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يف  املقتضبة  مة  املقدِّ هذه  أستهلُّ  إذ  عذرًا  القارئ  أستميح  أن  أودُّ 
طوال  يل،  كان  فقد  شخصية.  زاوية  من   2012 السنوي  التقرير 
الً  أوَّ اليونيدو،  يف  العمل  رشف  املاضية،  عرشة  السبع  السنوات 
بصفة مدير للمكتب اإلقليمي لشؤون أفريقيا وأقلِّ البلدان نموًا، 
ل مكتب إقليمي هلا يف نيجرييا،  ثمَّ بصفة ممثِّل لليونيدو ومدير ألوَّ
لقد  األخرية.  السبع  السنوات  طوال  عام  مدير  بصفة  وأخريًا، 
واحدة  حقيقة  من  الثقة  كلَّ  واثقًا  السنني  مرِّ  عىل  جتربت ي  جعلتني 
كلُّ  االعتزاز  كل  هبا  يعتزَّ  أن  يستطيع  منظَّمة  اليونيدو  أنَّ  وهي 
غريهم  أو  مانحني  أو  مستفيدين  أو  موظفني  من  هبا  عالقة  له  من 
وبراجمها  اليونيدو  مشاريع  تأثري  إنَّ  ثمَّ  املصلحة.  أصحاب  من 
عن  ناهيك  شأهنا،  وعال  حجمها  كرب  مهام  منظَّمة  أيَّ  ف  سيرشِّ
اليونيدو التي كان عليها أن تواجه، عىل مرِّ السنني، قيودًا صارمًة 
تركيز  من  ننا  مكَّ اجلربي  ف  التقشُّ هذا  أنَّ  أرى  وأنا  املوارد.  عىل 
حمور اهتاممنا لنكون بمثابة مركز متيُّز يف املسائل التي هي يف صميم 
تلقائيًا بوضوح  أْوجد لدى موظفينا شعورًا  أنَّه  واليتنا. وال شكَّ 
التزامهم  يتجىلَّ يف  والتفاؤل، وهو شعور  واملرونة  املنشودة  الغاية 
أوقات  كثريًاَ  تتجاوز  لفرتات  بتفاٍن  عملهم  أداء  ويف  املنظَّمة  جتاه 
إىل  سعيًا  اجلهود  قصارى  لبذل  استعدادهم  ويف  االعتيادية  العمل 
الشاملة  الصناعية  التنمية  تدعيم  وهي  أال  املنظَّمة  أهداف  بلوغ 

واملستدامة يف الدول األعضاء فيها.

أن   2012 عام  يف  ألعاملنا  املوجز  الرسد  هذا  يف  حاولنا  لقد   
يًا  وتوخِّ ومشاريعنا.  براجمنا  آثار  عن  ملموسة  ة  بأدلَّ القارئ  د  نزوِّ
سلفه،  من  اقتضابًا  أكثر  العام  هذا  السنوي  التقرير  يأيت  لإلجياز، 
ق يف معرفة اليونيدو بزيارة موقع  ولكن يف مقدور القارئ أن يتعمَّ
اليونيدو  بيانات  قواعد  إىل  وبالرجوع  اجلديدة  ُحلَّته  يف  املنظَّمة 

األخرى.

عة للغاية استمرار الزيادة يف تنفيذ أنشطة  ومن الدالئل املشجِّ  
التعاون التقني عىل امتداد السنوات القليلة املاضية، حيث إنه بلغ 
اليوم مستوى مل يسبق له مثيل. والثقة التي تضعها الدول األعضاء 
مع  املتنامية  الرشاكة  شأن  شأهنا  حقًا،  الصدَر  تثلج  املنظَّمة  يف 
أصحاب املصلحة يف البلدان التي مل َتُعد تسهم يف ميزانيتنا العادية. 
اضطلعت  التي  املبادرات  من  عددًا  أيضًا  التقريُر  هذا  ويستعرض 
دي اجلنسيات ومن أبرز األمثلة رشكة  هبا املنظَّمة مع رشكاء متعدِّ
نت رشاكات بني مؤسسات  اليابانية، حيث مكَّ  )AEON( »أيون«
وصغرية  الصغر  بالغَة  منشآٍت  للفقراء  مناِصة  جتارية  أعامل 
ويف  العاملية.  األسواق  إىل  النفاذ  من  نامية  بلدان  يف  ومتوسطة 
دين،  باملورِّ املستدام  للنهوض  اليونيدو  برنامُج  م  يقدِّ ذاته،  الوقت 
أملانيا،  يف   )METRO( »مرتو«  جمموعة  مع  بالتعاون  ذ  ُينفَّ الذي 
من  نوا  يتمكَّ لكي  نامية  بلدان  يف  األغذية  منتجي  إىل  املساعدَة 
ومن  ملنتجاهتم.  اآلمن  التصدير  أجل  من  املطلوبة  باملعايري  الوفاء 
القطاع اخلاص  لدينا قدرتنا عىل تسخري جهود  ة  القوَّ َمواطن  أبرز 
يف سعينا إىل بناء صناعات مستدامة. ويف الوقت ذاته، نعمل، من 
أن  من  متكينها  عىل  النامية،  البلدان  داخل  القدرات  تنمية  خالل 

الني يف السوق العاملية. تصبح من الرشكاء التجاريني الفعَّ

زالت  ما  اليونيدو  أنَّ  أرى  أن  أيضًا  الرسور  كلَّ  ين  ليرسُّ إنَّه   
بشأن  املتحدة  األمم  منظومة  يف  بالثقة  جدير  رشيك  ا  أهنَّ تثبت 
املعرتف  وخربتنا  الطويلة  جتربتنا  جعلتنا  فقد  املسائل.  من  طائفة 
حصول  لضامن  املبذولة  اجلهود  طليعة  يف  الطاقة  مسائل  يف  هبا 
ا  حقًّ وإينِّ   .2030 عام  بحلول  املستدامة  الطاقة  عىل  اجلميع 
ا له يف  اَي ممثِّاًل خاصًّ إيَّ ألرى يف تعيني األمني العام لألمم املتحدة 
الفريدة  اليونيدو  بكفاءة  اعرتافًا  للجميع  املستدامة  الطاقة  مبادرة 
طوال  اكتسبُتها  التي  باخلربة  اعرتاف  هي  ما  بقدر  امليدان  هذا  يف 
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رسالة من املدير العام

التي كنت فيها مديرًا عامًا ورئيسًا لشبكة األمم املتحدة  السنوات 
نحن  ها  امليدان،  هذا  يف  اليونيدو  جلهود  ونتيجًة  بالطاقة.  املعنية 
اسرتاتيجيات  العتامد  النامية  البلدان  تأييد  مستوى  ارتفاع  نشهد 
استخدام  الكفاءة يف  التأكيد عىل  الكربون وتزايد  املنخفض  النمو 
الطاقة يف الصناعة. وتنهض اليونيدو، بالرشاكة مع برنامج األمم 
املتحدة للبيئة، بدور قيادي يف إقامة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ 

بموجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ.

وهو  أال  مًا،  تقدُّ فيه  نحرز  أنَّنا  أرى  آخر  جماالً  هناك  إنَّ  ثمَّ   
مشاريعنا،  من  فالعديد  اجلنسني.  بني  املساواة  لتحقيق  السعي 
حتديدًا  املرأة  تستهدف  ا  إمَّ التقرير،  هذا  مطالعة  لدى  ُيالَحظ  كام 
البلدان  املرأة يف  الغايُة منه كفالة متكني  ن هام  أو تشتمل عىل مكوِّ
مسامهًة  املرأُة  تساهم  لكي  البلدان،  هذه  أفقر  سيام  وال  النامية، 
ويف  إليه  تنتمي  الذي  املحيل  املجتمع  رفاهة  يف  ومستديمًة  حقيقيًة 
رفاهة بلدها إمجاالً. وحرصًا عىل تعميم مراعاة قضايا املساواة بني 
اجلنسني يف أعامل اليونيدو، ولضامن مواكبة املنظَّمة ومراعاهتا هلذه 
إنشاء  اقرتحُت  وخارجها،  املتحدة  األمم  منظومة  داخل  القضايا 
صة للشؤون اجلنسانية يف اليونيدو تضمُّ جهة وصل يف  وحدة خمصَّ

فرتة السنتني املقبلة.

)ريو+20(  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  مؤمتُر  أرسى  لقد   
املستدامة من شأهنا  التنمية  أهداف  األساَس ملجموعة جديدة من 
السنوات ما بعد عام  الدويل يف  املجتمع  العمل يف  ه مسار  أن توجِّ
لأللفية.  اإلنامئية  األهداف  لبلوغ  د  املحدَّ املوعد  وهو   ،2015
ودعم  الفقر  شأفة  باستئصال  ملتزمة  منظَّمة  بوصفها  واليونيدو، 
النمو االقتصادي الشمويل واملنصف والنهوض بأنامط االستهالك 
أخرى  جهة  أيِّ  من  أكثر  الت  املؤهِّ لدهيا  املستدامة،  واإلنتاج 
دواعي  ومن  املستدامة.  للتنمية  كلها  الثالثة  األبعاد  مع  للتعامل 

رسوري البالغ االستجابة الطيبة لربنامج الصناعة اخلرضاء التابع 
ة  لليونيدو الذي أعلنَّا عنه يف مؤمتر ريو+20 يف إطار مبادرتنا املسامَّ

مبادرة الصناعة اخلرضاء.

لقد  شخصية.  بمالحظة  بدأهتا،  كام  كلمتي،  أختتم  أنا  وها   
التي  السنوات  أثناء  الة  والفعَّ اهلادفة  املنظَّمة  هذه  بقيادة  متتَّعت 
ال  ألعداد  وستجلبه  جلبته  الذي  فالثراء  هلا.  عامًا  مديرًا  أمضيتها 
بمكان  حيظى  ال  قد  النامية  البلدان  يف  الناس  من  حتىص  وال  ُتعدُّ 
بثمن.  ر  ُيقدَّ كن ز ال  الشعبية، ولكنه  الصحافة  عناوين  الصدارة يف 
للنهوض  إليه  حيتاجون  بام  الناَس  د  تزوِّ بساطة،  بكل  فاليونيدو، 
ُأرسهم  أْوَد  يستطيعوا  كيام  حياهتم  جمرى  وتغيري  بأنفسهم 
وإينِّ  بلداهنم.  يف  املرجو  االقتصادي  ل  التحوُّ وحتقيق  وجمتمعاهتم 
نحو  اليونيدو  مسريَة  واعتزاز،  بارتياح  كثب،  عن  ُأتابع  سأظلُّ 

ر. م والتطوُّ مزيد من التقدُّ

كانديه ك. يومكياّل
املدير العام
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اليونيدو	بإجياز

vi 2012 تقرير اليونيدو السنوي

٭  أُنشئت اليونيدو يف عام 1966، ثم أصبحت وكالة متخصّصة من وكاالت األمم املتحدة يف عام 1985. 
ويف 1 كانون الثاني/يناير 2013 بلغ عدد الدول األعضاء يف املنظمة 172 دولة عضواً.  ٭  لدى اليونيدو 
 حالياً 676 موظفاً يعملون يف املقر واملكاتب الثابتة األخرى.  ٭  أعاد املؤمتر العام يف دورته الثالثة عشرة 
)7-11 كانون األول/ديسمرب 2009( تعيني كانديه ك. يومكيالّ )سرياليون( مديراً عاماً لليونيدو ملدة 
 أربع سنوات.  ٭  يُقدّر جمموع احلجم اإلمجايل لعمليات اليونيدو لفرتة السنتني 2012-2013 مببلغ 
460 مليون يورو. وحتى 31 كانون األول/ديسمرب 2012، بلغ جمموع قيمة برامج ومشاريع اليونيدو 
ذة  اجلارية للتعاون التقين 884.7 مليون دوالر. ويف عام 2012، بلغت قيمة برامج التعاون التقين املنفَّ
189.2 مليون دوالر، وهي أعلى قيمة منذ أن أصبحت اليونيدو وكالة متخصّصة.  ٭  هدف املنظمة 
الرئيسي هو تعزيز التنمية الصناعية املستدامة يف البلدان النامية ويف بلدان االقتصادات االنتقالية. 
 ولبلوغ هذه الغاية، تعزِّز اليونيدو أيضا التعاون على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين والقطاعي.  
جانب  إىل  ونيويورك  وجنيف  بروكسل  يف  مكاتب  لليونيدو  فيينا،  يف  املقر  مكتب  على   ٭  عالوة 
29 مكتباً إقليمياً وقطرياً و17 مكتباً فرعياً. وهلا مكاتب للنهوض باالستثمار والتكنولوجيا يف سبعة 
بلدان. وتضطلع اليونيدو، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، بتشغيل 51 مركزاً وبرناجماً وطنياً 

لإلنتاج النظيف.
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التنمية  الذي جيتمع كل عامني وجملس  العام  املؤمتر  لتقرير السياسات، مها  لليونيدو جهازان  ٭  
جمللس  تابعاً  فرعياً  جهازاً  وامليزانية  الربنامج  جلنة  وتُعَدّ  السنة.  يف  مرة  جيتمع  الذي  الصناعية 
العام هو أعلى جهاز لتقرير السياسات  التنمية الصناعية وهي جتتمع مرة يف السنة.  ٭  املؤمتر 
يف املنظمة وهو حيدّد املبادئ والسياسات التوجيهية، ويوافق على ميزانية اليونيدو وبرنامج عملها 
ويعيّن املدير العام. ومن املقرّر أن تعقد دورة املؤمتر العام اخلامسة عشرة من 2 إىل 6 كانون األول/
ديسمرب 2013 يف ليما، بريو.  ٭  يتأّلف اجمللس من 53 عضواً، وهو يستعرض تنفيذ برنامج العمل 
وامليزانيتني العادية والتشغيلية ويقدّم توصيات إىل املؤمتر العام بشأن مسائل السياسات، مبا يف ذلك 
 تعيني املدير العام. وقد عُقدت دورة اجمللس األربعون من 20 إىل 22 تشرين الثاني/نوفمرب 2012.  
٭  جلنة الربنامج وامليزانية، اليت تتأّلف من 27 عضواً، تساعد اجمللس يف إعداد ودراسة برنامج العمل 
وامليزانية وغري ذلك من املسائل املالية. وقد عُقدت دورة جلنة الربنامج وامليزانية الثامنة والعشرون 

يومي 25 و26 حزيران/يونيه 2012.
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معامل الطريق وخرائطه
ينصَبّ الرتكيز يف التقرير السنوي هلذا العام، استجابًة لطلبات من الدول األعضاء، على تأثري مشاريع اليونيدو 
وبراجمها على حياة الرجال والنساء والشباب يف البلدان النامية والبلدان اليت مترّ اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. 
إاّل أنّ اليونيدو، بوصفها منظمة صغرية نسبيًا ذات موارد حمدودة، ما كانت لتتمّكن من حتقيق النتائج املعروضة 
املتحدة، ودون  الدول األعضاء فيها واملنظمات واهليئات الشقيقة يف منظومة األمم  التقرير دون تعاون  يف هذا 
باملقرّرات  عملها  يف  تسرتشد  أهنا  كما  فيينا.  يف  هلا  التابعة  اإلدارية  الشؤون  خدمات  من  املقدّم  القيّم  الدعم 
والقرارات الصادرة عن أجهزهتا املعنية بوضع السياسات اليت ساعدت على ضمان بقائها ثابتة اخلطى رغم مناخ 
اقتصادي دائم التغيّر. ويتضمّن اجلزء األول من هذا الفصل ملّخصًا موجزًا ألنشطة الدعم يف اليونيدو خالل 
السنة املستعرضة بينما يصف اجلزء الثاني األنشطة اليت تعزّز تركيزها اإلقليمي ودورها األساسي على مسرح 

األمم املتحدة اإلمنائي. 

اليونيدو يف مقرّها

متويلنا

نت اليونيدو، عند اضطالعها باملتطلبات األساسية لتفويضها ورسالتها، من زيادة تعاوهنا التقني بام يفوق الضعف خالل السنوات العرش  متكَّ
مه  املاضية. واستطاعت يف نفس الوقت زيادة قدرهتا إىل حد كبري عىل حشد املوارد املالية، وهو ما يدل عىل االعرتاف املتزايد بفعالية ما تقدِّ
قت الزيادة يف خدماهتا مع ثبات مستويات التوظيف وميزانية  املنظمة من خدمات مستدامة وشاملة للجميع يف جمال التنمية الصناعية. وقد حتقَّ
د هذا تزايد كفاءة املنظمة وإنتاجيتها، وهي حقيقة   عادية مل يطرأ عليها تغيري أسايس طيلة جزء كبري من السنوات اخلمس عرشة املاضية. ويؤكِّ
املتحدة  والواليات  كندا  مت  قدَّ فقد  أدناه(.  )انظر  اليونيدو  أعضاء يف  تعد  مل  أخرى  دول  عنها  تغفل  ومل  بل  األعضاء  الدول  عنها  تغفل  مل 
األمريكية اللتان غادرتا املنظمة يف عامي 1993 و1996 عىل التوايل مسامهًة كبريًة يف أنشطة التعاون التقني التي اضطلعت هبا اليونيدو خالل 

السنة املستعرضة.

الربامج  ل  ومُتوَّ رة من دوهلا األعضاء.  املقرَّ املسامهات  والتشغيل من  املوظفني  تكاليف  تغطي  التي  اليونيدو األساسية  ميزانية  ل  ومُتوَّ  
اإلمجايل  احلجم  وأظهر  األطراف.  دة  متعدِّ مانحة، ومن صناديق  بلدان ومؤسسات  من  بواسطة مسامهات طوعية  رئيسية  بصفة  واملشاريع 
د  لألموال التي حشدهتا املنظمة ألنشطة التعاون التقني يف عام 2012 نقصًا طفيفًا نتيجة النخفاض دوري يف التمويل من الصندوق املتعدِّ

األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال ومن مرفق البيئة العاملية )انظر أدناه(.

01



وخرائطه 2 الطريق  معالم 

‘‘َتجاوَز حجم خدمات مشاريع اليونيدو ]يف عام 2011[ الرقم 
القياسي السابق من تسعينات القرن املاضي عندما بلغ عدد موظفي 

اليونيدو ضعف الرقم احلايل. وتُعدّ هذه التطوّرات جناحاً الفتاً للنظر 
يف فرتة تشهد أزمة اقتصادية وهي متّثل دليالً كبرياً على كفاءة اليونيدو 

وفعاليتها، وهو ما يبعث بدوره على الثقة بني املاحنني.’’
بيان املمّثل الدائم للنمسا لدى اليونيدو يف الدورة األربعني جمللس التنمية الصناعية. 

Jeremy Rifkin, author of The Third Industrial Revolution, 
addressing the General Conference.

Photo: UNIDO
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اجتذبت  فقد  لليونيدو،  املواضيعية  باألولويات  يتعلق  وفيام   
 82.6 فبلغ  الكيل  التمويل  من  متاما  األكرب  القسم  والطاقة  البيئة 
ى احلدُّ من الفقر عن طريق األنشطة اإلنتاجية  مليون دوالر، بينام تلقَّ
ت تنمية القدرات التجارية 28.9 مليون  42.7 مليون دوالر وتلقَّ
دوالر. ويبنيِّ التذييل »باء« توزع املشاريع املواَفق عىل متويلها بحسب 

املنطقة واألولوية املواضيعية.

التمويل من البلدان واملؤسسات املاحنة

املرتفع  مستواه  عىل  احلكومية  املصادر  من  م  املقدَّ التمويل  بقي  لقد 
ة إىل اليونيدو  خالل السنوات األخرية بحيث يشهد عىل القيمة املعزوَّ

وعىل االعرتاف بجودة خدماهتا.

ويف عام 2012، كان املساهم األكرب مرة أخرى هو املفّوضية   
األوروبية فبلغت االعتامدات الصافية )باستثناء تكاليف الدعم( يف 
ميزانيات املشاريع 17.2 مليون دوالر، ويليها اليابان التي سامهت 
من  دوالر  مليون   0.5 ذلك  يف  )بام  دوالر  مليون   11.7 بمبلغ 
ت  وتلقَّ البرشي(.  لألمن  االستئامين  املتحدة  األمم  صندوق  خالل 
 10.1( سويرسا  من  دوالر  مليون  تفوق  صافية  مسامهات  املنظمة 
 4.7( وإيطاليا  دوالر(،  مليون   6.1( والسويد  دوالر(،  مليون 
مليون دوالر(، وأملانيا )4.6 مليون دوالر( والنرويج )4.4 مليون 
دوالر(، وإسبانيا )2.8 مليون دوالر، وذلك بصفة رئيسية من خالل 
مليون   2.2( والنمسا  لأللفية(،  اإلنامئية  األهداف  حتقيق  صندوق 
)مليوين دوالر(،  وكندا  )مليوين دوالر(،  كوريا  دوالر(، ومجهورية 
وجنوب أفريقيا )1.9 مليون دوالر(، وفرنسا )1.6 مليون دوالر(، 
والواليات املتحدة األمريكية )1.3 مليون دوالر(، واالحتاد الرويس 
)1.1 مليون دوالر(، وأوروغواي )مليون دوالر(. ُيضاف إىل ذلك 
ص يف عام 2013. ي مبلغ 5.4 ماليني دوالر من نيجرييا سُيخصَّ تلقِّ

 التمويل من الصناديق االستئمانية 
املتعدّدة املاحنني 

التي  التقني  التعاون  ألنشطة  املبارش  غري  احلكومي  التمويل  بلغ 
املتحدة  األمم  صناديق  بواسطة  م  واملقدَّ اليونيدو  هبا  تضطلع 
 .2012 عام  يف  دوالر  مليون   8.4 املانحني  املتعددة  االستئامنية 
 2.1( لأللفية  اإلنامئية  األهداف  حتقيق  صندوق  إىل  وباإلضافة 
البرشي  لألمن  االستئامين  املتحدة  األمم  وصندوق  دوالر(  مليون 
)0.5 مليون دوالر(، فقد بلغت الزيادات الصافية يف إطار صناديق 
الصناديق االستئامنية  بينام بلغت  توحيد األداء 3.3 مليون دوالر، 
ذلك  يف  بام  دوالر،  مليون   2.5 البدء  والذاتية  املانحني  دة  املتعدِّ

صندوق األمم املتحدة لبناء السالم.

مرفق البيئة العاملية

جرت  بحيث  املوارد  جتديد  دورات  يف  العاملية  البيئة  مرفق  يعمل 
عام  من  لأللفية  اإلنامئية  األهداف  لصندوق حتقيق  الرابعة  الدورة 
عام  من  احلالية  اخلامسة  الدورة  وجتري   2010 عام  حتى   2006
2010 حتى عام 2014. وخالل هذه الدورات يوافق جملس مرفق 
البيئة العاملية يف اجتامعيه يف حزيران/يونيه وترشين الثاين/نوفمرب 
املشاريع.  لتحديد  استامرات  شكل  عىل  مفاهيمية  رات  مذكِّ عىل 
وفور املوافقة عىل أحد املفاهيم، توجد أمام اليونيدو فرتة 18 شهرًا 
إلعداد املرشوع من أجل وضع الوثيقة الفعلية للمرشوع؛ وال يبدأ 
املفاهيم مل  أنَّ معظم  الوثيقة. وبام  املوافقة عىل  بعد  املنح إالّ  حتويل 
تعتمد إالّ يف عامي 2009 و2010، فإنَّ هذا يفرسِّ بلوغ األموال 
الفعلية للمنح الواردة من مرفق البيئة العاملية يف عام 2011 - وهو 
رقاًم   - األموال  عن  لإلفراج  الرابعة  املرفق  دورة  يف  النهائي  العام 
قياسيًا مل يسبق له نظري هو 72.5 مليون دوالر. ويف هذه الدورة 
عملية  يف  أخرى  مرة  اليونيدو  توجد  للمرفق  احلالية  اخلامسة 
حتويالت  توقُّع  مع  املفاهيم  مرسح  عىل  موافقات  عىل  احلصول 
هذا  ويف   .2015 عام  حتى   2013 عام  من  املنح  ألموال  ضخمة 
الصدد بلغت القيمة اإلمجالية للتمويل الصايف الوارد من املرفق هذا 

العام 34.9 مليون دوالر.

وتأجيل  املانحني  عىل  املستحقة  رات  للمتأخِّ ونتيجًة   
 13.8 نسبة  ختفيض  املمكن  من  أنَّ  املرفق  أعلن  فقد  املسامهات، 
ر يف بداية فرتة جتديد املوارد احلالية  يف املائة من متويل الربامج املقرَّ
مليون   324 مبلغ  أنَّ  يعني  وهذا  دوالر.  مليار   4.25 والبالغ 
خالل  البداية  يف  لليونيدو  ُرصد  الذي  املائة(  يف   7.6( دوالر 
مقابل  انخفاض  مع  سُيخفَّض  العاملية  البيئة  ملرفق  اخلامسة  الدورة 
للتمويل من احلافظات إىل 279.3 مليون دوالر. ورغم ذلك فإنَّ 
هذا سيمثِّل زيادة ضخمة بنسبة 46 يف املائة عن املنح الواردة خالل 

الدورة الرابعة للمرفق. 

بروتوكول مونرتيال

لتنفيذ  األطراف  د  املتعدِّ الصندوق  من  م  املقدَّ التمويل  استمر 
بروتوكول مونرتيال قريبًا من متوسط السنوات األخرية البالغ 23.4 
مليون دوالر. ورغم أنَّ هذا الرقم ُيعدُّ نقصًا عن املستوى القيايس 
األخري يف عام 2011، فإنَّ الفارق ُيعزى إىل حدٍّ كبري إىل املوافقة يف 
الكلوروفلورو  تدرجييًا من مرّكب  التخّلص  عام 2011 عىل خطة 
كربون املهلجن يف الصني، وهو ما ترتَّب عليه ختصيص 41 يف املائة 
عىل  بناًء  أنه  أيضا  باملالحظة  وجيدر  لليونيدو.  األموال  جمموع  من 
كانون  يف  اجتامعها  يف  مونرتيال  لربوتوكول  التنفيذية  اللجنة  طلب 
األول/ديسمرب ُأرجئ دفع رشحية تساوي 10 ماليني دوالر للصني 
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الشكل 4- املشاريع املقدّمة حبسب اجملال

الشكل 3- نصيب كل منطقة من املشاريع املقدّمة
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إىل أوائل عام 2013. وبغض النظر عن حالة الصني، فإنَّ مستوى 
االعتامدات يف السنة املستعرضة أظهر زيادًة يف األموال التي حظيت 

باملوافقة عن السنوات السابقة.

الصناديق االستئمانية

تدير اليونيدو عددًا من الصناديق االستئامنية املربجمة، وذلك بصفة 
ما  تنازل  وقد  جديدة.  وبرامج  مشاريع  تصميم  أجل  من  خاصة 
جمموعه 30 دولة عضوًا عن حصصها يف أرصدة االعتامدات غري 
اليونيدو.)1(   إتاحة 14.2 مليون يورو لربامج  املنفقة، مما نتج عنه 
أن  االستئامنية  الصناديق  هلذه  إضافية  مسامهات  تقديم  شأن  ومن 
رئيسية  جماالت  يف  أولوية  ذات  مشاريع  بتصميم  لليونيدو  يسمح 
عند  للتكاليف  اليونيدو  لتقاسم  نفسه  الوقت  يف  يلزم  ما  توفري  مع 

االقتضاء. 

مشاريعُنا 

جلنة املوافقة والرصد

درجة  أعىل  ص،  التخصُّ شديدة  منظمة  بوصفها  اليونيدو،  تعلِّق 
من األولوية عىل جودة مشاريعها وبراجمها املعنية بالتعاون التقني. 
اخلاصة  املقرتحات  مجيع  تقييم  للتقييم  ص  متخصِّ فريق  ويتوىل 
والرصد.  املوافقة  جلنة  عىل  عرضها  قبل  والربامج  باملشاريع 
مقرتحًا   142 يف  والرصد  املوافقة  جلنة  نظرت  السنة  هذه  وخالل 
يف   91 لنسبة  األخرض  الضوء  وأعطت  وبرامج،  بمشاريع  خاصًا 
مقارنًة   -  2012 عام  يف  املوافقة  ل  معدَّ ارتفاع  د  ويؤكِّ منها.  املائة 
بنسبة ترتاوح بني 79 و75 يف املائة يف عامي 2011 و2010 عىل 
زيادة  حدوث  من  اجلودة  ضامن  وحدة  إليه  لت  توصَّ ما   - التوايل 
مها كلٌّ من  مطَّردة يف جودة مقرتحات املشاريع والربامج التي يقدِّ
املشاريع  وثائق  مجيع  وحتتوي  املنظمة.  يف  املعنية  التقنية  الوحدات 
الالزمة  ات  واملؤرشِّ املتوقَّعة،  للنتائج  منطقي  إطار  عىل  تقريبًا 
القضايا  تعالج  ا  أهنَّ كام  املخاطر.  إلدارة  واسرتاتيجيات  لقياسها، 
والرشائية  واجلنسانية  واملؤسسية  واالجتامعية  واملالية  االقتصادية 
هنج  تطبيق  يف  بدأت  ا  وأهنَّ املايض،  يف  حدث  مما  أشمل  نحو  عىل 
النتائج الذي سُيستخَدم عىل نحو منظَّم يف عام  امليَزنة عىل أساس 

2013 مع تنفيذ نظام ختطيط املوارد املؤسسية. 

وبنام  والربازيل  وإيطاليا  وإندونيسيا  وأملانيا  وإكوادور  إرسائيل   )1(  
ومجهورية  كوريا  ومجهورية  السورية  العربية  واجلمهورية  تايلند  ومجهورية  وبولندا 
وفنلندا  وفرنسا  والصني  وسويرسا  والسويد  والدانمرك  الشعبية  الديمقراطية  كوريا 
وكوت ديفوار وكولومبيا ولبنان ومالطة واملكسيك وموريشيوس وموزامبيق والنرويج 

ونيوزيلندا واهلند وهنغاريا واليابان.

التقييم

ُتفحص  اليونيدو  يف  والربامج  باملشاريع  اخلاصة  املقرتحات  أنَّ  كام 
اكتامهلا  فور  ا  فإهنَّ التوّقف؛  أو  االستمرار  يف  قرار  اختاذ  قبل  بعناية 
أمهيتها  لقياس  وحمايد  ومنظم  دقيق  لتقييم  القدر  بنفس  ختضع 
وكفاءهتا وفعاليتها. وينظر فريق التقييم التابع لليونيدو فيام إذا كانت 
الربامج أو املشاريع أو املوضوعات واستنتاجاهتا ُتعدُّ مسامهة قيمة يف 

عملية اختاذ القرارات االسرتاتيجية يف اليونيدو. 

يف  مواضيعية  تقييامت  الفريق  أجرى   ،2012 عام  وخالل   
جماالت خمتلفة ألنشطة اليونيدو، أي ملسامهتها يف آلية توحيد األداء 
تها كمنتدى عاملي،  يف األمم املتحدة، وأداء مكاتبها اإلقليمية، ومهمَّ
برفع  اخلاصة  ومبادرهتا  لأللفية،  اإلنامئية  األهداف  يف  ومسامهتها 
امللوثات  عىل  بالقضاء  املتصلة  ومشاريعها  املؤسسات،  مستوى 
تقارير  نرشت  وقد  األزمات.  بعد  وتدخالهتا  العصيَّة،  العضوية 
املنظمة يف  اليونيدو عن أنشطة  ها  ُتعدُّ التي  املستقلة  الُقطرية  التقييم 
فريق  وأنجز  ونيجرييا.  وكوبا  نام  وفييت  أفريقيا  وجنوب  رواندا 
التقييم أيضًا تقييمه القطري لكينيا، بينام جيري العمل حاليًا يف تقييم 

زامبيا والعراق واملكسيك.

أرسة  داخل  هبا  معرَتف  التقييم  جمال  يف  اليونيدو  وقدرات   
أحد  نيسان/أبريل  يف  اليونيدو  وكانت  وخارجها.  املتحدة  األمم 
منظمي االجتامع املنعقد يف روما يف عام 2012 لشبكة شبكات تقييم 
األثر التي أنشئت يف عام 2006 لتعزيز تقييم أثر اجلودة. وقد عمل 
بالتقييم  املعني  املتحدة  األمم  فريق  لرئيس  نائبًا  التقييم  فريق  مدير 
جمال  يف  اليونيدو  ة  مهمَّ وكانت  نيسان/أبريل.  هناية  حتى  سنة  ملدة 
برنامج  يف  التقييم  ملهام  املهني  النظراء  استعراض  من  جزءًا  التقييم 
األمم املتحدة اإلنامئي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبرنامج األمم 

املتحدة للمستوطنات البرشية.

طريقة عملنا
بدأ إدخال تغيريات واسعة النطاق عىل طريقة عمل اليونيدو يف عام 
املنظمة  يف  والتجديد  التغيري  برنامج  استحداث  طريق  عن   2010
التقارير  يف  ورد  وقد  للمستقبل.  اليونيدو  إعداد  إىل  يرمي  الذي 
السنوية السابقة وصف للتعديالت السنوية التي كان بعضها كبريا 
جديد  نظام  نرش  املستعرضة  السنة  وشهدت  دّقة.  أكثر  وبعضها 
الوحدة  وخاصة  املوظفني،  مجيع  عىل  املؤسسية  املوارد  لتخطيط 
اخلطوات  مجيع  ن  تتضمَّ التي  واملشاريع  احلافظات  إلدارة  النمطية 
يف حياة أيِّ مرشوع، فضاًل عن الوحدات النمطية إلدارة الرأسامل 
النظام  يف  البرشية  املوارد  إدارة  عمليات  شتَّى  تدمج  التي  البرشي 
اجلديد لتخطيط املوارد املؤسسية )انظر أدناه(. وُتعدُّ إدارة املخاطر 
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ن  تتضمَّ وهي  املشاريع،  إلدارة  النمطية  للوحدة  أساسية  سمة 
أدوات إلعداد التقارير عىل اخلط من أجل رصد املخاطر واإلبالغ 
ك يف  عنها. واليونيدو تسري يف الطريق الصحيح نحو اهلدف وتتحرَّ
ال متامًا لتخطيط املوارد  ل إىل نظام فعَّ نطاق امليزانية من أجل التوصُّ

املؤسسية بحلول هناية عام 2013. 

تبسيط  إىل  بالفعل  اجلديد  النظام  استحداث  أدَّى  وقد   
ويتيح  للوقت.  ومستهلكة  مرهقة  يوم  ذات  كانت  عمليات 
النظام مزيدًا من الشفافية وإمكانية الوصول والقدرة عىل اإلبالغ 
النتائج،  عىل  القائمة  اإلدارة  مبادئ  عىل  بناًء  النتائج/اآلثار  عن 
امليدانيني.  واملوظفني  املقر  ملوظفي  بالنسبة  والالمركزية  واملساءلة 
ل أيضًا التعاون وتبادل املعارف بني املوظفني يف املقر ويف  وهو يسهِّ

امليدان ومع املنظامت الشقيقة.

ه يف عام 2012، الذي شمل دورات  وبفضل التدريب املوجَّ  
باليونيدو،  اخلاصة  اإللكرتوين  التعلُّم  ومواد  الدراسة،  قاعات 
واحللقات الدراسية الشبكية عىل اخلط لصالح املوظفني امليدانيني، 
لني الستخدام  وخيارات املساعدة املتاحة، فقد أصبح املوظفون مؤهَّ
وخضعت  األمثل.  االستخدام  اجلديدة  والعمليات  اجلديد  النظام 
جمموعة منتقاة من املوظفني امليدانيني للتدريب يف املقر لكي يصبحوا 
وانضمَّ  منطقته.  يف  كل  زمالئهم  لدعم  ممتازين«  »مستخدمني 
جلسات  من  كثري  يف  املوظفني  إىل  اخلارجيون  املصلحة  أصحاب 

إعالمية  برسائل  اسُتكملت  التي  البلدية  دار  واجتامعات  اإِلحاطة 
دورية، بام يف ذلك UNIDO Times وصفحات اليونيدو عىل الشبكة 
الداخلية والشبكة اخلارجية. ويشري االستعداد الذي أبداه املوظفون 
أوىل  عيِّنة  إىل  معه  والتواؤم  اجلديد  النظام  لتقبُّل  املنظمة  أنحاء  يف 
القادمة.  السنوات  اليونيدو حتقيقها يف  التي ترجو  العمل  ثقافة  من 
ولالطِّالع عىل مزيد من املعلومات عن برنامج التغيري والتجديد يف 

.www.unido.org/changemanagement املنظمة، انظر املوقع

األخالقيات

يف آب/أغسطس عنيَّ املديُر العاُم مسؤوالً جديدًا عن األخالقيات 
لرتسيخ  واملساءلة  األخالقيات  بشؤون  املعنية  التنسيق  وحدة  يف 
ويتوىلَّ  اليونيدو.  يف  واملساءلة  والشفافية  األخالقيات  ثقافة 
مبارشة  املسؤولية  ل  يتحمَّ الذي  األخالقيات،  عن  املسؤول 
املتعلقة  اليونيدو  سياسات  ويدير  ذ  وينفِّ العام،  املدير  أمام 
وينظِّم  اليونيدو،  ملوظفي  واإلرشاد  املشورة  تقديم  باألخالقيات، 
ويرصد  لليونيدو،  األخالقي  السلوك  مدونة  عن  تدريبية  دورات 
االجتاهات وأفضل املامرسات عىل صعيد العامل. كام يمثِّل املسؤول 
يف  واخلارجيني  الداخليني  النظراء  أمام  اليونيدو  األخالقيات  عن 

جمال األخالقيات. 

الشكل 5- مسامهة اليونيدو يف التنمية الصناعية املستدامة
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برامج اليونيدو

اإلنصاف والشمول 
االستدامة البيئيةاالجتماعيان
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التعاون التقين  •

اخلدمات االستشارية التحليلية والسياساتية  •
وضع املعايري واالمتثال هلا  •

التعاهد والشركات  •

أهداف اإلدارة
الكفاءة  •

الفعالية  •
اإلدارة القائمة على النتائج  •
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استعراض  إجراء  األخالقيات  عن  املسؤول  مهام  ومن   
مها  يقدِّ التي  املالية  واإلقرارات  باملصلحة  لإلقرارات  سنوي 
ما  املسؤول عن األخالقيات  2012، فحَص  املوظفون. ويف عام 
جمموعه 307 استامرات لإلقرارات باملصلحة واإلقرارات املالية.

موظفونا

واسعة  طائفة  من  ونساء  رجال  من  اليونيدو  موظفو  يتألَّف 
البلدان، واخللفيات، وجماالت اخلربة، ولكنهم مجيعًا  النطاق من 
عىل  القضاء  إىل  الرامية  جهودها  يف  املنظمة  خدمة  يف  متفانون 
من  ومعارفهم  خرباهتم  تقاسم  إىل  مدعّوون  منهم  وكثري  الفقر. 
مواقع  امليدان بصفة عامة يف  ملدة حمدودة، ويف  دة  ة حمدَّ مهمَّ أجل 
بروكسل،  يف  اليونيدو  مكاتب  يف  يعمل  وبعضهم  املشاريع. 
الُقطرية  أو  اإلقليمية  مكاتبها  أحد  يف  أو  ونيويورك  وجنيف، 
العامل.  السبع عرشة حول  اليونيدو  أو يف ُشعب  التسعة وعرشين 
أنَّ  رغم  فيينا  يف  اليونيدو  مقر  يف  املوظفني  من  مهم  عدد  ويعمل 
املوظفني  من  لكثري  تتيح  امليداين  للحراك  تنفيذية  سياسة  هناك 
عمليات  من  كجزء  العمل  عن  فضاًل  امليدان  يف  للعمل  فرصة 

املقر.  املنظمة يف 

إدارة املوارد البشرية

اسُتحدث هذا العام إطار جديد لتوظيف العاملني وإدارة شؤوهنم 
بموجب اتفاقات اخلدمة الفردية. وهذا يعني أنَّ اخلرباء اخلارجيني 
أ  يتجزَّ ال  جزء  اآلن  هم  االتفاقات  هذه  بموجب  ُيوظَّفون  الذين 
ومعايري  مبادئ  توظيفهم  وحتكم  لليونيدو  البرشي  الرأسامل  من 
يعملون  الذين  املوظفني  عىل  املنطبقة  للمبادئ  مماثلة  سلوكية 

بموجب عقود عادية.

وشهدت بداية السنة انتقال العمليات عىل نطاق املنظمة إىل   
نظام جديد لتخطيط املوارد املؤسسية، أي برنامج التكييف اهليكيل 
اإلدارة  مثل  نمطية  وحدات  ة  عدَّ النظام  ويشمل  أعاله(.  )انظر 
والتوظيف  املوظفني،  شؤون  وإدارة  األداء،  وإدارة  املنظمة،  يف 
للموظفني  الذاتية  واخلدمات  الوقت،  وإدارة  اإللكرتوين، 
واملديرين. ومن السامت املبتكرة للنظام اجلديد وجود جممع رئييس 
املشاريع  ملديري  ويمكن  بالفعل  اليونيدو  قيَّمتهم  الذين  للخرباء 
توظيفهم مبارشة من أجل مشاريعهم وبراجمهم. وقد أمكن بفضل 
د من أنَّ املوظفني عىل معرفة  م طيلة عام 2012 التأكُّ التدريب املقدَّ

تامة بالنظام اجلديد. 

لقياس  آذار/مارس  يف  جديدًا  نظامًا  اليونيدو  واستحدثت   
أداء املوظفني من حيث حتقيق األهداف الفردية واألهداف املؤسسية 
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املدير العـام
نائب املدير العام

فريق اسرتاتيجية املنظمة والتنسيق  •
فريق التقييم  •

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

•  مكتب خدمات الرقابة 
الداخلية

مكتب الشؤون القانونية  •
•  مكتب التغيري والتجديد 

يف املنظمة
•  جهة الوصل لشؤون 

األخالقيات واملساءلة

 فرع تنمية األعمال 
التجارية الزراعية

فرع السياسات اإلمنائية 
فرع إدارة املوارد البشريةواإلحصاءات والبحوث

فرع خدمات األعمال 
فرع العالقات باجلهات واالستثمار والتكنولوجيا

فرع اخلدمات املاليةاملاحنة وضمان النوعية

فرع بناء القدرات التجارية
فريق الدعوة إىل املناصرة 

واالتصاالت
خدمات إدارة املعلومات 

واالتصاالت
فرع الطاقة وتغيّر املناخ

فرع خدمات دعم العمليات
فرع اإلدارة البيئية

فرع بروتوكول مونرتيال

مكتب رصد نتائج الربامج

املكاتب امليدانية

مكتب الربامج اإلقليمية
برنامج أفريقيا  •

برنامج املنطقة العربية  •
•  برنامج آسيا واحمليط 

اهلادئ
•  برنامج أوروبا والدول 

املستقلة حديثا
•  برنامج أمريكا الالتينية 

والكاريـيب

 شعبة صوغ الربامج 
والتعاون التقين

 شعبة دعم الربامج 
واإلدارة العامة

شعبة البحوث االسرتاتيجية 
 وضمان النوعية 

والدعوة إىل املناصرة

حتى 31 كانون األول/ديسمرب 2012
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عىل حدٍّ سواء. ويستدعي النظام اجلديد إجراء مزيد من احلوار بني 
بغية  اجلهات  مجيع  من  اآلراء  استقاء  أجل  من  والرؤساء  املوظفني 

تقييم الكفاءات اإلدارية واألساسية.

التوازن بني اجلنسني

جنساين  توازن  حتقيق  إىل  بعيد  زمن  من  تطمح  اليونيدو  زالت  ما 
خاصة  بصفة  ولكن  املستويات،  مجيع  عىل  املوظفني  بني  أفضل 
عىل  قون  يتفوَّ الرجال  زال  ما  حيث  القرارات  اختاذ  مستوى  عىل 
النساء من حيث األعداد. وأدَّى اعتامد سياسة قوية يف عام 2009 
وإنشاء اللجنة التوجيهية لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين إىل توفري 
 ،2012 عام  ويف  عمليًا.  اهلدف  هذا  لتحقيق  الالزمة  األدوات 
والتعاون  الربامج  وضع  لشعبة  التقنية  الفروع  اللجنة  صت  خصَّ
أدوات جنسانية خاصة بكل  العمل عىل تصميم  بدأ  التقني حيث 
قطاع يف إدارة دورات املشاريع وأدوات للتقييم من أجل املساعدة 
لقضايا  املشاريع  ومقرتحات  مفاهيم  استجابة  مدى  دراسة  عىل 
اإلدارة  فرع  هي  للفحص  ختضع  وحدة  أول  وكانت  اجلنسني. 
البيئية التي يعمل فيها خبري يف قضايا اجلنسني مع مديري املشاريع 
باملواضيع  اجلنساين خاصة  املنظور  لتعميم  أدوات  إنشاء  من أجل 
من  عملية  يف  أخرى  تقنية  فروع  ذلك  وستيل  فرع.  لكل  اإلنامئية 
بدأ إصدار  2013. وقد  األول/أكتوبر  إنجازها يف ترشين  ر  املقرَّ
ترشين  يف  اجلنسانية  القضايا  عىل  تركز  داخلية  إخبارية  رسالة 

الثاين/نوفمرب. 

األمم  أرسة  تبذهلا  التي  الكبرية  اجلهود  من  جزء  واليونيدو   
إجراء  ذلك  يف  بام  اجلنسني،  بني  املساواة  حتقيق  أجل  من  املتحدة 
بعد عام 2015.  فيام  العاملي  اإلنامئي  الربنامج  لتشكيل  مشاورات 
مها اليونيدو عىل شكل املشاركة وتقديم ورقات  واملسامهة التي تقدِّ
نطاق  عىل  العمل  خطة  مثل   - املتحدة  األمم  منتديات  يف  املوقف 
املنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، والشبكة املشرتكة 
األمم  وهيئة  اجلنسني،  بني  واملساواة  باملرأة  املعنية  الوكاالت  بني 
املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، واملشاورات عىل نطاق 
املنظومة بشأن الربنامج اإلنامئي فيام بعد عام 2015 - جيعالن من 

املنظمة بالتدريج جهة فاعلة رئيسية يف خمتلف املنتديات.

البيئة اليت نعمل فيها

أخصائيًا   134 من  يتألَّفون  الذين  بموظفيها  اليونيدو،  تضطلع 
التشغيل  عن  باملسؤولية  والصيانة،  اهلندسة  من  خمتلفة  جماالت  يف 
اآلمن واملوثوق ملركز فيينا الدويل الذي يضمُّ مكتب األمم املتحدة 
واجلريمة،  رات  باملخدِّ املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  فيينا،  يف 

ملنظمة  التحضريية  واللجنة  الذرية،  للطاقة  الدولية  والوكالة 
معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية. وال مناص يف حالة مبنى 
وقد شهد  إجراء إصالحات وجتديدات،  من  35 سنًة  يبلغ عمره 
مبنى  عىل  منها  كثري  أثر  اهلامة  التجديدات  من  عددًا   2012 عام 
املساعدة  إىل  ترمي  مجيعها  وكانت   ،)’C‘ جيم  )املبنى  املؤمترات 
عىل جعل مركز فيينا مكانا للعمل أكثر خرضة وصحة. وجيري يف 
ات املؤمترات مع توقع اإلنجاز  الوقت احلارض تركيب أحدث معدَّ
املبنى  أنفاق  الواجهة ووصل  أوائل عام 2013. وتمَّ استبدال  يف 
يف  األسبستوس  إزالة  يف  العمل  وسينتهي  السنة،  هناية  يف  جيم 
احلراري  العزل  وسيؤدِّي   .2013 نيسان/أبريل  يف  جيم  املبنى 
الطاقة كام سيؤدِّي ذلك  للمبنى جيم إىل حتقيق وفورات كبرية يف 
املياه  يف  وفورات  ق  وستتحقَّ لإلضاءة.  جديدة  تركيبات  إقامة  إىل 
استشعار،  صنابري  ذلك  يف  بام  إصحاحية،  إنشاءات  طريق  عن 
ل ال ُيستخَدم  واستخدام مياه اآلبار يف دورات املياه، وأماكن للتبوُّ
خالل  الكهربائية  واألسالك  املياه  أنابيب  استبدال  وتمَّ  املاء.  فيها 
والتهوية  التدفئة  ات  معدَّ وُوضعت  األسبستوس،  إزالة  عملية 
مشكلة  هناك  وكانت  صة،  خمصَّ تقنية  قاعة  يف  اهلواء  وتكييف 
من  ن  متكِّ التي  املعدات  إقامة  يمكن  حتى  السقف  رفع  هي  كبرية 
احلرائق  خنق  وسائل  حملَّ  وحلَّت  الطاقة.  استهالك  يف  االقتصاد 
متتثل  جديدة  خانقة  وسائل  األسبستوس  من  املصنوعة  القديمة 
املبنى  احلرائق يف  الوقاية من  بنظام  تمَّ وصلها  النمساوية  للمعايري 

لضامن سالمة هذا األخري.

اخلدمات اليت نقدّمها يف جمال الدعم 

جمال  يف  خدماهتا  ذلك  من  نها  متكُّ ما  بقدر  إالَّ  لليونيدو  فعالية  ال 
والقدرة  بالكفاءة  تتَّسم  عندما  فاإلجراءات  اللوجستي.  الدعم 
اشرتاء  مثل  أنشطة  حالة  يف  ر  التطوُّ ومواكبة  االستجابة  عىل 
وسجالت  والنقل،  والسفر  واالتصاالت،  واخلدمات،  السلع 
تعمل  منظمة  تصبح  التسجيل  وخدمات  امللفات،  وحفظ  امللكية 
التي  للبلدان  جودة  اخلدمات  أعىل  تقديم  وتستطيع  بسالسة، 
التكلفة  حيث  من  والفعالية  واملساءلة  الشفافية  أنَّ  كام  ختدمها. 
كان  سواء  اليونيدو،  يف  اإلدارية  الدعم  خدمات  هبا  تتميَّز  سمة 
ذلك عن طريق استحداث نظام إلكرتوين سلس لالشرتاء - وهو 
أول نظام متكامل من هذا النوع داخل أرسة األمم املتحدة - أم 
الشقيقة  املنظامت  مع  باالشرتاك  عليها  تتفاوض  اتفاقات  إبرام 
أم  الرشوط،  أفضل  لضامن  الطريان  ورشكات  السفر  وكالء  مع 
عن طريق طائفة واسعة النطاق من األنشطة األخرى. واليونيدو 
املوارد  إدارة  بنظام  االستعانة  مع  احلارض،  الوقت  يف  سبيلها  يف 
باالتصال  والسفر  االشرتاء  إدارة  إىل  االنتقال  إىل  املؤسسية، 

املبارش.  احلاسويب 
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اليونيدو واألطراف األخرى

اليونيدو واألمم املتحدة 
ي  ا تؤدِّ رغم أنَّ اليونيدو أصغر من بعض الوكاالت الشقيقة، فإهنَّ
يرأس شبكة  العام  فاملدير  املتحدة.  دورًا رئيسيًا عىل مرسح األمم 
األمني  مبادرة  لتوجيه  رًا  بالطاقة، وُعنيِّ مؤخَّ املعنية  املتحدة  األمم 
العام لتوفري الطاقة املستدامة للجميع، والتي هي يف الوقت احلارض 
أحد أهمِّ األمور التي تشغل اليونيدو. وهو ما يسلِّط األضواء عىل 
وقد  والطاقة.  الفقر  بقضايا  ة  املختصَّ املنتديات  تلك  يف  اليونيدو 
التي  اجلهود  يف  املشاركة  املايض  يف  فعلت  كام  اليونيدو  واصلت 
من  أكرب  ودرجة  االتساق  لتحقيق  املتحدة  األمم  أرسة  تبذهلا 
الكفاءة والفعالية عىل نطاق املنظومة. وشملت هذه اجلهود جملس 
بالتنسيق، وعمل  التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعني  الرؤساء 
والتي  بالربامج  املعنية  املستوى  الرفيعة  اللجنة  الفرعية:  هيئاته 
الرفيعة  واللجنة  العاملي،  املستوى  عىل  السياسات  قضايا  تعالج 
وجمموعة  اإلدارية،  الشؤون  وتشمل  باإلدارة  ُتعنى  التي  املستوى 
التشغيلية  والفعالية  لالتِّساق  ج  تروِّ التي  اإلنامئية  املتحدة  األمم 

عىل املستوى القطري.

بأرسها  للمنظومة  بالنسبة  السنة  أحداث  أبرز  من  وكان   
وأدَّت  )ريو+20(.  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  مؤمتر  انعقاد 
وشملت  للمؤمتر  التحضريية  األعامل  يف  أساسيًا  دورًا  اليونيدو 
اهلامة  اجلانبية  األحداث  من  عددًا  املؤمتر  انعقاد  خالل  مسامهاهتا 
وأهابت  التفصيل.  من  بمزيد  الرابع  الفصل  هلا  يعرض  التي 

جمموعة  عىل  تتفق  أن  األعضاء  بالدول  ريو+20  اخلتامية  الوثيقة 
للتنمية  جديدًا  إطارًا  ل  تشكِّ التي  املستدامة  اإلنامئية  األهداف  من 
يف  النهائي  موعدها  لأللفية  اإلنامئية  األهداف  تبلغ  إن  ما  العاملية 
عمل  فريق  يف  عضوًا  بصفتها  اليونيدو،  مت  وقدَّ  .2015 عام 
منظومة األمم املتحدة املعني بربنامج األمم املتحدة اإلنامئي ملا بعد 
حتقيق  عن  العمل  فريق  تقرير  يف  حتليلية  مسامهات   ،2015 عام 
القوة  جوانب  يتناول  الذي  للجميع،  إليه  نصبو  الذي  املستقبل 
أولية  اقرتاحات  م  ويقدِّ لأللفية  اإلنامئية  األهداف  يف  والضعف 

للربنامج اإلنامئي ملا بعد عام 2015.

املشاورات  من  عدد  يف  وثيق  نحو  عىل  املنظمة  واشرتكت   
املدين  املجتمع  مع  اإلنامئية  املتحدة  األمم  ملجموعة  املواضيعية 
للربنامج  األساسية  القضايا  عن  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب 
الصناعية  التنمية  ي  تلقِّ لضامن  وذلك   ،2015 عام  بعد  ملا  اإلنامئي 
االعرتاف املناسب كعامل حافز قوي بالنسبة للتنمية املستدامة. وقد 
املتحدة يف  العامة لألمم  الشاغل األسايس اجلمعية  ت عن هذا  عربَّ
الذي اعتمد يف 21 كانون  الصناعي  التعاون اإلنامئي  قرارها بشأن 
التعاون  عن  العام  املدير  تقرير  يف  نظرها  عقب  األول/ديسمرب)2( 
بالربنامج  الصناعة  ربط  إىل  احلاجة  أبرز  الذي  الصناعي  اإلنامئي 
د كتيب عنوانه الصناعة من أجل تنمية  اإلنامئي األوسع نطاقًا. ويؤكِّ
شاملة ومستدامة الرسالة التي مفادها أنَّ التنمية الصناعية املستدامة 
هي احلل األسايس لتحقيق األهداف العاملية املتمثِّلة يف احلدِّ من الفقر 

واحلدِّ من فوارق الدخل مع تقليل األرضار البيئية.

.A/RES/67/225  الوثيقة  )2(  

يف تشرين األول/أكتوبر، انضمّ كانديه ك. يومكيال املدير 
العام لليونيدو إىل قائمة من الشخصيات املرموقة تضمّ 
زعماء العامل والفائزين جبائزة نوبل وشخصيات أخرى 
العاملية عن عمله يف  للقيادة  تلّقى جائزةً  بارزة عندما 
من  واحلدّ  للجميع،  املستدامة  الطاقة  توفري  مناصرة 
الفقر، واجلهود الرامية إىل احلدّ من تأثري تغيّر املناخ، 
واألهداف اإلمنائية لأللفية. وأهدى اجلائزة يف خطاب 
منذ  يرتأسها  اليت  املنظمة  ملوظفي  ألقاه  الذي  القبول 
عام 2005، مؤّكداً على أّنهم يف مقدّمة اجلهود الرامية 
جائزة  وتقدّم  العامل.  حول  للناس  الرخاء  حتقيق  إىل 
ورابطة  املتحدة  األمم  مؤسسة  سنوياً  العاملية  القيادة 

الواليات املتحدة األمريكية لألمم املتحدة.

© Gary He/Insider Images for United Nations Foundation :الصورة
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الشؤون  إدارة  العمل عىل نحو وثيق مع  اليونيدو  وواصلت   
الوكاالت  ومع  املتحدة  لألمم  التابعة  واالجتامعية  االقتصادية 
االستعراض  اقرتاحات  تنفيذ  املتحدة يف  األمم  منظومة  الشقيقة يف 
التنفيذية  األنشطة  لسياسة  سنوات  ثالث  كل  جيرى  الذي  الشامل 
من أجل التنمية التي تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة، ويف صياغة 
بالنسبة  املتاحة  اخليارات  بشأن  األعضاء  الدول  عىل  اقرتاحات 
الستعراض جديد شامل للسياسات جيرى كل أربع سنوات والتي 

اعتمدهتا اجلمعية العامة يف كانون األول/ديسمرب. 

ويف آذار/مارس، استضافت اليونيدو ومكتب األمم املتحدة   
االجتامع  العاملي  االتفاق  مع  بالتعاون  واجلريمة  باملخدرات  املعني 
املتحدة  األمم  منظومة  بني  التنسيق  جلهات  العام  هلذا  السنوي 
 130 حرضها  التي  املناسبة  هذه  واجتذبت  اخلاص.  والقطاع 
عنواهنا  وكان  اخلاص  والقطاع  املتحدة  األمم  مشاركًا من وكاالت 
»تعجيل رشاكات األمم املتحدة مع القطاع اخلاص« أكرب نسبة من 
بالرشاكات  االهتامم  تزايد  عىل  يدّل  ما  وهو  تارخيه،  حتى  اإلقبال 
بني األمم املتحدة والقطاع اخلاص من أجل معاجلة حتديات القرن 
احلادي والعرشين. وشملت التوصيات الصادرة عن اجللسة العامة 
ودورات أفرقة العمل نداًء قويًا لتنفيذ نامذج للرشاكة االسرتاتيجية 

التي يمكنها دفع التغيري النظمي. 

املعرض  اليونيدو  استضافت  الثاين/نوفمرب،  ترشين  ويف   
العاملي السنوي اخلامس للتنمية القائمة عىل التعاون فيام بني بلدان 
اجلنوب يف قرص هوفبورغ يف فيينا، وذلك بالتعاون مع مكتب األمم 
املعلومات عن  وملزيد من  اجلنوب.  بلدان  بني  فيام  للتعاون  املتحدة 

هذا امللتقى البالغ األمهية، ُيرجى الرجوع إىل الفصل الثاين. 

توحيد األداء

كان هنج توحيد األداء يف األمم املتحدة نتيجة للحاجة التي أعربت 
أكثر  اإلنامئي  املتحدة  األمم  نظام  جعل  إىل  األعضاء  الدول  عنها 
به  العمل  بدأ  األداء  توحيد  أنَّ هنج  وفعالية وأمهية. ورغم  اتساقًا 
عىل أساس جتريبي يف هناية عام 2006، فقد غريَّ عىل نحو جذري 
التي  النهائية  النتيجة  وعقب  املتحدة.  األمم  أرسة  عمل  طريقة 
البلدان  املستخلصة من جتربة  تقييم مستقل للدروس  إليها  خلص 
املعنية  املستوى  الرفيعة  واملؤمترات  د«  املوحَّ »األداء  ملبادرة  ذة  املنفِّ
للسياسات  الشامل  االستعراض  بشأن  اهلام  القرار  فإنَّ  بالنهج، 
الذي جيرى كل أربع سنوات )انظر أعاله( سلَّم ألول مرة بنموذج 
وبرناجمًا  صندوقًا   36 من  واحد  هي  واليونيدو  األداء.)3(  توحيد 
صة يف أمانة األمم املتحدة املشرتكة يف املبادرة  ووكالة وهيئة متخصِّ
التي تشمل يف الوقت احلارض أكثر من 50 بلدًا. وقد سامهت منذ 
البداية يف تصميم الربامج واألركان األخرى لنهج توحيد األداء، 
العاملة يف إطار عمل  وقادت، وما زالت تقود، عددًا من األفرقة 
املواضيعية  لألولويات  واملقابِلة  اإلنامئية  للمساعدة  املتحدة  األمم 
لليونيدو صدر  التابع  التقييم  لفريق  تقرير  تبنيَّ من  للمنظمة. وقد 
ة يف تعزيز قضايا التنمية  يف أيار/مايو أنَّ اليونيدو »قوة دافعة مهمَّ

ا تستجيب لألولويات الوطنية«.)4(  الصناعية وأهنَّ

.A/RES/67/226  الوثيقة  )3(  

.ODG/EVA/11/R.60  الوثيقة  )4(  

‘‘نسّلم بأنّ الناس هم حمور التنمية املستدامة، ونسعى، يف هذا 
الصدد، إىل إقامة عامل عادل منصف يسع اجلميع، ونلتزم بالعمل سوياً 

من أجل حتقيق النمو االقتصادي املطرد الشامل والتنمية االجتماعية 
ومحاية البيئة مبا يعود بالنفع على الناس كافة.’’

الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو+20 اليت حتمل عنوان ‘‘املستقبل الذي نصبو إليه’’
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90 يف  أكثر من  تنفيذ  2012 من  اليونيدو يف عام  نت  ومتكَّ  
اخلمسة  مبلغ  حشد  ذلك  يف  بام  له  خطَّطت  الذي  أدائها  من  املائة 
ومن  املتحدة.  األمم  يف  األداء  توحيد  صناديق  من  دوالر  ماليني 
الدول  ألنَّ  نظرًا   2013 عام  يف  الرقم  هذا  يزيد  أن  املحتمل 
بني  متزايد  اجتاه  وهناك  األداء.  بتوحيد  التزامها  ي  تقوِّ األعضاء 
االستئامنية  الصناديق  يف  املسامهة  يف  الرغبة  نحو  األعضاء  الدول 
للمنظامت  واحد  طرف  من  الدعم  تقديم  من  بدالً  املتحدة  لألمم 
يف  البارز  احلضور  اليونيدو  من  تطلَّب  ما  وهو  حدة،  عىل  كل 
طيلة  االجتامعات  من  ذلك  وغري  املانحني  الرشكاء  اجتامعات 
هلا  فرصًة  اليونيدو  مشاركة  أتاحت  الوقت،  نفس  ويف  العام. 
املنظومة  نطاق  املتَّبع عىل  النهج  هذا  قيِّم يف  ذاهتا كرشيك  إلثبات 
األمم  منظومة  وداخل  األعضاء  الدول  لدى  مصداقيتها  ولزيادة 
املتحدة عىل حدٍّ سواء. ونتيجًة لذلك، روعيت مسامهات اليونيدو 
متامًا يف شتَّى االتفاقات املتصلة بالربامج الُقطرية. كام أنَّ اليونيدو 
يف  الثامنية  الرائدة  البلدان  مع  للتفاهم  رات  مذكِّ دت  مدَّ أو  وقَّعت 
تلقاء  من  ت  انضمَّ التي  اجلديدة  البلدان  ومع  األداء  توحيد  إطار 
نفسها بام فيها إندونيسيا واجلبل األسود وسرياليون وقريغيزستان 
آليات  مع  جار  حوار  طريق  عن  اليونيدو،  واستطاعت  ومالوي. 
اإلقليمي  املستويني  عىل  اإلنامئية  املتحدة  األمم  جمموعة  عمل 
االتفاقات  يف  أيضًا  ُتراعى  مواقفها  أنَّ  من  د  تتأكَّ أن  والعاملي، 

والسياسات واملبادئ التوجيهية عىل نطاق املنظومة.

حمّط تركيزنا على الصعيد اإلقليمي

الربامج اإلقليمية

يف  خربة  وذات  بذاهتا  قائمة  اليونيدو  يف  وحدات  وجود  يؤدِّي 
دة  حمدَّ مناطق  تواجه  التي  املستدامة  الصناعية  التنمية  مشكالت 
لليونيدو.  التقني  التعاون  وفعالية  تأثري  مدى  يف  كبري  تغيري  إىل 

ة  املختصَّ الفروع  من  األخصائيني  مع  اإلقليمية  الربامج  وتتعاون 
عىل  وحترص  وبراجمها،  املنظمة  مشاريع  ورصد  وتنفيذ  صياغة  يف 
بوجهة  وتنفرد  اختصاصها،  موضوع  البلدان  يف  جيري  ما  مراقبة 
املتعلقة  ولألنشطة  االقتصادية  االجتامعية  للظروف  كلِّية  نظر 
ممثِّلو  إليها  يفد  جهة  أول  وهم  منطقتها.  يف  االقتصادية  بالتنمية 
مون من  يتقدَّ الذين  املصلحة اآلخرين  الدول األعضاء وأصحاب 
اليونيدو طلبًا للمعلومات عن أنشطتهم املقرتحة أو اجلاري تنفيذها 
يف بلداهنم عىل وجه التحديد. والفقرات التالية تصف بإجياز بعض 

األنشطة اإلضافية التي اشرتكوا فيها يف عام 2012. 

أفريقيا

 2012 عام  يف  أفريقيا  يف  اليونيدو  أنشطة  أبرز  بني  من  كان 
التنوع  لتعزيز  الالزمة  االسرتاتيجيات  عن  ليومني  مؤمتر  تنظيم 
االقتصادي مع الرتكيز عىل االستثامر يف قطاعي األعامل التجارية 
حزيران/ يف  أبابا  أديس  يف  املؤمتر  وانعقد  والصيدالنية.  الزراعية 

ضية االحتاد  يونيه بالتعاون مع إدارة التجارة والصناعة التابعة ملفوَّ
أفريقي  وزير   200 من  أكثر  املشاركني  بني  من  وكان  األفريقي، 
األمم  لوكاالت  ممثِّلني  إىل  باإلضافة  صناعي  وخبري  للصناعة 
املتحدة، واللجان اإلقليمية، ومصارف التنمية اإلقليمية، والقطاع 
املؤسسات  بني  فيام  للتعامالت  منتدى  تنظيم  وأدَّى  اخلاص. 
األفريقية  الرشكات  إبراز  أجل  من  املؤمتر  انعقاد  أثناء  التجارية 
العاملة يف قطاعي األعامل التجارية الزراعية والصيدالنية إىل عدد 
ثالث  عىل  بالفعل  التوقيع  وتمَّ  امللموسة؛  التعاون  ترتيبات  من 
االهتامم  عىل  دلياًل  ذلك  وكان  املؤمتر.  خالل  للتفاهم  رات  مذكِّ
والقطاع  اجلمهور  من  املشاركون  أبداه  الذي  النطاق  الواسع 
يف  رشاكات  إقامة  عىل  اإلقدام  أجل  من  سواء  حدٍّ  عىل  اخلاص 
اجلنوب تصل  بلدان  بني  فيام  أنشئت روابط  مشاريع مشرتكة. كام 
وتنفيذ  متويل  بغية  األفريقية  والبلدان  الناهضة  االقتصادات  بني 

‘‘ينبغي ألفريقيا أن تُقبل على التنوّع االقتصادي حتى تُحوّل اآلفاق املشرقة 
إىل فرص عمل فعلية لشباهبا.’’
كانديه ك. يومكيال، املدير العام لليونيدو
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بني  التجارة  ونوقشت  الرئيسيني.  القطاعني  يف  التقني  التعاون 
يف  الدولة  دور  أخرى  أمور  بني  من  نوقش  كام  األفريقية  البلدان 
سليمة،  استثامرية  سياسات  باع  اتِّ طريق  عن  األعامل  بيئة  حتسني 

واجلودة واملعايري ذات الكفاءة، وحتسني البنى التحتية. 

