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تمهيد

يخص اليونيدو،
لقد كانت السن ُة املاضي ُة سن َة تغيري ،سواء بالنسبة للمنظمة أم يل شخص ًّيا .ففيام ُّ
امتزج االعرتاف مبا للصناعة من إسهام حيوي يف التنمية املستدامة والشاملة للجميع بالتأييد القوي
يل
رش ُ
فت ،شخص ًّيا ،بوقوع اختيار الدول األعضاء ع َّ
لدور املنظمة االسرتاتيجي يف تلك العملية .وت َ َّ
وإن
لقيادة مسرية املنظمة يف السنوات األربع القادمة ب َنفَس جديد ،لكن يف ظل االستمراريةِّ .
ملوق ٌن بأ َّن اليونيدو فرضت نفسها كرشيك أسايس يف النقاش حول خطة األمم املتحدة للتنمية ملا
عرض له يف هذا
بعد عام  ،2015بفضل العمل الق ِّيم الذي اضطلعت به يف عام  2013والذي يرد ٌ
كل موظفي
الفضل يف ذلك يل وحدي ،بل يشاركني فيه ُّ
ُ
التقرير السنوي .وبطبيعة الحال ،ال يعود
اليونيدو مبا أبدوه من التزام ثابت تجاه املنظمة التي يخدمونها ،كام يشاركني فيه املدير العام السابق ،السيد كانديه ك .يومكيال ،الذي قاد
شعت اليونيدو تحت قيادته يف عملية تغيري جذرية وق ِّيمة أَعتزم امليض فيها أثناء م َّدة واليتي.
اليونيدو باقتدار يف النصف األول من السنة والذي َ َ
املتغي باستمرار ،ونوعية خدماتها
لقد جئت إىل اليونيدو باسرتاتيجية ذات أركان خمسة هي :دور املنظمة االسرتاتيجي يف مجال التنمية
ِّ
والحاجة إىل حلول هادفة ،وحشد األموال ،ومواصلة عملية التغيري والتجديد ،وتحفيز املوظفني وإرشاكهم .وهذه يف واقع األمر هي األُسس التي
أعتزم االستناد إليها يف تعزيز بنيان اليونيدو يف السنوات القادمة ،وأالحظ بارتياح أنَّنا ارتكزنا عىل تلك األُسس فيام بن ْي َناه لَ ِب َن ًة لَ ِب َن ًة خالل السنة
قيد االستعراض .ويف هذا الصدد ،أرى أ َّن من التط ُّورات البالغة األهمية يف عام  2013اعتامد املؤمتر العام يف دورته الخامسة عرشة التي ُعقدت
يف كانون األول/ديسمرب “إعالن ليام :نحو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة” وإدراج موضوع التصنيع ضمن البنود املعروضة عىل نظر
الفريق العامل املفتوح الذي أُنشئ ليك يقرتح مجموعة أهداف للتنمية املستدامة.
أي البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية – وكذلك
وقد استفدنا كثريا ً من شبكة دعم قوية ،تض ُّم البلدان املتلقِّية لخدماتنا – ْ
جهات داعمة رئيسية من العامل املتق ِّدم صناع ًّيا تدرك أ َّن وجود منو صناعي واقتصادي قوي ومستدام وشامل للجميع هو أمر ال ب َّد منه الستئصال
كامل مك َّر ٌس لوصف الرشاكات الق ِّيمة التي تربط اليونيدو مبنظامت ومؤسسات وقطاعات
فصل ٌ
آفة الفقر من كوكبنا .ويف هذا التقرير السنوي ٌ
مجتمعية مختلفة .كام يعرض التقري ُر لشبكات أنشأتها اليونيدو أو نارصت إنشاءها من أجل تحفيز جهود التنمية.
عرض ٍ
املجال يف تقرير من هذا النوع ،لرضورة اإليجاز فيه ،لتقديم ٍ
ُ
لكل إنجازات اليونيدو أثناء السنة .لذا أو ُّد أن أدعو
واف ِّ
وال يسع
الق َّرا َء إىل زيارة موقعنا الشبيك لالطِّالع عىل مدى إسهام اليونيدو يف تحسني ظروف العيش وأسباب كسب الرزق يف جميع أنحاء العامل.
يل يون ،املدير العام لليونيدو
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v

اليونيدو بإيجاز
متخصص ًة من وكاالت األمم املتحدة يف عام  .1985ويف  31كانون األول/
أُنشئت اليونيدو يف عام  ،1966ث َّم أصبحت وكال ًة
ِّ
ديسمرب  2013بلغ عد ُد الدول األعضاء يف املنظمة  172دول ًة عض ًوا • .ويف  31كانون األول/ديسمرب  ،2013كان لدى اليونيدو
 693موظفًا يعملون يف املقر واملكاتب الثابتة األخرى • .وقد َع َّي املؤمت ُر العا ُّم ،يف دورته االستثنائية الثانية ( 28حزيران/يونيه
 ،)2013السيد يل يون (من الصني) مدي ًرا عا ًّما لليونيدو مل َّدة أربع سنوات • .ويبلغ الحج ُم اإلجاميل املق َّرر لعمليات اليونيدو
رقم قياس ًّيا ،إذ بلغ حجمها
يف فرتة السنتني  2013-2012زهاء  455.2مليون يورو .وحقَّقت حافظ ُة املشاريع والربامج الجارية ً
ُ
 477.7مليون دوالر .ويف عام  ،2013بلغت قيم ُة برامج التعاون التقني املنفَّذة  180.5مليون دوالر• .
وهدف املنظمة الرئييس
هو تعزيز التنمية الصناعية املستدامة والشاملة للجميع يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية .ولبلوغ هذه
الغاية ،تعمل اليونيدو أيضً ا عىل تعزيز التعاون عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني والقطاعي • .ولدى اليونيدو ،إىل
جانب املقر يف فيينا ،مكاتب يف بروكسل وجنيف ونيويورك .وتتألَّف شبك ُة اليونيدو امليدانية من مكاتب إقليمية وقُطرية
ومكاتب مصغَّرة وجهات وصل وطنية ،يبلغ مجموعها  55مكت ًبا وتض ُّم  142موظفًا وطن ًّيا ودول ًّيا .ولدى اليونيدو مكاتب لرتويج
االستثامر والتكنولوجيا يف ستة بلدان .ولديها  54مرك ًزا وبرنام ًجا وطنيًّا لإلنتاج النظيف تُدار بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة
كل سنتني؛ ومجلس التنمية الصناعية،
للبيئة • .ولليونيدو جهازان لتقرير السياسات ،هام :املؤمتر العام ،الذي يجتمع م َّر ًة َّ
الذي يجتمع م َّر ًة يف السنة .أ َّما لجن ُة الربنامج وامليزانية فهي جهاز فرعي تابع ملجلس التنمية الصناعية ،وتجتمع م َّر ًة يف السنة.
• واملؤمت ُر العا ُّم هو أعىل جهاز لتقرير السياسات يف املنظَّمة ،وهو الذي يح ِّدد سياساتها ومبادئها التوجيهية ،ويُق ُّر ميزاني َة
ويعي املدي َر العام .وقد ُعقدت دور ُة املؤمتر العام الخامسة عرشة من  2إىل  6كانون األول/ديسمرب
اليونيدو وبرنامج عملها ِّ
 2013يف ليام ببريو .ومن املق َّرر أن ت ُعقد دورته السادسة عرشة من  30ترشين الثاين/نوفمرب إىل  4كانون األول/ديسمرب .2015
املجلس من  53عض ًوا ،وهو الذي يستعرض تنفيذ برنامج العمل وامليزانيتني العادية والتشغيلية ،ويق ِّدم إىل املؤمتر
• ويتألَّف
ُ
العام توصيات بشأن املسائل السياساتية ،مبا فيها تعيني املدير العام .وقد ُعقدت دور ُة املجلس الحادية واألربعون من  24إىل
املجلس عىل إعداد ودراسة
 26حزيران/يونيه  • .2013أ َّما لجن ُة الربنامج وامليزانية ،التي تتألَّف من  27عض ًوا ،فهي تساعد
َ
برنامج العمل وامليزانية وغري ذلك من املسائل املالية .وقد ُعقدت دورة لجنة الربنامج وامليزانية التاسعة والعرشون يومي
 22و 23أيار/مايو .2013
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بوليفيا (دولة-املتعدِّدة القوميات)
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بيالروس
تايلند
تركامنستان
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
توغو
توفالو
تونس
تونغا
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الجزائر
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جمهورية تنزانيا املتحدة
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
جمهورية الو الدميقراطية الشعبية
جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا
جمهورية مولدوفا
جنوب أفريقيا
جورجيا
جيبويت
الدامنرك
دومينيكا
رواندا
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
ساموا
سان تومي وبرينسيبي
سان فنسنت وجزر غرينادين
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
رسي النكا
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السلفادور
سلوفاكيا
سلوفينيا
السنغال
سوازيلند
السودان
سورينام
السويد
سويرسا
سرياليون
سيشيل
شييل
رصبيا
الصومال
الصني
طاجيكستان
العراق
ُعامن
غابون
غامبيا
غانا
غرينادا
غواتيامال
غيانا
غينيا
غينيا االستوائية
غينيا-بيساو
فانواتو
فرنسا
الفلبني
فنزويال (جمهورية-البوليفارية)
فنلندا
فيجي
فييت نام
قربص
قطر
قريغيزستان
كابو فريدي
كازاخستان
الكامريون
كرواتيا
كمبوديا
كوبا

كوت ديفوار
كوستاريكا
كولومبيا
الكونغو
الكويت
كينيا
لبنان
لكسمربغ
ليربيا
ليبيا
ليسوتو
مالطة
مايل
ماليزيا
مدغشقر
مرص
املغرب
املكسيك
مالوي
ملديف
اململكة العربية السعودية
منغوليا
موريتانيا
موريشيوس
موزامبيق
موناكو
ميامنار
ناميبيا
الرنويج
النمسا
نيبال
النيجر
نيجرييا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
هايتي
الهند
هندوراس
هنغاريا
هولندا
اليابان
اليمن
اليونان
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الحوكمة واإلدارة
الفصل الدور َة األخري َة ألعىل هيئة ترشيعية يف اليونيدو ،وتَو ُّجه اليونيدو املستقبيل الذي اقرتحه املؤمتر العام واملدير
ُ
يتناول هذا
العام ،ومحاو َر الرتكيز الشاملة ملختلف وحدات املنظمة ،والعمليات اإلدارية التي تسرتشد بها املنظمة يف عملها اليومي .وقد ُجعل
ُ
مم كان يف املايض من أجل تكريس الجانب األكرب من هذا التقرير السنوي للكثري من خدمات التعاون التقني
الفصل  1أكرث اقتضابًا َّ
والخدمات األخرى التي قُ ِّدمت أثناء السنة وألثر تلك الخدمات يف البلدان املتلقِّية .ومث َّة معلومات إضافية عن الطريقة التي تعمل
بها اليونيدو ميكن العثور عليها يف موقعها الشبيك (.)www.unido.org
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املؤمتر العام وإعالن ليام
املتخصصة
منذ أن أصبحت اليونيدو إحدى وكاالت األمم املتحدة
ِّ
يف عام  ،1985مل يُعقَد املؤمت ُر العا ُّم خارج مق ِّر اليونيدو سوى م َّرتني،
أُوالهام يف بانكوك (عام  )1987والثانية يف ياوندي (عام .)1993
وبعد عرشين سنةًَ ،مثَّل انعقا ُد املؤمتر يف ليام فرص ًة فريد ًة ليك تج ِّدد
ُ
الدول األعضا ُء التزا َمها بتدعيم التعاون بني مختلف املناطق ،مبا فيه
التعاون فيام بني بلدان الجنوب والتعاون الثاليث .وقد التقى يف دورة
املؤمتر العام الخامسة عرشة ،التي اشرتكت يف تنظيمها حكومة بريو،
مسؤولون حكوميون رفيعو املستوى من مختلف أنحاء العامل ،كذلك
ممثِّلون كبار لسائر مؤسسات األمم املتحدة وشخصيات قيادية من
القطاع الخاص واملجتمع املدين واملؤسسات األكادميية.
وافتتَح املؤمت َر ،يف احتفال حرضه األمني العام لألمم املتحدة،
رئيس جمهورية بريو ،أوالنتا هوماال تاسو .واعتمدت
بان يك مونُ ،
فيه ُ
الدول األعضا ُء ،بالتزكية ،إعال َن ليام :صوب تنمية صناعية شاملة
للجميع ومستدامة ،الذي يؤكِّد دو َر اليونيدو يف خطة التنمية ملا
بعد عام  .2015واعتمد املؤمت ُر أيضً ا ع َّدة مق َّررات وقرارات ُمه َّمة
أخرى سوف تُو ِّجه عمل اليونيدو يف السنوات القادمة.
وإىل جانب عمل املؤمتر العام يف املجال الترشيعي ،فقد
أتاح َ
املجال لحوار مستنري بني املسؤولني الحكوميني وممثِّيل القطاع
الخاص ومنظامت املجتمع املدين واملؤسسات األكادميية بشأن دور
التنمية الصناعية املستدامة والشاملة للجميع يف تحقيق األهداف
اإلمنائية األع ِّم يف املجالني االجتامعي واالقتصادي .واشتمل ملتقى
التنمية الصناعية ،وهو من أبرز أنشطة مؤمترات اليونيدو العامة
اإلثناسنوية ،عىل حلقتي نقاش حول دور الرشاكات يف التنمية
الصناعية ،وحول التنمية الصناعية كهدف إمنايئ مستدام .واستُكمل
هذا بستة نقاشات أقاليمية شملت :الصناعة الخرضاء والتنمية
املستدامة؛ واسرتاتيجيات توفري فرص العمل من أجل تنمية شاملة
للجميع ومستدامة؛ وسبل جعل التصنيع مستدا ًما وشامالً للجميع؛
وتدعيم مناذج إقامة الروابط من أجل التنمية الصناعية؛ والتنويع
االقتصادي والتصنيع يف البلدان الغنية باملوارد الطبيعية؛ ومتكني
النساء العامالت يف تنظيم املشاريع .واضطُلع عىل هامش املؤمتر
بأنشطة ُمه َّمة أخرى ،منها نشاطان جانبيان تناول أح ُدهام التعاو َن
الصناعي واملنشآت الصغرية واملتوسطة ،وتناول اآلخ ُر مزاول َة العمل
فل اإلعالن عن صدور
التجاري من خالل سالسل القيمة ،وكذلك َح ُ
تقرير التنمية الصناعية يف جامعة ليام.
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بق املؤمت َر العا َّم انعقا ُد املؤمتر الوزاري املعني بأقل
وس َ
َ
البلدان من ًّوا (انظر أدناه) واملؤمتر الوزاري ألمريكا الالتينية
والكاريبي (انظر الفصل .)2

آفاق املستقبل
مالمح األولويات
رسم إعال ُن ليام ،الذي اعتمده املؤمتر العام،
يَ ُ
َ
خاصا
اإلمنائية للمنظمة يف السنوات القادمة ،ويويل اهتام ًما ًّ
للتنمية الصناعية املستدامة والشاملة للجميع .وهو يؤكِّد أ َّن
القضاء عىل الفقر هو قضية اليونيدو املركزية .وحسب تعبري
املدير العام“ ،ميثِّل إعالن ليام تعب ًريا جل ًّيا عن دعم الدول
األعضاء لليونيدو وعن ثقتها فيها .وهو خارطة طريق ملستقبل
أساسا متي ًنا للميض يف رفع مكانة التنمية
املنظمة ويريس
ً
الصناعية يف ِسياق َْي خطة التنمية ملا بعد عام  2015وأهداف
التنمية املستدامة .وهو يربز ما لدى اليونيدو من خربات
وتجارب بالغة األهمية يف ميدان التنمية الصناعية املستدامة
والشاملة للجميع ،ويف صوغ رشاكات إمنائية جديدة” .و َد َعت
ُ
الدول األعضا ُء اليونيدو إىل ترويج تدابري ف َّعالة صوب تحقيق
التنمية الصناعية املستدامة والشاملة للجميع .وينبغي أن تشمل
هذه التدابري :تعزيز القدرات اإلنتاجية ودعم التح ُّول الهيكيل
لالقتصاد؛ وتشجيع النمو االقتصادي وتوفري فرص عمل الئقة؛
وزيادة اإلنتاجية وتعزيز التط ُّور؛ والرتويج لالستدامة يف استخدام
املوارد الطبيعية وإدارتها وحاميتها ،وفيام توفِّره من خدمات
للمنظومات اإليكولوجية؛ وتسهيل نقل التكنولوجيا واستيعابها
برشوط متَّفق عليها؛ ودعم عمليات البحث والتطوير ذات
الصلة .كام ر َّحب إعال ُن ليام بالوثيقة الختامية للفريق العامل
غري الرسمي املعني مبستقبل اليونيدو ،مبا يف ذلك برامجها
ومواردها ،واملعنونة “وثيقة اإلرشادات االسرتاتيجية”.
ويلزم أن تكون اسرتاتيجيات الح ِّد من الفقر املستقبلية
مدعوم ًة بقدرات اقتصادية تُ كِّنها من توليد دخل كاف لألفراد
التامس أولوياته اإلمنائية وشَ ُّق
واألُرس والحكومات ليك يتس َّنى فيها
ُ
طريقه صوب االعتامد عىل النفس .ومن خالل الرتويج للتنمية
كامل
الصناعية املستدامة والشاملة للجميع ،سوف ت ُسخِّر اليونيدو َ
إمكانات الصناعة لالستمرار يف مواجهة التح ِّديات االجتامعية
والبيئية عىل نحو منصف ومستدام.

