمركز مرجعي للطالب .وهو يسهم يف
حتسني نوعية التعبئة والتغليف والتوسيم يف مجيع أحناء لبنان مع
ضمان االمتثال ملتطلبات األسواق الدولية.

•	املساعدة على تصميم العبوات واألغلفة والتوسيمات من أجل
تعزيز صورة العالمة التجارية وجاذبيتها
•	تصميم هيكل العبوات ،وتزويد الزبائن بعبوات وقوالب جديدة
لتطوير املنتجات وصنعها
•	تقديم االستشارات لضمان تطابق املعلومات التقنية اليت حتملها
التوسيمات مع اللوائح التنظيمية للتعبئة والتغليف والتوسيم يف
شتى البلدان
•	تقديم إرشادات بشأن نظم إدارة سالمة تعبئة وتغليف األغذية،
والعمليات واملتطلبات التنظيمية للمساعدة على االمتثال للمعايري
واللوائح الدولية
•	التدريب والدعم التقين ملواكبة االجتاهات احلديثة يف املواد
والتقنيات والتكنولوجيات املستخدمة يف التعبئة والتغليف،
ونشر املعلومات عن ممارسات الصنع اجليدة ،وحتليل املخاطر
ومواضع الضبط احلرجة ،ومعايري االحتاد الربيطاني للبائعني
بالتجزئة ،ومعايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس
•	ترويج إجراءات التعبئة والتغليف املستدامة داخل الدوائر
الصناعية اللبنانية

األثر/آفاق املستقبل
أثبت هذا املشروع بالفعل آثاره اإلجيابية الكربى يف االقتصاد اللبناني
عن طريق زيادة صادرات البلد ،وال سيما صادراته إىل األسواق
اجلديدة  -وساعد حتسني التعبئة والتغليف على تعزيز صورة
املنتجات اللبنانية يف األسواق العاملية.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

tcb@unido.org

تقرير اليونيدو السنوي 2011

127

املغرب
›› النساء ِّ
منظمات املشاريع
نظرة سريعة
اهلدف:

استحداث فرص جديدة أمام النساء ِّ
منظمات املشاريع لكسب العيش

اهلدفان اإلمنائيان لأللفية -1	:القضاء على الفقر املدقع واجلوع  -3تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
األولوية املواضيعية:

احلدّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية

اجلهة املاحنة:

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية

الشريك:

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات اجلديدة (املغرب)

امليزانية:

 2 600 000يورو

احلالة:

مشروع جا ٍر

املدة:

أيلول/سبتمرب  - 2001كانون األول/ديسمرب 2011

السياق
ميكن العثور على بعض أكثر القطاعات الواعدة يف االقتصاد املغربي ،اليت
تضمّ العديد من النساء ،يف الشمال ،الذي هو أيضاً إحدى أكثر املناطق
حرماناً يف هذا البلد .وقد أدَّت حالة عدم الكفاءة يف عمليات احلصاد
واإلنتاج ،فضالً عن االفتقار إىل املهارات اإلدارية ،إىل فقدان يف معدّالت
اإلنتاجية وفرص درّ الدخل لدى النساء ِّ
منظمات املشاريع .وتش ّكل القيود
الثقافية عقبة إضافية .وهلذا تأثري سليب ال يقتصر على فرص النساء يف
كسب العيش فحسب ،بل يشمل النمو االقتصادي للبلد أيضاً.

االسرتاتيجية
بالتآزر مع الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل من أجل التنمية ،استحدثت
اليونيدو برناجماً لتنظيم املشاريع يرمي إىل حتسني فرص كسب العيش
لسكان املناطق الريفية إىل جانب تعزيز القدرة على املنافسة لدى
مجاعات تديرها نساء تعمل على نطاق ضيِّق يف إنتاج زيت الزيتون
وصناعة املنسوجات وجتفيف الفواكه واخلضروات.
ور ِّكز املشروع املعين على حتسني عمليات اإلنتاج باستخدام معدات
جديدة جلعل اإلنتاج أسرع وأفضل وأكثر أماناً بالنسبة للنساء ِّ
منظمات
املشاريع .وقامت اليونيدو أيضاً بتدريب أكثر من  400امرأة يف اإلدارة
والتصنيع اجليد ونظم التتبّع واألمان الغذائي .وكفل ذلك للنساء ِّ
منظمات
املشاريع إمكانية إنتاج منتجات أكثر أماناً وقدرة على املنافسة وامتثال
أعماهلن التجارية ملعايري ولوائح السوق الصارمة والتغلّب على احلواجز
اليت تعرتض سبيل التجارة ،فضالً عن ضمان استمرارية الصادرات.
وساعدت اليونيدو أيضاً النساء على تعزيز مهاراهتن التقنية والتجارية
وعلى املضي يف تطوير شبكاهتن وتنويع اإلنتاج حبيث يشمل منتجات ذات
قيمة مضافة أكرب ،إىل جانب تدريبهن على إدارة الشؤون املالية والتسويق