يف  اليونيدو  بزيارة  األفريقي  االحتاد  من  مسؤولون  وقام   
موضوع  حول  املستديرة  املائدة  حضور  أجل  من  أيلول/سبتمرب 
ملناقشة  الفرصة  وانتهزوا  أدناه(  )انظر   »2050 عام  بحلول  »آسيا 
خطط املستقبل. ووافقت اليونيدو عىل العمل مع االحتاد األفريقي 
بالتنمية  املعني  الدويل اخلامس  بناء عىل مسامهاهتا يف مؤمتر طوكيو 
ستنظِّم  وحيث   2013 حزيران/يونيه  يف  يعقد  الذي  أفريقيا  يف 
أجل  من  األخرض  النمو  اسرتاتيجية  بشأن  جانبية  مناسبة  اليونيدو 
والرشكاء  املانحني  لدى  بالسعي  اليونيدو  دت  تعهَّ كام  أفريقيا. 
األعامل  تنمية  مبادرة  لربنامج  املوارد  حلشد  األفريقي  االحتاد  من 
يف  وللمساعدة  األفريقية  الزراعية  والصناعات  الزراعية  التجارية 

تنظيم مؤمتر وزراء الصناعة األفريقيني لعام 2013. 

اليونيدو  بني  اتفاق  عىل  التوقيع  متوز/يوليه  شهر  وشهد   
وهم أحد   – IPACK-IMA ومجاعة رشق أفريقيا ومنظمي معرض 
أشهر منظِّمي املعارض التجارية يف العامل – من أجل تنظيم معرض 
الوقت،  نفس  ويف  كينيا.  يف   2014 عام  يف  والتعبئة  للتجهيز  كبري 
درس املدير العام لليونيدو واألمني العام للجامعة املجاالت املمكنة 
التي يمكن لليونيدو أن تساعد هبا يف  للتعاون بام يف ذلك الطرائق 
اسرتاتيجية للتنمية الصناعية. ومن املجاالت الرئيسية األخرى التي 
أفريقيا عىل اإلنرتنت،  اليونيدو لالستثامر يف  تنفيذ مرصد  نوقشت 
القدرات  لبناء  جديد  وبرنامج  دة،  املتجدَّ للطاقة  مركز  وإنشاء 
التكنولوجيا،  لنقل  ومركز  للتحسني،  صناعي  وبرنامج  التجارية، 

ومرشوع إقليمي لسالسل القيمة الغذائية.

الدول العربية

 2012 عام  يف  العربية  املنطقة  يف  ة  املهّمَّ األحداث  بني  من  كان 
يف  اخلرضاء  للتقنيات  الدويل  البحرين  ومنتدى  معرض  تنظيم 
كان  الذي  املعرض،  ُنظِّم  وقد  اليونيدو.  من  بدعم  آذار/مارس 
البحرية  املوارد  حلامية  العامة  اللجنة  رعاية  حتت  نوعه،  من  األول 
الذي  املعرض  هذا  يف  الرتكيز  وانصبَّ  الربية.  واحلياة  والبيئية 
دة، وإدارة املياه، وترصيف  استغرق ثالثة أيام عىل الطاقات املتجدَّ
من  للعارضني  وأتاح  للحياة،  أخرض  أسلوب  باع  واتِّ النفايات، 
أكثر من 100 رشكة وطنية وأجنبية عرض منتجاهتم االستهالكية 
خطَّ  املعرض  أرسى  كام  اخلرضاء.  وتكنولوجياهتم  وخدماهتم 
مواصلة  عليه  بناًء  البحرين  تستطيع  البيئية  للمشاريع  أساس 
تنميتها بام يف ذلك االقرتاح الذي مفاده أنَّ باستطاعة البحرين أن 

تؤدِّي دورًا مركزيًا إقليميًا لإلنتاج األنظف. واعُترب املعرض بدايًة 
وتشرتك   ،2013 عام  يف  أوالها  تأيت  التي  األنشطة  من  لسلسلة 

فيها اليونيدو مرة أخرى عن كثب. 

وُنظِّمت مناسبة أخرى تتناول التنمية املستدامة يف اإلمارات   
الدويل  انعقد مؤمتر عجامن  فقد  املتحدة يف حزيران/يونيه.  العربية 
يف  والتكنولوجيا  للعلوم  عجامن  جامعة  يف  الثانية  دورته  يف  للبيئة 
إمارة عجامن. وضمَّ املؤمتر الذي ُعقد حتت عنوان »منهجية مبتكرة 
اخلاص،  للقطاع  وممثِّلني  ومنظِّمني،  قرارات،  صانعي  لالستدامة« 
ابتكارية  فني يف حركة ترمي إىل بلوغ حلول  ومهنيني، وشبابًا ومثقَّ
م  التنمية املستدامة. كام قدَّ التي تواجه  يات املشرتكة  وعملية للتحدِّ
تطبيقها  يمكن  تكنولوجيا  أحدث  عن  حتديثية  معلومات  املؤمتر 
عن  رئيسيًة  كلمًة  اليونيدو  ممثِّل  وألقى  املستدامة.  التنمية  جمال  يف 
وترأس  املستدامة،  والتنمية  واالبتكار،  األخرض،  النمو  موضوع 

الدورة املعنية بالتكنولوجيا واالبتكار. 

االقتصادي  املنتدى  يف  نشيطًا  دورًا  اليونيدو  أدَّت  فيينا،  ويف   
العريب النمساوي السادس ويف مؤمتر دويل عنوانه »السودان وأوروبا: 
املؤمتر  وكان  اإلقليميني«.  والتنمية  السالم  أجل  من  التعاون  آفاق 
الرفيع املستوى الذي ُعقد يف ترشين األول/أكتوبر حتت رعاية نائب 
رئيس اجلامعة النمساوي ووزير الشؤون األوروبية والدولية ووزير 
خارجية السودان، هو اخلامس يف سلسلة من املؤمترات التي ُعقدت 
املناقشات  زت  السودان. وتركَّ املستدام يف  فيينا من أجل السالم  يف 
وأفريقيا عىل  العربية  واملنطقة  أوروبا  من  بلدًا  فيها 17  التي شارك 
األساليب الالزمة لتشجيع االستثامرات يف السودان من أجل تأمني 

مستقبل من الرخاء واالستقرار للمنطقة بأرسها.

العريب  العامل  بلدان  اليونيدو من أجل  وُعرضت اسرتاتيجية   
أيلول/سبتمرب  يف  خاصة  إحاطة  جلسة  يف  األعضاء  الدول  عىل 
التايل.  الشهر  يف  فيينا  يف  الدبلوماسية  األكاديمية  عىل  وكذلك 
التجارية  للغرفة  ممثِّلني  مع  اليونيدو  تناقشت  نيسان/أبريل،  ويف 
والصناعية للربازيل حول إمكانيات التعاون بني بلدان اجلنوب بني 

أمريكا الالتينية والبلدان العربية.

آسيا واحمليط اهلادئ

ة  ربام كانت قارة آسيا ُتظهر من الفوارق يف جمال التنمية ما يفوق أيَّ
برسعة  ر  تتطوَّ التي  البلدان  من  عددًا  تشمل  فهي  أخرى.  منطقة 
نفس  يف  تضمُّ  بينام  الدخل  متوسطة  بلدان  وضع  بالفعل  قت  وحقَّ
مستديرة  مائدة  درست  وقد  العامل.  يف  البلدان  أفقر  بعض  الوقت 
مع  بالتعاون  اليونيدو  ونظَّمتها  أيلول/سبتمرب  يف  فيينا  يف  ُعقدت 
للتنمية  النمساوية  البحوث  ومؤسسة  اآلسيوي،  التنمية  مرصف 
لتحقيق  طرائَق  النمسا،  يف  االحتادية  االقتصادية  والغرفة  الدولية، 
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املناقشات  وتناولت  املنطقة.  يف  للجميع  وشاملة  مستدامة  تنمية 
التي دارت حتت عنوان »آسيا بحلول عام 2050: الطريق املستدام 
للرفاهية« قضية البلدان الواقعة يف »فّخ الدخل املتوسط«، والتي جتد 
نفسها فيه عاجزة عن املنافسة سواء مع االقتصادات ذات األجور 
املنخفضة أو االقتصادات املتقدمة. وحرض املائدة املستديرة خرباء 
وممارسون  اآلسيوية،  البلدان  من  سياسات  وواضعو  إقليميون 
اجلامعية،  واألوساط  الصناعة،  عن  وممثِّلون  الدولية،  للتنمية 
يف  العاملة  املدين  املجتمع  ومنظامت  ودولية،  إقليمية  ومنظامت 
جماالت التنمية املستدامة، والتجارة والصناعة. ويف أيلول/سبتمرب، 
وقَّعت اليونيدو عىل إعالن مشرتك مع مرصف التنمية اآلسيوي من 

أجل تعزيز التعاون يف جمال البحوث ومشاريع التعاون التقني.

الرفيع  اإلقليمي  املؤمتر  موضوع  والرخاء  االستقرار  وكان   
املستوى اخلامس للتعاون االقتصادي بشأن أفغانستان الذي ُعقد يف 
دوشانب يف آذار/مارس، وضمَّ ممثِّلني عن أكثر من 40 بلدًا. ونظر 
املؤمتر يف السبل الالزمة لتوطيد التعاون والرشاكة من أجل السالم 
ذلك  بام يف  املشاريع  من  واستعرض عددًا  أفغانستان،  والرخاء يف 
17 مرشوعًا خلطوط األنابيب سامهت فيها اليونيدو. وكان من بني 
إيران  ومجهورية  وباكستان  أفغانستان  رؤساء  الرئيسيني  ثني  املتحدِّ
اإلسالمية والبلد املضيف طاجيكستان. ويف وقت الحق شاركت 
اليونيدو يف مؤمتر طوكيو املعني بأفغانستان الذي استضافته اليابان 
من  املتبادلة  للمساءلة  طوكيو  إطار  ُأريس  وهناك  متوز/يوليه،  يف 
لضامن  الدويل  واملجتمع  احلكومة  تبذهلا  التي  اجلهود  تنسيق  أجل 
النمو االقتصادي والتنمية يف أفغانستان. كام أنَّ مؤمتر طوكيو أنشأ 
والتنسيق.  التعاون  تواصل  لضامن  االجتامعات  من  دورية  دورة 
وشاركت اليونيدو يف حلقة دراسية بعنوان »طريق جديد للحرير: 
أفغانستان بعد عام 2014 والتعاون بني الواليات املتحدة واليابان 
املعني  طوكيو  مؤمتر  مع  بالتوازي  ُعقدت  آسيا«  وسط  جنوب  مع 

بأفغانستان. 

وساعدت اليونيدو، يف إطار أنشطة متابعة الزيارات التي قام   
الدويل  الصعيد  عىل  واالقتصاد  التجارية  األعامل  جامعة  ممثِّلو  هبا 
عن  عمل  ورقة  إعداد  عىل  و2012،   2011 عامي  يف  بيجني  يف 
التعاون بني اليونيدو والصني لقيت استجابة طيبة من البعثة الدائمة 
للصني لدى اليونيدو ومن الوزارات ذات الصلة يف العاصمة. كام 
اسة باللغة الصينية عن 40 عامًا  أنَّ اليونيدو ساعدت عىل إعداد كرَّ

من التعاون بني اليونيدو والصني.

أوروبا والدول املستقلة حديثاً 

مليون   25 مساحة  حديثًا  املستقلة  والدول  أوروبا  منطقة  يغّطي 
بلدًا   31 يف  نسمة  مليون   480 حوايل  ويشمل  مربع،  كيلومرت 

االجتامعية  والتنمية  والسكان،  اجلغرافيا،  حيث  من  ع  التنوُّ شديدة 
االقتصادية.

وقد طلب َبلدان من املنطقة – مها أذربيجان وأوزبكستان -   
مع  املستقبل  يف  للتعاون  إطار  إعداد  عىل   2012 عام  يف  املساعدة 
برنامج  يف  دت  ُحدِّ التي  التنمية  أولويات  بني  ومن  اليونيدو. 
أذربيجان - اليونيدو القطاع غري النفطي، والبيئة والطاقة، وتعزيز 
وقطاعات  التحتية،  البنى  وتقوية  التكنولوجيا،  ونقل  االستثامر، 
ألوزبكستان  ُقطري  لربنامج  مرشوع  ز  ويركِّ الزراعية.  الصناعات 
الرشكات  لدى  املنافسة  عىل  والقدرة  والتحسني،  التحديث  عىل 
وتنمية  التكنولوجيا،  ونقل  واالبتكار  واملتوسطة،  الصغرية 
رشكات  واحتادات  واملتوسطة،  الصغرية  الرشكات  جمموعات 
لألعامل  مواتية  بيئة  وهتيئة  األعامل،  بني  والروابط  التصدير، 
قريغيزستان  حكومة  من  اليونيدو  ته  تلقَّ طلب  وأدَّى  التجارية. 
لقريغيزستان  ُقطري  برنامج  إطار  تقديم  إىل   2012 عام  أوائل  يف 
عىل  املوافقة  ومتَّت  عنارص.  ة  عدَّ ن  يتضمَّ  2015-2012 للفرتة 
صندوق  مع  بالتعاون  الصناعية  املؤسسات  بتنمية  اخلاص  العنرص 
)انظر   2013 عام  يف  تنفيذه  وسيبدأ  احلرة،  األعامل  لتنمية  "دامو" 
أيضًا الفصل الثاين(. وتقوم احلكومة حاليًا بدراسة عنارص أخرى 

يف الربنامج الُقطري. 

تبلغ  مرشوع  املنطقة  يف  لليونيدو  الرئيسية  األنشطة  ومن   
تعميق  أجل  من  الرويس  االحتاد  له  يموِّ دوالر  مليون   2.2 قيمته 
االقتصادية  اجلامعة  بلدان  بني  الدويل  الصناعي  والتكامل  التعاون 
رًا  ى الدعم من املراكز التي ُأنشئت مؤخَّ ملنطقة أوروبا وآسيا، ويتلقَّ
وكازاخستان  وبيالروس  أرمينيا  يف  الدويل  االقتصادي  للتعاون 
يف  األعضاء  الدول  ملمثِّيل  م  وُقدِّ وطاجيكستان.  وقريغيزستان 
خاصة  جلسة  يف  املرشوع  أحرزه  الذي  م  التقدُّ عن  حتديث  املنطقة 

لإلحاطة يف شباط/فرباير.

عرض  يف  يه  تؤدِّ حيوي  دور  الصناعية  عات  وللمجمَّ  
مسامهة  وكانت  اجلديدة.  املستدامة  واملامرسات  التكنولوجيات 
تنويع  يف  اإليكولوجية  الصناعية  عات  املجمَّ من  جديد  جيل 
اقتصادات رشق أوروبا وآسيا الوسطى أحد املوضوعات يف مؤمتر 
التكنولوجيا  ع  جممَّ نجاح  وعقب  نيسان/أبريل.  يف  باكو  يف  ُعقد 
من  أذربيجان  حكومة  طلبت  مؤخرًا،  افُتتح  الذي  سومغايت  يف 
وصف  أجل  من  يومني  ملدة  مناسبة  لتنظيم  الدعم  تقديم  اليونيدو 
م من املنظمة. وزار سومغايت حوايل  النُّهج االبتكارية والدعم املقدَّ
ع  ف مبارشة عىل جممَّ 60 من كبار املمثِّلني احلكوميني من أجل التعرُّ

صناعي إيكولوجي وهو يعمل.

والتي   - بعيد  أمد  منذ  القائمة  اليونيدو  رشاكات  ومن   
التعاون  منظمة  مع  - رشاكة  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  تؤيِّدها 
البداية  أنشأهتا يف  إقليمية حكومية دولية  االقتصادي، وهي منظمة 
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يف عام 1985 مجهورية إيران اإلسالمية، وباكستان، وتركيا لتعزيز 
التعاون االقتصادي والتقني والثقايف بني الدول األعضاء فيها.)5( ويف 
قني  عام 2012، ارتفع مستوى هذا التعاون شيئًا ما نتيجًة لتعيني منسِّ
املبادرات  جماالت  د  حتدِّ عمل  خطة  وصياغة  منظمة  كل  نطاق  يف 
االقتصادي  التعاون  منظمة  من  م  املقدَّ الدعم  وسيشمل  املشرتكة. 

ملرشوعات اليونيدو التمويل والدعم اللوجستي واملساعدة التقنية.

الجتامع  موضوعًا  املنطقة  يف  التعاون  حتسني  طرائق  وكانت   
أيلول/سبتمرب. وأتاح االجتامع فرصة ملوظفي األمم  ُعقد يف  آخر 
يتصلوا  لكي  واإلقليمية  الُقطرية  املكاتب  يف  للتنسيق  املتحدة 
قني اإلقليميني والعامليني، بام يف ذلك مكتب تنسيق العمليات  باملنسِّ

اإلنامئية واملجموعة اإلنامئية اإلقليمية التابعني لألمم املتحدة.

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب 

كانت إحدى املبادرات اهلامة التي بدأت يف منطقة أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي يف عام 2012 ترمي إىل السامح للبلدان بأن 
دته منظمة  تعرف بدّقة مكاهنا من حيث النمو األخرض عىل نطاق حدَّ
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وبناًء عىل مؤرشات خاصة 
اليونيدو،  ووضعت  للبيئة.  املتحدة  األمم  برنامج  دها  حدَّ باملنطقة 
عن طريق العمل مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
الالتينية  أمريكا  يف  التنمية  ومرصف  للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج 
التابع ملؤسسة تنمية األنديز واملنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية 
سبعة  يف  األخرض  النمو  لرصد  إطارًا  الكاريبي،  البحر  ومنطقة 

وتركيا  وتركامنستان  وباكستان  وأوزبكستان  وأفغانستان  أذربيجان   )5(  
ومجهورية إيران اإلسالمية وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان. 

بلدان رائدة - إكوادور وباراغواي وبريو وغواتيامال وكوستاريكا 
وكولومبيا واملكسيك - ونظَّمت حلقات عمل ومؤمترات فيديوية 
م  التقدُّ ورصد  باملنهجية،  التعريف  أجل  من  اخلط  عىل  وتدريبًا 
األخرض  النمو  ات  مؤرشِّ عن  األولية  التقارير  وعرض  املحرز، 
منظمة  وأمانة  الدوليني،  واخلرباء  احلكوميني،  املسؤولني  كبار  عىل 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

ثة عىل اخلرباء وواضعي السياسات من  وُعرضت تقارير حمدَّ  
نظَّمته  الذي  إكوادور  يف  املوارد  كفاءة  أسبوع  انعقاد  أثناء  املنطقة 
والقدرة  الصناعة  وزارة  مع  بالتعاون  أيلول/سبتمرب  يف  اليونيدو 
عىل املنافسة يف إكوادور ورابطة الطاقة يف أمريكا الالتينية. وانضمَّ 
لتبادل  والوطنيني  اإلقليميني  اخلرباء  إىل  املنطقة  من  بلدًا  عرشون 
التجارب بشأن طائفة من املوضوعات املتصلة بكفاءة املوارد يف سنة 
أعلنتها األمم املتحدة بوصفها السنة الدولية لتوفري الطاقة املستدامة 
املناسبات  من  ثالث  تنظيم  يف  اليونيدو  واشرتكت  للجميع. 
التعلم  املشاركون  واستطاع  األسبوع  خالل  عقدت  التي  األربع 
بنجاح  املناسبة  واخُتتمت  للمنظمة.  النطاق  الواسعة  التجربة  من 
اليونيدو  فيه  طولبت  مشرتك  اسرتاتيجي  اقرتاح  بشأن  اتفاق  بعقد 
يف  األخرض  النمو  لدعم  مانحني  بتحديد  أخرى  أطراف  بني  من 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وإعداد خطة عمل للفرتة 
2013-2014 بناًء عىل استنتاجات وتوصيات شتى االجتامعات 

التي عقدت خالل األسبوع.

ورُشع يف مبادرة مهمة أخرى يف عام 2012 لتعزيز اإلنتاجية   
أوروغواي.  يف  الزراعية  الصناعة  لقطاع  املنافسة  عىل  والقدرة 
بمبلغ 1.8 مليون دوالر  ذاتيًا  ل  املموَّ واخلطوة األوىل يف املرشوع 
لة يف جمال تكنولوجيا األمتتة  القطاع بموارد برشية مؤهَّ هي تزويد 

ومراقبة العمليات.

‘‘أدّى التعاون بني االحتاد األوروبي واليونيدو إىل نتائج ملموسة يف 
البلدان الشريكة من حيث حفز التنوّع االقتصادي والقدرة على املنافسة، وتسهيل 
النفاذ إىل األسواق اخلارجية عن طريق دعم االمتثال للمعايري والقواعد الدولية.’’

 البيان املشرتك ملفوّض االحتاد األوروبي للتنمية، أندريس بيبالغس، واملدير العام لليونيدو، كانديه 
ك. يومكيال، تشرين األول/أكتوبر 2012 
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ع بنك املعارف الصناعية يف أمريكا  وشهد عام 2012 توسُّ  
متعددين  مصلحة  أصحاب  بني  مشرتكة  آلية  وهو   - الالتينية 
الالتينية  أمريكا  يف  ة  امللحَّ التقني  التعاون  احتياجات  لتلبية 
األرجنتني  رشكاؤه  يشمل  والذي   - الكاريبي  البحر  ومنطقة 
وإسبانيا وإكوادور وباراغواي والربازيل وبنام وسورينام وشييل 
للتعاون  الرتويج  البنك  وواصل  وكوستاريكا.  وكولومبيا  وكوبا 
وأداء  والدراية  اخلربة  تبادل  تعزيز  طريق  عن  اجلنوب  بلدان  بني 
بدور  بالقيام  األعضاء  للمؤسسات  تسمح  معرفية  عجلة  دور 
بفضل  البنك  ن  ومتكَّ بالتبادل.  املتلقية  واجلهة  املانحة  اجلهة 
للتعاون  ترتيبًا   40 يف  الوساطة  من  إسبانيا  حكومة  من  مسامهة 
ويوجد  املعتادة.  التكاليف  بربع  للعمل  عجلة   100 مع  التقني 
معرفية  عمل  عجلة   400 من  أكثر  حاليًا  البنك  ف  ترصُّ حتت 

30 منظمة منتسبة.  أكثر من  مهداة من 

مهمّتنا يف جمال االتصال

اليونيدو يف بروكسل

تقوية  هو  بروكسل  يف  اليونيدو  مكتب  يه  يؤدِّ الذي  الدور 
مانحها  هو  الذي  األورويب  واالحتاد  اليونيدو  بني  الرشاكة 
وقد  بروكسل.  يف  ممثَّلني  آخرين  إنامئيني  رشكاء  ومع  األكرب، 
لتعاون  الطريق  األورويب  لالحتاد  املقر  املدينة  يف  حضورها  د  مهَّ
التقني  والتعاون  السياسات  املؤسستني جيمع بني حوار  متني بني 
األخرية،  العرش  السنوات  وخالل  النامية.  البلدان  مع  املشرتك 
ملشاريع  دوالر  مليون   100 من  أكثر  األورويب  االحتاد  م  قدَّ

ناميًا.  بلدًا   70 يف  اليونيدو  ذها  تنفِّ

واتفقت املؤسستان، تدلياًل عىل رشاكتهام املتنامية، عىل عقد   
ترشين  يف  بروكسل  يف  لالستعراض  املستوى  رفيع  اجتامع  أول 
االحتاد  ض  ومفوَّ لليونيدو  العام  املدير  أعاد  حيث  األول/أكتوبر 
التأكيد  اخلارجي  للعمل  األوروبية  اإلدارة  مع  للتنمية  األورويب 
وإجياد  السابقة  الناجحة  التجارب  تكرار  ينبغي  بأنه  اقتناعهم  عىل 
فرص جديدة للتعاون يف املجاالت التي تقع يف اختصاص اليونيدو 
السياسة  ن  وتتضمَّ اإلنامئية.  األورويب  االحتاد  سياسة  مع  وتتطابق 
من  العمل  »برنامج  بعنوان  األورويب،  لالحتاد  اجلديدة  اإلنامئية 
النمو  املقبل ألنَّ تركيزها عىل  للتعاون  التغيري«، أساسًا صلبًا  أجل 
مع  وثيق  نحو  عىل  يتجاوب  للجميع  الشاملة  املستدامة  والتنمية 

األولويات اإلنامئية لليونيدو. 

وشهد شباط/فرباير رشوع االحتاد األورويب باالشرتاك مع   
املستدامة للجميع يف  الطاقة  اليونيدو يف بروكسل يف مبادرة توفري 
الطاقة  عىل  احلصول  لتيسري  دعاًم  قرار  واعتامد  األورويب  الربملان 

انعقدت  أشهر،  ببضعة  ذلك  وبعد   .2030 عام  بحلول  للجميع 
يف بروكسل قمة االحتاد األورويب لتوفري الطاقة املستدامة للجميع 
وبرفقته  كي-مون  بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وحرضها 
ة حوارات مع وزراء االحتاد  املدير العام لليونيدو الذي ترأس عدَّ
النمو  األورويب للتعاون اإلنامئي، وكان وسيطًا يف دورة عن حفز 
اجلنسني  قضايا  عن  رئيسيًا  خطابًا  وألقى  للتغيري،  والتمكني 
الطاقة  إىل  الوصول  إمكانية  تناول  يف  احلقوق  عىل  القائم  والنهج 
ضية األوروبية بمبلغ  املفوَّ التزم رئيس  املناسبة  وإدارهتا. ويف هذه 
450 مليون دوالر لسياسات الطاقة ومشاريعها يف البلدان النامية 
د االحتاد األورويب مرارًا وتكرارًا  خالل السنوات القادمة. وقد أكَّ
السنة،  الطاقة للجميع يف مناسبات شتَّى طيلة  ملبادرة توفري  دعمه 

بام يف ذلك مؤمتر ريو+20.

بني  شباط/فرباير  يف  دارت  التي  املناقشات  وأفضت   
التجارة  موضوع  بشأن  للزراعة  األورويب  ض  واملفوَّ العام  املدير 
دراسية  حلقة  عقد  إىل  يرمي  اقرتاح  إىل  أفريقيا  يف  الزراعية 
حزيران/ ويف   .2013 عام  يف  الزراعية  التجارة  عن  مشرتكة 

يونيه، حرض املدير العام إطالق منتدى االحتاد األورويب للكفاءة 
وكان  للبيئة.  األورويب  ض  املفوَّ أقامه  الذي  املوارد  استخدام  يف 
االحتاد األورويب شديد الدعم ملنتدى اليونيدو للصناعة اخلرضاء 
الفصل  )انظر  ريو+20  يف  الشهر  من  الحق  وقت  يف  بدأ  الذي 
مع  دارت  التي  املناقشات  خالل  ض  املفوَّ د  وتعهَّ الرابع(. 
الثاين/ ترشين  يف  املشاريع  وتنظيم  للصناعة  األورويب  ض  املفوَّ

املستوى  رفيع  املؤمتر  بدعم  أفريقيا،  يف  التعاون  عن  نوفمرب 
عن  واليونيدو  األورويب  واالحتاد  األفريقي  االحتاد  بني  املشرتك 
انعقاد  بمناسبة   2013 عام  يف  سيعقد  الذي  الصناعي  التعاون 

األفريقيني.  الصناعة  وزراء  مؤمتر 

من   2012 عام  يف  جديدة  اتفاقات  عىل  التوقيع  وتمَّ   
وتوظيف  املهني  )التدريب  ديفوار  كوت  يف  كبرية  مشاريع  أجل 
الوطني(،  املستوى  عىل  اجليدة  التحتية  )البنى  وهايتي  الشباب(، 
منطقة  ويف  التجارة(،  وتسهيل  التجارية  البيئة  )دعم  وموزامبيق 
للشباب  اإلنتاجي  للتوظيف  اإلقليمي  )املؤمتر  املتوسط  البحر 
قدر  احلارض  الوقت  يف  وجيري  العاصمة(.  تونس  يف  ُعقد  الذي 
هامة  زيادة  إىل  ذلك  يؤدِّي  أن  وينبغي  املشرتكة  الربجمة  من  كبري 
ها  ُيِعدُّ التي  اجلديدة  الربجمة  إطار  ويف   .2013 عام  يف  التعاون  يف 
االحتاد  ممثِّيل  بني  بدأت   ،2020-2014 للفرتة  األورويب  االحتاد 
عن  منظمة  مشاورات  امليدانيني  اليونيدو  ومسؤويل  األورويب 

األنشطة املشرتكة خالل السنة وستتواصل يف عام 2013. 

وباإلضافة إىل تنمية التعاون بني االحتاد األورويب واليونيدو،   
سياسات  دورية  بصفة  يعرض  بروكسل  يف  اليونيدو  ممثِّل  فإنَّ 
إىل  الربملانيني  من  بداية  خمتلفني  متلقني  عىل  وأنشطتها  اليونيدو 

السفراء ومن الصناعة إىل مراكز التفكري.
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اليونيدو يف جنيف

بالنظر إىل وجود 22 منظمة يف جنيف باإلضافة إىل 23 بعثة دائمة 
اليونيدو، فإنَّ مكتب املنظمة يف جنيف يؤدِّي دورًا رئيسيًا يف  لدى 
الدول األعضاء  الشقيقة ومع  الوكاالت  الوثيق مع  التنسيق  ضامن 
غري املمثَّلة يف فيينا، وهو ما يتيح اتصاالت مثىل وتدفُّق املعلومات 
مع املقر. وقد مثَّل املكتب اليونيدو يف أكثر من 110 من املؤمترات 
نظَّمتها  التي  الدراسية  واحللقات  العمل  وحلقات  واألنشطة 
املجتمع  مع  االتصاالت  ت  واستمرَّ جنيف.  يف  الدولية  األوساط 
املشاركة يف  والقطاع اخلاص عن طريق  اجلامعية  املدين واألوساط 
ذلك  يف  بام  العمل  وحلقات  املناسبات  من  النطاق  واسعة  طائفة 
سلسلة اجتامعات غداء العمل الدولية يف جنيف، ومنتدى نخبة من 
يات  كبار املديرين، ومماريس االتصاالت والسياسات ملناقشة التحدِّ
جمال  يف  باحثني  إىل  باإلضافة  األطراف،  د  املتعدِّ النظام  يف  الراهنة 
الذين  األوىل  اجلامعية  املرحلة  لطلبة  وأتيحت  الدولية.  اإلدارة 
الدويل  التدريب  ملدرسة  اخلارج«  يف  »الدراسة  برنامج  حرضوا 
بعمل  يتعلق  فيام  التعلُّم  فرصة  املتحدة،  الواليات  فريمونت،  يف 
مها مكتب جنيف؛ واستمع  اليونيدو عن طريق حمارضات خاصة قدَّ
الطاقة  اليونيدو يف جمال  ملبادرات  إىل عرض  الثانوية  املدرسة  طلبة 
خالل اليوم املفتوح الذي نظَّمته األمم املتحدة وحظي بإقبال كبري.

 - الشقيقة  اهليئات  مع  الدورية  االتصاالت  إىل  وباإلضافة   
املتحدة  األمم  ومؤمتر  ألوروبا،  االقتصادية  ضية  املفوَّ وخاصة 
الدويل  واالحتاد  الدولية،  العمل  ومنظمة  والتنمية،  للتجارة 
يف  جنيف  مكتب  شارك   - العاملية  التجارة  ومنظمة  لالتصاالت، 
عدد من األفرقة العاملة، مثل املجموعة املشرتكة بني وكاالت األمم 
املتحدة واملعنية بالقدرات اإلنتاجية، وبرنامج األمم املتحدة اخلاص 
مشاريع  ة  عدَّ صياغة  إىل  أدَّى  ما  وهو  الوسطى،  آسيا  القتصادات 
يف  اليونيدو  املكتب  مثَّل  كام  اليونيدو.  فيها  تشرتك  التقني  للتعاون 

ز. اجتامعات اإلطار املتكامل املعزَّ

األساسية  واألدوية  الصيدالنية  املستحرضات  جمال  ويف   
زادت اليونيدو من التعاون مع برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني 
العاملية  الصحة  ومنظمة  البرشية/األيدز  املناعة  نقص  بفريوس 
األجل  طويل  متوياًل  يوفِّر  الذي  األدوية  لرشاء  الدويل  واملرفق 
يف  والسل  واملالريا  البرشية/األيدز  املناعة  نقص  فريوس  لعالج 
البلدان النامية. وقد ساعدت اليونيدو من خالل مكتبها يف جنيف 
لوزراء  األفريقي  لالحتاد  اخلامس  للمؤمتر  خاصة  دورة  تنظيم  عىل 
الصحة الذي عقد يف جنيف يف أيار/مايو. وناقش املؤمتر وأيَّد خطة 
أجل  من  الصيدالنية  املستحرضات  تصنيع  خلطة  األعامل  ترصيف 

ت بمساعدة اليونيدو. أفريقيا، والتي ُأعدَّ

الرؤساء  بني  نيسان/أبريل  يف  اتفاق  عىل  التوقيع  وتمَّ   
من  واليونيدو  الفكرية  للملكية  العاملية  للمنظمة  التنفيذيني 

بالعلم  املتعلقة  املجاالت  يف  املشرتكة  األنشطة  تنمية  تعزيز  أجل 
وبناء  اخلاص  القطاع  وتنمية  لالبتكار  والرتويج  والتكنولوجيا 
القدرات التجارية. وستعمل املنظمتان سويًا من أجل املساعدة عىل 
والتكنولوجيا  العلوم  استخدام  عىل  النامية  البلدان  قدرات  تعزيز 
بالزراعة  املتصلة  الرئيسية  اإلنامئية  التحديات  معاجلة  يف  واالبتكار 

والطاقة واملياه والصحة العامة وحميطات العامل.

الوثيق  تفاعله  خالل  من  جنيف،  يف  اليونيدو  مكتب  ويوفِّر   
ذات  معلومات  املتحدة،  األمم  منظومة  يف  األخرى  اهليئات  مع 
القرارات،  اختاذ  عليها  بناًء  لإلدارة  ويمكن  للمقر  بالغة  أمهية 
وإعداد مشاريع التعاون التقني، وأداء دور مهم يف أنشطة املنتديات 
وستني  خلمس  دعاًم  جنيف  مكتب  م  قدَّ  ،2012 عام  ويف  الدولية. 
دة  متعدِّ اجتامعات  حضور  أجل  من  اليونيدو  موظفو  هبا  قام  بعثة 
وُعقدت  الشقيقة.  الوكاالت  مع  مناقشات  وإجراء  األطراف 
سلسلة من االجتامعات مع وحدة التفتيش املشرتكة واالحتاد الدويل 
تطبيق  يف  املامرسات  وأفضل  التجارب  مقارنة  هبدف  لالتصاالت 

نظم ختطيط املوارد املؤسسية.

اليونيدو يف نيويورك

 يؤدِّي مكتب اليونيدو يف نيويورك أربعة أدوار بحكم قربه من مقر 
األخرى.  القرارات  اختاذ  وأجهزة  العامة  واجلمعية  املتحدة  األمم 
احلكومية  العمليات  يف  اسرتاتيجي  موقع  يف  اليونيدو  يضع  فهو 
الدولية واملشرتكة بني الوكاالت واملناقشات اإلنامئية الدولية؛ وهو 
من  يزيد  وهو  املتحدة؛  األمم  منظومة  مع  اليونيدو  تعاون  ق  ينسِّ
بوصفها طرفًا العبًا  الدول األعضاء  أمام  اليونيدو  وضوح صورة 
وبرناجميًا  حتليليًا  دعاًم  م  يقدِّ وهو  الدويل؛  التنمية  مرسح  عىل  االً  فعَّ
وهو   -  2012 عام  يف  ُدعي  وقد  املقر.  وموظفي  العام  للمدير 
السنة الدولية لتوفري الطاقة املستدامة للجميع - إىل اختاذ مبادرات 
ت البعثات  خاصة إلبراز إنجازات اليونيدو وقيمتها كرشيك. وتلقَّ
ملؤمتر  كتمهيد  شباط/فرباير  يف  إحاطة  املتحدة  األمم  لدى  الدائمة 
ريو+20 وحرضت يف نيسان/أبريل حلقة دراسية نظَّمتها اليونيدو 
بدعم من حكومات أملانيا والفلبني وسويرسا بشأن مسامهة الكفاءة 
مؤمتر  سياق  يف  املستدامة  التنمية  يف  والطاقة  املوارد  استخدام  يف 
الصناعة  بمبادرة  املشاركني  الدراسية  احللقة  فت  وعرَّ ريو+20. 
التنمية  تقرير  يف  رئيسية  نتائج  عليهم  وعرضت  لليونيدو  اخلرضاء 
الصناعية لعام 2011 الصادر عن اليونيدو بعنوان »كفاءة استخدام 
الطاقة الصناعية من أجل إنشاء ثروة مستدامة: جني الفوائد البيئية 

واالقتصادية واالجتامعية«.

ويف حزيران/يونيه، ألقى مدير مكتب نيويورك خطبة رئيسية   
منظمة  وهو   - املستدامة  التنمية  صندوق  نظَّمه  سنوي  مؤمتر  يف 
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الواليات  بنسلفانيا،  يف  مقرها  تتخذ  الربح  إىل  تسعى  ال  مستقلة 
وكان  خرضاء.  صناعية  لثورة  رة  املربِّ األسباب  فطرح   - املتحدة 
املستوى  عىل  املستدامة  الطاقة  توفري  مناقشة  هو  املؤمتر  من  اهلدف 
»مستقبل  عنوان  حتت  الوطني  واملستوى  الوالية  ومستوى  املحيل 
الطاقة املستدامة يف أمريكا«. وتناول املؤمتر يف نفس الوقت الطريقة 
التي ترتبط هبا جهود البلد من أجل إرساء مستقبل للطاقة املستدامة 
بجهود األمم املتحدة عىل املستوى العاملي. كام أفسح املؤمتر املجال 
وملبادرة  للجميع  املستدامة  الطاقة  توفري  ومنتدى  ملبادرة  للرتويج 
الثورة اخلرضاء لليونيدو. وواصلت اليونيدو التعاون مع صندوق 
املنظمتان  نظَّمت  عندما  أشهر  بستة  ذلك  بعد  املستدامة  الطاقة 
مناسبة عن الطاقة يف فيالدلفيا، الواليات املتحدة، للتوعية بمبادرة 
توفري الطاقة للجميع وتشجيع أنشطة أصحاب املصلحة املختلفني. 
وناقش ممثِّلو األمم املتحدة، واحلكومة بام يف ذلك وزارة اخلارجية 
الصناعة  ومهنيي  اجلامعية  واألوساط  اخلاص  والقطاع  األمريكية 
العاملي  املستويني  عىل  املبادرة  تنفيذ  حتديات  املدين،  واملجتمع 
واملحيل يف مناقشة رفيعة املستوى أدَّت فيها اليونيدو دور الوسيط. 
وقد أتاحت املناسبة لليونيدو فرصة ملنارصة عملها يف جمال الطاقة 

املستدامة داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها.

يه  يؤدِّ الذي  الدور  مناقشة عن  الثاين/نوفمرب  وشهد ترشين   
القارة، وذلك  تنمية  الدول األفريقية يف  التصنيع والتجارة فيام بني 
الرئيسيني،  املصلحة  أصحاب  جانب  من  الدويل  الدعم  لتنشيط 
واألوساط  املدين  واملجتمع  اخلاص  والقطاع  احلكومات  فيهم  بام 
يوم  بمناسبة  املتحدة  األمم  مقر  يف  املناسبة  وُنظِّمت  اجلامعية. 
التصنيع يف أفريقيا يف 20 ترشين الثاين/نوفمرب، وأدَّى دور الوسيط 
أفريقيا وحرضها  العام واملستشار اخلاص بشأن  فيها وكيل األمني 

أكثر من 100 مشارك. 

قوية ومستدامة  نيويورك بصورة  اليونيدو يف  ويتيح حضور   
من  كثري  يف  اسرتاتيجي  موقع  يف  املنظمة  وضع  وفكرية  ومادية 
أجهزة وضع السياسات يف األمم املتحدة، وخاصة اجلمعية العامة 
أمهية  احلضور  هلذا  وكان  واالجتامعي.  االقتصادي  واملجلس 
أساسية خالل املشاورات غري الرسمية من أجل إعداد وثيقة ختامية 
أداء دور نشيط يف  أيضًا  لليونيدو  يتيح  لقمة مؤمتر ريو+20. وهو 
شتَّى جلان اخلرباء االستشارية وأفرقة العمل واملجموعات العاملة 
الكثري  اضطلع  والتي  الوكاالت،  بني  واملشرتكة  الدولية  احلكومية 
 .2015 عام  بعد  ملا  اإلنامئي  الربنامج  حتديد  يف  قيادي  بدور  منها 
ترأس  يف  باالشرتاك  إليها،  عهد  ما  بني  من  اليونيدو،  إىل  وعهد 
وتوصيات  رؤية  حتديد  بغية  الطاقة  بشأن  املواضيعية  املشاورات 
ملموسة فيام يتعلق بالطريقة التي ينبغي هبا إدراج الطاقة يف الربنامج 
دعم  توفري  نيويورك  مكتب  وواصل   .2015 عام  بعد  ملا  اإلنامئي 
الفريق  وخاصة  اإلنامئية،  املتحدة  األمم  ملجموعة  وجوهري  ال  فعَّ
ق  املنسِّ بنظام  املعني  العامل  املجموعة  فريق  هو  الذي  االستشاري 

املقيم والذي يشارك يف تنظيمه مدير مكتب نيويورك ويرأس الفريق 
نظام  استعراض  بشأن  اإلنامئية  املتحدة  األمم  ملجموعة  املرجعي 

اإلدارة واملساءلة. 

الشبكة  دورات  بني  املنعقد  االجتامع  يف  اليونيدو  ُمثِّلت  كام   
املشرتكة بني الوكاالُت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني، والذي 
الربنامج  يف  مالئم  جنساين  منظور  توفُّر  لضامن  نيويورك  يف  ُعقد 
اإلنامئي ملا بعد عام 2015. وبفضل اجتامع للمتابعة ُعقد يف كانون 
األول/ديسمرب وحرضه خرباء يف قضايا اجلنسني من مقر اليونيدو، 
د من أنَّ القضايا التي تدعو إليها اليونيدو سرتاَعى يف النهاية  تمَّ التأكُّ
األمم  ملجموعة  املواضيعية  املشاورة  عن  الصادرة  التوصيات  يف 
يتعلق  فيام  وبخاصة  املساواة،  انعدام  أوجه  عن  اإلنامئية  املتحدة 
االجتامع،  هلذا  وكمتابعة  والطاقة.  للمرأة  االقتصادي  بالتمكني 
بشأن  اخلرباء  فريق  اجتامع  يف  نيويورك  يف  اليونيدو  مكتب  اشرتك 
فيام بعد عام  التنمية  املساواة بني اجلنسني عىل إطار  »تطبيق منظور 
األول/ كانون  يف  ُعقد  الذي  املستدامة«  التنمية  وأهداف   2015

ديسمرب بالتعاون مع جهات التنسيق يف مقر اليونيدو بشأن املشاورة 
املواضيعية عن أوجه انعدام املساواة. 

صوتنا
أدوات  من  طائفة  املايض،  يف  حدث  كام  اليونيدو،  استخدمت 
وضوح  ولزيادة  مشاريعها  تأثري  عىل  الضوء  لتسليط  االتصاالت 
من  أكثر  األدوات  هذه  شملت   ،2012 عام  ويف  صورهتا. 
ذلك  يف  بام  اإلعالم  لوسائل  برامج  وإصدار  صحفيًة  نرشًة   140
يوتيوب  عىل  اليونيدو  حساب  عىل  تتاح  فيديوية  إخبارية  تقارير 
 (Twitter) تويرت  عىل  املنظمة  حسابا  واجتذب   .(YouTube)
املتابعني  من   3 و000   12  000 من  أكثر   (Facebook) وفيسبوك 
عىل التوايل بحلول هناية السنة، وكان ذلك نتيجًة جلهود خاصة من 
أجل إجياد حضور قوي لليونيدو يف شبكات التواصل االجتامعي. 
كام أنفقت اليونيدو بعض الوقت يف بحث وعرض الزاوية اإلنسانية 
ملشاريعها وبراجمها يف امليدان. وأدخلت تغيريات شاملة عىل موقع 
بدالً  د«  املوحَّ اليونيدو  »عمل  عىل  جديد  برتكيز  الشبكي  اليونيدو 
واملضمون.  األمن  وبتحسني  املختلفة،  وُشعبها  فروعها  عمل  من 
القادم  العام  يف  الشبكي  املوقع  عىل  أساسية  معلومات  وستتاح 
ة  هت عناية خاصة إلبراز مهمَّ بالصينية والفرنسية واإلسبانية. وُوجِّ
اليونيدو كمنتدى عاملي يف املناسبات الرفيعة املستوى خالل السنة، 
بام يف ذلك مؤمتر ريو+20 ومعرض التنمية فيام بني بلدان اجلنوب. 

بدوي  زينب  مع  لقاءات  برنامج  يف  ظهر  متوز/يوليه،  ويف   
العام  املدير  الربيطانية  اإلذاعة  هليئة  اخلارجية  اإلذاعة  تبثُّه  الذي 
وزوجة  هوليداي،  شاد  أمريكا  أوف  بنك  املرصف  رئيس  مع 
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مؤسسة  تدير  التي  بلري  شريي  األسبق  الربيطاين  الوزراء  رئيس 
هو   – كبري  إقبال  عليه  آخر  برنامج  ويف  املرأة.  متكني  عىل  ز  تركِّ
مليون   200 حوايل  سمع   –  CNN قناة  تبثُّه  أفريقية  أصوات 
برناجمًا  شاهدوا  عندما  اليونيدو  صوت  العامل  أرجاء  يف  شخص 
املمكن  ومن  لليونيدو  العام  املدير  عن  دقيقة   30 استغرق 
منارصًة  اليونيدو  مت  وقدَّ يوتيوب.  موقع  عىل  أيضًا  مشاهدته 
عمل  غداء  اجتامعات  يف  للجميع  الطاقة  لتوفري  اتصاليًا  ودعاًم 
أبوظبي وأكرا وبروكسل ونريويب ونيودهلي عىل سبيل  ُنظِّمت يف 
املثال ال احلرص، وُأصِدرت أرشطة فيديو يظهر فيها سفريا النوايا 

بونتيس. باشاوري وماركوس  لليونيدو، راجندرا  احلسنة 

وكان من املواد اإلعالمية املطبوعة التي صدرت هذه السنة   
الفرنسية  الرتمجة  إىل  وباإلضافة   .Making It جملة  من  أعداد  أربعة 
بالتعاون مع  واإلسبانية، ُترمجت أعداد خمتارة إىل الصينية، وذلك 
وزارة التجارة الصينية. وظهرت عىل املوقع الشبكي للمجلة مجيع 

عن  املجلة  وبثَّت  إضافية؛  أصلية  ومضامني  املطبوعة  املقاالت 
 (LinkedIn) طريق حساهبا اخلاص عىل فيسبوك وتويرت ولينكدين
وأقامت  العامل،  نطاق  عىل  جلمهور  لليونيدو  األساسية  الرسائل 
الرسالة  بانتظام  املخلصني. كام صدرت  املتابعني  بذلك شبكة من 
اليونيدو  عن  كتاب  ع  وُوزِّ  .UNIDO Times للمنظمة  اإلخبارية 
والنظراء  األعضاء  الدول  عىل   Routledge النرش  دار  أصدرته 
Agribusiness for Africa’s Prosperity يف  الرئيسيني، وُنظِّمت مبادرة 

مدن خمتلفة عىل نطاق العامل. 

باألنباء  فيها  املصلحة  وأصحاب  اليونيدو  موظفو  ب  ورحَّ  
بيانات صحفية  للمنظمة عىل شكل  امليدانية  املكاتب  الصادرة عن 
املبادرات  من  ذلك  وغري  املحلية  اإلعالم  وسائل  مع  ومقابالت 
النطاق. ومن  اليونيدو عىل مجهور واسع  أنشطة  الرامية إىل عرض 
نام  فييت  اليونيدو يف  تبذهلا مكاتب  التي  باملالحظة اجلهود  اجلدير 

ولبنان ونيجرييا لتوفري حتديثات دورية.
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طريق اخلروج من طوق الفقر
الفقر يقتل. الفقر جيوّع. الفقر يشوّه. الفقر يعزل. وهو حيدّد حياة حوايل 1.3 مليار شخص ما زالوا، 
وفقًا للبنك الدويل، يعيشون حتت خط الفقر املدقع بدخل ال يزيد عن 1.25 دوالر يف اليوم؛ وهناك 

باإلضافة إىل ذلك 2.6 مليار شخص يتمّكنون من البقاء على قيد احلياة بأقل من دوالرين يف اليوم.

د األهداف اإلنامئية لأللفية عام 2015 بوصفها  إنَّ مكافحة الفقر، يف نظر املجتمع الدويل، هي أكثر القضايا التي تواجهنا اليوم إحلاحًا. وحتدِّ
خط النهاية يف السباق نحو خفض عدد األشخاص الذين يعانون من الفقر املدقع بنسبة النصف، وتؤدِّي كل منظمة يف منظومة األمم املتحدة 

دورها لضامن حتقيق ذلك. وجيد هنج اليونيدو أفضل تعبري موجز عنه يف ما يقوله املدير العام:

م إجابتنا ال بناًء عىل        »عندما يتساءل الناس عن جدوى اليونيدو، أو عن جدوى التصنيع يف مكافحة الفقر، يتعيَّ علينا أن نقدِّ
أيديولوجية وإنام بناًء عىل الشواهد - الشواهد التي يتيحها الطلب عىل خدماتنا. وهو طلب ضخم. وليس بمستطاع أيِّ بلد أن يكافح 
الفقر دون إنشاء الثروة، وليس بمستطاع أيِّ بلد أن يوجد الوظائف التي حيتاجها شباب اليوم دون تغيري هيكيل. وقد ختتلفون مع 
السياسة الصناعية، ولكن ليس بوسعكم أن ختتلفوا مع حقائق العامل... وينبغي أالَّ تتمحور التنمية حول املعونة فقط، ولكن حول 

هتيئة الفرص للناس«.

ويرد يف هذا الفصل عرٌض لألنشطة التي تضطلع هبا اليونيدو يف السنة املستعرضة لتهيئة هذه الفرص واملساعدة عىل التقدم بمنظومة   
األمم املتحدة خطوة نحو حتقيق أهدافها.

اخلدمات املقدّمة يف اجملاالت التجارية واالستثمارية والتكنولوجية  
ام أداتان هلام  يان منذ بدايات اجلنس البرشي دورًا أساسيًا يف التنمية البرشية. وترى اليونيدو أهنَّ ما زال االبتكار التكنولوجي واالستثامر يؤدِّ
الن عامد برنامج املنظمة يف جمال احلدِّ من  أمهية حيوية يف مسامهتها يف احلدِّ من الفقر وحتسي سبل العيش يف البلدان التي تتعامل معها وتشكِّ

الفقر.

ل كيلِّ النتشار الفقر، وقد وضعت اليونيدو جمموعة ضخمة من التدابري ملعاجلة  وما زالت أفريقيا هي القارة التي يوجد فيها أعىل معدَّ  
عىل  كل  أفريقية  بلدان  يف  اليونيدو  أجرهتا  التي  االستقصاءات  من  املستقاة  املعلومات  مجعت  وقد  القارة.  تواجه  التي  دة  املحدَّ يات  التحدِّ
ن استقصاء املستثمرين يف أفريقيا معلومات عن أكثر من   حدة يف استقصاءات املستثمرين يف أفريقيا التي تصدرها اليونيدو سنويًا. ويتضمَّ
واملتوسطة  الصغرية  للمؤسسات  األجل  الطويلة  التنمية  تنشط  التي  النوعية  االستثامرات  عن  فضاًل  أفريقيًا  بلدًا   20 يف  مؤسسة   7  000
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املحلية. ويتيح االستقصاء للبلدان املشاركة أن تقّيم احتياجاهتا من 
نتائج  وترد  املالئمة.  التدابري  ووضع  االستثامر  مناخ  حتسي  أجل 
 The Africa Investor Report 2011: املعنون:  التقرير  يف  االستقصاء 
Towards evidence-based investment promotion strategies الذي ُنرش 
ضية االحتاد األورويب وبدأ يف  يف أوائل عام 2012 برشاكة مع مفوَّ
بروكسل يف شباط/فرباير حيث عرض يف وقت الحق خالل أيام 

التنمية األوروبية )انظر أدناه(.

كبريًا،  اهتاممًا  وأثار  السنة  خالل  ُأنجز  آخر  استقصاء  ة  وثمَّ  
 .2011 لعام  نام  فييت  يف  الصناعة  يف  املستثمرين  استقصاء  وهو 
تدفُّقات  لزيادة   2012 عام  يف  ُأنجز  مرشوع  نتائج  أحد  وكان 
عىل  الرتكيز  املرشوع  هدف  وكان  نام.  فييت  إىل  االستثامرات 
املبارش  األجنبي  االستثامر  أثر  حيث  من  مقيسة  االقتصاد  جودة 
واشرتكت   . الكمِّ عىل  االقتصار  من  بدالً  املحيل،  االقتصاد  عىل 
من  عيِّنة  نام  فييت  يف  الصناعة  يف  املستثمرين  استقصاء   يف 
عت  494 1 مؤسسًة أجنبيًة وحمليًة من تسع حمافظات يف البلد. وُوزِّ
ق منها بالتعاون  لة والتحقُّ االستبيانات، وتمَّ فحص البيانات املفصَّ
مع املكتب العام لإلحصاءات واملكاتب اإلقليمية لإلحصاءات. كام 
شمل املرشوع تصميم واستهالل وصيانة منصة رصد االستثامرات 
ملعلومات  الويب  عىل  قائم  كمستودع  ُتستخَدم  التي  نام  فييت  يف 
عىل  التدريب  اليونيدو  ووفَّرت  للتحليل.  املتاحة  االستقصاءات 

ة لطائفة واسعة النطاق من املستخدمي. املنصَّ

ويف عام، 2012، ُنرش تقرير االستثامرات يف فييت نام لعام   
يف  واالستثامر  التخطيط  وزارة  مع  بالتعاون  ُأعدَّ  الذي   ،2011
الفييتنامية. ويعالج  رنَّانة يف وسائل اإلعالم  البلد، وقوبل بأصداء 
املبارش  األجنبي  االستثامر  آثار  فهم  الذي جاء حتت عنوان  التقرير 
عىل  املبارش  األجنبي  االستثامر  وتأثري  دور  الصناعية  التنمية  عىل 
وإنشاء  واإلنتاجية،  اخلارجية  والتجارة  املهارات  وتكوين  العاملة 
يف  السياسات  لواضعي  مفيدة  أداة  وهو  وتطلُّعية.  رجعية  روابط 

يف  االستثامر  اسرتاتيجيات  وتعزيز  الصناعية  السياسات  إعداد 
مرحلة حرجة من عملية التنمية الصناعية يف فييت نام. 

واليونيدو، إذ تضطلع بأنشطتها املتصلة باالستثامر واإلبالغ   
ذلك  يف  بام  اجلامعية  املؤسسات  من  عدد  مع  تتعاون  نتائجها،  عن 
كلية التجارة يف كوبنهاغن يف الدانمرك، وجامعتي فلورنسه وبارما 
يف إيطاليا، وجامعة مانشسرت يف اململكة املتحدة. ونظَّم معهد تنمية 
القدرات التابع لليونيدو حلقة عمل دولية عن اقتصاديات التفاعل 
عرضت  وهناك  مورو،  ألدو  باري  جامعة  مع  بالتعاون  العاملي 
االستثامر  عن  مشرتك  بحثي  ملرشوع  الرئيسية  النتائج  اليونيدو 
اليونيدو  اشرتكت  التايل،  الشهر  ويف  أفريقيا.  يف  املبارش  األجنبي 
للملكية  اإلكوادوري  املعهد  نظَّمها  دولية  دراسية  حلقة  تنظيم  يف 
الفكرية عن إكوادور ومنتجاهتا القائمة عىل األصل: تطبيق امللكية 
ُعقدت  التي  الدراسية  احللقة  وساعدت  للتنمية.  كآلية  الفكرية 
الرتويج  يف  اليونيدو  دور  إبراز  عىل  إكوادور،  غواياكويل،  يف 
للمنتجات النموذجية التي حتمل بيانًا جغرافيًا. ويف ترشين األول/
الدويل  التدريب  مركز  يف  تدريبية  دورة  اليونيدو  َعقدت  أكتوبر، 
البلدان  لصالح  إيطاليا،  تورينو،  يف  الدولية  العمل  ملنظمة  التابع 
األغذية  منظمة  مع  بالتعاون  وذلك  أفريقيا،  يف  بالفرنسية  الناطقة 

والزراعة لألمم املتحدة، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية.

مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا 
لليونيدو التابعة 

لليونيدو  التابعة  والتكنولوجيا  االستثامر  ترويج  مكاتب  واصلت 
لليونيدو  الدعم  بناء  يف  رئييس  دور  أداء  املستعرضة  السنة  خالل 
داخل كل منطقة تابعة هلا. وتوفِّر هذه املكاتب التي توجد يف سبعة 

االستثمار  ترويج   مكاتب  معرض  يف  البحرين  جناح  أبرََز  ٭  
األعمال  روّاد  من   35 منجزات  لليونيدو  التابعة  والتكنولوجيا 
العرب ينتمون إىل مثانية بلدان كما عرض منتوجات وخدمات 

زراعية.
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التجارية  واملؤسسات  املشاريع  ملنظِّمي  فريدة  خدمات  بلدان))( 
الرشكاء  لتحديد  التكنولوجيا  دي  للمستثمرين ومورِّ الباب  وتفتح 
من  مرحلة  كل  يف  املحتملي  املستثمرين  ترشد  وهي  املحتملي. 
عن  املعلومات  من  كاملة  رزمة  ذلك  عند  ومتنح  االستثامر،  دورة 
عن  املبارشة  املعرفة  بمزية  املكاتب  هذه  وتتمتَّع  االستثامر.  فرص 
وثيق  علم  عىل  وهي  املحلية،  البيئات  يف  التجاري  التعامل  كيفية 

بالقضايا القانونية واالقتصادية عىل حدٍّ سواء.

االستثامر  لرتويج  مكتبها  خالل  من  اليونيدو،  وشاركت   
الدويل  البحرين  معرض  رعاية  يف  البحرين،  يف  والتكنولوجيا 
للحدائق الذي أقيم يف املنامة يف كانون الثاين/يناير يف إطار موضوع 
اد  روَّ بي  الروابط  إقامة  املناسبة  زت  وعزَّ املستدام.  الغذائي  األمن 
إىل  ة  امللحَّ احلاجة  إىل  االنتباه  هت  وَوجَّ واألجانب  العرب  األعامل 
من  اليونيدو  عىل  وُأثني  املنطقة.  يف  املستدام  الغذائي  األمن  حتقيق 
عىل  املشاريع  منظِّمي  ومتكي  تقوية  يف  تلي  ال  التي  جهودها  أجل 
االقتصاد.  قطاعات  مجيع  يف  والدويل  واإلقليمي  املحيل  الصعيد 
وعرض جناح مكتب البحرين اإلنجازات التي حققها 35 رائدًا من 
املنتجات  بلدان، كام عرض  ثامنية  إىل  ينتمون  العرب  اد األعامل  روَّ
واخلدمات الزراعية بداية من البذور والزهور والثامر واخلرضوات 
وكان  املناظر.  هندسة  جمال  يف  االجتاهات  أحدث  إىل  العضوية 
تصميُم اجلناح ُمستوحًى من البيت البحريني التقليدي وقد فاز ذلك 
رة ملوضوع املعرض  التصميم باجلائزة األوىل عن إنشاء صورة مصغَّ
اد األعامل العرب االطِّالع  عن األمن الغذائي املستدام. وُأتيح لروَّ
واستطاعوا  املياه،  إدارة  مثل  جماالت  يف  املامرسات  أفضل  عىل 

استكشاف فرص التعاون املشرتك واالستثامرات يف قطاع الزراعة.

يف  والتكنولوجيا  االستثامر  لرتويج  مكتبان  ولليونيدو   
مكتب  وفَّر  وقد  شنغهاي.  يف  واآلخر  بيجي  يف  أحدمها  الصي 
بيجي الدعم خالل السنة ملبادرة مشرتكة بي الصي وهولندا من 
لالستخدام  النظيفة  الطاقة  لتوليد  واجلزر  املدِّ  قوة  تسخري  أجل 
باسم  ُتعرف  تكنولوجيا  استخدام  طريق  عن  املنازل  ماليي  يف 
رشكات  من  مؤلَّف  احتاد  وانضمَّ  الدينامية.  واجلزر  املدِّ  طاقة 
البحوث  ومعاهد  الرشكات  من  جمموعة  إىل  وجامعية  هولندية 
الوسيط  بدور  بيجي  مكتب  قيام  مع  دراسات،  إلجراء  الصينية 
مع  االستثامر  لرتويج  شنغهاي  مركز  وشارك  ق.  واملنسِّ املحايد 
تنظيم  يف  شنغهاي  يف  البلدية  التجارة  ضية  ومفوَّ التجارة  وزارة 
انعقد  الذي  اخلمسة  الناهضة  للبلدان  والتجارة  االستثامر  منتدى 
ممثِّاًل   1(0 قرابة  وحرضه  األول/أكتوبر،  ترشين  يف  شنغهاي  يف 
والصي  واهلند  الرويس  واالحتاد  الربازيل  وهي  البلدان  تلك  من 

أفريقيا. وجنوب 

االحتاد  يف  االستثامر  لتعزيز  مكاتب  احلارض  الوقت  يف  لليونيدو  توجد   )((  
الرويس وإيطاليا والبحرين ومجهورية كوريا والصي وفرنسا واليابان. 

إيطاليا  يف  والتكنولوجيا  االستثامر  ترويج  مكتب  وأّدى   
ورشكة  أفريقيا  رشق  ومجاعة  اليونيدو  مجع  يف  رئيسيًا   دورًا 
IPACK-IMA، وهي أحد أكرب املنظِّمي يف العامل للمعارض التجارية 
لصناعات تكنولوجيا التجهيز والتعبئة )انظر الفصل األول وما ييل 
أدناه(. ووقَّعت ثالث منظامت عىل خطاب للنوايا يف متوز/يوليه من 
أجل تعزيز سالمة األغذية وأمنها يف أفريقيا. كام شارك مكتب ترويج 
االستثامر والتكنولوجيا يف إيطاليا مشاركًة مكثَّفًة يف املنتدى العراقي 
للتجارة واالستثامر الذي نظَّمته اليونيدو ووزارة اخلارجية اإليطالية 
زت  وركَّ اإليطالية.  الرشكات  عىل  العراق  يف  جتارية  فرص  لعرض 
مت  مناسبة مشاهبة عىل الرشاكات الصناعية بي إيطاليا وإثيوبيا. وقدَّ
اليونيدو وصفًا لعدد من مرشوعاهتا يف إثيوبيا من شأهنا أن تفيد من 
ترويج  مكتب  نظَّم  األول/أكتوبر،  ترشين  ويف  الرشاكات.  تلك 
منظِّمي  من  لوفد  دراسيًة  جولًة  إيطاليا  يف  والتكنولوجيا  االستثامر 
اجللود  ري  ومصدِّ لصنَّاع  اهلندية  الرابطة  تدعمه  اهلند  من  املشاريع 
املصقولة، إىل منطقة دباغة اجللود يف سانتا كروتشه سوالرنو اإليطالية. 

انعقد  الذي  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  مؤمتر  وخالل   
يف حزيران/يونيه يف ريو دي جانريو، الربازيل )انظر أيضًا الفصل 
اليونيدو مع مكتب ترويج  الرابع(، اشرتك فريق من موظفي مقر 
من  بدعم  معرض  تنظيم  يف  اليابان  يف  والتكنولوجيا  االستثامر 
من  خمتارًة  جمموعًة  عرض  اخلرضاء  للتكنولوجيا  اليابان  حكومة 
الصناعة  دت يف إطار مبادرة  البيئية االبتكارية ُحدِّ التكنولوجيات 
الناجحة  واحللول  اجليدة  املامرسات  املعرض  وأوضح  اخلرضاء. 
مكافحة  وتكنولوجيات  املوارد  استخدام  يف  الكفاءة  لتحسي 
ث يف الصناعة التي يمكن نقلها إىل بلدان أخرى ملساعدهتا يف  التلوُّ
 18 البيئية. واجتذب املعرض أكثر من 000  يات  ي للتحدِّ التصدِّ
وأبلغت  اليونيدو.  جناح  زاروا   3  000 من  أكثر  منهم  كان  زائر 
ثنائيًا  اجتامعًا   342 عن  املعرض  يف  املشاِركة  اليابانية  الرشكات 
الذي   2012 األخرض  االبتكار  معرض  ويف  ار.  الزوَّ مع  وتفاعاًل 
ترويج  مكتب  أقام  الثاين/نوفمرب،  ترشين  يف  طوكيو  يف  ُعقد 
موضوع  عن  لليونيدو  جناحًا  اليابان  يف  والتكنولوجيا  االستثامر 
من  بدعوة  املناسبة  وحرض  املياه«.  وإدارة  اخلرضاء  »الصناعة 
االحتاد  من  املياه  إدارة  عن  مسؤولون  مندوبون  اليابان  مكتب 

الرويس ورسي النكا وفييت نام وكمبوديا. 

ويف أيلول/سبتمرب، َعقد مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا   
سيول  يف  واالستثامر  التجارة  عن  دراسيًة  حلقًة  كوريا  مجهورية  يف 
أولسان.  والصناعية يف  التجارية  الغرفة  الالتينية يف  أمريكا  لصالح 
واملكسيك  وإكوادور  وكولومبيا  األرجنتي  سفارات  ممثِّلو  ف  وُعرِّ
األسواق  يف  ع  التوسُّ فرص  عىل  وُأطِلعوا  املحلية  االستثامر  ببيئة 
املحلية.  للرشكات  ممثاًل   40 حوايل  احللقة  حرض  كام  األجنبية. 
االستثامر  ترويج  مكتب  إىل  ت  انضمَّ الثاين/نوفمرب،  ترشين  ويف 
والتكنولوجيا يف مجهورية كوريا جامعة تشونبوك الوطنية يف جيوجو 
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لزيادة  فهم طالب اجلامعة من مناطق  تنظيم حلقة عمل  سيتي يف 
سيول.  يف  املمثلة  املتحدة  األمم  منظامت  لعمل  العاصمة  خارج 
وشاركت أربع من منظامت األمم املتحدة يف حلقة العمل التي كانت 
مت للطالب إحاطة  جزءًا من برنامج املكتب يف جمال التوعية. كام ُقدِّ

شاملة عن دور ترويج االستثامر والتكنولوجيا. 