محاور الرتكيز
املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف ميدان
التنمية الصناعية
شهد املؤمت ُر العا ُّم نقاشً ا أقاليم ًّيا حول النساء منظِّامت املشاريع
ودورهن يف التنمية الصناعية املستدامة والشاملة للجميع .وكان
النقاش حول متكني النساء وتعزيز قدراتهن يف مجال تنظيم
ُ
املشاريع ،بحضور مئات من املندوبني ،من املحطات البارزة يف جهود
وسلَّم املؤمت ُر بأ َّن
اليونيدو الرامية إىل تعزيز املساواة بني الجنسنيَ .
الرشوط الالزمة للتغيري تشمل التنسيق بني الجهات املعنية للتغلُّب
عىل الحواجز االجتامعية-الثقافية العميقة الجذور؛ وتيسري حصول
الفتيات والنساء عىل تعليم أفضل؛ وإدخال إصالحات عىل صعيد
السياسات العامة من أجل توفري بيئات متكينية للنساء منظِّامت
املشاريع؛ ووجود مراكز لتعزيز منو األعامل التجارية ت ُوفِّر التدريب
والتكنولوجيا والتمويل؛ ودعم ما تديره النساء من منشآت مو َّجهة
نحو النمو؛ وتشجيع إقامة شبكات للرعاية والتوجيه املهني.
وكان دو ُر املرأة القيادي يف ضامن العدل يف استخدام الطاقة
يف القطاعات اإلنتاجية هو املوضوع املحوري لنشاط نُظِّم عىل
وسلَّط الضو َء عىل
هامش مؤمتر فيينا للطاقة ،الذي ُعقد يف أيار/مايوَ ،
أه ِّم املسائل املطروحة يف سياق العالقة بني نوع الجنس والطاقة
والتنمية ،واستكشف املامرسات الفضىل والدروس املستفادة من
أجل معالجة تلك املسائل .ومث َّة مذكِّرة إرشادية أع َّدتها اليونيدو
بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني
املرأة ،عنوانها “توفري الطاقة املستدامة للجميع :األبعاد الجنسانية”،
من أجل إرشاد مق ِّرري السياسات وسائر الجهات املعنية الرئيسية يف
إعداد أنشطة برنامجية وسياساتية تع ِّزز دور املرأة يف صوغ وتنفيذ
حلول قامئة عىل الطاقة النظيفة واملستدامة .كام رعت اليونيدو،
بالتعاون مع تلك الهيئة ،تسلي َم جائزة املساواة بني الجنسني
لعام  2013التي تق ِّدمها مبادرة استوكهومل لشؤون الطاقة والبيئة
والتنمية املستدامة لدعم أحسن املنشآت الواعدة ضمن املنشآت
الجديدة ذات التو ُّجه االجتامعي أو البيئي التي تقودها نساء.
وقد ُسلِّمت الجوائز أثناء ندوة مبادرة استوكهومل وحفل توزيع
جوائزها الدولية يف نهاية ترشين األول/أكتوبر يف نريويب .وشملت
قامئ ُة الفائزين هذه السنة منشأ ًة كولومبي ًة تقوم بتدريب وتشغيل
النساء الريفيات يف إنتاج صحون قابلة للتحلُّل العضوي ،ومنشأ ًة
من بريو تقوم بتصميم وبيع منتجات خرضاء .وترد يف الفصل ،3

رئيس جمهورية بريو (يف الوسط) مع األمني العام لألمم املتحدة
(عىل اليسار) واملدير العام لليونيدو (عىل اليمني).

حسب تعبري األمني العام ،بان يك مون“ :إعال ُن ليام الجديد،
الخاص باليونيدو ،إنجا ٌز كب ٌري ومش ِّجع .فهو يو ِّجه العامل مبزيد
من القوة يف اتجاه التنمية الصناعية املستدامة والشاملة
للجميع .ويق ِّدم إرشادات ُمه َّمة إذ يو ِّجه العاملُ أبصا َره نحو
العام  .2015فتحقيق أهدافنا يتطلَّب تغي ًريا كب ًريا يف االقتصاد
العاملي وإعادة هيكلته .وسيكون للصناعة والقطاع الخاص دور
بالغ األهمية يف هذا املجال .وإذا ما عملنا م ًعا ،بخطوات
نحسن أحوال
مدروسة ،فسوف ميكننا أن نوفِّر فرص عمل وأن ِّ
الناس وأن نحمي البيئة  ...لقد أكَّدتم مج َّد ًدا ،بإعالن ليام هذا،
أهمي َة بناء حياة تتَّسم باألمن والرخاء والكرامة للجميع .إذ إ َّن
بوسعنا م ًعا أن نغتنم اإلمكانات الهائلة التي تتيحها التنمية
الصناعية املستدامة والشاملة للجميع .ومن شأن هذه الرؤية
التي يتشارك فيها الكثريون أن ت ُد ِّعم موقع اليونيدو
االسرتاتيجي يف املداوالت املفضية إىل اعتامد خطة جديدة
للتنمية العاملية يف عام  ،2015وأن تتيح للمنظمة فرص َة
املشاركة بق َّوة يف خطة التنمية ملا بعد عام ”.2015
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مفصلة عن
تحت عنوان “التنمية الشاملة للجميع” ،معلومات َّ
مشاريع اليونيدو وبرامجها التي تستهدف املرأة.

تشغيل الشباب
تشغيل الشباب واح ًدا من أش ِّد التح ِّديات إلحا ًحا يف كثري
ُ
ميثِّل
وخصوصا البلدان النامية .ويتطلَّب توف ُري فرص العمل
من البلدان
ً
منسق ًة من جانب الحكومات واملجتمع الدويل والقطاع
جهو ًدا َّ
الخاص والشباب أنفسهم وسائر الجهات املعنية .وقد كُلِّفت
اليونيدو بالعمل عىل صوغ مشاريع وبرامج للح ِّد من الفقر يف
أوساط الشباب من خالل أنشطة تساعدهم عىل اكتساب املهارات
وتعزيز قدراتهم ،وبتقديم دعم مايل للصناعات االبتكارية واملنشآت
الصغرى والصغرية واملتوسطة.

كسال بالسودان.
فرص عمل للشباب يف َ

واليونيدو هي عضو ناشط يف شبكة األمم املتحدة املشرتكة
بني الوكاالت واملعنية بتنمية الشباب .وأثناء أيام التنمية األوروبية،
التي نُظِّمت يف بروكسل يف نهاية ترشين الثاين/نوفمرب ،اشرتكت
اليونيدو مع مؤسسة  SOSالدولية لقرى األطفال يف استضافة حلقة
نقاش حول توفري العمل املنتج للشباب .وض َّمت قامئ ُة املنا ِقشني
ممثِّلني رفيعي املستوى لدول أعضاء ومنظامت دولية ومؤسسات
أكادميية وكيانات تابعة للقطاع الخاص.
وليس ُمستغ َربًا أن يكون عدد كبري من مشاريع اليونيدو
وبرامجها التي تُركِّز عىل الشباب موجو ًدا يف أفريقيا ،حيث تبلغ
نسبة السكان الذين ترتاوح أعامرهم بني  10سنوات و 25سن ًة
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زهاء  31يف املائة ،يف حني يبلغ املتوسط العاملي  25يف املائة .ويف
الوقت الحارض ،تعمل اليونيدو مع السوق املشرتكة لدول رشق
أفريقيا والجنوب األفريقي عىل وضع اسرتاتيجية إقليمية مشرتكة
لتشغيل الشباب تُركِّز عىل تنمية قدرات الشباب ومتكينهم من
تكوين منشآتهم الخاصة .وترد يف الفصل  ،3تحت عنوان “التنمية
مفصلة عن األنشطة املع َّدة للح ِّد من
الشاملة للجميع” ،معلومات َّ
الفقر يف أوساط الشباب.

أقل البلدان من ًّوا
ُّ
ألقل
اري ِّ
سبق انعقا َد دورة املؤمتر العام الخامسة عرشة مؤمت ٌر وز ٌّ
البلدان من ًّوا ،م َّدته يومان .وش َّجع هذا املؤمتر الوزاري ،الذي التقى
فيه وزراء ومسؤولون عن الصناعة وممثِّلون لوكاالت األمم املتحدة
املعنية ولجانها االقتصادية اإلقليمية وملؤسسات من البلدان الناهضة
ولجهات مانحة ولكيانات من القطاع الخاص ،عىل تكوين رشاكات
األقل من ًّوا مصاد َر رزقٍ مستدام ًة
من شأنها أن توفِّر ملواطني البلدان ِّ
اري تدعي َم اآلليات
ورفا ًها شامالً للجميع .واستهدف املؤمت ُر الوز ُّ
املتاحة يف إطار القطاع الخاص وتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة
وبناء القدرات اإلنتاجية وتعزيز التبادل التجاري وتوفري فرص العمل.
وبالتعاون مع االتحاد الرويس والربازيل وجنوب أفريقيا والصني والهند
واقتصادات ناهضة أخرى ،ساعد هذا املؤمت ُر عىل تنفيذ اسرتاتيجية
بأقل البلدان من ًّوا للفرتة ،2020-2012
اليونيدو العملياتية الخاصة ِّ
التي تهدف إىل تعزيز ما يؤ ِّديه التعاو ُن فيام بني بلدان الجنوب من
ألقل البلدان من ًّوا.
دور بالغ األهمية يف الجهود اإلمنائية ِّ
وتُ ِّوج هذا املؤمت ُر ،الذي امت َّد يومني ،بإعالن وزاري تحت
عنوان “من برنامج عمل اسطنبول إىل العامل الذي نريده يف عام
بأقل
 2015وما بعده :تنفيذ اسرتاتيجية اليونيدو العملياتية الخاصة ِّ
البلدان من ًّوا ” .ويف هذا اإلعالن ،ش َّدد الوزرا ُء عىل أ َّن القضاء عىل
ألقل البلدان من ًّوا ،ولك ْن ال ميكن
يظل هو الرضورة املحورية ِّ
الفقر ُّ
تحقيق ذلك إالَّ بنمو اقتصادي وطيد ومستدام وشامل للجميع .كام
أعلنوا التزامهم بالتحويل الهيكيل القتصادات بلدانهم ،مش ِّددين
دعم من رشاكة عاملية أفضل لصالح
عىل أ َّن هذا الجهد يتطلَّب ً
تلك البلدان .وأبرز اإلعال ُن أيضً ا أهمية املساواة بني الجنسني من
أجل االنتفاع مبساهمة املرأة يف التنمية ،وكذلك إرشاك االقتصادات
الناهضة من خالل التعاون فيام بني بلدان الجنوب والتعاون الثاليث.
وأكَّد اإلعال ُن مج َّد ًدا أنَّه ينبغي لخطة التنمية ملا بعد عام 2015
أن ت ُوازِن بني جميع األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة ،وهي ال ُبعد

لتيس
االقتصادي وال ُبعد االجتامعي وال ُبعد البيئي .وأبرز اإلعال ُن ما ُّ
النفاذ إىل األسواق ،وتنويع اإلنتاج الصناعي ،وإزالة املع ِّوقات يف
الجانب التوريدي ،وتَوافُر املوارد ،ونقل التكنولوجيا ،وبناء القدرات
اإلنتاجية من أهمية بالغة .وأخ ًريا ،دعا اإلعال ُن جمي َع الرشكاء إىل
ضامن توافر أموال كافية لتمكني اليونيدو من تنفيذ اسرتاتيجيته
العملياتية صوب تحقيق التنمية الصناعية املستدامة والشاملة
أقل البلدان من ًّوا.
للجميع يف ِّ

الدول ال ُج ُزرية الصغرية النامية
ُ
الدول ال ُج ُزري ُة النامي ُة الصغري ُة مجموع ًة من التح ِّديات
تواجه
لدميومتها االقتصادية ال تواجهها عاد ًة البلدان القارية األكرب .إذ إ َّن
أحجامها الصغرية ومواقعها البحرية النائية تجعلها مع َّرض ًة بوجه
خاص للكوارث الطبيعية والرتفاع مستوى البحر ،وتَح ُّد يف الوقت
نفسه من قدرتها عىل النمو االقتصادي .كام أنها شديدة االعتامد
عىل الوقود األُحفوري والكتلة األحيائية التقليدية يف الحصول عىل
حاجتها من الطاقة .وأثناء السنة ،الحظت اليونيدو تزاي ًدا يف اهتامم
تلك الدول بأنشطة املنظمة يف مجال التعاون التقني.
وضمن إطار شبكة اليونيدو العاملية للمراكز اإلقليمية
للطاقة املستدامة التي تدعمها حكومتا إسبانيا والنمسا ،طَلبت
تحالف
مبادر ُة توفري الطاقة املستدامة للدول ال ُج ُزرية ،التي أطلقها ُ
الدول ال ُج ُزرية الصغرية ،إىل اليونيدو أن تساعد الدول ال ُج ُزرية
الواقعة يف البحر الكاريبي واملحيط الهادئ عىل إنشاء مراكز للطاقة
املتج ِّددة ولكفاءة استخدام الطاقة .وجرت مناقشات مع الجهات
التوصل إىل اتفاق نهايئ بشأن تلك املراكز يف عام
املعنية ،ويُتوقَّع ُّ
 .2014ويف إطار مبادرة موازية ،أَطلقت اليونيدو ،بدعم مايل من
حكومة النمسا ،برنام ًجا جدي ًدا من شأنه أن يش ِّجع االستثام َر يف
تكنولوجيات الطاقة املتج ِّددة .وشمل التق ُّدم املحرز حتى اآلن
تحضريات إلقامة منشآت إيضاحية خاصة بالطاقة املتج ِّددة وكفاءة
استخدام الطاقة يف دول ُج ُزرية مختارة يف املحيط الهادئ ،منها
كرييباس (تجهيز أسامك التونة) وبابوا غينيا الجديدة (تجهيز
أسامك التونة) وساموا (تسخني املاء بالطاقة الشمسية من أجل
مصنع للج َّعة) وفانواتو (الخشب وتعبئة اللحوم).
وقد أعلنت الجمعي ُة العام ُة عا َم  2014سن ًة دولي ًة للدول
ال ُج ُزرية الصغرية النامية .وستكون هي السنة التي سوف تستعرض
فيها اليونيدو حصيل َة رشاكاتها مع تلك الدول ،وتتقاسم فيها

تركيب وحدات فلطائية-ضوئية يف منطقة جزر املحيط الهادئ.