128

ِّ
محفز على تحقيق مستقبل أفضل
اليونيدو:

والرتويج .وأتاح ذلك للنساء تصدير جزء من إنتاجهن وبيع اجلزء اآلخر
منه يف مجيع أحناء البلد .وباإلضافة إىل ذلكّ ،
مت بناء شبكة راسخة من
مؤسسات الدعم احمللية يف جماالت تكنولوجيا اإلنتاج وإدارة األعمال
التجارية والتسويق .ومُ ّثلت بعض األعمال التجارية اليت تديرها نساء يف
معارض جتارية يف مجيع أحناء أوروبا.

النتائج
دُرِّبت أكثر من  400امرأة يف جماالت اإلنتاج واإلدارة والتحسينات
التكنولوجية والنظم ،األمر الذي أفضى بدوره إىل النتائج التالية ،يف
املتوسط:
زيادة بنسبة  50يف املائة يف اإليرادات
•
زيادة بنسبة  40يف املائة يف اإلنتاجية
•
•	حتسُّن نوعية املنتجات ،واحلصول على مصادقات تفيد االمتثال
ملعايري األغذية العضوية
زيادة يف املبيعات واألسعار
•
الوصول إىل أسواق التصدير
•

األثر/آفاق املستقبل
يف الوقت احلاضر ،أصبحت النساء اللواتي يدرن أعماهلن التجارية يف
مشال البلد أفضل تنظيماً ويُحْسِنَّ استخدام املواد اخلام احمللية ويبعن
منتجاهتن على الصعيدين احمللي والدويل .وفضالً عن ذلك ،ويف حني
حافظ املشروع على احرتامه للقيم الثقافية ،فقد ساعد أيضاً على
ِّ
ويوظفن أخريات وقد
متكني النساء اقتصادياً :فهنّ اآلن يكوِّن ثروة
حتسّنت مكانتهن داخل أسرهن/جمتمعاهتن احمللية.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

J.Moll-de-Alba@unido.org

نظرة سريعة
اهلدف:

موزامبيق
›› سدّ الفجوة بني اجلنسني يف املدرسة
تنمية تطوير املشاريع لدى الفتيان والفتيات

اهلدفان اإلمنائيان لأللفية -1	:القضاء على الفقر املدقع واجلوع

 -3تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

األولوية املواضيعية:

احلدّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية

اجلهة املاحنة:

حكومة النرويج

الشريك:

وزارة التعليم والثقافة يف موزامبيق

امليزانية:

 2 300 000دوالر أمريكي

احلالة:

مشروع جا ٍر

املدة:

2012 - 2007

السياق

النتائج

تنخفض الفجوة بني اجلنسني يف موزامبيق عن مستواها يف معظم
البلدان النامية وعدّة بلدان متقدّمة .وقد ح ّققت موزامبيق تقدّماً كبرياً

تنفيذ الربنامج يف  160مدرس ًة
•
ً
ّ
ّ
ّ
ً
ً
•	تدريب  1 185معلما ومعلمة ( 171معلمة أي ما يعادل 16.31
يف املائة)
•	م َّثلت الفتيات  48يف املائة من الطالب والطالبات الذين تابعوا
املنهج وعددهم  136 000طالب وطالبة
•	يف عام  2010اكتسب  85يف املائة من الطالب والطالبات مهارات
تنظيم املشاريع
تدريب  225مدرّساً على إعداد املعلّمني السابق للخدمة
•
•	املساواة يف متثيل الفتيان والفتيات يف بدء أنشطة األعمال
التجارية الصغرية
•	التزام متساو إزاء التدريب من قبل الطالب والطالبات يف املناطق
الريفية واملدنية

من حيث الفرص االقتصادية والتمكني السياسي ،إذ تشغل املوقعني
اخلامس واحلادي عشر يف العامل ،وفقا للتقرير العاملي عن الفجوة بني
اجلنسني لعام  .2009ولكن موزامبيق حتتل املوقع الثالث والعشرين
بعد املائة يف فئة التحصيل التعليمي ،حيث توجد فجوة عميقة بني
مستوى تعلّم اإلناث والذكور وترتاجع مشاركة اإلناث بعد مستوى التعليم
االبتدائي .وتوضح نتائج الدراسات املتكررة أنّ الفتيات ذوات املستويات
التعليمية املنخفضة يعملن على األرجح يف أعمال غري رمسية منخفضة
الدخل يف مراحل حياهتن الالحقة.