يف  لليونيدو  التابع   الدويل  الصناعي  التعاون  مركز  ونظَّم   
موسكو اجتامعًا لرؤساء مكاتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف 
ترشين األول/أكتوبر ملناقشة اخليارات اجلديدة لشبكة املكاتب يف 
مها املنظمة وأنشطة  سياق خدمات التعاون التقني احلالية التي تقدِّ
ملكاتب  السنوي  االجتامع  إىل  وانضمَّ  ذها.  تنفِّ التي  العاملي  املحفل 
الفضاء  ح  ترويج االستثامر والتكنولوجيا ضيفان خاصان مها: مالَّ
يومًا   747 من  أكثر  قىض  الذي  أفدييف  سريجي  األسبق  الرويس 
ح الفضاء  يدور حول األرض، وسفري اليونيدو للنوايا احلسنة ومالَّ
يف  أفدييف  سريجي  وشارك  بونتيس.  ماركوس  الرائد  الربازييل 
عرض عنوانه »إيكولوجيا كوكبنا - املنظر من الفضاء«، بينام عرض 
ماركوس بونتيس مرشوعًا ملهاًم إلنشاء والية إيكولوجية يف رورايام 
الواليات  أقّل  وُتعدُّ  الربازيل  شامل  أقىص  يف  تقع  التي  الوالية  يف 
م املحرز يف تنفيذ مرشوع إلنشاء  سكانًا. كام استعرض االجتامع التقدُّ
فضاء مشرتك لبلدان اجلامعة االقتصادية األوراسية عن طريق إقامة 

لتشجيع  املنطقة  يف  والتكنولوجيا  االستثامر  ترويج  ملكاتب  شبكة 
والتكنولوجيا  االستثامرات  وتدفُّق  الدويل  الصناعي  التعاون 
ع يف التغطية اجلغرافية للشبكة بحيث تشمل اجلهات املانحة  والتوسُّ
للتعاون  اليونيدو  مركز  ذها  نفَّ التي  املبادرة  دت  مهَّ وقد  اجلديدة. 
لرتويج  املستقبل  يف  مكاتب  إلنشاء  الطريق  الدويل  الصناعي 

االستثامر والتكنولوجيا يف أرمينيا وبيالروس وكازاخستان.

تكّتل الشركات وإقامة روابط بينها 
متثِّل األجور التي يتقاضاها العامل املضطرون إىل البحث عن عمل 
حالة  يف   - األحيان  بعض  يف  قارهتم  وخارج   - بالدهم  خارج 
لوال  التي  لأُلرس  بالنسبة  حياة  رشيان  النامية  البلدان  من  العديد 
ذلك لعاشت يف فقر مدقع. وإنشاء رشكات حملية ال يؤدِّي إىل خلق 
البقاء  من  األرُس  ن  يمكِّ بل  فحسب،  العيش  سبل  ن  تؤمِّ وظائف 

متامسكة وبناء مستقبل مشرتك أيضًا.

صي لتعزيز تنمية  واليونيدو بام هلا من أفرقة من اخلرباء املخصَّ  
نها من مواجهة هذا  املنشآت الصغرية واملتوسطة توجد يف وضع يمكِّ
زت اليونيدو خالل السنة املستعرضة عىل املنشآت  ي. فقد ركَّ التحدِّ

٭  قطعت املساعدة اليت تقدّمها اليونيدو يف العراق شوطاً بعيداً حنو إعادة بناء قطاع خاص كان قد أصابه كثري من الضرر بسبب 
املؤسسات  وتنمية  االستثمار  لرتويج  إيطاليا  موّلتهما  مشروعان  السنة  هناية  يف  وأجُنز  االستقرار.  وانعدام  العقوبات  من  سنوات 
اليونيدو  نّفذته  إىل جناح مشروع  استندا  اللذين  للمشروعني  األساسي  اهلدف  وكان  واالتصاالت.  املعلومات  تكنولوجيا  عن طريق 
املنشآت الصغرية واملتوسطة. وانصّب  القطاع اخلاص، وال سيما  إنعاش  الشركات واالستثمارات، هو  تنمية  لتعزيز  يف وقت سابق 
الرتكيز الرئيسي على إجياد فرص العمل. وأنشئت يف إطار املشروعني مراكز لتنمية املؤسسات من أجل مساعدة املنشآت الصغرية 
واملتوسطة يف العراق يف ثالث حمافظات هي بغداد )وزارة الصناعة واملعادن( وذي قار )غرفة جتارة  الناصرية( وحمافظة أربيل 
االستقالل  من  معيّن  مستوى  مع  التكاليف  لتقاسم  ترتيب  مبوجب  حالياً  املراكز  وتعمل  والصناعة(.  التجارة  )وزارة  الكردستانية 
يبشر باخلري بالنسبة الستدامتها. ووّفرت أفرقة من اخلرباء احملليني الذين درّبتهم اليونيدو بناء القدرات لقرابة 600 منّظم عراقي 
تنمية  مراكز  من  املقدّمة  االستثمار  وترويج  التجارية  املشورة  من خدمات  أفادت  اليت  واملتوسطة  الصغرية  واملنشآت  للمشروعات. 
املؤسسات أبلغت مجيعها تقريباً عن مستوى عال من الرضا. وباإلضافة إىل 422 منشأة استهدفها املشروع مباشرة، وّفرت اليونيدو 
الدعم لـ189 منشأة صغرية ومتوسطة أخرى جديدة أو قائمة، فأوجدت 000 1 فرصة عمل. وشارك أكثر من 100 منشأة صغرية 
للشراكة  اتفاقاً   35 وُّقع خالهلا على  ثنائية  بدوره إىل عقد 739 حمادثة جتارية  أدّى  ومتوسطة يف جوالت دراسية ومعارض مما 
الدولية مع استثمار ُقدّر مببلغ 7 ماليني دوالر. كما أعدّ املشروعان 68 تقريراً عن فرص االستثمار. وَقدّمت مراكز تعمل بكامل 
قدرهتا لتبادل التعاقد من الباطن والشراكات يف احملافظات الثالث عروضاً وّضحت هبا للموظفني احملليني كيفية مضاهاة املورّدين 
باملشرتين، هذا بينما مّت ترتيب 149 دورة للتعلّم اإللكرتوني مع جامعة املعلوماتية البعيدة UNINETTUNO يف روما. وجتمع بوّابة 
التعلّم اإللكرتوني يف رزمة واحدة عدة وحدات منطية تدريبية خمتلفة أعدّهتا اليونيدو من أجل تنمية الشركات، وتبادل التعاقد من 

الباطن والشراكات، وترويج االستثمار وتقييم االستثمار، وتتيحها جملموعة ممكنة غري حمدودة من املستفيدين.
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أنَّ  األقل  عىل  تضمن  بحيث  واملتوسطة  والصغرية  الصغر  البالغة 
الرشكات التي تكافح من أجل البقاء تستطيع الرتابط مع الرشكات 
املامثلة عن طريق إنشاء شبكات وجمموعات من الرشكات واحتادات 
الرشكات. وكان اهلدف هو متكي املنشآت البالغة الصغر والصغرية 
السواء.  عىل  والدولية  املحلية  األسواق  يف  املنافسة  من  واملتوسطة 
ويف نفس الوقت، واصلت اليونيدو دعم الرشاكات بي القطاعي 
العام واخلاص مع الرتكيز بصفة خاصة عىل الصناعات القائمة عىل 

الزراعة، ومواد البناء، وقطاع السيارات.

للتنمية  دافعة  قوى  بوصفها  املجموعات  عن  مؤمتر  وُعقد   
االقتصادية واالجتامعية يف منطقة البحر املتوسط يف حزيران/يونيه يف 
رين يف منطقة  إزمري، تركيا. ونظَّمته اليونيدو باالشرتاك مع رابطة املصدِّ
الرئيسية  العاملية  والشبكة  احلكومي،  غري  املنافسة  ومعهد  إجية  بحر 
يف  املشرتكي  التجاريي  والقادة  السياسات،  وواضعي  للمامرسي، 
وتقاسمت  واملجموعات.  املناطق  يف  املنافسة  عىل  القدرة  حتسي 
املجموعات  وتقييم مشاريع  تنمية ورصد  اليونيدو جتربتها يف جمال 
مع 200 مشارك من أكثر من 15 بلدًا. ويف الوقت احلارض، تناقش 
اليونيدو وشبكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت - وهي منظمة 
صة يف حتسي املجموعات - إمكانات التعاون يف  غري حكومية متخصِّ

املستقبل بشأن تنمية هذه املجموعات.

أخرى  فرصة  لليونيدو  ُأتيحت  األول/أكتوبر،  ترشين  ويف   
لتعزيز هنجها يف جمال املجموعات يف اجتامع القمة الوطني اخلامس 
تنمية  عن  مته  قدَّ الذي  العرض  أدَّى  حيث  اهلندي  الصناعة  الحتاد 
املجموعات وحتسينها إىل مناقشات حول مرشوع مشرتك مع احتاد 
الصناعية والتعاون بشأن اجلوالت  الصيانة  بشأن  اهلندي  الصناعة 
أخرى  مشاريع  من  اهلند  يف  تدريبًا  اخلرباء  ى  يتلقَّ حيث  الدراسية 

تضطلع هبا اليونيدو.

اقتصاد  إىل  االنتقال  من  األخرية  املرحلة  يف  األسود  واجلبل   
رغم  مبارشة  أجنبية  استثامرات  اجتذاب  عىل  قادر  وهو  السوق، 
املنشآت  من  كثري  فهناك  ذلك،  ورغم  رًا.  مؤخَّ حدث  كساد 
الصغرية واملتوسطة التي لدهيا إمكانيات لتقديم مزيد من املسامهة 
املتكامل من  املتحدة  برنامج األمم  الوطني. وكجزء من  لالقتصاد 
واحلكم  االجتامعي  االندماج  يعالج  والذي  األسود  اجلبل  أجل 
فقد  البيئة،  ومحاية  املستدامة  االقتصادية  والتنمية  الديمقراطي 
رشعت اليونيدو، مع غريها من وكاالت األمم املتحدة، يف برنامج 
أكثر  نحو  عىل  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  اندماج  من  للتمكي 
ووضعت  واإلقليمية.  املحلية  واإلمداد  القيمة  سالسل  يف  إنصافًا 
يف  التجارية  املجموعات  جلميع  خارطة  أوىل  كخطوة  اليونيدو 
اليونيدو  بمنهجية  مسرتشدة  احلكومة،  واعتمدت  األسود.  اجلبل 

٭  رغم وجود ظروف زراعية ومناخية موائمة إلنتاج البذور الزيتية، فإنّ صناعة جتهيز الزيت الصاحل لألكل يف إثيوبيا مل حتّقق 
بعد إمكانياهتا. وكان اخنفاض اإلنتاج واجلودة، وعدم كفاية البنى التحتية واملرافق التجارية، وضعف خدمات تنمية قطاع األعمال، 
ونقص التمويل، بعض العقبات اليت تواجه اليونيدو عندما شرعت، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة األغذية والزراعة، 
يف مشروع يف عام 2010 لتعزيز اإلمدادات املستدامة للمواد اخلام العالية اجلودة، وإدخال جتهيز أكثر كفاءة، وتعزيز إمكانية النفاذ 
إىل األسواق عن طريق دمج القطاع اخلاص على حنو فعّال يف سلسلة قيمة الزيت الصاحل لألكل بأسرها. وقد أدّى املشروع الذي 
أجنز مؤخّراً مببلغ مليون دوالر، وموّلته إسبانيا يف إطار صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، إىل االرتقاء بصناعة الزيت 
الصغري يف جمموعات لضمان  النطاق  الزيت على  اليونيدو على جتميع جمهّزي  أعلى. وساعدت  إىل مستوى  إثيوبيا  الصغرية يف 
واملنشآت  املزارعني  بني  الروابط  تعزيز  من  والتمكني  منتجاهتم،  جودة  وحتسني  اخلام،  املواد  من  أفضل  إمدادات  على  حصوهلم 
الصغرية واملتوسطة. وبفضل العمل معاً، استطاع أكثر من 70 جمهّزا على النطاق الصغري للزيت الصاحل لألكل أن يكونوا يف وضع 
الوقت  العاصمة. وهم يعملون يف  الزيت الصاحل لألكل للمصافي يف  أكثر من 3 ماليني لرت من  املواد اخلام وتوريد  أفضل لشراء 
التخزين  مثل  املشرتكة  اخلدمات  من  اإلفادة  فيها  منطقة صناعية ميكنهم  إىل  واالنتقال  اخلاصة  إنشاء مصافيهم  على  احلاضر 

والتعبئة. النفايات  وعالج 
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عن  املستدام  االقتصادي  للنمو  اسرتاتيجية  املجموعات،  لتنمية 
 .201( عام  هناية  بحلول  التجارية  املجموعات  استحداث  طريق 
ن االسرتاتيجية جمموعة ملموسة من التدابري لزيادة القدرة  وتتضمَّ
عىل املنافسة والنفاذ إىل األسواق لدى جمموعة منتقاة من جمموعات 
اليونيدو تقييامت  وشبكات املنشآت الصغرية واملتوسطة. وأجرت 
حتضريية شملت طائفًة واسعة النطاق من املجموعات ورشعت يف 

أنشطة رائدة ما زالت جارية يف جمموعات خمتارة.

 الشراكات بني القطاع العام 
والقطاع اخلاص

طويل  تعاقدي  اتفاق  اخلاص  والقطاع  العام  القطاع  بي  الرشاكة 
طريق  وعن  اخلاص.  القطاع  من  وهيئة  عامة  وكالة  بي  األجل 
يتّم تقاسم املهارات واألصول لكل قطاع يف تقديم  هذا االتفاق، 
جتميع  إىل  وإضافًة  اجلمهور.  عامة  الستخدام  مرفق  أو  خدمة 
املوارد، فإنَّ كل طرف يشارك يف املخاطر واملكاسب التي ينطوي 
عليها تقديم اخلدمة أو املرفق. واملبدأ الذي تستند إليه الرشاكات 
املنارصة للفقراء بي القطاع العام والقطاع اخلاص هو أنَّه ال يوجد 
خارسون. فهي من ناحية تفتح الباب لفرص جديدة يف األسواق 
الناحية  من  تضَمن  بينام  النامية،  البلدان  يف  دين  للمورِّ بالنسبة 
دين  املورِّ قاعدة مستدامة من  الصناعي  البلد  األخرى للرشيك يف 

املحليي يف ظلِّ ظروف مواتية. 

دين  للمورِّ املستدامة  للتنمية  اليونيدو  برنامج  ُأِعدَّ  وقد   
لتمكي  وذلك  التجزئة،  لتجارة  مرتو  جمموعة  مع  بالتعاون 
دين من تلبية معايري سالمة وجودة األغذية املعرتف هبا دوليًا  املورِّ
ال  مؤسسة  وهي  األغذية،  لسالمة  العاملية  املبادرة  وضعتها  والتي 
السالمة  معايري  لتنسيق   2000 عام  يف  ُأقيمت  الربح  إىل  تسعى 
الغذائية. وبرنامج بناء القدرات مستدام عن طريق نموذج جتاري 
املتحدة  األمم  فيهم  بام  املصلحة،  أصحاب  مجيع  بمقتضاه  يساهم 
اجلامعية  واألوساط  واملانحون  اخلاص  والقطاع  واحلكومات 
املستدامة  التنمية  برنامج  نجاح  وأدَّى  مالية.  أو  عينية  مسامهة 
للموردين إىل توسيع نطاقه بحيث يشمل قطاع املواد غري الغذائية 

فضاًل عن القضايا البيئية واالجتامعية واألخالقية.

إطار  يف  املنعقد  األغذية  سالمة  مؤمتر  اليونيدو  وحرضت   
املبادرة العاملية لسالمة األغذية  عام 2012 الذي انعقد يف شباط/

تقاسمت  األمريكية، حيث  املتحدة  الواليات  أورالندو،  فرباير يف 
التي اشرتكت فيها  دين  التنمية املستدامة للمورِّ الناجحة يف  جتارهبا 
ومرص  الرويس  االحتاد  يف   (METRO) مرتو  وجمموعة  املبادرة 
نًا الفتًا للنظر يف  دون حتسُّ واهلند. ويف هذا البلد األخري، أبدى املورِّ
ممَّا  السليمة  الزراعية  واملامرسات  الغذائية  السالمة  ملعايري  امتثاهلم 
قة. ويف نفس  أدَّى إىل حتسن يف كل من جودة وحجم املنتجات املسوَّ
الوقت، أفاد املستهلكون من منتجات أفضل وأسلم وبإمكاهنم أن 
يتطلَّعوا إىل أسعار أكثر ثباتًا لألغذية. وقد وقَّعت جمموعة مرتو عىل 

دين الذين ارتفع مستواهم. عقود مع معظم املورِّ

الفاكهة واخلضروات  زارعو  إليها  أن يصل  أبعد من  الرمسية يف مصر  العالية اجلودة واألسواق احمللية  السلع  ٭  أسواق تصدير 
يف الصعيد حيث أدّى انعدام السياسات املناصرة للفقراء، وتزايد هتميش املزارعني والعمال، وعدم كفاءة سالسل القيمة يف جمال 
البستنة إىل زيادة يف الفقر. ويف حماولة لتغيري هذا الوضع، صُمّم برنامج مشرتك يدعمه صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 
من أجل حتسني كفاءة قطاع البستنة والتجارة الزراعية وتؤدّي فيه اليونيدو دوراً قيادياً. وتقوم اليونيدو، عن طريق العمل مع برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ومنظمة العمل الدولية وبشراكة مع وزارة الصناعة 
والتجارة يف البلد ووزارة االستثمارات، باملساعدة على حتسني إمكانية وصول صغار املزارعني إىل أسواق التصدير واألسواق احمللية. 
وسيؤدي هذا بدوره إىل إجياد فرص عمل معقولة ومنتجة يف املنطقة للرجال والنساء. والربنامج يبين شراكات قادرة على البقاء بني 
املزارعني واملستثمرين من القطاع اخلاص يف سالسل للقيمة تناصر الفقراء وتتوافر فيها الكفاءة يف جمال البستنة يف ثالثة مواقع 
يف أفقر حمافظات الصعيد، وهو يشجّع على إنشاء أشكال من تنظيم مشاريع البستنة على يد املزارعني. كما أنّ املشروع يعمل على 
حنو وثيق مع احلكومة من أجل إدخال تغيريات سياساتية وتنظيمية من شأهنا تعزيز منو قائم على القطاع اخلاص ومناصر للفقراء 

يف جمال البستنة يف املنطقة. 

الفقر 26 طوق  من  الخروج  طريق 



ويف قمة فييت نام التي نظَّمتها يف هانوي يف كانون الثاين/  
شاركت  اإليكونوميست،  جملة  يف  املؤمترات  تنظيم  هيئة  يناير 
الوسيط  كان  األجانب  للمستثمرين  خرباء  جلنة  يف  اليونيدو 
وحدة  يف  اهلادئ  واملحيط  بآسيا  املعني  التحرير  مدير  فيها 
م عرضًا عن االستثامرات والرشاكات  باملجلة وقدَّ االستخبارات 

الصناعي.  القطاع  يف 

ويف وقت الحق من السنة، ُأتيحت لليونيدو الفرصة لعرض   
منتديات  خالل  دين  للمورِّ املستدامة  بالتنمية  اخلاص  برناجمها 
املتحدة  األمم  منظومة  بي  التنسيق  جهات  اجتامع  ويف  أخرى. 
وصفت  آذار/مارس،  يف  فيينا  يف  ُعقد  الذي  اخلاص  والقطاع 
مع  توجد  كام  اخلاص  والقطاع  العام  القطاع  بي  الرشاكة  اليونيدو 
يف  اإلسمنت  دي  مورِّ أكرب  من  واحدة  وهي   -  HOLCIM رشكة 
الصغر والتدريب يف  بالغ  التمويل  العامل - والتي تشمل خمططات 
إطار مرشوع األمم املتحدة لتوحيد األداء يف جمال اإلسكان املستدام 
بتكرار  اهتامم  عن  أعربت  الرشكة  بأنَّ  وأفادت  سلفادور.  سان  يف 

الربنامج يف بلدان أخرى يف املنطقة. 

دين  املورِّ تنمية  يف  جتربتها  املنظمة  وصفت  متوز/يوليه،  ويف   
القطاعات،  السيارات واألغذية والنسيج وغريها من  يف قطاعات 
مؤمتر  تنظيم  وتوىلَّ  سلفادور.  سان  يف  دويل  مؤمتر  يف  للمشاركي 

دين مرصف التنمية للبلدان األمريكية.  تنمية املورِّ

والقطاع  العام  القطاع  مع  اليونيدو  رشاكات  ُعرضت  كام   
وهي  األوروبية،  التنمية  أيام  يف  مرتو،  جمموعة  وخاصة  اخلاص، 

يف  ُعقد  اإلنامئي  والتعاون  الدولية  الشؤون  عن  ليومي  منتدى 
ترشين األول/أكتوبر يف مقر االحتاد األورويب يف بروكسل. وأدَّت 
رشاكات  لقيام  الباب  فتح  إىل  النطاق  الواسعة  اإلعالمية  التغطية 
القطاع  ورشكات  احلكومية  غري  واملنظامت  املانحي  مع  ممكنة 

اخلاص. 

وباإلضافة إىل األمثلة التي سبق ذكرها، فإنَّ اليونيدو تسعى   
رشاكات  إقامة  طريق  عن  اإلمدادات  سالسل  استدامة  محاية  إىل 
مع  مفاوضات  احلارض  الوقت  يف  وجترى  الدولية.  الرشكات  مع 
إنشاء  H&M عىل  السويدية  املالبس  التجزئة مثل رشكة  كبار جتار 
الناحية  من  املستدامة  التجارية  املامرسات  إلدماج  مشرتك  مرشوع 
املنسوجات يف تركيا؛ ومع  االجتامعية والبيئية يف سلسلة إمدادات 
من أجل إنشاء مشاريع  التجزئة الربيطانية ماركس وسبِنرس  رشكة 
رشكة  ومع  دين؛  للمورِّ املستدامة  للتنمية  اليونيدو  هنج  عىل  تقوم 
دين  للمورِّ املستدامة  التنمية  أجل  من  ووملرت  األمريكية  التجزئة 
يف االحتاد الرويس؛ ومع سلسلة املتاجر الكبرية من جنوب أفريقيا 
Pick n Pay من أجل إدارة برنامج مماثل يف أفريقيا. وترد معلومات 
الفصل  يف  اليابانية  أيون  جمموعة  مع  اليونيدو  تعاون  عن  لة  مفصَّ
الكبرية يف جزء آخر  بينام يرد ذكر الرشاكات مع الرشكات  الثالث 

من التقرير.

يف  املصلحة  أصحاب  مع  وثيق  نحو  عىل  اليونيدو  وتعمل   
املستحرضات  لقطاع  اسرتاتيجيات  وضع  أجل  من  وكينيا  غانا 
الصيدالنية، وهي تعمل عىل مستوى الرشكات يف بوتسوانا وغانا 

وقد وصل الربنامج حتى اآلن إىل أكثر من 000 2 مستفيد يف 17 رابطة للمزارعني. والنتائج اليت أُحرزت مشجّعة إىل أقصى حدّ، 
فقد حتّققت زيادة بنسبة 30 يف املائة يف إنتاجية حماصيل البستنة الرئيسية اخلمسة، ووردت من املزارعني تقارير عن اخنفاض 
تكاليف اإلنتاج. وأظهرت حتليالت املختربات أن ثالثة أرباع املزارعني استطاعوا إنتاج رمّان خال من املبيدات احلشرية بأمثان أعلى 
وتسويق قشر  الطماطم اجملّففة مشسياً  مثل  أنشطة جديدة  واستُحدثت  دفيئات جتريبية  وأقيمت  السوق.  كبري من سعر  إىل حدّ 
بذور الرمان الذي سيزيد من قيمة احملصول. كما أنّ الربنامج يسعى إىل ختفيض احلواجز التقنية أمام التجارة عن طريق مساعدة 
املزارعني على تطبيق النظم الدولية ملراقبة جودة وسالمة األغذية وبواسطة بناء القدرات بني النساء على تلبية متطلّبات احلصول 
على ختم األمم املتحدة للتصديق على اإلنصاف بني اجلنسني حبلول نيسان/أبريل 2013. وساعد الربنامج أيضاً 200 1 مزارع على 
تسويق منتجاهتم للمصدّرين واجملهّزين وجّتار اجلملة حبيث بلغ جمموع اإليرادات 40 مليون جنيه مصري بالنسبة للسنة احلالية. 
وبالنظر إىل أنّ النساء يشّكلن ثالثة أرباع العاملني يف القطاع، فقد أقام الربنامج جلاناً نسائية يف كل من رابطات املزارعني، ومّكن 
التدريب على تنظيم املشاريع 80 يف املائة من النساء على بدء منشآت أعماهلن الصغرية. ويعاجل الربنامج أيضاً احتياجات الشباب 

احمللي، وساعد حتى اآلن 150 خرجياً من كليات الزراعة على االتصال بأسواق الوظائف.
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٭  منذ ما يقرب من مخس عشرة سنة حدّدت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( منطقة مساحتها حوايل 
مليوني هكتار يف مشال نيكاراغوا بوصفها حممية يف احمليط احليوي حتت محاية اليونسكو. وتتميّز حممية بوساواس، وهي من 
مع  املنطقة  وتسكن  بعيد.  إىل حدّ  احليوي، وهي غري مستكشفة  التنوّع  بالغنى من حيث  الالتينية،  أمريكا  اإليكولوجية يف   الكنوز 
000 150 نوع من احلشرات نسور هاربي، ومفرتسات النمل، والفهود األمريكية، والكوجر، والسعدان العنكبوتي من أمريكا الوسطى، 
السكان األصليني  نادرة ومهدّدة. كما يعيش يف احملمية حوايل 000 30 من  أنواع  »املقو« – وكثري منها  امللتحي، وببغاوات  والتابري 
الكفاف. وقد  النهر ويكسبون عيشاً عسرياً عن طريق زراعة  املايانغنا وامليسكيتو ويعيشون على ضفاف  ينتمون إىل شعوب  الذين 
انضمّ إليهم مزارعون فقراء يهاجرون بأعداد متزايدة من مناطق أخرى، وهو ما يتسبّب يف إزالة األشجار عن طريق اإلفراط يف 
الرعي واستخدامهم أسلوب القطع واحلرق يف الزراعة. وبالنظر إىل عواقب ذلك على املناخ العاملي، فإنّ حممية بوساواس أصبحت 

متّثل تدرجيياً مشكلة ملحّة. 

اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  بني  املشرتك  الصندوق  خالل  من  إسبانيا  حكومة  موّلته  املتحدة  لألمم  مشرتك  برنامج  أدّى  وقد 
للسكان  واخلدمات  الدخول  بزيادة  عديدة  ألسر  العيش  سبل  حتسني  إىل  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  حتقيق  أجل  من  وإسبانيا 
الطبيعية  واملوارد  املياه  موارد مستجمعات  إدارة  أجل  نفسها من  الوقت على حشد اجملتمعات احمللية  ذات  العمل يف  مع  الريفيني 
األخرى. وكان الربنامج الذي استغرق تنفيذه أربع سنوات وانتهى يف عام 2012 مثرة تعاون بني حكومة نيكاراغوا واليونيدو وستة 
للطفولة  املتحدة  األمم  ومنظمة  للبيئة،  املتحدة  األمم  وبرنامج  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  هي:  املتحدة  لألمم  أخرى  برامج 

)اليونيسيف(، وبرنامج األغذية العاملي، واليونسكو، ومنظمة الصحة العاملية، باإلضافة إىل منظمة الصحة األمريكية.

املزارع  وأنعشت  مشاتل  وأنشأت  للجمع،  مراكز  املنظمة  أقامت  فقد  الكاكاو.  بإنتاج  رئيسية  بصفة  يتعلق  اليونيدو  اشرتاك  وكان 
ووسعت نطاقها. ونّظمت 266 أسرة تشتغل بإنتاج الكاكاو يف 18 شبكة للمنتجني لكي تتيح تبادل التجارب وتقاسم املواد واملعدات، 
واستحدثت أنشطة مشرتكة للتسويق. ومن خالل الشبكات اجلديدة يعمل منتجو الكاكاو بطريقة أكثر تنظيماً وتعاوناً ويديرون على 
حنو أفضل خمتلف العمليات اليت تدخل يف إنتاج الكاكاو مبا يف ذلك التخزين واإلدارة فيما بعد احلصاد. وتضعهم اجلودة الثابتة 
احملسّنة وزيادة اإلنتاج على الطريق الصحيح للوصول إىل األسواق التنافسية اليت متنحهم أسعاراً أفضل ملنتجاهتم. وتسعى اليونيدو 
القيمة مع  يف الوقت احلاضر إىل تكرار أفضل املمارسات والدروس املستخلصة من هذا املشروع يف مشروع أكرب إلنشاء سالسل 

شركاء من القطاع العام والقطاع اخلاص.
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والكامريون. وهي تشرتك أيضًا مع هيئات شتَّى لوضع السياسات 
عىل املستوى العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي، وهي عضو يف فرقة 
اإلنامئية  للجامعة  التابعة  الصيدالنية  باملستحرضات  املعنية  العمل 
ضية  رًا يف رشاكة مع مفوَّ للجنوب األفريقي. ودخلت اليونيدو مؤخَّ
األفريقية  اخلطة  تنفيذ  ترسيع  عىل  املساعدة  بغية  األفريقي   االحتاد 
ومفوضية  اليونيدو  وأعدت  الصيدالنية.  املستحرضات  لصنع 
من  املكتسبة  التجربة  من  ذلك  يف  مستفيدتي  األفريقي،  االحتاد 
البلدان  يف  األساسية  لألدوية  املحيل  اإلنتاج  لتعزيز  عاملي  مرشوع 
صناعة  تعزيز  إىل  يرمي  منّسقًا  هنجًا  أرست  عمل  خطة  النامية، 
ونوقشت  عامة.  أفريقيا  يف  املحيل  الصعيد  عىل  األساسية  األدوية 
ها أوالً وزراء  أيار/مايو وأقرَّ النهائية يف اجتامع للرشكاء يف  اخلطة 
الصحة يف االحتاد األفريقي وأيَّدها رؤساء دول االحتاد األفريقي يف 

اجتامع قمتهم يف متوز/يوليه. 

مواصلة  إىل  اليونيدو  األفريقي  االحتاد  ضية  مفوَّ ودعت   
العمل يف وقت مبكر. وأدَّى اجتامع  تنفيذ خطة  إىل  الرامي  دعمها 
لرشكاء  احتاد  تشكيل  إىل  الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  فيينا  يف  انعقد 
اإلنامئي،  املتحدة  األمم  برنامج  ذلك  يف  بام  األساسيي  التنفيذ 
املناعة  نقص  بفريوس  واملعني  املشرتك  املتحدة  األمم  وبرنامج 
التنمية  ومرصف  العاملية،  الصحة  ومنظمة  البرشية/األيدز، 
األفريقي، باإلضافة إىل املنظامت األخرى املشرتكة. وتشمل أنشطة 
أخرى إنشاء جمموعات من احللول، وحشد املوارد، والتوعية عىل 

مستويات خمتلفة.

تنمية األعمال التجارية الزراعية 
واملشاريع الريفية 

الزراعية  التجارية  األعمال 

تعزيز  عىل  املنظمة  هبا  ُتعنى  التي  الزراعية  التجارة  أنشطة  ز  تركِّ
قطاع جتهيز األغذية يف البلدان النامية من أجل زيادة توافر األغذية 
ية لكل من السوق املحلية، واملسامهة من ثمَّ يف األمن  الصحية املغذِّ
الغذائي الوطني، ولألسواق الدولية، وذلك من أجل توليد الدخل 
الدويل  املرسح  عىل  بارزًا  دورًا  اليونيدو  وتؤدِّي  الثروة.  وإنشاء 
لتنمية التجارة الزراعية، وهي وكالة رئيسية يف مبادرة تنمية األعامل 

التجارية الزراعية والصناعات الزراعية األفريقية. 

التي  العاملية  املؤمترات  من  عدد  يف  اليونيدو  وشاركت   
وهناك  الزراعية،  التجارية  األعامل  عن  السنة  خالل  انعقدت 
استطاعت أن تتقاسم معرفتها وجتربتها مع الغري وأن تتعلَّم بدورها 
اليونيدو  العام مسامهة  املدير  أبرز  من جتارهبم. ويف شباط/فرباير، 
ابة  يف تعزيز السالمة الغذائية واألمن الغذائي يف أفريقيا بدايًة من بوَّ

تكنولوجيات  عن  دويل  مؤمتر  يف  وذلك  املستهلك،  حتى  املزرعة 
ميالنو،  يف  ُعقد  الذي  املؤمتر  تنظيم  وتولَّت  والتعبئة.  التجهيز 
العاملي  األغذية  برنامج  من  بدعم   IPACK-IMA رشكة  إيطاليا، 
الزراعية  للتنمية  الدويل  والصندوق  والزراعة  األغذية  ومنظمة 
عرضًا  اليونيدو  مت  قدَّ الشهر  نفس  ويف  أعاله(.  )انظر  واليونيدو 
يف املؤمتر الدويل لألغذية والزراعة وفن األكل الذي عقد يف أنطاليا، 
تركيا، وشاركت يف مؤمتر ومعرض دويل لسالمة األغذية يف ديب. 
ويف حزيران/يونيه حرضت املنظمة االجتامع الثالث لوزراء مصايد 
األسامك يف جمموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي واملحيط اهلادئ  
انعقاد  عند  جانبية  مناسبة  وُنظِّمت  بفيجي،  نادي  يف  ُعقد  الذي 
والعرشين  احلادي  للقرن  للمنيهوت  العاملية  للرشاكة  الثاين  املؤمتر 

يف كمباال يف متوز/يوليه.

مؤمتر  يف  بحث  ورقة  اليونيدو  مت  قدَّ أيلول/سبتمرب  ويف   
وذلك   ،2012 لعام  والنمو  واإلنصاف  الفقر  من  احلدِّ  شبكة 
الرشاكات  للرشكات:  االجتامعية  املسؤولية  بعد  ما  عنوان  حتت 
الزراعية.  الصناعات  تنمية  يف  اخلاص  والقطاع  العام  القطاع  بي 
وكان موضوع املؤمتر الذي ُعقد يف داكار هو »كيف يمكن صناعة 
ُأسود اقتصادية أفريقية: استغالل إمكانيات النمو واحلدِّ من الفقر 
مت اليونيدو عرضًا  يف أفريقيا« )انظر أيضًا الفصل اخلامس(. وقدَّ
املنتدى  ويف   . متغريِّ عامل  يف  املنافسة  عىل  قادرة  اقتصادات  بناء  عن 
األول/ ترشين  يف  أبابا  أديس  يف  ُعقد  الذي  أفريقيا  لتنمية  الثامن 
عن  مستديرة  مائدة  يف  رئيسيًة  كلمًة  اليونيدو  ممثِّل  ألقى  أكتوبر، 
استضافت  الثاين/نوفمرب  ترشين  ويف  األسامك.  مصايد  موارد 
 2012 لعام  اجلنوب  بلدان  بي  العاملي  اإلنامئي  املعرض  اليونيدو 

)انظر أدناه(.

القيمة  سالسل 

وتنفيذ  تصميم  يف  الثابتة  وجتربتها  خربهتا  بفضل  اليونيدو،  توجد 
لقيادة  مثايل  وضع  يف  الزراعية،  الصناعات  قطاع  لتنمية  برامج 
السالسل  يف  األطراف  وإرشاك  الوطني  املستوى  عىل  الرشاكات 

ورشكاء التنمية.

مع  العمل  اليونيدو  واصلت  املستعرضة،  السنة  وخالل   
يات التي  الوكاالت اإلنامئية األخرى إلجياد حلول ابتكارية للتحدِّ
التي تتعامل معها. وكان أحد  البلدان  تواجه صناعات األغذية يف 
جماالت الرتكيز خاصة تنمية سالسل القيمة واالستثامر يف األعامل 
التجارية الزراعية بغية تعزيز القدرات اإلنتاجية واحلدِّ من اخلسائر 
اليونيدو  يف  الزراعية  الصناعة  أخصائيو  وكان  احلصاد.  بعد  فيام 
طريق  عن  الغذائية  القيمة  سالسل  وتعزيز  حتديد  عن  مسؤولي 
إىل  بالوصول  تسمح  برامج  وتصميم  للفجوات  حتليالت  إجراء 
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والتمويل  األعامل  قطاع  تنمية  وخدمات  املالئمة،  التكنولوجيات 
مؤمتر  تنظيم  اليونيدو يف  التجارية. وشاركت  والفرص  واألسواق 
دويل عنوانه »إقامة الصالت: سالسل القيمة لتحويل زراعة أصحاب 
احليازات الصغرية«، وانعقد يف أديس أبابا يف ترشين الثاين/نوفمرب، 
واجتذب أكثر من 500 مشارك. وشملت سالسل القيمة التي لقيت 
اهتاممًا خاصًا يف عام 2012 جوز الكاشو )مجهورية تنزانيا املتحدة(، 
ومنتجات األلبان )العراق ورواندا(، ومصايد األسامك )بنغالديش 
الديمقراطية  كوريا  )مجهورية  واخلرضوات  والفاكهة  والسودان(، 
)منغوليا  واللحوم  املتحدة(،  تنزانيا  ومجهورية  وإثيوبيا  الشعبية 
والكونغو(.  )الكامريون  النخيل  وزيت  املتحدة(  تنزانيا  ومجهورية 
البلدان  وأفىض استقصاء خلسائر ما بعد احلصاد أجرته اليونيدو يف 
املنتمية لرابطة أمم جنوب رشق آسيا إىل إعداد برنامج ملنع خسائر ما 

بعد احلصاد )انظر اإلطار أدناه(.

اسة عنواهنا تنمية سالسل  وشهدت السنة املستعرضة نرش كرَّ  
القيمة املنارصة للفقراء: 25 مبدًأ توجيهيًا لتصميم وتنفيذ املشاريع 
الصناعية الزراعية. ويفحص دليل املامرسي الذي ُأِعدَّ بالتعاون مع 

صندوق األمم املتحدة للتنمية الزراعية واملعهد الدانمركي للدراسات 
ويستند  اإلنامئية.  االسرتاتيجيات  يف  القيمة  سالسل  دور  الدولية 
الدليل إىل استعراض للمامرسات الشائعة يف مشاريع تنمية سالسل 
القيمة يف منطقة آسيا واملحيط اهلادئ باإلضافة إىل التجربة املكتسبة 
النكا  ورسي  إندونيسيا  يف  ملشاريع  للحاالت  دراسات  ست  من 
وفييت نام. واستعانت األسئلة والقوائم املرجعية واألدوات بتصميم 
وحتليل املشاريع خالل العقد املايض واستخدمت كثريًا من األدوات 

القائمة يف األسواق والتي اختربت مجيعها يف امليدان. 

األفرقة  واجتماعات  العمل   حلقات 
وجمموعات اخلرباء 

الزراعية  الصناعات  بشأن  للعمل  حلقات  ة  عدَّ اليونيدو  عقدت 
أيار/مايو اجتمع مشاركون من بلدان داخل  يف عام 2012. ففي 
منطقة اجلامعة اإلنامئية للجنوب األفريقي  يف غابورون ببوتسوانا، 

من  مليون شخص   925 معاناة  ويرجع سبب  أحد.  أاّل جيوع  لضمان  كافية  أغذية  املتزايدة،  السكان  أعداد  رغم  العامل،  ينتج  ٭  
نقص التغذية إىل عوامل أخرى. واحلّل ليس هو زيادة اإلنتاج الزراعي اليت ال بدّ أن يكون هلا أثر حتمي على بيئة الكوكب وموارده 
الطبيعية، بل هو التأّكد من أنّ مجيع املنتجات الغذائية اليت تُحصد تشقّ طريقها إىل أفواه اجلائعني. ورغم أنّ املستهلكني يف البلدان 
املتقدّمة مسؤولون بصفة عامة عن اهلدر الغذائي، فإنّ سوء اإلدارة يف السلسلة الغذائية يعين يف بعض احلاالت القصوى أنه ال يتوّفر 

لالستهالك يف النهاية إاّل نصف املنتجات اخلام احملصودة. 

وتتعرّض بلدان منطقة أمم جنوب شرق آسيا، اليت يعيش فيها أكثر من نصف سكان العامل املصابني بنقص التغذية، خلسائر بعد 
احلصاد تساوي حوايل 100 مليون طن من األغذية كل سنة. وما زالت اليونيدو خالل السنتني املاضيتني جتري دراسات عن خسائر 
نام  وفييت  والفلبني  الشعبية  الدميقراطية  الوس  ومجهورية  وتايلند  إندونيسيا  يف  الرئيسية  الغذائية  السلع  يف  احلصاد  بعد  ما 
وكمبوديا، باإلضافة إىل دراسة أخرى عن سياسات وأولويات كل بلد فيما يتعلق خبسائر ما بعد احلصاد. ومشلت الدراسات، رهناً 
بكل بلد، األرز والذرة واملنيهوت واألمساك والنب باإلضافة إىل جمموعة خمتارة من الفاكهة واخلضروات. وقدّرت الدراسات مدى 
اخلسائر يف املراحل املختلفة من املزرعة إىل تاجر التجزئة، وفحصت تكنولوجيات ما بعد احلصاد املستخدَمة يف الوقت احلاضر 
التقين من أجل احلدّ من  للتعاون  برامج  بناء عليها  أن تصوغ  لليونيدو  القائمة، وقدّمت توصيات ميكن  الدعم  أطر  باإلضافة إىل 

خسائر ما بعد احلصاد.

وعُرضت التقارير الُقطرية على حلقة عمل عُقدت يف متوز/يوليه يف أمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا يف جاكارتا. وأّكد املشاركون 
على احلاجة إىل اّتباع هنج كلّي يراعي مجيع مراحل سلسلة القيمة بداية مما قبل احلصاد حتى املستهلك، ويتصدّى أوالً ألضعف 

احللقات.
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من أجل عرض مشاريع وطنية وإقليمية لالستثامر يف أعامل جتارية 
مع  رشاكات  طريق  عن  القادمة  السنوات  خالل  ل  سُتموَّ زراعية 
ويف  املنطقة  داخل  اخلاص  والقطاع  العام  القطاع  من  مستثمرين 
ويف  التقني.  للتعاون  اليونيدو  ميزانية  خالل  من  وكذلك  أملانيا، 
اخليارات  عن  أكرا  يف  عمل  حلقة  اليونيدو  نظَّمت  متوز/يوليه 
يف  وترد  غانا.  حكومة  مع  بالتعاون  القطن  إنتاجية  لزيادة  املتاحة 

لة عن ذلك. الفصل الثالث معلومات مفصَّ

ما  خسائر  عن  لليونيدو  عمل  حلقتا  السنة  خالل  وُعقدت   
الدويل للعلوم  املركز  بالتعاون مع  اليونيدو،  بعد احلصاد. وأدارت 
الغذائية  والسالمة  اجلودة  عن  عمل  حلقة  الراقية،  والتكنولوجيا 
إلنتاج الفواكه االستوائية يف جنوب رشق آسيا يف بانكوك يف أيار/
الفاكهة  يف  احلصاد  بعد  فيام  الكبرية  اخلسائر  ملشكلة  للتصدي  مايو 
واخلرضوات وبذلك تستطيع املنطقة زيادة إفادهتا من حترير التجارة 
والعوملة. ويف متوز/يوليه، نظَّمت اليونيدو بالتعاون مع رابطة أمم 
جنوب رشق آسيا حلقة عمل عن خسائر ما بعد احلصاد يف السلع 

الرئيسية يف بلدان الرابطة.

إطار  ويف  تركيا  حكومة  مع  بالتعاون  اليونيدو،  ونّفذت   
رشاكة مع جملس البحوث العلمية والتكنولوجية يف تركيا، برناجمي 
وواضعي  للخرباء  برتكيا،  بورصة  يف   2012 عام  يف  للتدريب 
السياسات من البلدان النامية املعنيي بالصناعة الزراعية والغذائية. 
وكان اهلدف منهام هو تشجيع تبادل اخلربات والتجارب بي خمتلف 
إدارة  نظم  عىل  زا  وتركَّ نموًا،  أقّلها  وخاصة  املشاركة،  البلدان 
بالنسبة  العمليات  ومراقبة  األغذية،  جتهيز  وتكنولوجيات  اجلودة، 
حلقات  مت  ُصمِّ وقد  الزراعية.  الصناعة  قدرات  وحتسي  لتنمية 
يصًا ملساعدة اجلهود اإلنامئية التي تبذهلا البلدان  العمل الدولية خصِّ

املشاركة ودعم مشاريع اليونيدو ذات الصلة اجلاري تنفيذها.

النامية  والبلدان  مة  املتقدِّ البلدان  بي  الفجوة  تضييق  وكان   
الرئييس لالجتامع  اهلدف  اجللدية هو  واملنتجات  اجللود  يف صناعة 
اجللدية  واملنتجات  باجللود  املعني  اليونيدو  لفريق  عرش  الثامن 
والذي يشمل املهنيي واخلرباء االستشاريي يف جمال صناعة اجللود 
شنغهاي،  يف  االجتامع  وعقد  العامل.  أنحاء  مجيع  من  واألحذية 
إثيوبيا  من  الوفود  أعضاء  وناقش  أيلول/سبتمرب.  يف  الصي، 

٭  رغم حدوث اخنفاض كبري يف مستويات الفقر يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب خالل السنوات العشرين املاضية،)7(  
فإنّ انعدام األمن الغذائي واجلوع يؤّثران على حياة 49 مليون نسمة. )8(  ففي دولة بوليفيا املتعدّدة القوميات يعاني أربعة أطفال من 
كل عشرة من سوء التغذية املزمن، وال سيما يف املناطق الريفية. وعلى وجه اإلمجال، يعيش حوايل 40 يف املائة من السكان حتت خط 
الفقر. وتنّفذ اليونيدو حالياً جزءاً من مشروع قيمته 7 ماليني دوالر مموّل من الصندوق املشرتك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
املشروع  تنفيذ  وجيري  التحدّي.  لذلك  تصدّياً  إسبانيا  حكومة  أنشأته  الذي  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  أجل حتقيق  من  وإسبانيا 
ومنظمة  العاملي،  األغذية  وبرنامج  للسكان،  املتحدة  األمم  وصندوق  اليونيسيف،  ومع  القوميات  املتعدّدة  بوليفيا  دولة  مع  بالتعاون 

األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية. 

ويقتضي الدور احملدّد لليونيدو تعزيز القدرات احمللية على جتهيز األغذية يف مخس بلديات – أركوي، وبوليفار، وسيكايا، وتاباكاري، 
وتاكوبايا – وذلك لتحقيق هدفني مها زيادة إمكانيات توليد الدخل لدى اجملتمعات احمللية الريفية واملزارع األسرية وإتاحة فرص 
احلصول على أغذية مأمونة ومغّذية لألسر الفقرية، وخاصة األطفال والنساء احلوامل واملرضعات رضاعة طبيعية. وهتدف اليونيدو، 
مع النظري احلكومي PROBOLIVIA، إىل تعزيز القدرات احمللية على جتهيز األغذية عن طريق توفري وحتسني املعدات وتنظيم دورات 
تدريبية وتقديم مساعدة إدارية. ومن الوحدات النمطية اليت بدأت بالفعل وحدة إلنتاج البسكويت من الشونو )وهو منتج تقليدي من 
البطاطس اجملّففة عن طريق التجميد( يف جابا، تاباكاري. وقد أفادت الوحدة بالفعل 38 منتجاً نصفهم تقريباً من النساء باإلضافة 
إىل آالف من تالميذ املدارس. وستبدأ النماذج النمطية اإلنتاجية الباقية العمل يف أوائل عام 2013، حبيث ختدم قرابة 400 منتج، 
19 يف املائة منهم نساء، وتساعد على إطعام 000 9 تلميذ تقريباً. ويوّفر التدريب على املمارسات الصناعية السليمة وإدارة املشاريع 
الصناعية الزراعية الريفية يف اجملتمعات احمللية يف جابا واليتاني وبويتوكاني وتوتورا فاكويريا وفنتيال. وقد وّزعت اليونيدو دليالً 

عن املمارسات الصناعية السليمة على املنتجني. 

 . Social Panorama of Latin America 2011,  Economic Commission for Latin America and the Caribbean  )7(  

حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل 2012، منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة.  )8(  
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وبلجيكا  والربازيل  وباكستان  وإيطاليا  وأملانيا  وأسرتاليا  وإسبانيا 
واملكسيك  ومايل  وكولومبيا  وفرنسا  والصي  وتركيا  وبنغالديش 
األمريكية،  املتحدة  والواليات  واهلند  ونيجرييا  املتحدة  واململكة 
التعليم، وبصفة أخص اجلهود التي  عددًا من ورقات البحث عن 
تبذهلا اليونيدو من أجل تنمية املواد التعليمية بام يف ذلك التدريب 
باالتفاق  االجتامع  وانتهى  اإللكرتوين.  التعـلُّم  وأدوات  البرصي 
عىل أنَّ اهليئات ذات الصلة - الرابطات التجارية ومعاهد البحوث 
ق  والتطوير والتدريب باإلضافة إىل املنظامت الدولية - ينبغي أن تنسِّ
زت ورقات بحث أخرى عىل  جهودها يف إعداد برامج التعلُّم. وركَّ
حتليل البصمة الكربونية ودورة  احلياة. وُسلِّم بأنَّ حساب البصمة 
وينتهي  املذابح  يف  يبدأ  أن  ينبغي  اجللود  إلنتاج  بالنسبة  الكربونية 
ذلك  عىل  وسيرتتَّب  اجللود.  شحن  فور  اجللود  مدبغ  ابة  بوَّ عند 
تربية  عليها  تنطوي  التي  الزراعية  البصمة  حساب  من  يستبعد  أن 
الثالثي  اليونيدو خالل  ز جزء كبري من عمل  احليوانات. وقد تركَّ
عامًا املاضية عىل التكنولوجيات األنظف ومساعدة دباغي اجللود 
يف  عملها  اليونيدو  ووصفت  للنفايات.  وعالجهم  عملياهتم  يف 
الطاقة  واستخدام  املستعملة  املياه  معاجلة  وخاصة  بنغالديش، 
من  ذلك  وغري  اجللود  جتهيز  يف  كبري،  حدٍّ  إىل  الشمسية  املتجددة، 

النظيفة.  التكنولوجيات 

ومن القضايا البارزة التي ما فتئت تثري قلق الصناعة املشكلة   
يف  طويل  لنقاش  موضوعًا  ذلك  وكان  امللح.  عن  الناجتة  البيئية 
باجللود يف عام 2010 وما زال دون  املعني  اليونيدو  فريق  اجتامع 
العكيس  بالتناضح  التنقية  نظام  االجتامع  يف  عرض  فقد  حّل. 
الطاقة  تكاليف  أنَّ  رئي  ولكن  اهلند،  يف  نادو  تاميل  يف  املستخدم 
املرتفعة والتخّلص من امللح املعيب الناتج قد جتعل ذلك احلّل غري 
قابل للتطبيق يف أماكن أخرى. ومل ُيطرح أيُّ استنتاج آخر رغم أنَّ 
امللح  للحدِّ من استخدام  الرتويج  أن تواصل  إليها  اليونيدو ُطلب 

أو استبعاده حيثام كان ذلك عمليًا.

 تطوير القدرة على تنظيم 
املشاريع الريفية

تنمية  أجل  من  اليونيدو  تبذهلا  التي  اجلهود  من  كثري  يستهدف 
املجموعات  الريفية  املناطق  يف  املشاريع  تنظيم  عىل  القدرات 
السكانية الضعيفة يف املناطق التي تتعاىف من االضطرابات السياسية 
أو الكوارث الطبيعية والتي يتناوهلا القسم الثالث من هذا الفصل. 
ويورد القسم الثالث تقريرًا عن املشاريع التي تعالج االحتياجات 

املحددة للنساء والشباب. 

من  النطاق  واسعة  حافظة  إىل  باإلضافة  لليونيدو،  وأتيحت   
ة  عدَّ  ،2012 عام  يف  اإلنجاز  إىل  وصلت  التي  الناجحة  املشاريع 

فرص لعرض أنشطتها اخلاصة بتنمية تنظيم املشاريع الريفية. ففي 
منتدى ألباخ األورويب)9( الذي ُعقد يف آب/أغسطس عن موضوع 
ملناقشة  فريقًا  اليونيدو  نظَّمت  الشباب«،  مستقبل  »التوّقعات: 
السياسات اإلنامئية والصناعات االبتكارية التي كانت هي األساس 
إطالق  للشباب:  االبتكارية  الصناعات  عنواهنا  مفيدة  اسة  لكرَّ
للبنك  عمل  حلقة  يف  اليونيدو  أسهمت  كام  والنمو.  اإلمكانيات 
الدويل عقدت يف أيار/مايو- حزيران/يونيه يف واشنطن العاصمة 
عن االستثامر يف نظم االبتكار الزراعي وتعزيزها. وأدَّت مسامهتها 
بشأن الرشاكات االبتكارية وتنمية األعامل التجارية إىل عقد جلسة 
عن »الرشاكات خارج املسؤولية االجتامعية للرشكات: الرشاكات 
بي القطاع العام والقطاع اخلاص يف التنمية الصناعية الزراعية«. كام 
شاركت اليونيدو يف تنظيم مؤمتر دويل عن سالسل القيمة من أجل 
التنمية الزراعية والريفية ُعقد يف أديس أبابا يف ترشين الثاين/نوفمرب 
وجهة  حكومي  ومسؤول  اخلاص  القطاع  عن  ممثِّل   500 وضمَّ 
مانحة وممثِّل للمجتمع املدين وُمزارع وجامعي ملناقشة السبل التي 
يمكن هبا إدماج أصحاب احليازات الصغرية يف سالسل القيمة بغية 

تعزيز التنمية الزراعية والريفية. 

شقيقة  منظمة  إىل  اليونيدو  ت  انضمَّ آذار/مارس،  ويف   
ويف  رات.  للمخدِّ املتحدة  األمم  مكافحة  يف  فيينا  مقرها  أخرى 
املتحدة  األمم  ملكتب  التنفيذي  املدير  عليها  وقَّع  للتفاهم  رة  مذكِّ
االعرتاف  تمَّ  لليونيدو،  العام  واملدير  واجلريمة  رات  باملخدِّ املعني 
بعالقة التكامل بي التنمية الصناعية وإجياد فرص العمل ومكافحة 
رات ومنع اجلريمة كوسيلة للتخفيف من الفقر وتعزيز األمن  املخدِّ
البرشي والنمو االقتصادي والتنمية املستدامة. وستعمل املنظمتان 
للمجتمعات  العيش  لكسب  مستدامة  بديلة  وسائل  لتوفري  سويًا 
غري  رات  املخدِّ زراعة  عىل  تعتمد  التي  الفقرية  الريفية  املحلية 
بناء  أنشطة  طريق  عن  وذلك  أفغانستان،  مثل  بلدان  يف  املرشوعة 
يف  األداء  توحيد  مبادرة  بروح  وعماًل  العمل.  وفرص  القدرات 
األمم املتحدة التي تدعم التنمية املستدامة وحتقيق األهداف اإلنامئية 
مرشوع  عىل  ترتكز  اجلديدة  االسرتاتيجية  الرشاكة  فإنَّ  لأللفية، 
التي  املحلية  للمجتمعات  بديلة  عيش  سبل  لتوفري  سابق  مشرتك 
الديمقراطية الشعبية.  تزرع خشخاش األفيون يف مجهورية الوس 
ز اليونيدو عىل تنمية القطاع اخلاص مع الرتكيز عىل املنشآت  وسرتكِّ
الزراعية  التجارية  الصغرى والصغرية واملتوسطة، وتنمية األعامل 
رات  ز مكتب األمم املتحدة املعني باملخدِّ واإلدارة البيئية بينام سريكِّ
واجلريمة عىل احلدِّ من اعتامد املجتمعات املحلية الزراعية الصغرية 
املرشوعة عن طريق  رات غري  املخدِّ زراعة حماصيل  شة عىل  واملهمَّ

إجياد سبل عيش مرشوعة. 

النمسا.  ألباخ،  قرية  ُيعقد يف  ملتقى سنوي  ألباخ األورويب هو  منتدى   )9(  

القرارات  وصانعي  والطلبة  واألكاديميي  السياسيي  من   3  000 من  أكثر  فيه  وجيتمع 
كل آب/أغسطس ملناقشة األفكار واحللول اجلديدة للمشكالت األوروبية والعاملية. 
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٭  تُعدّ مجهورية الكونغو الدميقراطية اليت يبلغ عدد سكاهنا 70 مليون نسمة أحد أكرب البلدان يف أفريقيا وأحد أشدّها فقراً يف 
نفس الوقت. ويُعترب املنيهوت الغذاء األساسي الرئيسي يف البلد – فهو يُستهلك فيه أكثر ممّا يُستهلك يف أيّ بلد آخر يف أفريقيا 
جنوب الصحراء الكربى – ولكن توفري املنيهوت مبا يكفي لتغذية سكان العاصمة كنشاسا الذين يتزايد عددهم أصبح أمراً متزايد 
الصعوبة، فقد بلغوا اآلن 10 ماليني. وميّثل املنيهوت مصدراً مهمّا لكسب العيش بالنسبة آلالف األسر الريفية، وتدرك اليونيدو 
إمكانياته اهلائلة كنشاط مدرّ للدخل بالنسبة للفقراء. ويرتّكز مشروع لليونيدو جيري تنفيذه يف البلد على إضافة القيمة ملنتجات 
املنيهوت وحتسني اإلمدادات الواردة إىل كنشاسا باإلضافة إىل حمافظة الكونغو السفلى. وقدّمت حكومة اليابان 1.3 مليون دوالر 
إلقامة مصنع لتجهيز املنيهوت يف كيمبيسي يف حمافظة الكونغو السفلى كجزء من برنامج يشمل أيضاً مركزاً للتدريب التقين على 
اإلنتاجية  القدرات  وسيعزّز  احمللي  للمجتمع  زراعية  مرافق صناعية  املركز  وسيوّفر  املشاريع.  منّظمي  إلعداد  الزراعية  الصناعة 
الريفيون،  واجملهّزون  املشاريع  ومنّظمو  الفقراء،  املزارعون  ذلك  الضعيفة مبا يف  اجملموعات  لدى  املشاريع  تنظيم  على  والقدرات 
والنساء والشباب. ومن املتوّقع أيضاً توليد الدخل وخلق فرص العمل وحتسني األمن الغذائي يف البلد والتخفيف من حدّة النزاعات 

يف املناطق املستهدفة. 

الزراعي يف  التجهيز  والشباب يف قطاع  للنساء  ناجح  إدماج  بعيد. فهنالك  املشروع مشجّعة إىل حدّ  والنتائج احملرزة يف منتصف 
املنطقة املستهدفة وحتسن يف األسواق من حيث جودة املنتجات املطروحة للبيع يف األسواق احمللية. وتلّقى أكثر من 000 1 شخص 
اآلن يف وضع ميّكنهم من  واإلدارة. وهم  املشاريع  تنظيم  إىل  باإلضافة  والنظافة  الصناعة  اإلنتاج اجليد، وممارسات  تدريباً على 
لتجهيز  مصنعاً  املشروع  إطار  يف  أنشئت  اليت  املرافق  وتشمل  والصغرية.  الصغرى  منشآهتم  وإدارة  منتجاهتم  إىل  القيمة  إضافة 
وهناك  التدريب.  متلّقي  ملبيت  ووحدات  ومكاتب  للدراسة،  وقاعات  األغذية  الختبار  الكاملة  باملعدّات  جمهّزاً  وخمترباً  املنيهوت 
حتسينات يُعتدّ هبا يف األساليب العامة للتجهيز، وباستطاعة النساء التوسّع يف أنشطتهن التجارية حبيث تشمل على سبيل املثال 
اخلياطة أو اخلبز أو بيع األمساك. وتستند املرحلة الثانية من املشروع اليت من املقرّر أن تنتهي يف آذار/مارس 2013 إىل النتائج 

املرضية احملرزة حتى اآلن. وسيبدأ مصنع لتجهيز الفاكهة العمل يف عام 2013. 
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دة  ة مشاريع أخرى من هذا النوع - يف دولة بوليفيا املتعدِّ وثمَّ  
أعطت   - املثال  سبيل  عىل  وكولومبيا  وتايلند  وبريو  القوميات 
املجتمعات املحلية حصة يف بناء مستقبل مستدام عن طريق إرشاكها 
ة للدخل وتوفري اخلدمات االجتامعية والبنى التحتية  يف أنشطة مدرَّ
األساسية ومساعدهتا عىل العثور عىل أسواق ملنتجاهتا. ومن اآلثار 
أعامهلن  أقمن  الاليت  الريفيات  النساء  متكي  خاصة  بصفة  املفيدة 
عن  بيئية  فوائد  ونتجت  الصغر.  البالغ  االئتامن  بواسطة  اخلاصة 

مشاريع إعادة التشجري التي متتصُّ الكربون من اجلو. 

األمن البشري وإعادة التأهيل بعد األزمات

األمم  بتمويل من صندوق  أرمينيا  السنة مرشوع يف  ُأنجز يف هناية 
العيش  سبل  ضامن  أجل  من  البرشي  لألمن  االستئامين  املتحدة 
للفئات الضعيفة )انظر الفصل السابع يف التقرير السنوي لليونيدو 
يف  رشكائها  مع  بالتعاون  اليونيدو،  واستطاعت   .)2011 لعام 
ضية األمم املتحدة  املرشوع - برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ومفوَّ
لشؤون الالجئي واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان - 

مستوى  حتسي  عىل  الريفية  املناطق  يف  الضعيفة  األرس  تساعد  أن 
ذلك  يف  بام  األنشطة  من  طائفة  تنفيذ  املرشوع  ن  وتضمَّ معيشتها. 
األمم  ضية  )مفوَّ الالجئي  إىل وحدات سكنية ألرس  حتويل مصنع 
املتحدة لشؤون الالجئي(، وفرص احلصول عىل خدمات الرعاية 
وبناء  واليونيسيف(،  للسكان  املتحدة  األمم  )صندوق  الصحية 
اسرتاتيجية  خطط  وتنفيذ  تصميم  عىل  املحلية  احلكومات  قدرات 
اإلنامئي( وتوفري  املتحدة  )برنامج األمم  املحلية  املجتمعات  لتنمية 
للدخل  ة  املدرَّ األنشطة  وتعزيز  )اليونيدو(  للطاقة  بديلة  مصادر 
ن  املكوِّ إطار  ويف  اإلنامئي(.  املتحدة  األمم  وبرنامج  )اليونيدو 
أو  املبتدئي  املشاريع  منظِّمي  من   100 من  أكثر  تعلَّم  األخري، 
األعامل  يديرون  كيف  شباب  وربعهم  نساء  ثلثهم  سي  املتمرِّ
لتبادل  الفرصة  وامرأة  رجاًل  ومخسي  خلمسة  وأتيحت  الصغرية. 
البلد.  من  أخرى  أجزاء  يف  جتارية  بأعامل  واالتصال  التجارب 
ومتاجر  صغرية  فنادق  ذلك  يف  بام  رشكة،  وثالثون  ست  ى  وتلقَّ
صندوق  من  قروضًا  الصحية،  الرعاية  مو  ومقدِّ أغذية  ومنتجو 
دعم املنشآت الصغرية واملتوسطة بعد سنة من إنشائه بقيمة إمجالية 
تبلغ حوايل 000 ))1 دوالر. وكان املرشوع مسؤوالً عن بناء أو 
لروضة  الرياضية  القاعات  مثل  جمتمعية  مرافق  أربعة  إعامر  إعادة 

٭  أدّت األمطار املومسية يف صيف عام 2010 إىل فيضان واسع النطاق يف ركن من العامل كان يواجه يف األصل حتدّيات رهيبة. 
األهنار  حّطمت  وعندما  خاصة،  بصفة  ضعفاء  كانوا  أفغانستان  شرق  يف  نانغارهار  سكان  أن  يعنيان  األمن  وانعدام  الفقر  وكان 
اجملتمع  اندفع  وبينما  أفضل.  مستقبل  يف  آماهلم  هتاوت  الطرقات  وغمرت  واملاشية  احملاصيل  ودمّرت  البيوت  فأزالت  ضفافها 
الدويل إىل توفري إمدادات األغذية احليوية، وضعت اليونيدو مشروعاً من شأنه أن ميكن السكان يف املناطق املتأّثرة بالفيضان من 
تطبيق مهارات مكتسبة حديثاً على كسب العيش وضمان إعادة إدماجهم االجتماعي. وكخطوة أوىل ألقت اليونيدو نظرة فاحصة 
انتقاء املدخالت اليت  التنمية قبل  على املهارات الزراعية واملستويات احلالية الستخدام اآلالت وعلى احتياجات املنطقة يف جمال 
ينبغي توفريها من خالل املشروع. ثمّ وَّزعت اليونيدو آالت ومعدّات للصناعات املنزلية بداية من اجلرّارات لرابطات املزارعني إىل 
أدوات احلرف اليدوية، وأطقم أدوات حرفة البناء وأدوات األشغال املعدنية لألفراد واجملموعات الصغرية من األشخاص. ونّظمت 
دورات تدريبية يف موضوعات خمتلفة مبا يف ذلك تشغيل اجلرّارات وصيانتها وجتهيز األغذية القائم على املنازل وتقنيات التجفيف 
الشمسي لألغذية وتنمية تنظيم املشاريع وأشغال اخلشب واملعادن والنجارة والبناء واحلرف اليدوية التقليدية والتطريز. ورئي أّن 
املدرَّبني البالغ عددهم 400 مصابون بالضعف بصفة خاصة، فهم نساء وأشخاص مشرّدون داخلياً ومتمرّدون سابقاً ومزارعون على 

النطاق الصغري. وتشمل اجملموعة 87 مدرِّباً سيكون بإمكاهنم نقل مهاراهتم املكتسبة حديثاً إىل املستفيدين يف املستقبل.

البلد عن طريق  اقتصاد  لتثبيت  أفغانستان  تبذهلا حكومة  اليت  اجلهود  دوالر   850  000 اليابان مببلغ  موّلته  الذي  املشروع  ودعم 
على  التدريب  يضمنها  استدامته  فإنّ  السنة،  هناية  يف  أجنز  املشروع  أنّ  ورغم  احتياجاً.  الريفية  املناطق  ألكثر  سريعة  استجابة 
التجارية  االستشارية  اخلدمات  بشأن  توجيهات  أيضاً  تلّقوا  الذي  احملليني  املشاريع  ملنّظمي  املقدّمة  واإلدارية  املهنية  املوضوعات 

وخمّططات منظمات املنتجني وأدوات الرصد.
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ومستودع  لالجئي  لبيت  مطبخية  وتركيبات  املجتمعية  األطفال 
حتسي  إىل  أيضًا  وأدَّى  املياه.  ألنابيب  وخط  الزراعية  لآلالت 
طريق  عن  للطاقة  ونظيفة  عرصية  خدمات  عىل  احلصول  إمكانية 

بناء مصانع رائدة للغاز األحيائي. 