مامرساتها الفضىل وتجاربها مع الجهات املهت َّمة ،وتُوفِّر فيها لتلك
وموسع.
فرصا الستكشاف مجاالت تعاون تقني جديد
الدول ً
َّ
وتعمل اليونيدو مع رشكائها يف الدول ال ُج ُزرية الصغرية النامية ومع
تحالف الدول ال ُج ُزرية الصغرية النامية ضمن إطار دورها كمحفل
عاملي وات ِّساقًا مع رؤيتها املتعلقة بالتنمية الصناعية املستدامة
والشاملة للجميع .كام شاركت اليونيدو مشارك ًة ف َّعال ًة يف األنشطة
التحضريية للمؤمتر الدويل الثالث املعني بالدول ال ُج ُزرية الصغرية
النامية ،الذي س ُيعقد يف ساموا يف أيلول/سبتمرب  ،2014والذي
تعتزم اليونيدو أن ت ُق ِّدم فيه مساهم ًة موضوعي ًة ُمه َّمةً.

املتوسطة الدخل
البلدان
ِّ
عتب ما يزيد عىل  100من الدول األعضاء يف اليونيدو من ِعداد
يُ َ
البلدان املتوسطة الدخل .وهذه البلدان ،املوجودة يف جميع قارات
العامل ،تتباين تباي ًنا شدي ًدا من حيث هياكل اقتصاداتها وأعداد
سكانها .ويُرى أ َّن التصنيع هو مفتاح ملعالجة الفقر وعدم املساواة
يف هذه البلدان التي تض ُّم ث ُلثي فقراء العامل.
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وقد جاء انعقا ُد املؤمتر الرفيع املستوى للبلدان املتوسطة
الدخل يف سان خوسيه يف حزيران/يونيه يف وقت حرج ،إذ كانت
املناقشات الرامية إىل صوغ خطة التنمية ملا بعد عام 2015
آخذ ًة يف التسا ُرع .و ُعقد هذا املؤمتر ،الذي استضافته كوستاريكا
وس َّهلَت تنظيمه اليونيدو ،تحت شعار “تح ِّديات التنمية
َ
املستدامة والتعاون الدويل يف البلدان املتوسطة الدخل :دور
الشبكات يف االزدهار” .والتقى يف املؤمتر ممثِّلون رفيعو املستوى
مم يزيد عىل  70بل ًدا .وعىل مدى ثالثة أيام ،تناول املشاركون،
َّ
ضمن جملة أمور ،دو َر البلدان املتوسطة الدخل يف خطة التنمية
ملا بعد عام  ،2015وتحقيق النمو واالزدهار الشاملَني للجميع،
وشبكات املعرفة ،واالستدامة والتنمية الصناعية ،وتوفري التمويل
الالزم للتنمية .واختتم املؤمت ُر أعاملَه باعتامد إعالن سان خوسيه،
الذي أبرز أهمي َة النمو الصناعي كأساس للنمو املستديم يف
السبيل
َ
وي ِّهد
البلدان املتوسطة الدخلَّ ،
مم يُد ِّعم والية اليونيدو ُ
إلقامة تعاون مستقبيل ورشاكات متع ِّددة القطاعات بني اليونيدو
وقيادات قطاع األعامل و َمجا ِمع التفكري واالختصاصيني املامرسني
واألكادمييني الرفيعي املستوى.
الجانب األكرب من حاالت رفض الواردات من
ويُعزى
ُ
املنتجات الغذائية-الزراعية إىل البلدان املتوسطة الدخل .ويف
إطار عملها التحلييل املتعلق باالمتثال للمعايري التجارية ،وضعت
اليونيدو إطا ًرا مفاهيميًّا لبصامت االمتثال للمعايري التجارية
تركِّز فيه بصفة خاصة عىل البلدان املتوسطة الدخل ،كام أَع َّدت
صحائف وقائع قُطرية تق ِّدم صور ًة مجمل ًة لألداء التجاري
ومتطلَّبات سوق التصدير يف قطاع األغذية الزراعية .وتُوفِّر
صحائف الوقائع هذه ملق ِّرري السياسات أدا ًة يسرتشدون بها يف
ُ
تحديد األولويات يف مجال بناء القدرات التجارية واالستثامر يف
تطوير البنى التحتية الخاصة بالنوعية واالمتثال للمعايري .وقد
ُعرضت تلك البصامت أل َّول مرة يف مؤمتر البلدان املتوسطة الدخل،
حيث نظَّمت اليونيدو لقا ًء تحت عنوان “تلبية املعايري – كسب
األسواق :سالمة املستهلك كمح ِّرك للتجارة والنمو االقتصادي” .وترد
يف العدد الجديد من نرشة “Meeting Standards — Winning
 ،”Marketsالصادر يف حزيران/يونيه ،بيانات وفرية عن البلدان
املتوسطة الدخل.
ويف أيار/مايو ،استضافت بيالروس يف مينسك مؤمت ًرا للتعاون
بني البلدان املتوسطة الدخل يف كومنولث الدول املستقلة ،ق َّدمت
فيه اليونيدو عرضً ا إيضاحيًّا عن منظورات البلدان املتوسطة الدخل
بشأن التنمية املستدامة يف بلدان ذلك الكومنولث وأوروبا الرشقية
ومنطقة جنوب أوروبا.
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اإلدارة
التمويل
استمرا ًرا لالتجاه اإليجايب الذي شهدته السنوات األخرية ،بلغ
حج ُم صايف األموال املتاحة لربامج اليونيدو للتعاون التقني زهاء
قياسا إىل عام
 187.4مليون دوالر ،بزيادة تتجاوز  18يف املائة ً
 .2012وبلغت قيم ُة حافظة املشاريع والربامج املوجودة ،مبا
رقم
فيها املدفوعات املستحقة آجالً مبقتىض االتفاقات املربمةً ،
قياس ًّيا قدره  477.7مليون دوالر .ويُف َرتض أن يؤ ِّدي هذا إىل
متكني اليونيدو من زيادة حجم خدماتها يف عام  .2014ومرة
املخصصات من إجاميل
برنامج البيئة والطاقة أك َرب
أخرى ،اجتذب
َّ
ُ
التمويل ،إذ بلغ نصيبه  111.2مليون دوالر ،بينام ت َلقَّى برنامج
الح ِّد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية  41.9مليون دوالر،
وبناء القدرات التجارية  21.7مليون دوالر ،والربامج الشاملة
ملختلف القطاعات  12.6مليون دوالر.

التمويل املقدَّ م من الحكومات واملؤسسات
التمويل املق َّد ُم من املصادر الحكومية ،سواء يف سياق
ُ
ظل
َّ
التعاون بني الشامل والجنوب أو التعاون فيام بني بلدان الجنوب،
عىل مستواه املرتفع الذي شهدته السنوات األخرية ،إذ بلغ 98
ويبي التذييل باء تَوزُّع املوافقات يف إطار صندوق
مليون دوالرِّ .
التنمية الصناعية والصناديق االستئامنية حسب املناطق وحسب
األولويات املواضيعية.
وكانت اليابان أكرب املساهمني يف عام  ،2013إذ بلغ صايف
قيمة املوافقات (باستبعاد تكاليف الدعم) يف ميزانيات املشاريع
 16.7مليون دوالر ،يليها االتحاد األورويب بـ  13.9مليون دوالر.
ومث َّة مساهامت صافية أخرى وردت من سويرسا ( 11.5مليون
دوالر) ومرص ( 7.5ماليني دوالر) ونيجرييا ( 6.8ماليني دوالر)
والسويد ( 4.7ماليني دوالر) والرنويج ( 4.3ماليني دوالر)
وإيطاليا ( 3.4ماليني دوالر) وكندا ( 2.5مليون دوالر) والصني
( 2.2مليون دوالر) وأملانيا ( 2.2مليون دوالر) والنمسا
( 2مليون دوالر) واالتحاد الرويس ( 1.8مليون دوالر) وفرنسا
( 1.5مليون دوالر) وجمهورية كوريا ( 1.1مليون دوالر)
وزامبيا ( 1.1مليون دوالر).

التمويل املقدَّ م من الصناديق االستئامنية
املتعدِّ دة املانحني
بلغ حج ُم التمويل الحكومي غري املبارش ألنشطة اليونيدو يف
مجال التعاون التقني من خالل مختلف صناديق األمم املتحدة
االستئامنية املتع ِّددة املانحني  4.3ماليني دوالر .وإىل جانب األموال
املق َّدمة يف إطار مبادرة توحيد األداء ،والبالغة  2.9مليون دوالر،
بلغ حجم الصناديق االستئامنية املتع ِّددة املانحني البادئة ذات ًّيا
 1.4مليون دوالر ،مبا فيها صندوق األمم املتحدة لبناء السلم.

مرفق البيئة العاملية
واصلت اليونيدو متت َني وتوسي َع عالقتها مبرفق البيئة العاملية .فقد زار
املدي ُر العا ُّم أمان َة املرفق يف واشنطن العاصمة يف أيلول/سبتمرب إلجراء
مباحثات مع إدارة املرفق .ويف الجانب التقني ،حصلت اليونيدو عىل
تغي
موافقة املرفق عىل األفكار األوىل ملشاريع تتعلق بالتك ُّيف مع ُّ
املناخ ،سيديرها فرع الصناعات الزراعية ،وهو فرع يف اليونيدو مل يكن
يشرتك تقليديًّا يف املشاريع املم َّولة من املرفق .وسوف تنتهي الدورة
الخامسة لتجديد موارد املرفق يف حزيران/يونيه  .2014وقد حصلت
اليونيدو بالفعل عىل غالبية املوافقات عند مرحلة فكرة املرشوع،
مم يؤكِّد أ َّن الرقم التخطيطي الوارد يف التقرير السنوي للعام املايض،
َّ
والبالغ  279.3مليون دوالر لكامل دورة تجديد موارد املرفق ،هو رقم
واقعي .وهذا ميثِّل زياد ًة عىل حجم الحافظة الذي تحقَّق يف دورة
املرفق الرابعة بنسبة تفوق  40يف املائة .وقد بلغت القيمة اإلجاملية
لصايف التمويل املتَلقَّى يف الصندوق يف عام  2013زهاء  34.8مليون
دوالر ،وهذا مشابه ملا تحقَّق يف عام .2012

بروتوكول مونرتيال
بلغ حج ُم التمويل املق َّدم من الصندوق املتع ِّدد األطراف لتنفيذ
بروتوكول مونرتيال (صندوق مونرتيال)  46.4مليون دوالر ،بزيادة
قدرها  22.9مليون دوالر عىل عام .2012
وبنا ًء عىل طلب اللجنة التنفيذية لصندوق مونرتيال بأن
يش َّجع عىل استخدام بدائل للهيدروكلوروفلوروكربونات تقلِّل من
األثر البيئي إىل أدىن ح ٍّد ممكن ،أَع َّدت اليونيدو مرشوعني تجريبيني
يف غامبيا وفييت نام .ويكمن الطابع االبتكاري لهذين املرشوعني
يف منهجية االشرتاك يف متويلهام (إذ يجمعان بني أموال مق َّدمة

من صندوق مونرتيال ومرفق البيئة العاملية وحكومات البلدان
ومؤسسات القطاعني العام والخاص) ويف أخذهام بتكنولوجيات
جديدة تتَّسم بأنها رفيقة للبيئة ولطبقة األوزون وأكرث كفاء ًة يف
استخدام الطاقة .وميكن استنساخ منهجية هذين املرشوعني الحقًا
يف بلدان نامية أخرى.

الصناديق االستئامنية
واصلت اليونيدو تشغيل وترويج عدد من الصناديق االستئامنية
خصوصا من أجل صوغ مشاريع وبرامج جديدة.
القابلة للربمجة،
ً
وتلقَّت اليونيدو لهذا الغرض األخري مساهامت من الحصص
املتنازَل عنها من األرصدة غري املست َغلَّة ومن مصادر أخرى .ومن
مخصصات إضافية لهذه الصناديق االستئامنية أن ُيكِّن
شأن رصد َّ
اليونيدو من إعداد مشاريع يف صدارة األولوية يف هذه املجاالت
الرئيسية وأن ميكِّنها يف الوقت نفسه من توفري املوارد الالزمة
لتقاسم التكاليف ،حيثام لزم األمر.

املوافقة عىل الربامج ورصدها
قُ ِّدم إىل لجنة املوافقة عىل الربامج ورصدها  146مرشو ًعا أثناء
البت
السنةُ ،وو ِفق عىل  128منها و ُرفض مرشوع واحد وأُرجئ ُّ
بشأن  17منها ره ًنا بإعادة تقدميها .وبلغت النسبة اإلجاملية
للموافقات  88يف املائة ،وهي أدىن من النسبة املس َّجلة يف عام
 ،2012التي بلغت  91يف املائة ،ولكنها أعىل بكثري من النسبتني
املحقَّقتني يف عامي  2011و ،2010اللتني بلغتا  79يف املائة و 75يف
املائة .وهذا ُّ
تحسن مستمر يف مجمل نوعية مقرتحات
يدل عىل ُّ
الربامج واملشاريع املق َّدمة من اليونيدو ،كام يتوافق مع مالحظات
َوحدة ضامن النوعية .ومن بني العدد اإلجاميل للمشاريع املق َّدمة
أثناء السنة ،كان يُتوخَّى تنفيذ  35يف املائة منها يف أفريقيا ،و 22يف
املائة يف آسيا واملحيط الهادئ ،و 11يف املائة يف املنطقة العربية
وأوروبا والدول املستقلَّة حديثًا ،و 9يف املائة يف أمريكا الالتينية
والكاريبي .وكان نصيب املشاريع العاملية واألقاليمية  12يف املائة
من املشاريع املق َّدمة .أ َّما من حيث التوزُّع حسب املجاالت
نصيب البيئة والطاقة  45يف املائة من العدد
املواضيعية فقد كان
ُ
اإلجاميل للمشاريع املق َّدمة ،وأنشطة الح ِّد من الفقر  37يف املائة،
وبناء القدرات التجارية  10يف املائة ،واملشاريع الشاملة ملختلف
املجاالت  8يف املائة.
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التقييم
ٍ
تخضع مشاري ُع اليونيدو وبرامجها لتقييم ٍ
ومحايد يهدف إىل
واف
تقدير مدى مال َءمتها وكفاءتها وفعاليتها .وتشكِّل استنتاجاتُ فريق
اليونيدو املعني بالتقييم مساهم ًة ق ِّيم ًة يف عملية اتخاذ القرارات
االسرتاتيجية يف اليونيدو .وأثناء عام  ،2013أجرت اليونيدو أو
أنجزت تقييامت مواضيعية تتعلق بتدخُّالتها يف البلدان الخارجة
من أزمات والرشاكات بني القطاعني العام والخاص والصندوق
االستئامين للتجارة وبرامج اليونيدو اإلقليمية لبناء القدرات
التجارية يف غرب أفريقيا .ونَرشت اليونيدو تقارير تقييامت قُطرية
مستقلَّة بشأن أنشطة اليونيدو يف االتحاد الرويس وزامبيا والعراق
تقييم قُطريًّا ألنشطتها يف باكستان.
واملكسيك .كام أنجزت اليونيدو ً
واستم َّر العمل عىل منوذج تجريبي لنقل جزيئ للمهام املركزية
املتعلقة بإدارة التقييامت الختامية اإللزامية للمشاريع ،يُرتقب منه
زيادة مشاركة مديري املشاريع يف عملية التقييم ،من أجل ترسيخ
مامرسة التقييم داخل اليونيدو .وقام بإجراء جميع التقييامت
تول
الختامية اإللزامية للمشاريع خرباء استشاريون مستقلون ،مع ِّ
فريق اليونيدو املعني بالتقييم وظيفة ضامن النوعية طوال هذه
العملية .ويف ترشين األول/أكتوبر ،نُظِّمت حلقة عمل حول إدارة
التقييم ،حرضها ممثِّلون لنظراء اليونيدو يف  15بل ًدا أفريقيًّا.

برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة
برنامج التغيري والتجديد يف املنظمة هو مبادرة عىل نطاق املنظمة
أُطلقت يف عام  2010لجعل اليونيدو أكرث استجاب ًة الحتياجات
الجهات املتلقِّية ولتوقُّعات الجهات املانحة .وقد أحدث هذا الربنامج،
الذي امت َّد ثالث سنوات ،تعديالت جوهرية يف عمليات اليونيدو ،من
خالل تعزيز املساءلة والشفافية وكذلك االمتثال للمعايري الخارجية.
وميثِّل نظا ُم تخطيط املوارد املؤسسية ،الذي تنفِّذه اليونيدو ،آلي ًة
فريد ًة من نوعها يف منظومة األمم املتحدة ،إذ يشمل جميع عمليات
حل متكاملٍ واحد.
املنظمة وإجراءاتها ،سواء يف املقر أو يف امليدان ،يف ٍّ
كل وحدات املنظمة ،يف
الربنامج أث ًرا ،شمل َّ
وقد أَح َدث
ُ
تحقيق املزيد من الكفاءة والفعالية .وأفىض نظا ُم تخطيط املوارد
املؤسسية إىل تبسيط العمليات ،إذ ت َض َّمن منائ َط شملت إدارة
دعم ألنشطة التعاون التقني ولتنمية رأس املال
الحافظة واملشاريع ً
البرشي ،بينام أفضت عملي ُة إعادة صوغ إجراءات تسيري األعامل إىل
اختصار خطوات اإلجراءات .ومع إصدار النامئط الداعمة لإلجراءات
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اإلدارية الرئيسية ،مثل اإلجراءات املتعلقة بالشؤون املالية واالشرتاء
واللوجستيات وإدارة السفر ،يف نهاية السنة ،سيكون من شأن هذا
النظام ،ضمن جملة أمور ،أن ميكِّن اليونيدو من إنجاز املزيد بنفس
ال َق ْدر من املوارد البرشية ،بتحسني العمل الجامعي وإدارة املعارف
وبزيادة متكني موظفي املقر واملوظفني امليدانيني .ويُتوقَّع أن يفيض
هذا النظام إىل ترسيخ املامرسات اإلدارية القامئة عىل النتائج ،وإىل
توفري أدوات تفاعلية ومعلومات آنيَّة بشأن مختلف العمليات
للجهات املعنية داخل املنظمة وخارجها ،وإىل تبسيط اإلجراءات
املتعلقة بالشؤون املالية واالشرتاء واللوجستيات وإدارة السفر ،وإىل
استحداث أدوات إلدارة املخاطر املؤسسية.

األخالقيات
يف عام  ،2013استم َّرت جه ُة وصل مستقلَّة معنية باألخالقيات
واملساءلة يف أداء مه َّمتها املستم َّرة املتمثِّلة يف رصد وفحص البيانات
املتعلقة باإلقرار املايل واإلقرار باملصلحة ،التي يق ِّدمها املوظفون
خاصا باإلقرار املايل
املل َزمون بذلك .وجرى أثناء السنة فحص  53بيانًا ًّ
خاصا باإلقرار باملصلحة .وأسهمت جهة الوصل يف أسبوع
و 265بيانًا ًّ
منع االحتيال ،الذي نظَّمته دائرة الرقابة الداخلية ،بورقة عنوانها
“( ”Cultural aspects of whistle blowingالجوانب الثقافية
لإلبالغ عن املخالفات) ،وق َّدمت مساهامت يف التقرير املح َّدث عن
أعامل التنفيذ ،الذي أصدرته وحدة التفتيش املشرتكة ،ويف الصيغة
املنقَّحة لدليل االشرتاء ،ويف ر ِّد اليونيدو عىل استبيان تقييم ذايت
لالستدامة ،ق َّدمته الوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل.

املوظفون
يف  31كانون األول/ديسمرب  ،2013كان املجمو ُع اإلجاميل للموظفني
املستخ َدمني لدى اليونيدو  693موظفًا ،حصل  268منهم عىل
تعيينات دولية .ويف السنوات الخمس املاضية ،ازدادت نسبة
اإلناث بني موظفي املنظمة من  28.7يف املائة يف عام  2009إىل
 31.3يف املائة يف عام  .2013وترد يف التذييل طاء تفاصيل أخرى
عن القوة العاملة يف اليونيدو.
واستم َّرت اليونيدو يف تنفيذ إطارين للسياسة العامة
استخ َدمت فيهام األدوات الجديدة لتخطيط املوارد املؤسسية،
هام السياسة التي تحكم تعيني املوظفني وإدارة شؤونهم مبقتىض

يف  1كانون الثاني/يناير .2014

• مكتب خدمات الرقابة الداخلية
• مكتب الشؤون القانونية
• فريق التقييم
•	جهة الوصل لشؤون األخالقيات
واملساءلة

شعبة صوغ الربامج
والتعاون التقين

مكتب
املدير العام
مكتب
نائب املدير العام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مكاتب اليونيدو
يف بروكسل وجنيف ونيويورك
فرع التخطيط االسرتاتيجي
والشراكات مع اجلهات املاحنة
وضمان النوعية

شعبة دعم الربامج
واإلدارة العامة

مكتب رصد نتائج الربامج

فرع إدارة املوارد البشرية

فرع أمانة أجهزة
تقرير السياسات والدعاية
والعالقات اخلارجية

فرع تنمية األعمال
التجارية الزراعية

فرع اخلدمات املالية

فرع السياسات اإلمنائية
واإلحصاءات والبحوث
االسرتاتيجية

فرع خدمات األعمال
واالستثمار والتكنولوجيا
فرع بناء القدرات التجارية
فرع الطاقة وتغيُّر املناخ

خدمات دعم تسيري
األعمال والنظم
خدمات إدارة املعلومات
واالتصاالت
فرع خدمات الدعم العملياتي

فرع اإلدارة البيئية
برنامج أفريقيا

فرع بروتوكول مونرتيال

برنامج املنطقة العربية
مكتب الربامج اإلقليمية

برنامج آسيا واحمليط اهلادئ
برنامج أوروبا والدول املستقلة حدي ًثا

املكاتب امليدانية

برنامج أمريكا الالتينية والكاريبي
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اتفاقات استخدام فردية ،والنظام الجديد إلدارة أداء املوظفني.
وأثناء الفرتة املشمولة بهذا التقرير ،أُصدر ما مجموعه َ 2 434عقْد
خدمة فردية ،كان  774منها لخرباء معيَّنني دوليًّا و 1 660لخرباء
معيَّنني محليًّا .وقامت اإلدار ُة العليا باستعراض تنفيذ الدورة الكاملة
األوىل لنظام إدارة أداء املوظفني ،التي تشمل أداء املوظفني يف عام
 ،2012مبا يف ذلك تعقيبات جهات التقييم املتع ِّددة .ولوحظ أ َّن
َحسن إجاميل يف نسبة االمتثال،
أداة التقييم اإللكرتونية أفضت إىل ت ُّ
إذ تجاوزت  95يف املائة بحلول نيسان/أبريل .كام جرى تنفيذ
عملية الرتقية القامئة عىل الجدارة لعام  2013وفقًا لنظام إدارة
أداء املوظفني .ونُظِّم أثناء السنة ما مجموعه  422دورة تدريب
للموظفني (انظر التذييل ياء).

إدارة خدمات الدعم واملرافق
ميثِّل اشرتا ُء الخدمات والسلع جز ًءا كب ًريا من مساعدات اليونيدو
التقنية .وأثناء عام  ،2013أُصدر يف إطار االشرتاء الالمركزي ما
مجموعه  3 225عق ًدا و/أو طلبية رشاء ،بقيمة إجاملية تناهز
 20.2مليون يورو .أ َّما يف إطار االشرتاء املركزي ،فكان الرقامن
املقابالن يناهزان  625عقد و/أو طلبية رشاء و 83مليون يورو.
ومع بدء استخدام منيطة إدارة العالقات مع املو ِّردين ضمن إطار
نظام تخطيط املوارد املؤسسية ،أصبحت اليونيدو أ َّو َل كيان يف
منظومة األمم املتحدة لديه نظام اشرتاء إلكرتوين متكامل سلس
مم ع َّزز كفاء َة
تحسن كبري يف النوعيةَّ ،
و ُمد َمج كلِّيًّا .وأَفىض هذا إىل ُّ
وشفافي َة جميع معامالت االشرتاء وإدارة سالسل التوريد .وأُطلق
دليل اليونيدو الجديد لالشرتاء يف متوز/يوليه  2013ضمن إطار
ُ
عملية إدارة التغيري الجارية يف اليونيدو والجهود املستم َّرة الرامية
إىل زيادة الشفافية وتدعيم نظام الرقابة الداخلية يف املنظمة.
وباملثل ،أفىض التنفيذ التام لنميطة السفر املندرجة ضمن
نظام تخطيط املوارد املؤسسية إىل زيادة يف حجز التذاكر إلكرتون ًّيا،
مم جعل نسبته تصل إىل  50يف املائة من مجموع عمليات السفر
َّ
وأَح َدث وفورات كبرية يف رسوم املعامالت .وجرى تدريب ما يزيد
عىل  400موظف يف املقر ويف املكاتب امليدانية من خالل صفوف
مم س َّهل حدوث
دراسية أو حلقات دراسية عرب الشبكة العامليةَّ ،
زيادة يف التخطيط الالمركزي لعمليات السفر.
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وأثناء عام  ،2013أنجزت اليونيدو إجراءات املناقصة
املتعلقة بخدمات الطعام يف مركز فيينا الدويل وأرست العق َد
الجدي َد الخاص بذلك .واستَتبعت هذه العملي ُة تغي ًريا لنموذج
تسيري األعامل إىل خدمات ُمس َندة بالكامل لجهات خارجية ،شمل
اتفاقًا عىل أن تتح َّمل الجه ُة املتعاقد ُة الجديد ُة جز ًءا من تكاليف
تجديد أماكن تناول الطعام ومع َّدات تجهيزه .وهذا سيقلِّل من
العبء اإلداري الواقع عىل املنظمة فيام يتصل باإلدارة العملياتية
واملالية لخدمات الطعام ،كام سيتيح تجديد تلك املرافق يف حدود
املوارد القليلة املتاحة.
وتتول اليونيدو توف َري خدمات إدارة املباين لجميع
َّ
تتول
املنظامت التي تتَّخذ من مركز فيينا الدويل مق ًّرا لها ،كام َّ
املسؤولي َة عن أمان وموثوقية تشغيل وصيانة املباين واآلالت
واملع َّدات واألثاث .وقد شهدت السن ُة املستع َرض ُة نجا ًحا يف إنجاز
عدد من املبادرات الطويلة األمد ،مثل عملية إزالة األسبستوس
من املباين ،التي استغرقت عرش سنوات ،وكذلك تجديد وتحديث
مرافق املؤمترات يف املبنى  .Cكام فُتحت مج َّد ًدا املناطق الثالث
املخصصة لتقديم املرطّبات إىل املندوبني ،الواقعة يف املبنى ،C
َّ
مع تزويدها بأثاث جديد ومع َّدات جديدة .وأُنجزت إعادة
صوغ إجراءات تسيري األعامل يف دائرة خدمات املباين .وقَ َّدم
الخبري االستشاري املستقل ،الذي ُع ِّي إلجراء استعراض وتحليل
تشخيصيني ،توصياته بهذا الشأن .وانتُهي أيضً ا من تنفيذ مركز
البيانات الجديد البالغ التط ُّور ،الكائن يف املبنى  ،Mلصالح
مكتب األمم املتحدة بفيينا.
الفريق املعني بإدارة البيئة ،وهو
ويف إطار مبادرة أطلقها
ُ
هيئة التنسيق املعنية بشؤون البيئة واملستوطنات البرشية عىل
نطاق منظومة األمم املتحدة ،تق ِّيم مؤسساتُ املنظومة سامتها
البيئية وأداءها البيئي ،مع الرتكيز عىل إدارة البيئة املؤسسية ،من
خالل آلية استعراض النظراء .واشتملت عملية استعراض النظراء
ملركز فيينا الدويل ،التي بدأت أثناء السنة ،عىل زيارات ملباين مركز
فيينا الدويل ،و َركَّزت عىل انبعاثات غازات االحتباس الحراري وإدارة
النفايات واملياه وتوعية املوظفني .وسوف يتض َّمن التقرير املتعلق
بذلك االستعراض شواهد وقائعية وتقييامت مستقلَّة وتوصيات
غري ُملزِمة ،كام سيعطي اإلنجازات واملامرسات الفضىل حقَّها
من التنويه.