االسرتاتيجية
يف عام  ،2007وبدعم من اليونيدو ومتويل من حكومة النرويج،
أدرجت وزارة التعليم والثقافة برناجما لتعليم تنظيم املشاريع يف املنهج
الدراسي للمدارس الثانوية واملهنية يف خمتلف أحناء البلد .والربنامج
موجّه للفتيان والفتيات على السواء ،وهو يرمي إىل تعزيز قدرات
ومهارات تنظيم املشاريع لديهم مبا يؤدّي يف آخر املطاف إىل حفز
عملية تصاعدية للنمو االقتصادي من أجل احلدّ من الفقر.
وأُجريت يف بادئ األمر مناقشات مع أسر الطالب والسلطات املدرسية
تناولت الفوائد العملية والفعلية اليت حتققها الشابات من اكتساب
مهارات تنظيم املشاريع .وشارك يف هذه العملية املعلمون واملعلمات
والطالب والطالبات على السواء باإلضافة إىل بعض أعضاء اجملتمع.
وبغية التصدي للعقبات االجتماعية والثقافية القائمة ،انضمّ الطالب
إىل أفرقة املناقشة اليت تناولت كيفية التغلّب على تلك العقبات.
وبتزويد الفتيان والفتيات مبجموعة واسعة من مهارات تنظيم املشاريع
فإهنم يتم ّكنون من تعلّم كيفية حتديد فرص القيام باألعمال التجارية،
وكذلك ختطيط أعماهلم الصغرية واستهالهلا وإدارهتا.

األثر/آفاق املستقبل
يف سياق احلوار الراهن بشأن التنمية ،مثة إقرار واسع بدور التعليم
احل ّفاز يف تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة .ولكن الرتكيز
جيري بالدرجة األوىل على حتقيق التعليم االبتدائي الشامل (اهلدف
 2من األهداف اإلمنائية لأللفية) .وتبيّن البحوث أنّ النساء الالتي
ينجحن يف إكمال مستويات تعليمية أرفع يكنّ أكثر قدرة على التح ّكم
يف مصائرهن وعلى اإلسهام يف النمو االقتصادي .ويضمن هذا
املشروع قدرة كال اجلنسني على االستفادة من مستويات تعليمية
أعلى .ولقد ح ّفز األثر اإلجيابي الشديد الذي ح ّققه الربنامج وزارة
التعليم والثقافة على إدراجه يف االسرتاتيجية الوطنية للتعليم
النظامي.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

G.Ott@unido.org
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اهلند

›› عجالت النمو
نظرة سريعة
اهلدف:

وصول صانعي مكونات السيارات إىل األسواق

اهلدف اإلمنائي لأللفية -8	:إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية
األولوية املواضيعية:

بناء القدرات التجارية

اجلهات املاحنة:

حكومة اهلند ،شركة فيات ،اليونيدو

الشريك:

مجعية صانعي مكونات السيارات اهلندية

امليزانية:

 1 500 000دوالر أمريكي

احلالة:

اكتمل املشروع

املدة:

2010 - 1999

السياق

النتائج

تعترب صناعة جتهيزات السيارات بالغة األمهية لالقتصاد اهلندي.
ويؤ ّلف رقم األعمال السنوي للشركات الرئيسية اليت يبلغ عددها
 500شركة  4.7يف املائة من ناتج اهلند احمللي اإلمجايل و 19يف املائة
من عائدات الضرائب غري املباشرة يف البلد .إال أنّ املورّدين يواجهون
ضغوطا متزايدة من حيث األسعار والنوعية واخلدمات .وتتزايد باملثل
أسعار األجزاء والعناصر والنظم اليت يُكلّف صانعو السيارات جهات
أخرى بتوريدها ،إ ّال أنّ العديد من صغار املورّدين جيدون صعوبة
شديدة يف اغتنام تلك الفرص.