وكانت جزر مالوكو يف إندونيسيا تعاين من نزاع ديني متقطِّع   
الوضع  زال  وما   .2004 عام  يف  هّش  سالم  استعادة  متَّت  أن  إىل 
إىل  دين  املرشَّ يعد كثري من األشخاص  مل  األمني غري موائم بحيث 
مواطنهم - وهو ما ُيعدُّ عقبًة أخرى يف سبيل االستقرار االقتصادي 
اليونيدو، يف إطار مرشوع لضامن املستويات  يف مالوكو. ونجحت 
الدنيا للعيش بالنسبة للمجتمعات املحلية املحرومة عن طريق بناء 
السالم والتنمية االقتصادية القائمة عىل القرية، يف إنشاء أو حتسي 
والتصالح  التامسك  يف  بدورها  وتسهم  القرى  عىل  تقوم  صناعات 
ل  االجتامعي. وُأنجز املرشوع الذي بلغت قيمته مليوين دوالر وُموِّ
من صندوق األمم املتحدة االستئامين لألمن البرشي يف هناية السنة 

بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

متوز/ يف  املتحدة  األمم  يف  عضوًا  السودان  جنوب  وأصبح   
اتفاق  إبرام  عقب  االستقالل  عىل  حصل  أن  بعد   2011 يوليه 
لعقود.  ت  استمرَّ أهلية  حربًا  أهنى   2005 عام  يف  شامل  سالم 
اليابان  حكومة  له  متوِّ لليونيدو  مرشوع  إطار  يف  املساعدة  م  وتقدِّ
دين  وبدأ تنفيذه يف نيسان/أبريل للعدد الكبري من األشخاص املرشَّ
النامجتي  للمشكلتي  ي  التصدِّ حياولون  والذين  األعامر،  مجيع  من 
عن نقص الغذاء املزمن  ونقص فرص العمل املألوفتي يف  مرحلة 
املهني  التدريب  مراكَز  املرشوُع  وسيدعم  الن زاعات.  انتهاء  بعد  ما 
ن من تعليم الشباب املهارات الالزمة للعثور عىل عمل  حتى تتمكَّ
أن  واملرجو  وأرسهم.  هم  أنفسهم  إلعالة  اخلاصة  أعامهلم  بدء  أو 
إىل  األقل  مليون دوالر عىل  قيمته 1.5  تبلغ  الذي  املرشوع  يصل 
دون.  750 شابًا وشابًة كثري منهم مقاتلون سابقون ومعظمهم مرشَّ
ويسعى املرشوع يف حركة موازية إىل متهيد الطريق إلنشاء صناعات 
املستهدفة.  املجموعات  احتياجات  لتلبية  الصغر  بالغة  جديدة 
أكثر  املرشوع  أرشك  فقد  عة:  مشجِّ تارخيه  حتى  املحرزة  والنتائج 
منهم  بي  املدرَّ وانتقى  املهني،  التدريب  برامج  يف  شاب   700 من 
عىل  للتدرب  خاصة  لربامج  اخلاصة  مشاريعهم  بإقامة  املهتمي 
تبشريًا  التجارية  اخلطط  أكثر  سيدعم  أنَّه  كام  التجارية.  املهارات 
للنساء  املنتجات  تصميم  عىل  تدريبية  دورات  وسُتوفَّر  بالنجاح. 

العامالت يف صنع املالبس يف أوائل عام 2013.

م املحرز يف املرشوع الذي تضطلع به اليونيدو  وتواصل التقدُّ  
التوصل  إىل  الرامية  يف كوت ديفوار ملساعدة احلكومة يف جهودها 
إىل سالم دائم والقضاء عىل الفقر وحتقيق تنمية اجتامعية واقتصادية 
املصاب  الشباب  استهداف  طريق  عن  املرشوع،  ويرمي  مستدامة. 
تزويدهم  إىل  بواكيه،  منطقة  يف  حي  امُلرسَّ واملقاتلي  بالضعف 
نهم من توليد الدخل وأداء  باملهارات والدراية والتجربة التي ستمكِّ

دور منتج يف حياة جمتمعاهتم املحلية وحياة بلدهم. واهلدف هو أن 
حلساهبم  العمل  طريق  عن  ا  إمَّ مستدامة  عيش  سبل  إىل  لوا  يتوصَّ
أو  الصناعة  أو  البناء  قطاعات  يف  العمل  طريق  عن  أو  اخلاص 
املهني يف  التدريب  نت قدرة مركز  اخلدمات. وقد اسُتعيدت وُحسِّ
ن حتى اآلن  املنطقة لتلبية الطلب املتزايد عىل املهارات التقنية. ومتكَّ
20) شابًا من اكتساب مهارات قابلة للتسويق. ومن املتوقَّع بصفة 
 3  000 إىل  يصل  أن  اليابان  حكومة  لته  موَّ الذي  للمرشوع  عامة 

شاب وشابة.

 النساء والشباب يف جمال 
األنشطة اإلنتاجية

النساء 

»النساء الريفيات أطراف نشطية يف التنمية االقتصادية واالجتامعية. 
الغذائي  األمن  يضمنَّ  فهن  األمهية،  بالغة  أدوارًا  ين  يؤدِّ إذ 
وما  ُأرسهن  رفاهية  نَّ  وحيسِّ الريفي  الفقر  عىل  ويقضي  والتغذوي 
دوهلا  اليونيدو  وتساعد  خطرية.  يات  حتدِّ ذلك  مع  يواجهن  زلن 
التقنية  واملهارات  املشاريع  تنظيم  مهارات  حتسي  عىل  األعضاء 
تستجيب  سياسات  وضع  دعم  طريق  عن  الريفيات  النساء  لدى 
املحلية  املجتمعات  يف  املعلومات  نرش  وتعزيز  اجلنسي  لقضايا 
الريفية. وتوفِّر اليونيدو املشورة بشأن إدراج االعتبارات اجلنسانية 
يف السياسات الصناعية، وتساعد عىل تنفيذ برامج لتحسي فرص 
وصول النساء الريفيات إىل مصادر الطاقة النظيفة، وتساعد النساء 
تايزو  قاهلا  التي  العبارات  هذه  واملنتجات«.  للمشاريع  املنظِّامت 
للمرأة  الدويل  اليوم  بمناسبة  لليونيدو  العام  املدير  نائب  نيشيكاوا، 
يف  النساء  أنَّ  من  د  التأكُّ عىل  اليونيدو  تصميم  د  تؤكِّ  ،2012 لعام 
كاملة  مسامهة  تقديم  هلن  يتيح  موقع  يف  يوجدن  العامل  أنحاء  مجيع 

ة يف مستقبل مرشق يف بالدهن. ومهمَّ

غري  أو  ملموسة  منتجات  االبتكارية  الصناعات  وتنتج   
الدخل  لتوليد  إمكانيات  عىل  وتنطوي  وابتكارية،  فنية  ملموسة 
واخلدمات  السلع  وإنتاج  الثقافية  األصول  استغالل  طريق  عن 
أكثر  املنافسة  فيه  تشتدُّ  املعرفة. وهي تستطيع يف عرص  القائمة عىل 
املجتمعات  إنعاش  يف  حاساًم  دورًا  تؤدِّي  أن  مىض  وقت  أيِّ  من 
الريفية املصابة بالكساد. ويف بعض البلدان، ُيعدُّ تعزيز الصناعات 
الوطنية  واالقتصادية  الصناعية  السياسات  من  جزءًا  االبتكارية 
العمل،  فرص  وتوفري  الفقر  ة  حدَّ من  التخفيف  يف  أسهمت  حيث 
الفقرية  القديمة  واألحياء  للقرى  املحلية  االقتصادات  وساعدت 
تدرك  بلدان أخرى ال  الذات. ويف  االعتامد عىل  زت  املدن وعزَّ يف 

السلطات القيمة االقتصادية لصناعاهتا االبتكارية. 
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احلرف  من  عًا  منوَّ غنيًا  تراثًا  متتلك  باكستان  أنَّ  ورغم   
الصناعات  قطاع  فإنَّ  سنة،  آالف  مخسة  إىل  ترجع  التي  التقليدية 
االقتصاد  ألنَّ  ونظرًا  كبري.  حدٍّ  إىل  اإلمهال  من  يعاين  االبتكارية 
مؤمتر  فه  عرَّ كام  فإنَّه  رسمية،  غري  صناعة  بأنَّه  يوصف  االبتكاري 
إنامئية  كأولوية  قط  ُيصنَّف  مل  والتنمية)10(  للتجارة  املتحدة  األمم 
احلريف.  الفن  وقيمة  جودة  يف  تدرجيي  انخفاض  إىل  ى  أدَّ مما 
اليونيدو  به  اضطلعت  سنوات  ثالث  مدته  مرشوع  ساعد  وقد 
إتاحة  عىل  املشاريع  تنظيم  تنمية  إىل  الرامي  برناجمها  من  كجزء 
االبتكارية  الصناعات  قطاع  يف  العامالت  للنساء  للعمل  فرص 
ما  وهو  التقليدية،  غري  املجاالت  يف  وخاصة  باكستان،  يف 
إنشاء  إىل  باإلضافة  االقتصادية  الناحية  من  متكينهن  إىل  ي  سيؤدِّ
اهلدف  يعالج  الذي  املرشوع  من  اهلدف  وكان  املؤسسات. 
اإلنامئي  واهلدف  واجلوع(  املدقع  الفقر  عىل  )القضاء   1 اإلنامئي 
النساء  إدماج  هو  املرأة(  ومتكي  اجلنسي  بي  املساواة  )تعزيز   3
يف القطاعات غري التقليدية ذات األولوية - الرخام والفسيفساء 
تطبيق  طريق  عن   - واألزياء  املنزلية  واملنسوجات  واملجوهرات 
اليونيدو لتحليل سالسل القيمة وتنمية األعامل التجارية  أدوات 
الدعم  احلكومة وخدمات  بي  تآزر  إقامة عالقات  مع  الصغرية، 
اجلامعية.  واألوساط  اخلاص  والقطاع  العام  القطاع  مها  يقدِّ التي 
امرأة   500 من  ألكثر  تدريبية  عمل  حلقات  اليونيدو  ونظَّمت 
وإقامة  املشاريع  تنظيم  تنمية  إطار  يف  فقرية  حملية  جمتمعات  من 

يف  واالبتكار  التقني  التدريب  مع  وإدارهتا  التجارية  األعامل 
واملنتجات. التصميم 

وجرى االتصال بأول مرصف للنساء يف باكستان من أجل   
تقديم ائتامن وتدريب عن طريق مراكز نمو األعامل التجارية التي 
منها  مركز  أول  افتتح  والذي  املرشوع،  إطار  يف  اليونيدو  أقامتها 
يف ترشين الثاين/نوفمرب. كام اشرتكت يف املرشوع الغرفة التجارية 
التي   Pakistan Stone Development Company ورشكة  للنساء 
نيسان/أبريل  آباد يف  اليونيدو معرضًا وطنيًا يف إسالم  نظَّمت مع 
عن النساء يف الصناعات االبتكارية. وشملت املنتجات املعروضة 
واملجوهرات  الكريمة  واألحجار  الفسيفساء  وتطعيم  الرخام 
يف  شاركن  الالئي  النساء  هتا  أعدَّ التي  واألزياء  املنازل  وأثاث 
ُأنجز يف عام 2012 عىل  الذي  التدريب. وساعد املرشوع  برامج 
يف  يرغبن  الاليت  والنساء  املشاريع  منظِّامت  للنساء  ممكنة  بيئة  هتيئة 
وضع  تعليمهن  طريق  عن  االبتكارية  الصناعات  قطاع  يف  العمل 
إىل  والوصول  التجارية  الفرص  وحتديد  للتسويق  اسرتاتيجيات 
لألعامل  اإلنتاجية  القدرات  املرشوع  ز  وعزَّ والتدريب.  اخلدمات 
املبيعات  يف  املائة  يف   10 بنسبة  فورية  زيادة  حتقيق  مع  التجارية 
والوصول  اإلمدادات  سالسل  رشكاء  مع  الروابط  ن  وحتسُّ
وزار  التنافسية.  األسواق  إىل  املشاريع  منظِّامت  للنساء  بالنسبة 
املشاريع  منظامت  والنساء  املرشوع  فريق  وأعضاء  املرشوع  نظراء 
الصي،  شيامن،  يف  والفسيفساء  الرخام  عمل  وحلقات  معارض 
يف نيسان/أبريل ومعارض األزياء والنسيج يف نيودهلي يف أيلول/

‘‘إنَّ األزمة االقتصادية العاملية كان هلا أشدُّ األثر يف الشباب ومن املفهوم 
أن يثبط عزم الكثري منهم بسبب تزايد الالمساواة. كما أنَّ األفق مسدود أمام 

الكثري منهم يف األمد القريب، وهم حمرومون من احلقوق يف العمليات السياسية 
واالجتماعية واإلمنائية يف بالدهم. وإذا مل تُتَّخذ تدابري عاجلة، فإّننا نتعرَّض 

خلطر خلق »جيل ضائع« ذي مواهب وأحالم مبدَّدة.’’
بان كي-مون، األمني العام لألمم املتحدة، مبناسبة يوم الشباب العاملي

.UNCTAD (2010) Creative Economy: A Feasible Development Option  )10(  
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وسائط  يف  النطاق  الواسعة  التغطية  من  املرشوع  وأفاد  سبتمرب. 
اإلعالم املطبوعة واإلذاعة والتلفزيون.

املشرتك  للصندوق  مرشوعي  إطار  يف  اليونيدو،  وتستهدف   
اإلنامئية  األهداف  حتقيق  أجل  من  وإسبانيا  اإلنامئي  الربنامج  بي 
الفقر،  ملكافحة  وبريو  بنام  يف  االبتكارية  الصناعات  لأللفية، 
ويرمي  النساء.  من  منهام  املستفيدين  من  الكبرية  واألغلبية 
احلياة  يف  احلرفيات  النساء  مشاركة  تعزيز  إىل  املرشوعي  كال 
يف  مهاراهتن  حتسي  عىل  ومساعدهتن  منهن  كل  لبلد  االقتصادية 
تنظيم املشاريع عن طريق إنشاء الشبكات وحتسي جودة حرفهن 
ز املساعدة  اليدوية جلعلهن أكثر قدرة عىل املنافسة. ويف بريو سرتكِّ
مة من اليونيدو عىل قطاع احلرف اليدوية وعىل بناء القدرات  املقدَّ
اإلقليمي  املستوى  عىل  واخلاص  العام  القطاعي  مؤسسات  يف 
تنمية  بمبادرات  االضطالع  أجل  من  املنتقاة  األربع  املناطق  يف 
ع الربنامج الذي يستغرق تنفيذه ثالث  املجموعات. ويف بنام يشجِّ
الريفية،  املناطق  يف  مستدامة  الصغر  بالغة  منشآت  تنمية  سنوات 
واملستفيدون  والسياحة.  الزراعية  الصناعات  قطاعي  يف  وخاصة 
الفقر،  خط  حتت  يعيشون  سكان  الربنامج  يستهدفهم   الذين 
شرييكوي  حمافظات  يف  األصليي  السكان  جمتمعات  سيام  وال 

وكوكليه وهرييرا وفرياغواس.

األهداف  حتقيق  صندوق  إطار  يف  ذ  ُينفَّ آخر  مرشوع  وهناك   
الثقافية  الصناعات  ي  ينمِّ أن  ويرجى  السنغال  يف  لأللفية  اإلنامئية 
تضطلع  حيث  سالوم  هنر  ودلتا  توباكوتا  منطقتي  يف  والتقليدية 

املرشوع  وفَّر  وقد  األسامك.  جتهيز  أنشطة  عن  باملسؤولية  النساء 
مساعدة مالية وتقنية لتنمية القدرات يف أكثر من 30 رابطة نسائية 
ُأنجز يف عام 2012  املنطقتي. واستهدف مرشوع آخر يف مايل  يف 
الزراعية.  واملنتجات  األلبان  منتجات  جمال  يف  العامالت  النساء 
أصبحت  سنوات  أربع  تنفيذه  استغرق  الذي  للمرشوع  ونتيجًة 
نت  ة مراكز لتجهيز زبدة شجرة أم املقرن يف حيِّز التشغيل. ومتكَّ عدَّ
والتكنولوجيا  والسالمة  اجلودة  جمال  يف  التدريب  بفضل  النساء 
املرشوع  لت  وموَّ للمشاريع.  منظِّامت  يصبحن  أن  من  والتشغيل 

الذي تبلغ قيمته مليون دوالر حكومة لكسمربغ. 

الشباب

يات إحلاحًا بالنسبة  ُيَعدُّ توفري وظائف للشباب من بي أشدِّ التحدِّ
البلدان  عىل  يؤثِّر  حتدٍّ  وهو  العامل،  أنحاء  خمتلف  يف  للحكومات 
بمرحلة  اقتصاداهتا  متر  التي  والبلدان  مة  املتقدِّ والبلدان  النامية 
ة املشكلة يف العامل النامي نقص  انتقالية عىل السواء. ويزيد من حدَّ
الفرص واملوارد املالية. والعجز عن كسب دخل ال يؤدِّي إىل الفقر 
انعدام  أيضًا يف كثري من األحيان إىل  واحلرمان فحسب، بل يؤدِّي 
األمن واالضطرابات األهلية واجلريمة. إذ ماذا يستطيع شباب البلد 
أن يسهموا به يف مستقبل البلد إذا مل يكن هلم هم أنفسهم مستقبل؟ 
صة،  تلك قضية ذات أولوية بالنسبة لألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصِّ
ل  وال يوجد من أمثلة التعاون بي الوكاالت إالَّ القليل الذي يفضِّ

٭  ميّثل الشباب العاطل عن العمل مشكلًة خطريةً بالنسبة ألرمينيا. ويدعم 
مشروع جديد متوّله النمسا إنشاء املؤسسات اليت يقودها شباب وتوسيع 
نطاقها، وخاصة املؤسسات اليت تديرها نساء شابات مثل ناسجة السجّاد 

املاهرة اليت تظهر يف الصورة.

Shea Butter - The Nature’s Secret
Better Lives Through Beauty

Agri-Business Development for Women Empowerment

الصورة: © منظمة العمل الدولية
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وبلدان النقص الغذائي املنخفضة الدخل، من نزاع مسلّح طيلة األربعني  ٭  عانى السودان، الذي يُصنَّف ضمن أقل البلدان منواً 
الغذائي وسوء  انعدام األمن  البلد يواجهون  سنة املاضية. وضاعف من هذا الوضع اجلفاف املتكرر؛ فالسكان يف عدّة مناطق من 
التغذية املزمنني باإلضافة إىل البطالة ونقص فرص التدريب، وخاصة بني الفقراء والشباب والضعفاء. وقد بدأ العمل يف مشروع 
اليونيدو املعنون »مهارات من أجل حتقيق السلم وتوليد الدخل« يف إطار برناجمها اخلاص بدعم مصادر الرزق اجملتمعية والصناعة 
البداية يف والية  الريفية يف أوائل عام 2011 للمساعدة على إجياد سبل عيش مستدامة للشابات والشباب. وقد بدأ املشروع يف 
جنوب كردفان، لكن مشكالت األمن والوصول اقتضت بالضرورة حتويل األنشطة إىل والية اخلرطوم. وكان ال بدّ من إعادة حتديد 
اهلدف اإلمنائي حبيث يصبح هو التخفيف من الفقر بني الشباب املشردين النازحني عن جنوب اخلرطوم إىل األحياء العشوائية يف 

والية اخلرطوم. واختُتم املشروع الذي بلغت تكاليفه 000 800 دوالر يف آب/أغسطس.

اليت  واالجتماعية  والتجارية  التقنية  باملهارات  داخلياً  املشرّدين  والرجال  والنساء  الشباب  اليابان،  من  برعاية  اليونيدو،  وزوّدت 
تساعدهم على كسب العيش. وأجرى اهلالل األمحر السوداني – الذي نفذ املشروع بالتعاون مع اليونيدو واجمللس السوداني األعلى 
اليونيدو وقدّم قائمة باملستفيدين احملتملني. وعُقدت إحدى وعشرون  للتدريب املهين والتلمذة – تقييماً يقوم على معايري أعدّهتا 
ومواد  األدوات  من  وأعطوا جمموعات  سبعة،  باستثناء  الدورة  أكمل مجيعهم  امرأة  و119  رجالً   234 لصاحل  مهنية  تدريبية  دورة 
الستهالل األعمال باإلضافة إىل املساعدة على استيفاء إعداد بيانات املؤهاّلت واخلربة اخلاصة هبم واملهارات الالزمة للمقابالت. 
دورة  وعُقدت  اخلرطوم،  وجنوب  يوسف  واحلاج  وكراري  حلفايات  والعمالة يف  املهين  التدريب  مراكز  الدورات يف  أغلبية  وعُقدت 
واحدة يف مركز مجعية اهلالل األمحر السوداني. وأُعطيت للذين يرجون إنشاء عمل جتاري أو الدخول فيه مساعدة لالستهالل مبا 
يف ذلك متويل صغري، وعُرّفوا بقوانني العمل وحتليل األسواق وتنظيم املشاريع ودُرّبوا على التسويق والتخطيط املايل ومهارات إدارة 
الوقت. وأُتيحت هلم فرصة لعرض أفكارهم اخلاصة بأعماهلم ثمّ جرى تقييمها. وتَرّكز التدريب املهين على احلرف اليت يرتّكز عليها 
القرمدة والُطهاة وعمال الطالء واخليّاطني  الكهربائيني وحّلامي املعادن والسباكني وحرفيي  أعظم الطلب يف والية اخلرطوم، أي 

واملزخرفني. كما قدم تدريب على تنظيم املشاريع والتوجيه. 

وقد أقام بعض املستفيدين أعماهلم اخلاصة حيث يستطيعون كسب دخل منتظم وتوظيف أعضاء آخرين من جمتمعاهتم احمللية. أمّا 
الذين كانوا معوزين بصفة خاصة أو أبدوا استعداداً خاصاً فسيتلّقون منحًة لتدريب طويل األجل يف مراكز الوالية األربعة للتدريب 

املهين يف اخلرطوم.
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ا اليونيدو، فلدهيا  ي. أمَّ استجابتها عندما تشرتك يف مواجهة التحدِّ
يوفِّر  وهو  للمشاريع،  الشباب  تنظيم  لتنمية  ص  متخصِّ برنامج 
بالبيئة  وينهض  الشباب،  لتمكي  التقنية  املهارات  عىل  التدريب 
املحلية لألعامل التجارية، ويقيم ثقافة موائمة لتنظيم املشاريع. وهو 

يستهدف بصفة خاصة الشباب املحروم.

 Samsung رشكة  إىل  اليونيدو  ت  انضمَّ آب/أغسطس،  ويف   
Electronics والوكالة الكورية للتعاون الدويل للمساعدة عىل إجياد 
ز  فرص للعمل للشباب يف كمبوديا يف صناعة اإللكرتونيات. ويركِّ
تناول  يف  الشباب  مهارات  لتحسي  القدرات  بناء  عىل  الربنامج 
الرتويج  مع  اإلصالح  خدمات  وحتسي  اإللكرتونية،  املنتجات 
يف  اإللكرتونية  النفايات  إدارة  ممارسات  لتحسي  نفسه  الوقت  يف 
جد  تدريب  من  املرشوع  وسيفيد  واملتوسطة.  الصغرية  املنشآت 
الجتياز  أكرب  فرصة  كمبوديا  يف  الشباب  للسكان  وسيتيح  ر  متطوِّ
الزبائن  رعاية  مراكز  يف  العمل  عىل  العثور  أو  االعتامد  إجراءات 
النفايات  إدارة  تسهم  نفسه  الوقت  ويف  اإلصالح.  خدمات  أو 
يف  وفورات  وحتقيق  الطبيعية  املوارد  صون  يف  بكفاءة  اإللكرتونية 

الطاقة والقضاء عىل املخاطر الصحية والبيئية.

أكثر من 200 مشارك من  ويف ترشين األول/أكتوبر شارك   
التجارية  األعامل  تنظيم  تنمية  عن  عمل  حلقة  يف  أفريقيًا  بلدًا   14
الزراعية وسالسل قيمة التجارة الزراعية كطريقة لتمكي الشابات 
والشباب يف أفريقيا الغربية. ونظَّمت اليونيدو املناسبة التي استغرقت 
أربعة أيام حتت عنوان »النساء والشباب كعامل حافز عىل تنمية ونمو 
األعامل التجارية الزراعية يف أفريقيا الغربية« يف بورتو نوفو بالتعاون 
مع هيئة األمم املتحدة للمساواة بي اجلنسي ومتكي املرأة، وبرنامج 
األغذية  ومنظمة  الدولية،  العمل  ومنظمة  اإلنامئي،  املتحدة  األمم 
الزراعية. وتقاسم املشاركون  للتنمية  الدويل  والزراعة، والصندوق 
الزراعية  التجارية  تنفيذ اسرتاتيجيات األعامل  املامرسات يف  أفضل 
لت حلقة العمل شبكة من  وعرضوا أحدث آالت التجهيز. كام شكَّ
منظِّمي املشاريع الشباب يف املنطقة لتقاسم املعلومات ووضع خطة 

عمل اسرتاتيجية لتعزيز الزراعة كتجارة مربحة. 

يف  الشباب  تساعد  أن  لكسمربغ  حكومة  رت  قرَّ وعندما   
أنَّ  أدركت  الوظائف،  سوق  يف  منافستهم  حتسي  عىل  السنغال 
إىل  وطلبت  اخلربة  من  خمتلفة  أنواع  إرشاك  يتطلَّب  ة  املهمَّ د  تعقُّ
واليونيدو  الدولية  العمل  ومنظمة  اإلنامئي  املتحدة  األمم  برنامج 
قد  املرشوع  من  األوىل  املرحلة  هي  وها  جمتمعة.  مساعداهتم 
مالية  واليونيدو خدمات  الدولية  العمل  منظمة  مت  اكتملت. وقدَّ
وغري مالية للمساعدة عىل إدماج الشباب يف احلياة املهنية عن طريق 
تسهيل تعيينهم يف رشكات خمتارة أو مساعدهتم عىل إقامة رشكاهتم 
عام  يف  بدأت  التي  املرشوع  من  الثانية  املرحلة  ز  وتركِّ اخلاصة. 
2012 عىل تقديم اخلدمات غري املالية والتنمية االقتصادية املحلية.

ويف ترشين الثاين/نوفمرب عقدت اليونيدو حلقة عمل حول   
الوكالة  ت  ضمَّ الشباب  بي  الصناعية  املهارات  تنمية  يف  التعاون 
اخلاص  القطاع  من  ورشكات  الدويل  اإلنامئي  للتعاون  السويدية 
الرشاكات  أفضت  وقد  املهني.  للتدريب  الوطنية  للمراكز  وممثِّلي 
يف  بام  السويد،  يف  اخلاص  القطاع  ورشكات  اليونيدو  بي  القائمة 
وفولفو،  سكانيا  السيارات  لصناعة  الرئيسيتان  الرشكتان  ذلك 
يف  النامية  البلدان  من  الشباب  للراشدين  تدريبية  فرص  توفري  إىل 
ومناولة  النقل  قطاعات  يف  الثقيلة  املعدات  وصيانة  تشغيل  جمال 
جانب  من  األوىل  املبادرة  وكانت  الزراعية.  املعدات  وبناء  املواد 
نيسان/أبريل  يف  اسُتهلَّت  التي  للتدريب  السويدية  األكاديمية 
عراقي.  شاب   100 حوايل  تدريب  إىل  ترمي  العراق،  إربيل،  يف 
يف  االجتامعية  والشؤون  العمل  وزارة  بي  تعاون  ثمرة  واملرشوع 
الدويل  اإلنامئي  للتعاون  السويدية  والوكالة  واليونيدو  كردستان، 
ويف  سكانيا.  ورشكة  أوالً(  )التعليم   EF الدولية  التعليم  ورشكة 
مة  ات تدريبية متقدِّ م األكاديميُة، مستخدمًة معدَّ الوقت احلارض تقدِّ
واللغة  واحلوسبة  األساسية  امليكانيكا  عىل  التدريَب  صة،  ومتخصِّ
الدورات  أنَّ  العراق، يف حي  أنحاء  للطالب من مجيع  اإلنكليزية 
مة والتدريب عىل قيادة املركبات واملبيعات  املتقدِّ املعنية بامليكانيكا 
والتسويق ستضاف يف مرحلة الحقة. وتستهدف األكاديمية، وهي 
مبادرة ُتعدُّ األوىل من نوعها يف البلد، العراقيي العاطلي دون سنِّ 
املنطقة. وتساعد رشكتا فولفو  تقريبًا من  املعلِّمي  الثالثي؛ ومجيع 
أنَّ  د من  التأكُّ أنشطة مشرتكة، عىل  العمل يف  وسكانيا، عن طريق 
نان  نقص املهارات ال حيدُّ االستثامر الصناعي وال يعرقله، ومها متكِّ
العراقيي من احتالل وضع أفضل يسمح هلم باستغالل الصناعات 

النامية يف املنطقة استغالالً كاماًل. 

السويدية  األكاديمية  قته  حقَّ الذي  ر  املبكِّ النجاح  وأدَّى   
للتدريب باليونيدو وسكانيا إىل االتفاق عىل مرشوع مشرتك إلقامة 
التنفيذ يف آذار/ ر البدء يف  التعلُّم واملعرفة. ومن املقرَّ مرفق لتنمية 

العراق  يف  املرشوع  املرفق  سيعالج  البداية  ويف   .2013 مارس 
رًا يف  بدأ مؤخَّ آخر  إىل مرشوع  باإلضافة  أعاله،  الذي ورد وصفه 

أوروغواي برشاكة مع رشكة األمتتة األملانية فستو.

فولفو  رشكة  مع  رشاكة  إطار  يف  حاليًا،  اليونيدو  وتعمل   
للوكالة  التابع  التنمية  أجل  من  التجارة  برنامج  مع  إنرتناشيونال، 
لتدريب  أكاديمية  إنشاء  بغية  الدويل  اإلنامئي  للتعاون  السويدية 
إثيوبيا. وسيؤدِّي املرشوع إىل حتسي فرص  الشباب املحرومي يف 
باملهارات  وتزويدهم  مربحة  عاملة  إىل  اإلثيوبيي  الشباب  وصول 

الالزمة للخروج من طوق الفقر وضامن دخل مستدام. 

لتمويل  اليابان  مع  اتفاق  عىل  التوقيع  تمَّ  أيار/مايو،  ويف   
مرشوع لليونيدو تبلغ قيمته 234 مليون ين وسيتعلَّم الشباب يف 
للعثور عىل وظائف. واملستفيدون  الالزمة  العملية  املهارات  غينيا 
يف  املشاريع  لتنظيم  جمموعة  و50  شاب   4  000 هم  املرشوع  من 
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وليربيا  ديفوار  كوت  مع  احلدود  عىل  غينيا  رشق  يف  مناطق  عرش 
سرياليون.  حدود  عىل  تقع  مدينة  وهي  مامو،  يف  وكذلك  ومايل، 
من  القريب  املايض  يف  املختارة  املحلية  املجتمعات  رت  ترضَّ وقد 
الالجئي.  من  كبرية  أعداد  وتدفق  ونزاعات  طبيعية  كوارث 
مها  تقدِّ التي  التدريبية  الدورات  طريق  عن  الشباب  وسيكتسب 
املناسبة  املشاريع  تنظيم  ومهارات  التقنية  املهارات  اليونيدو 
هلم  تسمح  والتي  والعاملة  الدخل  وتوليد  اإلنتاجية  لألنشطة 

بدورها ببناء حياة جديدة.  

ونظَّمت اليونيدو بالتعاون مع االحتاد األورويب مؤمترًا دوليًا   
املتوسط.  البحر  منطقة  بلدان  يف  للشباب  اإلنتاجي  العمل  عن 
الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  ليومي  انعقدت  التي  املناسبة  وحرض 
وممثِّلون  حكومية  وفود  فيهم  بمن  مشارك   700 حوايل  تونس  يف 
مساعدة  إىل  أوالً  ترمي  وكانت  اخلاص،  والقطاع  دولية  ملنظامت 
من  التجارية  املغامرة  بروح  املتمتِّعي  الشباب  اجلامعة  جيي  خرِّ
بلدان  رغبة  املؤمتر  الذي حرض  العام  املدير  وحيَّا  نموًا.  أقل  بلدان 
املنطقة يف اختيار تنمية قائمة عىل الرخاء املشرتك واملشاركة العادلة 
متابعة  تنسيق  إىل  واليونيدو  األورويب  االحتاد  وُدعي  املجتمع.  يف 
إعالن تونس الصادر عن املؤمتر. وُنظِّم خالل املؤمتر أكثر من 20 
إقامة  ذلك  يف  بام  الشباب  املشاريع  منظِّمي  لصالح  موازية  مناسبة 
خلفية  وعىل  الشقيقة.  املؤسسات  نظَّمتها  تفاعلية  عمل  حلقات 
إيطاليا  وحكومة  هيوليت-باكارد  ورشكة  اليونيدو  اتفقت  املؤمتر، 
ووكالة  الواليات املتحدة للتنمية الدولية عىل مرشوع رشاكة إلجياد 
فرص عمل مستدامة للشباب يف تونس دعاًم السرتاتيجية احلكومة 
إقامة  طريق  عن  اخلاص  القطاع  تنمية  تعزيز  إىل  الرامية  التونسية 
وسيفيد  الضعيفة.  املناطق  يف  والنمو  ومتوسطة  صغرية  منشآت 
املشاريع  تنظيم  تنمية  يف  الضخمة  اليونيدو  جتربة  من  املرشوع 

واإلنتاج النظيف والكفاءة يف استخدام املوارد باإلضافة إىل املعارف 
ذه حاليًا مع هيوليت- تنفِّ التي  الرشاكة  برنامج  املكتسبة يف  القيمة 
ذها الرشكة لصالح  ز عىل مبادرة التعلُّم التي تنفِّ باكارد والذي يركِّ

منظِّمي املشاريع. 

ويف األردن تقوم اليونيدو حاليًا بإنشاء مرشوع عن العمل   
مع  شباب،  هها  يوجِّ التي  األعامل  لدعم  للشباب  اإلنتاجي 
أولويات  املرشوع  ويعكس  الشابات.  عىل  خاصة  بصفة  الرتكيز 
شباب  هها  يوجِّ التي  املشاريع  استهالل  لدعم  األردنية  السلطات 

فيها.  ع  والتوسُّ

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب 
تصميم  عن  السنة  خالل  تنفيذها  اجلاري  املشاريع  من  كثري  ينمُّ 
بعض  يف  معرفة  متتلك  التي  النامية  البلدان  تشجيع  عىل  اليونيدو 
املجاالت عىل تقاسم تلك الدراية مع الغري. والواقع أنَّ التعاون بي 
املمكن  املنظمة ومن  أنشطة  يتخلَّل مجيع  اجلنوب خيط جار  بلدان 
التقرير. وفيام ييل  أمثلة عىل ذلك يف خمتلف أجزاء هذا  العثور عىل 

جمموعة متثِّل بعض املبادرات املثرية لالهتامم. 

احلكومات  وموظفو  الّلك  منتجو  شارك  أيار/مايو  ففي   
من  دراسية  جولة  يف  الفييتناميون  والباحثون  واخلرباء  املحلية 
مخسة أيام إىل الصي حيث زاروا رشكات منتجات الّلك ومتاحفه 
وكلية فوزو اجلامعية للفنون والتصميم. وتبادل املشاركون خالل 
الزيارة املعلومات عن صناعة الّلك يف الصي وفييت نام. كام زار 
واألكاديمية  احلرجية  للمنتجات  الكيميائية  الصناعة  معهد  الوفد 
بشأن  بحوثهم  عن  املعلومات  تقاسموا  حيث  للحراجة  الصينية 

إىل   1999 عام  أدّى يف  تارخيي غين  برتاث  تتمّتع  وهي  سابقة  برتغالية  نامبوال حمطة جتارية  موزامبيق يف حمافظة  جزيرة  ٭  
تصنيفها كأحد مواقع الرتاث العاملي يف اليونسكو. ورغم شعبية املكان كمقصد للسياح، فإنّ معدّل البطالة مرتفع فيه حيث يُقدّر 
للمشاريع يستطيعون  بالضعف ويف حاجة إىل منّظمني  والقطاع اخلاص مصاب  العمل.  الشباب عاطلون عن  املائة من  أنّ 85 يف 
القطاع  لتنمية  بيئة موائمة  بناء  بالغة من أجل  الفرص وحتويلها إىل أعمال جتارية مرحبة. ولدعم احلكومة احمللية أمهية  إدراك 
اّتبع مشروع لليونيدو متوّله الربتغال وبدأ يف عام 2010 هنجاً من ثالثة مستويات يف مساعدة املنطقة على حتقيق  اخلاص. وقد 
والرتخيص هلا  التجارية  األعمال  وتتيح تسجيل  املعلومات  تقدّم  أوالً مراكز جامعة يف منطقتني  يقيم  اقتصادي مستدام. فهو  منو 
الالزم  التكاليف والوقت  العمل منذ آب/أغسطس إىل ختفيض كبري يف  اليت بدأت  املراكز  أدّت هذه  وفرض الضرائب عليها. وقد 
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جديدة  معلومات  عىل  نام  فييت  من  الزائر  الوفد  وحصل  الّلك. 
الّلك  منتجات  يف  النظيفة  اجلديدة  اإلنتاج  تقنيات  تطبيق  عن 
أكثر  تنمية  أجل  من  املنتجات  جودة  لتحسي  الالزمة  والطرائق 
كانون  يف  الضيافة  كرم  عىل  نام  فييت  وردَّت  واستدامة.  ربحًا 
من  الّلّك  يف  أخصائيي  اليونيدو  أرسل  عندما  األول/ديسمرب 
التجارية  الروابط  نام بغية تعزيز  الصي إىل حمافظة فو ثو يف فييت 
جمال  يف  التعاون  فرص  ومناقشة  البلدين  يف  الّلك  منتجي  بي 
املنتجات  واستخدام  وتصديره  الغرض  هلذا  الّرخو  اخلشب  مجع 
الفرعية باإلضافة إىل املشاريع املشرتكة يف سلسلة منتجات الّلك. 
كام أجرى الوفد الزائر من الصي مناقشات مع املعاهد واجلامعات 
بشأن البحوث املتعلقة بالّلّك وغريه من املحاصيل كربنامج ممكن 

لتبادل الطالب. 

الصناعية-الزراعية  الصادرات  لتتبع  املرصي  املركز  ويوفِّر   
الذي أنشأته اليونيدو يف عام 2004 ووزارة التجارة املرصية التعلُّم  
وتنمية  املحلية  القدرات  بناء  أجل  من  للفلبي  والدعم  بعد  عن 
إطار  يف  وأقيمت،  الغذائي.  للتتبع  ومرشوع  الزراعية  التجارة 
للنباتات  لليونيدو  مرشوع  يف  األسواق  إىل  بالنفاذ  املتعلق  املكون 
الطبية والعطرية يف مرص، روابط من أجل نقل التكنولوجيا وتعزيز 

التجارة مع الربازيل ورصبيا.

ورعت اليونيدو عددًا من اجلوالت الدراسية خالل السنة   
يف احلاالت التي كانت فيها جتارب بلد ما شديدة األمهية بالنسبة 
واسع  نطاق  عىل  واسُتخدمت  آخر.  لبلد  احلالية  لالحتياجات 
مثل  بلدان  يف  التصدير  احتادات  بشأن  وجتارهبا  اليونيدو  خربات 
املغرب وتونس، وذلك عن طريق التدريب واجلوالت الدراسية 
وكوت  وبوروندي  اجلزائر  يف  النهج  تعزيز  يف  التوعية  وحلقات 
بشأن  التجارب  تبادل  ز  وعزَّ أخرى.  وبلدان  ومرص  ديفوار 

باستخدام  الالتينية  أمريكا  يف  شتَّى  بلدان  يف  املامرسات  أفضل 
املنطقة،  يف  التصدير   احتادات  بشأن  املرتاكمة  اليونيدو  خربات 

وخاصة يف بريو. 

وكان أهّم حدث يف جهود اليونيدو الرامية إىل تشجيع ودعم   
التعاون بي البلدان النامية هو استضافتها للمعرض العاملي للتنمية 
القائمة عىل التعاون فيام بي بلدان اجلنوب يف ترشين الثاين/نوفمرب. 
وكانت الغرفة التجارية النمساوية واحدة من بي عدد من هيئات 
القطاع اخلاص واملنظامت الدولية واألوساط اجلامعية التي حرضت 
املناسبة وأعربت عن اهتاممها بمستقبل التعاون مع اليونيدو يف هذا 

املجال املهم من عملها. 

بي  فيام  التعاون  عىل  القائمة  للتنمية  العاملي  املعرُض  وُيَعدُّ   
بلدان اجلنوب الذي بدأته يف عام 2008 الوحدة اخلاصة لربنامج 
األمم املتحدة اإلنامئي املعنية بالتعاون بي بلدان اجلنوب، آليًة مهّمًة 
للتفاعالت  بلدان اجلنوب ومكانًا رئيسيًا  تبادل احللول بي  لتعزيز 
بي الرشكاء املتامثيل التفكري. وهو يساعد بلدان اجلنوب عىل حتقيق 
العادلة،  والتنمية  املستدامة  التنمية  أجل  من  املشرتكة  مطاحمها 
بطرائق منها نقل التكنولوجيا والرشاكات بي القطاع العام والقطاع 
اخلاص. كام كان أول مبادرة من نوعها تصدر عن اجلنوب فقط من 
أجل اجلنوب. وهذا املعرض إنام هو جزء من اهليكل الثالثي للدعم 
صه األمم املتحدة للتعاون فيام بي بلدان  د األطراف الذي ختصِّ املتعدِّ
ا اجلزءان اآلخرن فهام األكاديمية العاملية للتنمية القائمة  اجلنوب؛ أمَّ
للموجودات  العاملي  والتبادل  اجلنوب  بلدان  بي  فيام  التعاون  عىل 

والتكنولوجيا فيام بي بلدان اجلنوب.

عىل  القائمة  للتنمية  اخلامس  السنوي  العاملي  املعرض  ونظر   
يف  هوفبورغ  قرص  يف  انعقد  الذي  اجلنوب  بلدان  بي  فيام  التعاون 

للتجهيز بالنسبة للمؤسسات احمللية. وباملوازاة مع ذلك، أحدثت اليونيدو برناجماً ملناهج تدريس تنظيم املشاريع يف املدارس الثانوية 
باإلضافة إىل برنامج للتدريب التقين. وجيري يف الوقت احلاضر إعداد أكثر من 500 1 طالب ملستقبلهم املهين على أيدي 18 معلّماً 
مدرّباً يروهنم كيف حيدّدون وينّفذون الفرص التجارية يف جمتمعاهتم احمللية، وكيف يبتكرون ويتوسّعون عن طريق تطبيق األدوات 
املناسبة لتحسني اإلنتاجية واجلودة والكفاءة. أمّا املستوى الثالث من املشروع فهو يقتضي دعم منظمات القطاع اخلاص وأعضائها 
أصحاب  شهد  وقد  السياحة.  قطاع  يف  وخاصة  اجلودة،  العالية  واملنتجات  اخلدمات  على  املتزايد  الطلب  تلبية  على  ملساعدهتم 

الشركات احملليون بالفعل حتسّناً ملحوظاً، وزاد االستثمار احمللي. 
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‘‘تؤدّي بلدان اجلنوب دور القيادة يف كثري من التكنولوجيات 
اجلديدة وهي تعطي معنىً جديداً للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب عن 
طريق توفري طائفة واسعة النطاق من اخليارات التكنولوجية جلرياهنا 

وشركائها يف مجيع أرجاء العامل النامي.’’
جون و. آش، رئيس اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
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الطاقة  فيها  تتضافر  التي  الطريقة  إىل  الثاين/نوفمرب  فيينا يف ترشين 
يف  »االستثامر  عنوان  حتت  التنمية  قضايا  مع  املناخ  وتغريُّ  املتجددة 
التنمية«. وغطَّى  الشاملة من أجل  الرشاكات  املناخ:  الطاقة وتغري 
املعرض مجيع األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة؛ فقد عالج، باإلضافة 
الرشاكات  بشأن  منتدياته  يف  االقتصادية  القضايا  البيئي،  البعد  إىل 
التنمية  بي  الروابط  والقطاع اخلاص، فضاًل عن  العام  القطاع  بي 
الصناعية واالجتامعية يف منتدياته بشأن الصحة والنساء والشباب. 
األمم  مكتب  مع  باالشرتاك  اليونيدو  نظَّمته  الذي  املعرض  وأدَّى 
املتحدة للتعاون بي بلدان اجلنوب دور منتدى قوي الصدى بالنسبة 
لعدد كبري من هيئات ووكاالت األمم املتحدة وكذلك بالنسبة ألكثر 
وتقاسم  باإلنجازات  لالحتفال  بلدًا   150 من  مندوب   (00 من 
زت  وتركَّ للتعاون.  جديدة  سبل  واستكشاف  اإلنامئية  النجاحات 

اإلنامئية  األهداف  تعالج  التي  االبتكارية  احللول  عىل  املناقشات 
لأللفية. وشملت هذه املناقشات عرضًا عن اإلنتاج املستدام ألنواع 
الوقود احليوي ومبادرة لإلضاءة الشمسية خارج شبكة الطاقة من 
أجل حتسي حياة أكثر من مليون من الالجئي وضحايا الكوارث 
د األمي  والسكان الفقراء عن طريق توفري املصابيح الشمسية. وأكَّ
اإلنامئية  احللول  يربز  »املعرض  أنَّ  بيانه  يف  املتحدة  لألمم  العام 
الناجحة باإلضافة إىل اجلهود التي تبذهلا منظومة األمم املتحدة من 

أجل توليد زخم نحو التنمية املستدامة«. 

عىل  الصي  ففي  كبريًة.  إعالميًة  تغطيًة  املعرُض  واجتذب   
يف  األسبوع  طيلة  املعرض  أحداث  أهمُّ  ُعرضت  املثال،  سبيل 
العاملية  شبكتها  خالل  ومن  البالد  أنحاء  مجيع  يف  املساء  أخبار 

العامل اخلارجي. هة إىل  املوجَّ
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حتقيق الرخاء عن طريق التجارة
»شركات تتمّتع بقدرة تنافسية أكرب وفرص عمل جيدة: هذا هو ما تصبو إليه كل البلدان الناهضة، وحنن نعرف 
أّنها ليست مَهمّة سهلة. ولكننا نعرف أيضًا أنّ اليونيدو حليفٌ يعتدّ به، إىل جانب الدعم من الدول األعضاء للعمل 

يف املشاريع اليت تؤدّي إىل منافع متبادلة يف هناية املطاف.«
السيدة غالديس تريفينيو، وزيرة اإلنتاج يف بريو يف كلمتها أمام الدورة األربعني جمللس التنمية الصناعية

ن أسايس يف مجيع األنشطة تقريبًا التي تضطلع هبا اليونيدو يف مكافحتها للفقر. ونظرًا ألنَّ اليونيدو ال تشتغل  بناء القدرات التجارية مكوِّ
د من أنَّ  التأكُّ ق هذا عن طريق  التقني هي أهّم اعتبار لدهيا. ويتحقَّ التعاون  باإلغاثة يف حاالت الطوارئ، فإنَّ استدامة أنشطتها يف جمال 
ن دائم عىل االقتصاد وعىل سبل العيش يف  الرجال والنساء والشباب يف البلدان التي تتعامل معها يكتسبون املهارات الالزمة إلدخال حتسُّ

بلداهنم ومناطقهم عىل حدٍّ سواء.

ن البلدان  واملشاركة يف التجارة العاملية جانب مهم يف النهج الذي يتبعه البلد النامي يف حتقيق التنمية الصناعية املستدامة. فالتجارة متكِّ  
من استخدام مزاياها النسبية والتنافسية عن طريق وضع مواردها يف األنشطة اإلنتاجية التي توفِّر أعىل العائدات االقتصادية واالجتامعية. 

وقد يؤدِّي الوصول إىل األسواق إىل مزيد من الوظائف ومستوى أعىل من الدخل ومزيد من األمن االقتصادي.

يات الرئيسية التي تواجهها الصناعات يف البلدان النامية كيفية االنضامم إىل سالسل القيمة الوطنية واإلقليمية والعاملية.  ومن التحدِّ  
وذلك أنَّ هذا ال يتطلَّب قدرات أقوى يف جمال اإلمدادات فحسب، بل يتطلَّب دلياًل عىل االمتثال لألسواق الدولية أيضًا. ويرتتَّب عىل 
نها من صناعة منتجات ذات إمكانيات  ذلك أنَّ الصناعات ينبغي أن تتوافر لدهيا فرص أفضل للحصول عىل الدراية واخلدمات التي متكِّ
التقنية،  والتنظيامت  اخلاص  القطاع  ومعايري  الدولية  املعايري  ذلك  يف  بام  لألسواق،  والكيفية  ية  الكمِّ للمتطّلبات  وطبقًا  عالية  تصديرية 

باإلضافة إىل املبادئ التوجيهية للمسؤولية االجتامعية والبيئية واملسؤولية االجتامعية للرشكات. 

الصحيح  االستخدام  طريق  عن  وسالمتهم  املستهلكني  صحة  حتسني  يف  لليونيدو  التابعة  التجارية  القدرات  بناء  برامج  وتسهم   
التجارية  القدرات  بناء  أنشطة  تستهدف  ما  وكثريًا  دوليًا.  هبا  املسلَّم  الغذائية  السالمة  معايري  تطبيق  إىل  باإلضافة  األسواق  يف  للقياسات 
الفقرية. واليونيدو  املجتمع  التي توظِّف بعض قطاعات  املنسوجات وجتهيز األغذية واألسامك  العمل مثل  كثافة  القائمة عىل  الصناعات 

ص وبناء القدرات بمنحهم املهارات التي تقودهم إىل اخلروج من طوق الفقر.  ملتزمة عن طريق التدريب املتخصِّ

تعزيز القدرات اإلنتاجية من أجل القدرة على التنافس يف التجارة الدولية
ل عليها وذات أسعار قادرة عىل املنافسة، أن تأمل يف التنافس  ال تستطيع الصناعات يف البلدان النامية، بدون سلع وخدمات مأمونة وُيعوَّ
يف السوق العاملية. وهي، لكي تنتج سلعًا تتميَّز باجلودة الالزمة ومتتثل للمعايري السائدة، يف حاجة إىل تدفُّق مطَّرد لالستثامر والتكنولوجيا 
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إعادة  عىل  ملساعدهتا  واملؤسيس  السياسايت  الدعم  إىل  باإلضافة 
هيكلة مؤسساهتا وحتسينها وزيادة اإلنتاجية وإدخال إدارة اجلودة. 
إليها يف وضع فريد  التي تستند  التجارب  واليونيدو بفضل ذخرية 
العامة  املؤسسات  من  كل  قدرات  بناء  عىل  املساعدة  من  نها  يمكِّ
واسرتاتيجيات  سياسات  صياغة  عىل  النامية  البلدان  يف  واخلاصة 
جتارية تقوم عىل التحليل االقتصادي واإلحصائي، ووضع معايري 
املنتجات،  ومستوى  القطاعي  املستوى  عىل  التنافيس  األداء  لتقييم 
احلواجز  حرص  قوائم  مثل  بالتجارة  متصلة  بيانات  قواعد  وإقامة 
إقامة  يف  التقني  الدعم  توفِّر  اليونيدو  أنَّ  كام  التجارة.  أمام  التقنية 
املراكز اإلنتاجية اإلقليمية والوطنية. وكثري من أنشطتها يف جمال بناء 
القدرات التجارية متيل إىل الرتكيز عىل تعزيز القدرات املؤسسية عن 

طريق توفري معارف اخلرباء وبرامج التدريب واجلوالت الدراسية 
رائدة  إيضاحية  مشاريع  وتنفيذ  واملنهجيات  واألدوات  ات  واملعدَّ

يمكن تكرارها يف أماكن أخرى.

عام  يف  بدأ  املؤسسات  لتنمية  آخر  كبري  مرشوع  وهناك   
اخلاص  القطاع  رشكات  قدرة  تعزيز  إىل  يرمي  وهو   2012
ز  ويركِّ برناجميني.  نني  مكوِّ طريق  عن  موزامبيق  يف  املنافسة  عىل 
ن  املكوِّ ز  يركِّ بينام  باجلودة  النهوض  عىل  للمرشوع  األول  ن  املكوِّ
الصغرية  املنشآت  يف  واإلدارة  اإلنتاج  عمليات  تعزيز  عىل  الثاين 
واملتوسطة. كام أنَّ املرشوع الذي تبلغ تكاليفه 5.1 مليون دوالر 
اهليئة  يرمي إىل حتسني  النمسا  له االحتاد األورويب وحكومة  ويموِّ

٭  ال ميّثل إنتاج القطن يف غانا، رغم توافر ظروف مناخية مثلى لنموه، حتى واحداً يف املائة من اإلنتاج اإلمجايل لغرب ووسط 
أفريقيا، وهو يقّل اآلن عن نصف مستواه يف عام 2000. وكانت األساليب الالزمة لزيادة إنتاج القطن يف غانا وحتسني قدرة قطاع 
القطن على املنافسة موضوع اجتماع دام يومني لفريق من اخلرباء نّظمته اليونيدو يف أكرا يف حزيران/يونيه، وذلك بالتعاون مع وزارة 
التجارة والصناعة ووزارة األغذية والزراعة ووزارة البيئة والعلوم والتكنولوجيا. ودرس املشاركون يف حلقة العمل االجتاهات العاملية 
يف جمال إنتاج القطن ومسامهة غانا يف صادرات القطن من غرب أفريقيا. ونظروا يف االسرتاتيجيات الرامية إىل زيادة اإلنتاجية 
وخفض تكاليف اإلنتاج، والفرص املتاحة إلنتاج القطن العضوي من أجل األسواق املتخصّصة وااللتزام مبمارسات ضمان اجلودة. 
ومشلت احللول اليت نوقشت التكنولوجيا البيولوجية للمحاصيل مع التأكيد على القطن املقاوم للحشرات واملقاوم ملبيدات األعشاب. 
األخرى،  األفريقية  البلدان  السالمة احليوية فضالً عن جتارب  العلمية ويف جمال  التطوّرات  أحدث  االجتماع معلومات عن  وقدّم 
واليت ميكن حلكومة غانا أن تتخذ على أساسها قرارات مدعّمة باملعرفة فيما إذا كان ينبغي أو ال ينبغي اعتماد التكنولوجيا. وضمّ 
االجتماع ممّثلني حكوميني ومزارعني للقطن من بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وغانا واهلند، وباحثني وممّثلني لشركات بذرة القطن 

احمللية والدولية وشركات النسيج واملؤسسات املالية وهيئة تعزيز صادرات غانا وجملس املعايري التابع هلا.

القطن  قطاع  إحياء  إىل  الرامية  احلكومة  اسرتاتيجية  لدعم  اليونيدو  أنشأته  التقين  للتعاون  برنامج  من  جزءاً  العمل  حلقة  وكانت 
من أجل احلدّ من الفقر يف املنطقة الفقرية يف مشال البلد. ويف حني أنّ شريكي اليونيدو يف الربنامج – أي البنك الدويل ومؤسسة 
التمويل الدولية – منشغالن يف الوقت احلاضر بتحديد األسعار وتنظيم سالسل القيمة ورابطات املزارعني وإعادة هيكلة احملاجل 
واألصول األخرى التابعة لشركة القطن احملدودة يف غانا، فإنّ اليونيدو مسؤولة عن حتسني البذور واالمتثال لتنظيمات السالمة 
الربنامج  أنّ  الزراعية. كما  امليكنة  الدولية وحتسني  املعايري  احليوية وحتسني نظام تصنيف األقطان وحتديد مستواها متاشياً مع 
يتطلّع إىل بناء مراكز رائدة لتجهيز زيت بذرة القطن وإضافة القيمة للمنتجات الفرعية األخرى املشتّقة من بذرة القطن. وجيري 
تنفيذ الربنامج يف الوقت احلاضر حتت رعاية مبادرة تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية األفريقية  اليت أنشأهتا 
بصفة مشرتكة منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية واليونيدو ومصرف التنمية األفريقي. 
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األسايس  للهيكل  الرئيسية  اهليئات  وتقوية  النوعية   ملراقبة 
يتلوها خامس  أربعة خمتربات  اعتامد  اآلن  تمَّ حتى  للجودة. وقد 
واجلودة  للمعايري  الوطني  للمعهد  ات  املعدَّ وُوفِّرت  قريب.  عامَّ 

البلد.  يف 

العراق  يف  الوطنية  للتنمية  اخلمس  السنوات  خطة  د  وحتدِّ  
بام يف  احلوكمة  للتنمية: حتسني  بالنسبة  أولوية  ذات  مخسة جماالت 
ذلك محاية حقوق اإلنسان؛ ونمو اقتصادي أكثر شموالً وإنصافًا 
وااللتزامات  للمعاهدات  واالمتثال  البيئية  واإلدارة  واستدامة؛ 
ق عليها؛ وزيادة فرص الوصول إىل اخلدمات  البيئية الدولية املصدَّ
النساء  ومتكني  البرشي؛  الرأسامل  يف  واالستثامر  األساسية  اجليدة 
األسايس  العمل  أيار/مايو  يف  بدأ  وقد  واألطفال.  والشباب 
ملرشوع جديد بتكلفة تبلغ 10 ماليني دوالر من أجل حتسني نظام 
مع  بالتعاون  ذ  سُينفَّ الذي  املرشوع،  وسيعالج  الوطني.  اجلودة 
لتقييم  السويدي  واملجلس  والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر 
املستهلكني  محاية  حيث  من  البلد  أولويات  واالمتثال،  االعتامد 
وبناء القدرات التجارية. وهو يرمي إىل إقامة إطار قانوين وهيكل 
عىل  بناء  االمتثال  وتقييم  والقياس  واالختبار  للمعايري  أسايس 
تعزيز  هو  الكلِّ  اإلنامئي  واهلدف  الدولية.  املامرسات  أفضل 
االندماج  تيسري  أجل  من  التجارة  جمال  يف  وأدائه  العراق  قدرات 

د األطراف.  يف النظام التجاري اإلقليمي واملتعدِّ

وشهدت السنة املستعرضة نرش نتائج استقصاء كبري عن أثر   
احلصول عىل شهادة إيزو 9001 يف آسيا، وقد جرى بالتعاون مع 
الدويل العتامد هيئات  القيايس واملحفل   للتوحيد  الدولية  املنظمة 
اإلنامئي.  للتعاون  النروجيية  والوكالة  النوعية  شهادات  إصدار 
االقتصادات  عىل  وأثرها  أمهيتها   -  9001 إيزو  املطبوع  ويعالج 
الدولية  املنظمة  فيه  وتشرتك  رًا  مؤخَّ ظهر  شاغاًل  اآلسيوية  النامية 
بام  يتعلق  الدويل وهيئات أخرى، وهو  القيايس واملحفل  للتوحيد 
إذا كان االنتباه املفرط للحصول عىل شهادة إيزو 9001 قد أدَّى 
املنظامت  يف  اجلودة  إدارة  نظم  فعالية  عن  بعيدًا  الرتكيز  حتويل  إىل 
وهو  الشواغل.  هذه  ملعاجلة  حماولة  املطبوع  هذا  ويمثِّل  املعنية. 
للتعاون  النروجيية  الوكالة  لته  وموَّ اليونيدو  بدأته  مرشوع  حصيلة 
اإلنامئي وُدعم بمدخالت تقنية من جانب املنظمة الدولية للتوحيد 
التي شملها االستقصاء كانت  القيايس واملحفل الدويل. والبلدان 
النكا  ورسي  وتايلند  وبوتان  وبنغالديش  وباكستان  إندونيسيا 
وقيَّم  واهلند.  ونيبال  وملديف  وماليزيا  نام  وفييت  والفلبني 
إصدار  وهيئات  اجلودة  إلدارة  املعتمد  النظام  ر  تطوُّ االستقصاء 
جنوب  رابطة  داخل  لالعتامد  االقتصادية  والفوائد  الشهادات 
الرشكات  امتثال  إىل مستويات  باإلضافة  اإلقليمي،  للتعاون  آسيا 
9001. ويربهن االستقصاء  إيزو  ملعيار  والبناء  الصناعة  يف قطاع 
بوضوح عىل الفوائد االقتصادية لتنفيذ نظم إدارة اجلودة وإصدار 

الشهادات املعتمدة هلا يف االقتصادات النامية اآلسيوية. 

اليونيدو  نظَّمتها  عمل  حلقة  األول/أكتوبر  ترشين  وشهد   
عن رشاكات األعامل التجارية يف فيينا بالتعاون مع املنتدى الدويل 
لقادة األعامل. وأوضحت حلقة عمل بناء القدرات بشأن مهارات 
مع  الرشاكات  تناول  يف  ومتامسكًا  متَّسقًا  هنجًا  املشاركة  وتقنيات 
التعاون يف  النامذج االبتكارية لرشاكات  القطاع اخلاص، ودرست 
للرشاكة  وتقنيات  أدوات  وأدخلت  املتحدة  األمم  منظومة  أرجاء 
التقنيني  املوظفني  من  كبري  عدد  وأثنى  الرشكاء.  انتقاء  أجل  من 

املشاركني عىل جودة التدريب وأمهية حلقة العمل. 

اهليكل األساسي لضمان اجلودة 
واالمتثال 

تبذهلا  التي  اجلهود  يف  عراقيل  تواجه  النامية  البلدان  من  كثري 
لالتفاقات  االمتثال  رضورة  بسبب  العاملية  السوق  يف  للمنافسة 
الصحة  ولتدابري  التجارة  أمام  تقف  التي  التقنية  باحلواجز  املتصلة 
ن  البرشية والنباتية التي تضعها منظمة التجارة العاملية. ولكي تتمكَّ
هذه البلدان من تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العاملية، يتعنيَّ عليها 
سيًا  أوالً أن ُتِقيم نظاًم وطنية للجودة وأن تنشئ هيكاًل أساسيًا مؤسَّ
تبني،  وأن  والنوعية،  واالختبار  والقياس  القياسية  للمواصفات 

وذلك أمر مهمٌّ بدوره، القدرات الالزمة.

يف  عضو  وهي  سرياليون،  لدى  يكن  مل  قريب  عهد  وإىل   
منظمة التجارة العاملية منذ عام 1995، سياسة وطنية للجودة وال 
هيكل أسايس معرتف به دوليًا للجودة من أجل االختبار األحيائي 
الالزمة ملعايرة  للمرافق  أيضًا  تفتقر  املجهري والكيميائي. وكانت 
معدات االختبار والقياس. وبدون قيام هذه الضوابط كان السكان 
دون  واردات  عن  تنجم  أن  يمكن  خماطر  يواجهون  املحليون 
السلع.  تصدير  عىل  القدرة  حمدود  نفسه  البلد  كان  بينام  املستوى 
مرشوع  املايض  العام  يف  م  ُصمِّ سابقة،  مبادرة  نجاح  عىل  وبناًء 
جديد لتيسري إدماج سرياليون يف التجارة العاملية عن طريق وضع 
سياسة وطنية للجودة وتعزيز اخلدمات الرئيسية للهيكل األسايس 
فنلندا  حكومتا  احلايل  للمرشوع  التمويَل  مت  وقدَّ للجودة. 

والنرويج واليونيدو.

ويف ترشين األول/أكتوبر، اعتمد رئيس مجهورية سرياليون   
ن  بصفة رسمية سياسة البلد الوطنية اجلديدة للجودة. وهي تتضمَّ
سرياليون  عن  تصدر  التي  واخلدمات  السلع  أنَّ  من  د  للتأكُّ إطارًا 
واملستهلكني  املشرتين  بمتطّلبات  تفي  سرياليون  يف  فيها  ُيتاَجر  أو 
وأسواق  املحلية  األسواق  يف  التنظيمية،  اهليئات  وبمتطّلبات 
التصدير عىل حدٍّ سواء. وتشمل نتائج املرشوع حتى تارخيه تصميم 
وبناء خمترب عرصي للقياس من شأنه أن يلبِّي احتياجات سرياليون 
ة  ن من مواصلة تطوير اهليئة املختصَّ ويمتثل للمعايري الدولية ويمكِّ
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السلع  إحدى  وهي  األسامك،  لصادرات  الشهادات  بإصدار 
التصديرية األساسية للبلد.

ملالوي  مماثل  مرشوع  إعداد  احلارض  الوقت  يف  وجيري   
طريق  عن  التجارة  وتسهيل  األسواق  إىل  النفاذ  فرص  سيعالج 
القياسية  باملواصفات  املتصلة  والوطنية  املؤسسية  القدرات  تعزيز 
يف  للجودة  الوطنية  والسياسة  والنوعية.  واالختبار  والقياس 
الوزراء،  اليونيدو وتنتظر حاليًا موافقة جملس  هتا  أعدَّ التي  مالوي 
خالل  ومن  واالجتامعية.  االقتصادية  التنمية  لترسيع  املرسح  هتيِّئ 
التقني  للتنظيم  إطار  بوضع  مالوي  حكومة  تلتزم  السياسة  هذه 
شباط/فرباير  ويف  التنظيمية.  وهيئاهتا  الوزارات  مجيع  سرتاعيه 
يف  للجودة  الوطنية  السياسة  عن  عمل  حلقة  اليونيدو  عقدت 
 60 حوايل  إىل  باإلضافة  احلكومة  موظفي  كبار  حرضها  ليلونغو 
املوافقة  وفور  واخلاص.  العام  القطاعني  من  مصلحة  صاحب 
للتعاون  النروجيية  الوكالة  ل  ستموِّ للجودة  الوطنية  السياسة  عىل 
األسايس  اهليكل  تعزيز  أجل  التقني من  للتعاون  اإلنامئي مرشوعًا 

الوطني لضامن اجلودة يف البلد. 