2
تدعيم الشراكات
إ َّن التصني َع ،حسب تعبري املدير العام لليونيدو ،يل يون ،هو عملي ٌة شامل ٌة تُ كِّن البلدا َن من االرتقاء من مستوى أدىن من النمو إىل
أي هيئة مبفردها ،ويتطلَّب رشاكات متينة مع الوكاالت اإلمنائية الثنائية واملتع ِّددة
مستوى أعىل .والقيام بهذه امله َّمة هو فوق طاقة ِّ
األطراف ومؤسسات التمويل الدولية ومع القطاع الخاص واملؤسسات األكادميية وغريها من الجهات ذات املصلحة .ومع أ َّن اليونيدو
دأبت عاد ًة عىل العمل ي ًدا يف يد مع الجهات األخرى ،فإ َّن ت َعقُّد واليتها الحالية وتَن ُّوع البلدان املستفيدة وارتفاع توقُّعات الجهات
املانحة متثِّل دواعي إضافية تفرض ات ِّباع نهج تشاريك مع َّزز يفيض إىل حلول جامعة ومتَّسقة وشمولية ملسألة التنمية املستدامة.
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اليونيدو ومنظومة األمم املتحدة
مجلس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة ،بصفته
يض ُّم
ُ
هيئة التنسيق املعنية بالشؤون االجتامعية واالقتصادية وما يتصل
بها ،رؤسا َء  29منظم ًة من منظامت األمم املتحدة .ويف دورة
املجلس العادية األوىل ،التي ُعقدت يف مدريد يف نيسان/أبريل،
كانت اليونيدو ممثَّل ًة مبديرها العام السابق ،كانديه ك .يومكيال،
الذي سمع عبارات ثناء عىل اليونيدو ملا أبدته من قدرات قيادية
يف تخطيط الحملة املعنونة “املاء والطاقة” التي أُطلقت يف إطار
يوم املياه العاملي لعام  .2014و ُعقدت يف نيويورك يف ترشين
الثاين/نوفمرب دور ٌة عادي ٌة ثاني ٌة و ُمعتَك ٌَفُ ،ركِّز فيهام عىل السبل
الكفيلة بجعل منظومة األمم املتحدة أكرث جدوى يف سياق ما بعد
عام  .2015و َمثَّل اليونيدو يف تلك الدورة مدي ُرها العا ُّم الجديد،
يل يون ،الذي تناول مسألة الرشاكات كرشط الزم للنجاح يف تحقيق
مجموعة واسعة من “وسائل التنفيذ” ،مبا فيها نقل التكنولوجيا
وتيس الوصول إىل األسواق وتوافر
وتبادل املعارف وتنمية املهارات ُّ
البنية التحتية والحوكمة الرشيدة.
وأُعلن يف وقت مبكِّر من السنة عن رشاكة جديدة لرتويج
فكرة االقتصاد األخرض كأداة للتنمية املستدامة والقضاء عىل الفقر.
واستجاب ًة للوثيقة الختامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة،
واملعنونة “املستقبل الذي نصبو إليه” ،ضَ َّمت اليونيدو جهو َدها إىل
جهود برنامج األمم املتحدة للبيئة (اليونيب) ومعهد األمم املتحدة
للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية (اآليلو) من أجل إقامة
رشاكة للعمل بشأن االقتصاد األخرض (انظر الفصل .)5
ويف شباط/فرباير ،أطلقت األم ُم املتحد ُة َمر ِفقًا جدي ًدا يف
نريويب يهدف إىل ترسيع نقل التكنولوجيا والخربات الفنية املتعلقة
باملناخ إىل البلدان النامية ،من أجل خفض انبعاثات غاز االحتباس
املتغية
الحراري وتحسني القدرة عىل الصمود أمام أمناط الطقس
ِّ
َغي املناخ .وتشاركت
والجفاف وتأكُّل الرتبة وغريها من تأثريات ت ُّ
اليونيدو واليونيب ،مع كونسورتيوم يض ُّم  13مؤسسةً ،يف إنشاء
مركز وشبكة التكنولوجيا املناخية.
وشهد ترشين الثاين/نوفمرب والد َة مبادرة جديدة بشأن
االستدامة ،أطلقتها املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
ليك تسهم يف ترسيع عملية موا َءمة حلول التكنولوجيا الخرضاء
املسمة “WIPO
واعتامدها وتعميم استخدامها .وهذه املبادرة
َّ
 ،”GREENتربط بني مق ِّدمي التكنولوجيا وطالبيها وتوفِّر مجموعة
خدمات لتحفيز املعامالت التجارية ذات املنفعة املتبادلة .أ َّما دور

12

تقرير اليونيدو السنوي 2013

اليونيدو كرشيك يف هذه املبادرة فسوف يتمثَّل يف ضامن وجود
وخصوصا يف سياق “برنامج
وعي واسع النطاق بالخيارات املتاحة،
ً
الصناعة الخرضاء” املشرتك بني اليونيدو واليونيب ومركز وشبكة
التكنولوجيا املناخية.
وتهدف “الشبكة العاملية لإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة
استخدام املوارد” ،املشرتكة بني اليونيدو واليونيب ،إىل تحسني كفاءة
استخدام املوارد واألداء البيئي للمنشآت التجارية واملؤسسات
التوسع يف تطبيق طرائق وتقنيات وسياسات اإلنتاج
من خالل ُّ
األنظف واملتَّسم بكفاءة استخدام املوارد .وهي ت ُسهم يف تطبيق
مفهوم ذلك اإلنتاج فعل ًّيا وعىل نطاق واسع إذ تجمع بني مق ِّدمي
الخدمات ذات الصلة ،وت ُس ِّهل التعاو َن فيام بني بلدان الجنوب
ونقل املامرسات والتقنيات والسياسات الفُضىل.
وشاركت اليونيدو ِطوال السنة يف عدد من األفرقة العاملة
و ِفرق العمل املكلَّفة بجوانب معيَّنة من خطة التنمية ملا بعد عام
 ،2015وأَسهمت يف إعداد التقارير والوثائق الختامية املندرجة
ضمن نطاق اختصاصها .وتولَّت اليونيدو ،جن ًبا إىل جنب مع إدارة
األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية والبنك الدويل
ومبادرة “الطاقة املستدامة للجميع” ،قياد َة املشاورة املواضيعية
العاملية بشأن الطاقة ،وهي واحدة من سلسلة مشاورات مواضيعية
استُحدثت يف عام  2012من أجل املساعدة عىل صوغ خطة ما
بعد عام  .2015ومعظم هذه املشاورات يُجرى باالتصال الحاسويب
املبارش ،ولكن العملية تشتمل أيضً ا عىل سلسلة اجتامعات إقليمية.
وختا ًما لتلك املشاوراتُ ،عقد يف أوسلو يف نيسان/أبريل حوا ٌر رفيع
املستوى بشأن الطاقة يف خطة التنمية ملا بعد عام .2015
وكان املدي ُر العا ُّم أح َد املتكلِّمني الرئيسيني يف الدورة الخامسة
للفريق العامل املفتوح املعني بأهداف التنمية املستدامة ،التي
ُعقدت يف نيويورك يف ترشين الثاين/نوفمرب وتولَّت فيها اليونيدو
قياد َة التعاون بني الوكاالت من أجل إعداد عرض وجيز للمسائل
املطروحة بشأن النمو االقتصادي املستديم والشامل للجميع
وتنمية البنى التحتية والتصنيع .كام أسهمت املنظمة يف تقرير
األمني العام املعنون “حياة كرمية للجميع :ترسيع التق ُّدم صوب
تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وامليض قُد ًما يف تنفيذ خطة األمم
املتحدة للتنمية ملا بعد عام  .”2015وتُويل توصياتُ التقرير أهمي ًة
كبري ًة للنمو الشامل للجميع والعاملة الالئقة والحامية االجتامعية.
وأثناء انعقاد منتدى فيينا للطاقة يف أيار/مايو ،أبرمت
اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (املوئل)
مذكِّرة تفاهم بشأن الرتويج لصناعات وتكنولوجيات حرضية

توحيد األداء
ت ِ
ُواصل اليونيدو املشارك َة بنشاط يف
العمليات املشرتكة بني الوكاالت التي تتعلق
باالتِّساق عىل نطاق منظومة األمم املتحدة
مم يكفل تجسيد
ومبادرة توحيد األداءَّ ،
والية املنظمة واهتامماتها تجسي ًدا مناسبًا يف
ما يتصل بذلك من وثائق وعمليات اتِّخاذ
للقرارات .فعىل سبيل املثال ،قامت اليونيدو
برصد تنفيذ األولويات االسرتاتيجية ملجموعة
األمم املتحدة اإلمنائية للفرتة ،2016-2013
املنبثقة من قرار الجمعية العامة 226/67
املتعلق باالستعراض السياسايت الشامل
الرباعي السنوات الذي يهدف إىل تعظيم
أثر األنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي
يضطلع بها جهاز األمم املتحدة اإلمنايئ .كام
أسهمت اليونيدو يف إعداد إجراءات التشغيل
النموذجية لتحسني تنفيذ نهج توحيد األداء،
ويف مراجعة نظام اإلدارة واملساءلة الخاص
املنسق
بجهاز األمم املتحدة اإلمنايئ ونظام ِّ
املقيم ،وكذلك نظام تسيري األعامل .وتعمل
اليونيدو ،بصفتها عض ًوا يف مجموعة األمم
املتحدة املشرتكة بني الوكاالت واملعنية
بالتجارة والقدرات اإلنتاجية ،يف تعاون
مع املنظامت الرشيكة عىل تنفيذ مبادرة
االتِّساق عىل نطاق منظومة األمم املتحدة
يف بلدان مختارة.
وعىل الصعيد العمليايت ،انخرطت
اليونيدو يف عمليات الربمجة املشرتكة عىل
املستوى القُطري ،مبا فيها صوغ أُطر األمم
املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف  30بل ًدا،
شملت أفريقيا واملنطقة العربية ومناطق
آسيا واملحيط الهادئ وأوروبا والدول
املستقلَّة حديثًا وأمريكا الالتينية والكاريبي.
ففي فييت نام ،قامت اليونيدو بدور

املساعدة عىل بناء قدرات منظِّمي املشاريع الشباب يف موزامبيق.

املس ِّهل الرئييس للمشاورات املتعلقة مبا بعد فلسطني .ويف إطار هذا الربنامج الجديد،
عام  2015بشأن دور القطاع الخاص؛ أ َّما
سوف تدعم اليونيدو تنمية سالسل القيمة
يف املنطقة األوروبية فقد شاركت عىل وجه يف الصناعات املتعلقة بالزراعة ،وكذلك
الخصوص يف تنفيذ أُطر املساعدة اإلمنائية
تنمية صناعة األحجار والصناعات الثقافية
وتثقيف الشباب والنساء يف مجال تنظيم
ومبادرات توحيد األداء يف ألبانيا والجبل
املشاريع .ومن شأن إطار املساعدة اإلمنائية
األسود وجمهورية مولدوفا وقريغيزستان،
الجديد أن يتيح لسكان دولة فلسطني أن
كام أسهمت يف تقييم أُطر املساعدة
يستفيدوا من زيادة التمكني االقتصادي
اإلمنائية للفرتة  2014-2010يف البوسنة
والهرسك وبلدان أخرى .ويف موزامبيق،
وتيس الحصول عىل
وت ُّ
َحسن مصادر الرزق ُّ
قامت اليونيدو بدور أسايس يف الرتويج
أعامل الئقة وتوافُر األمن الغذايئ.
للعنرص املتعلق بتشغيل الشباب من أجل
تنمية اقتصادية منصفة ومستدامة ،وكذلك
العنرص املتعلق بالطاقة ،من إطار املساعدة
اإلمنائية .وأُحرز تق ُّدم كبري يف تنفيذ أُطر
املساعدة اإلمنائية يف مناطق أخرى ،منها
األردن والسودان وكولومبيا ومرص واملكسيك
وبلدان أخرى.
وأسهمت اليونيدو أيضً ا يف إعداد إطار
املساعدة اإلمنائية الجديد الخاص بدولة
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أنظف من خالل مشاريع وبرامج مشرتكة .وتتعاون اليونيدو حال ًّيا
السكن االجتامعي يف السلفادور،
مع “املوئل” بشأن برنامج لتوفري َّ
وتجري حاليًّا مفاوضات لتوسيع نطاق هذا الربنامج ليشمل الربازيل
وكوبا وكولومبيا ونيكاراغوا.
وتساعد اليونيدو ومنظم ُة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
(الفاو) بلدا َن الجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي (السادك) عىل
مواجهة التح ِّدي املتنامي املتمثِّل يف نضوب املوارد الحرجية .و ُعقد
يف جنوب أفريقيا يف ترشين الثاين/نوفمرب اجتام ٌع استغرق ثالثة أيام،
حرضه ممثِّلون ملؤسسات معنية بالتثقيف والتدريب الحراجي من
جنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي ومالوي ،من أجل إرساء األُسس
ملرشوع جديد يتعلق بتدعيم مراكز التدريب الحراجي وصناعة
األخشاب من أجل َعاملة خرضاء يف منطقة السادك .ويف إطار هذا
املرشوع الجديد ،سوف تشارك اليونيدو يف التدريب وتوفري فرص
العمل يف مجال الحراجة وصناعات األخشاب ،التي لها أهمية بالغة
يف العاملة الريفية والح ِّد من الفقر.
ويتَّسم الكث ُري من املشاريع والربامج التي تشارك فيها
يتول الرشكا ُء مسؤولي َة مجال
اليونيدو بأنه متع ِّدد الوكاالت ،حيث َّ
معي واحد أو أكرث .ففي إطار برنامجها املتعلق بكونسورتيومات
َّ
املنشأ ،مثالً ،تتعاون اليونيدو مع مركز التجارة الدولية ،املشرتك بني
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) ومنظمة التجارة
العاملية ،والفاو والويبو بشأن برنامج إلضاف ِة قيم ٍة إىل املنتجات
الغذائية ِ
والحرفية التي متثِّل سم ًة منطي ًة ملنطقة مع َّينة أو بلد
رضرة من
َّ
معي .فاملشاريع التي تدعم املجتمعات املستضعفة املت ِّ
األزمات ،مثل برنامج مصادر الرزق املستدامة يف والية خراسان
رازايف يف جمهورية إيران اإلسالمية أو يف والية هريات يف أفغانستان،
كث ًريا ما تنطوي عىل تعاون مع مف َّوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني .ويف إثيوبيا ،تتعاون اليونيدو مع برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ (اليونديب) عىل وضع سياسة وطنية إلنشاء تج ُّمعات
للمنشآت الصغرية واملتوسطة .وتواصل اليونيدو تعاونها مع مكتب
األمم املتحدة املعني باملخ ِّدرات والجرمية بشأن منع الفساد تعزي ًزا
لتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة.

محاور الرتكيز اإلقليمي
تتألَّف شبك ُة اليونيدو امليدانية من مكاتب إقليمية وقُطرية ومن
مكاتب مصغَّرة وجهات وصل وطنية تض ُّم  55مكت ًبا و 142موظفًا
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وطن ًّيا ودول ًّيا .وأ َّما البلدان التي ليس فيها متثيل موضعي لليونيدو
فتُغطَّى من خالل الربامج اإلقليمية املوجودة يف املقر ،والتي تض ُّم
برنامج أفريقيا وبرنامج املنطقة العربية وبرنامج آسيا واملحيط
الهادئ وبرنامج أوروبا والدول املستقلَّة حديثًا وبرنامج أمريكا
الالتينية والكاريبي.

أفريقيا
نظَّمت اليونيدو يف أفريقيا أثناء السنة ع َّدة ملتقيات رئيسية،
أه ُّمها الدورة العرشون ملؤمتر االتحاد األورويب لوزراء الصناعة
األفريقيني (كامي ،)20-الذي أنشأته اليونيدو يف عام  1971ليكون
ملتقى لعموم أفريقيا يهدف إىل تعزيز التنمية الصناعية املع َّجلة
واملستدامة .وركَّزت دور ُة املؤمتر لهذه السنة ،التي ُعقدت يف نريويب
يف حزيران/يونيه ونُظِّمت بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا
واالتحاد األفريقي ،عىل تعجيل خطى التنمية يف أفريقيا ضمن
إطار خطة التنمية ملا بعد عام  .2015وأشار إعالن كامي 20-عىل
وجه الخصوص إىل التعاون فيام بني بلدان الجنوب وتنمية القطاع
الخاص والطاقة املتج ِّددة والصناعات الخرضاء والتمويل الطويل
األمد والنوعية واملواصفات واملقاييس .كام ألقى املؤمت ُر نظر ًة عىل
سري املشاريع والربامج التي تنفِّذها اليونيدو ضمن إطار ترسيع
التنمية الصناعية يف أفريقيا .ويف هذه الخطة مشاريع مختارة
أُع َّدت يف عام  2012و ُوضعت يف صيغتها النهائية أثناء السنة،
رص تتعلق بتنمية املنشآت وترويج االستثامر من أجل
تض َّمنت عنا َ
تصنيع يقوده القطاع الخاص ،واالرتقاء بالصناعة وتحديثها لصالح
جامعات اقتصادية إقليمية مختارة.
وشهد شه ُر حزيران/يونيه انعقا َد الدورة الخامسة ملؤمتر
طوكيو الدويل املعني بالتنمية يف أفريقيا (تيكاد ،)5-حيث نَظَّمت
اليونيدو عد ًدا من األنشطة الجانبية ،منها َح َدثٌ بشأن استخدام
التكنولوجيات النظيفة لصالح التنمية الصناعية املستدامة ألفريقيا،
ُعقد بالتعاون مع االتحاد األفريقي .وكان من أه ِّم نتائج تيكاد5-
اعتامد إعالن يوكوهاما لعام  ،2013املعنون “ي ًدا بيد مع أفريقيا
أكرث دينامية” ،وخطة عمل يوكوهاما  .2017-2013ويف متوز/يوليه،
التقى يف بلدة هالبتورن ،النمسا ،خرباء يف ميادين االقتصاد والتنمية
الصناعية والصناعة التحويلية والصناعة عمو ًما ليناقشوا املخطَّط
نش يف عام  2014ويتناول الثورة الصناعية الجديدة
األ َّويل لكتاب يُ َ
ُ
وتداعياتها عىل أفريقيا .ويف  22ترشين الثاين/نوفمرب ،أقيمت يف
مقر األمم املتحدة يف نيويورك ومقر اليونيدو يف فيينا واملكاتب

اإلقليمية احتفاالت مبناسبة يوم التصنيع يف أفريقيا كان موضو َعها
املحوري توف ُري فرص العمل وتنمية قدرات تنظيم املشاريع كوسيلة
لترسيع خُطى التصنيع.
امج قُطري ًة لصالح أنغوال
واستح َدثت اليونيدو أثناء السنة بر َ
وأوغندا وبوركينا فاسو وتوغو وسرياليون وليسوتو والنيجر ،تريس
املرجعي للتعاون التقني بني الحكومات املعنية واليونيدو.
اإلطا َر
َّ
ويجري حال ًّيا إعداد برامج جديدة لصالح إثيوبيا وإريرتيا وبنن
وبوروندي وتشاد وكابو فريدي ورواندا والسنغال وغابون وغينيا
وغينيا االستوائية والكامريون والكونغو ومدغشقر وموزامبيق.