كنتيجة مباشرة لربنامج التحسني ،ح ّققت معظم الشركات املشاركة
حتسينات كبرية يف أداء أعماهلا التجارية على النحو التايل:

االسرتاتيجية
استهلّت اليونيدو يف عام  ،1999بالشراكة مع مجعية صانعي مكونات
السيارات اهلندية ،برناجما لتحسني صناعة جتهيز السيارات اهلندية.
وساعد الربنامج املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم داخل قطاع صنع
مكونات السيارات يف التصدّي للتحديات املتصلة باخنفاض اإلنتاجية،
وضعف النوعية وعدم اتساقها ،وقابلية التوسّع ،حتى ميكنها أن تصبح
شركات مورِّدة ألجزاء السيارات تتسم بقدر أكرب من الكفاءة والعولية
وفعالية التكلفة.
وساعد املشروع خالل مراحله الثالث يف حتسني قدرات  133من
صانعي مكونات السيارات .ويف الفرتة نفسها ،تل ّقى  50استشاريا
وطنيا وخبريا من خرباء الشركات وموظفا خمتصا بالنوعية ،التدريب
على منهجية حتسني اإلنتاجية ،وهي املنهجية اليت تَشَار ََك يف وضعها
ٌّ
كل من اليونيدو واجلمعية املذكورة.
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ِّ
محفز على تحقيق مستقبل أفضل
اليونيدو:

•
زيادة يف املبيعات بلغ متوسطها  33يف املائة
زيادة يف عدد الزبائن اجلدد بلغ متوسطها  6زبائن جدد
•
•	زيادة يف عدد املنتجات اجلديدة ،بلغ متوسطها  30منتجا
جديدا لكل شركة
•	زيادة يف وفورات التكلفة ،بلغ متوسطها  73 000دوالر أمريكي
لكل شركة
•
زيادة يف اإلنتاجية بلغ متوسطها  70يف املائة تقريبا

األثر/آفاق املستقبل
بعد استكمال املشروع يف عام  2010سيبدأ تنفيذ برنامج للمتابعة يف
عام  2012من أجل توسيع وتعميق نطاق خدمات الربنامج األصلي.
وسيسعى الربنامج إىل مواصلة مساعدة منشآت توريد مكونات
السيارات الصغرية واملتوسطة احلجم على الوفاء مبتطلبات األسواق
اإلقليمية والدولية واحتياجات املشرتين وجتسيد هنج التحسني
املتواصل  -ليس على مستوى الشركات فحسب ،وإمنا يف الدائرة
األوسع ملؤسسات الدعم أيضا .وسيؤدّي ذلك يف آخر املطاف إىل
مواصلة حتسني فرص وصول تلك الشركات إىل األسواق واستدامة
البنية التحتية خلدمات الدعم املوجّه إىل صانعي املكونات احلاليني
والالحقني على حنو أكرب.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

N.Weisert@unido.org

البلدان النامية
›› الصناعات الصيدالنية
نظرة سريعة
اهلدف:

احلصول على األدوية يف البلدان النامية وأقل البلدان منوا

اهلدفان اإلمنائيان لأللفية -6	:مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/األيدز واملالريا والسل وسائر األمراض
 -8إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية
األولوية املواضيعية:

احلدّ من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية

اجلهتان املاحنتان:

حكومة أملانيا ،اليونيدو

الشركاء:

وزارات الصحة و/أو الصناعة/التجارة ،القطاع الصيدالني

امليزانية:

 4 700 000يورو

احلالة:

مشروع جا ٍر

املدة:

2012 - 2006

السياق

النتائج

يقع عبء املرض بشكل غري متناسب على كاهل البلدان النامية وأقل
البلدان منوا .وما زالت األمراض اجلائحة البارزة كفريوس نقص املناعة
البشرية والسل واملالريا ختلّف ،آثارا مدمرة يف الصحة العمومية .ويُقدّر
أنّ أفريقيا تتحمل  25يف املائة من عبء األمراض العاملي وأنّ ما يزيد
على  50يف املائة من الوفيات العاملية لألطفال دون سنّ اخلامسة حتدث
يف هذه القارة .وتشمل التحديات اليت تعرتض معاجلة هذه املأساة قصور
النظم الصحية ،ونقص املوارد البشرية وقلة توافر السلع االستهالكية.
وهناك العديد من املبادرات اجلارية اليت ترمي للمساعدة على التصدي
لتلك التحديات .ويف هذا الصدد ،ميكن ملواصلة تنمية القطاع الصيدالني
احمللي إحداث أثر إجيابي يف النتائج الصحية يف البلدان النامية وأقل
البلدان منوا ،واملسامهة يف حتقيق النمو االقتصادي.