العمل يف مرشوع سيزيد من قدرة  بدأ  أيلول/سبتمرب،  ويف   
بوروندي عىل التجارة عن طريق حتسني االمتثال للمعايري الدولية 
الذي  واملرشوع  والنباتية.  البرشية  الصحة  تدابري  و  اجلودة  بشأن 
له  ويموِّ دوالر  ماليني   3 تكاليفه  وتبلغ  سنوات  ثالث  عىل  ذ  ُينفَّ
هو  اإلنامئي  للتعاون  النروجيية  والوكالة  ز  املعزَّ املتكامل  اإلطار 
عىل  وسيساعد  بوروندي.  يف  اليونيدو  ذه  تنفِّ لإلطار  مرشوع  أول 
تعزيز عنارص اهليكل األسايس للجودة يف البلد - املعايري والتفتيش 
الصحية  للمعايري  باالمتثال  املتصلة  العنارص  وهي   - واالختبار 
القيمة  لسالسل  الدعم  م  وسيقدِّ املجهرية،  األحيائية  والصحية 
عىل  الصادرات  وقدرة  اإلنتاج  جودة  حتسني  أجل  من  املستهدفة 
ن السلع املنتجة أو املتبادلة يف بوروندي من تلبية  املنافسة. وستمكِّ
واهليئات  واملستهلكني  املشرتين  ومتطّلبات  وتوقُّعات  احتياجات 

التنظيمية يف األسواق املحلية وأسواق التصدير عىل السواء. 

أن  راجيًة  أسواقها  رت  حرَّ التي  النامية  البلدان  من  وكثري   
ما  رسعان  الفقر  عىل  والقضاء  التصدير  نحو  هًا  موجَّ نموًا  ق  حتقِّ
زيادة  إىل  يؤدِّ  مل  التعرفات واحلصص وحده  احلدَّ من  أنَّ  اكتشفت 
تضافرت جهود  اخللفية  أساس هذه  ملحوظة يف صادراهتا. وعىل 
النامية  البلدان  اليونيدو ومنظمة التجارة العاملية من أجل مساعدة 
يف  اندماجًا  أكثر  وتصبح  ية  املتبقِّ العقبات  عىل  تتغلَّب  أن  عىل 
ي  ستنمِّ املنظمتني  بني  تفاهم  رة  مذكِّ وبموجب  العاملي.  االقتصاد 
اليونيدو القدرات عىل جانب اإلمداد والقدرة عىل التنافس وتقيِّم 
العاملية  التجارة  منظمة  ل  ستسهِّ بينام  األسواق  ملتطّلبات  االمتثال 
النظام  يف  واالندماج  العاملية  السوق  إىل  النامية  البلدان  وصول 

د األطراف. التجاري املتعدِّ

وطنية  سياسة  زامبيا  حكومة  ت  أقرَّ  ،2010 عام  هناية  ويف   
اليونيدو  وضعت  التايل  العام  ويف  تنفيذها.  وخطة  للجودة 
زامبيا  يف  التجارية  القدرات  لبناء  برناجمًا  العاملية  التجارة  ومنظمة 
البلد يف جمال التصدير عن طريق إنشاء هيكل أسايس  ز أداء  سيعزِّ
له الوكالة  موثوق لتقييم االمتثال. ومن املتوقَّع للمرشوع الذي متوِّ
دوالر  مليون   2.7 تكلفته  وتبلغ  اإلنامئي  للتعاون  النروجيية 
الرابطة  إنشاء  تمَّ  املرشوع  وبفضل   .2013 عام  حتى  يستمر  أن 
الوطنية للمختربات يف زامبيا التي ستدير من بني ما تدير خمططات 
وطنية لالختبار. وقد ُنظِّمت يف نيسان/أبريل أول دورة للتدريب 
عىل بروتوكول األسواق العاملية املنبثق عن املبادرة العاملية لسالمة 
إىل  باإلضافة  دهيا  ومورِّ األغذية  منتجي  الدورة  ت  وضمَّ األغذية، 
مديري اجلودة من سالسل متاجر األغذية الكربى. وأصبح توافر 
بفضل تدريب جمموعة أساسية  املستقبل مكفوالً  املحلية يف  اخلربة 
عىل  األغذية  وتكنولوجيا  األغذية  علوم  يف  رًا  مؤخَّ جيني  اخلرِّ من 
عىل  الثاين  املستوى  تدريب  وُنظِّم  املرجعية.  والقوائم  الربوتوكول 

حتليل الثغرات يف حزيران/يونيه وشمل الزيارات واإلرشاد. 

يف  دولية  عمل  حلقة  اليونيدو  نظَّمت  شباط/فرباير  ويف   
النامية،  اآلسيوية  لالقتصادات  بالنسبة  االمتثال  تقييم  عن  داكا 
املنظامت  من  وعدد  بنغالديش  حكومة  مع  بالتعاون  وذلك 
االحتاد  من  ماليًا  دعاًم  ت  تلقَّ التي  العمل  حلقة  وكانت  الدولية. 
حتقيق  إىل  ترمي  اإلنامئي  للتعاون  النروجيية  والوكالة  األورويب 
التي أعلنها االحتاد  السياسات للمعايري  تفاهم أفضل بني واضعي 
واللجنة  القيايس  للتوحيد  الدولية  واملنظمة  لالتصاالت  الدويل 
استنتاجاهتا  يف  العمل  حلقة  واعرتفت  الدولية.  الكهروتقنية 
وتوصياهتا بأمهية رفع مستويات الوعي بتقييم االمتثال. وأوصت 
املنظامت  وقيام  وطنية،  فرعية  وجلان  وطنية  وصل  جهات  بتعيني 
وتلت  اإلقليمي.  التعاون  حتسني  إىل  باإلضافة  باإلرشاد  الدولية 
حزيران/يونيه  يف  برازيليا  يف  أخرى  عمل  حلقة  داكا  عمل  حلقة 
أخرى  ومنظامت  لالتصاالت  الدويل  واالحتاد  اليونيدو  نظَّمتها 
وتعتزم  الالتينية.  أمريكا  منطقة  يف  التباديل  واالعتامد  االمتثال  عن 
اليونيدو تنظيم حلقات عمل مماثلة يف مناطق أخرى لتنمية مشاريع 

التعاون التقني يف جمال تقييم االمتثال.

نموًا  البلدان  أقلِّ  لصالح  ذ  ُينفَّ ضخم  مرشوع  إطار  ويف   
للتعاون  النروجيية  الوكالة  من  التمويل  ى  ويتلقَّ آسيا،  جنوب  يف 
اإلنامئي، وفَّرت اليونيدو الدعم لبوتان من أجل النفاذ إىل األسواق 
وتسهيل التجارة عن طريق تعزيز قدرات البلد املؤسسية والوطنية 
وكان  والنوعية.  واالختبار  والقياس  القياسية  املواصفات  جمال  يف 
يرمي  السنة  هناية  يف  وُأنجز  سنوات  مخس  استغرق  الذي  املرشوع 
قدرهتا  زيادة  خاصة  وبصفة  لبوتان،  الصناعية  التنمية  تعزيز  إىل 
عىل تصدير منتجاهتا مع محاية السكان يف الوقت نفسه من املخاطر 
التي قد تنجم عن واردات دون املستوى. وأدَّى املرشوع إىل ترسيع 
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٭  شهدت السنة املستعرضة إكمال مشروع كبري ملساعدة غرب أفريقيا على أداء دور أكرب يف االقتصاد العاملي عن طريق تعزيز التكامل 
ونّفذته  يورو  مليون  مقداره 16.5  أفريقيا مببلغ  اجلودة يف غرب  برنامج  األوروبي  االحتاد  وموّل  اإلقليمي.  الصعيد  على  والتجارة 
اليونيدو باسم مفوّضيت اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. وارتكز الربنامج على 
جناح مشروع سابق استغرق تنفيذه أربع سنوات وأكمل يف عام 2005، ووسع تغطية املشروع، ومشل أنشطة االعتماد واختبار املنتجات 

والتصديق عليها ودعم املؤسسات والقياس والتوحيد القياسي واهليكل األساسي للجودة، والتفتيش وتعزيز اجلودة.

إطاراً  فيه  مشاركة  بلدان  عدّة  وأقامت  للجودة،  إقليمية  سياسة  اّتباع  عن  باجلودة  اخلاص  مكوّنه  مسؤوالً مبوجب  الربنامج  وكان 
قانونياً للجودة. كما أنه تضمّن تقديم الدعم ملؤسسات اجلودة يف االحتاد النقدي واالقتصادي لغرب أفريقيا من أجل متكينها من 
العمل بكامل طاقتها. وجرى إعداد تقرير عن تقييم اهليكل األساسي اإلقليمي للجودة وخارطة طريق للتنفيذ واعتمدهتما مفوضيات 
اليونيدو، يف إطار املكون اخلاص بالقياس يف املشروع، معدّات هليئات القياس  اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقدّمت 
الوطنية يف 15 بلداً ودرّبت 30 فنياً للقياس على املستوى الوطين واإلقليمي. وقد أصبحت مشاريع القوانني بشأن القياس يف املرحلة 
األخرية من اإلعداد أو االعتماد من جانب اهليئات ذات الصلة. ويف جمال املعايري أدّى الربنامج إىل اعتماد 42 من املعايري التقنية اليت 
تُنّفذ اآلن بالكامل، من طرف أمانة دون إقليمية لتنسيق األنشطة املتصلة باملعايري. ودرّبت اليونيدو موظفي اهليئات الوطنية للتوحيد 
القياسي ووّفرت مواد حاسوبية. كما أّنها وضعت إجراءات لتنسيق املعايري اإلقليمية اليت اعتمدهتا مفوّضيات اجلماعة االقتصادية 

لدول غرب أفريقيا. كما درّبت اليونيدو مديراً لالعتماد وأنشأت جلنتني لالعتماد. 

وعُرِّف أكثر من 300 موظف إقليمي بنظام االعتماد وأمهيته بالنسبة للصناعة، ورُفع مستوى هذا النظام يف غرب أفريقيا. ويف إطار 
مكوّن تقييم االمتثال يف الربنامج، تلّقى أكثر من 500 فين تدريباً على املعامل القياسية لالعتماد من 100 خمترب يف املنطقة. وجهّزت 
اليونيدو باملعدّات 84 خمترباً اعتُمد من بينها تسعة؛ ومن بني هذه املختربات التسعة تلّقى مثانية شهادة إيزو 17025 وتلّقى أحدها 
شهادة إيزو 15189. وهناك عشرة خمتربات جاهزة يف الوقت احلاضر للتقييم واالعتماد، وسيجري تقييم خمتربين آخرين يف أوائل 
عام 2013. ووّفرت اليونيدو التدريب يف إطار هذا املكوّن ملوظفي 16 إدارة للتفتيش باإلضافة إىل موظفي اهليئات الوطنية العتماد 
املنتجات. وفيما يتعلق بتعزيز اجلودة أقامت اليونيدو أو دعمت نظماً ملراقبة اجلودة والسالمة الغذائية يف 90 شركة ودرّبت أكثر 
من 500 1 موظف. ومن بني 13 شهادة مّت إصدارها كان هناك تسع إليزو 9001 واثنتان كل منهما إليزو 22000 والزراعة العضوية. 
ووضعت خطط للتشخيص والتنمية يف حالة ستة مراكز تقنية. ودعم الربنامج أربع حلقات للعمل لصاحل موظفني مهنيني يف املركز 
الدويل لبحوث وتنمية تربية احليوانات يف املناطق شبه الرطبة يف بابو- ديوالسو، بوركينا فاسو. كما قدّم الدعم ملخترب االختبار 

.ISO/IEC 17025:2005 اجليين التابع للمركز من أجل احلصول على اعتماد املعيار

ويسهم برنامج اجلودة لغرب أفريقيا يف هتيئة بيئة جتارية موائمة ستسمح للمؤسسات بإنتاج سلع تفي مبتطلّبات األسواق، مبا يف 
ذلك املعايري العامة واخلاصة. وكانت النتائج الباهرة اليت أحرزها الربنامج موضوعاً لتغطية إعالمية واسعة النطاق على املستويات 

احمللية واإلقليمية والدولية على حدّ سواء. 
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ملحوظ يف النمو االقتصادي للبلد، فحدَّ من احلواجز التقنية أمام 
الوطنية  والقدرات  املؤسسية  اهلياكل  تقوية  طريق  عن  التجارة 
االمتثال.  وتقييم  واجلودة  واالختبار  والقياس  املعايري  جمال  يف 
وساعدت اليونيدو يف إطار املرشوع عىل إعداد البلد العتامد املعايري 
وإقامة مكتب املعايري يف بوتان بناء عىل قانون املعايري يف بوتان لعام 
عىل  سترشف  مستقلة  هيئة  يكون  أن  إىل  بسبيله  واملكتب   .2010
توحيد املقاييس وإصدار الشهادات وأنشطة القياس يف البلد. وقد 
لتطبيق  وطني  خمترب  إلنشاء  الالزمة  باملواد  رًا  مؤخَّ اليونيدو  دته  زوَّ
الدولية.  املعايري  إىل  يرجع  الذي  القياس  لوحدات  الوطني  املعيار 
اهلندي  الوطني  املجلس  عىل  االعتامد  أجل  من  طلبه  عرض  وقد 

العتامد خمتربات االختبار واملعايرة. 

ات والتدريب لتنمية قدرة االختبار  كام أنَّ اليونيدو وفَّرت املعدَّ  
الكيميائي لدى املخترب الوطني ملراقبة اجلودة يف إطار اهليئة التنظيمية 
للزراعة واألغذية يف بوتان التابعة لوزارة الزراعة والغابات. ويستطيع 
املخترب يف الوقت احلارض إجراء االختبارات بالنسبة ملخلفات مبيدات 
املوظفني  تدريب  وبفضل  الثقيلة.  والفلزات  ثات  وامللوِّ اآلفات 
التقنيني يف املقر ويف اخلارج متكن املخترب من الوفاء باملتطلبات الالزمة 
عىل  مراجعًا  عرش  خلمسة  التدريب  وُوفِّر   .17025 إيزو  ملعيار 
ز ونقاط املراقبة األساسية  شهادة إيزو 22000 وحتليل املخاطر املعزَّ
ت اليونيدو  وقدرات املراجعة فيام يتعلق بمعيار إيزو 22000. وأعدَّ
حلقة دراسية ليومني من أجل التوعية بالتعاون مع هيئة تنظيم الزراعة 
واألغذية يف بوتان لصالح 53 مشاركًا، بام يف ذلك 29 مفتِّشًا لألغذية. 
ن يف السالمة  ونتيجًة هلذا املرشوع أبلغت الرشكات عن حدوث حتسُّ
ذوا معيار إيزو 22000 بإنتاجية أعىل ُتعزى  الغذائية وكوفئ الذين نفَّ
إىل حدٍّ كبري للتغيريات الطارئة عىل عمليات التشغيل التي زادت من 

مساءلة املوظفني وقلَّلت اهلدر. 

بمساعدة  نموًا،  البلدان  أقل  من  آخر  آسيوى  بلد  ن  ومتكَّ  
من  اإلطالق  عىل  له  دويل  اعتامد  أول  عىل  احلصول  من  اليونيدو، 
أضخم  ومن  العام.  القطاع  يف  خمترب  يف  الكيميائي  االختبار  أجل 
الشهادات  أنَّ  نيبال  يف  التصدير  قطاع  تعرقل  كانت  التي  العقبات 
رفضت  فقد  دوليًا.  هبا  معرتفًا  يكن  مل  خمترباهتا  تصدرها  التي 
حَظر  بينام   2004 عام  نيبال  من  والعدس  الزنجبيل  استرياد  اهلند 
ملبيدات  خملَّفات  وجود  بسبب  العسل  استرياد  األورويب  االحتاد 
اآلفات،)11) وبذلك منع اقتصاد البلد من حتقيق فوائد ممكنة كبرية. 
إلدارة  التابع  املركزي  األغذية  خمترب  ى  تلقَّ أيلول/سبتمرب  ويف 
بكامتاندو  األغذية  جمال  يف  اجلودة  ومراقبة  للتكنولوجيا  نيبال 
ومعايرة  الختبار  اهلندي  الوطني  االعتامد  جملس  من  دوليًا  اعتامدًا 
مع  املتبادلة  االعرتاف  اتفاقات  عىل  املوقِّعني  من  وهو  املختربات، 
هيئة التعاون الدويل العتامد املختربات ومع هيئة اعتامد املختربات 
يف آسيا واملحيط اهلادئ. وُيَعدُّ هذا اإلنجاز معَلاًم مهاّمً يف بناء اهليكل 
من  مزيد  نحو  الطريق  د  يمهِّ قد  الذي  نيبال  يف  للجودة  األسايس 
للمعايري  الوطني  املكتب  ويرجو  املستقبل.  يف  الدولية  االعتامدات 
دويل  اعتامد  عىل  القريب  املستقبل  يف  حيصل  أن  نيبال  يف  والقياس 

خلدماته اخلاصة باالختبار واملعايرة.

متفاوتة  بمراحل  متّر  العربية  الدول  اقتصادات  أنَّ  ورغم   
التجاري.  القطاع  يف  مماثلة  يات  حتدِّ عادة  تواجه  ا  فإهنِّ م،  التقدُّ من 
اجلامعة  إنشاء  مع  العريب  العامل  يف  التجاري  التكامل  بدأ  وقد 
لتعزيز  السنني  عرب  حماوالت  ة  عدَّ وبذلت   1945 عام  يف  العربية 
هناك  زال  ما  أنَّه  غري  اإلقليمي.  واالقتصادي  السيايس  التكامل 
جمال واسع لتحقيق ذلك، وكان من شأن التكامل أن يعود بفوائد 
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عن  بعيدة  زالت  ما  التي  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  عىل  أكرب 
حتقيق إمكاناهتا فهي ال توظِّف يف الوقت احلارض إالَّ 15 يف املائة 
القطاع الصناعي  يف املتوسط من قوة العمل. وال تتجاوز مسامهة 
10 يف املائة من إمجايل الناتج املحل، رغم أنَّ هذا الرقم أعىل قلياًل 
يف حالة بعض البلدان يف املنطقة. والصناعة املحلية عاجزة عىل أّي 
حال عن تلبية احتياجات معظم البلدان العربية من حيث األغذية 
السكان  حيتاجها  التي  الوظائف  إجياد  أو  واملساكن  واملالبس 

املتزايدون عددًا. 

األسايس  للهيكل  برنامج  تصميم  اليونيدو  إىل  وُطلب   
والتعدين،  الصناعية  للتنمية  العربية  املنظمة  مع  برشاكة  للجودة 
العربية  املنطقة  يف  الصناعية  التنمية  عن  املسؤولة  املنظمة  وهي 
له الوكالة  ا هلا. وكان املرشوع الذي متوِّ والتي تتخذ من الرباط مقرًّ
السويدية للتعاون الدويل اإلنامئي يرمي إىل دعم جهود املنطقة يف 
االمتثال  بذلك  فتضَمن  فيها  للجودة  األسايس  اهليكل  تنسيق 
بني  املشرتك  املرشوع  وأدَّى  الدولية.  التجارية  واللوائح  للقواعد 
إنشاء  إىل  والتعدين  الصناعية  للتنمية  العربية  واملنظمة  اليونيدو 
إىل  ترمي  وكالة  وهي   ،2011 عام  يف  لالعتامد   العريب   اجلهاز 
الحتياجات  وفقًا  مة  ومصمَّ عليها  يعول  اعتامد  خدمات  توفري 

العربية.  البلدان 

والتعدين  الصناعية  للتنمية  العربية  املنظمة  إىل  ُعهد  وقد   
املرشوع  إطار  يف  اإلقليمية  والتنسيقية  التقنية  قدراهتا  تعزيز  فور 
واهليكل األسايس  املعايري  بشأن  اإلقليمية  األنشطة  باملسؤولية عن 
بني  للتنسيق  اإلقليمية  اهليئة  بوصفها  اآلن  تعمل  وهي  للجودة، 
مجيع معاهد االعتامد الوطنية يف املنطقة. وهي تشمل جلانًا استشارية 
ل املسؤولية عن  بشأن التوحيد القيايس واالعتامد والقياس مع حتمُّ
الرتكيز  وأدَّى  القيايس.  للتوحيد  عربية  اسرتاتيجية  وتنفيذ  وضع 

من  املرأة  متكني  إىل  اجلنسني  بني  التوازن  عىل  املرشوع  نطاق  يف 
املستهلكني. كام  التجارة ومحاية  لتعزيز  املبذولة  املسامهة يف اجلهود 
أنَّ املرشوع شجع التعاون بني بلدان اجلنوب عن طريق اإلفادة من 

م الدعم للغري.  مًا يف املنطقة لكي تقدِّ خربة هيئات أكثر تقدُّ

م املحرز حتى  واستجاب املجتمع الدويل استجابة طيِّبة للتقدُّ  
العريب لالعتامد عددًا من االتفاقات مع هيئات  اآلن وأبرم اجلهاز 
إقليمية أخرى. ففي حزيران/يونيه وقَّع عىل اتفاق للتعاون التقني 
مع منظمة البلدان األمريكية للتعاون التقني - وهي هيئة ال تسعى 
ج للتعاون بني هيئات االعتامد واألطراف املعنية يف  إىل الربح وتروِّ
الوطنية  االعتامد  برامج  تنمية  تعزيز  أجل  من   - األمريكية  القارة 
أثناء  االتفاق  عىل  التوقيع  وتمَّ  املناطق.  بني  واملشرتكة  واإلقليمية 
تعزيز  إىل  يرمي  وهو  ن  عامَّ يف  لالعتامد  إقليمية  عمل  ورشة  انعقاد 
جديرة  هيئات  إلنشاء  والعاملية  واإلقليمية  الوطنية  املخّططات 
للتنمية  العربية  املنظمة  تستضيف  احلارض  الوقت  ويف  بالثقة، 
الصناعية والتعدين اجلهاَز العريب لالعتامد، وله أمانة خاصة وثالث 
جلان تقنية تضمُّ 15 بلدًا عضوًا. وهي عضو يف هيئة التعاون الدويل 

العتامد املختربات.

األخرية  املالية  األزمة  من  بمأمن  كولومبيا  اقتصاد  يكن  ومل   
النمو يف قطاعها الصناعي، وذلك رغم إحراز  ل  التي أبطأت معدَّ
االستثامر  يف  املاضية  العرشين  السنوات  خالل  للنظر  الفت  م  تقدُّ
يتعاىف  البلد  أنَّ  ورغم  السواء.  عىل  والصادرات  املبارش  األجنبي 
تعرقل  التي  االختناقات  من  أنَّ  يدرك  فهو  االنتكاس،  من  حاليًا 
التجارة الدولية الصعوبة التي يواجهها يف الوفاء ببعض املتطّلبات 
من حيث القياس وتقييم االمتثال التي يفرضها الرشكاء التجاريون 
رًا  يف العامل الصناعي. وملعاجلة هذه القضية خضعت كولومبيا مؤخَّ
إلصالحات مؤسسية كبرية يف جمال اهليكل األسايس للجودة، وهو 

© iStockphoto.com/thiel_andrzej  :الصورة



التجارة 52 طريق  عن  الرخاء  تحقيق 

ما أّدى إىل إنشاء املعهد الوطني للقياس وشبكة القياس الكولومبية 
املشرتكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص.

ويف الوقت احلارض تقوم اليونيدو وأمانة الدولة السويرسية   
األسايس  اهليكل  لتعزيز  مرشوع  بتصميم  االقتصادية  للشؤون 
املختارة، وخاصة  القطاعات  للجودة يف كولومبيا من أجل بعض 
سيشمل  املرشوع  أنَّ  كام  االمتثال.  وتقييم  القياس  جماالت  يف 
وستقوم  الطاقة.  استخدام  يف  الكفاءة  ميدان  يف  القدرات  بناء 
عىل  املرشوع  ق  منسِّ بدور  والسياحة  والصناعة  التجارة  وزارة 
الرئيسيون  املستفيدون  وسيكون  والوطني.  املؤسيس  املستوى 
اإلنتاجي  ل  للتحوُّ الكولومبي  الربنامج  إطار  يف  القطاعات  بعض 
واملؤسسات احلكومية العاملة يف جماالت اهليكل األسايس للجودة 
والسالمة الغذائية والكفاءة يف استخدام الطاقة ورابطات التجارة 
وسيعرض  عامة.  بصفة  واملستهلكني  اخلاص  والقطاع  والصناعة 

اقرتاح املرشوع للموافقة يف الربع الثالث من عام 2013. 

إكوادور  يف  القدرات  لبناء  مشاريع  تنفيذ  حاليًا  جيري  كام   
بوليفيا  دولة  ففي  ونيكاراغوا.  القوميات  دة  املتعدِّ بوليفيا  ودولة 
حتسني  اليونيدو  من  مة  املقدَّ املساعدة  تشمل  القوميات  دة  املتعدِّ
البقري  والدم  املجففة  والفاكهة  للدقيق  بالنسبة  الغذائية  السالمة 
من  ل  مموَّ أكرب  مرشوع  يف  ن  مكوِّ بمثابة  يدخل  والذي  املعالج 
وإسبانيا  اإلنامئي  املتحدة  األمم  برنامج  بني  املشرتك  الصندوق 
بدعم  اليونيدو  وتقوم  لأللفية.  اإلنامئية  األهداف  حتقيق  أجل  من 
خمطَّط  وضع  يف  البلد  يف  ذه  تنفِّ الذي  املرشوع  إطار  يف  إكوادور 
وطني لتتبُّع الكاكاو. ويف نيكاراغوا، تساعد اليونيدو هذا البلد يف 
تعزيز وحتسني البنية التحتية للتوحيد القيايس والقياس واالختبار 

وتقييم اجلودة. 

 

تعزيز الصادرات الصناعية واحتادات 
املنشآت الصغرية واملتوسطة

ليس من السهل بالنسبة للمنشآت الصغرية واملتوسطة أن تتنافس 
املحلية.  واألسواق  بل  واإلقليمية  العاملية  األسواق  يف  بفعالية 
ما  كثريًا  ضخمة  مالية  وموارد  دراية  بدون  التصدير  وحماوالت 
ض للخطر استقرار املؤسسات.  يكون مصريها الفشل بل وقد تعرِّ
أجنبيًة  أسواقًا  د  أن حتدِّ التصدير  الراغبة يف  الرشكات  ويتعنيَّ عىل 
أفضليات  ة  بدقَّ وتستبني  املحليني  عني  باملوزِّ وتتصل  مناسبًة 
ومن  لذلك.  طبقًا  منتجاهتا  وأسعار  جودة  ل  وتعدِّ املستهلكني 
الصعب أخريًا بلوغ مستوى مهّم من الصادرات دون عرض طائفة 
الالزمة والتكاليف الرضورية يف  املنتجات. واملهارات  شاملة من 
يات كثريًا ما تتجاوز قدرات املنشآت الصغرية  مواجهة هذه التحدِّ
أسواق  لدخول  الة  الفعَّ األساليب  واملتوسطة كل عىل حدة. ومن 

التصدير أن يكون عن طريق إنشاء احتادات للتصدير أو حتالفات 
واخلدمات  السلع  تصدير  تعزيز  إىل  اهلادفة  الرشكات  من  طوعية 
وخربة  بتجربة  اليونيدو  وتتمتَّع  املشرتكة.  األنشطة  خالل  من 
التي  البلدان  ف  املجال تستطيع وضعها حتت ترصُّ ضخمة يف هذا 

معها.  تتعامل 

ل من االحتاد األورويب يف كوت ديفوار  وقد أحرز مرشوع مموَّ  
انقطاع طويل ألسباب سياسية يف عام  تنفيذه رغم  مًا ممتازًا يف  تقدُّ
2011. ويرمي املرشوع إىل حتسني قدرة املؤسسات يف كوت ديفوار 
ر الرتكيز  التقليدية. فقد تقرَّ املنافسة يف قطاعات التصدير غري  عىل 
واملنيهوت،  األكاجو،  جوز  التالية:  الثالثة  األولوية  جماالت  عىل 
اليونيدو  من  م  املقدَّ التدريب  وجتاوز  واملالبس.  واملنسوجات 
مت إحاطة عن النهج الذي تتَّبعه اليونيدو  اهلدف إىل حدٍّ بعيد. وُقدِّ
يف حتسني القدرة عىل املنافسة ألكثر من 130 ممثِّاًل عن مؤسسات 
الدعم الوطنية و150 ممثِّاًل عن املؤسسات الوطنية، وهو ما يقرب 
أكثر من 150  رين أصاًل. وُعرف  املقرَّ املشاركني  من ضعف عدد 
موظفًا من 72 مؤسسًة بكيفية حتسني قدرة مؤسسة كل منهم عىل 
م التدريب  ر كان 60 موظفًا. وُقدِّ املنافسة، يف حني أنَّ اهلدف املقرَّ
جًا الحتادات التصدير، شارك 10 منهم يف جولة  بنجاح لـ33 مروِّ
إنشاء  عىل  مؤسسة  لعرشين  املساعدة  مت  وُقدِّ إيطاليا.  يف  دراسية 
لت ثالثة احتادات للتصدير بصفة رسمية،  احتادات للتصدير، وشكَّ
تدريب  اليونيدو  واستطاعت  التشكيل.  قيد  آخران  اثنان  وهناك 
12 مقياًم رئيسيًا عىل معيار إيزو 17025، وهو أربعة أمثال العدد 
املتوقَّع. كام أجرى املرشوع دراسة جدوى من أجل مركز ملختربات 
معاجلة النفايات، ووضع برناجمًا بشأن التحسني وإعادة اهليكلة عىل 

الصعيد الوطني يدرسه حاليًا أصحاب املصلحة الوطنيون. 

احتادات  ودعم  لتشجيع  مرشوع  اختتم   2012 عام  ويف   
واستغرق  إيطاليا  لته  موَّ الذي  املرشوع  وكان  املغرب.  يف  التصدير 
قطاعاته  وكذلك  البلد  يف  النسيج  صناعة  يستهدف  سنوات  أربع 
وامليكانيكا.  البناء  ومواد  والسيارات  والزراعة  باجللود  اخلاصة 
الرضا  مستوى  الرسور  عىل  الباعثة  املرشوع  نتائج  أكثر  من  وكان 
لوا عىل ذلك بقدرهتم  العايل الذي أعرب عنه املستفيدون الذين دلَّ
جدد  عمالء  أو  خمتلفة  أسواق  إىل  الوصول  عىل  رًا  مؤخَّ املكتسبة 
شعارهم  وتصميم  املهنية  صورهتم  وتعزيز  التقليدية  األسواق  يف 
خطوطهم  وتنظيم  التفاوضية  قوهتم  وزيادة  اخلاص  اجلمعي 
عىل  واملحافظة  اخلارجية  باألسواق  معرفتهم  وتعميق  اإلنتاجية 
رقم األعامل أو حتسينه والوصول إىل الشهادات املعرتف هبا دوليًا. 
ووفَّرت اليونيدو التدريب عىل إنشاء احتادات التصدير ملا جمموعه 
العام والقطاع  القطاع  134 رجاًل وامرأة يف مؤسسات رئيسية يف 
ونتيجًة  املحل.  واملستوى  الوطني  املستوى  من  كل  عىل  اخلاص، 
للتصدير  احتادًا   25 احلارض  الوقت  يف  هناك  أصبح  للمرشوع 
مناطق  ثامين  من  أكثر  وتغطِّي  خمتلفًا  قطاعًا   12 يف  العمل  حيِّز  يف 
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بنشاط،  تعمل  الصادرات  الحتادات  املغربية  والرابطة  البلد.  يف 
اإليطالية  الرابطة   Federexport مع  رشاكة  اتفاق  عىل  وقَّعت  وقد 
شبكي  موقع  احلارض  الوقت  يف  وهناك  التصدير.   الحتادات 
)www.marocconsortium.com( ومعلومات منتظمة عن احتادات 
استدامة  فإنَّ  وأخريًا  فصلية.  إخبارية  رسالة  يف  م  ُتقدَّ التصدير 
له إدارة التجارة  املرشوع أصبحت مكفولة بفضل خمطَّط للدعم متوِّ
م مساعدة مالية وتقنية الحتادات التصدير خالل  اخلارجية التي تقدِّ

فرتة استهالل تصل إىل ثالث سنوات.

تقليل  الكويت من أجل  تبذهلا حكومة  التي  للجهود  ودعاًم   
رًا يف مرشوع  اعتامد البلد عىل إيرادات النفط، رشعت اليونيدو مؤخَّ
الكويت  والبالستيكية يف  الكيميائية  املواد  قطاع  قدرة  لتعزيز  رائد 
عىل املنافسة. وتقوم اليونيدو، بالتعاون مع اهليئة العامة للصناعة يف 
الكويت، بمساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة عىل حتسني مهاراهتا 
كام  األجنبية.  األسواق  إىل  والوصول  التصدير  جمال  يف  وكفاءاهتا 
يشمل املرشوع الرائد توفري التدريب واجلوالت الدراسية ملوظفي 
مركز تنمية الصادرات الصناعية، وإنشاء قاعدة بيانات للصادرات 
عن األسواق األجنبية املمكنة التي يمكن للجمهور الوصول إليها. 
الصغرية  املنشآت  مساعدة  تنفيذها  جيري  أخرى  أنشطة  وتشمل 
املؤسسية  خططها  خطوة  خطوة  ذ  تنفَّ أن  عىل  الرائدة  واملتوسطة 
الصغرية  الكويتية  املنشآت  ملمثِّل  التدريب  وتوفري  للتصدير، 
دراسة  وإعداد  بالتصدير  املتصلة  املوضوعات  جمال  يف  واملتوسطة 
وينبغي  الكويت.  يف  للتصدير  احتادات  إنشاء  إمكانية  عن  جدوى 

تنويع  هلا  يتيح  قريبًا وضعًا  أن حتتلَّ  اليونيدو،  بمساعدة  للكويت، 
قاعدهتا التصديرية من حيث املنتجات واألسواق عىل حدٍّ سواء. 

منذ  ضخمة  اقتصادية  خطوات  كازاخستان  خطت  وقد   
استقالهلا يف عام 1991. ويف حني أنَّ جزءًا كبريًا من النجاح يستند 
يتيح فرصًا كثرية لالستثامر  الذي  والطاقة  التعدين  تنمية قطاع  إىل 
الصناعي،  القطاع  فإنَّ  التصدير،  ومكاسب  املبارش  األجنبي 
مماثاًل.  نجاحًا  ق  حيقِّ مل  واملتوسطة،  الصغرية  املنشآت  يف  وخاصة 
املنشآت  لدعم  مبادرات  ة  عدَّ تنشئ  أن  إىل  باحلكومة  ذلك  وأدَّى 
لتنمية   ’Damu‘ صندوق  إنشاء  ذلك  يف  بام  واملتوسطة  الصغرية 
جلأت   2011 عام  ويف  املشرتك.  الرصيد  ذات  املشاريع  تنظيم 
اليونيدو طلبًا للمساعدة عىل حتسني القدرة الكلية  كازاخستان إىل 
طريق  عن  املنافسة  عىل  واملتوسطة  الصغرية  الصناعية  للمنشآت 
إنشاء مركز لتنمية املؤسسات الصناعية بتعزيز خدمات تنمية قطاع 
دراسة لالحتياجات  دت  وأكَّ دامو.  مها صندوق  يقدِّ التي  األعامل 
أجرهتا اليونيدو أمهية حتسني القدرة عىل التنافس والقدرة التجارية 
الصناعي  املجال  يف  والدويل  اإلقليمي  التعاون  بناء  إىل  باإلضافة 
املرافق  سيوفِّر  الصندوق  أنَّ  حني  ويف  االقتصاد.  تنويع  أجل  من 
وتوفري  املنهجية  القاعدة  عن  املسؤولية  اليونيدو  فستتوىلَّ  الالزمة، 

خدمات اخلرباء واملشورة.

للمشاريع  التصدير  احتادات  عن  دراسية  حلقة  وُعقدت   
الصغرية واملتوسطة احلجم يف كويتو يف حزيران/يونيه واشرتكت 

من السّبُل الناجعة لدخول أسواق التصدير 
أن يكون ذلك عن طريق إنشاء احتادات للتصدير 
أو حتالفات طوعية من الشركات اهلادفة إىل تعزيز 
تصدير السلع واخلدمات من خالل األنشطة 
املشرتكة. وتتمّتع اليونيدو بتجربة وخربة ضخمة يف 
هذا اجملال تستطيع وضعها حتت تصرّف البلدان 
اليت تتعامل معها.
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يف تنظيمها اليونيدو واملنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 
ث  البحر الكاريبي ووزارة الصناعات واإلنتاجية يف إكوادور. وحتدَّ
رضورة  وعن  الثالثة  الصناعية  الثورة  عن  لليونيدو  العام  املدير 
العامل.  لسكان  برسعة  املتزايدة  لألعداد  املستدامة  التنمية  ي  تصدِّ
البيئية  باملعايري  تفي  التي  التصدير  احتادات  أنَّ  املشاركني  وأخرب 
البلدان  يف  لتعزيزه  فريدًا  وضعًا  اليونيدو  حتتّل  حالًّ  متثِّل  الدولية 

التي تتعامل معها.

 املسؤولية االجتماعية للشركات 
عن تكامل األسواق

الشواغل  يدمج  إداري  مفهوم  للرشكات  االجتامعية  املسؤولية 
الرشكات  وتفاعالت  التجارية  العمليات  يف  والبيئية  االجتامعية 
مع أصحاب املصلحة فيها. وتنفيذ ممارسات هذه املسؤولية ما زال 
ُيَعدُّ منذ زمن طويل جماالً قارصًا عىل الرشكات الكبرية والرشكات 
وتستجيب  الدويل  الصعيد  عىل  تعمل  التي  األطراف  دة  املتعدِّ
ث  التلوُّ ملعاجلة  واملستهلكون  احلكومات  متارسها  التي  للضغوط 
أو  اإلنتاج،  يف  العمل  ظروف  سالمة  عدم  أو  البيئي،  والتدهور 
انتهاكات  أو  اإليصال،  عمليات  أو  اخلارجية،  باملصادر  االستعانة 
اهتامم  هناك  أصبح  املاضية  القليلة  السنوات  ويف  اإلنسان.  حقوق 
متزايد بالنظر يف سلسلة القيمة بأرسها بداية من اإلنتاج األويل إىل 
املنشآت  يف  خاصة  وبصفة  النفايات،  من  والتخلُّص  االستهالك 
املواد  م  تقدِّ التي  الزراعية  التجارية  واألعامل  واملتوسطة  الصغرية 
زة أو السلع االستهالكية واخلدمات للرشكات  اخلام أو شبه املجهَّ
د من أنَّ املسؤولية االجتامعية للرشكات  دة اجلنسيات. وللتأكُّ املتعدِّ
البلدان  يف  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  تنمية  تعرقل  وال  تدعم 
عىل  األعامل  أثر  حتسني  هدف  لتحقيق  بالنسبة  بالغة  أمهية  النامية 
أن  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  لتنمية  املمكن  ومن  املجتمع. 
تكون جزءًا مهامًّ من التزام الرشكات الكبرية باملسؤولية االجتامعية 
املمكن  ومن  باملسؤولية،  تتحىلَّ  اإلمداد  لسالسل  إدارة  سياق  يف 
للتحسينات املدخلة عىل اآلثار االجتامعية والبيئية أن متيض يدًا يف 
يد مع حتسني اجلودة واإلدارة. وتعالج اليونيدو يف برناجمها اخلاص 
للمنشآت  إطار  إىل وضع  باملسؤولية االجتامعية للرشكات احلاجة 
الصغرية واملتوسطة يساعد عىل ترمجة مبادئ املسؤولية االجتامعية 
ز قدرهتا عىل  للرشكات إىل منظور يتصل هبذه املنشآت، وبذلك تعزِّ

املنافسة والنفاذ إىل األسواق. 

اليونيدو أنَّ مواءمة اسرتاتيجيات األعامل التجارية  وتدرك   
املستدامة  اإلنامئية  احلصائل  مع  القيمة  وسالسل   والعمليات 
ال ُيَعدُّ مسؤولية اجتامعية فقط، بل أصبح أيضًا ُيَعدُّ عىل نحو متزايد 
جتارية  عمليات  اتِّباع  وسيساعد  لألعامل.  بالنسبة  حتمية  رضورة 

الناحية  من  استدامة  وأكثر  االجتامعية  الناحية  من  شموالً  أكثر 
وتعزيز  جديدة  أسواق  وتنمية  املخاطر  من  التخفيف  عىل  البيئية 
دين والزبائن واملستثمرين. ويرى كثري  عالقات مستدامة مع املورِّ
دين جديرين  من املنتجني يف البلدان النامية أنَّ فرصة قبوهلم كمورِّ
املحتملني  املشرتين  وبني  بينهم  األمد  طويلة  روابط  وإقامة   بالثقة 
 Pick n Payوإيكيا وماركس وسبِنرس وجمموعة مرتو و Ahold مثل
ورشكة PVH وووملرت يمكن أن يولِّد الدخل وفرص العمل التي 
القطاع  مع  بالرشاكات  اخلاص  اليونيدو  برنامج  مع  متامًا  تتَّسق 

اخلاص. 

مجيع  يف  املوظفني  تعريف  بغية  اليونيدو،  ونظَّمت   
حلقًة  للرشكات،  االجتامعية  املسؤولية  بمفهوم  املنظمة  أرجاء 
براجميات  يف  املتَّبع  هنجها  عن  األول/أكتوبر  ترشين  يف   دراسيًة 
باملسؤولية  يتحّلون  الذين  املشاريع  بمنظِّمي  اخلاصة   REAP 26
فهم  عىل  املشاركني  مساعدة  هي  الفكرة  وكانت  اإلطار(.  )انظر 
تطبيقها يف مشاريعهم  الرباجميات ورؤية كيف يمكن  مبادئ هذه 
احللقة  شملتها  التي  املوضوعات  بعض  وكانت  اجلديدة. 
الدراسية عرضًا ملرشوع املسؤولية االجتامعية للرشكات يف فييت 
إيزو  باملعيار  يتعلق  فيام  املقبلة  والفرص  الرباجميات  وتطور  نام 
املصلحة.  بأصحاب  يتعلق  فيام  النفوذ  دائرة  وإدراك   26000
ملواءمة  طريقة  أفضل  عن  بمناقشة  الدراسية  احللقة  واختتمت 
رات  لتطوُّ بالنسبة  أساسها  عىل  والبناء  الغري  منهجيات  وإدماج 

املستقبل.  يف  املشاريع 

ويف ترشين األول/أكتوبر، اشرتكت اليونيدو مع الربنامج   
الرشكات  تشجيع  إىل  يرمي  جهد  يف  االجتامعي  لالمتثال  العاملي 
واالقتصادية  والبيئية  االجتامعية  بالشواغل  املناسبة  العناية  عىل 
املشرتك  الربنامج  ويرمي  هبا.  اخلاصة  القيمة  سالسل  طول  عىل 
تنمية  إىل  الثاين(  الفصل  أيضا  )انظر  املستدامني  دين  املورِّ لتنمية 
حقوق  تعزيز  أجل  من  دين  املورِّ جمموعات  داخل  القدرات 
أفضل  بيئية  ممارسات  باع  اتِّ عىل  والتشجيع  والعمل  اإلنسان 
إىل  ل  التوصُّ عىل  املعايري  هبذه  وفوا  الذين  دين  املورِّ ومساعدة 

فرص أفضل لدخول األسواق. 

ويف ترشين الثاين/نوفمرب، ُدعيت اليونيدو إىل خماطبة املؤمتر   
لتها  التي شكَّ االمتثال االجتامعي يف جمال األعامل  ملبادرة  السنوي 
العاملية  السلسلة  يف  العمل  ظروف  بتحسني  ملتزمة  رشكات 
لإلمداد. وقد بدأت املبادرة يف عام 2003 رابطة التجارة اخلارجية 
شهرية  ورشكة  ومستورد  جتزئة  تاجر   1  000 من  أكثر  تضمُّ  التي 
ورابطة وطنية يف أوروبا من أجل حتسني اإلطار السيايس والقانوين 
للتجارة التي تتحىل باملسؤولية. ووصفت اليونيدو يف املؤمتر الذي 
ُعقد يف بروكسل عملها يف جمال سالسل القيمة لألعامل التجارية 
الصناعية  الصادرات  لتتبُّع  املرصي  املركز  طريق  عن  الزراعية 
املستدامني  دين  املورِّ تنمية  جمال  يف  عملها  عرضت  كام  الزراعية. 
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برامجيات ريب الخاصة بمنّظمي المشاريع الذين يتحلّون بالمسؤولية  
براجميات اليونيدو ملنّظمي املشاريع الذين يتحلّون باملسؤولية )ريب( متّثل منهجيًة شاملًة لدعم اجلهود اليت تبذهلا املنشآت الصناعية 
الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية لتنفيذ املسؤولية االجتماعية للشركات مبساعدة خرباء أو مستشارين خاصني درّبتهم املنظمة. 
موضوعات  أهم  لتنفيذ  و12 شهراً  أشهر   8 بني  ترتاوح  فرتة  ومتوسطة خمتارة خالل  منشآت صغرية  عادة مبساعدة  هؤالء  ويقوم 

املسؤولية االجتماعية للشركات. 

وبناءً على املبادئ العشرة لالتفاق العاملي لألمم املتحدة، فإنّ منهجية ريب تتأّلف من أدلة تتناول بالتدريج قضايا حمدّدة مثل الصحة 
والسالمة املهنية واإلدارة البيئية ومعاجلة النفايات واستخدام املياه ومعايري العمل وحقوق اإلنسان ومكافحة الفساد. وتدعم األدلة إدراج 
هذه القضايا يف العمليات التجارية للشركات. وترّكز ريب متاماً على القضايا الداخلية للمسؤولية االجتماعية للشركات – فموضوعات 
مثل اشرتاك اجملتمعات احمللية أو مشاركة أصحاب املصلحة اخلارجيني ال تدخل يف هذه املنهجية – وتستند إىل هنج صناعي خمفف. 
ودّلت التجربة على أنّ املسؤولية االجتماعية للشركات يف حالة عدد كبري من املنشآت الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية ميكن إدراكها 
 بطريقة أسهل عندما تعاجل يف البداية قضايا ترتبط مباشرة بعملية اإلنتاج والورشة. وملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل املوقع 

.www.unido.org/reap

لالمتثال  العاملي  الربنامج  مع  التعاون  ونطاق  مرتو  جمموعة  مع 
التحسني  أجل  من  األعامل  نحو  ه  موجَّ برنامج  وهو  االجتامعي، 
املتواصل لظروف العمل والظروف البيئية يف سالسل اإلمدادات 
املستقبل  للتعاون يف  اليونيدو  مته  قدَّ الذي  العرض  د  ومهَّ العاملية. 
أعضاء  ويقوم  األعامل.  جمال  يف  االجتامعي  االمتثال  مبادرة  مع 
واألحذية  واملنسوجات  الزراعية  املنتجات  عىل  باحلصول  املبادرة 
السلع  من  ذلك  وغري  اإللكرتونية  واألجهزة  واألثاث  واللعب 
والصني  وتركيا  وتايلند  وبنغالديش  إندونيسيا  مثل  بلدان   من 

وفييت نام واهلند. 

القدرات  لبناء  برناجمًا  اليونيدو  أنجزت  السنة،  هناية  ويف   
له  وموَّ تركيا،  يف  املنسوجات  قطاع  أجل  من  سنوات  لثالث 
لأللفية  اإلنامئية  األهداف  لتحقيق  اإلسبانية  احلكومة  صندوق 
اإلنامئي  املتحدة  األمم  برنامج  مع  برشاكة  اليونيدو  وصممته 
املنسوجات  لتصدير  اسطنبول  ورابطة  الدولية  العمل  ومنظمة 
املنسوجات  قطاع  حتويل  هو  الربنامج  هدف  وكان  وامللبوسات. 
إدماج  عىل  الرتكيز  مع  املنافسة  عىل  قادرة  صناعة  إىل  الرتكي 
أنتيب  وغازي  أديامان  يف  املنسوجات  إلنتاج  الصغرية  الرشكات 
والعاملية.  املحلية  القيمة  سالسل  يف  ومالطية  مرعش  وقهرمان 
املناطق  داخل  أفضل  عمل  فرص  توفري  إىل  يرمي  الربنامج  وكان 
وتشمل  والنساء.  املحرومة  املحلية  للمجموعات  الدعم  وتقديم 
قيمة  سلسلة  فيها  اليونيدو  اشرتكت  التي  دة  املحدَّ األنشطة  بعض 
املنسوجات من بني سالسل أخرى من أجل إنجاز حتليل للسلوك 

وعرش  مشرتين  وعرشة  ومتوسطة  صغرية  منشأة  ملائة  البيئي 
منظامت لدعم األعامل. 

جمموعات  تنمية  لتعزيز  أنشطة  ذ  ينفِّ كان  املرشوع  أنَّ  كام   
قدرة  وبناء  املستهدفة  املنطقة  يف  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت 
مؤسسات الدعم عىل مساعدة املجموعات يف األجل الطويل. وتمَّ 
اليونيدو  تدريب ستة وعرشين خبريًا وممثِّاًل مؤسسيًا عىل منهجية 
لتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة، وُعقد اجتامع لفريق  خرباء من 
وخالل  املنسوجات.  قيمة  سلسلة  يف  املشرتكني  األشخاص  أجل 
معلومات  اليونيدو  مجعت  دراسية  وجوالت  اجتامعات  عدة 
ومتطّلبات  للرشكات  االجتامعية  املسؤولية  اسرتاتيجيات  عن 
 H&Mو ويرب  جريي  ذلك  يف  بام  الدوليني  املشرتين  من  دين   املورِّ
حتديد  تمَّ  كام   .  Nike, Inc.و  Otto وجمموعة  وسبِنرس  وماركس 
دة للتعاون مع املشرتين أدَّت إىل وضع برامج للرشاكات  أنشطة حمدَّ

مع H&M وماركس وسبِنرس.

املنتجة  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  تفتقر  ما  وكثريًا   
وخاصة  النامية،  البلدان  يف  الزراعة  عىل  القائمة  للمنتجات 
الالزمة  واملالية  التقنية  الوسائل  إىل  الصغرية،  اإلنتاج  وحدات 
ما  وهو  التكلفة.  الة  فعَّ بطريقة  كافية  وجودة  بكمية  السلع  إلنتاج 
الكربى  املتاجر  تتيحها  التي  السوق  فرص  عليها  ُتضيِّع  ا  أهنَّ يعني 
والصنَّاع عىل الصعيد املحل والعاملي. وهلذا أثر سلبي عىل األعامل 
الوصول  أجل  من  يكافحون  الذين  عامهلا  وعىل  النمو  القليلة 
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إنّ التأّكد من أنّ املسؤولية االجتماعية للشركات تدعم وال تعرقل 
تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية هو أمر بالغ األمهية لتحقيق 

اهلدف املتمّثل يف حتسني أثر األعمال على اجملتمع.

وإجياد  الدخل  توليد  بغية  ومربحة  رسمية  أسواق  إىل  بمنتجاهتم 
فرص للعمل. 

طت  ومن األمثلة املمتازة لرشاكة جتارية منارصة للفقراء توسَّ  
اليونيدو فيها حالة تشمل منشآت بالغة الصغر وصغرية ومتوسطة 
وأهداف  اإلنامئية  األهداف  بني  الرشاكة  وجتمع  ماليزيا.  يف 
املجموعات  تضمُّ  وبذلك  للرشاكات،  االجتامعية  املسؤولية 
واحلكومة املحلية ومؤسسات الدعم وأكرب شبكة لتجارة التجزئة 
يف اليابان، أي جمموعة أيون التي تشمل طائفة من اهليئات الفرعية 
الكربى  واملتاجر  املالئمة  املتاجر  من  بداية  املرتبطة  والرشكات 

سيدعم  البداية  ويف  صة.  املتخصِّ واملتاجر  التسوق  مراكز   إىل 
تقاسم  أساس  وعىل  اليابان  حكومة  له  متوِّ الذي   - املرشوع 
يف  ومتوسطًة  صغريًة  منشأًة   25  – أيون  جمموعة  مع  التكاليف 
ماليزيا هي أساسًا رشكات لتوريد الفاكهة واخلرضوات واألغذية 
دة ومنتجات األلبان واللحوم واحللويات، وذلك عن طريق  املجمَّ
تطبيق  من  ومتكينها  اإلنتاجية  وزيادة  والسالمة  اجلودة  حتسني 
أفضل املامرسات الدولية يف جمال املسؤولية االجتامعية للرشكات. 
ويرتكز الربنامج عىل القيم املشرتكة بني مجيع الرشكاء. وهو جيمع 
اخلاص  القطاع  رشكات  وقدرات  ملاليزيا  اإلنامئية  السياسات  بني 
املحلية باإلضافة إىل مبادئ أعامل املواطنة الصاحلة ملجموعة أيون 
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وتنمية  املستدامة  والتنمية  والنزاهة  الغذائية  السالمة  ز  تعزِّ التي 
املجتمعات املحلية يف مجيع أجزاء سلسلة اإلمدادات. كام يستعني 
الربنامج بتجربة اليونيدو يف تعزيز الرشاكات مع األعامل ويف بناء 
وسالمتها  املنتجات  جودة  زيادة  طريق  عن  التجارية  القدرات 
باملسؤولية  اليونيدو  التزام  عن  فضاًل  واالستدامة  واإلنتاجية 
االجتامعية للرشكات بالنسبة لربنامج تكامل األسواق. وهو جزء 
التعاون  دين املستدامني ويستند إىل  من برنامج املنظمة لتنمية املورِّ

البلدان  والصنَّاع يف  العامل  التجزئة يف  كبار جتار  الناجح مع بعض 
البلدان  يف  املنتجني  صغار  عيش  سبل  حتسني  أجل  من  مة  املتقدِّ

النامية.

ذ يف ماليزيا بحيث يشمل 100  ع نطاق املرشوع املنفَّ وسُيوسَّ  
نه  مكوِّ استغالل  طريق  عن  له  وينبغي   2015 عام  بحلول  د  مورِّ
لتنمية  حمورًا  يصبح  أن  من  البلَد  ن  يمكِّ أن  القدرات  ببناء  اخلاص 

دين املستدامني يف املنطقة. املورِّ
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مسار النمو األخضر
ومها  املاضية،  القليلة  السنوات  يف  اليونيدو  صاغتهما  مفهومان  مها  الصناعات  وختضري  اخلضراء  »الصناعة 
يساعدان على وضع التنمية الصناعية املستدامة يف سياق التحدّيات اجلديدة  لالستدامة على النطاق العاملي. 

إننا نستطيع معًا االنتقال عامليًا إىل العمل يف مسار النمو األخضر.« 
السيد كانديه ك. يومكيال، املدير العام  لليونيدو 

تسلك اليونيدو َمسَلكني لكي تقود البلدان األعضاء فيها إىل مسار النمو األخرض ومها: إنتاج نظيف أخرض، وطاقة نظيفة خرضاء. وهي 
دة األطراف التي وضعت إطارًا زمنيًا للبلدان يف شتَّى بقاع العامل  سة يف االتفاقات املتعدِّ تسرتشد يف كل األوقات باألهداف واملبادئ املكرَّ

إلدخال تعديالت يف صناعاهتا هلذا الغرض.

ويقول بان كي مون، األمني العام لألمم املتحدة، يف معرض تلخيص أكثر األحداث خرضًة يف السنة، أال وهو مؤمتر األمم املتحدة   
د عىل أنَّ »العمل يبدأ  للتنمية املستدامة أو ريو+20 كام يعرف عمومًا، إنَّ املؤمتر أتاح أساسًا متينًا للبناء كام وفَّر األدوات لعملية البناء. وشدَّ

د املؤمتر أيضًا بمبلغ 513 مليون دوالر لرتمجة األماين إىل أعامل. اآلن«. وتعهَّ

45 مشارك. ولئن مل متنح  ت هذه القمة، التي ُعقدت يف ريو دي جانريو يف حزيران/يونيه، 100 من زعامء العامل و000  لقد ضمَّ  
الوثيقة اخلتامية املعنونة »املستقبل الذي نصبو إليه« واليات واسعة النطاق عىل غرار الواليات التي منحها املؤمتر السابق يف عام 1992 - 
فقد أعربت عن توافق حق يف اآلراء السياسية بشأن طائفة من القضايا الرئيسية. وقد شملت هذه القضايا احلاجة إىل جمموعة من أهداف 
مها إىل اجلمعية العامة يف دورهتا  التنمية املستدامة، عىل غرار األهداف اإلنامئية لأللفية التي سوف يقرتحها فريق عامل حكومي دويل ويقدِّ
ع بقوة تنفيذ سياسات اقتصادية خرضاء يف سياق التنمية املستدامة واستئصال الفقر،  الثامنة والستني. واتفقت القمة أيضًا عىل قرار يشجِّ
ه  ويف الوقت نفسه االعرتاف باحلقوق الفردية واألولويات يف كل بلد. وكام هو احلال يف غالبية الوثائق اخلتامية الصادرة عن املؤمتر، َتوجَّ

القرار نحو ما هو ممكن بلوغه واقعيًا بدالً من أن يكون جذريًا.

يف  البارزة  األحداث  من  وكان  العامة.  اجللسة  خارج  حدثت  الوقائع  أنجح  بعض  فإنَّ  األخرى،  الكربى  املؤمترات  غرار  وعىل   
ة حدث جانبي آخر ذو أمهية خاصة  اليونيدو استهالل برنامج الصناعة اخلرضاء، وهو مبادرة مشرتكة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة. وثمَّ
ز عىل الكيمياء اخلرضاء وتطبيقها يف استدامة اإلنتاج واالستهالك، فضاًل عن محاية صحة اإلنسان والبيئة. وسلَّط هذا احلدُث  لليونيدو يركِّ
يات التي تنطوي عليها وأبرَز عددًا من قصص النجاح. ووضع األسس من أجل  الضوَء عىل التطبيقات الراهنة للكيمياء اخلرضاء والتحدِّ
رشاكات دولية بني احلكومات ومؤسسات األعامل واألوساط اجلامعية واملنظامت غري احلكومية للميض ُقدمًا يف  تطوير املواد الكيميائية 
وتطبيقها وإدارهتا عىل نحو آمن. وكان استهالل مبادرة تقييم الطاقة العاملية أثناء املؤمتر ريو+20 من املناسبات املتميِّزة أيضًا. وترد تفاصيل 
ذلك الحقًا يف هذا الفصل. وأقيم يف اليابان معرض التكنولوجيا اخلرضاء الذي نظَّمه مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف اليونيدو، 

04
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مائدة  مناقشة  أيضًا  اليونيدو  وعقدت  الثاين.  الفصل  له  ويعرض 
خرضاء؟«  صناعية  سياسة  إىل  بحاجة  نحن  »هل  بعنوان  مستديرة 

)انظر الفصل اخلامس(.

لدى  الدولية  التمويل  ومؤسسة  سويرسا  مع  وبالتعاون   
الكفاءة يف استخدام  تناول   اليونيدو ملتقى  الدويل، نظَّمت  البنك 
املوارد والقدرة التنافسية للمشاريع حيث ُسلِّط الضوء عىل برنامج 
والشبكة  املوارد«   استخدام  حيث  من  وكفاءة  نظافة  أكثر  »إنتاج 
كيف  املناسبة  وبيَّنت  األنظف.  لإلنتاج  الوطنية  للمراكز  العاملية 
يقوم الربنامج عىل أساس التطبيق املستمر السرتاتيجية بيئية وقائية 
الكفاءة  زيادة  بغية  واخلدمات  واملنتجات  العمليات  عىل  متكاملة 
والبيئة.  اإلنسان  صحة  د  تتهدَّ التي  املخاطر  من  واحلدِّ  اإلمجالية 
الصناعة  لقطاع  التمويل  من  االحتياجات  إىل  أيضًا  قت  وتطرَّ
وختفيض  املوارد  استخدام  يف  الكفاءة  لتعزيز  سعيًا  التحويلية 
للمنتجات  املتنامية  السوق  من  واالستفادة  الكربون  انبعاثات 
واخلدمات اخلرضاء. وشاركت اليونيدو كذلك يف مناسبات دارت 
م املحرز يف قطاع التصنيع الذي يمرُّ يف عملية  حول استعراض التقدُّ
دت احلاجة  انبعاثات كربون منخفضة، وحدَّ ل إىل اقتصاد ذي  حتوُّ
يات  إىل وضع سياسة صناعية ُتعنى بالنمو األخرض، وتناولت حتدِّ
دت نامذج التمويل  دة من أجل التنمية املستدامة، وحدَّ الطاقة املتجدَّ
تغريُّ  من  التخفيف  إىل  السعي  وواصلت  األخرض،  للنمو  املبتكرة 
التكنولوجيات  وأبرزت  مونرتيال،  بروتوكول  خالل  من  املناخ 
التي  اخلرضاء  الصناعة  مبادرة  سياق  يف  دة  املحدَّ بالبيئة  الرفيقة  

تنهض هبا اليونيدو )انظر أدناه(.

إنتاج صناعي يّتسم بالكفاءة يف استخدام 
املوارد واخنفاض انبعاثات الكربون

لة تقوم عىل قدرة الصناعات عىل  إنَّ رؤية الصناعة اخلرضاء متأصِّ
الثمينة.  للموارد  املفرط  االستخدام  عن  االقتصادي  النمو  فصل 
النفايات  من  الصناعية  القطاعات  فيه  تقلِّل  عامل  إىل  تصبو  وهي 
بمثابة مواد  دة  املتجدَّ املوارد  ث يف شتَّى أشكاله، وتستخدم  والتلوُّ
اإلرضار  لتجنُّب  املمكنة  االحتياطات  كلَّ  وتتَّخذ  ووقود  أولية 
الصناعات  عىل  وجيب  البيئة.  أو  واملناخ  واملجتمعات  بالعامل 
جديدة  أساليب  بتطوير  واإلبداع  االبتكار  عىل  تدلِّل  أن  اخلرضاء 

لتحسني أدائها يف املجاالت االقتصادية والبيئية واالجتامعية.

لليونيدو  اإلقليمي  املكتب  م  قدَّ األول/أكتوبر،  ترشين  ويف   
دوائر  أمام  املنظمة  تقودها  التي  اخلرضاء  الصناعة  مبادرة  اهلند  يف 
اليونيدو  ووصفت  املانحة.  والبلدان  الوطنية  واهليئات  احلكومة 
اخلرضاء  الصناعة  حافظة  مت  وقدَّ للهند  اخلرضاء  الصناعة  آفاق 
السياسة  لثغرات  مكتبي  استعراض  حاليًا  تشمل  التي  للبلد، 

استخدام  حيث  من  وكفاءة  نظافة  أكثر  إلنتاج  اليونيدو  وبرنامج 
املوارد وبرنامج التنمية العنقودية املتكاملة واملشورة يف جمال سياسة 
أعقبت  التي  املناقشة  نت  ومكَّ التصنيع.  أجل  من  األخرض  النمو 
عرض اليونيدو املنظامت املشاركة من وصف ما تقوم به من أنشطة 

لدعم الصناعة اخلرضاء.

الصناعة اخلضراء مبادرة 

املؤمتر  أثناء  لليونيدو  اخلرضاء  الصناعة  مبادرة  العام  املدير  أعلن 
يف  مانيال  يف  عقد  الذي  آسيا،  يف  اخلرضاء  الصناعة  بشأن  الدويل 
وبيئية  اجتامعية  اعتبارات  غرس  إىل  هتدف  وهي   .2009 عام 
من  واملناطق  البلدان  كل  يف  املنشآت  ذها  تنفِّ التي  العمليات  يف 
الطاقة واملواد اخلام واملامرسات  الكفاءة يف استخدام  تعزيز  خالل 
األبعاد  املبادرة  وتتناول  اخلرضاء.  التكنولوجيات  وتطبيق  املبتكرة 
أساس  عىل  يقوم  الدعم  متبادل  مثلَّث  يف  املستدامة  للتنمية  الثالثة 
اعتبارات بيئية ويدعم التنمية االقتصادية التي حتدث نتيجة األخذ 
استخدام  يف  الكفاءة  من  بمزيد  تتَّسم  للبيئة  صديقة  بمامرسات 
املوارد. ويف الوقت ذاته، يشمل املرشوع معايري الصحة والسالمة 
صعيد  عىل  التحويلية  الصناعات  يف  واملامرسات  والسياسات 
وكانت  املستدامة.  للتنمية  االجتامعية  اجلوانب  ل  تشكِّ التي  العامل 
برنامج  استهالل  شكٍّ  دون   2012 عام  يف  املبادرة  منجزات  أبرز 

الصناعة اخلرضاء )انظر اإلطار(.

اخلرضاء  الصناعة  هنج  لتقديم  الفرصة  اليونيدو  واغتنمت   
الذي تتَّبعه يف عدد من املنتديات طوال السنة. ففي كانون الثاين/

استخدام  حيث  من  وكفاءة  نظافة  أكثر  إنتاج  برنامج  مت  قدَّ يناير 
املوارد يف مؤمتر دويل ُعقد يف براغ بمناسبة افتتاح الرئاسة التشيكية 
خارطة  واعتامد   2014-2012  PREPARE األوروبية  للشبكة 
منتدى  ويف  أوروبا.  يف  املوارد  استخدام  يف  الكفاءة  نحو  طريق 
نيسان/ يف  استكهومل  يف  ُعقد  الذي  املستدامة  للتنمية  الرشاكة 

الصناعية  واملامرسات  للسياسات  عرضًا  اليونيدو  مت  قدَّ أبريل، 
األربعني  السنوية  الذكرى  بمناسبة  املنتدى  عقد  وكان  اخلرضاء. 
ملؤمتر األمم املتحدة املعني بالبيئة البرشية، الذي ُعقد يف استكهومل 
يف عام 1972. وُعقدت املائدة املستديرة األوروبية اخلامسة عرشة 
بريغينتس،  يف  أيار/مايو  يف  املستدامني  واإلنتاج  االستهالك  حول 
يقابالن  املستدامان  واإلنتاج  »االستهالك  شعار  حتت  النمسا، 
رشيكًا  اليونيدو  كانت  أيار/مايو،  يف  أخرى  ومرة  الصناعة«. 
اإليكولوجية  للشؤون  اخلامس  الدويل  نيفسكي  مؤمتر  يف  رسميًا 
الذي ُعقد يف سانت بيرتسبورغ، االحتاد الرويس، وكان موضوعه 
م ممثِّلو اليونيدو كلمًة  األساس اإليكولوجي للتنمية املستدامة. وقدَّ

موضوعيًة وأداروا مناقشة مائدة مستديرة حول إدارة املياه.
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 ‘‘إّننا نتطّلع إىل نتائج ملموسة 
يتمّخض عنها مؤمتر ريو، ولعّل هذه واحدة 
من أهم املبادرات.’’
يانس بوتوتشنيك، املفوّض األوروبي لشؤون البيئة

٭  يف أثناء مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، الذي عُقد يف ريو دي جانريو، الربازيل، استهلّت اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة مبادرةً مشرتكًة جديدةً هي برنامج الصناعة اخلضراء. والغاية من الربنامج هي أن تدفع بالتقدّم القابل للقياس حنو الصناعة 
اخلضراء واحلرص على أن حتظى ثورة الصناعة اخلضراء الناشئة ما تستحقه من املكانة واالهتمام والتالحم يف دوائر السياسة. 
الصناعة  العمل يف جمال  وتركيز  وتعبئة  لتحفيز  متعدّدين  مصلحة  أصحاب  بني  املستوى  عالية  لشراكة  إطار  عن  عبارة  والربنامج 
على  منها  ليحصل  املدني  اجملتمع  من  ومنظمات  دولية  ومنظمات  أعمال  ومؤسسات  حكومات  جيمع  وهو  العامل.  حول  اخلضراء 
التزامات ملموسة ولكي يشجّع ختضري الصناعات القائمة واستحداث صناعات خضراء جديدة إلنتاج السلع واخلدمات. وهو يدعو إىل 
تعزيز الكفاءة يف استعمال الطاقة واملواد اخلام والعناية يف استعمال موارد املياه واإلدارة اآلمنة للمواد الكيميائية يف عمليات التصنيع 
واخلدمات. ويسهم الربنامج يف توفري تنمية صناعية أكثر نظافة وتنافسية يف آن واحد ويساعد على التخفيف من التلوّث ومن االعتماد 

على االستعمال غري املستدام للموارد الطبيعية.  