املنطقة العربية
ميثِّل النمو االقتصادي املطَّرد ،ولك ْن غري املتكافئ ،الذي شهدته املنطقة
انعكاسا لتفاوت أحوال بلدان املنطقة،
العربية يف السنوات األخرية
ً
من بلدان غنية منتجة للنفط إىل أخرى هي من أقل البلدان من ًّوا.
وكان هذا مصحوبًا بازدياد يف استهالك املوارد ويف توليد التل ُّوث
والنفايات .ومن شأن زيادة الكفاءة يف استهالك املوارد وإدارة
التل ُّوث والنفايات إدار ًة سليم ًة بيئ ًّيا أالَّ يُسهام يف تخضري الصناعة
فرصا لالستثامر يف أنشطة اقتصادية خرضاء
فحسب ،بل وأن يُه ِّيئا ً
والتغيات
جديدة توفِّر سل ًعا وخدمات بيئية .وتُربز االضطرابات
ُّ
السياسية التي شهدتها مؤ َّخ ًرا ع َّدة بلدان يف املنطقة حتمية وجود
اقتصاد يوفِّر فرص عمل كافي ًة لجيل جديد يزداد تعل ًُّم ومهارةً.
ويف عام  ،2013ركَّزت اليونيدو عىل اإلنعاش والتدخُّالت يف
البلدان الخارجة من أزمات ،فاستَ َهلَّت ع َّدة مشاريع تعالج التالحم
االجتامعي واألمن البرشي يف األردن وتونس والسودان ولبنان ومرص
ضمن إطار آلية التمويل التكمييل التي توفِّرها حكومة اليابان .ويف
نيسان/أبريل ،شاركت اليونيدو يف املؤمتر الدويل للجهات املانحة
لدارفور ،الذي استضافته حكومة قطر يف الدوحة ،كام قامت،
بالتشارك مع البنك الدويل ،بدور قيادي يف الفريق املواضيعي
املعني بتنمية القطاع الخاص ضمن إطار اسرتاتيجية دارفور .وأثناء
املؤمتر العام الذي ُعقد يف ليام ،أبرمت اليونيدو إعالنًا مشرتكًا مع
ليبيا بشأن التنمية الصناعية املستدامة من أجل منو شامل للجميع
ولتوليد فرص العمل يف ليبيا .ويف الجزائر ،أسهمت اليونيدو يف
برنامج توحيد األداء يف ميدان الصناعة الزراعية والقدرة التنافسية
الصناعية .أ َّما يف لبنان ،فق َّدمت اليونيدو اقرتاحات لدعم جهود
الحكومة وملساعدة النازحني السوريني.

ويف نيسان/أبريل ،اشرتكت اليونيدو يف تنظيم منتدى
البيئة الخليجي السنوي الرابع الذي ُعقد يف الرياض ،والذي ركَّز
عىل الطاقة املتج ِّددة ،وإدارة النفايات ،وكفاءة استخدام الطاقة،
واملاء واملياه العادمة ،والتكنولوجيات البيئية .وميثِّل منتدى البيئة
الخليجي ،منذ نشوئه يف عام  ،2010أه َّم محفل يف اململكة العربية
السعودية ملناقشة املسائل البيئية يف املنطقة ،وقد اجتذب خرباء
بيئيني وعلامء واقتصاديني ومق ِّرري سياسات من جميع أنحاء العامل.
و َعقدت اليونيدو سلسل َة حلقات عمل لصالح املؤسسات
املعنية بالبنية التحتية الخاصة بالنوعية يف بلدان عربية مختلفة –
املختربات والهيئات املعنية باملواصفات وهيئات إصدار شهادات
النوعية وأجهزة حامية املستهلك والقطاع الخاص – أُتيحت فيها
للمشاركني فرصة للتع ُّرف عىل املامرسات املتَّسمة بالحرفية من
رسية واالقتدار .واشرتكت اليونيدو مع
حيث االنفتاح والحياد وال ِّ
لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا وشعبة
اإلحصاءات باألمم املتحدة واملنظمة العربية للتنمية الصناعية
والتعدين ومنظمة الخليج لالستشارات الصناعية يف تنظيم حلقة
عمل إقليمية بشأن اإلحصاءات والتصنيفات الصناعية يف البلدان
العربيةُ ،عقدت يف الدوحة يف أيلول/سبتمرب.

آسيا واملحيط الهادئ
كان انعقا ُد “تيكاد ”5-يف يوكوهاما ،اليابان ،يف حزيران/
يونيه نقط ًة بارز ًة يف أنشطة اليونيدو يف منطقة آسيا واملحيط
الهادئ أثناء السنة ،إذ قامت فيه املنظمة بدور أكرب من ذي
قبل من حيث مشاركتها يف املؤمتر وتنظيمها أنشط ًة جانبيةً .ويف
الحدث الجانبي املتعلق بالتكنولوجيا األنظف ،درست اليونيدو
فرصا إمنائي ًة مستدام ًة من الناحية االقتصادية واالجتامعية
ً
واإليكولوجية .وركَّزت املناقشات عىل االستثامرات يف التكنولوجيا
املنخفضة الكربون واملتَّسمة بكفاءة استخدام املوارد واألنظف
إنتا ًجا ،وعىل تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة وترويج االستثامر
لصالح جامعة رشق أفريقيا.
وشاركت اليونيدو يف عدد من االجتامعات التمهيدية
لالحتفال بالسنة الدولية للدول ال ُج ُزرية الصغرية النامية يف عام
 ،2014منها االجتامع اإلقليمي ملنطقة املحيط الهادئ تحض ًريا
للمؤمتر الدويل الثالث للدول ال ُج ُزرية الصغرية النامية ،الذي ُعقد
يف متوز/يوليه .واستَهلَّت اليونيدو أثناء السنة مرشو ًعا يتعلق
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مبصائد األسامك لصالح بابوا غينيا الجديدة وجزر سليامن وفانواتو
وفيجي .ومث َّة تقرير حديث العهد أصدره مرصف التنمية اآلسيوي
تغي املناخ سيكون له تأثري سلبي عىل أهم قطاعات
يفيد بأ َّن ُّ
االقتصاد يف منطقة املحيط الهادئ ،مبا فيها قطاع صيد األسامك.
ويف عام  ،2013ت َّم صوغ وإقرار وإبرام برنامج قُطري لصالح
التوصل
الهند للفرتة  2017-2013بالتعاون مع الحكومة .كام أمكن ُّ
إىل اتفاق عىل صوغ برنامج قُطري لصالح ميامنار ستكون السياسة
رصا ها ًّما فيه.
الصناعية عن ً
واحتذا ًء باجتامع املائدة املستديرة الرفيع املستوى لعام
 2012بشأن آسيا  ،2050نظَّمت اليونيدو وحكومة الصني اجتامع
مائدة مستديرة بشأن دور الحظائر الصناعية يف إنشاء حزام منو
اقتصادي للمنطقة األوراسية ضمن إطار معرض إكسبو الصني-
أوراسيا الثالث ،امل ُقام يف أورومويك ،الصني .ومتحورت املناقشات
حول وضع مبادئ توجيهية للصناعة الخرضاء وتصميم الحظائر
تصميم إيكولوجيًّا ،وكذلك حول إسهام الرشاكات بني القطاعني
ً
مناذج لحظائر صناعية
العام والخاص يف هذا الشأن .و َع َرض الخربا ُء َ

“إ َّن الرؤية الجديدة لليونيدو ،التي تُركِّز عىل التنمية
الصناعية املستدامة والشاملة للجميع ،تتوافق متا ًما مع
يخص التنمية املستقبلية”.
أولويات الصني فيام ُّ
يش جني بني ،رئيس جمهورية الصني.

رئيس جمهورية الصني (عىل اليمني) واملدير العام لليونيدو (عىل اليسار).
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ناجحة يف املنطقة ،أبرزوا فيها ما لنهوج النمو األخرض والرشاكات
اإلقليمية من فوائد ق ِّيمة .ويف الصني أيضً ا ،نظَّمت اليونيدو مؤمتر
الصناعة الخرضاء لعام  2013يف غوانجو يف ترشين الثاين/نوفمرب
وص َّعدت
بالتعاون مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا املعلوماتَ ،
تعاونها مع جامعة بيجني الطبيعية بشأن التنمية الخرضاء.
ومبناسبة زيارته للصني يف ترشين الثاين/نوفمرب ،التقى املدير
العام بالرئيس الصيني وناقش معه العالقة املثمرة بني الصني
واليونيدو عىل مدى العقود األربعة املاضية .وأشاد الرئيس يش
جني بني بسجل اليونيدو يف مساعدة البلدان النامية عىل تحقيق
تطلُّعاتها يف مجال التنمية الصناعية .وش َّدد الرئيس عىل أ َّن الصني
دأبت عىل دعم قضية التنمية الدولية وأعلن عن عزم بلده عىل
التعاون الوثيق مع اليونيدو .وأبدى الرئيس يش تأييده القوي
للتعاون فيام بني بلدان الجنوب من أجل املساعدة عىل تنمية
البلدان النامية األخرى ،استنا ًدا إىل مبدأ تبادل املنافع وتحقيق
نتائج مجزية للطرفني املعنيني.

أوروبا والدول املستقلَّة حديثًا
َعقدت اليونيدو يف شباط/فرباير جلسة إحاطة ملمثِّيل أذربيجان
وأرمينيا وأوكرانيا وبيالروس وجمهورية مولدوفا وجورجيا
وسلوفينيا والنمسا ،وكذلك لوفد من االتحاد األورويب ،بشأن
الربنامج اإلقليمي للعروض اإليضاحية الخاصة باإلنتاج األنظف
واملتَّسم بكفاءة استخدام املوارد لصالح منطقة الرشاكات الرشقية
لالتحاد األورويب .ويهدف هذا املرشوعُ ،املم َّول من سلوفينيا
والنمسا واالتحاد األورويب واليونيدو ،إىل تحسني كفاءة استخدام
املوارد واألداء البيئي يف القطاعات الصناعية ذات األولوية ،وهي
األغذية الزراعية والكيمياويات ومواد البناء ،من خالل موا َءمة
طرائق ومامرسات وتقنيات اإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة
تتول تنفيذ
استخدام املوارد واعتامدها عىل نطاق واسع .وسوف َّ
مرشوع التعاون التقني هذا ،الذي يستغرق أربع سنوات ،منظم ُة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي كرشيك رئييس ،بالتعاون مع
اللجنة االقتصادية ألوروبا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واليونيدو،
ضمن إطار املرشوع الجامع املعنون “تخضري االقتصادات يف الجوار
الرشقي” ،الذي مي ِّوله االتحاد األورويب.
وأسهمت اليونيدو يف ورقة دعائية مشرتكة بني الوكاالت
نرشتها اللجنة االقتصادية ألوروبا تحت عنوان “Building more
inclusive, sustainable and prosperous societies in Europe

and Central Asia: A common United Nations vision for the
( ”post-2015 Development Agendaبناء مجتمعات مستدامة
ومزدهرة وحاضنة للجميع يف أوروبا وآسيا الوسطى :رؤية مو َّحدة
لألمم املتحدة بشأن خطة التنمية ملا بعد عام  .)2015وكانت مساهمة
املتغية ،وقَ َّدمت ملح ًة
اليونيدو يف تلك الورقة تتعلق بأمناط اإلنتاج ِّ
التغي الهيكيل لالقتصادات وكفاءة
مجمل ًة عن املنطقة من حيث ُّ
استخدام املوارد واملواد ،وتض َّمنت توصيات بشأن تدابري سياساتية
لتحقيق منو اقتصادي مستدام ومنخفض الكربون.
وأَع َّدت اليونيدو يف عام  ،2013ع َّدة مقرتحات مشاريع
لصالح املنطقة ،بالتعاون مع االتحاد األورويب (تنويع االقتصاد،
كفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة والتعاقد من الباطن والبنى
التحتية الخاصة باملواصفات القياسية والقياس واالختبار
والنوعية)؛ ومع االتحاد الرويس (القدرة التنافسية يف أرمينيا،
تجهيز األغذية يف بيالروس ،مواد البناء يف قريغيزستان ،برنامج
اليونيدو الخاص مبصافق التعاقد من الباطن والرشاكات لصالح
أوزبكستان وطاجيكستان وقريغيزستان)؛ ومع حكومتَ ْي جورجيا
والنمسا كجهتني مانحتني محتملتني ملشاريع يف جورجيا (الصناعات
اإلبداعية ،تجهيز الفواكه ،صناعة األغذية واملرشوبات ،تنمية
كونسورتيومات املنشأ ،الحواجز التقنية أمام التجارة ،الشباب،
كفاءة استخدام الطاقة ،التكنولوجيا النظيفة).
ويف ترشين األول/أكتوبر ،ات َّفقت اليونيدو مع حكومة
بيالروس عىل إطار للتعاون يف مجال دعم التنمية الصناعية
السبيل
َ
املستدامة والشاملة للجميع .وهذه الوثيقة اإلطارية تُ ِّهد
لتكوين حافظة مشاريع تعاون تقني ،وت ُح ِّدد مجاالت مواضيعية
للتعاون تتوافق مع أولويات الحكومة اإلمنائية .وتشمل مجاالت
األولوية هذه البيئة والطاقة ،واالبتكار والتطوير ،ونقل التكنولوجيا،
وترويج االستثامر ،وتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة ،والبنية
التحتية الخاصة بالنوعية ،وقطا َع ْي األغذية الزراعية والسيارات.