•	أقام املشروع يف متوز/يوليه  2011شراكة مع مفوضية االحتاد
األفريقي للمساعدة على تسريع خطة صنع املستحضرات
الصيدالنية ألفريقيا ،وهي آلية اعتمدها مؤمتر قمة رؤساء
الدول األفريقية يف أكرا عام 2007
•	أُحرز تقدّم يف وضع اسرتاتيجيات وطنية يف كل من غانا وكينيا
وفييت نام
•	أُنشئت مجعية لقطاع املستحضرات الصيدالنية اجلنيسة
يف أفريقيا اجلنوبية من أجل مناصرة اهتمامات الصناعات
الصيدالنية
•	أُجري عدد من البحوث بشأن اقتصادات اإلنتاج ،واحلصول على
رأس املال الالزم لصنع املستحضرات الصيدالنية يف أفريقيا،
وعمليات الصنع الفعّالة يف قطاع املستحضرات الصيدالنية،
وفلسفة احلوافز يف صنع املستحضرات الصيدالنية
•	 ّ
مت إنتاج ونشر سلسلة من التقييمات الوطنية للصناعات
الصيدالنية يف بلدان خمتارة

االسرتاتيجية
بدعم مايل من حكومة أملانيا ،استهلّت اليونيدو مشروعا لتعزيز اإلنتاج
احمللي لألدوية األساسية واملسامهة يف تعزيز فرص احلصول على
األدوية املتيسّرة التكلفة .والتحديات اليت تواجه هذه الصناعة هي
حتديات مع ّقدة؛ فهناك اجلوانب التقنية املتعلقة باإلنتاج والتنظيم
باإلضافة إىل املسائل ذات الصلة مثل احلصول على االستثمار ،ووضع
السياسات الالزمة لدعم القطاع ،وتنمية املوارد البشرية األساسية،
وتعزيز نقل التكنولوجيا.
ومن أجل جماهبة تلك التحدّيات ،يرمي املشروع إىل تيسري احلوار بني
القطاع العام والقطاع اخلاص بشأن وضع اسرتاتيجية مشرتكة يف
قطاع الصناعات الصيدالنية واملساعدة على تنفيذ جمموعة شاملة من
احللول .ويساعد املشروع على بناء القدرات لدى املؤسسات ذات الصلة
مثل رابطات رجال األعمال واملؤسسات التدريبية من أجل املسامهة يف
تطوير القطاع الصيدالني.

األثر/آفاق املستقبل
يلعب اإلنتاج احمللي لألدوية األساسية الرفيعة اجلودة وذات القدرة
التنافسية دورا هاما يف حتسني فرص احلصول على األدوية .وترى
اليونيدو يف ذلك نشاطاً هاماً تتقاطع فيه متطلبات الصحة العمومية
والتنمية االقتصادية .وتشمل الدول اليت انضمّت للمشروع حتى اآلن
أوغندا ،بوتسوانا ،مجهورية تنزانيا املتحدة ،مجهورية الو الدميقراطية
الشعبية ،زمبابوي ،غانا ،الكامريون ،كمبوديا ،كينيا ،ليسوتو ،نيجرييا.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

J.Reihnardt@unido.org
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الدول اجلزرية الصغرية النامية
›› الربط بالشبكة الكهربائية
نظرة سريعة

استحداث خدمات الطاقة املستدامة
اهلدف:
 -7االستدامة البيئية
اهلدفان اإلمنائيان لأللفية -1	:القضاء على الفقر املدقع واجلوع
البيئة والطاقة
األولوية املواضيعية:
حكومة النمسا ،حكومة إيطاليا
اجلهتان املاحنتان:
أمانة مجاعة احمليط اهلادئ ،ورابطة الطاقة الكهربائية للمحيط اهلادئ ،ومنظمة
الشركاء:
الدول األمريكية ،وشركة خدمات جمموعة الطاقة واألمن ،واالحتاد االئتماني التعاوني
للخدمة العامة
 435 000يورو
امليزانية:
مشروع جا ٍر
احلالة:
املدة:

2011 - 2007

السياق
يف معظم الدول اجلزرية الصغرية النامية املوجودة يف احمليط اهلادئ
والكارييب ،أُحبِطت اجلهود الرامية إىل احلدّ من الفقر وحتقيق النمو
االقتصادي جرّاء عدم وجود الكهرباء .أمّا االعتماد الكثيف على الوقود
األحفوري املستورد ،فضالً عن النقص احلادّ يف رأس املال الالزم لتوفري
قدرة كهربائية إضافية فإنه جيعل الدول اجلزرية الصغرية النامية
عرضة للتأ ّثر بتقلّبات أسعار النفط على الصعيد الدويل وحلالة عدم
التي ّقن من استمرار إمدادات الطاقة .وعلى الرغم من أنّ لدى اجلزر
إمكانات كبرية تتيح هلا إنتاج الطاقة باستخدام موارد الطاقة الشمسية
والكتلة احليوية ،فإنّ من الضروري التغلّب على حواجز معيَّنة يف هذا
الصدد ،مثل االفتقار إىل املوارد املالية والتقنية والبشرية.