وترتاوح العضوية يف الربنامج من حيث احلجم بني منشآت صغرية ومتوسطة – ومنها مثالً Cambodia Modern Rattan – وشركات 
متعدّدة اجلنسيات مثل شركة النفط والغاز الفرنسية .Total S.A. وشارك يف استهالل الربنامج ممّثلون عن مؤسسات أعمال أعضاء، 
الدامنركية  احليوية  التكنولوجيا  وشركة  اجلنسيات  املتعدّدة  مايكروسوفت  وشركة   Broad Group الصينية  التصنيع  شركة  منها 
Novozymes A/S، إىل جانب وزراء من حكومات شريكة يف املبادرة ومنها بولندا والسويد وسرياليون. ويف هناية العام بلغ أعضاء 

الربنامج 122 عضواً - يتكوّن أكثر من نصفهم من مؤسسات أعمال – ولكن هذا العدد يزداد يوماً بعد يوم.

 ‘‘إّننا نالحظ أيضًا الدورَ الفعّال الذي هنضت به اليونيدو يف مؤمتر 
 ريو + 20، وال سيما عندما استَهلّت برنامج الصناعة اخلضراء. 
وإزاء ما نواجه من حتدّيات يف جمال الطاقة والبيئة، فإنّ النهوض بنموذج 
جديد للنمو، ينطوي على تنمية مستدامة حقاً، يبدو يف الواقع مبثابة 
ضرورة. وحنن نؤمن بدور اليونيدو يف ترويج األخذ هبذا النموذج.’’ 
بيان ممّثل فرنسا يف الدورة األربعني جمللس التنمية الصناعية
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البلدان  يف  البرشية  الصحة  عىل  بالسموم  ث  التلوُّ أثر  وكان   
الدويل  املؤمتر  يف  اليونيدو  به  مت  تقدَّ عرض  موضوع  هو  النامية 
بياّلجو  ُعقد يف  الذي  النامية،  البلدان  املوروث يف  ث  بالتلوُّ املعني 
يف  مجعت  قد  املعروضة  البيانات  وكانت  متوز/يوليه.  يف  بإيطاليا، 
دولية  منظمة  وهي  بالكسميث،  مؤسسة  مع  تعاوين  جهد  إطار 
اء  جرَّ الصحة  عىل  السلبية  اآلثار  بتخفيض  وهتتم  الربح  تبتغي  ال 
من  أكثر  املؤسسة  أجرت   ،2009 عام  ومنذ  بالسموم.  ث  التلوُّ
يف  املناقشات  زت  وركَّ بلدًا.   47 يف  ثة  ملوَّ ملواقع  تقييم   1  500
وآثاره  املوروث  ث  للتلوُّ ي  للتصدِّ عاملي  حتالف  عىل  أيضًا  املؤمتر 

عىل الصحة البرشية يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.

جديدة  رشاكة  اليونيدو  عقدت  األول/أكتوبر،  ترشين  ويف   
عة  املتفرِّ والرشكة   Carlsberg Group الدانمركية  ة  اجلعَّ رشكة  مع 
عنها Baltika Breweries، وهي أكرب رشكة برية يف االحتاد الرويس. 
الرويس،  االحتاد  يف  نوعها  من  األوىل  وهي  الرشاكة،  هذه  ومتثِّل 
املرتقب  ومن  البيئية.  االستدامة  بخصوص  جديد  تفكري  أسلوب 
أن تفيض إىل فوائد بيئية بتخفيض استهالك املوارد الطبيعية واحلدِّ 
وسلسلة  اجلعة  معامل  من  الدفيئة  غازات  وانبعاثات  ث  التلوُّ من 
اإليكولوجي  النظام  ذاته عىل حتسني  الوقت  والعمل يف  توريدها، 

الزراعي والنظم املائية.

أوروبا  وجامعة  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  مع  وبالتعاون   
لليونيدو  التابع  القدرات  تنمية  َعقد معهد  بودابست،  الوسطى يف 
م نحو  دورة دراسية صيفية حول موضوع »الصناعة اخلرضاء: التقدُّ

صناعة املستقبل« )انظر الفصل اخلامس(.

اإلنتاج األنظف

شهد برنامج املركز الوطني لإلنتاج األنظف، املشرتك بني اليونيدو 
عام  يف  جديدين  مركزين  انضامم  للبيئة،  املتحدة  األمم  وبرنامج 
2012، بحيث بلغ جمموع عدد املراكز حول العامل 51 مركزًا.)12(  
يف  االقتصادية  للشؤون  الدولة  أمانة  من  املايل  الدعم  وبفضل 
سويرسا وبالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الصناعة يف إندونيسيا، 
إنتاج صناعي  يستهدف طرائق  اليونيدو مرشوعًا جديدًا  استهلَّت 
أنظف وأكثر كفاءة من حيث استهالك املوارد يف قطاعات املنتجات 

االحتاد الرويس واألردن وأرمينيا وألبانيا وإثيوبيا وإكوادور وإندونيسيا   )12(  
دة القوميات(  وأوزبكستان وأوغندا وأوكرانيا والربازيل وبلغاريا وبوليفيا )دولة - املتعدِّ
واجلزائر  األسود  واجلبل  وزمبابوي  ورومانيا  ورواندا  األخرض  والرأس  وتونس  وبريو 
الوس  ومجهورية  كوريا  ومجهورية  املتحدة  تنزانيا  ومجهورية  التشيكية  واجلمهورية 
الديمقراطية الشعبية ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ومجهورية مولدوفا وجنوب 
أفريقيا ورسي النكا والسلفادور وسلوفاكيا والسنغال ورصبيا والصني وغواتيامال وفييت 
واملغرب  ومرص  ولبنان  وكينيا  وكولومبيا  وكوستاريكا  وكوبا  وكمبوديا  وكرواتيا  نام 

واملكسيك وموزامبيق ونيكاراغوا واهلند وهنغاريا وهندوراس. 

إندونيسيا.  يف  واملرشوبات  واألغذية  والكيميائيات  املعدنية 
ويتناول املرشوع توسيع الربنامج الوطني إلنتاج أكثر نظافة وكفاءة 
متاشيًا  األنظف  اإلنتاج  تطبيق  ليشمل  املوارد  استخدام  حيث  من 
مع منهجية اليونيدو. كام شاركت أمانة الدولة للشؤون االقتصادية 
أوكرانيا.  يف  األنظف  لإلنتاج  جديد  مركز  إنشاء  يف  سويرسا  يف 
البيئي  الكفاءة واإلنتاجية واملنافسة واألداء  واهلدف منه هو تعزيز 
لدى الرشكات يف أوكرانيا، وال سيام املنشآت الصغرية واملتوسطة، 

من خالل إنتاج أكثر نظافة وكفاءة من حيث استخدام املوارد.

الدولية  والوكالة  اليونيدو  خطت  أيلول/سبتمرب،  ويف   
للطاقة الذرية يف فيينا خطوة أخرى يف سبيل تعزيز التعاون يف عدد 
ة  من املجاالت، وال سيام يف جمال اإلنتاج الصناعي األنظف. وثمَّ
الوكالة  التقني يف  التعاون  إدارة  تعاون وقَّعه كل من رئيس  اتفاق 
واملدير اإلداري املسؤول عن شعبة وضع الربامج والتعاون التقني 
أن  املنظمتني  اليونيدو، حيث يمكن بموجب االتفاق لكل من  يف 
تستخدم شبكات املنظمة األخرى وكذلك املراكز الوطنية لإلنتاج 
األنظف لدى اليونيدو يف خمتلف البلدان لتقاسم املعلومات بشأن 
الصناعي  اإلنتاج  عمليات  يف  النووية  لألساليب  التقنية  الفوائد 
د االتفاق اهتاممًا مشرتكًا يف ترويج التكنولوجيات  األنظف. وجيسِّ
البلدان  مساعدة  ويف  الصناعية  التطبيقات  أجل  من  األنظف 
التنمية املستدامة. وبإمكان التكنولوجيا النووية  النامية عىل حتقيق 
املواد  من  طائفة  ومعاجلة  بتحليل  الصناعة  ختضري  يف  تسهم  أن 
وغريها  اإللكرتونية  احلزمة  تكنولوجيا  وُتستخدم  الصناعية. 
الرصف  مياه  معاجلة  يف  واسع  نطاق  عىل  النووية  التطبيقات  من 
عن  للكشف  اإلشعاعية  املقتفيات  استعامل  يمكن  بينام  الصحي، 

ث الصناعي وتعقبُّه. التلوُّ

الكيميائي  اإلجيار 

الصناعة بدور هام يف االقتصاد  الكيميائية يف  املواد  يسهم استعامل 
السواء.  عىل  واإلنسان  البيئة  عىل  ضار  أثر  له  يكون  قد  ولكن 
كان  وملا  اخلطرة،  النفايات  به يف  بأس  بنصيب ال  الصناعة  وتسهم 
التصنيع يشمل مساحات متزايدة يف العامل فقد ارتفعت كمية املواد 
الكيميائية املستخدمة يف العمليات الصناعية ارتفاعًا كبريًا. ومن ثمَّ 
اإلجيار  إنَّ مفهوم  للمشكلة.  الكيميائي حالًّ مستدامًا  اإلجيار  يوفِّر 
التي تؤدِّهيا  الوظائف  الكيميائية  املواد  يبيع منتج  الكيميائي، حيث 
هذه املواد بدالً من بيع حجم معنيَّ من املادة بالذات، ليس مفهومًا 
فئة  جانب  من  إالَّ  سنوات  عرش  قبل  ُيامَرس  يكن  مل  ولكنه  جديدًا 
حمدودة من الرشكات، ال سيام يف صناعة الطالء. ومل يتَّخذ املجتمع 
الدويل، حتى مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف عام 2002، 
ف فيها بأساليب  أيَّ خطوات لضامن إنتاج املواد الكيميائية والترصُّ
وبعد  والبيئة.  البرشية  الصحة  عىل  الضارة  آثارها  من  باحلدِّ  كفيلة 
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سنة عىل ذلك، تمَّ إرساُء النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد 
النهوض  يف  طويل  باع  وأملانيا  النمسا  من  لكل  وكان  الكيميائية. 
رشعت   2004 عام  ويف  الكيميائية،  للمواد  اآلمن  باالستعامل 

اليونيدو والنمسا بتنفيذ عدد من مشاريع دعم اإلجيار الكيميائي.

ويف عام 2010، ُأعلن عن جائزة لإلجيار الكيميائي، أعقبتها   
جائزة أخرى يف عام 2012، شارك يف تنظيمها اليونيدو والوزارة 
االحتادية النمساوية للزراعة والغابات والبيئة وإدارة املياه والوزارة 
النووية.  والسالمة  الطبيعة  عىل  واحلفاظ  للبيئة  األملانية  االحتادية 
اخلرضاء  الصناعة  هنج  أيضًا  د  جتسِّ وهي   - اجلائزة  من  والغرض 
وتشجيع  عامليًا  الكيميائي  اإلجيار  شأن  إعالء  هو   - اليونيدو  يف 
باملامرسات  اعرتاف  أيضًا  وهي  املفهوم؛  هلذا  املبتكرة  التطبيقات 
هلا.  والرتويج  ونرشها  الكيميائي  اإلجيار  تنفيذ  أنشطة  يف  الفضىل 
وقد جرت مراسم تقديم اجلائزة يف حزيران/يونيه يف فرانكفورت، 

م ما جمموعه 13 جائزة من خمتلف الفئات. أملانيا، حيث ُقدِّ

إدارة املياه

م يف عام 2012 يف مشاريع يف االحتاد الرويس وتونس  استمرَّ التقدُّ
يف  مرشوعان  بنجاح  واسُتكمل  واملغرب.  ومرص  وكمبوديا 
املكسيك وهندوراس يف أثناء العام )انظر اإلطار( وأفىض املرشوع 
فرياكروز.  والية  يف  التمويل  ذايت  مرشوع  وضع  إىل  املكسيك  يف 
واالقتصاد  املياه  بعنوان  منشور  يف  هندوراس  مرشوع  وُعرض 
األخرض: جوانب تطوير القدرات، نرشته جلنة األمم املتحدة املعنية 
معارض  أهمِّ  أحد   ،IFAT معرض  يف  توزيعه  وبدأ  املائية  باملوارد 
العامل التجارية إلدارة املياه ومياه الرصف والنفايات واملواد اخلام، 

الذي ُعقد يف أيار/مايو يف ميونيخ، أملانيا.

اليونيدو منهجيًة خاصًة ملساعدة  ويف عام 2000، وضعت   
والعمل  التنافسية  قدرهتا  زيادة  عىل  النامية  البلدان  يف  املنشآت 
نقل  ى  ُيسمَّ ما  الصارمة  البيئية  املعايري  تلبية  عىل  نفسه  الوقت  يف 
التكنولوجيا البيئية. وقد اسُتهلِّت هذه املنهجية أوالً يف حوض هنر 

رت التجربة يف عدد من النقاط الساخنة الصناعية  الدانوب، وتكرَّ
املقبلة  لألجيال  املائية  املوارد  محاية  إىل  ترمي  وهي  العامل،  حول 
بتخفيض طرح النفايات الصناعية السائلة يف املياه الدولية. وُتطبَّق 
ث  التلوُّ مواقع  لتقييم  كمبوديا  يف  الساخنة  النقاط  منهجية  حاليًا 
الوس  مجهورية  أيضًا  يعرب  الذي  ميكونغ  هنر  حوض  يف  اهلامة 
الديمقراطية الشعبية وتايلند والصني وفييت نام وميانامر. وهيدف 
املرشوع إىل حتسني جودة مياه هنر ميكونغ واحلدِّ من األثر السلبي 
لالنبعاثات الصناعية والنفايات املطروحة. وسوف تعمد اليونيدو 
الصغرية  واملنشآت  املحلية  الصناعات  أصحاب  تدريب  إىل 
منهجية  عىل  ث  للتلوُّ ساخنة  نقاط  بوصفها  دة  املحدَّ واملتوسطة 
املتاحة  التكنولوجيات  بأفضل  باألخذ  البيئية،  التكنولوجيا  نقل 
باإلدارة  اخلاصة  والنظم  واملحاسبة  البيئية  املامرسات  وأفضل 
وعندما  للرشكات.  االجتامعية  املسؤولية  مبادئ  جانب  إىل  البيئية 
املسؤولة يف كمبوديا من  اهليئات  ن  يمكِّ املرشوع، سوف  ُيستكمل 
اختاذ قرارات بشأن تدابري التخفيف لتخفيض الضغط الناجم عن 

أنشطة اإلنسان عىل موارد املياه.

البيئة  مرفق  من  مايل  دعم  وبفضل   ،2009 عام  ويف   
نقل  مبادرة  نطاق  من  اليونيدو  عت  وسَّ إيطاليا،  وحكومة  العاملية 
املتوسط من أجل  البحر  بيئيًا لتشمل جنوب  السليمة  التكنولوجيا 
القائمة  الصناعات  يف  أنظف  تكنولوجيا  واعتامد  بنقل  النهوض 
نقل  بعنوان   ،2012 عام  يف  ُنرش  مفيد،  كتيِّب  ة  وثمَّ املنطقة.  يف 
التكنولوجيا السليمة بيئيًا يف منطقة جنوب البحر املتوسط، يصف 
املنهجية يف  تنفيذ هذه  أثناء  اليونيدو  قتها  التي حقَّ اإلجيابية  النتائج 

ثالثة بلدان: تونس ومرص واملغرب.

ضية  ودفع نجاح منهجية نقل التكنولوجيا السليمة بيئيًا باملفوَّ  
األوروبية إىل املوافقة عىل برنامج جديد )SWITCH-Med( يرمي إىل 
مساعدة البلدان املستهدفة يف منطقة جنوب البحر املتوسط التي هي 
جزء من اآللية األوروبية للجوار والرشاكة - وهي األردن وإرسائيل 
فلسطني  ودولة  وتونس  السورية  العربية  واجلمهورية  واجلزائر 
الوكالة  اليونيدو  تكون  بحيث   - واملغرب  ومرص  وليبيا  ولبنان 

 ‘‘التلوّث ال حيمل جواز مرور، 
وهو حيدث يف أيّ مكان ويؤّثر يف مكان آخر.’’

كانديه ك. يومكيال، املدير العام لليونيدو
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الرائدة ومقدار التمويل 17 مليون يورو. ويرمي برنامج االستهالك 
نحو  املتوسط  اقتصادات  يف  ل  حتوُّ إحداث  إىل  املستدامني  واإلنتاج 

أنامط االستهالك واإلنتاج املستدامني واالقتصاد األخرض.

ويف مواقع أخرى يف حوض املتوسط، شاركت اليونيدو بدور   
العامل  السادس للمياه، وهو أكرب ملتقى يف  العاملي  املنتدى  ال يف  فعَّ
حول موضوع املياه، وقد ُعقد يف مرسيليا، فرنسا، يف آذار/مارس. 
ج ملبادرة الصناعة اخلرضاء  وأتاح املنتدى فرصة لليونيدو لكي تروِّ
بني رؤساء الدول أو احلكومات ومفويض االحتاد األورويب ووزراء 
حكومات 145 بلدًا. وقد شارك مدير فرع اإلدارة البيئية يف اليونيدو 
كعضو خبري يف مائدتني مستديرتني عىل مستوى الوزراء. وأسهمت 
التقرير  من  املعارف(  )قاعدة  الثاين  املجلد  من  فصلني  يف  اليونيدو 
الرابع عن تنمية املياه يف العامل بعنوان إدارة عدم اليقني واملخاطر يف 
موارد املياه الذي صدر أثناء املنتدى. وتناول الفصالن الصلة العاملية 
بني الطاقة واملياه إىل جانب املياه العذبة من أجل الصناعة. وُعيِّنت 
جلنة األمم املتحدة املعنية باملوارد املائية والربنامج العاملي لتقييم املياه 
تنمية  التقرير اخلامس عن  الرائدة يف إعداد  الوكالة  اليونيدو بمثابة 
املياه يف العامل. واستعدادًا هلذا النشاط، نظَّمت اليونيدو حلقة عمل 
التقرير  تسلسل  مرشوع  وإعداد  ملناقشة  الثاين/نوفمرب  ترشين  يف 

وجدول املحتويات املرشوح.

املياه يف  إدارة  املستفيدة من خدمات  اجلهات األخرى  ومن   
لتيار  الكبري  البحري  اإليكولوجي  النظاُم   2012 عام  يف  اليونيدو 
وقد  املكسيك.  خلليج  الكبري  البحري  اإليكولوجي  والنظام  غينيا 
غينيا  لتيار  اإليكولوجي  النظام  موارد  يف  تتشارك  بلدًا   16 طلب 
عمل  خطة  وضع  معها،  الرشيكة  الوكاالت  ومن  اليونيدو  من 
له  اسرتاتيجية. واملرشوع جهد يقوم عىل النظام اإليكولوجي، يموِّ
مرفق البيئة العاملية، ملساعدة البلدان املجاورة للنظام اإليكولوجي 
باسرتجاع  املوارد  واستدامة  البيئية  االستدامة  لتحقيق  غينيا  لتيار 
وختفيض  املتدهورة  املوائل  واستصالح  املستنزفة  األسامك  مصائد 
نظَّمت  أيار/مايو  ويف  السفن.  ومن  األرض  من  اآليت  ث  التلوُّ
غينيا  بتيار  املعنية  تة  املؤقَّ اللجنة  بشأن  وزاريًا  مؤمترًا  اليونيدو 
عام  هناية  يف  املرشوع  واسُتكمل  دائمة.  هيئة  إنشاء  نحو  كخطوة 
بتحليل  اليونيدو  قامت  الوزاري،  للمؤمتر  واستعدادًا   .2012
بتيار  املعنية  اللجنة  إلنشاء  واملؤسسية  القانونية  للخيارات  شامل 
بيئية  هيئة  وهو  البيئي،  القانون  معهد  مع  الوثيق  بالتعاون   غينيا 
ال تبتغي الربح وال الدعوة وإنام تقوم بإجراء بحوث وتصدر طائفة 

من املنشورات.

يف  الكبري  البحري  اإليكولوجي  النظام  مرشوع  أحرز  وقد   
رشكائها  مع  اليونيدو  وتعمل  به،  بأس  ال  مًا  تقدُّ املكسيك  خليج 

٭  تراجَع، طوال السنوات األربع املاضية، التلوّث البيئي الناجم عن الصناعات القائمة على ضفاف ريو بالنكو مشال غرب هندوراس 
بينما قلّصت هذه الصناعات من تكاليفها اجلارية. وساعدت منهجية نقل التكنولوجيا البيئية  اليت تنهض هبا اليونيدو ثالث شركات 
مستهدفة – شركة لتجهيز الدواجن وشركتان للنسيج – على اعتماد ممارسات خضراء مستدامة برهنت على أنّ ختفيض التلوّث 
الناجم عن النفايات السائلة ميكن أن يفضي إىل ختفيض التكاليف. وكان هدف مشروع اليونيدو، الذي استُكمل يف عام 2012 وجرى 
متويله يف إطار صندوق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، إدخال املمارسات الفضلى يف إدارة املياه الصناعية وخفض التلوّث. وكانت 
أوىل اخلطوات أن جاء مدير املركز الوطين لإلنتاج األنظف يف هندوراس إىل فيينا للتدرّب على منهجية نقل التكنولوجيا البيئية. وكانت 
اخلطوة التالية أن عمد هذا املركز إىل تنظيم حلقات عمل تدريبية خبصوص هذه املنهجية شارك فيها 50 خبرياً من الشركات الثالث 
املعنية، ومشلت مقدّمة يف قاعة الفصل وأخرى يف عني املكان بشأن األساليب اجلديدة. وتلّقى أكثر من 200 2 من العاملني يف الشركات 

الثالث تدريباً على االستخدام املستدام للمياه، ممّا له أثر أوسع على ما ال يقّل عن 25 من اجملتمعات احمللية اجملاورة.

وأفضى املشروع إىل ختفيض بنسبة 7.5 يف املائة يف استهالك املياه يف الشركات الثالث، ممّا أتاح املزيد من املياه للمجتمعات القائمة 
على ضفاف النهر. كما أفضى إىل خفض استهالك الطاقة يف مصانع املعاجلة يف شركيت النسيج بنسبة 20 يف املائة وخفض تركيز 
األمالح يف النفايات السائلة إىل النصف حبيث أصبحت ضمن املستويات املقبولة. وأعيد استعمال النفايات السائلة املعاجلة يف ري 
حماصيل الكتلة األحيائية. وخّفضت منشأة جتهيز الدواجن من الطلب األحيائي الكيميائي على األكسجني بنسبة 55 يف املائة. ويف ظّل 

استثمار جمموعه 000 130 دوالر، من املرتقب أن حتّقق الشركات الثالث وفورات سنوية مبقدار 000 90 دوالر.
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املتحدة بغية وضع مرشوع متابعة  يف كل من املكسيك والواليات 
ملواصلة العمل بعد تاريخ االنتهاء املخطط له يف هناية عام 2013.

يف  النروجيية  السفارة  له  متوِّ السودان،  يف  مرشوع  إطار  ويف   
البحرية  للبحوث  النروجيي  املعهد  مع  اليونيدو  تتعاون  اخلرطوم، 
الثروة  البحرية املتجددة - وخصوصًا  بشأن عملية مسح للموارد 
البحر  عىل  املطلَّة  الدولة  هذه  يف   - والصدفيات  األسامك  من 
األمحر. وسوف تساعد نتائج املسح عىل تنويع اقتصاد البلد بتوفري 
احلرفية  البحرية  األسامك  مصائد  تطوير  أجل  من  معارف  قاعدة 

الصناعية. وشبه 

نقل  مشاريع  من  آخر  مرشوع  اهتامم  حمور  الفولغا  وهنر   
ث  تلوُّ ختفيض  إىل  هيدف  وهو  اليونيدو  يف  البيئية  التكنولوجيا 
مجهورية  حكومة  من  طلبًا  أيضًا  اليونيدو  ت  وتلقَّ الصناعي.  املياه 
التكنولوجيا  لنقل  مرشوع  إلقامة  الرويس،  االحتاد  يف  ترتستان، 
بات املرتاكمة يف اخلزانات املقامة عىل  البيئية من أجل جتريف الرتسُّ
األول/ ترشين  ويف  البيئة.  يراعي  نحو  عىل  وروافده  الفولغا  هنر 
 Baltika ة  اجلعَّ مصانع  مع  تفاهم  رة  مذكِّ اليونيدو  وقَّعت  أكتوبر 
بيئيًا يف صناعة اجلعة ضمن االحتاد  سعيًا إىل إجياد حلول مستدامة 
العام  القطاعني  بني  رشاكة  مرشوع  إعداد  اآلن  وجيري  الرويس. 
البيئية  البصمة  لتخفيف  العاملية  البيئة  مرفق  من  بتمويل  واخلاص 
ة وصناعات األغذية عىل امتداد سلسلة التوريد. اء مصانع اجلعَّ جرَّ

العاملي  العمل  طليعة  يف  اليونيدو  كانت  التسعينيات،  ومنذ   
استخدامه  الكفِّ عن  ثمَّ  الزئبق ومن  استخدام  احلدِّ من  يف سبيل 
يف أنشطة تعدين الذهب بالوسائل احلرفية وعىل نطاق ضيِّق. وتأيت 
مشاكل  أسوأ  مة  مقدِّ يف  احلرفية  بالوسائل  الذهب  تعدين  مشكلة 
مؤسسة  به  تقوم  جرد  يف  جاء  ما  وفق  العامل،  يف  بالسموم  ث  التلوُّ
بالكسميث بالتعاون مع اليونيدو والصليب األخرض السويرسي. 
األورويب  االحتاد  له  يموِّ الذي  العاملي  اجلرد  مرشوع  خطا  وقد 
يف  قني  املحقِّ تدريب  تمَّ  حيث   2012 عام  يف  واسعة  خطوات 
املنظمة ضالعة إىل حدٍّ كبري  املناطق. ويف عام 2012، كانت  مجيع 
أجل  من  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  يقودها  التي  املفاوضات  يف 
البيئة  مرفق  ل  يموِّ بينام  الزئبق،  بشأن  دوليًا  ملزمة  معاهدة  وضع 
العاملية مشاريع للمساعدة يف حتضري البلدان لبدء نفاذ املعاهدة، بام 
يف ذلك مرشوع إلدخال تدابري ترمي إىل تقليل كميات الزئبق التي 
إكوادور  يف  احلرفية  بالوسائل  الذهب  تعدين  عمليات  من  تنطلق 
وبريو، ومرشوع آخر لتحسني الصحة والبيئة يف جمتمعات تعدين 
والنهوض  الزئبق  انبعاثات  بتخفيض  احلرفية  بالوسائل  الذهب 
ومايل.  والسنغال  فاسو  بوركينا  يف  السليمة  الكيميائية  باإلدارة 
وهنالك  ديفوار  كوت  أجل  من  جديد  مرشوع  باملوافقة  وحظي 
يف  يشارك  بالفرنسية،  الناطقة  أفريقيا  بلدان  يف  ُقدمًا  يسري  مرشوع 
اإلعداد  قيد  مرشوعان  ة  وثمَّ العاملية.  للبيئة  الفرنيس  املرفق  متويله 

يف الفلبني ونيجرييا.

أبعد  هو  ما  إىل  يمتدُّ  للمنظمة  التابع  الزئبق  برنامج  أنَّ  بيد   
من قطاع التعدين عىل نطاق حمدود. ففي عام 2012، متَّت املوافقة 
إىل  يرمي  الصني  لصالح  العاملية  البيئة  مرفق  له  يموِّ مرشوع  عىل 
قدرها  بميزانية  الزنك  صاهرات  من  الزئبق  انبعاثات   خفض 
من  املشرتك  التمويل  من  به  بأس  ال  قدرًا  تشمل  دوالر  ماليني   5
كيانات وطنية، يف حني هنالك مرشوع آخر قيد اإلعداد يف منغوليا 

ي لنفايات الزئبق. للتصدِّ

ز عىل التكنولوجيا  وشهد عام 2012 أول مركز لليونيدو يركِّ  
أقامته  الذي  النانوية،  للتكنولوجيا  الدويل  املركز  ويتناول  النانوية. 
تطوير  اإلسالمية،  إيران  مجهورية  حكومة  من  بمبادرة  اليونيدو 
السائلة.  والنفايات  املياه  صناعة  يف  وتطبيقها  النانوية  التكنولوجيا 
عىل  ينشط  سوف  الكامل  التشغيل  حيِّز  املركز  يدخل  وعندما 
بنقل  ينهض  وسوف  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  املستويات 
االجتامع  وعقد  النامية.  البلدان  مع  املعارف  وتقاسم  التكنولوجيا 
األول/ديسمرب  كانون  يف  طهران  يف  اجلديد  اليونيدو  ملركز  األول 
يف  النانوية  التكنولوجيا  تطبيق  يف  والفرص  يات  التحدِّ حول 
من  ممثِّلون  املشاركني  بني  من  وكان  السائلة.  والنفايات  املياه  جمال 
هندسة  جمال  يف  الضالعة  واجلامعات  البحوث  ومراكز  الرشكات 

املياه والنفايات السائلة.

احلصول على الطاقة النظيفة 
الستخدامها يف أغراض إنتاجية

املتجدّدة الطاقة 

الطاقة  لربنامج  خاصة  بصفة  ناجحة  املستعرضة  السنة  كانت 
بحافظة  السنة  اليونيدو  وأهنت  املنظمة.  به  تنهض  الذي  دة  املتجدِّ
بلدًا.   40 شملت  دوالر،  مليون   62 جمموعها  بلغ  دة  متجدِّ طاقة 
حني  يف  الكامل  التنفيذ  مرحلة  دة  متجدِّ طاقة  مرشوع   15 ودخل 

هنالك 20 مرشوعًا قيد اإلعداد.

عىل  األوىل  بالدرجة   2012 عام  يف  اليونيدو  تركيز  وكان   
دة، والنهوض بنامذج  الشبكات الصغرية القائمة عىل الطاقة املتجدِّ
األعامل املبتكرة من أجل املناطق املوصولة/غري املوصولة بالشبكة 
دة من أجل التطبيقات الصناعية. واعتمدت املنظمة  والطاقة املتجدِّ
دة لالستعامالت اإلنتاجية،  هنجًا ثالثي املسالك: نرش الطاقة املتجدِّ
التطبيقات  يف  الكربون  املنخفض  الطاقة  استعامل  أنامط  وتشجيع 
التقنية  القدرات  وتعزيز  واملتوسطة،  الصغرية  للمنشآت  الصناعية 
دة واستخدامها. وسوف  املحلية إلنتاج تكنولوجيات الطاقة املتجدِّ
لدى  دة  املتجدِّ للطاقة  اجلديدة  االسرتاتيجية  النهج يف  هذا  د  يتجسَّ

اليونيدو التي توضع حاليًا يف صيغتها النهائية.
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اتفاقًا مع وزير  ويف ترشين األول/أكتوبر، وقَّع املدير العام   
يورو،  بقيمة 1.3 مليون  التجارة والصناعة يف غانا بشأن مرشوع 
يشارك يف متويله مجهورية كوريا واليونيدو، لدعم التنمية الصناعية 
واملشاريع  األحيائي  الغاز  تكنولوجيا  ولتشجيع  غانا  يف  اخلرضاء 
غانا  حكومة  اعتامد  عقب  ذلك  وجاء  املستدام.  النمو  أجل  من 
الطاقة  مسامهة  زيادة  هبدف   2011 لعام  دة  املتجدِّ الطاقة  لقانون 
مزيج  من  املائة  يف   10 إىل  املائة  يف   0.01 من  دة  املتجدِّ احلديثة 
نقل  املقرتح  الكهرباء بحلول عام 2020. ويشمل املرشوع  توليد 
وسيكون  غانا.  إىل  كوريا  مجهورية  من  األحيائي  الغاز  تكنولوجيا 
نطاق  عىل  األحيائي  الغاز  مصانع  جمال  يف  رائد  مرشوع  بمثابة 
القيمة  سلسلة  امتداد  عىل  واملنشآت  األعامل  تنمية  ودعم  صناعي 
البحوث.  ومؤسسات  الطاقة  دي  ومزوِّ املزارعني  بني  ما  والرتابط 
لرشكات  األجل  الطويل  التقني  الدعم  إىل  أيضًا  املرشوع  ويتطلَّع 
ه املدير العام  الغاز األحيائي يف البلد. ويف أثناء مراسم التوقيع، نوَّ
لليونيدو باهلدف الرئييس للمرشوع من حيث إنَّه يوفِّر »إطارًا متينًا 
وسلياًم من الناحية التقنية من أجل محلة أوسع نطاقًا وأرسع وترية 
للنهوض بتكنولوجيات الغاز األحيائي يف غانا ويف منطقة اجلامعة 
املرشوع  ذ  ينفَّ وسوف  ككل.«  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
يف  والكفاءة  دة  املتجدِّ للطاقة  اإلقليمي  املركز  مع  الوثيق  بالتنسيق 

أفريقيا،  غرب  لدول  االقتصادية  للجامعة  التابع  الطاقة،  استخدام 
تنهض  األحيائي،  الغاز  لتكنولوجيات  إقليمي  برنامج  تطوير  بغية 

فيه غانا بدور مركز متيز إقليمي.

ويف أماكن أخرى يف أفريقيا، أفلحت اليونيدو يف تشجيع مدِّ   
جلهود  دعاًم  غامبيا  يف  دة  املتجدِّ الطاقة  عىل  تقوم  صغرى  شبكات 
غامبيا  يف  الطاقة  قطاع  ويتَّسم  األرياف.  كهربة  إىل  الرامية  البلد 
الكبري  واالعتامد  احلديثة  الطاقة  خدمات  عىل  احلصول  بمحدودية 
والوقود  التقليدية  األحيائية  الكتلة  وقود  عىل  الكهرباء  توليد  يف 
له  يموِّ الذي  املرشوع  ويسعى  السواء.  عىل  املستورد  األحفوري 
مرفق البيئة العاملية إىل ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة بتطوير بيئة 
سوقية من شأهنا حتفيز االستثامرات يف الشبكات الصغرى القائمة 
تمَّ  املرشوع،  بدء  منذ  د سنة  أقلِّ من جمرَّ دة. ويف  املتجدِّ الطاقة  عىل 
كيلوواط وتوصيلها   900 بمقدار  دة  املتجدِّ الطاقة  من  إنشاء سعة 
التقنية والتجارية من  اليونيدو عىل اجلدوى  بالشبكة. وقد برهنت 
املؤسسية يف  القدرة  تعزيز  دة وساعدت عىل  املتجدِّ الطاقة  مشاريع 
البلد وعىل وضع بيئة سياساتية وقانونية من شأهنا دعم سوق طاقة 
يف  االقتصادي  النمو  حتفيز  عىل  املرشوع  يساعد  وسوف  دة.  متجدِّ
ة الفقر. وبناًء عىل نجاح  غامبيا وعىل اإلسهام يف التخفيف من حدَّ

 ‘‘الطاقة املستدامة هي 
اخليط الذهيب الذي يربط بني 

النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية 
ن العامل من  وهي مناخ وبيئة متكِّ

االزدهار.’’
بان كي مون، األمني العام لألمم املتحدة

٭  أعلن األمني العام لألمم املتحدة، بان كي مون، بعد سنة من استهالل مبادرته اليت حتمل االسم »الطاقة املستدامة للجميع«، أنّ 
كانديه ك. يومكيال، املدير العام لليونيدو، قد وافق على تعيني األمني العام إيّاه ممّثالً خاصاً له يف مبادرة »الطاقة املستدامة للجميع«، 
ورئيساً تنفيذياً للمبادرة مسؤوالً عن التخطيط هلا وتنفيذها. وسوف يشارك رئيس البنك الدويل واألمني العام نفسه يف رئاسة اجمللس 
االستشاري املنشأ حديثاً هلذه املبادرة. وقد صرّح السيد هاينتس فيشر، رئيس النمسا، مبا يلي: »إنّ الغايات البعيدة هلذه املبادرة هلا 

أمهية بالنسبة للبلدان املتقدّمة والبلدان النامية على السواء. وهذا ما جيعل املبادرة تعود بالنفع على كل البلدان يف العامل.« 
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والطاقة  للكهرباء  جديدة  اسرتاتيجية  احلكومة  وضعت  املرشوع، 
املتجددة وخطة عمل لقطاع الطاقة. 

واهلند بلد آخر ما زال فيه عدد هائل من املجتمعات الريفية   
املستعرضة،  السنة  أثناء  ويف  الطاقة.  إىل  للوصول  هلا  سبيل  ال 
بشبكات  ينهض  أحدمها  مبتكرين،  مرشوعني  اليونيدو  استهلت 
كهرمائية صغرى منخفضة املستوى بدعم تقني من اليابان، واآلخر 
يضع نامذج أعامل للنهوض بتطبيقات تدفئة وتربيد تعتمد عىل طاقة 
مائية صغرى  أجل طاقة  والتكنولوجيا من  احلرارة.  عالية  شمسية 
تنتج  التي  الكهرمائية  الطاقة  من  نمط  وهي   - املستوى  منخفضة 
الطبيعي  التدفُّق  بتسخري  الكهرباء  إىل 100 كيلوواط من  ما يصل 
توفِّر  التكنولوجي،  ر  التطوُّ رة من  املبكِّ املرحلة  ا يف  أهنَّ للمياه - مع 

د للطاقة ذي أثر ضئيل عىل البيئة.  إمكانية هائلة كمورد متجدِّ

يف  املستوى  املنخفضة  املائية  للطاقة  اهلائلة  لإلمكانية  ونظرًا   
من  التكنولوجيا  ري  مطوِّ من  بمساعدة  املرشوع،  فإنَّ  اهلند،)13( 

أو  األهنار  تيارات  املستوى  املنخفضة  املائية  الطاقة  تطبيقات  ر  تسخِّ  )13(  
تدّفقات املّد واجلزر بارتفاع 20 مرتًا أو أقّل إلنتاج الطاقة، مما يغني عن احلاجة إىل إقامة 
السدود. ومن شأن تسخري تيار النهر أو حركة املّد واجلزر الطبيعية لتوليد الكهرباء أن يوفِّر 

دة له أثر ضئيل عىل البيئة.  موردًا من موارد الطاقة املتجدِّ

اليابان، سوف يربهن عىل جدوى هذه التكنولوجيا ويعمل يف الوقت 
ا املرشوع الثاين الذي  ذاته عىل املساعدة يف بناء القدرات املحلية. أمَّ
مبادرة  فهو  الصناعة  يف  الشمسية  احلرارية  الطاقة  استخدام  ع  يشجِّ
احلرارة  العالية  التكنولوجيا  اليونيدو  تبنيِّ  وسوف  أيضًا.  جديدة 
معلومات  من  رزم  بإعداد  وتقوم  الصناعية  التطبيقات  خمتلف  يف 
التكنولوجيا. ومن شأن النرش عىل نطاق واسع أن يساعد عىل احلدِّ 
يف  والعمل  التجارية  املشاريع  إنتاجية  زيادة  ثمَّ  ومن  التكاليف  من 
الوقت ذاته عىل ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة. وكال املرشوعني 

يرمي إىل توفري املهارات وفرص العمل للسكان املحليني.

التشغيل يف كوبا يسهم يف احلدِّ من اعتامد  ة مرشوع قيد  وثمَّ  
االحتياجات  تلبية  بغية  املستورد  األحفوري  الوقود  عىل  البلد 
املتزايدة من الطاقة والعمل، يف الوقت ذاته، عىل ختفيض انبعاثات 
دة.  املتجدِّ الطاقة  الدفيئة من خالل توسيع نطاق استخدام  غازات 
عدد  يبلغ  البلد  يف  جزيرة  أكرب  ثاين  هي  كوبا  يف  الشباب  وجزيرة 
غابات  اجلزيرة  هذه  وتغطِّي  نسمة.   100  000 حوايل  سكاهنا 
وأشعة  األطليس  رياح  بوفرة  وتنعم  الصنوبر  أشجار  من  واسعة 
دة.  الشمس واملياه، ومن ثمَّ فهي حتظى باملوارد املثالية للطاقة املتجدِّ
ومرشوع اليونيدو، الذي استهل يف عام 2006، يربهن عىل اجلدوى 

٭  متّكنت جمتمعات حملية ريفية يف زامبيا من الوصول إىل الكهرباء ألول مرة بفضل قيام اليونيدو مبد ثالث شبكات صغرية تعمل 
مبوارد الطاقة املتجدّدة – الشمسية والبيولوجية واملائية – اليت ميكن اآلن استخدامها يف األنشطة املوّلدة للدخل يف جمتمعات حملية 
مستهدفة. وكان املرفق الصغري لتوليد الطاقة الكهرمائية، الذي اكتمل إنشاؤه يف عام 2012، أكرب مرفق من نوعه أنشأته اليونيدو وأول 

مرفق لتوليد الطاقة كلّفت زامبيا بإنشائه منذ السبعينات.

وشهد عام 2012 أيضاً استكمال حمطة فلطية ضوئية بقدرة 60 كيلوواط. وكان املشروع نتيجة تعاون ناجح مع حكومة زامبيا واملركز 
الدويل للمحطات الكهرمائية الصغرية وهيئة كهربة األرياف وشركة كهرباء زامبيا احملدودة. وهي تعود بالنفع على أكثر من 000 25 
نسمة إىل جانب عدد من املؤسسات العامة مبا فيها مراكز الصحة الريفية واملدارس بتحسني احلياة االجتماعية يف اجملتمعات الريفية 
يف زامبيا وتزويد األسر املعيشية ومنشآت األعمال بإمكانية أكرب للوصول إىل الطاقة. وقد أسهم املشروع يف بلوغ اهلدف 1 )القضاء على 
الفقر املدقع واجلوع( واهلدف 7 )كفالة االستدامة البيئية( من األهداف اإلمنائية لأللفية. وفتح فرص العمالة ال يف أثناء مرحلة البناء 
فحسب وإّنما أمام العمال املهرة الذين ينهضون بتشغيل املرفق. ومن املرتقب أن ختفض الشبكات الصغرية من استهالك الديزل مما 
يؤدّي إىل ختفيض 500 12 طن من ثاني أكسيد الكربون يف السنة مبا يصل جمموعه إىل 000 188 طن منه على امتداد 15 سنة. وقد 
خلق املشروع بيئة من شأهنا أن تشجّع االستثمار يف التكنولوجيات والصناعات القائمة على الطاقة املتجدّدة. وقد ُطلب من اليونيدو أن 

تكرّر هذا املشروع يف أماكن أخرى يف زامبيا ولسوف تبدأ قريباً دراسات اجلدوى بشأن ثالثة أو أربعة مواقع للطاقة املائية.
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بام  املستدامة  دة  املتجدِّ الطاقة  إلنتاج  واملالية  واالقتصادية  التقنية 
يتامشى مع اهلدف 7 )كفالة االستدامة البيئية( من األهداف اإلنامئية 
ع االستثامرات اخلاصة من  أن يشجِّ أهداف املرشوع  لأللفية. ومن 
ع األسواق القابلة  خالل صندوق إدارة املخاطر واملحاكاة وأن يشجِّ
بيئيًا، ومعايري  املستدامة  وإدارة األحراج  اقتصاديًا،  االستمرار  عىل 
تكنولوجيات  أجل  من  حمليًا  التصنيع  وقدرة  اإللزامية،  االعتامد 
تركيب  اآلن  حتى  املحرزة  م  التقدُّ خطوات  ومن  دة.  املتجدِّ الطاقة 
الريح  طاقة  لتوليد  وحمطة  كيلوواط،   50 بقدرة  أحيائية  كتلة  حمطة 
الريح  لقياس  أبراج  وأربعة  ميغاواط،   1.65 بقدرة  )الكهربائية( 
تنتج  أن  شأهنا  من  غابات  حضانة  ومزرعة  الريح  بيانات  لتدوين 
وجتري  عام.  كل  األحيائية  الكتلة  من  طن   36  000 إىل  يصل  ما 
)حرارية(  أحيائية  كتلة  مصنع  أجل  من  العطاءات  التامس  عملية 
بقدرة 3.8 ميغاواط لصناعة جتهيز اللحوم. ويف أثناء عام 2012، 
متَّت بالكامل رسملة 2.2 مليون دوالر من صندوق إدارة املخاطر 
ن من التوقيع عىل اتفاقات إقراض لثالثة  واملحاكاة، األمر الذي مكَّ
دة: مصنع تغويز بقدرة 500 كيلوواط  مشاريع رئيسية للطاقة املتجدِّ

ومرجالن جديدان للكتلة األحيائية لصناعة جتهيز اللحوم.

وُسلِّطت األضواء عىل أنشطة املنظمة يف إطار مبادرة األمني   
الدولية  املحافل  املستدامة للجميع يف عدد من  الطاقة  لتوفري  العام 

مع  بالتعاون  اليونيدو،  نظَّمت  فقد  االستعراض.  قيد  السنة  أثناء 
دة  حكومة غانا ومرفق البيئة العاملية ومركز إيكواس للطاقة املتجدِّ
املستدامة،  للطاقة  العاملي  واملنتدى  الطاقة  استخدام  يف  والكفاءة 
أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  للجامعة  املستوى  الرفيع  املنتدى 
بشأن »متهيد الطريق نحو الطاقة املستدامة للجميع يف غرب أفريقيا 
وكان  الطاقة«.  استخدام  يف  والكفاءة  دة  املتجدِّ الطاقة  خالل  من 
بلدان  يف  الطاقة  وزراء  اعتامد  للمنتدى  الرئيسية  احلصائل  بني  من 
دة  املتجدِّ الطاقة  بشأن  اجلامعة  سياسة  تناولت  قرارات  إيكواس 
الطاقة  لتوليد  الصغرى  واملرافق  الطاقة  استخدام  يف  والكفاءة 
الكهرمائية وكذلك إطار اسرتاتيجية الطاقة األحيائية للجامعة. كام 
استضاف اللقاء عددًا من حلقات العمل بشأن حتسني الوصول إىل 
استخدام  يف  الكفاءة  خالل  من  املنطقة  يف  الفقر  من  واحلدِّ  الطاقة 
أم  املوصولة بشبكة مركزية  دة سواء  املتجدِّ بالطاقة  الطاقة واألخذ 

المركزية، واألخذ بمواقد الطبخ النظيفة واآلمنة.

تلبية  عن  ا  جدًّ قارص  سرياليون  يف  الكهرباء  إنتاج  إنَّ   
 10 من  وأقلُّ  االقتصادية.  االجتامعية  للتنمية  البلد  احتياجات 
نسبة  وهي  الكهرباء،  إىل  الوصول  يمكنهم  السكان  من  املائة  يف 
ا باملعايري اإلقليمية والدولية عىل السواء. ويف املناطق  منخفضة جدًّ
الريفية، حيث تعيش الغالبية العظمى من سكان البلد، يتمتَّع أقلُّ 

القومي لسنوات طويلة  النجاح االقتصادي واألمن  توّلد أهنارنا طاقة خضراء متجدّدة مستدامة لتبعث فينا األمل بدوام  ٭  سوف 
عديدة« كما جاء على لسان رئيس سرياليون عندما وضع بصحبة املدير العام لليونيدو حجر األساس ملرفق توليد طاقة كهرمائية. وتبلغ 
القدرة اإلنتاجية  هلذا املرفق  الواقع على هنر بانكاسوكا يف بورت لوكو ثالثة ميغاواط، وقد شاركت يف إنشائه اليونيدو مع حكومة 
الصني، ولسوف يعود بالنفع فوراً على ما يقرب من 000 8 أسرة معيشية يف اجملتمعات احمللية من حيث توفري الريّ والصرف الصحي 
واملتوسطة، ال سيما  الصغرية  املنشآت  أن حيّفز نشاط  الصني، ومن شأنه  حكومة  كلّياً  املشروع  موّلت  وقد  النظيفة.  الشرب  ومياه 
تلك اليت تتعامل مع الكسّافا والزهور والفواكه واخلضار واملعادن. 
لوكو وعدد  ومن اجلهات األخرى املستفيدة مستشفى يف بورت 
من املدارس يف املنطقة؛ حيث سيتمّكن أطفال املدارس اآلن من 
أداء واجباهتم املنزلية يف املساء بفضل إنارة مالئمة. ويف الوقت 
وقود  شكل  يف  التقليدية  األحيائية  الكتلة  نصيب  يبلغ  الراهن، 
احلطب والفحم للطبخ ما يُقدّر بنسبة 84 يف املائة من جمموع 
استهالك الطاقة يف سرياليون. وسوف يساعد مرفق توليد الطاقة 
انبعاثات  وعلى ختفيض  الغابات  على  احلفاظ  على  الكهرمائية 
غازات الدفيئة. كما أّنه سوف خيّفف من اعتماد سرياليون على 
استرياد النفط الذي تدفع مثنه غالياً بينما تكافح من أجل إعادة 

بناء االقتصاد.
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الكهرباء.  إىل  الوصول  بإمكانية  السكان  من  املائة  يف  واحد  من 
توليد  مرشوع  بشأن  جدوى  دراسة  رًا  مؤخَّ اليونيدو  أكملت  وقد 
يف  نجاال  بجامعة  مرتبط  ميغاواط   10 بقدرة  كهرمائية  طاقة 
له مرفق البيئة العاملية بمبلغ   مقاطعة مويامبا. ويف إطار مرشوع يموِّ
من  جمموعة  تركيب  إىل  اليونيدو  تعمد  سوف  دوالر،  مليون   32

الشبكات الصغرى التي ستجلب الكهرباء إىل املنطقة.

عام  يف  اليونيدو  هبا  هنضت  التي  األخرى  األحداث  ومن   
يف  ُعقد  مؤمتر  هنالك  أفريقيا  يف  دة  املتجدِّ الطاقة  لتدعيم   2012
الوقود  أنواع  إلنتاج  الناشئة  التكنولوجيات  تناول  آذار/مارس 
من  عليه  تنطوي  وما  الطحالب  من  الكيميائية  واملواد  األحيائي 
تناول  خرباء  لفريق  واجتامع  النامية،  البلدان  لصالح  إمكانات 
حول  عمل  وحلقة  أفريقيا،  يف  الصغرى  الطاقة  شبكات  أمهية 
يف  ُعقد  وكالمها  أفريقيا،  غرب  يف  دة  املتجدِّ الطاقة  تكنولوجيات 
الدويل  املركز  الثالثة  األحداث  هذه  واستضاف  نيسان/أبريل. 
علامء  وحرضها  إيطاليا،  تريستا،  يف  الراقية  والتكنولوجيا  للعلوم 
ومن  واخلاصة  العامة  املؤسسات  من  وتكنولوجيون  وباحثون 
الدوائر األكاديمية يف البلدان النامية والبلدان التي مترُّ اقتصاداهتا 
مع  بالتعاون  أيضًا  ُنظِّم  رابع،  حدث  ة  وثمَّ انتقالية.  بمرحلة 
حزيران/ يف  ُعقدت  صيفية  دورة  وهو  املذكور،  الدويل  املركز 
المركزية  أنظمة  أجل  من  دة  املتجدِّ الطاقات  بخصوص  يونيه 
الطاقة  أجل  من  فضىل  وممارسات  مساندة  أدوات  أدخلت 
الطلبة  من  املشاركني  معظم  وكان  املستدامة.  والتنمية  اخلرضاء 
دويل  برنامج  إطار  يف  دراساهتم  ُيزاولون  الذين  األفارقة  الشبَّان 
للحصول عىل شهادة املاجستري يف إدارة الطاقة اخلرضاء يف معهد 

أملا للدراسات العليا يف جامعة بولونيا يف إيطاليا.

الوكالة  مع  تفاهم  رة  مذكِّ اليونيدو  وقَّعت  أيار/مايو،  ويف   
والتنمية  والطاقة  اجلديدة  للتكنولوجيات  اإليطالية  الوطنية 
من  املستدامة  بالتنمية  للنهوض  وذلك  املستدامة  االقتصادية 
دة  املتجدِّ بالطاقة  املتصلة  والتكنولوجيا  املعارف  نقل  خالل 
ز  تركِّ وسوف  النامية.  البلدان  يف  الطاقة  استخدام  يف  والكفاءة 
التقني  والتدريب  التكنولوجيا  ونقل  القدرات  بناء  عىل  الرشاكة 
والصناعة  دة  املتجدِّ الطاقة  قبيل  من  جماالت  يف  والدعم  واملهني 
تكنولوجيا  نرش  لدعم  مبتكرة  مالية  آليات  عن  فضاًل  الزراعية، 
الوطنية اإليطالية عددًا من  الوكالُة  دة. وسوف جتنِّد  املتجدِّ الطاقة 
ستتيح  ا  أهنَّ كام  املهارات  حتسني  يف  للمساعدة  والعلامء  املختربات 
االسم  حتمل  التي  ة  املنصَّ وهي  بعد،  عن  للتعلُّم  تها  منصَّ استعامل 
»التعلُّم اإللكرتوين لدى الوكالة الوطنية اإليطالية للطاقة النووية 
باالتصال  دراسية  دورة   200 من  أكثر  توفِّر  والتي  والبديلة«، 
احلاسويب املبارش و300 فصل درايس فيديوي حول مواضيع من 
وطاقة  الشمسية  )الطاقة  املتجددة  الطاقة  ملوارد  التخطيط  قبيل 

الريح( وإدارهتا، واملباين اإليكولوجية والتكنولوجيات اجلديدة.

الكفاءة يف استخدام الطاقة

أكثر  من  واحد  هو  صناعيًا  الطاقة  استخدام  يف  الكفاءة  حتسني  إنَّ 
األساليب فعالية من حيث التكلفة من أجل البلدان النامية وبلدان 
ن من تلبية احتياجاهتا املتزايدة من  االقتصادات الناهضة لكي تتمكَّ
استخدام  يف  الكفاءة  ى  وتتصدَّ البيئة.  عىل  ممكن  أثر  بأقلِّ  الطاقة 
الطاقة  وأمن  املناخ  تغريُّ  قبيل  من  شتَّى  يات  لتحدِّ صناعيًا  الطاقة 
البرشية والنمو االقتصادي.  الصناعية والرفاهة  التنافسية  والقدرة 
واالقتصادات  النامية  البلدان  نصيب  يبلغ  أن  املرتقب  ومن 
الطاقة  عىل  الطلب  نمو  إمجايل  من  املائة  يف   90 من  أكثر  االنتقالية 
خفض  أهداف  ولتحقيق   .2035-2010 الفرتة  يف  الصناعية 
يف  احلرارة  يف  االرتفاع  حلرص  املطلوبة  الدفيئة  غازات  انبعاثات 
أن  بمقياس سلسيوس بحلول عام 2100، جيب  حدود درجتني  
يكون الطلب عىل الطاقة الصناعية اجلديدة واستهالكها أكثر كفاءة 
بكثري مما هي عليه يف الوقت احلارض. وتنطوي الصناعة يف البلدان 
إمكانات  عىل   - واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  سيام  ال   - النامية 
هائلة يف حتسني الكفاءة االقتصادية وحتقيق الوفورات يف التكلفة، 
سواء يف القطاعات التقليدية التي تستخدم فيها الطاقة بكثافة أم يف 
الطاقة  استخدام  يف  الكفاءة  زيادة  شأن  ومن  اخلفيفة.  الصناعات 
حيث  من  إجيايب  أثر  هلا  يكون  أن  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  يف 
تنمية  يف  لالستثامر  املوارد  وزيادة  النهائي  اإلنتاج  تكاليف  خفض 
تعزيز  املطاف  هناية  ويف  العمل  فرص  خلق  ذلك  يف  بام  األعامل، 

القدرة التنافسية.

الصناعة  يف  الطاقة  استخدام  يف  الكفاءة  فإنَّ  عامة،  وبصفة   
ر  وُتقدِّ اقتصاديًا.  للدوام  تقنيًا وقابل  مما هو ممكن  بكثري  أدنى  هي 
كثافة  خفض  عىل  قادرة  الصناعة  أنَّ  للطاقة  الدولية  الوكالة 
استهالكها للطاقة وانبعاثاهتا بام يصل إىل 26 يف املائة و32 يف املائة 
املائة  بنسبة 8.0 يف  به  التوايل، مما ييرسِّ حتقيق خفض ال بأس  عىل 
و12.4 يف املائة يف جمموع استهالك الطاقة وانبعاثات ثاين أكسيد 

الكربون عامليًا. 

احلافلة  اليونيدو  حافظة  حمتوى  بلغ   ،2012 عام  هناية  ويف   
سة إلدخال الكفاءة يف استخدام الطاقة يف الصناعات  باملشاريع املكرَّ
البلدان  ومن  دوالر.  مليون   120 مقدار  األعضاء  بلداهنا  لدى 
الرويس  االحتاد  العام  أثناء  اليونيدو  مشاريع  من  استفادت  التي 
اإلسالمية(   - )مجهورية  وإيران  وأوكرانيا  وإندونيسيا  وإكوادور 
وبوركينا فاسو وتايلند وتركيا ومجهورية مولدوفا وجنوب أفريقيا 
وزامبيا والصني والفلبني وفييت نام وماليزيا ومرص واهلند. وكان 
الرتكيز أثناء السنة عىل برامج بناء القدرات عىل أساس معيار إيزو 
ى  وتلقَّ الطاقة.  أنظمة  واستمثال  الطاقة(  إدارة  )معايري   50001
1 رشكة و400 خبري تدريبًا يف هذا الشأن. ونتيجًة  أكثر من 500 
الت اليونيدو، اعتمد َبلدان اثنان معيار إيزو 50001 بمثابة  لتدخُّ
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حذومها  حتذو  أن  املتوقَّع  ومن  الطاقة  إدارة  ألنظمة  وطني  معيار 
بلدان أخرى يف عام 2013.

اهليدروجينية  الطاقة  لتكنولوجيات  الدويل  املركز  وأحرز   
يف  به  بأس  ال  مًا  تقدُّ تركيا،  يف  اسطنبول  ه  ومقرَّ لليونيدو،  التابع 
إطار  يف  األورويب  االحتاد  متويلها  يف  شارك  مشاريع  ثالثة  تنفيذ 
برناجمه للرشاكة بني القطاعني العام واخلاص. وقد كشف النقاب 
أو  البضائع  لنقل  ريكشا  عربات  من  العامل  يف  كوكبة  أول  عن 
معرض  يف  اهلدروجني  بوقود  تعمل  عربة   15 وقوامها  الركاب 
الثاين/يناير.  كانون  يف  نيودهلي  يف   2012 لعام  السيارات 
دوالر  مليون   1 تكلفته  بلغت  الذي  املرشوع  استكامل  واستغرق 

اجلنوب.  بلدان  بني  ما  للتعاون  ساطع  مثال  وهو  سنوات  ثالث 
العربات  هبذه  االهتامم  عن  أخرى  وبلدان  النكا  رسي  وأعربت 
هنالك  وليس  اهليدروجني،  بوقود  العاملة  العجالت  الثالثية 
يشيع  حيث  أخرى  نامية  بلدان  يف  املرشوع  حماكاة  من  يمنع  ما 

استخدام هذا النمط من العربات.

رشاكاهتا  نطاق  توسيع  اليونيدو  واصلت  العام،  وطوال   
الدولية  واملنظامت  العمومية  واهليئات  اخلاص  القطاع  مع 
ومن  الصناعة.  يف  الطاقة  استخدام  يف  الكفاءة  جمال  يف  األخرى 
 - اهلولندية  الوكالة  مع  ُتوقَّع  أن  املرتقب  من  تفاهم  رة  مذكِّ شأن 
ز  تركِّ هولندا  يف  االقتصادية  الشؤون  وزارة  ضمن  وكالة  وهي 

٭  حتّققت بعض النتائج الباهرة يف إطار مشروع لليونيدو بشأن الكفاءة يف استخدام الطاقة يف الصناعة يف جنوب أفريقيا. وقد 
شارك يف متويل املشروع، الذي استُهّل يف عام 2010، حكومة جنوب أفريقيا وإدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة وأمانة الدولة 
للشؤون االقتصادية يف سويسرا، وهو يرمي إىل حتقيق حتوّل مستدام يف ممارسات استخدام الطاقة يف الصناعة يف جنوب أفريقيا. 
كما يرمي املشروع أيضاً إىل حتسني إنتاجية منشآت األعمال والقدرة التنافسية للمنتجات الصناعية جلنوب أفريقيا وإىل املساعدة 
على خلق فرص العمل ومحايتها والعمل يف الوقت ذاته على خفض انبعاثات غازات الدفيئة على املستوى الوطين. ومن القطاعات 
امليكانيكية  واهلندسة  السائل  الوقود  وأنواع  الكيميائية  واملواد  الزراعية  املنتجات  املشروع جتهيز  اليت يستهدفها  الفرعية  الصناعية 

وإنتاج املركبات إىل جانب التعدين وجتهيز الفلزات املعدنية.

ويدعم املشروع إدخال وتطبيق معيار إدارة الطاقة إيزو 50001 اجلديد ويستخدم يف الوقت نفسه منهجيتني للكفاءة يف استخدام 
الطاقة. وتشمل مكوّنات املشروع  الطاقة واستمثال نظم  إدارة  أفريقيا: نظم  الطاقة الصناعية يف جنوب  أداء  الطاقة بغية حتسني 
تقديم املساعدة حلكومة جنوب أفريقيا يف وضع إطار لسياسة الكفاءة يف استخدام الطاقة يف الصناعة ويف بناء القدرات والتعزيز 
املؤسسي من أجل إدخال وتطبيق املعيار إيزو 50001 وتدريب جمموعة أساسية من مهندسي الطاقة واملمارسني. كما يشارك املشروع 

يف الرتويج لنظم إدارة الطاقة وتسيريها واستمثال نظم الطاقة واملنهجيات يف منشآت صناعية خمتارة.

وحتى اليوم، نّظم املشروع حوايل 87 دورة تدريبية تتناول طائفة من املوضوعات شارك فيها ما ينوف عن 850 1 متدرّباً. وحظيت 
واهلواء  املضّخات   – الطاقة  نظم  الطاقة ويف مخسة ختصّصات الستمثال  إدارة  نظم  اليونيدو يف  تنّظمها  اليت  التدريبية  الدورات 
مّكن  وقد  امليكانيكية.  للهندسة  أفريقيا  جنوب  مؤسسة  ظل  يف  الوطين  املهين  باالعتماد   – واحملرّكات  والبخار  واملراوح  املضغوط 
املشروع أيضاً عدداً من املنشآت من خفض استهالكها من الطاقة ختفيضاً هاماً بقدر ضئيل فقط من االستثمار الرأمسايل، ويف بعض 
األحيان ما يقرب من الصفر، واحلفاظ يف الوقت ذاته على مستويات اإلنتاج فيها. وتعاون املشروع أيضاً مع اهليئات املعنية باملعايري 

يف جنوب أفريقيا وذلك لوضع املعايري الضرورية إلدخال وتنفيذ املعيار إيزو 50001 )معايري إدارة الطاقة(.



تقرير اليونيدو السنوي 2012 71

والتعاون  الدولية  األعامل  وأنشطة  واالبتكار  االستدامة  عىل 
يف  املنظمتني  بني  املستقبل  يف  للتعاون  إطارًا  توفِّر  أن   - الدويل 

املستدام. االقتصادي  النمو  جمال 

يف  اجتامع  تنظيم  يف  اليونيدو  شاركت  شباط/فرباير،  ويف   
وارسو بشأن خارطة طريق من أجل إجياد حلول ملسألة نقل وختزين 
بشأن  للتعاون  الوزاري  للمؤمتر  استعدادًا  الكربون  أكسيد  ثاين 
الطاقة يف منطقة بحر البلطيق، الذي سيعقد يف أيار/مايو 2013 يف 
برلني. ويأيت ذلك يف أعقاب خارطة طريق حلجز الكربون وختزينه 
يف القطاع الصناعي التي استهلتها اليونيدو يف عام 2011 بالتعاون 

مع الوكالة الدولية للطاقة.

وانضمَّ املدير العام إىل بان كي مون األمني العام لألمم املتحدة   
يف إطار املنتدى العاملي للنمو األخرض يف شهر ترشين األول/أكتوبر. 
وقد أنشأت حكومة الدانمرك هذا املنتدى، الذي ُعقد يف كوبنهاغن، 
مع  بالتعاون  تطويره  وجرى  كوريا  مجهورية  حكومة  مع  بالرشاكة 
املؤسسة العاملية للنمو األخرض بمثابة رشاكة بني القطاع العام والقطاع 
اخلاص من أجل النمو األخرض. وقد مجع املنتدى حوايل 200 من 
واملجتمع  واملالية  األعامل  ودوائر  احلكومات  ممثِّيل  من  العامل  قادة 
االقتصاد  معامرية  ولتصميم  األخرض  النمو  لتشجيع  وذلك  املدين 
املشاركني،  من  ترحيب  موضع  كان  بعينه،  حدث  ة  وثمَّ األخرض. 
الطاقة  استخدام  يف  الكفاءة  ات  مؤرشِّ بشأن  اسرتاتيجية  جلسة  هو 

٭  ملّا كان الوقود األحفوري ال يغّطي سوى خُمس احتياجات البلد من الطاقة، فإنّ بوركينا فاسو تعتمد إىل حدّ كبري على احلطب 
والفحم لتلبية احتياجاهتا من الطاقة. وكميات احلطب املتوّفرة قليلة. واستنزاف الغابات يؤدّي إىل التصحّر ويثري شواغل فيما يتعلق 

بالتنمية الريفية والتنوّع البيولوجي. وهو يؤدّي أيضاً إىل زيادة مقلقة يف انبعاثات غازات الدفيئة. 

التكلفة  واجلعة املصنّعة حملياً من الذرة البيضاء، املعروفة باسم دولو، هي بالنسبة لغالبية السكان يف بوركينا فاسو بديل معقول 
تناقلتها  تقليدية  بوركينا يف صناعة  لنساء  هام  مورد  البيضاء،  الذرة  من  تصنع  اليت  الدولو،  زجاجات. وحتضري  املعبّأة يف  للجعة 
األجيال. وهنالك آالف من املعامل واملنشآت الصغرية يف املنازل لتخمري اجلعة يف شّتى أحناء البلد وحوايل 000 4 منها يف واغادوغو 
البلد. ويؤدّي اخنفاض كفاءة  التقليدية مخس استهالك احلطب يف  لوحدها. ويُعزى إىل معامل التخمري اليت تستخدم مواقد دولو 
االحرتاق فيها إىل فرتات تسخني أطول، وبالتايل استهالك قدر أكرب من احلطب. ورغم إمكانية حتقيق وفورات يف االستهالك يف 
حدود 45 إىل 60 يف املائة بسهولة ويسر برتكيب مواقد أفضل، فإنّ احلرفيني احملليني كثرياً ما جيهلون مزاياها وما تنطوي عليه من 

وفورات يف الوقت والتكاليف.