أمريكا الالتينية والكاريبي
أَبر َز انعقا ُد دورة املؤمتر العام الخامسة عرشة يف بريو ما توليه
منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي للصناعة من اهتامم يف إطار
تنميتها االقتصادية واالجتامعية ،كام َركَّز انتبا َه العامل عىل الفرص
املتزايدة يف املنطقة .وقُبيل انعقاد املؤمتر العام ،عقدت اليونيدو
يف كانون األول/ديسمرب مؤمت ًرا وزاريًّا حرضه  30من وزراء الصناعة

ون َّواب وزراء الصناعة من بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي .وتناول
املؤمتر الوزاري أهمية اإلنتاج الصناعي والتجارة يف النمو االقتصادي
الشامل للجميع واملستدام يف املنطقة ،مع إشارة خاصة إىل إسهام
االبتكار ونقل التكنولوجيا يف التنمية الصناعية املستدامة .واختُتم
املؤمتر بإصدار إعالن وزاري بشأن التنمية الصناعية يف منطقة
أمريكا الالتينية والكاريبي َسلَّم ،ضمن جملة أمور ،مبا لليونيدو
من دور خاص يف الرتويج للتنمية الصناعية املستدامة والشاملة
للجميع ،ودعا املنظم َة إىل رعاية حوار بني الجهات املعنية يف
املنطقة من أجل تحقيق هذا الهدف .وجاء عىل لسان املدير العام
ما ييل“ :إ َّن لدى املنطقة إمكانات هائلة ليك تتق َّدم اقتصاديًّا يف
العقود القادمة .فليس من شأن مواردها الطبيعية وسكانها وقواها
يخص
العاملة وسوقها اإلقليمية سوى تدعيم قوة املنطقة فيام ُّ
تكاملها االقتصادي والسيايس والثقايف”.
ويف املؤمتر الرفيع املستوى للبلدان املتوسطة الدخل،
الذي ُعقد يف سان خوسيه يف حزيران/يونيه بدعم من اليونيدو،
قُ ِّدم للوفود الحارضة عرض استهاليل عن بنك املعارف الصناعية،
وهو آلية تعاون ثاليث مبتكَرة لتشجيع تبادل املعارف والخربات
الفنية من أجل النهوض بالقدرات الصناعية واإلنتاجية يف
أمريكا الالتينية والكاريبي ،وميثِّل أح ُد أه ِّم إسهامات اليونيدو
يف مجال التعاون فيام بني بلدان الجنوب .فهذا البنك ،الذي
السبيل أمام اليونيدو ليك تؤ ِّدي
َ
أُنشئ يف عام َ ،2009م َّهد
دو ًرا نشطًا يف املواءمة بني مانحي املعارف ومتلقِّيها وكفاءات
مم يفيض يف نهاية
دعم لنقل املعارف االسرتاتيجيةَّ ،
اليونيدو ً
املطاف إىل خفض تكاليف التنمية .ومث َّة مبادرة جديدة ،تهدف
إىل تحسني نجاعة املشاريع والربامج يف املنطقة ،أُطلقت أثناء
السنة بتكوين مجموعات اسرتاتيجية لبلدان تتقاسم التجارب
وتعب عن موقف مشرتك.
ِّ
ويف ترشين األول/أكتوبر ،التقت اليونيدو يف مقر املنظومة
االقتصادية ملنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي ،الكائن يف كاراكاس،
مبمثِّلني رفيعي املستوى من بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي
ملناقشة األنشطة التحضريية للمؤمتر الوزاري لجامعة دول أمريكا
الالتينية والكاريبي (سيالك) ،املزمع عقده يف  .2014وسوف
تتشارك اليونيدو وسيالك يف تعزيز التنمية الصناعية املستدامة
والشاملة للجميع يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي .وسيكون
إسهام اليونيدو الرئييس يف هذه الرشاكة هو تدعيم سالسل القيمة
الخاصة باملنشآت الصغرية واملتوسطة وبرامج كونسورتيومات
التصدير يف املنطقة.
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مكاتب االتصال التابعة لليونيدو
يتمثَّل دو ُر مكاتب اليونيدو الثالثة الكائنة يف نيويورك وجنيف
وبروكسل يف الحفاظ عىل اتصال مبارش مع الدول األعضاء ومكاتب
األمم املتحدة واالتحاد األورويب وسائر الرشكاء اإلمنائيني؛ والعمل
كناطق باسم اليونيدو يف املحافل الدولية؛ وتوفري تدفُّق املعلومات
من املقر وإليه؛ واإلعداد لزيارات املدير العام وغريه من مسؤويل
اليونيدو؛ وإقامة وصون االتصاالت مع املجتمع املدين واملؤسسات
األكادميية والقطاع الخاص؛ وتنظيم أنشطة بالنيابة عن اليونيدو.
مم يكفل إطالع الرشكاء اإلمنائيني
كام تقوم املكاتب بدور دعايئَّ ،
عىل آخر التط ُّورات يف أنشطة اليونيدو .ويُعاد توصيل املعلومات
عن طريق مكتب نائب املدير العام إىل مختلف الفروع والوحدات
يف مقر اليونيدو وإىل مكاتبها امليدانية ،وتسهم تلك املعلومات يف
صوغ اسرتاتيجيات املنظمة ونهوجها ،ويف إعداد مشاريع التعاون
التقني وأنشطة اليونيدو كمحفل عاملي ،وكذلك يف اتخاذ اإلدارة
قراراتها بشأن مسائل مع َّينة.

نيويورك
إ َّن وجود حضور قوي يف مقر األمم املتحدة ميكِّن اليونيدو من أداء
دور قَ ِّيم يف ما يُضطلَع به من عمليات حكومية دولية ومشرتكة بني
الوكاالت لصوغ خطة التنمية ملا بعد عام  2015وأهداف التنمية
دعم ملبادرة أطلقتها الدول
املستدامة .وقد ق َّدم مكتب نيويورك ً
األعضاء إلنشاء مجموعة تض ُّم “أصدقاء التنمية الصناعية املستدامة
والشاملة للجميع” ،أخذت تثبت كونها نص ًريا قويًّا يف عرض والية
املكتب اليونيدو يف عدد من األفرقة الرئيسية
اليونيدو ورؤيتها .و َمثَّل
ُ
واألفرقة العاملة ،أَبرزُها فرقة عمل األمم املتحدة املعنية بخطة التنمية
ملا بعد عام  ،2015وفريق الدعم التقني التابع للفريق العامل املفتوح
املعني بأهداف التنمية املستدامة ،واملشاورة املواضيعية ملجموعة
األمم املتحدة اإلمنائية بشأن النمو والعاملة ،وفريق الدعوة إىل
املنارصة املشرتك بني الوكاالت والتابع ملجموعة األمم املتحدة اإلمنائية.
خاص
ونُظِّم يف نيويورك أثناء املؤمتر العام لليونيدو َح َدثٌ ٌّ
شارك فيه أحد عرش ممثِّالً دامئًا لدى األمم املتحدة (انظر الفصل .)1
وجرى حوار مفتوح أبدى فيه أولئك املمثِّلون آرا َءهم بشأن تح ِّديات
وفرص التنمية الصناعية املستدامة والشاملة للجميع يف سياق صوغ
خطة التنمية ملا بعد عام  2015والتفاوض بشأنها.
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وقد ُج ِّسدت مساهامت اليونيدو ،التي أَبرزت ما للرشاكات
بني القطاعني العام والخاص من دور بالغ األهمية يف التنمية
الصناعية ،يف تقرير األمني العام ،املعنون “Science, technology
and innovation, and the potential of culture, for promoting
sustainable development and achieving the Millennium
( ”Developmenet Goalsتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار،
واإلمكانات التي تتيحها الثقافة ،يف الرتويج للتنمية املستدامة
وتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية) ،إىل االستعراض الوزاري
السنوي لعام  2013الذي أجراه مجلس األمم املتحدة االقتصادي
واالجتامعي .كام ساعدت اليونيدو عىل توجيه العمل املتعلق
بإعداد ورقة مفاهيمية بشأن التعاون فيام بني بلدان الجنوب
والتعاون الثاليث ،سوف تُناقَش يف متوز/يوليه .2014

جنيف
تستضيف جنيف مقا َّر  22منظم ًة دولي ًة و 24بعث ًة دامئ ًة لدى
مكتب جنيف لصالحها وظيف َة اتصال بالغة
اليونيدو ،يؤ ِّدي
ُ
األهمية .وأثناء السنة ،شارك املكتب يف ما يزيد عىل  120مؤمت ًرا
وحدث ًا وحلقة عمل وحلقة دراسية نَظَّمها املجتمع الدويل،
وقَ َّدم الدع َم لنحو  80بعث ًة اضطلع بها موظفو اليونيدو لحضور
اجتامعات متع ِّددة األطراف ،و َعقَد مناقشات مع وكاالت شقيقة.
و ُحوفظ عىل االتصاالت مع املجتمع املدين واملؤسسات األكادميية
والقطاع الخاص من خالل املشاركة يف أنشطة كثرية ،منها سلسلة
لقاءات غداء العمل الدولية يف جنيف ،وهي ملتقى لنخبة من كبار
املديرين واختصاصيي االتصاالت والسياسات واملامرسني ملناقشة
التح ِّديات الراهنة يف املنظومة املتع ِّددة األطراف.
ومن خالل مكتب جنيف ،ق َّدمت اليونيدو مساهامت يف
ع َّدة ورقات مشرتكة بني الوكاالت ووثائق مشرتكة أخرى ،منها
تعليقات عىل املبادئ التوجيهية ملؤمتر األمم املتحدة الثالث املعني
باإلسكان والتنمية الحرضية املستدامة (مؤمتر املوئل الثالث) ،الذي
س ُيعقد يف عام  .2016كام أسهمت يف أربعة أنشطة جانبية تتعلق
بالبيئة نُظِّمت أثناء مؤمترات األطراف يف اتفاقيات بازل وروتردام
واستكهومل ،و ُعقدت يف أيار/مايو ،بشأن الصناعات الخرضاء،
والنفايات اإللكرتونية ،ومعالجة الكيمياويات والنفايات ،وخطط
التنفيذ الوطنية .ويف حزيران/يونيه ،أُتيحت لليونيدو فرصة للدعاية
ألنشطتها املتعلقة بالطاقة أثناء معرض االبتكار الذي نظَّمته يف
جنيف إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتامعية.

ويف االجتامع االستعرايض العاملي الرابع للمعونة من أجل التجارة:
“الوصل بسالسل القيمة” ،الذي ُعقد يف مقر منظمة التجارة
العاملية يف جنيف ،اشرتكت اليونيدو يف تنظيم حدث جانبي تحت
تقاسم القيمة :جعل سالسل
عنوان “من االمتثال للمعايري إىل ُ
القيمة قادر ًة عىل مواجهة تح ِّديات التنمية”.

بروكسل

الرئييس
أفريقيا :الفرص والتح ِّديات” ،وكان املدي ُر العا ُّم هو املتكل َم
َّ
فيها .واختُتمت حلقة العمل بإصدار بيان مشرتك يدعو إىل تدعيم
التعاون بني املنظمتني يف مجال األعامل التجارية الزراعية وإىل
موا َءمة املبادرة الخاصة بخطة العمل من أجل ترسيع التنمية
الصناعية يف أفريقيا والربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا.
ويف حزيران/يونيه ،شارك املدي ُر العا ُّم يف بروكسل يف اجتامع
للمحفل األورويب املعني بكفاءة استخدام املوارد ،الذي متثِّل
اليونيدو عض ًوا فيه .وأق َّر االجتام ُع بيانًا رسميًّا عنوانه “Manifesto
( ”for a Resource Efficient Europeبيان من أجل أوروبا كفؤة
يف استخدام املوارد) ،وهو وثيقة سياساتية بالغة األهمية لتعزيز
كفاءة استخدام املوارد.

التعاون مع سائر الجهات
الدولية الفاعلة
السيد كانديه ك .يومكيال ،املدير العام السابق لليونيدو (عىل اليسار) ،والسيد
يانيش بوتوتشنيك ،املف َّوض لشؤون البيئة (عىل اليمني) ،يوقِّعان يف بروكسل يف
نيسان/أبريل عىل بيان مشرتك بشأن البيئة والكفاءة يف استخدام املوارد.

أثناء السنة املستع َرضة ،كانت هناك  76منظم ًة غري حكومية تتمتَّع
مبركز استشاري لدى اليونيدو ،منها إضافتان جديدتان حديثتا
العهد إىل شبكة اليونيدو ،هام :مؤسسة رابطة املتط ِّوعني للخدمة
الدولية واملركز املعني بالحوار والتعاون العامليني.

شهدت السن ُة املستع َرض ُة تعميقًا وتوسي ًعا للرشاكة بني اليونيدو
ومؤسسات االتحاد األورويب .وأسهمت فائدة اتفاقات التمويل
امل َربمة يف عام  2013بني اليونيدو وتلك املؤسسات يف بلوغ
مستوى قيايس لألموال املحشودة (مبا فيها املدفوعات املستحقَّة
مستقبالً مبقتىض االتفاقات امل َربمة) يف الفرتة املشمولة بهذا التقرير.
وأُجريت حوارات سياساتية رفيعة املستوى كَ ِفلَت أن يكون دور
اليونيدو وكفاءاتها يف مجاالت األعامل التجارية الزراعية ،وتنمية
املنشآت الصغرية واملتوسطة ،والطاقة املستدامة ،وتشغيل الشباب،
مجسد ًة يف طائفة من
والصناعة الخرضاء ،وكفاءة استخدام املواردَّ ،
الوثائق والبيانات املشرتكة.

ومن الرشكاء الذين تعاونت معهم املنظَّمة عىل نطاق واسع
أثناء السنة ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،البنك الدويل ومرصف التنمية
األفريقي ومرصف التنمية اآلسيوي ومرصف التنمية للبلدان األمريكية
واالتحاد األورويب وأمانة رابطة أمم جنوب رشق آسيا (آسيان) وغرفة
التجارة الدولية ومؤسسة التمويل الدولية واملنظومة االقتصادية
ملنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي وجامعة الدول العربية .ودخلت
السبيل
َ
اليونيدو يف عدد من عالقات الرشاكة التي يفرتض أن ته ِّيئ
نحو مزيد من الكفاءة يف كيفية تقدميها للمساعدة التقنية .ونظ ًرا أل َّن
معظم مشاريع اليونيدو وبرامجها يستفيد من رشاكات ف َّعالة فيمكن
العثور يف جميع أجزاء هذا التقرير السنوي عىل أمثلة للتعاون مع
جهات فاعلة دولية أخرى.