االسرتاتيجية
بفضل متويل من النمسا وإيطاليا ،تقوم اليونيدو حالياً ،بالتآزر مع
اجلهات الفاعلة اإلقليمية والوطنية ،بتنفيذ مشاريع لتطوير الطاقة
املتجدّدة يف غرينادا وساموا وجزر سليمان .وهتدف هذه املشاريع ،من
خالل تعزيزها نظم الطاقة املتجدّدة وبناء قدرات املؤسسات الشريكة،
إىل املسامهة يف النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي .ويعتمد املشروع
املعين على أنشطة سابقة يف جمال الطاقة املتجدِّدة مت االضطالع هبا
يف املنطقة ،فضالً عن اعتماده على اخلربة اليت اكتسبتها وكاالت أخرى.
ففي جزر سليمانّ ،
مت تزويد مركز للمجتمع احمللي يف مقاطعة مااليتا
بألواح الطاقة الشمسية لتوفري الكهرباء من أجل أغراض اإلضاءة
وتشغيل آالت خياطة وأدوات لتجهيز األغذية وأجهزة تربيد .وسيو ّفر
املركز أيضاً التدريب للشابات على املهارات األساسية ،مثل اخلياطة
وحفظ األغذية ،وسيساعدهن على إقامة مشاريعهن الذاتية ،مما
يتيح كسب الرزق وحتسني رفاه اجملتمع احمللي.
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ِّ
محفز على تحقيق مستقبل أفضل
اليونيدو:

ويف غريناداّ ،
مت تدريب موظفني معنيني باإلقراض واستُحدثت فرص
ُ
تتيح للمشرتين تل ّقي قروض طويلة األجل .وأقيمت محلة تروجيية
إلذكاء الوعي بالفوائد االقتصادية والبيئية املرتتّبة على التحوّل من
نظام تسخني املياه بالطاقة الكهربائية إىل نظام تسخني املياه بالطاقة
الشمسية.

ّ
املتوقعة
النتائج
زيادة استخدام الطاقة املتجدّدة
•
حتسني فرص حصول اجملتمعات احمللية على الكهرباء
•
زيادة استقالل موارد الطاقة
•
دعم خمتلف املشاريع التجارية وزيادة فرص التوظيف
•
•	خفض انبعاثات غازات الدفيئة اليت كان يسبّبها سابقاً استخدام
الوقود األحفوري

األثر/آفاق املستقبل
إنَّ خدمات الطاقة املستدامة ضرورية لتحقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية .ومن املسلّم به متاماً أنّ الطاقة املتجدّدة تتيح الفرصة
لزيادة الرفاه االجتماعي ،واحلدّ من الواردات ،وإجياد فرص عمل،
ودرِّ دخل جديد .ففي جزر سليمان وساموا ،تعتزم اليونيدو حتديد
املشاريع والعمليات اليت ميكن أن تستفيد إنتاجيتها من استخدام
الطاقة املتجدِّدة واملمارسات اليت تكفل كفاءة استخدام الطاقة.
وسيجري أيضاً التماس دعم مايل حملطات جتريبية يف باالو وتونغا
وفانواتو .ويف غرينادا ستعمل اليونيدو على توسيع نطاق نظم تسخني
املياه بالطاقة الشمسية ،وستسعى إىل زيادة حجم استخدام غريها من
تكنولوجيات الطاقة املتجدِّدة وتدابري كفاءة استخدام الطاقة.
للمزيد من املعلومات عن هذا املرشوع:

M.Draeck@unido.org

معلومات عامة عن اليونيدو
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حجم املنظمة وهيكلها

املؤمتر العام

أُنشئت اليونيدو يف عام  ،1966ثم أصبحت وكالة متخصّصة
من وكاالت األمم املتحدة يف عام  .1985ويبلغ عدد الدول
األعضاء يف املنظمة حاليا  174دول ًة عضواً .وقد انضمّت
توفالو ،اليت هي أحدث عضو ،إىل اليونيدو يف  13أيلول/
سبتمرب  .2011وترد يف الصفحتني  136و 137قائمة جبميع
الدول األعضاء.