ومّثة مشروع استهلّته اليونيدو مؤخّراً لتشجيع األخذ بتكنولوجيات تتسم بالكفاءة يف استخدام الطاقة يف صناعة ختمري اجلعة يف 
بوركينا فاسو يركز على مواقد التسخني الكبرية املستخدمة يف منطقة اهلضبة املركزية، حول العاصمة. ويتناول مشروع السنتني الذي 
ميوّله مرفق البيئة العاملية توفري التدريب والدعم واملشورة لنحو 100 من املصنّعني احملليني بشأن حتسني تصميم مواقد التسخني 
ومعايري اجلودة لضمان األداء األمثل. ويرّتب املشروع لتمويل النساء اللواتي ميارسن أنشطة التخمري من خالل مؤسسة متويل حملية 

ويعمل مع اجلمعيات النسائية اليت ستوّفر بدورها التدريب هلؤالء النسوة وتكفل املنشآت الصغرية إزاء املصرف احمللي. 

العمالة  اإلنتاجية وحتسني ظروف  الكفاءة اجلماعية واستمثال  املنشآت بتشجيع  أداء  التجمّع لتحسني  لنهج  اليونيدو  تروّج  وسوف 
للنساء يف هذا اجملال. وسوف حتاول أيضاً أن تكفل استدامة املشروع مبساعدة البلد على وضع وتنفيذ مشاريع مواقد التسخني اليت 
من شأهنا اجتذاب التمويل من سوق تبادل الكربون. ويستهدف املشروع تركيب ما يزيد عن 000 1 موقد تسخني أفضل يّتسم بالكفاءة 
يف استخدام الطاقة، وتدريب 20 من القائمني على تطوير املشاريع يف جمال حتديد املشاريع وتنفيذها يف إطار أسواق تبادل الكربون، 
وتدريب 50 من مشّغلي املشاريع على متطلّبات التسجيل والرصد ملشاريع سوق تبادل الكربون وإقامة منصّة من أجل التفاعل بني 
أصحاب املصلحة. واملشروع هو األول من نوعه تنّفذه اليونيدو يف بلد من أقّل البلدان منواً. ومن شأن املشروع أن يؤدّي إىل ختفيض 
سنوي يُقدّر بنحو 000 40 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وإىل ختفيض تركيزات الدخان وانبعاثات غازات الدفيئة وختفيف 

الضغط عن الغابات يف بوركينا فاسو. 
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نظَّمتها اليونيدو واملؤسسة العاملية للنمو األخرض، انبثقت منها رشاكة 
تعميم  وترية  ترسيع  عىل  للعمل  اخلاص  والقطاع  العام  القطاع  بني 
املامرسات والتكنولوجيات الفضىل املتاحة سعيًا لتحقيق الكفاءة يف 
برنامج  خالل  من  اليونيدو،  وتعمل  الصناعة.  يف  الطاقة  استخدام 
الصناعة اخلرضاء، عىل نحو وثيق مع املؤسسة املذكورة لتعبئة املوارد 
وضامن مشاركة القطاع اخلاص ولوضع برنامج عمل ثنائي السنوات 

ألنشطة الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص.

مؤسسة  مع  اليونيدو  اقرتنت  األول/أكتوبر،  ترشين  ويف   
للمساعدة  وذلك  املستدامة  الطاقة  حلول  جمال  يف  ضالعة  أخرى 
عىل تطوير املناطق اجلبلية يف أوروبا، وخصوصًا جبال الكربات يف 
أوروبا الوسطى والرشقية. وقد وقَّع املدير العام لليونيدو مع رئيس 
مركز خاص  وهي   - إيطاليا  بولتسانو يف  األوروبية يف  األكاديمية 
بالطاقة  النهوض  إىل  يرمي  اتفاقًا   - التعليم  ومواصلة  للبحوث 
دة، ولوضع  املتجدِّ الطاقة والطاقة  املستدامة والكفاءة يف استخدام 

سياسات ورشاكات إقليمية تتناول الطاقة املستدامة.

العاملية الطاقة  تقييم  مبادرة 

استهلَّ املدير العام لليونيدو رسميًا مبادرة تقييم الطاقة العاملية: نحو 
مستقبل مستدام، التي اسُتقبلت بوصفها أشمل عملية لتقييم الطاقة 
يف أيِّ وقت، وذلك يف حدث جانبي أثناء انعقاد مؤمتر األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة )ريو+20( يف حزيران/يونيه. ومتثِّل مبادرة تقييم 
الطاقة العاملية هذه، التي يتوىلَّ تنسيقها املعهد الدويل لتحليل النظم 
التطبيقية، ومقّره الكسنبورغ يف النمسا، العمل املتضافر لنحو 500 
شتَّى  من  السياسات  وواضعي  الطاقة  وخرباء  العلامء  طليعة  من 
ضالعة  اليونيدو  كانت  آخرين،  رشكاء  مع  وبالعمل  العامل.  مناطق 
فعليًا يف إعداد التقرير، ال سيام تلك األجزاء منه التي تتناول الكفاءة 

يف استخدام الطاقة وتكنولوجيات الكربون املنخفض.

القابلة  املستدامة  للتنمية  املسالك  من  طائفة  التقرير  ويقرتح   
أهداف  بلوغ  تدعم  وسياسات  اسرتاتيجيات  معامل  ويرسم  للبقاء 
سة يف مبادرة  الصحة البرشية واالستدامة البيئية، بام فيها تلك املكرَّ
يات  ص )أ( التحدِّ الطاقة املستدامة للجميع. ويستوجب األمر تفحُّ
التكنولوجيات  و)ب(  بالطاقة؛  يربطها  وما  الرئيسية  العاملية 
واملعقولة  واحلديثة  الكافية  الطاقة  أشكال  لتوفري  املتاحة  واملوارد 
األنسب  املقبلة  الطاقة  لنظم  املمكنة  اهليكلية  و)ج(  التكلفة؛ 
يات القرن؛ و)د( السياسات والتدابري واملؤسسات  ي لتحدِّ للتصدِّ
نطاق  ويف  املستدامة.  الطاقة  مستقبل  لتحقيق  الالزمة  والقدرات 
األدوات  وضع  العاملية:  الطاقة  تقييم  »مبادرة  اليونيدو  مرشوع 
وانبعاثات  الطاقة  إىل  االفتقار  خفض  عىل  معًا  للعمل  السياساتية 
غازات االحتباس احلراري«، أصدرت ورقتان إضافيتان بالتعاون 

فهي  األوىل  الورقة  ا  أمَّ التطبيقي.  النظم  لتحليل  الدويل  املعهد  مع 
ل  التحوُّ بإحداث  الكفيلة  السبل  الطاقة:  جمال  يف  املقبل  ل  التحوُّ
ا الورقة الثانية فهي سبل الوصول  واخليارات والفرص املتاحة، وأمَّ
سلسلة  وُعقدت  آفاقها.  واستطالع  تقييمها  احلديثة:  الطاقة  إىل 
حتويل  وأدوات  مسالك  بشأن  القدرات  لبناء  العمل  حلقات  من 
والرشكاء  العاملية  البيئة  ومرفق  اليونيدو  نظمتها  اجلديدة  الطاقة 
املحليون يف الرأس األخرض )آذار/مارس( واهلند )نيسان/أبريل( 
اإلقليميني.  السياسات  وأرمينيا )حزيران/يونيه( لصالح واضعي 
بادئ األمر لتكون بمثابة جهد  العمل هذه يف  وقد ُخطِّط حللقات 
وضع  وإىل  ملموسة  متابعة  إجراءات  إىل  أدَّت  ا  أهنَّ بيد  للتوعية، 

مقرتحات مرشوع مرفق البيئة العاملية - 5 يف البلدان املعنية.

الدراية  من  لدهيا  الوافَر  املخزوَن  اليونيدو  ر  تسخِّ وسوف   
القياس  وعلم  الصناعة  يف  الطاقة  استخدام  يف  الكفاءة  جماالت  يف 
واعتامد املعايري لتنفيذ مرشوع جديد ملرفق البيئة العاملية يف الصني. 
ات  ملعدَّ الطاقة  استخدام  يف  الكفاءة  يتناول  الذي  املرشوع  ويمثِّل 
مرشوَع  والبرتوكيميائية  الكيميائية  القطاعات  يف  احلرارة  نقل 
الطاقة  أداء  عىل  ز  يركِّ الذي  اليونيدو  يف  األول  التقني  التعاون 
ومعايري الكفاءة من أجل املعدات الصناعية ويف الوقت ذاته يمثِّل 
ا لليونيدو بام أنَّه املرشوع األول ملرفق البيئة العاملية الذي  حدثًا هامًّ

ُيطلب من اليونيدو تنفيذه يف الصني.

بناء القدرات من أجل تنفيذ االتفاقات 
البيئية املتعدّدة األطراف

مونرتيال بروتوكول 

الذي  األوزون،  لطبقة  املستنفدة  املواد  بشأن  مونرتيال  بروتوكول 
اعتمد قبل مخس وعرشين سنة يف عام 1987، هو أول اتفاق دويل يف 
تاريخ األمم املتحدة حظي بالتصديق عامليًا. فهو يضمُّ 197 طرفًا، 
املائة يف االستهالك  يزيد عن 97 يف  بام  إىل ختفيض  ثمَّ أفىض  ومن 
واإلنتاج العامليني للمواد املستنفدة لطبقة األوزون اخلاضعة للرقابة.

الذكرى  تصادف  والتي   - املتمّيزة  املناسبة  هلذه  وإحياًء   
ذة لربوتوكول  السنوية العرشين لتعيني اليونيدو بمثابة الوكالة املنفِّ
مونرتيال - عمدت املنظمة إىل تنظيم احتفال دام أسبوعًا يف مقّرها 
ن االحتفال معرضًا فنيًا وأنشطة  يف فيينا يف أيلول/سبتمرب. وتضمَّ
توعية وأتاح الفرصة أمام املوظفني والزوار لتقاسم سجل النجاح 
قه بروتوكول مونرتيال خالل ربع القرن املايض.  املرشف الذي حقَّ
س حلامية طبقة  وبعد بضعة أسابيع أزيح الستار رسميًا عن متثال ُكرِّ
وقامتها  املنحوتة،  ومتثِّل  الدويل.  فيينا  مركز  ساحة  يف   األوزون 
ا صهرت  3.9 أمتار، اإلهلة الصينية ‘نووا’ التي تقول األسطورة إهنَّ
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صخرة سباعية األلوان لتسدَّ هبا ثغرة يف السامء، وهو تلميح واضح 
ي العرص الذي يفرضه استنفاد األوزون وتغريُّ املناخ. وقد  إىل حتدِّ
ع بالتمثال الفنان الصيني حامي البيئة يوان زيكون الذي منحه  تربَّ
برنامج األمم املتحدة للبيئة لقب شفيع الفنون والبيئة يف عام 2010 

عرفانًا بمسؤوليته االجتامعية كفنان وإسهامه يف محاية البيئة. 

وجرى االحتفال بربوتوكول مونرتيال حول العامل سواء عىل   
أرض الواقع أم عىل شبكة الويب. ومن مجلة أمثلة عديدة عىل ذلك  
عقد جلسات قرأ فيها  كتَّاب أعامهلم  يف سانت بيرتسبورغ باالحتاد 
الرويس. ويف كيزون سيتي يف الفلبني، اصطف طلبة مدارس ثانوية 
دًا أخرض وأبيض متثياًل للرقم 25، يف حني شارك  ا موحَّ مرتدين زيًّ
السبل  أبرزت  املتحدة يف مسابقة فيديوية  العربية  شباب اإلمارات 
كوكب  عىل  احلياة  محاية  عىل  مونرتيال  بروتوكول  فيها  ساعد  التي 
والتعليقات  التهنئة  برسائل  أيضًا  الويب  شبكة  ت  وعجَّ األرض. 
راعي غنم  إىل  العاصمة  واشنطن  األبيض يف  البيت  من  والنوادر، 

حمب للبيئة يف دونيدن يف نيوزيلندا.

الوكاالت  بني  األوىل  املرتبة  اليونيدو  احتلَّت  أخرى  ومرة   
بروتوكول  لتنفيذ  األطراف  د  املتعدِّ الصندوق  إطار  يف  ذة  املنفِّ
ع  التوسُّ املنظمة عىل  التوايل. وتعكف  التاسعة عىل  مونرتيال للمرة 
يف عدد املشاريع التي تنهض هبا بموجب بروتوكول مونرتيال ويف 
ذ حاليًا ما جمموعه 250 مرشوعًا  عدد البلدان املستفيدة؛ وهي تنفِّ
د  هلا الصندوق املتعدِّ بموجب بروتوكول مونرتيال يف 80 بلدًا، يموِّ
من  مخسة  حاليًا  اليونيدو  ذ  تنفِّ كام  ثنائية.  ووكاالت  األطراف 

مشاريع مرفق البيئة العاملية يف بلدان االقتصادات االنتقالية.

إدارة  خلطط  بالنسبة  حاسمة  سنة  املستعرضة  السنة  وكانت   
حيث  املهلجن  الكلوروفلوروكربون  ب  مركَّ ملادة  املرحيل  اإلهناء 
عند  ب  املركَّ هلذا  استهالكها  البلدان  د  جتمِّ لكي  مهلة  آخر  إنَّ 
 مستوى األساس هي بداية عام 2013. ويف الوقت الراهن هنالك 
ذها اليونيدو بموجب بروتوكول مونرتيال تتناول  96 مرشوعًا تنفِّ
تتناول  مرشوعًا  و20  املركب،  هلذا  املرحيل  اإلهناء  إدارة  خطط 
بات  مركَّ إلهناء  مرشوعًا  و35  امليثيل  بروميد  ملادة  املرحيل  اإلهناء 
مشاريع  أربعة  أيضًا  اليونيدو  ذ  وتنفِّ الكلوروفلوروكربون. 
املستنفدة لألوزون يف الصني وتركيا  املواد  للتخّلص من  إيضاحية 
واملكسيك ونيجرييا، وهي ُتِعدُّ ملشاريع إيضاحية أخرى يف خمتلف 
املناطق. وتتزايد مشاركة مشاريع بروتوكول مونرتيال يف الرتويج 
نسبة  خفض  عىل  بالقدرة  تتمتَّع  التي  اجلديدة  للتكنولوجيات 
استنفاد األوزون إىل الصفر إضافة إىل قدرهتا عىل خفض مستوى 
خطة  تطوير  نحو  حثيثًا  مًا  تقدُّ اليونيدو  وحترز  العاملي.  االحرتار 
األنشطة  بفضل  املناخ  عىل  تعود  التي  الفوائد  الحتساب  مناسبة 
املتصلة بربوتوكول مونرتيال واحلصول عىل الدعم املايل من خارج 

د األطراف. نطاق الصندوق املتعدِّ

التدرجيي من مرّكب  التخّلص 
املهلجن  الكلوروفلوروكربون 

ملادة  املرحيل  اإلهناء  املوافقة عىل خطط إلدارة  متَّت  السنة،  أثناء  يف 
التالية:  للبلدان  بالنسبة  املهلّجن  الكلوروفلوروكربون  ب  مركَّ
إثيوبيا واألرجنتني وإريرتيا وأوغندا والبحرين والبوسنة واهلرسك 

٭  مبناسبة الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين 
لربوتوكول مونرتيال – أحد أجنح االتفاقات البيئية 
ُكرّس  متثال  عن  رمسياً  الستار  أُزيح   – العامل  يف 
يف  الدويل  فيينا  مركز  يف  األوزون  طبقة  حلماية 

21 تشرين الثاني/نوفمرب.
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وتركيا واجلزائر ومجهورية تنزانيا املتحدة وجنوب أفريقيا والسودان 
العربية  واململكة  والكويت  ديفوار  وكوت  وغينيا  والصومال 
ومتَّت  واليمن.  ونيكاراغوا  والنيجر  وميانامر  وموزامبيق  السعودية 
املوافقة عىل الدفعة الثانية من اخلطط القائمة بالنسبة للبلدان التالية: 
اليوغوسالفية  مقدونيا  ومجهورية  اإلسالمية(   - )مجهورية  إيران 
 - )مجهورية  وفن زويال  وغواتيامال  والصني  لوسيا  وسانت  السابقة 

البوليفارية( وكرواتيا ومرص واملغرب واملكسيك ونيجرييا.

تركامنستان  ملساعدة  مرشوع   يف  رًا  مؤخَّ اليونيدو  ورشعت   
الكلوروفلوروكربون  بات  مركَّ إلغاء  ألهداف  االمتثال  عىل 
املهلَجن بموجب بروتوكول مونرتيال. وباتِّباع هنج مرحيل، سوف 
ويفرض  بات  املركَّ هذه  حتتوي  التي  ات  املعدَّ استرياد  البلد  حيُظر 
ق خفضًا  بات، بحيث حيقِّ نظام حصص عىل الواردات من هذه املركَّ
 2015 عام  بحلول  بات  املركَّ هذه  استهالك  يف  املائة  يف   10 بنسبة 
وبنسبة 35 يف املائة بحلول عام 2019. ويعمل املرشوع عىل تنسيق 
بات وعن املواد املستنفدة  ورصد األنشطة لالستغناء عن هذه املركَّ
لألوزون وتعزيز الترشيعات املتصلة بعمليات الرقابة. وقد ُوضع 
اليونيدو  واستعانت  السنة  أثناء  النهائية  صيغته  يف  العمل  برنامج 
لتوعية  العمل  بخدمات خرباء وطنيني ونظَّمت عددًا من حلقات 

أصحاب املصلحة.

موظفي  تدريب  عملية  املرشوع  يف  احليوية  نات  املكوِّ ومن   
األوزون  بقضية  لتعريفهم  القانون  إنفاذ  وعنارص  اجلامرك 
بات  مركَّ من  الواردات  عىل  والرقابة  الرصد  حتسني  من  لتمكينهم 
ومن  عليها.  تعتمد  التي  واملعّدات  املهلَجن  الكلوروفلوروكربون 
دة  املربِّ املواد  هوية  ف  تعرِّ أدوات  وجمموعات  التدريبية  املواد  شأن 
بات. وسوف تتوىلَّ  أن حتول دون التجارة غري املرشوعة هبذه املركَّ
ص بالتربيد من املؤسسات  اليونيدو أيضًا تدريب 300 تقني متخصِّ
ق يف  احلكومية واخلاصة يف كل البلد، انطالقًا من النجاح الذي حتقَّ
الفضىل. وجيري  التربيد  السابقة عىل ممارسات  التدريبية  الدورات 
اخلدمة  ومتاجر  تركامنستان  يف  األوزون  مكتب  من  كلٍّ  تزويد 
ن  مكوِّ إطار  ويف  الشأن.  هذا  يف  والتدوير  االسرتجاع  بأدوات 
يف  للعاملني  اليونيدو  ترشح  سوف  املرشوع،  نات  مكوِّ من  آخر 
سلسلة  خالل  من  التربيد  عوامل  خمتلف  اختبار  كيفية  املختربات 
من املحارضات والدورات العملية. وجيري تصميم محالت توعية 
ات التربيد واجلمهور عمومًا بشأن  اجلمهور إلعالم أصحاب معدَّ
بات الكلوروفلوروكربون إىل جانب اسرتاتيجية  البدائل اآلمنة ملركَّ
املنشورات  توزيع  احلمالت  ن  وتتضمَّ التدرجيي.  للتخفيض  البلد 
الصحفية  والنرشات  العمل  وحلقات  اإلعالم  مواد  من  وغريها 

واإلعالنات عىل شاشة التلفزيون والسينام.

٭  شركة البرتاء للصناعات اهلندسية شركة حملية أردنية متخصّصة يف املعدات الراقية للتسخني والتهوية والتكييف، ومقرّها يف 
عمَّان. وقد نَمَت الشركة بسرعة منذ أن أُنشئت يف عام 1987 وأصبح عدد موظفيها اليوم 500 1 موظف. ويف إطار مشروع بدأ يف 
عام 2010، تساعد اليونيدو هذه الشركة على االستغناء تدرجيياً عن استعمال 125 ميغاطن من مادة HCFC-22 و10.8 ميغاطن من 
مادة HCFC-141b يف منتجات التكييف اليت تصنّعها وذلك بالتحوّل إىل تكنولوجيا التربيد بواسطة اهليدروفلوروكربون وتكنولوجيا نفخ 
رغوة السيكلوبنتان، ممّا يسهم يف الوفاء بالتزام البلد بتجميد استهالك مرّكب الكلوروفلوروكربون املهلجَن حبلول عام 2013 وختفيضه 
بنسبة 10 يف املائة حبلول عام 2015. وتصنّع الشركة وتصدّر إىل شّتى أحناء العامل أكثر من 60 نوعاً خمتلفاً من معدّات التكييف اليت 
سوف تتأّثر بعملية التحوّل، من مربّدات ومكيّفات هواء ووحدات مبسارب مشطورة ووحدات مشطورة صغرى ووحدات معاجلة اهلواء.

تضمن  لن  األخرى  القطاعات  يف  املهلَجن  الكلوروفلوروكربون  مرّكبات  إلغاء  ألنّ  للمشروع  قصوى  أولويًة  األردن  حكومة  أولت  وقد 
االمتثال يف الوقت احملدّد من جانب األردن هلدف التخلّص التدريجي في العامين المحدّدين وهما 2013 و2015. ومن أوجه التقدّم 
احملرزة حتى اآلن تطوير وإعادة تصميم وتصنيع النماذج األولية للتجارب، حيث كشفت أحدث اختبارات أنظمة املربّدات واملكيّفات 
أنّ النماذج األولية املشحونة ببدائل ال تستنفد األوزون تتمّتع عموماً بقدرات تربيد وزيادة يف الكفاءة يف استخدام الطاقة أعلى من 
النماذج األقدم. ومن ثمّ عدّلت الشركة خط إنتاج الرغوة ممّا أدّى إىل االستغناء عن 10.8 ميغاطن من مادة HCFC-141b. كما 

أجرت تعديالت يف خط التجميع وأدخلت حتسينات على خدماهتا بعد البيع.



تقرير اليونيدو السنوي 2012 75

وتتطلَّب االلتزامات بموجب بروتوكول مونرتيال من الصني   
بنسبة  الكلوروفلوروكربون  بات  مركَّ واستهالك  إنتاج  ختفِّض   أن 
مستهلك  أكرب  الصني  كانت  وملَّا  عام 2015.  بحلول  املائة  10 يف 
هلذه املركبات فقد أبرمت اتفاقًا ذا شأن يف عام 2011 ال يقترص عىل 
الكلوروفلوروكربون فحسب  بات  ختفيض كبري يف استهالكها ملركَّ
البلدان عىل  بل ينصُّ عىل األخذ بتكنولوجيات جديدة. وملساعدة 
عىل  للربهان  مرشوعني  يف  حاليًا  اليونيدو  تنشط  أهدافها،  بلوغ 
الغرف.  يف  اهلواء  تكييف  جمال  يف  مبتكرة  تكنولوجيا  استخدام 
تصنيع  مؤسسات  كربيات  من  واحدة  األول  املرشوع  ويتناول 
الصني، وهي جمموعة  اهلواء يف  أجهزة االستهالك وأنظمة تكييف 
املرشوع  إطار  يف  ويتمُّ  غواندونغ.  مقاطعة  يف  ومقّرها   ،Midea
 HCFC-22 مادة  استعامل  من  تكييف  وحدة   200  000 حتويل 
يراعي  محيد  طبيعي  غاز  وهو   ،)HC-290( الربوبان  استعامل  إىل 
ذلك  شأن  ومن  د.  مربِّ كعامل  استعامله  ويمكن  واملناخ  األوزون 
مادة  من  مرتيًا  طنًّا   240 من  التدرجيي  التخلُّص  إىل  يفيض  أن 
HCFC-22، أو 13.2 طنًّا من مادة تنطوي عىل استنفاد األوزون، 
ثاين  مكافئ  من  مرتيًا  طنًّا   967  490 بنحو  ر  ُيقدَّ ما  إىل  يؤدِّي  ما 
عٌة عن جمموعة  أكسيد الكربون. ويتناول املرشوَع الثاين رشكٌة متفرِّ
Midea، وهي رشكة جتهيزات Meizhi املحدودة، ومقّرها يف مقاطعة 
جوجييانغ، حيث جيري العمل عىل حتويل خط إنتاج ذي سعة سنوية 
مادة  إىل   HCFC-22 مادة  عىل  يعتمد  ضاغط  مليون   1.8 قدرها 
HC-290. وسوف يفيض ذلك إىل ختفيض بحوايل 8.9 ماليني طن 
مرتي من انبعاث غاز دفيئة مكافئ لثاين أكسيد الكربون. ومن شأن 
الدروس املستخلصة من املرشوعني أن يكون هلا أثر عميق يف إنتاج 

مكيِّفات اهلواء يف الصني ويف غريها من البلدان.

يف  املستعرضة  السنة  أثناء  ُقدمًا  يسري  مماثل  مرشوع  ة  وثمَّ  
مجهورية فنزويال البوليفارية. ويرمي املرشوع، الذي تبلغ تكلفته 1.1 
د األطراف لتنفيذ بروتوكول  ل من الصندوق املتعدِّ مليون دوالر متوَّ
الكلوروفلوروكربون  بات  مركَّ استهالك  ختفيض  إىل  مونرتيال، 
جمال  يف  التدريب  بتوفري  اهلواء  وتكييف  التربيد  قطاع  يف  املهلَجن 
التشغيل  ممارسات  ذلك  يف  بام  بات،  املركَّ هلذه  املسؤول  االستعامل 
ويتناول  اهلواء.  وتكييف  التربيد  قطاعات  يف  واخلدمة  والصيانة 
ت  املرشوع أيضًا جوانب االحتواء واالسرتجاع والتدوير. وقد أعدَّ
القائمة  التدريب  بمرافق  لالرتقاء  الالزمة  االختصاصات  اليونيدو 
حتديد  عىل  احلكومة  ووافقت  املطلوبة.  األدوات  برشاء  وقامت 
احتامل  عىل  تنطوي  طنًّا   220.7 قدره  أسايس  مرجعي  مستوى 
خفض  مواصلة  أجل  من  االنطالق  نقطة  بمثابة  األوزون  استنفاد 
استهالك مركبات الكلوروفلوروكربون املهلَجن. وهنالك مشاريع 

مماثلة جتري يف إريرتيا وباكستان وبريو ومرص ونيجرييا.

رة وبارزة للعيان ملرشوع يرمي إىل مساعدة  ة حصيلة مبكِّ وثمَّ  
ده بروتوكول  االحتاد الرويس عىل حتقيق هدف عام 2015 الذي حدَّ

الكلوروفلوروكربون  بات  مركَّ من  التدرجيي  للتخلُّص  مونرتيال 
الويب:  شبكة  عىل  جذاب  موقع  تصميم  وهي   املهلجن، 
سة  مكرَّ روسية  ابة  بوَّ أول  وبوصفه   .www.ozoneprogram.ru
واسعة  طائفة  عن  مفيدة  معلومات  املوقع  م  يقدِّ األوزون،  لقضايا 
األوزون  بشأن  البلد  ترشيع  فيها  بام  الصلة  ذات  املوضوعات  من 
بات  التدرجيي من مركَّ التخلُّص  البلدان األخرى يف جمال  وجتارب 
معلومات  أيضًا  املوقع  ويوفِّر  املهلَجن.  الكلوروفلوروكربون 
هي  املرشوع  من  الرئيسية  والغاية  املرشوع.  ر  تطوُّ عن  مستحَدثة 
بات املذكورة - وبالدرجة األوىل  التخلُّص التدرجيي املبارش من املركَّ
ممَّا   -  HCFC-142bو  HCFC-141bو  HCFC-22و  HCFC-21
يصل إىل حوايل 600 طن من احتامل استنفاد األوزون يف قطاعي 
إنتاج الرغوة وتصنيع أجهزة التربيد. ومن شأن التخلُّص التدرجيي 
أن يسهم أيضًا يف ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار 15.6 
ن  مليون طن مرتي من مكافئ ثاين أكسيد الكربون. ثانيًا، سوف يمكِّ
املرشوع من نقل التكنولوجيات املبتكرة التي من شأهنا عرصنة تلك 
الكلوروفلوروكربون  بات  مركَّ تستخدم  التي  الصناعية  املنشآت 
والتجارية  والطبية  املنزلية  التربيد  أجهزة  إنتاج  يف  املهلَجن 
ات  معدَّ وخدمة  بإصالح  هتتم  التي  املنشآت  وكذلك  والصناعية، 
التكييف والتربيد. ويمكن األخذ هبذه التدابري من امليض يف ختفيض 
الدفيئة بحوايل 10 ماليني طن مرتي من مكافئ  انبعاثات غازات 
ختفيض  خالل  من  سنوات  مخس  امتداد  عىل  الكربون  أكسيد  ثاين 

استهالك الطاقة.

األول/أكتوبر،  وترشين  آذار/مارس  بني  ما  الفرتة  ويف   
عقدت اليونيدو عرشة اجتامعات للشبكات اإلقليمية للمسؤولني 
اجتامعان  ُعقد  فقد  العامل.  أنحاء  الوطنيني عن األوزون يف خمتلف 
دون  الشبكة  بشأن  دومينيكا  يف  أحدمها  آذار/مارس،  شهر  يف 
الكاريبي  بلدان  يف  األوزون  عن  الوطنيني  للمسؤولني  اإلقليمية 
بشأن  قريغيزستان  يف  واآلخر  وهايتي،  باإلنكليزية  الناطقة 
أيار/ يف  األردن،  يف  وُعقد  الوسطى.  وآسيا  أوروبا  شبكة 

من  تدرجييًا  التخلُّص  حول  املواضيعي  اإلقليمي  االجتامع  مايو، 
بنظام  زة  املجهَّ البيوت  يف  املهلَجن  الكلوروفلوروكربون  بات  مركَّ
عن  املسؤولني  بشأن  بوتان  يف  مشرتك  اجتامع  وأعقبه  الرغوة، 
واجتمع  آسيا.  رشق  وجنوب  آسيا  جنوب  شبكتي  يف  األوزون 
شبكة  يف  األوزون  عن  املسؤولون  أيضًا،  أيار/مايو  يف  زامبيا،  يف 
متوز/يوليه  يف  شييل  يف  اجتمع  بينام  أفريقيا،  يف  باإلنكليزية  ناطقة 
الوسطى  وأمريكا  املكسيك  شبكات  يف  األوزون  عن  املسؤولون 
وأمريكا اجلنوبية وبلدان الكاريبي الناطقة باإلسبانية. وُعقدت يف 
إقليمية  عمل  حلقة  أيلول/سبتمرب،  يف  السعودية،  العربية  اململكة 
املواد  فيها  ُتستعمل  التي  واخلدمات  املنتجات  ومعايري  قواعد  عن 
املستنفدة لألوزون وحلقة عمل إقليمية عن دور الوسائط اجلديدة 
يف  األوزون  عن  للمسؤولني  املتابعة  واجتامع  البيئية  التوعية  يف 
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أيلول/سبتمرب،  أواخر  يف  جيبويت،  يف  وُعقد  آسيا.  غرب  شبكة 
الناطقة  أفريقيا  يف  األوزون  عن  املسؤولني  لشبكة  مشرتك  اجتامع 
فيه  ُعقد  الذي  الوقت  نفس  يف  جيبويت  يف  وبالفرنسية  باإلنكليزية 
ويف  والكاريبي.  الالتينية  أمريكا  منطقة  بشأن  بنام  يف  مماثل  اجتامع 
جنوب  من  األوزون  عن  مسؤولون  تايلند  يف  اجتمع  التايل  الشهر 

آسيا وجنوب رشق آسيا واملحيط اهلادئ.

امليثيل  بروميد  التدرجيي من  التخّلص 

بالتزاماهتا  الوفاء  من  البلداَن  اليونيدو  فيه  نت  مكَّ آخر  جمال  ة  ثمَّ
واستفاد  امليثيل.  بروميد  إزالة  هو  مونرتيال  بروتوكول  بموجب 
مشاريع  وتنفيذ  وضع  يف  املنظمة  خربة  من  ناميًا  بلدًا   20 من  أكثر 
اليونيدو  بت  امليثيل ودرَّ بروميد  التدرجيي من  والتخلُّص  اإليضاح 
أكثر من 000 150 مزارع يف خمتلف البلدان عىل استخدام البدائل 
غري الكيميائية مثل املعاجلة الشمسية والتبخري البيولوجي والبخار.

امليثيل  التدرجيي الشامل لربوميد  التخلُّص  د موعد  وقد حَتدَّ  
وكانت   .2015 عام  بداية  يف  للرقابة  اخلاضعة  لالستعامالت 
ز عىل تلك املناطق حيث ما زال يستخدم فيها بروميد  اليونيدو تركِّ

للحبوب  احلصاد  بعد  ما  معاجلة  يف  وكذلك  الرتبة  لتبخري  امليثيل 
واملنتوجات اهلالكة. ومتَّت املوافقة عىل مرشوع تعاون تقني جديد 
النهائية لربوميد  للمساعدة يف اإلزالة  لصالح كينيا يف عام 2012 
امليثيل يف عمليات ما بعد احلصاد، بينام هنالك مرشوع يف األرجنتني 
يساعد عىل وقف استعامل بروميد امليثيل يف زراعة شتَّى أنواع فصيلة 
البسرتة  باستخدام  للحامية،  اخلاضعة  واخلضار  واألزهار  التوت 
للتكنولوجيا  عميل  بيان  نجاح  ثبت  وقد  بديلة.  كوسيلة  بالبخار 
البلد  لتشمل  املامرسة  توسيع  جرى  بحيث  بعيد  حدٍّ  إىل  اجلديدة 
بأكمله. ويف زامبيا، تستهدف اليونيدو التخلُّص التدرجيي التام من 
بروميد امليثيل يف زراعة التبغ والزهور املقطوفة والبستنة وتطبيقات 
يتناول األمر يف اجلزائر وتونس معامل جتهيز  بينام  ما بعد احلصاد، 
بلدان  عىل  النتائج  م  ُتعمَّ سوف  إجيايب،  تقييم  أعقاب  ويف  التمور. 

أخرى منتجة للتمور.

والبستنة هي القطاع الوحيد الذي يستخدم فيه بروميد امليثيل   
ة لوقف استخدامه قبل املوعد النهائي  يف ليبيا واحلكومة هناك مستعدَّ
لعام 2015 بوقت طويل رشط أن تتوفَّر هلا املساعدة من اخلارج. 
وبعد دراسة دقيقة للبدائل املتاحة وتبعًا لنوع املحاصيل واملزارعني، 
وقع خيار املزارعني يف ليبيا عىل تشميس الرتبة باالقرتان بجرعات 

اليونيدو من أعمال يف جمال امللوّثات العضوية العصيّة خَلَصَ إىل أنّ »اليونيدو اضطلعت  ٭  مّثة تقييم حديث العهد ملا تقوم به 
بدور حاسم يف مساعدة البلدان على استكمال خطط التنفيذ الوطنية، اليت مشلت إنشاء قدرات تأسيسية للحكومة وعمليات جرد 
متهيدية وإذكاء الوعي لدى واضعي السياسات. وقد انطلقت اليونيدو من خطط التنفيذ الوطنية لتطوير أكثر من 30 مشروعاً من 
مشاريع اإليضاح واالستثمار بعد اخلطط املذكورة. وقد أقيمت هذه املشاريع على أساس األولويات الُقطرية كما وردت يف اخلطط 
النامية  البلدان  إىل  االحرتاق  على  القائمة  غري  التكنولوجيات  نقل  رئيسي يف  بدور  تنهض  زالت  وما  اليونيدو  كانت  لقد  املذكورة. 

لتمكينها من معاملة امللوّثات العضوية العصيّة وإتالفها على حنو آمن«.
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يف  واإلنتاج  البيولوجي  والتبخري  الكيميائية  املواد  من  منخفضة 
ُطلب   ،2005 عام  ويف  التطعيم.  واستخدام  الرتبة  عديمة  زراعة 
املزارعني وكلِّية زراعة  اليونيدو أن تساعد عددًا من تعاونيات  من 
ي ملسألة استخدام بروميد امليثيل يف  ومعهد بحوث وطني يف التصدِّ
قت  زراعة اخليار والفلفل والطامطم وغريها من املنتوجات. وقد صدَّ
من  ثنائية  بمسامهة  الناجم،  االستثامر  مرشوع  عىل  املسؤولة  اهليئة 
حكومة إسبانيا، من أجل تنفيذ بروتوكول مونرتيال يف ليبيا. وتقوم 
اليونيدو بتنفيذ املرشوع، بالتنسيق مع السلطات الليبية املعنية. ويف 
أثناء النزاع املسلَّح يف عام 2011، توقَّف العمل يف املرشوع ولكنه 
وأمكن  اللوجستية.  العوائق  بعض  رغم   2012 عام  يف  استؤنف 
ص لنحو 000 1  مت اليونيدو التدريب املتخصِّ ات وقدَّ تسليم املعدَّ
من املزارعني و300 من التقنيني بشأن األساليب البديلة املقرتحة. 
بني. ومن  وتعتزم اليونيدو اآلن تنظيم دورة ملدة يومني لتدريب املدرِّ
بروميد  من  التام  التدرجيي  التخلُّص  إىل  يفيض  أن  املرشوع  شأن 
ية يف  امليثيل يف قطاع البستنة يف ليبيا. وسوف ُتستكمل األنشطة املتبقِّ

عام 2013.

من  البلد  ن  مكَّ املغرب  يف  رًا  مؤخَّ استكمل  مرشوع  ة  وثمَّ  
التخلُّص من 106.2 أطنان من بروميد امليثيل تنطوي عىل إمكانية 
لتبخري 200 هكتار  املزارعون  استنفاذ األوزون، يستخدمها حاليًا 
من الفاصوليا اخلرضاء وحوايل 100 هكتار من القرعيات للوقاية 
والفطريات.  النخرية  البطيخ  بقع  وفريوس  اخليطية  الديدان  من 
وتبنيَّ أنَّ إضافة سامد عايل اجلودة إلثراء الرتبة هو بديل مثايل يراعي 
وقع  وكذلك  كثرية.  حاالت  يف  زراعيا  استخدامه  ويمكن  البيئة 
اخليار عىل التطعيم بمثابة تكنولوجيا بديلة مالئمة لزراعة البطيخ. 
البيولوجي  التبخري  اخلرضاء  للفاصوليا  األخرى  اخليارات  ومن 
رة عديمة الرتبة  املقرون بالتشميس يف الدورة األوىل، واملواد املخمِّ
يف  الدورة الثانية واملواد الكيميائية يف  الدورة الثالثة. وقد تمَّ اختبار 
هذه التكنولوجيات من جانب املزارعني يف املغرب وهي ُتستخدم 
ق املغرب  عىل نطاق واسع يف عدد من البلدان. ومن املرتقب أن حيقِّ

التخلُّص التدرجيي التام من بروميد امليثيل بنهاية العام.

اتفاقية استكهومل

إىل  الرامية  اجلهود  يف  التسعينيات  أواسط  منذ  اليونيدو  شاركت 
ثات  د البيئة والصحة البرشية بسبب امللوِّ مواجهة املخاطر التي هتدِّ
ثات الكيميائية. ونتيجًة  العضوية العصيَّة التحلُّل، وبصفة أعّم امللوِّ
عىل  تنترش  ا  فإهنَّ البيئة،  يف  عمدًا  أو  عرضًا  ثات  امللوِّ هذه  النبعاث 
نطاق واسع يف كل القارات، بام يف ذلك مناطق مثل القطبني الشاميل 
ل دون هوادة  التنقُّ واجلنويب حيث يشهد وجودها عىل قدرهتا عىل 

من بقعة يف العامل إىل أخرى. 

ثات العضوية العصيَّة  وعندما دخلت اتفاقية استكهومل للملوِّ  
دت 12 من أخبث املواد الكيميائية  حيِّز النفاذ يف عام 2004، حدَّ
والرضر  العضوي  وتراكمها  البيئة،  يف  دوامها  حيث  من  العامل  يف 
ويف  منشئها.)14(  عن  بعيدًا  فيه  تتسبَّب  أن  يمكن  الذي  الكبري 
الوقت ذاته، أدركت األطراف يف االتفاقية أنَّ هنالك موادَّ كيميائية 
والبيئة  البرشية  الصحة  د  تتهدَّ مماثلة  خماطر  عىل  تنطوي  قد  أخرى 
ة  السامَّ املركبات  استعراض  بموجبها  يمكن  عملية  عىل  واتَّفقت 
من  معيَّنة  بمعايري  تفي  أن  رشيطة  االتفاقية،  إىل  وإضافتها  العصيَّة 
حيث الثبات والتهديد عرب احلدود. واتُّفق يف عام 2009 عىل أول 
جمموعة من تسع مواد كيميائية جديدة يتعنيَّ إضافتها إىل االتفاقية؛ 

وأضيفت مادة كيميائية أخرى يف عام 2011.

التنفيذ  خطط  وحتديث  استعراض  عملية  تكون  وقد   
عملية  القائمة  إىل  جديدة  كيميائية  مواد  أضيفت  كلَّام  الوطنية 
املطلوبة.  التقنية  املقدرة  إىل  تفتقر  التي  للبلدان  بالنسبة  عسرية 
عىل  البلدان  تساعد  لكي  املطلوبة  بالدراية  اليونيدو  وتتمتَّع 
ت  التنفيذ لدهيا. وحتى كانون األول/ديسمرب، تلقَّ حتديث خطط 
حتديثًا   12 عىل  املوافقة  منها  متَّت  بلدًا   40 من  طلبات  املنظمة 
مرفق  لدى  النظر  قيد   24 وهنالك  الوطنية)15(  التنفيذ  خلطط 
ورواندا  )تونس  منها   4 تقديم  يتعنيَّ  زال  وما  العاملية)16(  البيئة 

ورسي النكا وغابون(.

يف  البلدان  مساعدة  هو  اليونيدو  لدى  األويل  اهلدف  وكان   
وضع خطط التنفيذ الوطنية، وهو اشرتاط إلزامي لكل األطراف يف 
ل الرتكيز يف عام 2007  االتفاقية. ومنذ استكامل هذه اخلطط، حتوَّ
إىل مساعدة البلدان عىل وضع وتنفيذ مشاريع ما بعد اخلطط. وقد 
عملية  لتدعيم  املؤسسية  القدرات  بناء  عىل  املشاريع  هذه  زت  ركَّ
إىل جانب  الكيميائية  للمواد  السليمة  التدرجيي واإلدارة  التخلُّص 
اليونيدو  وكانت  التدرجيي.  التخلُّص  تكنولوجيات  يف  االستثامر 
التكنولوجيات  أفضل  العتامد  األعضاء  بلداهنا  مع  أيضًا  تعمل 
والتجهيز  النفايات  إدارة  يف  البيئية  املامرسات  وأفضل  املتاحة 
غري  العصيَّة  العضوية  ثات  امللوِّ ل  تشكُّ من  احلدِّ  بغية  الصناعي 

وكلوردين  ألدرين  هي:   12 وعددها  أصاًل  املرفقة  الكيميائية  املواد   )14(  
وتوكسافني   ومريكس  البنزين  كلورو  وسدايس  الكلور  وسباعي  وإندرين  ودايلدرين 
ثنائي فينيل ثالثي كلورو اإليثان  التكلور وثنائي كلورو  د  املتعدِّ الفينيل  ثنائية   ومركبات 

والديوكسينات والفيورانات.
أرمينيا وإندونيسيا والبوسنة واهلرسك وتركيا وتوغو واجلزائر ومجهورية   )15(  
والفلبني  ورصبيا  والسودان  السابقة  اليوغوسالفية  مقدونيا  ومجهورية  املتحدة  تنزانيا 

ومنغوليا. 
دة  املتعدِّ  - )دولة  وبوليفيا  فاسو  وبوركينا  وإكوادور  وإثيوبيا  األردن   )16(  
القوميات( وزامبيا ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الديمقراطية ومجهورية 
الشعبية وسان تومي وبرينسيبي وسوازيلند وسيشيل وطاجيكستان  الديمقراطية  الوس 
ونيبال  وميانامر  وموزامبيق  وملديف  واملكسيك  وليسوتو  وليربيا  وكوستاريكا  وغينيا 

ونيجرييا وهندوراس.  
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مرحلة  يف  هي  اخلطط  بعد  ما  مشاريع  غالبية  أنَّ  ومع  املقصود. 
اخلطط  بعد  ما  مشاريع  من  كبريًا  قدرًا  اليونيدو  لدى  فإنَّ  التنفيذ، 

قيد الوضع حاليًا. 

إعداد  يف  بنشاط  اليونيدو  شاركت   ،2012 عام  أثناء  ويف   
الكيميائية  للمواد  ي  التصدِّ يف  البلدان  ملساعدة  إرشادية  وثائق 
ذ  له مرفق البيئة العاملية وُينفَّ املدرجة حديثًا كجزء من مرشوع يموِّ
لألمم  التابع  والبحث  للتدريب  املتحدة  األمم  معهد  مع  بالتعاون 
املتحدة. وتشمل الوثائق اإلرشادية يف خطط التنفيذ الوطنية بشأن 
استكهومل:  اتفاقية  بموجب  اجلديدة  العصيَّة  العضوية  ثات  امللوِّ
واملواد  السلفونيك  بريفلورأوكتان  محض  جرد  أجل  من  اإلرشاد 
التكنولوجيات  أفضل  وكذلك  به  املتصلة  املدرجة  الكيميائية 
من  واإلرشاد  الستخدامها،  البيئية  املامرسات  وأفضل  املتاحة 
أفضل  وكذلك  الفينيل  ثنائي  الربوم  د  متعدِّ إثريات  جرد  أجل 
التدوير  البيئية من أجل  املتاحة وأفضل املامرسات  التكنولوجيات 
د  متعدِّ إثريات  حتتوي  التي  األشياء  يف  النفايات  من  والتخلُّص 
لطلبات  استجابة  الوثائق  ُوضعت  وقد  الفينيل.  ثنائي  الربوم 

العصيَّة  العضوية  امللوثات  عن  للمعلومات  التامسًا  األطراف 
املستخَدمة عىل نطاق واسع لألغراض الصناعية.

عام  يف  بنجاح  املشاريع  من  عدد  اختتام  اليونيدو  وشهدت   
بموجب  بالتزاماهتا  الوفاء  عىل  البلدان  مساعدة  إىل  ترمي   2012
نت  متكَّ اليونيدو،  ذته  نفَّ سنتني  مرشوع  ونتيجة  استكهومل.  اتفاقية 
أرمينيا إىل حدٍّ كبري من ختفيض استخدام وانطالق ثنائيات الفينيل 
العصيَّة يف مبيدات احلرشات،  العضوية  ثات  التكلور وامللوِّ د  املتعدِّ
قت  وحقَّ السواء.  عىل  السكان  وصحة  البيئة  محاية  بذلك  قًة  حمقِّ
اليونيدو كلَّ األهداف املرسومة يف املرشوع، ُمرسيًة األساس لتنفيذ 

اتفاقية استكهومل عامليًا.

السابقة،  اليوغوسالفية  مقدونيا  ومجهورية  منغوليا  ويف   
ثنائيات  معاجلة  تكنولوجيا  وتكليف  نقل  من  اليونيدو  فرغت 
يف  الوطنيني  العاملني  تدريب  وكذلك  التكلور  د  املتعدِّ الفينيل 
الً  الرشكة املضيفة. ويف املغرب، استكُملت قائمة تضمُّ 486 2 حموِّ
د التكلور وأحرز خمترب ُكلِّف  ثها بثنائيات الفينيل املتعدِّ يشتبه يف تلوُّ

٭  صدّقت بريو على اتفاقية استكهومل يف عام 2005 وقدّمت خطة التنفيذ الوطنية لديها خبصوص امللوّثات العضوية العصيّة. ومع 
أنّ إنتاج مادة ثنائيات الفينيل املتعّدد التكلور حمظور مبوجب االتفاقية يف عام 2001 نظراً خلصائصه املسبّبة للسرطان، فإنّ انتشار 
استعماله صناعياً على نطاق واسع طوال عقود من السنني يعين أّنه ما زال متوضعاً يف املعدّات اليوم. وتستهدف اتفاقية استكهومل 
التخلّص التدرجيي حبلول عام 2025 من املعدّات اليت حتتوي ثنائيات الفينيل املتعّدد التكلور – من حموّالت أو مكّثفات أو غري ذلك من 

أوعية حتتوي خمزونات سائلة – ومعاجلة وإزالة ثنائيات الفينيل املتعّدد التكلور املسرتجعة حبلول عام 2028. 

ويف عام 2010، عكفت اليونيدو على تنفيذ مشروع ملساعدة بريو على الوفاء باملواعيد النهائية احملدّدة. واهلدف اإلمجايل من املشروع 
هو إرساء ممارسات إدارة سليمة بيئياً بشأن ثنائيات الفينيل املتعدّد التكلور وزيادة وترية التخلّص التدرجيي من املعدّات والنفايات اليت 
حتتوي ثنائيات الفينيل املتعدّد التكلور، مع الرتكيز بصفة خاصة على املرافق الكهربائية وأهمّ مستعملي الكهرباء. ويغّطي املشروع الدعم 
إلقامة بنية حتتية تنظيمية وللتدريب يف التفتيش على ثنائيات الفينيل املتعدّد التكلور وحتليلها ومعاجلتها وإزالتها ونقل التكنولوجيا 

وتدعيم املؤسسات الوطنية واحمللية واإلعالم اجلماهريي وإذكاء الوعي.

وقد أُحرز تقدّم ال بأس به يف جرد 000 10 حموّل، حيث مّتت معاينة 97 يف املائة وحتليل 27 يف املائة يف املخترب حبلول هناية العام. 
وكجزء من املشروع، قدّمت اليونيدو املعدّات واللوازم للمخترب الوطين DIGESA – وهو اهليئة التقنية والتنظيمية لدى وزارة الصحة يف 
بريو والنظري الوطين – من أجل حتليل العيّنات اليت مّت احلصول عليها من خالل اجلرد. ومّثة مسودة لتنظيم وطين خبصوص ثنائيات 
الفينيل املتعدّد التكلور قيد البحث مع أصحاب املصلحة قبل تقدميها للموافقة الوطنية. ومّثة أربع حلقات عمل إقليمية قدّمت املشروع 
ثنائيات  إىل هيئات وطنية وحملية وشركات كهربائية مستهدفة وقدّمت نظرة إمجالية عن املخاطر الصحية والبيئية اليت تفرضها 
الفينيل املتعدّد التكلور وكذلك اإلطار القانوني من أجل إزالتها. ويشّكل اإلطار القانوني جزءاً من جوانب التآزر مع مشروع جاٍر آخر 
العاملية ينّفذه برنامج األمم املتحدة للبيئة يف شيلي وبريو خبصوص املمارسات الفضلى إلدارة ثنائيات الفينيل املتعدّد  البيئة  ملرفق 

التكلور يف قطاع التعدين يف أمريكا الالتينية.
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ة  مًا يف حتليل العيِّنات. ويف الصني ثمَّ ث فيها تقدُّ بتحديد مدى التلوُّ
مرشوع جاٍر يتناول إدارة مبيدات احلرشات املتقادمة املحتوية عىل 
والتخلُّص  النفايات  هذه  من  وغريها  العصيَّة  العضوية  ثات  امللوِّ
أن  املنتظر  ومن  يرام  ما  عىل  يسري  وهو  بيئيًا،  سليم  نحو  عىل  منها 
عة يف املستقبل القريب. وهنالك مرشوع  ض عن نتائج مشجِّ يتمخَّ
آخر يف الصني يتناول إدارة النفايات الطبِّية يف خمتلف مناطق البلد. 
م  ات احلرق وأنظمة التحكُّ واهلدف من املرشوع هو االرتقاء بمعدَّ
املتاحة واستبدال  التكنولوجيات  أفضل  إىل مستوى  اهلواء  ث  بتلوُّ
تتجنَّب  أن  شأهنا  من  احلرق  غري  بديلة  بأساليب  املتقادمة  املرافق 
االجتامعي  ع  التنوُّ ويقتيض  العصيَّة.  العضوية  ثات  امللوِّ إطالق 
أفضل  تأخذ  أن  رضورة  البلد  يف  والثقايف  واجلغرايف  االقتصادي 
احلسبان  يف  البيئية  املامرسات  وأفضل  املتاحة  التكنولوجيات 
ص املؤسسات الطبية ونوع املعاجلة ومرافق الترصيف وتوفِّر  ختصُّ

املالئمة. التحتية  البنية 

وتعكف اليونيدو حاليًا عىل مرشوع جديد يف اهلند يستهدف   
إدخال مبيدات آفات بيولوجية ونباتية وبدائل أخرى ملبيد احلرشات 
باملخترص  املعروف  الكلوريتان  ثالثي  الفينيل  ثنائي  الكلور   ثنائي 
ب.  ‘دي دي يت’ كخطوة أوىل نحو التخيلِّ عن االعتامد عىل هذا املركَّ
أسباب  وحتسني  األغذية  بدوره سالمة  يضمن  أن  ذلك  ومن شأن 
السواء. ومن شأن هذا  والبيئة عىل  البرشية  الصحة  املعيشة ومحاية 
للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  ذ  ُينفَّ الذي  املرشوع، 
له مرفق البيئة العاملية، أن يربهن عىل توّفر  وحكومة اهلند والذي يموِّ
الة من حيث  ثات، تكون فعَّ بدائل ملادة ‘دي دي يت’ وغريها من امللوِّ

التكلفة ومقبولة اجتامعيًا ومستدامة بيئيًا.

اتفاقية  البلدان نموًا يف أفريقيا عىل  قت غالبية أقلِّ  وقد صدَّ  
وقامت  هبا.  اخلاصة  الوطنية  التنفيذ  خطط  ت  وأعدَّ استكهومل 
ثات العضوية العصيَّة التحلُّل  إمجاالً بوضع قوائم جرد أولية بامللوِّ
دت العوائق التقنية والتنظيمية واملؤسسية التي تعرتض سبيل  وحدَّ
تنفيذ اتفاقية استكهومل. وهنالك ثالثة مشاريع تنهض هبا اليونيدو 
يف بلدان أعضاء يف السوق املشرتكة لدول رشق أفريقيا واجلنوب 
واجلامعة  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  واجلامعة  األفريقي 
عىل  املعنية  البلدان  ملساعدة  وذلك  األفريقي،  للجنوب  اإلنامئية 
وضع خطط التنفيذ الوطنية لدهيا قيد املامرسة العملية. ويف رشق 
يف  العمل  وحلقات  االجتامعات  من  عدد  ُعقد  وجنوهبا،  أفريقيا 
بني يف أيار/مايو يف  جت بدورة لتدريب املدرِّ السنتني املاضيتني، ُتوِّ
جمال صباغة النسيج وصقله يف كمباال يف أوغندا، ويف جمال إدارة 
لبلدان  وبالنسبة  آب/أغسطس.  يف  أبابا  أديس  يف  ثة  امللوَّ املواقع 
عام  يف  املرشوع  بدأ  أفريقيا،  غرب  لدول  االقتصادية  اجلامعة 
2011. وقد بدأ التخطيط ملرشوع يتناول حرق النفايات يف اهلواء 

ثة. الطلق وإدارة املواقع امللوَّ

وتكملًة للمشاريع اآلنفة الذكر، أقامت اليونيدو يف النصف   
التكنولوجيات  ألفضل  إقليميًا  منتدًى   2012 عام  من  األول 
بمثابة  ليكون  أفريقيا  لصالح  البيئية  املامرسات  وأفضل  املتاحة 
افتتح  وقد  واملعلومات.  البيانات  لتقاسم  رسمية  غري  ة  منصَّ
املنتدى رسميًا أثناء الدورة العادية الرابعة عرشة للمؤمتر الوزاري 
أروشا،  يف  أيلول/سبتمرب  يف  ُعقد  الذي  بالبيئة،  املعني  األفريقي 

مجهورية تنزانيا املتحدة.
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األدوات الالزمة لتحسني مصادر الرزق
من شأن التحليل السليم القائم على األدّلة أن يوّفر األساس الالزم للمشورة السديدة اليت ُترتجَم بدورها إىل 
اسرتاتيجيات وسياسات صناعية مالئمة للبلدان النامية واالقتصادات االنتقالية. وبفضل السياسات الصحيحة 
احمللية  اإلمنائية  األهداف  بلوغ  الصناعة يف  من مسامهة  وأن حيسّن  اإلنتاجية  قدرته  ينوّع  أن  بلد  ميكن أليّ 
والعاملية على السواء. وتعمد اليونيدو، من خالل ما تقدّمه من خدمات استشارية يف جمال التحليل ورسم السياسة، 

إىل تزويد الدول األعضاء باألدوات الكفيلة برسم االسرتاتيجيات والسياسات الصناعية املالئمة.

ل  م نتائج ما تتوصَّ ة للنمو االقتصادي والتغيري اهليكيل الصناعي وتعمِّ وتنهض اليونيدو بالبحوث التطبيقية والتحليل القائم عىل األدلَّ   
إليه ضمن املنظمة ويف دوائر املامرسني يف جمال التنمية. ومن هذا املنطلق تنادي بأمهية التنمية الصناعية املتسارعة وبتحسني القدرة التنافسية 

الصناعية بمثابة أدوات للحدِّ من الفقر واملسامهة يف تنمية مستدامة تشمل اجلميع.

املعارف  من  اهلامة  املنتجات  ونرش  الصناعية  بالتنمية  اخلاصة  لإلحصاءات  املنتظم  التجميع  امليدان  هذا  يف  اجلارية  األنشطة  ومن   
تنمية  التطبيقي من خالل معهد  التدريب  املنظمة، وتوفري  أبرز منشورات  الذي هو من  الصناعية  التنمية  العمل، مثل تقرير  هة نحو  املوجَّ

القدرات التابع لليونيدو. وتتَّخذ املسامهة الفكرية لليونيدو يف سبيل التنمية الصناعية بمثابة أساس ملا تقوم به من أنشطة التعاون التقني.

اإلحصاءات
يف  املستدامة  الصناعية  التنمية  دعم  أجل  من  جهودها  يف  لليونيدو  حاسمة  أمهية  ذات   مسألة  اجلودة  وعالية  دقيقة  إحصاءات  توفُّر  إنَّ 
القليلة  السنوات  السياسة. ويف  وتقديم مشورة يف جمال رسم  اسرتاتيجية  ببحوث  القيام  األمر  يتناول  عندما  األعضاء، وال سيام  بلداهنا 
عت اليونيدو إىل حدٍّ كبري من نطاق ما متارسه من أنشطة إحصائية سواء من حيث التغطية أم من حيث تواتر توليد البيانات.  املاضية، وسَّ
الثانية  الطبعة  التعدين واملحاجر وتوفري الكهرباء والغاز واملياه، ويف عام 2012 أصدرت  وقبل سنتني، رشعت يف نرش إحصاءات عن 
أيضًا  اليونيدو  وأصدرت  للنرش.  إيلغار  إدوارد  مؤسسة  بتوزيعها  قامت  التي  اخلدمات  ومرافق  التعدين  بشأن  العاملية  اإلحصاءات  من 
الت النمو السنوية املرتقبة يف خمتلف  مت تقديرات منتصف السنة ملعدَّ تقاريَر فصليًة عن االجتاهات العاملية السائدة يف جمال التصنيع وقدَّ

البلدان. جمموعات 

اإلحصائية  للبيانات  د  موحَّ جممع  إنشاء  بفضل  املقبل  العام  يف  اليونيدو  بيانات  إىل  املستعمل  وصول  إمكانية  كثريًا  تتيسَّ  وسوف   
واألدوات الالزمة لتعميم البيانات أوتوماتيًا بكفاءة، وهذه األدوات قيد اإلعداد حاليًا وسوف تستكمل يف النصف األول من عام 2013. 
ن املستعملون من تنزيل البيانات مبارشة من موقع املنظمة عىل الويب بدالً من طلب احلصول عىل أقراص حاسوبية  وعندئذ سوف يتمكَّ

05
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INTERNATIONAL YEARBOOK OF 
INDUSTRIAL STATISTICS 2012
ACCLAIM FOR PREVIOUS EDITIONS:

‘This annual publication seems to be the only international publication providing worldwide 
statistics on current performance and trends in the manufacturing sector. In terms of 
comprehensiveness, accuracy, and cross-country comparisons this volume is unparalleled . . . 
If you are looking for an authoritative source for comparative international statistics on industrial 
information, this is it.’

– Andrea Meyer, Business Information Alert

‘This is a unique and massive effort by UNIDO providing comparative statistics on current 
performance and trends in the manufacturing sector worldwide . . . There is no doubt that the 
volume is a most important source book for economists, planners and policymakers.’

– Pradosh Nath, Journal of Science and Industrial Research

‘UNIDO has done well to bridge gaps in information noticed so far in industrial statistics 
worldwide and its companionship and usefulness will be realised by all users of this 
documentation in governmental, industrial and academic circles, as a must on every working 
desk. Its reliability is fully backed up by authoritative analysis.’

– Rajinder Kunmar, Marketing and Management News

A unique and comprehensive source of information, this book is the only international publication 
providing economists, planners, policymakers and business people with worldwide statistics on 
current performance and trends in the manufacturing sector.

The Yearbook is designed to facilitate international comparisons relating to manufacturing 
activity and industrial development and performance. It provides data which can be used to 
analyse patterns of growth and related long term trends, structural change and industrial 
performance in individual industries. Statistics on employment patterns, wages, consumption 
and gross output and other key indicators are also presented.
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MINING AND UTILITIES
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role of mining and utility activities in the world economy. This extensive resource 

from UNIDO provides detailed time series data on the level, structure and growth of 
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is clearly presented on the number of establishments, employment and output of 
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and supply of electricity, natural gas and water.
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of data users who require detailed and reliable statistical information on the primary 
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مدجمة ، مما يزيد دون شّك من عدد مستعميل بيانات اليونيدو عىل 
عملية  ضمن  البيانات  حتديث  عملية  ُتدمج  وسوف  العامل.  صعيد 

إنتاج اإلحصاءات وسوف تتبع دورة حياهتا االعتيادية.

عن  البيانات  مجع  العام،  طوال  اليونيدو،  واصلت  وقد   
عت منتجاهتا اإلحصائية  ات الرئيسية لألنشطة الصناعية وَوزَّ املؤرشِّ
يف شتَّى أنحاء العامل. وتمَّ القيام بجمع البيانات بالتعاون مع منظمة 
بتكليف  اليونيدو  وتتمتَّع  االقتصادي.  امليدان  يف  والتنمية  التعاون 
مجع  أجل  من  املتحدة  لألمم  التابعة  اإلحصائية  اللجنة  من  دويل 
ق  التحقُّ ويتمُّ  عامليًا.  وتعميمها  وتوليفها  الصناعية  اإلحصاءات 
ة البيانات الُقطرية الواردة من املكاتب اإلحصائية الوطنية  من صحَّ
وُتستكمل بتقديرات اليونيدو وُيرتقى هبا من حيث إمكانية مقارنتها 
األخرية  السنوات  عن  اإلحصائية  اجلداول  جتميع  تمَّ  وقد  عامليًا. 
لعام 2012.  الصناعية  الدولية لإلحصاءات  احلولية  وُعرضت يف 
التعدين  بشأن  العاملية  واإلحصاءات  الدولية  احلولية  إىل  وإضافًة 
قرصني  اليونيدو  أصدرت  أعاله،  املذكورين  اخلدمات  ومرافق 
من   127 تتناول  رئيسية  صناعية  إحصاءات  عىل  حيتويان  مدجمني 
القطاعات  هذه  إنتاج  عن  بيانات  جانب  إىل  التصنيع  قطاعات 
والتجارة اخلارجية واالستهالك املحيل. وترد قائمة كاملة باملنتجات 

اإلحصائية الصادرة يف عام 2012 يف التذييل »الم«. 

وقد أصدرت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة التصنيف    
تصنيف  بغية  االقتصادية  األنشطة  جلميع  د  املوحَّ الدويل  الصناعي 

الصعيدين  عىل  ُتستعمل  أساسية،  أداة  وهو  االقتصادية.  البيانات 
إمكانية  وتعزيز  االقتصادية  الظواهر  لدراسة  والدويل،  الوطني 
وطنية  إحصائية  أنظمة  وضع  وتشجيع  دوليًا  البيانات  مقارنة 
سليمة. ويتمَّ دوريًا مراجعة التصنيف املذكور لكي يأخذ يف االعتبار 
ات  التغريُّ يعكس  والناشئة ولكي  اجلديدة  الصناعات  أو  املنتجات 
االبتكارات  عن  ينجم  ما  غالبًا  الذي  األمر  اإلنتاج،  تنظيم  يف 
التكنولوجية. وواصلت اليونيدو يف عام 2012 جهودها إلدخال 
املراجعة الرابعة للتصنيف، واليوم ُيبلِّغ أكثر من 50 بلدًا عن بياناته  
ة سالسل زمنية منذ عام 2008  الرابعة. وثمَّ املراجعة  عىل أساس 
متاحة يف قاعدة البيانات. وُتنرش البيانات الُقطرية بحسب التصنيف 
ل إذا لزم  وَّ حُتُ البيانات املختزنة يف أقراص مدجمة  املبلَّغ عنه، ولكن 
حفاظًا  وذلك  الرابعة  املراجعة  بحسب  د  موحَّ تصنيف  إىل  األمر 
اليونيدو  وتعكف  التارخيية.  الزمنية  السالسل  مقارنة  إمكانية  عىل 
البيانات اإلحصائية  تبادل  الدولية بشأن  املعايري  تنفيذ  تدرجييًا عىل 
والبيانات الفوقية، بحسب توصية اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم 
اليونيدو  لدى  البيانات  مستودع  لتطوير  حاليًا  وتستخدم  املتحدة، 

)انظر أعاله(.

جدوى  تعزيز  إىل  يرمي  االكتامل  من  يقرتب  مرشوع  ة  وثمَّ  
للرتويج  أداة  بصفته  التنافيس  الصناعي  األداء  قياس  مؤرشِّ 
للمشورة  اليونيدو وأداة  املنارصة  لدى  إىل  والدعوة االسرتاتيجية 
املرشوع  ويعكف  األعضاء.  الدول  يد  يف  العامة  السياسة  جمال  يف 
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لألداء  مقاييس  بصفتها  ناته  ومكوِّ املؤرشِّ  ة  صحَّ من  ق  التحقُّ عىل 
رقم  يف  املؤرشات  لدمج  املنهجية  السالمة  حتليل  وعىل  الصناعي 
دها اليونيدو.  دال واحد، وذلك بناًء عىل قواعد البيانات التي تتعهَّ
أن  اليونيدو  رت  قرَّ املؤرشِّ  هذا  لنرش  العارشة  الذكرى  وبمناسبة 
من  جزءًا  يكون  أن  من  بدالً  بذاته  قائم  منشور  شكل  عىل  تصدره 
لتقييم  منهجيًا  ُيستخدم  كان  حيث  املعهود  الصناعية  التنمية  تقرير 
قدرة البلدان عىل إنتاج وتصدير البضائع املصنِّعة عىل نحو تنافيس. 
ومن شأن هذه اخلطوة أن تستقطب املزيَد من االهتامم باملؤرشِّ وأن 

تربز املنظمة أكثر بوصفها أداًة لرسم السياسات. 