جتتمع الدول األعضاء يف اليونيدو مرة كل سنتني يف
املؤمتر العام ،وهو أعلى جهاز لتقرير السياسات يف
املنظمة .وحيدّد املؤمتر املبادئ والسياسات التوجيهية،
ويوافق على ميزانية اليونيدو وبرنامج عملها ،ويعيّن
املدير العام .كما ينتخب املؤمترُ املم ّثلني يف جملس
التنمية الصناعية وجلنة الربنامج وامليزانية .وقد عقدت
دورة املؤمتر العام الرابعة عشرة من  28تشرين الثاني/
نوفمرب إىل  2كانون األول/ديسمرب .2011

ولدى اليونيدو حنو  700موظف يعملون يف املقر واملكاتب
الثابتة األخرى .وقد أعاد املؤمتر العام يف دورته الثالثة
عشرة ( 11-7كانون األول/ديسمرب  )2009تعيني كانديه ك.
يومكيالّ (سرياليون) مديرا عاما لليونيدو ملدة أربع سنوات.
ويلغ احلجم اإلمجايل لعمليات اليونيدو  361مليون يورو
لفرتة السنتني  .2011-2010وحتى  31كانون األول/ديسمرب
 2011بلغ جمموع قيمة برامج ومشاريع اليونيدو اجلارية
للتعاون التقين  882مليون دوالر .ويف عام  ،2011بلغت قيمة
برامج التعاون التقين املن ّفذة  166.7مليون دوالر ،وهي أعلى
قيمة منذ أن أصبحت اليونيدو وكالة متخصّصة يف عام
 .1986ويرد هيكل املنظمة يف الصفحة .135

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

أجهزة تقرير السياسات
لليونيدو جهازان لتقرير السياسات ،مها املؤمتر العام
وجملس التنمية الصناعية .وتعدّ جلنة الربنامج وامليزانية
جهازاً فرعياً تابعاً جمللس التنمية الصناعية.
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ومن املقرّر أن تُعقد دورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة
من  2إىل  6كانون األول/ديسمرب .2013

جملس التنمية الصناعية
يتأ ّلف اجمللس من  53عضوا ،وهو يستعرض تنفيذ برنامج
العمل وامليزانيتني العادية والتشغيلية ويقدّم توصيات إىل
املؤمتر العام بشأن مسائل السياسات ،مبا يف ذلك تعيني
املدير العام.
وجيتمع اجمللس مرة واحدة يف السنة .وقد عُقدت دورة
اجمللس التاسعة والثالثون من  22إىل  24حزيران/يونيه
.2011

جلنة الربنامج وامليزانية
جلنة الربنامج وامليزانية ،اليت تتأ ّلف من  27عضوا ،هي
جهاز فرعي تابع للمجلس .وهي جتتمع مرة واحدة يف
السنة ،وتساعد اجمللس يف إعداد ودراسة برنامج العمل
وامليزانية وغري ذلك من املسائل املالية .وقد عُقدت دورة
جلنة الربنامج وامليزانية السابعة والعشرون من  11إىل
 13أيار/مايو .2011

املدير العـام
•	مكتب خدمات الرقابة
الداخلية
• مكتب الشؤون القانونية
• مكتب التغيري والتجديد
يف املنظمة
•	جهة الوصل لشؤون
األخالقيات واملساءلة

شعبة صوغ الربامج
والتعاون التقين
فرع تنمية األعمال
التجارية الزراعية
فرع خدمات األعمال
واالستثمار والتكنولوجيا
فرع بناء القدرات التجارية
فرع الطاقة وتغيّر املناخ

نائب املدير العام
•
•
•
•

فريق اسرتاتيجية املنظمة والتنسيق
فريق التقييم
أمانة أجهزة تقرير السياسات
مكاتب اليونيدو يف بروكسل وجنيف ونيويورك

شعبة البحوث االسرتاتيجية
وضمان النوعية
والدعوة إىل املناصرة

شعبة دعم الربامج
واإلدارة العامة

فرع السياسات اإلمنائية
واإلحصاءات والبحوث

فرع إدارة املوارد البشرية

فرع العالقات باجلهات
املاحنة وضمان النوعية

فرع اخلدمات املالية

فريق الدعوة إىل املناصرة
واالتصاالت

خدمات إدارة املعلومات
واالتصاالت
فرع خدمات دعم العمليات

فرع اإلدارة البيئية
فرع بروتوكول مونرتيال
مكتب رصد نتائج الربامج
مكتب الربامج اإلقليمية
• برنامج أفريقيا
• برنامج املنطقة العربية
•	برنامج آسيا واحمليط
اهلادئ
•	برنامج أوروبا والدول
املستقلة حديثا
•	برنامج أمريكا الالتينية
والكاريـيب

املكاتب امليدانية
يف  31كانون األول/ديسمرب .2011
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اليونيدو يف العامل
يف عام  ،2011احتفظت اليونيدو بشبكة ميدانية تتأ ّلف من
 29مكتب ًا إقليمي ًا و ُقطري ًا حول العامل ،بعضها ُيعنى بأكثر
من بلد واحد .وإضافة إىل ذلكّ ،
ظل  17مكتب ًا من مكاتب
اليونيدو املصغّرة عام ً
ال خالل عام  .2011واحتفظت اليونيدو
أيض ًا بمكتب يرأسه مستشار صناعي كبري يف مجهورية الكونغو
الديمقراطية ،وهو يم ِّثل خطو ًة أوىل يف سبيل إنشاء مكتب
ُقطري هناك يف املستقبل .وعالوة عىل ذلك ،فهي ما زالت
تشغِّل مركز ًا للتعاون اإلقليمي يف تركيا .

الدول األعضاء يف اليونيدو
االحتاد الروسي
إثيوبيا
أذربيجان
األرجنتني
األردن
أرمينيا
إريرتيا
إسبانيا
إسرائيل
أفغانستان
إكوادور
ألبانيا
أملانيا
اإلمارات العربية املتحدة
إندونيسيا
أنغوال
أوروغواي
أوزبكستان
أوغندا
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أوكرانيا
إيران (مجهورية-
اإلسالمية)
إيرلندا
إيطاليا
بابوا غينيا اجلديدة
باراغواي
باكستان
البحرين
الربازيل
بربادوس
الربتغال
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنغالديش
بنما
بنن
بوتان

اليونيدو في العالم

بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
البوسنة واهلرسك
بولندا
بوليفيا (دولة  -املتعدّدة
القوميات)
بريو
بيالروس
تايلند
تركمانستان
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
توغو
توفالو
تونس
تونغا
تيمور-ليشيت

جامايكا
اجلبل األسود
اجلزائر
جزر البهاما
جزر القمر
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
جيبوتي
الدامنرك
دومينيكا
الرأس األخضر
رواندا
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
ساموا
سان تومي وبرينسيـيب
سانت فنسنت وجزر
غرينادين
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا

توجد شبكة من مكاتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا
تشجع عىل توجيه االستثامر والتكنولوجيا إىل البلدان
يف العامل ِّ
النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية .ويوجد أيضا
عدد من مراكز التكنولوجيا الدولية يف مراحل خمتلفة من
التطوير وتعمل عىل نحو وثيق مع مكاتب ترويج االستثامر
والتكنولوجيا .
إضافة إىل ذلك ،هناك  47مركز ًا وبرناجم ًا وطني ًا لإلنتاج
األنظف ،أنشأهتا اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،
وجيري إنشاء املزيد منها .
وحتتفظ اليونيدو بمكاتب يف بروكسل (االحتاد األورويب)
وجنيف (األمم املتحدة) ونيويورك (األمم املتحدة) .

سري النكا
السلفادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
السنغال
سوازيلند
السودان
سورينام
السويد
سويسرا
سرياليون
سيشيل
شيلي
صربيا
الصومال
الصني
طاجيكستان
العراق
عُمان

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
ليبيا
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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املختصرات
األونكتاد:

مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

األيدز:

متالزمة نقص املناعة املكتسب

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

اإليزو:

املنظمة الدولية للتوحيد القياسي

نوراد:

الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي

اإليفاد:

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

الويبو:

املنظمة العاملية للملكية الفكرية

اإليكواس:

اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

اليونديب:

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

الربنامج اإلمنائي:

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

اليونسكو	:منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم

البنك الدويل:

البنك الدويل لإلعمار والتنمية

والثقافة

دوالر:

دوالر الواليات املتحدة

اليونيب:

برنامج األمم املتحدة للبيئة

الفاو:

منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

اليونوف:

مكتب األمم املتحدة يف فيينا

فريوس األيدز:

فريوس نقص املناعة البشرية

اليونيدو:

منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
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الورق املستخدم يف منت هذا النص خال من اخلشب وغري مصقول؛ وحائز
على تصديق جملس رعاية الغابات (نظام تسلسل احليازة) وبرنامج إقرار
خطط إصدار الشهادات احلرجية (نظام تسلسل احليازة).
النص الكامل للتقرير متاح على اإلنرتنت يف املوقع www.unido.org
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