لفريق  اجتامع  إطار  يف  التفصييل  املنهجي  العمل  م  ُقدِّ وقد   
عقد  البلدان  وتصنيف  التنافيس  األداء  ات  مؤرشِّ تناول  خرباء 
ينتمون  واإلحصاء  االقتصاد  يف  خرباء  وحرضه  آذار/مارس  يف 
اللجنة  ومنها  البيانات،  بتوليد  ُتعنى  أخرى  دولية  وكاالت  إىل 
االقتصادية ألوروبا ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة 
يف  والتعاون  التنمية  ومنظمة  والزراعة  لألغذية  املتحدة  األمم 
وكان  اآلسيوي.  التنمية  وبنك  الدويل  والبنك  االقتصادي  امليدان 
من بني اخلرباء رجل االقتصاد ها- جون شانغ من جامعة كامربدج 
الدويل  االقتصادية  للدراسات  فيينا  معهد  من  الندسامن  ومايكل 
وإيوين أوسليفان من معهد الصناعة التحويلية يف جامعة كامربدج 
وبينام  االقتصادية.  للبحوث  النمساوي  املعهد  من  بينيدر  ومايكل 
ة األسس  ق من جديد من صحَّ يرمي منشور عام 2012 إىل التحقُّ

سوف  املقبلة  املنشورات  فإنَّ  املؤرش،  عليها  يقوم  التي  النظرية 
الصناعي.  باألداء  الصلة  األبعاد ذات  تستكشف طائفًة أوسع من 

ر أن يصدر املنشور يف آذار/مارس 2013. ومن املقرَّ

اإلحصاءات  ميدان  يف  عنه  غنى  ال  أسايس  رشط  والتعاون   
وثيق  اتصال  عىل  املنظمة  بقيت   2012 عام  وطوال  الصناعية. 
بمكاتب اإلحصاءات الوطنية وكذلك ُشعب اإلحصاء يف وزارات 
الصناعة. وُدعيت إىل زيارة مكاتب اإلحصاءات الوطنية يف االحتاد 
املشورة  وفَّرت  حيث  وغابون  وُعامن  وتايلند  وإكوادور  الرويس 
بعثات  يف  وشاركت  التقني  التعاون  مشاريع  صياغة  يف  وساعدت 
اجلارية.  الصناعية  اإلحصائية  بالربامج  يتعلق  فيام  احلقائق  تقصِّ 
املعهد  من  وفدًا  اليونيدو  استقبلت  الثاين/نوفمرب  ترشين  ويف 
التعاون  ملناقشة  املكسيك  يف  واجلغرافيا  لإلحصاءات  الوطني 
الثنائي بشأن تبادل البيانات اإلحصائية الصناعية إىل جانب مسائل 

تنسيق األنشطة اإلحصائية.

والصناعة  والتجارة  االقتصاد  وزارة  طلب  عىل  وبناًء   
مرشوع  إعداد  عىل  حاليًا  اليونيدو  تعكف  غابون،  يف  والسياحة 
املرشوع  ن  ويمكِّ البلد.  يف  الصناعية  اإلحصاءات  نظام  لتعزيز 
إحصاءات  عن  دوليًا  للمقارنة  قابلة  بيانات  توليد  من  غابون 
مثاًل(  املضافة،  القيمة  أو  العاملة  قبيل  )من  األعامل  هيكلية 
التأشريية  األرقام  ذلك  يف  بام  األجل،  قصرية  رئيسية  ات  ومؤرشِّ
يف  اليونيدو  جتري  وسوف  الصناعة.  أجل  من  لإلنتاج  الفصلية 

الوحيد الذي يزوّد خرباء االقتصاد واملخّططني  اليونيدو هي املنشور  الدولية لإلحصاءات الصناعية اليت تصدرها  إنَّ احلولية  ٭  
وواضعي السياسة وأصحاب مشاريع األعمال بنظرة إمجالية عن االجتاهات العاملية يف جمال التصنيع. وميكن االستعانة بالبيانات 
الواردة يف احلولية لتحليل أمناط النمو وما يتصل هبا من اجتاهات وتغيّرات هيكلية طويلة األجل وأداء صناعي يف كل من الصناعات. 
وهي توّفر إحصاءات عن أمناط العمالة واألجور واالستهالك وإمجايل اإلنتاج وغري ذلك من املؤشّرات الرئيسية. وتُظهر حولية عام 
2012 تباطؤاً يف إنتاج الصناعات يف عام 2011 رغم توّقعات التعافي يف عامل التصنيع القائمة على أساس اجتاهات النمو اإلجيابية يف 
عام 2010. وبيّنت التقديرات الالحقة اليت نشرهتا اليونيدو من التقارير الفصلية أنّ معدّالت منو التصنيع تراجعت سرعًة على صعيد 
العامل. ولئن كان تأثري موجة الركود األوىل أشدّ على البلدان الصناعية، فإنّ موجة الركود الثانية أّثرت على البلدان الصناعية والبلدان 
النامية على حدّ سواء. وقد تبدّى أثر عدم االستقرار املايل يف أوروبا يف البلدان النامية من خالل جتارة السلع واحلواالت واالستثمار 
الرأمسايل. وبدءاً من عام 2011، حدث تراجع يف معدّالت منو التصنيع يف االقتصادات الصناعية النامية والناهضة الرئيسية، وهي 
الربازيل والصني واهلند. ومع ذلك تُسلّط احلوليُة الضوءَ على هنوض الربازيل وروسيا واهلند والصني وجنوب أفريقيا مبثابة جمموعة 
هامة من مراكز التصنيع العاملية الناهضة. وتنتج هذه البلدان أكثر من خُمس القيمة املضافة يف اإلنتاج الصناعي العاملي وكان املتوسط 

السنوي ملعدّل منو هذه القيمة املضافة يُقدّر بنسبة 8.5 يف املائة طوال العقد املاضي.
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األعامل.  ألنشطة  سجاًل  وتقيم  صناعيًا  تعدادًا  املرشوع  هذا  إطار 
وتعود اإلحصاءات العالية اجلودة بالنفع عىل مستعميل البيانات يف 
الصناعية  التنمية  الوكاالت احلكومية يف جمال رسم اسرتاتيجيات 
القطاعات  استبانة  خالل  من  اخلاص  القطاع  ويف  ورصدها، 
ق يف فهم  الدينامية وفرص األعامل، ويف مؤسسات البحوث للتعمُّ

التصنيع. عملية 

اإلحصائية  األنشطة  يف  رئيسيًا  رشيكًا  اليونيدو  وكانت   
الدولية. فقد شاركت يف الدورة السنوية للجنة اإلحصائية لألمم 
املعني  الوكاالت  بني  املشرتك  اخلرباء  فريق  اجتامع  ويف  املتحدة 
يف  املتحدة  األمم  مقر  يف  لأللفية  اإلنامئية  األهداف  بمؤرشات 
املعنية  اللجنة  يف  عضوًا  بوصفها  املنظمة،  مت  وقدَّ شباط/فرباير. 
الدويل  التنسيق  عن  مشرتكًة  ورقًة  اإلحصائية،  األنشطة  بتنسيق 
لالتصاالت.  الدويل  االحتاد  مع  باالشرتاك  اإلحصائية  لألنشطة 
اللجنة  مهام  أفرقة  من  عدد  يف  أيضًا  بارز  عضو  واليونيدو 
شباط/فرباير،  دورة  ويف  الدولية.  اللجان  من  وغريها  املذكورة 
ُتعرف  خرباء  جلنَة  املتحدة  األمم  يف  اإلحصائية  اللجنُة  لت  شكَّ
أجل  من  باإلحصاءات  املعني  باتور  أوالن  مدينة  فريق  باسم 
رئاسته  يف  ويشارك  الطبيعية،  املوارد  عىل  القائمة  االقتصادات 
وُعقد  ومنغوليا.  أسرتاليا  من  كلٍّ  يف  الوطنية  اإلحصاءات  مكتب 
فيه  وشاركت  باتور  أوالن  يف  آب/أغسطس  يف  األول  االجتامع 
أيضًا  املنظمة  وحرضت  التوجيهية.  اللجنة  يف  كعضو  اليونيدو 
التنمية  منظمة  يف  باإلحصاءات  املعنية  للجنة  السنوية  الدورة 
للجنة  السنوات  الثنائية  والدورة  االقتصادي  امليدان  يف  والتعاون 
آلسيا  واالجتامعية  االقتصادية  اللجنة  يف  باإلحصاءات  املعنية 
نظَّمته  اجتامع  يف  شاركت  أيار/مايو،  ويف  اهلادئ.  واملحيط 
بتغريُّ  املتصلة  اإلحصاءات  تناول  ألوروبا  االقتصادية  اللجنة 
املنتجني واملستعملني عقد يف جنيف، سويسا. ويف  املناخ لصالح 
بشأن  املتحدة  املنظمة حلقة عمل لألمم  أيلول/سبتمرب، حرضت 
واشنطن  يف  ُعقدت  النامية  للبلدان  التجارية  األعامل  سجالت 

العاصمة. 

املتحدة واللجنة  وبالتعاون مع شعبة اإلحصاءات يف األمم   
لالستشارات  اخلليج  ومنظمة  آسيا  لغريب  واالجتامعية  االقتصادية 
أيام  أربعة  طوال  إقليمية  عمل  حلقة  اليونيدو  عقدت  الصناعية، 
الصناعية  دارت حول اإلحصاءات  أيار/مايو  الدوحة يف شهر  يف 
تناولتها  التي  الرئيسية  املوضوعات  وكانت  الصناعي.  والتصنيف 
التعاون  جملس  يف  األعضاء  البلدان  استهدفت  التي  العمل،  حلقة 
والتوصيات  الصناعية،  اإلحصاءات  دور  العربية:  اخلليج  لدول 
الرابعة  واملراجعة  الصناعية،  اإلحصاءات  أجل  من  اجلديدة 
االقتصادية،  األنشطة  جلميع  د  املوحَّ الدويل  الصناعي  للتصنيف 
البيانات اإلدارية لألغراض اإلحصائية. وأعقبت هذه  واستخدام 
األول/ديسمرب  كانون  يف  أخرى  ومرة  أيلول/سبتمرب  يف  احللقة 

يتناول  م  متقدِّ تدريبي  برنامج  من  جزءًا  الن  تشكِّ عمل  حلقتا 
السياسات.  حتليل  لدعم  اإلحصائية  واملعلومات  التحليلية  األطر 
لقياس  املستخَدمة  للمنهجية  استعراضًا  أيضًا  احللقتان  نت  وتضمَّ
اإلحصائية  ات  وللمؤرشِّ الوطنية  التصنيع  قطاعات  يف  التنافسية 
خمتلف  باستخدام  املفاهيم  هذه  لتنفيذ  وكذلك  الصناعي  لألداء 
قامت  الذي  التدريبي،  الربنامج  هذا  م  ُصمِّ وقد  البيانات.  قواعد 
صني  املتخصِّ أجل  من  الدوحة،  يف  التعاون  وجملس  اليونيدو  به 
وزارات  فيها  بام  احلكومية  وشبه  احلكومية  القطاعات  يف  العاملني 
من  وغريها  واجلامرك  املركزية  واملصارف  واالقتصاد  التجارة 

مستودعات اإلحصاءات. 

ناطقة  بلدًا   12 من  واقتصاديون  إحصائيون  ى  وتلقَّ  
بالفرنسية، أغلبها من أقل البلدان نموًا يف أفريقيا جنوب الصحراء 
شأنه  من  األول/ديسمرب  كانون  يف  اليونيدو  من  تدريبًا  الكربى، 
التقني اخلاصة هبم يف جمال  التعاون  أن يمكنهم من وضع مشاريع 
ياوندي  يف  ُعقدت  إقليمية  عمل  حلقة  أثناء  ويف  اإلحصاءات. 
حول املفاهيم والطرائق وأساليب التحليل األساسية لإلحصاءات 
اإلحصاءات  ملكتب  تابع  ومعظمهم  املشاركون،  أحيط  الصناعية، 
الوطني أو الوزارة ذات الصلة يف بلدهم، علاًم بأحدث املراجعات 
إضافية  نميطة  مت  وُقدِّ الدولية.  التصنيف  ومعايري  التوصيات  يف 

تناولت قياس األداء الصناعي.

رًا يف مجهورية تنزانيا املتحدة يرمي  ة مرشوع اسُتهلَّ مؤخَّ وثمَّ  
إىل تعزيز قدرة اإلحصاءات الصناعية سواء يف اجلزء القاري أم يف 
تدريبية  دورات  اآلن  حتى  اليونيدو  نظَّمت  وقد  زنجبار.  جزيرة 
إلجراء  نظامًا  وأرست  الصناعية،  اإلحصاءات  جمال  يف  للعاملني 
قابلة  صناعية  إحصاءات  إىل  تفيض  سنوية  صناعي  مسح  عمليات 
السياسات  رسم  أجل  من  صناعية  أداء  ات  مؤرشِّ وإىل  للمقارنة 
املكتب  سيكون  املرشوع  هناية  ويف  ة.  األدلَّ عىل  القائمة  الصناعية 
مسح  عمليات  إجراء  عىل  قادرًا  البلد  يف  لإلحصاءات  الوطني 
ات يف هذا  د البيانات وتعميمها ووضع مؤرشِّ صناعي سنوية وتعهُّ

الشأن تلبية ملتطّلبات رسم السياسات. 

البحوث والسياسات

يف  العام  املؤمتر  طلب   )17(،2011 عام  أواخر  يف  اعتمد  قرار  يف 
املوارد  حدود  يف  »يعتمد،  أن  العام  املدير  إىل  عرشة  الرابعة  دورته 
املتوفِّرة لدى اليونيدو، أنشطًة من أجل تعزيز دور اليونيدو يف تزويد 
االسرتاتيجيات  جمال  يف  والتوجيهات  باملشورة  النامية  البلدان 
فريق  العام  املدير  أنشأ  شباط/فرباير  ويف  الصناعية«.  والسياسات 

قرار املؤمتر العام م ع-14/ق-1 »األنشطة التي تضطلع هبا اليونيدو يف   )17(  
جمال السياسات الصناعية من أجل تعزيز اإلدماج االجتامعي«.. 
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بحوث ومشورة سياساتية اضطلع بوظائفه رسميًا يف نيسان/أبريل 
العام.  املؤمتر  توجيهات  مع  يتامشى  بام  احلصائل  تقديم  يف  ورشع 
السياساتية  املشورة  إسداء  خدمات  السنة  أثناء  أنشطته  وشملت 
دراسات  شكل  يف  بحوث  من  هبا  يتصل  وما  األعضاء  الدول  إىل 
وتقارير وحلقات عمل ومسامهات يف املؤمترات، باستخدام املوارد 
البرشية واملالية املتوفِّرة لديه ويف إطار مشاريع التعاون التقني لدى 

اليونيدو، كام يرد تفصيله أدناه.

البحوث
يف  اليونيدو  هبا  تضطلع  التي  البحوث  أنشطة  مفاهيم  صيغت 
شكل أدوات لتعزيز قدرة اليونيدو عىل استبانة املامرسات الفضىل 
جمال  يف  اهليكيل  والتغريُّ  التنافسية  والقدرة  بالتنويع  للنهوض 
يف  البيئية  االستدامة  إمكانية  ن  تضمَّ بينام  بلداهنا،  يف  االقتصاد 

قطاعاهتا الصناعية وتسهم يف اإلدماج االجتامعي.

 

االقتصادي التنويع 

ًة لعدد من السنني  لئن افرتضنا أنَّ أسعار السلع سوف تبقى مستقرَّ
فإنَّ تقلُّبها عىل املدى الطويل يضطر البلدان ذات الدخل املنخفض 
السلع  إنتاج  عىل  كبريًا  اعتامدًا  تعتمد  ما  غالبًا  والتي  واملتوسط، 
قطاعاهتا  تعزيز  خالل  من  االقتصادية  هياكلها  تنويع  إىل  األولية، 
ذلك،  ومع  املعارف.  عىل  االعتامد  الكثيفة  والقطاعات  الصناعية 
من  الصناعي  التنويع  إىل  الطريق  يف  املزالق  من  العديد  هنالك 
استثامرات  التي غالبًا ما تضيع يف  املوارد  خالل عمليات استئجار 
النامية  البلدان  تواجه  التي  يات  التحدِّ أهمِّ  ومن  الكفاءة.  تعوزها 

الغنية باملوارد هو صوغ السياسات واالسرتاتيجيات املالئمة لدعم 
الكفاءات الصناعية الدينامية واملستدامة.

حمدودة  طائفة  عىل  تعتمد  األفريقية  االقتصادات  زالت  وما   
 50 من  أكثر  واحدة  سلعة  إىل  ُيعزى  حيث  األولية،  املنتجات  من 
هلذه  يًا  وتصدِّ بلدًا.   20 من  أكثر  يف  التصدير  إيرادات  من  املائة  يف 
دام  مؤمترًا  األفريقي  االحتاد  ضية  ومفوَّ اليونيدو  نظَّمت  املسألة، 
يومني تناول اسرتاتيجيات النهوض بالتنويع يف أفريقيا، مع الرتكيز 
وصناعة  الزراعية  التجارية  األعامل  قطاعي  يف  االستثامر  عىل 
ع هذا املؤمتُر، الذي ُعقد يف أديس  املستحرضات الصيدالنية . وشجَّ
الرشكات  بني  االستثامر  جمال  يف  التعاوَن  حزيران/يونيه،  يف  أبابا 
وكان  والناهضة  مة  املتقدِّ االقتصادات  يف  والرشكات  األفريقية 
املصلحة،  أصحاب  بني  األعامل  مؤسسات  لروابط  منتدًى  بمثابة 
املطاف  هناية  يف  الغاية  وكانت  اخلاص.  القطاع  رشكات  سيام  وال 
الزراعية  التجارية  األعامل  قطاعي  العاملة يف  الرشكات  التقاء  هي 
عىل  االتفاق  بغية  أفريقيا  يف  الصيدالنية  املستحرضات  وصناعة 
ُعقد هذا  االقتصادي. وقد  ع  بالتنوُّ للنهوض  تدابري حمددة وعملية 
املؤمتر حتضريًا لقمة االحتاد األفريقي يف متوز/يوليه حول موضوع 
»حتفيز التجارة بني البلدان األفريقية«. ودارت جلسة خاصة حول 
العام  القطاع  من  للممثِّلني  الفرصة  أتاحت  االقتصادي  التنوع 
جتارهبم  يتبادلوا  كيام  اجلامعية  لألوساط  وكذلك  اخلاص  والقطاع 
اقتصادات  عىل  تنطبق  التي  السياسات  بخصوص  ومعارفهم 

الدخل املنخفض واملتوسط يف أفريقيا.

رًا  اليونيدو ورقة عمل ُنرشت مؤخَّ مت  املؤمتر، قدَّ أثناء  ويف   
للثورة  رئييس  ك  حمرِّ االقتصادي:  التنويع  اسرتاتيجيات  بشأن 
يات والفرص التي  الصناعية اجلديدة يف أفريقيا، وهي تتناول التحدِّ
عًا يقلِّل من  تواجه البلدان األفريقية يف سعيها نحو اقتصاد أكثر تنوُّ
ة تقرير أشمل، بعنوان  زة. وثمَّ االعتامد عىل تصدير السلع غري املجهَّ

‘‘تثين اجملموعة ]األفريقية[ على اجلهود اليت تبذهلا املنظمة واليت 
ترمي إىل تعزيز أنشطتها يف جماالت البحوث االسرتاتيجية واملشورة يف رسم 

السياسات، وحتثّ املنظمَة على املثابرة يف تقديم خدماهتا ودعمها للدول 
األعضاء يف هذا امليدان اهلام.’’

بيان تقدّمت به اجملموعة األفريقية يف الدورة األربعني جمللس التنمية الصناعية
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االستخدام  الكثيفة  االقتصادات  يف  الصناعي  التنويع  تشجيع 
للموارد - جتارب منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى ومنطقة 
آسيا الوسطى، ُنرش يف حزيران/يونيه وهو يبحث يف نطاق اإلدماج 
البلدان  بشأن  التوريد  رشكات  رشاء  يف  يتمثَّل  الذي  الرجعي 

رة للسلع، ال سيام الفلزات املعدنية. املصدِّ

بعنوان  عمل  ورقة  اليونيدو  نرشت  نيسان/أبريل،  ويف   
اإلنتاجية  ونمو  النسبية  املزايا  دور  التصنيع:  ر  تطوُّ تفكيك 
األنامط  بالتحليل  الدراسة  وتتناول  بلد.  بكلِّ  اخلاصة  والظروف 
ات  والتغريُّ النامية  البلدان  يف  التحويلية  الصناعات  يف  رة  املتطوِّ
عمل  ورقة  أيار/مايو  يف  ذلك  أعقب  وقد  اإلنتاجية.  يف  املقابلة 
ك  حمرِّ االقتصادي:  التنويع  اسرتاتيجيات  بشأن  السلسلة  نفس  يف 

رئييس للثورة الصناعية اجلديدة يف أفريقيا.

عمل  ورقة  اليونيدو  أصدرت  األول/ديسمرب،  كانون  ويف   
ص كاسرتاتيجيات بديلة من  وازنت فيها مزايا التنويع إزاء التخصُّ
الصادرات.  أم  اإلنتاج  حيث  من  سواء  االقتصادية،  التنمية  أجل 
يف  العاملَة  ع  يشجِّ الذي  التصنيع  تنمية  بعنوان  أخرى  ورقة  ة  وثمَّ
مسارات  وتقرتح  التصنيع  عاملة  أنامط  يف  تبحث  الكبرية  البلدان 
وترية  من  وتكبح  التصنيع  بعاملة  النهوض  تدعم  التي  التنمية 

انخفاض العاملة أثناء مرحلة النضوج يف عملية التصنيع.

التنافسية القدرة 

مرشوع  وضع  عىل   2012 عام  يف  العمل  يف  اليونيدو  رشعت 
شأن  ومن  أفريقيا.  جنوب  يف  السياساتية  املشورة  إلسداء 
جنوب  يف  والصناعة  التجارة  وزارة  يدعم  أن  الرائد  املرشوع 
تعزيز  برنامج  أجل  من  والتقييم  للرصد  إطار  وضع  يف  أفريقيا 
والغرض  رًا.  مؤخَّ اسُتهلَّ  الذي  التصنيع  يف  التنافسية  القدرة 
ن  حتسِّ أن  شأهنا  من  للمصنِّعني  حوافَز  يوفِّر  أن  هو  الربنامج  من 
العمل. وسيكون  التنافسية وتضمن احلفاظ عىل وظائف  قدرهتم 
يف مقدور الربنامج اجلديد أن يستفيد من املزيج الفريد من نوعه 
للمنشآت  الدعم  برامج  وتقييم  رصد  جمال  يف  اليونيدو  لدى 
التنافسية  قدرهتا  تقييم  يف  وكذلك  واملتوسطة  الصغرية  الصناعية 
وزارة  له  متوِّ أن  املرتقب  الرائد،  املرشوع  ذ  ُينفَّ الصناعية. وسوف 

التجارة والصناعة، يف عام 2013.

بأن  تسلِّم  سنة،   15 ة  ملدَّ استرشافية  خطة  اعتامد  د  ويؤكِّ  
االقتصادي،  االجتامعي  ل  للتحوُّ الرئييس  ك  املحرِّ هي  الصناعة 
التصنيع  إىل  املتحدة  تنزانيا  مجهورية  حكومة  توليها  التي  األمهية 
املستدام  النمو  وتوليد  االقتصاد  لتحويل  الرئييس  احلافز  بوصفه 
جمال  يف  القدرات  لبناء  مرشوع  من  وكجزء  الفقر.  من  واحلدِّ 
وجلنة  والتجارة  الصناعة  وزارة  مع  اليونيدو  شاركت  السياسة، 

التنافسية  القدرة  تقرير  وضع  يف  الرئيس  مكتب  يف  التخطيط 
التقريُر الضوَء عىل األداء  تنزانيا لعام 2012. ويلقي  الصناعية يف 
دوائر  يف  الرئيسية  والفرص  يات  التحدِّ وحيلِّل  البلد  يف  الصناعي 
التنمية  أجل  من  ملموسة  سياسات  بتوصيات  م  ويتقدَّ الصناعة 
أساس  عىل  يقوم  حتلياًل  أيضًا  اليونيدو  وضعت  وقد  الصناعية. 
املسح للحالة الراهنة من حيث املهارات الصناعية املتوفِّرة يف البلد. 
وسوف يتمُّ دمج اإلطار املفاهيمي ونواتج البحوث ضمن جمموعة 
أوسع من أدوات السياسة الصناعية بشأن املهارات الصناعية، من 

املزمع أن تصدر يف أوائل عام 2013.

ونظرًا لسعة حركة االقتصاد، يتعنيَّ عىل فييت نام تكييف   
اجلديدة.  يات  التحدِّ مع  الصناعية  وسياساهتا  اسرتاتيجياهتا 
ل يف إطار توحيد األداء يف  وتضطلع اليونيدو حاليًا يف مرشوع مموَّ
رًا يف  األمم املتحدة الستحداث قدرة وطنية ضمن االندماج مؤخَّ
وزارة الصناعة والتجارة يف فييت نام بغية حتريك عملية السياسة 
التدريب  اليونيدو  مت  قدَّ املرشوع،  هذا  إطار  ويف  الصناعية. 
والتحليل  الصناعي  التشخيص  يف  العاملني  املوظفني  من  للشبَّان 
الرتكيز  مع  القيمة  سلسلة  وحتليل  التنافسية  للقدرة  القطاعي 
من  فرقة  ُكلِّفت  وقد  التجارة.  يف  التنافسية  القدرة  عىل  اخلاص 
التنافسية  بالقدرة  معني  ص  متخصِّ فريق  إىل  باالنضامم  املشاركني 
جمايل  يف  األداء  لرصد  وذلك  اجلديدة  الوزارة  إطار  يف  الصناعية 
املنجزات  أوىل  من  وكان  دائم.  أساس  عىل  والتجارة  الصناعة 
يف  الصناعية  التنافسية  القدرة  تقرير  نرش  الفرقة  قتها  حقَّ التي 
وانطالقًا  اليونيدو.  مع  مشرتك  جهد  يف   2011 لعام  نام  فييت 
التصنيع  قطاع  عىل  التقرير  ز  يركِّ الراسخة،  اليونيدو  منهجية  من 
الرئيسية  السياسات عىل حتديد املجاالت  وذلك ملساعدة واضعي 
األداء  يقارن  وهو  الصناعية.  التنافسية  القدرة  حفز  بغية  ل  للتدخُّ
الصناعي يف فييت نام مع مثيله يف بلدان أخرى يف املنطقة وُيسلِّط 
ومن  التصنيع.  عملية  لتعميق  االسرتاتيجية  املسارات  عىل  الضوَء 
قها املرشوع حتى اآلن هي إدراك أفضل  النتائج األخرى التي حقَّ
كة للقدرة التنافسية  لدى كبار املسؤولني احلكوميني للعوامل املحرِّ

الصناعية، وال سيام دور تنمية املهارات.

ى واضعو السياسات، الذين ينتمون  ويف نيسان/أبريل، تلقَّ  
إىل الوزارات املعنية يف فييت نام، تدريبًا عىل املستوى التنفيذي يف 
م املزيد من  معهد تنمية القدرات التابع لليونيدو )انظر أدناه(. وُقدِّ
وسلسلة  القطاعية  التنافسية  للقدرة  اليونيدو  حتليل  عىل  التدريب 
الفريق  ألعضاء  متوز/يوليه  يف  نام،  فييت  آن،  هوي  يف  القيمة 
العام.  القطاع  من  وملمثِّلني  الصناعية  التنافسية  بالقدرة  املعني 
مثل  الزراعية  الصناعة  يف  القيمة  سالسل  عىل  التدريب  ز  ركَّ وقد 
بام  السمكية،  الصناعة  يف  القيمة  سلسلة  يف  وكذلك  واألرز  البن 
اليونيدو  نظَّمت  الشهر،  نفس  ويف  والقرشيات.  األسامك  ذلك  يف 
ة لتعزيز جودة نظام التدريب احلريف من  ندوة عن اخلربات املتوفرِّ
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أجل الصناعة والتجارة يف فييت نام، بالتعاون مع وزارة الصناعة 
والتجارة. وكان الغرض من الندوة هو املسامهة يف النقاش الراهن 
وطرح  نام  فييت  يف  احلريف  التدريب  نظام  وضع  حول  الدائر 
الدولية  املامرسات  من  الدروس  واستخالص  املقبلة  يات  التحدِّ
الفريق  جانب  من  االستدامة  لقابلية  ق  التطرُّ يتمُّ  وسوف  اجليدة. 
املعني بالقدرة التنافسية الصناعية أثناء املرحلة الثانية من املرشوع 

ومن خالل املزيد من بناء القدرات.

اهليكلي التغيّر 

بدأ العمل يف عام 2012 بشأن حتضري العدد التايل من تقرير التنمية 
الصناعية املزمع نرشه يف كانون األول/ديسمرب 2013. وموضوع 
تقرير التنمية الصناعية لعام 2013 هو: التنمية الصناعية املستدامة: 
التغريُّ اهليكيل وإجياد فرص العمل. وسوف تتوىلَّ هيئُة حترير داخلية 
صات وضَع هيكلية مرشوحة للتقرير ورصد عملية  دة التخصُّ متعدِّ
الصياغة التي يشارك فيها مستشارون كبار خارجيون وفريق حترير 
أوىل  ُعقدت  وقد  املنظمة.  يف  خمتلفة  وحدات  إىل  ينتمي  داخيل 

رين يف ترشين الثاين/نوفمرب. حلقات عمل املحرِّ

األمم  جامعة  مع  اليونيدو  شاركت  آب/أغسطس،  ويف   
االبتكار  يف  االقتصادية  للبحوث  ماسرتخت  معهد   - املتحدة 
املزمع  الدروس  حول  فيينا  يف  عمل  ورشة  عقد  يف  والتكنولوجيا 
استخالصها من عمليات التصنيع يف أبرز اقتصادات العامل الناهضة. 
 - الناهضة  البلدان  جمموعة  سلكتها  التي  السبل  باع  اتِّ املمكن  ومن 
أفريقيا - من أجل  الربازيل وروسيا واهلند والصني وجنوب  وهي 
ل  حتقيق النمو االقتصادي املستدام واحلدِّ من الفقر من خالل التحوُّ
اهليكيل يف صناعاهتا التحويلية بمثابة نموذج حتتذيه البلدان النامية 
التي  الصناعية  والبلدان  املجموعة  بلدان  نجاح  حماكاة  تأمل  التي 

تسعى إىل استعادة الدينامية االقتصادية.

ق املجتمع الدويل بام فيه الكفاية للوقوف  وحتى اآلن مل يتعمَّ  
الناهضة  البلدان  جمموعة  يف  النمو  دفعت  التي  األسباب  عىل 
هذا  من  استخالصها  يمكن  التي  السياسات  دروس  أو  املذكورة 
النمو. وتعكف املنظمة واملعهد حاليًا عىل سدِّ هذه الثغرة يف معرض 
وسوف   .2013 عام  يف  نرشه  املزمع  الرئييس  للتقرير  التحضري 
ز املنظمة واملعهد يف التقرير عىل املسائل املتعلقة بالتغريُّ اهليكيل  تركِّ
العمل  والتنمية الصناعية املستدامة والعاملة والفقر. وكانت حلقة 
التي ُعقدت يف آب/أغسطس، والتي انضمَّ فيها اخلرباء الدوليون 
الدولية  واملنظامت  احلكومات  ممثِّيل  إىل  التقرير  بإعداد  املكلفون 
التقرير.  إلعداد  حتضريي  اجتامع  بمثابة  اجلامعية،  واألوساط 
بعنوان  العمل،  حلقة  حصيلة  يعرض  كتيِّب  تقديم  جرى  وقد 
جمموعة  يف  الصناعية  والسياسة  الفقر  من  واحلدُّ  اهليكيل  التغريُّ 

األربعني  الدورة  أثناء  ُنظِّم  مواز  نشاط  إطار  يف  الناهضة  البلدان 
جتربة  تناولت  الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  الصناعية  التنمية  ملجلس 
التنافسية واالبتكار واستحداث  القدرة  املجموعة يف حتقيق  بلدان 
فرص العمل من أجل التنمية الصناعية املستدامة. وتنظِّم اليونيدو 
اهليكيل  التغريُّ  بخصوص  مشرتك  دكتوراه  برنامج  أيضًا  واملعهد 

وعملية التصنيع.

التي  اليونيدو،  يف  يات  التحدِّ صندوق  مبادرة  إطار  ويف   
فريق  انضمَّ  املنظامت،  بني  املشرتكة  االسرتاتيجية  البحوث  ع  تشجِّ
البحوث والسياسات يف اليونيدو إىل مكتب املنظمة يف كلٍّ من مرص 
وتونس من أجل إعداد تقرير عن عاملة الشباب املنتجة من خالل 
ويشتمل  العربية.  املنطقة  يف  األعامل  مشاريع  بمبادرات  النهوض 
التقرير عىل تعداد شامـل لكلِّ املبادرات اجلارية يف البلدين يف جمال 
مشاريع األعامل التي يبادر إىل تنظيمها الشباب إىل جانب عدد من 

التوصيات االسرتاتيجية لنشاط اليونيدو بالذات يف املستقبل.

وشهد شهر كانون الثاين/يناير تقديم تقرير التنمية الصناعية   
تكوين  أجل  من  الصناعة  يف  الطاقة  فعالية  بعنوان   2011 لعام 
البيئية واالقتصادية واالجتامعية.  العوائد  للثروة: حتصيل  مستدام 
الثاين/ كانون  يف  ظبي  أبو  يف  رسميًا  التقرير  إصدار  اسُتهلَّ  وقد 
عام  يف  املستقبل  لطاقة  العاملية  القمة  أثناء  جانبي  كحدث  يناير 
كانون  من  الفرتة  مماثلة يف مدن خمتلفة يف  أحداث  أعقبته   ،2012
التقرير  الثاين/يناير إىل آب/أغسطس )ملزيد من املعلومات، انظر 

السنوي 2011(.

السياسات
مها  تقدِّ التي  السياسات  لرسم  االستشارية  اخلدمات  تندرج 
استعراض  وهي:  رئيسية  فئات  أربع  ضمن  لبلداهنا  اليونيدو 
بناء  ومبادرات  الصناعية،  والسياسة  االسرتاتيجية  وثائق  مشاريع 
القدرات، واملسامهات التحليلية من أجل صوغ السياسات، وتقييم 

أثر السياسات.

خدمات  اليونيدو  مت  قدَّ االستعراض،  قيد  السنة  أثناء  ويف   
استشارية لرسم السياسات إىل كلٍّ من إندونيسيا ومجهورية تنزانيا 
وكولومبيا  ديفوار  وكوت  نام  وفييت  وغامبيا  وسرياليون  املتحدة 
اإلنامئية  الكيانات شبه اإلقليمية مثل اجلامعة  ومرص وإىل عدد من 
أساليب  من  عددًا  اليونيدو  واستكشفت  األفريقي.  للجنوب 
االحتياجات  لتلبية  االستجابة  عىل  قدرهتا  لتعزيز  املبتكرة  التمويل 
تعبئة  يف  السعة  إىل  أدَّى  ممَّا  األعضاء  دوهلا  لدى  واألولويات 
موظفي املنظمة أو املستشارين الدوليني وإىل استغالل أنجع ملوارد 
أو  املتحدة  األمم  يف  األداء  توحيد  صندوق  مثل  املحلية  التمويل 

أساليب التمويل الوطنية.
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تقديم  إىل  يرمي  بحوث  بمرشوع  حاليًا  اليونيدو  وتضطلع   
جنوب  أمم  رابطة  يف  الرئاسية  اهليئة  إىل  السياساتية  التوصيات 
املستدامة  التنمية  يف  أهدافها  بلوغ  عىل  املنطقة  ملساعدة  آسيا  رشق 
بلدان  يف  األخرض  النمو  إىل  »املسالك  ومتثِّل  األجل.  الطويلة 
البحوث  معهد  مع  مشرتكًة  مبادرًة  آسيا«  رشق  جنوب  أمم  رابطة 
آسيا  رشق  ومنطقة  آسيا  رشق  جنوب  أمم  لرابطة  االقتصادية 
اخلارجية  التجارة  هيئة  ملنظمة  التابع  النامية  االقتصادات  ومعهد 
ل حصيلة البحوث املشرتكة إىل هيئات وضع  اليابانية. وسوف حُتوَّ
الرابطة يف شكل توصيات سياساتية. ويسعى مرشوع  السياسة يف 
بغية  واجتامعية  بيئية  معايري  الستعامل  منهجية  وضع  إىل  البحوث 
تقييم خيارات االستدامة يف الصناعات التي تنطوي عىل إمكانات 

كبرية للنمو االقتصادي.

احلكومية  اخلرباء  للجنة   27 الدورة  اليونيدو  وحرضت   
لألمم  التابعة  ألفريقيا  االقتصادية  اللجنة  نظَّمتها  التي  الدولية 
املتحدة يف الرباط يف آذار/مارس حيث شاركت املنظمة يف مناقشة 
يف  للنمو  كقطب  أفريقيا  طاقات  »إطالق  حول  مستديرة  مائدة 
ي  حتدِّ بشأن  اليونيدو  كلمة  وتناولت  أفريقيا«.  شامل  دور  العامل: 
السياق  يف  اهليكيل  والتغريُّ  التنويع  مسألة  أفريقيا  شامل  يف  التنويع 
من  أفريقيا  بشامل  اخلاصة  املالمح  عىل  الضوَء  وسلَّطت  العاملي 
عىل  التنويع  أجل  من  ُقدمًا  للميض  سباًل  واقرتحت  التنويع  حيث 
وأجوبة  أسئلة  جلسة  املناقشة  وأعقبت  املنطقة.  يف  أوسع  نطاق 
حيث أتيحت الفرصة ملمثِّلني من اجلزائر وتونس والسودان وليبيا 
سياسات  جمال  يف  جتارهبم  لتقاسم  وموريتانيا  واملغرب  ومرص 

التنويع. وأهداف 

ويف أيار/مايو شاركت اليونيدو يف مؤمتر دويل ُعقد بمناسبة   
حول  ودار  الربازييل  التنمية  ملرصف  الستني  السنوية  الذكرى 
الالتينية  القرن اجلديد: حوار بني أمريكا  »السياسات الصناعية يف 
والعامل«. وقد شارك يف تنظيم هذا املؤمتر اليونيدو واملرصف بالتعاون 
مع اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي والوزارة 
الربازيلية للتنمية والصناعة والتجارة اخلارجية والوكالة الربازيلية 
ع املؤمتُر حواَر سياسات بني الباحثني وممثِّيل  للتنمية الصناعية. وشجَّ
اد مشاريع األعامل مع املسؤولني احلكوميني  الدولية وروَّ املنظامت 
لطلبات من  املؤمتر  الالتينية وغريها. واستجاب  أمريكا  بلدان  من 
ذات  البلدان  تستهدف  وأنشطة  خدمات  لتحديد  األعضاء  الدول 
باملشورة  املتوسط وكذلك خدمات مرتبطة عىل نحو أوثق  الدخل 

بشأن السياسات الصناعية.

التايل، كان أحد األنشطة اجلانبية يف مؤمتر األمم  ويف الشهر   
املتحدة للتنمية املستدامة )ريو+20(، الذي ُعقد يف حزيران/يونيه 
اليونيدو  نظَّمتها  مستديرة  مائدة  الربازيل،  جانريو،  دي  ريو  يف 
وقد  خرضاء؟«.  صناعية  سياسة  إىل  بحاجة  نحن  »هل  بعنوان 
زت املائدة، التي ُنظِّمت بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألمريكا  ركَّ

الالتينية والبحر الكاريبي والبنك الدويل ومؤسسة التنمية األملانية 
عىل  اخلارجية،  والتجارة  والصناعة  للتنمية  الربازيلية  والوزارة 
كيفية  عىل  التحديد  وجه  وعىل  النمو،  لتخضري  الصناعية  السياسة 
األهداف  ن  تتضمَّ لكي  التقليدية  الصناعية  السياسة  نطاق  توسيع 
اقتصاديًا واجتامعيًا  الصناعية  التنمية  استدامة  التي ال تكفل  البيئية 
فحسب بل بيئيًا أيضًا. واسرتعت املائدة االهتامم إىل االستنتاجات 
يف  الطاقة  استخدام  يف  الكفاءة  بشأن  السياساتية  والتوصيات 
الصناعة الواردة يف تقرير التنمية الصناعية لعام 2011 الصادر عن 

اليونيدو )انظر أعاله(.

بشأن  جديد  »تفكري  حول  دولية  مستديرة  مائدة  وُعقدت   
بريتوريا  يف  ألفريقيا«  بالنسبة  بة  املرتتِّ اآلثار  الصناعية:  السياسة 
الدويل  والبنك  اليونيدو  املائدة  تنظيم  يف  وشارك  متوز/يوليه.  يف 
االقتصادية  التنمية  ووزارة  االقتصادية  للعلوم  الدولية  والرابطة 
واملنهجيات  الصناعية  التنمية  أنامط  وتناولت  أفريقيا،  جنوب  يف 
إمكانات  عىل  تنطوي  التي  الصناعات  استبانة  عىل  تساعد  التي 
النمو وتصميم وتنفيذ السياسات الصناعية التي يمكن تطبيقها يف 
مته اليونيدو عن جتارهبا  ست جلسة لعرض قدَّ القارة األفريقية. وُكرِّ
أفريقيا وسنغافورة وموريشيوس  الُقطرية شمل جنوب  وتطلُّعاهتا 
فيها  لُتعرض  فرصًة  املستديرُة  املائدُة  وكانت  ككل.  وأفريقيا 
الصناعي  اهليكيل  التغريُّ  بخصوص  أعامل  من  به  تقوم  ما  اليونيدو 

وتطبيقه عىل عملية وضع السياسة الصناعية. 

برعاية رئيس  ة يومني عقد  ملدَّ اليونيدو يف منتدى  وشاركت   
تنويع  أساليب  يف  وبحث  أيلول/سبتمرب  يف  كوناكري  يف  غينيا 
يف  الصناعية  التنمية  اسرتاتيجيات  املنتدى  وناقش  البلد.  اقتصاد 
غينيا بناًء عىل جتارب التنويع االقتصادي الناجحة يف بلدان أخرى. 
موضوع  حول  اليونيدو  به  مت  تقدَّ عرض  يف  التأكيد  وجرى 
غينيا«  أمام  املفتوحة  اآلفاق  اخلاص:  القطاع  استثامرات  »تشجيع 
عىل أمهية التنمية الصناعية بمثابة مسار نحو توليد العاملة واحلدِّ من 

الفقر يف البلد.

عقدهتا  إقليمية  مشاورة  يف  املشاركة  إىل  اليونيدو  وُدعيت   
منشور  بشأن  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة 
أيلول/ يف  داكار  يف   2013 العاملية  التنمية  آفاق  بعنوان  املنظمة 
ُأسود  صناعة  يمكن  »كيف  بعنوان  املعقود  املؤمتر  أثناء  سبتمرب 
الفقر  من  واحلدِّ  النمو  إمكانيات  استغالل  أفريقية:  اقتصادية 
التنمية  آفاق  ومنشوُر  الثاين(.  الفصل  أيضًا  )انظر  أفريقيا«  يف 
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  منشورات  طليعة  هو  العاملية 
املاثلة  يات  التحدِّ  2013 عام  إصدار  ويتناول  االقتصادي، 
يف  والتحول  اجلديد  العاملي  السيناريو  بفضل  املتاحة  والفرص 
زت مسامهة  الثروة من أجل أنشطة إنتاجية يف البلدان النامية. وركَّ
اليونيدو فيه عىل إمكانات بروز أنشطة التصنيع يف البلدان النامية 

يه السياسات الصناعية.  والدور الذي تؤدِّ
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‘‘ترحّب اجملموعة ]آسيا واحمليط اهلادئ[ بإنشاء معهد تنمية القدرات 
التابع لليونيدو بوصفه واحداً من أدوات املنظمة الرئيسية لبناء القدرات 

يف الدول األعضاء من أجل تصميم عملية التنمية الصناعية وإدارهتا على 
حنو فعّال ... ولن يساعد ذلك يف توليد موارد بشرية أفضل من أجل الدول 
 األعضاء فحسب بل يساعد أيضاً على تعزيز عملية التدريب وبناء القدرات 

يف البلدان النامية.’’
بيان جمموعة آسيا واحمليط اهلادئ يف الدورة األربعني جمللس التنمية الصناعية 

الدويل،  للتعاون  األملانية  الوكالة  مع  مشرتكة  مبادرة  ويف   
اهليكلية  السياسة  حول  يومني  دامت  عمل  حلقة  اليونيدو  نظَّمت 
هناية  يف  هانوي  يف  ُعقدت  التي  نام  فييت  يف  اخلرضاء  والصناعية 
مت عروض مواضيعية حول دور بناء  ترشين األول/أكتوبر. وُقدِّ
القدرات من أجل تصميم السياسات الصناعية وكذلك دور احلوار 
لعملية  مسبق  أسايس  كرشط  اخلاص  والقطاع  العام  القطاع  بني 
تشاركية يف وضع السياسات. وتقاَسمت اليونيدو خربهتا يف ميدان 

السياسات الصناعية اخلرضاء. 

اخلرباء  كبري  لني،  جوستني  م  تقدَّ العام،  املدير  من  وبدعوة   
الدول  ممثِّيل  أمام  بعرض  الدويل،  البنك  يف  األسبق  االقتصاديني 
السياسات  يف  االجتاهات  أحدث  حول  اليونيدو  يف  األعضاء 
الواسعة  اآلثار  وحول  الصني  هنوض  عليها  يشهد  كام  الصناعية 
وأثناء  االنتقالية.  واالقتصادات  النامية  للبلدان  بالنسبة  النطاق 
م السيد لني أيضًا سلسلة عروض أمام اجلمهور  إقامته يف فيينا، قدَّ
ومؤسسة  النمساوي  الوطني  البنك  تنظيمها  يف  شارك  النمساوي 

البحوث النمساوية للتنمية الدولية.

معهد تنمية القدرات التابع لليونيدو
تنمية  معهد  لدى  ليس  التقليدية،  املعاهد  من  النقيض  عىل   
القدرات التابع لليونيدو مرافق متتدُّ عىل مساحة كبرية. ورغبًة يف حتقيق 
قطاع  إىل  الوصول  ويف  جهود  من  املعهد  يبذله  فيام  املضاعفة  تأثري 

أوسع من اجلمهور، فإنَّه يويل  اهتاممًا خاصًا للموارد املتاحة باالتصال 
احلاسويب املبارش وخلدمات التعلُّم اإللكرتوين. ويصف موقع معهد 
وظائفه   )http://institute.unido.org( الويب  شبكة  عىل  اليونيدو 
الفضىل  املامرسات  من  واسعة  جمموعة  ويعرض  الرئيسية  وأنشطته 
الكتب  قبيل  من  دة،  متعدِّ تعلُّم  موارد  م  يقدِّ وهو  اليونيدو.  لدى 
رهتا كلَّها  ة واملبادئ التوجيهية وبوابات الويب، طوَّ والتقارير واألدلَّ
ة التعلُّم اإللكرتوين لدى املعهد  اليونيدو. كام يستضيف املوقع منصَّ
التي ُتستخَدم لدعم أنشطة التدريب التي يامرسها املعهد إىل جانب 

ما متارسه الفروع والوحدات األخرى يف اليونيدو.

أوروبا  جامعة  مع  باالشرتاك  اليونيدو،  نظَّمت  وقد   
»الصناعة  بشأن  صيفيًة  دراسيًة  دورًة  بودابست،  يف  الوسطى 
م نحو صناعة املستقبل«. وأتاحت الدورُة الفرصَة  اخلرضاء: التقدُّ
واملامرسني  واملهنيني  السياسات  واضعي  الشبَّان  من   110 أمام 
استخدام  نظافة وكفاءة من حيث  األكثر  اإلنتاج  والطلبة يف جمال 
سمعة  ذوي  وعلامء  اليونيدو  خرباء  بصحبة  معًا  للتفكري  املوارد 
اخلرضاء.  الصناعة  نجاح  أجل  من  اسرتاتيجيات  بشأن  دولية 
واللوائح  والقوانني  السياسات  حيلِّلوا  أن  املشاركني  من  وُطلب 
جتاريًا  للرتويج  مبتكرة  جديدة  أساليب  يكتشفوا  وأن  اجلديدة 
إليهم املساعدة يف  مت  ملنتجات وخدمات الصناعة اخلرضاء. وُقدِّ
تتَّسم  التي  الطرائق  ات من أجل ترويج وتعميم  املنصَّ حتديد معامل 
والتكنولوجيات  النظيف  واإلنتاج  املوارد  استخدام  يف  بالكفاءة 
بيئيًا.  واملستدامة  اجتامعيًا  واملنصفة  اقتصاديًا  للبقاء  القابلة 
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دورة صيفية حول »الصناعة اخلضراء: التقدّم حنو صناعة املستقبل«

‘‘لقد سرّني حقاً مزيج الناس. كان من بينهم علماء سياسة وخرباء اقتصاد ومتخصّصون 
يف العالقات العامة. فقد أثاروا أسئلة مل تكن لتخطر على بايل.’’

شارلوت، متخصّصة يف الكيمياء من الفلبني 

املواد  بروتوكول مونرتيال بشأن  تناولت  اليت  فائدةً احملاضرة  أكثر احملاضرات  ‘‘كان من 
املستنفدة لطبقة األوزون... إذ ينبغي أاّل حتابي التنميُة العامليُة البلدانَ الثريَة على حساب 

البلدان الفقرية.’’
بريهان، خبري اقتصاد من إثيوبيا

من  ممثِّلني  ت  ضمَّ الدورة  أثناء  مستديرة  مائدة  مناقشة  وُعقدت 
منظامت هنغارية ومنظامت دولية غري حكومية. 

اإللكرتوين  التعلُّم  يف  متهيدية  دورة  عىل  الدورة  واشتملت   
يف  الدورة  مكان  يف  أسبوعني  ة  ملدَّ تدريب  أعقبها  شهرًا  دامت 
من  عددًا  الدورة  يف  اإللكرتوين  التعلُّم  عنرص  ن  وتضمَّ بودابست. 
املبارش  احلاسويب  باالتصال  ُأديرت  ومناقشات  للمطالعة  املراجع 
د املشاركون  واختبارًا بنفس الطريقة. وبناًء عىل حمتوى الدورة، حدَّ
إليها  ينتمون  التي  املنظامت  أو  القضائية  والياهتم  من  أمثلًة  أيضًا 
هلذا  وكان  مقتضبة.  حالة  دراسات  لتصبح  األمثلة  هذه  روا  طوَّ ثمَّ 

بذاته  قائم  تدريب  شكل  عىل  أوالً  م  ُقدِّ فقد  وظيفتان،  العنرص 
الصناعة  وراء  الكامنة  الرئيسية  للمسائل  أسايس  فهم  إىل  ل  للتوصُّ
مصطلحات  وضع  ضامن  يف  ساعد  ذلك،  عىل  وعالوة  اخلرضاء. 
استخدام  يف  والكفاءة  اخلرضاء  الصناعة  جمال  يف  مشرتكة  وأسس 
املوارد وما يرتبط هبا من مفاهيم من أجل املشاركني يف اجلزء الذي 
العنرص  أجل  من  حًا  مرشَّ  25 انتقاء  وتمَّ  الدورة.  مكان  يف  جرى 
احلاسويب  باالتصال  املناقشة  منتديات  عىل  بناًء  الدورة  من  الثاين 
د اخليارات إىل جانب جدوى وجودة دراسات  املبارش واختبار متعدِّ

موا هبا. احلالة التي تقدَّ
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‘‘سوف تغيّر ممارسة اإلجيار الكيميائي بارامرتات االستخدام األمثل للمنتجات الكيميائية 
لكي تكون أكثر مراعاة للبيئة.’’

سوفانا، متخصّصة يف اإلنتاج النظيف من كمبوديا

‘‘نظراً خللفية املشاركني اجلغرافية، كانت هذه التجربة مثريًة، فقد تعلّم بعضنا من بعض 
حبيث متّكنا من تبادل املعلومات عن االسرتاتيجيات يف سياقات خمتلفة جداً. ومن خالل 
هذه العملية تَوّفرت للمشاركني رؤيٌة من منظور واضح بشأن فرص وحتدّيات الصناعة 
الدورة من مستوى  لوجه يف  التقابل وجهاً  أثناء  املناقشات  ثمّ فقد بدأت  اخلضراء ومن 

أعلى. وقد مّكننا ذلك من معاجلة القضايا املطروحة فوراً.’’
رياض، حماضر جامعي من موريشيوس

‘‘لقد طبّقتُ فعالً التجربَة اليت اكتسبتُها من الدورة: فقد أَرسَلت لتوّي إىل حمرّر الصحيفة 
اليت أعمل فيها رؤوس أقالم عن نظام إدارة النفايات يف بلدي جورجيا. وقبل أن أشرع يف 

كتابة املقال سوف أستعرض بالتأكيد املنشورات اليت وُّزعت علينا أثناء احملاضرة.’’
تسريا، صحفية من جورجيا

فًا من  وكان العنرص الذي دام أسبوعني يف مكان الدورة مؤلَّ  
لت  مزيج دينامي من الطرائق القائمة عىل املحارضة واملشاركة، ُفصِّ
صات.  د التخصُّ م متعدِّ خصيصًا لكي توائم احتياجات برنامج متقدِّ
حالة  ودراسات  معلومات  بأدوات  مدعومًا  الربنامج  تقديم  وكان 
املشاركون  وأنتج  مشرتك.  افرتايض  عمل  وحيِّز  مناقشة  ومنتدى 
إىل  السابقة  وجتارهبم  معارفهم  فيها  وا  ضمَّ حالة  دراسات  مخس 
هم وذلك لوضع اسرتاتيجية  لتوِّ التي تعلَّموها  املفاهيم واألدوات 
صناعة خرضاء أو خطة انتقالية من أجل منطقة أو منظمة أو رشكة 

أو قطاع. 

الدورة  أن  املشاركني  من  وردت  التي  التعليقات  دت  وأكَّ  
العام  هناية  وبحلول  املهني.  رهم  تطوُّ يف  وافر  بنصيب  أسهمت 
كانوا قد أنتجوا فعاًل عددًا من األوراق واملقاالت أشاروا فيها إىل 
اليونيدو واستفادوا عمليًا من املعارف التي اكتسبوها أثناء الدورة. 
اخلرضاء  بالصناعة  املتصلة  القضايا  من  طائفة  واجهتهم  وقد 
والتنمية.  الصناعي  النمو  نحو  البديلة  بالنُُّهج  يتصل  ما  وتعّلّموا 
وباحثني،  مهنيني  شبَّان  من  تتألَّف  املستهدفة  املجموعة  كانت  وملَّا 
ومنهم كثريون من البلدان النامية، فمن املرتقب حدوث أثر إجيايب 

عىل التنمية يف أوطاهنم نحو مزيد من النمو األخرض املستدام. 



الرزق 92 مصادر  لتحسين  الالزمة  األدوات 

اليونيدو  بني  اتفاق  إىل  الدورة  يف  الشديد  االهتامم  وأفىض   
وجامعة أوروبا الوسطى عىل انضامم جامعة العلوم التطبيقية والفنون 
لشامل غرب سويسا لتنظيم دورة ثانية يف صيف عام 2013، بدعم 

مايل إضايف من أمانة الدولة للشؤون االقتصادية يف سويسا.

نام،  فييت  يف  والتجارة  الصناعة  وزارة  طلب  عىل  وبناًء   
تدريبيًة  دورًة  لليونيدو  التابع  القدرات  تنمية  معهُد  استضاف 
كبار  من   20 حرضها  نيسان/أبريل  يف  التنفيذيني  للمديرين 
الربنامج  وشمل  نام.  فييت  يف  الوزارات  خمتلف  من  املسؤولني 
وبناء  الصناعية  التنافسية  القدرة  حتليل  قبيل  من  موضوعات 
القدرات املؤسسية، وصوغ السياسات واالسرتاتيجيات الصناعية 
نحو مزيد من الكفاءة يف استخدام الطاقة وإنتاج أنظف إىل جانب 
البيئية الصناعية. واّطلع املشاركون  املعايري واللوائح بشأن اإلدارة 
ُقُدمًا  مة من أجل امليض  عىل منهجيات وممارسات اليونيدو، املصمَّ
وقاموا  العمل  حلقات  من  عدد  يف  الصناعية،  التنافسية  القدرة  يف 

بزيارات لرشكات حملية تتميَّز بمامرسات فضىل يف هذا الشأن.

 شبكات املعارف
لقد اضطرت العوملة البلدان النامية إىل رسم اسرتاتيجيات جديدة 
التنمية  تُعْد  ومل  املستدامة.  والتنمية  االقتصادي  النمو  لتحقيق 
الشبكات  تنهض  إذ  الكبرية،  املؤسسات  عىل  حكرًا  الصناعية 
املعارف  شبكات  سيام  وال   - املصلحة  أصحاب  دة  املتعدِّ املرنة 
التنمية،  أهداف  بلوغ  يف  األمهية  متزايد  بدور   - والسياسات 

وخصوصًا أهداف التنمية املستدامة واالقتصادية.

من  ‘شبكات  مبادرة  اليونيدو  استهلَّت   ،2011 عام  ويف   
الصندوق  خالل  من  إسبانيا  حكومة  لتها  موَّ التي  الرخاء’،  أجل 
أجل  من  وإسبانيا  اإلنامئي  املتحدة  األمم  برنامج  بني  املشرتك 
النامية  البلدان  وصول  لتيسري  لأللفية،  اإلنامئية  األهداف  حتقيق 
العاملية، آخذة يف االعتبار احتياجاهتا اإلنامئية  املعارف  إىل مصادر 
ومتطّلباهتا من السياسات. وتسعى اليونيدو، معتمدًة عىل رشيكها 
تشجيع  إىل  العاملية،  احلوكمة  لدراسات  لوفني  مركز  األكاديمي 
يف  املعارف  وأثر  الشبكية  للحوكمة  أوسع  فهم  إىل  ل  التوصُّ
من  بدالً  قة،  متعمِّ وحتليالت  بحوث  خالل  من  التنمية  عمليات 
ع الشبكات  دة. وهي تشجِّ ة أو شبكة معارف حمدَّ استحداث منصَّ
اإلدارية  للخيارات  أفضل  فهم  خالل  من  أدائها  لتحسني  القائمة 
شبكات  بإنشاء  وتويص  الشبكية،  احلوكمة  يف  دة  املعقَّ واإلنامئية 

جديدة حيث ال توجد.

وقد شملت املبادرة يف بادئ األمر اثني عرش بلدًا رائدًا وهي:   
وتركيا  وبريو  القوميات(  دة  )دولة-املتعدِّ وبوليفيا  وبنام  إثيوبيا 
وكوستاريكا  وكوبا  نام  وفييت  ورصبيا  الدومينيكية  واجلمهورية 

ومرص. وبناًء عىل النجاح الذي ُأحرز يف املرحلة األوىل من املبادرة، 
عام  يف  نطاقها  من  اليونيدو  عت  وسَّ  ،2011 عام  يف  انتهت  والتي 
التنمية. وأصدرت  والرشكاء يف  البلدان  من  املزيد  لتشمل   2012
اليونيدو تقريرًا هلا بعنوان شبكات من أجل الرخاء: ترابط شبكات 
الثاين/نوفمرب  ترشين  يف  فيينا  يف   2015 بعد  ملا  اإلنامئية  املعارف 
بلدان  بني  فيام  التعاون  عىل  القائمة  للتنمية  العاملي  املعرض  أثناء 
جدول  عىل  التقرير  ز  ويركِّ الثاين(.  الفصل  أيضًا  )انظر  اجلنوب 
األعامل اإلنامئي ملا بعد 2015 الناشئ وعىل احلاجة إىل التزام أقوى 
من جانب البلدان ذات الدخل املتوسط يف العملية اإلنامئية العاملية. 
وعمليًا،  نظريًا  الشبكات  عمل  كيفية  فهم  كذلك  ع  يوسِّ وهو 
اقتصادات  أنَّ  تعني  العوملة  أنَّ  مفادها  التي  املقولة  من  وينطلق 
العامل ال يمكن هلا أن تنمو يف معزل عن غريها وإنِّام تتطلَّب ترابطًا 
ما  إىل  التقرير األخري  استند  متزايدين حمليًا ودوليًا. وقد  واندماجًا 
التقرير األول يف السلسلة، الذي صدر يف عام 2011  إليه  ل  توصَّ
من  اإلنامئية  األهداف  حتقيق  الرخاء:  أجل  من  شبكات  بعنوان 

خالل تبادل املعارف.

من  ‘شبكات  مبادرُة  رت  طوَّ املاضية،  السنوات  مرِّ  وعىل   
أجل الرخاء’ نظرًة شاملًة جلدوى شبكات املعارف يف سياق برامج 
فعالية  لتحسني  كأداة  استعامهلا  يمكن  وكيف  االقتصادية،  التنمية 
استحداث  ت  ويسَّ أهلمت  كام  االقتصادية.  واحلوكمة  السياسات 
بني  الرتابط  من  املزيد  أمام  الفرص  وأتاحت  معارف  شبكات 
البلدان  بني  بالسياسات  الصلة  ذات  االقتصادية  املعارف  شبكات 
يًا  كمِّ للرتابط)18(  اليونيدو  مؤرشِّ  د  حدَّ ذاته،  الوقت  ويف  النامية. 
والتنمية  حكومته  وفعالية  ما  بلد  يف  الرتابط  درجة  بني  ما  العالقة 
الصناعية والتنمية االقتصادية، ممَّا يدفع التفكري والبحث األكاديمي 
عام  ويف  التنمية.  يف  املعارف  شبكات  جدوى  بشأن  عامليًا  الدائر 
2013، ترمي مبادرة ‘شبكات من أجل الرخاء’ إىل إهلام املزيد من 
إنامئي  أعامل  والسيناريوهات يف جدول  االجتاهات  املناقشات عن 
من  هبا  يرتبط  ما  وحتسني  إقامة  وتيسري   ،2015 عام  بعد  ملا  ممكن 
البلدان  بني  ما  ذلك  يف  بام  املعارف،  لتبادل  شبكية  حوكمة  هياكل 
املتوسط. وعرضت كوستاريكا استضافة مؤمتر رفيع  الدخل  ذات 
املستوى للبلدان املتوسطة الدخل بشأن موضوع »شبكات من أجل 

الرخاء« يف حزيران/يونيه 2013.

ة نشاط آخر تنهض به اليونيدو يف جمال الرتابط الشبكي  وثمَّ  
للمعارف هو برنامج الصناعة اخلرضاء الذي اسُتهلَّ يف حزيران/

املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  ريو+20،  مؤمتر  أثناء  يونيه 
للبيئة، وردت تفاصيله يف الفصل الرابع.

الرتابط  مؤرشِّ  بموجب  األداء  حيث  من  األوىل  العرشة  البلدان  كانت   )18(  
وسنغافورة  وفنلندا  وبلجيكا  وهولندا  والدانمرك  والسويد  سويسا  هي:   2012 لعام 

وإيرلندا وكندا والواليات املتحدة. 
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زت اليونيدو تعاوهنا  ويف إطار برنامج الرشاكات التجارية عزَّ  
لكي  تعاوهنا  نطاق  عت من  السنة. كام وسَّ أثناء  القطاع اخلاص  مع 
جمموعة  ومنها  األعامل،  مؤسسات  من  الرشكاء  من  مزيدًا  يشمل 
األعامل  اسرتاتيجيات  ق  تنسِّ التي  اليابان،  من  "أيون"   )AEON(
يف  املستدامة  التنمية  حصائل  مع  التوريد  وسالسل  والعمليات 
إقامة رشاكات  متزايد نحو  اجتاه  ة  دة. وثمَّ تقني حمدَّ تعاون  مشاريع 
ثالثية األطراف بني اليونيدو ورشكة خاصة ووكالة تنمية ثنائية. ومن 
التعاون مع رشكة سكانيا والوكالة السويدية  األمثلة احلديثة العهد 
للتنمية الدولية؛ ورشكة سامسونغ والوكالة الكورية للتعاون الدويل؛ 
الدولية.  للتنمية  املتحدة  الواليات  ووكالة  باكارد  هيوليت  ورشكة 
دين  متعدِّ مصلحة  أصحاب  تضمُّ  رشاكات  الربنامج  هذا  ويقيم 
الفقر ودفع  احلدِّ من  الة ومستدامة يف  فعَّ نتائج  إىل  الوصول  لضامن 
الصناعية.  التنمية  وهُنُج  حلول  خالل  من  البيئية  االستدامة  عجلة 

ة املزيد من التفصيل يف هذا الشأن يف الفصل الثاين. وثمَّ

جمال  يف  اليونيدو  هبا  تنهض  التي  األخرى  األنشطة  ومن   
القدرات  تنمية  معهد  املعارف:  وتبادل  املعارف  شبكات  ترابط 

)انظر  الصناعية  املعارف  وبنك  أعاله(؛  )انظر  لليونيدو  التابع 
وكفاءة  نظافة  األكثر  لإلنتاج  العاملية  والشبكة  األول(؛  الفصل 
املوارد  إنتاجية  حتسني  إىل  ترمي  التي  املوارد،  استخدام  حيث  من 
واألداء البيئي لدى مؤسسات األعامل ومنظامت أخرى يف البلدان 
النامية والبلدان االنتقالية )انظر الفصل الرابع(؛ وشبكة املختربات 
العاملية  والرابطة  الويب  عىل  قائمة  لليونيدو  ابة  بوَّ وهي  العاملية، 
البحث الصناعي والتكنولوجي، لدعم خمتربات االختبار  ملنظامت 
ومعايري  التقنية  باملتطّلبات  تفي  التي  واملنتجات  السلع  اعتامد  يف 
االستثامر  ترويج  وكاالت  وشبكة  املستوردة؛  البلدان  لدى  اجلودة 
أفريقيا  يف  االستثامر  ترويج  وكاالت  ن  متكِّ ة  منصَّ وهي  أفريقيا،  يف 
دة يف  من مناقشة وتصميم ترويج االستثامر؛ ومرصد الطاقة املتجدِّ
أمريكا الالتينية والكاريبي، وهو برنامج إقليمي يرمي إىل تشجيع 
هذا  يف  االستثامرات  وتعزيز  املنطقة  يف  دة  املتجدِّ الطاقة  استخدام 
إدماج  وتشجيع  الطاقة  عىل   احلصول  إمكانية  زيادة  بغية  املجال 

دة يف العمليات الصناعية. تكنولوجيات الطاقة املتجدِّ
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