ويف نيسان/أبريل ،أُبرِم مع املف َّوض األورويب بوتوتشنيك
بيان مشرتك بني االتحاد األورويب واليونيدو من أجل تعزيز التعاون
بشأن الصناعة الخرضاء وكفاءة استخدام املوارد ومسائل البيئة.
ويف وقت الحق من الشهر ذاتهُ ،عقدت يف بروكسل حلق ُة عمل
لالتحاد األورويب حول “األعامل التجارية الزراعية األوروبية يف

ويف إطار موضوعها املحوري املتعلق بالح ِّد من الفقر،
َو َّجهت مجلَّة “ ،”World Leatherوهي من أكرب املجالَّت التي
ت ُعنى بصناعة الجلود ،دعو ًة إىل اليونيدو للمشاركة يف هيئة الحكَّام
الخاصة باختيار املدبغة األفضل لعام  .2013كام دعا االتحا ُد العاملي
لتكنولوجيي وكيميائيي الجلود اليونيدو إىل مساعدته عىل إعداد
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مبادئ توجيهية تقنية للجوانب الخاصة بحامية البيئة يف صناعة
الجلود ،تستند إىل التجارب املكتسبة يف مختلف البلدان.
وعملت اليونيدو ،وال تزال تعمل ،مع املبادرة العاملية
لسالمة األغذية وبروتوكولها الخاص باألسواق العاملية ،والتي
أُنشئت لتسهيل االسترياد من مصادر أقل تط ُّو ًرا وملعالجة املسائل
املتعلقة بتقييم مطابقة املعايري .ويف عام  ،2013كان هناك
مرشوعان جديدان جاريان ،هام :برنامج مستدام لتطوير املو ِّردين،
يهدف إىل متكني تج ُّمعات املو ِّردين يف ماليزيا من اكتساب القدرة
عىل الوصول إىل أسواق جديدة مجزية األرباح؛ وتقديم الدعم
التقني لصغار مو ِّردي األغذية وللمؤسسات الوطنية من أجل تنفيذ
الربوتوكول الخاص بسالمة األغذية ،التابع للمبادرة العاملية لسالمة
األغذية ،يف أفريقيا الجنوبية .كام شاركت تلك املبادرة يف االجتامع
األول للرشاكة العاملية لسالمة األغذية ،الذي نظَّمته اليونيدو يف
فيينا يف ترشين األول/أكتوبر .و ُعقد اجتامع تحضريي التقى فيه
 15خب ًريا من ع َّدة مؤسسات ورشكات ،منها البنك الدويل ومؤسسة
التمويل الدولية واملبادرة العاملية لسالمة األغذية ورشكة كوكا كوال
ورشكة كارغيل وجامعة والية ميتشيغان .وق َّدم خربا ُء اليونيدو ملح ًة
مجمل ًة عن الدروس املستفادة يف تنفيذ الربوتوكول ضمن إطار
برنامج املنظمة املتعلق ببناء القدرات يف زامبيا وماليزيا ومرص.
ومث َّة مرفق تابع لليونيدو ،هو مرفق التنبيه الرسيع االستجابة
املعني بسالمة األغذية ،يق ِّدم خدماته لنظم إنتاج األغذية يف
األسواق املحلية واإلقليمية والدولية .وهذا املرفق ،الذي أُنشئ
ضمن إطار التعاون مع املديرية العامة لشؤون الصحة وحامية
املستهلك ،التابعة للمف َّوضية األوروبية ،بدأ عمله بصفة تجريبية
يف توغو وسرياليون وغامبيا وغانا وغينيا .ومن شأن هذا املرفق أن
يعود بالنفع عىل البلدان األخرى التي أعربت عن حاجتها إىل تدعيم
الضوابط اإلصحاحية ألغراض التجارة اإلقليمية والدولية .وعىل
الصعيد اإلقليمي ،يق ِّدم املرفق اآلن دعمه ملف َّوضية االتحاد األفريقي
من خالل مؤسسة تابعة لها ،هي مكتب البلدان األفريقية للموارد
الحيوانية ،من أجل إنشاء آلية لعموم أفريقيا للتنبيه الرسيع بشأن
سالمة األغذية واألعالف ،كام يق ِّدم دعمه آللية تنسيق تابعة لالتحاد
األفريقي ت ُعنى بإدارة شؤون سالمة األغذية.
ويف حزيران/يونيه ،أُق َّرت فكرة مرشوع تجريبي لبناء
القدرات التجارية يركِّز عىل البنية التحتية لتوحيد املقاييس
والقياس واالختبار والنوعية ،ليك تنفِّذه ومت ِّوله اليونيدو ومنظمة
التعاون االقتصادي ،وهي منظمة حكومية دولية تض ُّم سبعة بلدان
آسيوية وثالثة بلدان أُوراسية .وضمن إطار أنشطتها املتعلقة
ببناء القدرات التجارية ،تعاونت اليونيدو مع منظمة الخليج
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لالستشارات الصناعية يف توفري التدريب يف القدرة عىل املنافسة،
وقامت مبراجعة املنهجية الخاصة بقياس القدرة التنافسية عىل
الصعيدين الوطني والقطاعي.
ويف حزيران/يونيه أيضً ا ،شاركت اليونيدو يف حلقة عمل
نظَّمتها منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تحت عنوان
“جعل سالسل القيمة اإلقليمية يف غرب البلقان حقيق ًة واقعةً”.
ومث َّة مذكِّرة تفاهم مقرتحة بني اليونيدو وتلك املنظمة سوف تح ِّدد
كل منظمة داخل أوروبا وآسيا الوسطى.
إسهام ِّ
وأُبرِم اتفاق رشاكة مع رشكة  ،IC Publicationsوهي
دار نرش دولية تركِّز عىل مسائل األعامل والسياسة واالقتصاد
يف أفريقيا ،كام يجري النظر يف اتفاق مع املركز الدويل لتشجيع
املنشآت يف سلوفينيا من أجل إضفاء الطابع الرسمي عىل تعاون
بدأ يف عام .1988
وضمن إطار موضوعها املحوري املتعلق بالطاقة والبيئة،
دخلت اليونيدو يف رشاكة مع حكومة النمسا وجامعة رشق أفريقيا
بشأن إنشاء مركز للطاقة املتج ِّددة وكفاءة استخدام الطاقة يف
رشق أفريقيا .وأمكن تأمني املرحلة القادمة لهذا املرشوع من خالل
رشاكة مع وكالة التنمية النمساوية ومركز البحوث املشرتكة التابع
للمف َّوضية األوروبية .وت ُق ِّدم اليونيدو ،يف إطار شبكتها العاملية
ملراكز الطاقة املستدامة ،مساعدات ملختلف الجامعات االقتصادية
اإلقليمية من أجل إنشاء وتشغيل مراكز إقليمية لتشجيع التنمية
الصناعية املستدامة والشاملة للجميع .وتض ُّم الرشاكات القامئة
حال ًّيا الجامعة الكاريبية وجامعة رشق أفريقيا والجامعة االقتصادية
لدول غرب أفريقيا وأمانة جامعة املحيط الهادئ والجامعة اإلمنائية
للجنوب األفريقي.
وتستجيب اليونيدو لطلبات وردت من تحالف الدول ال ُج ُزرية
الصغرية من أجل إنشاء مركز إقليمي يشمل الدول ال ُج ُزرية الواقعة
يف أفريقيا والبحر الكاريبي واملحيط الهندي واملحيط الهادئ .وأبرمت
مستهل السنة مذكِّرة تعاون مع خمس منظامت دولية
ِّ
اليونيدو يف
كرشكاء اسرتاتيجيني لتسهيل تبسيط عمليات تصميم املشاريع
وتنفيذها يف ميدان الطاقة ،هي وكالة الطاقة النمساوية واملركز
اإلقليمي للطاقة املتج ِّددة وكفاءة استخدام الطاقة ،التابع للجامعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا (اإليكواس) ومعهد الطاقة واملوارد
واملعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقية والرشاكة املعنية بالطاقة
املتج ِّددة وكفاءة استخدام الطاقة.
و ُعقدت يف نيويورك يف كانون األول/ديسمرب حلقة عمل
كانت واحد ًة من أنشطة كثرية نظَّمتها اليونيدو ضمن إطار مبادرتها

الخاصة بالصناعة الخرضاء .واستعرض املشاركون يف الحلقة نتائج
رشاكة أُقيمت بني اليونيدو واملؤسسة العاملية للنمو األخرض بشأن
تحقيق النمو األخرض وتوليد فرص العمل ،وأق ُّروا صحة تلك النتائج.
ويركِّز التقرير الختامي للحلقة عىل خمس دراسات قُطرية ،تتناول
أملانيا وإندونيسيا والربازيل وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا ،وتتباين
من حيث املنطقة ومستوى الدخل .ومث َّة رشاكة مفيدة أخرى شملت
معهد البحوث االقتصادية لبلدان رابطة آسيا ،ورشق آسيا ،ومعهد
االقتصادات النامية التابع للمؤسسة اليابانية للتجارة الخارجية.
وقامت املنظامت الثالث بصوغ منهجية لتقييم القطاعات الفرعية
الصناعية ال تأخذ بعني االعتبار اإلمكانات االقتصادية لتلك القطاعات
الفرعية فحسب بل تراعي أيضً ا الجوانب البيئية واالجتامعية.

التعاون مع الدوائر الصناعية
والقطاع الخاص

العمل والناتج املحيل اإلجاميل .ومث َّة مرشوع مامثل يف املغرب يتعلق
بسالسل القيمة الخاصة بزيت أرغان والتني الشويك.
وأُطلقت أثناء السنة مشاري ٌع رئيسي ٌة أخرى ،منها مرشوع يف
السنغال مم َّول من لكسمربغ ،ومرشوع آخر يف ميامنار مم َّول من
إيطاليا ،يركِّزان عىل التنمية االقتصادية املحلية ،وتشغيل الشباب،
وشبكات املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة .وهناك ع َّدة
مشاريع أُ ِع َّدت يف اآلونة األخرية ،منها مرشوع مم َّول من االتحاد
األورويب ويتعلق بالتج ُّمعات االبتكارية يف بلدان جنويب البحر
املتوسط؛ ورشاكة بني القطاعني العام والخاص مم َّولة من الصندوق
الب تتَّسم
املشرتك للسلع األساسية وإيطاليا بشأن سلسلة لتوريد ُ ِّ
بطابع مستدام وشامل للجميع بالتعاون مع رشكة “”Illy Caffè
يف إثيوبيا؛ ومرشوع يتعلق بالتنمية االقتصادية املحلية يف جنوب
أفريقيا مم َّول من أمانة الدولة للشؤون االقتصادية يف سويرسا؛

تك ُّتل املنشآت وإقامة روابط بينها
كث ًريا ما تكون املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة يف البلدان
بيس َة أمناط إنتاج غري تنافسي ٍة ،وعاجز ًة عن إقامة عالقات
النامية َح َ
مع رشكاء تجاريني ديناميني ميكن أن يجلبوا خربات فنية ودراية
عملية جديدة .وتساعد اليونيدو عىل إقامة صالت مستدامة بني
حجم واملؤسسات
املنشآت الصغرية ورشكائها من املنشآت األكرب ً
الداعمة ،من شأنها أن تساعد عىل نشوء قطاع خاص قادر عىل
املنافسة وأن تسهم يف الح ِّد من الفقر .وتركِّز اليونيدو حال ًّيا
عىل شبكات املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة وتج ُّمعاتها
تتحل باملسؤولية ،وعىل
وكونسورتيوماتها ،وعىل تنمية منشآت َّ
استدامة سالسل التوريد .وأُطلق أثناء السنة موقع شبيك ثان لدعم
إدماج املزارع واملنشآت الصغرية واملتوسطة يف سلسلة التوريد
(.)www.farmfork.org
ونُفِّذ يف تونس مرشو ٌع جدي ٌد تُق َّدر ميزانيته بنحو خمسة
ماليني فرنك سويرسي ومت ِّوله أمانة الدولة للشؤون االقتصادية،
التابعة لحكومة سويرسا ،ويهدف إىل تحسني أداء سالسل القيمة
الخاصة بالهريسة وتني ِجبَّة والصبَّار/التني الشويك وتيسري وصولها
إىل األسواق وتحسني الرشوط االجتامعية-االقتصادية فيها (انظر
أيضً ا الفصل  ،3تحت عنوان “التنمية الشاملة للجميع”) .ويدعم
هذا املرشو ُع اسرتاتيجي َة البلد الخاصة بتصدير الفواكه والخرضاوات،
التي أُطلقت يف عام  ،2011وكذلك برنامجه الوطني املتعلق بتنمية
قطاع األغذية الزراعية ،وهو أحد أه ِّم القطاعات من حيث فرص

بفضل مساعدة اليونيدو ،أصبح منتجو املانغو الباكستانيون قادرين
عىل الوصول إىل أسواق تجارة التجزئة الدولية .فقد ُمكِّن املص ِّدرون
املحتملون الذين ميتثلون اآلن ملعايري االتحاد األورويب الخاصة
بالنوعية من إقامة صالت بت َّجار التجزئة يف فرنسا واململكة املتحدة
وهولندا ضمن إطار برنامج مم َّول من االتحاد األورويب تبلغ تكاليفه
 9.5ماليني يورو .ويف حزيران/يونيه ومتوز/يوليه ،متكَّنت رشكة
 ،ASDAوهي رشكة فرعية لرشكة  Walmartيف اململكة املتحدة،
مم
من بيع  43 000صندوق من املانغو يف غضون ستة أسابيعَّ ،
ميثِّل أ َّو َل صلة بني املنتجني الباكستانيني وإحدى أكرب رشكات تجارة
التجزئة ،ويُفرتَض أن يؤ ِّدي هذا إىل زيادة فرص العمل وتحسني
األجور يف املجتمعات املحلية الريفية .وأُقيمت ِصالت تصديرية
مشابهة مع ت َّجار تجزئة آسيويني.
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ومرشوع تعاوين مع رابطة صانعي مك ِّونات السيارات يف الهند
لدعم صناعة السيارات الهندية.

األرياف األفريقية من خالل محطات نظيفة ومبتكرة ومو َّحدة قياس ًّيا
لتوليد الكهرباء عىل نطاق بالغ الصغر.

وأُصدرت أثناء السنة ورقتان تتعلقان بسالسل القيمة
الخاصة باإلسكان االجتامعي يف السلفادور ،األوىل بعنوان “Supply
chain diagnostics and systematization of the UNIDO
( ”model in El Salvadorتشخيص سالسل القيمة و َمنهجة منوذج
اليونيدو يف السلفادور) ،والثانية بعنوان “Creating productive
”and sustainable urban communities in El Salvador
(إنشاء مجتمعات حرضية منتجة ومستدامة يف السلفادور).

ومن خالل برنامجها الخاص بتنمية املو ِّردين املستدامني،
أطلقت اليونيدو يف كانون الثاين/يناير برنام ًجا مشرتكًا مع رشكة
 ،AEONوهي أكرب رشكة لتجارة التجزئة يف اليابان ،من أجل تعزيز
أمان واستدامة مصادر التوريد والصالت التجارية بني الرشكة ومو ِّرديها
يف ماليزيا .ويركِّز الربنامج عىل متطلَّبات سالمة األغذية ،وسوف يخضع
املشاركون فيه لسلسلة جلسات تدريب وتوجيه من أجل تنفيذ نظم
ف َّعالة لضامن سالمة األغذية وفقًا لربنامج استحدثته املبادرة العاملية
لسالمة األغذية يف إطار بروتوكولها الخاص باألسواق العاملية .وضمن
إطار رشاكة اليونيدو الناجمة مع مجموعة  ،METROتُوفَّر حال ًّيا
دورات تدريب لتعريف املوظفني العاملني يف مجال توريد األغذية
عىل مقتضيات الربوتوكول املتعارف عليها دوليًّا .وأُجريت يف مصانع
املو ِّردين عمليات تدريب منفردة أفضت إىل تحسينات يف أحوال
النظافة وسالمة األغذية ونوعيتها .ويشمل املرشوع التجريبي األول
 20مو ِّر ًدا داخل موسكو وحولها ،ولكنه سوف ميت ُّد يف نهاية املطاف
إىل مناطق أخرى يف االتحاد الرويس.

الرشاكات مع قطاع تجارة التجزئة،
والرشاكات بني القطاعني العام والخاص،
واملسؤولية االجتامعية للرشكات
يف متوز/يوليه ،التقى يف فيينا أعضاء الربنامج العاملي لالمتثال
لكل
منصة جامعة ِّ
االجتامعي ،التابع ملنتدى السلع االستهالكية ،وهو َّ
قطاعات الصناعة ترصد ظروف العمل واملتطلَّبات البيئية يف سلسلة
التوريد العاملية ،ليك يناقشوا مع اليونيدو سبل تدعيم التعاون.
وقُ ِّدمت إىل املشاركني معلومات مح َّدثة عن املشاريع الجارية ،مبا
فيها الرشاكة بني برنامج اليونيدو الخاص مبنظِّمي املشاريع الذين
يتحلُّون باملسؤولية (“ريب”) والربنامج العاملي لالمتثال االجتامعي
بشأن بناء القدرات لصالح صغار املو ِّردين يف مختلف أنحاء العامل .كام
ناقش املشاركون عمل الربنامج بشأن إعداد أدلَّة لنظم اإلدارة الخاصة
باملو ِّردين ومدى ت َق ُّبل املؤسسات الكربى ألدواته وإجراءاته الخاصة
مبعايري القياس ،واستحداث مناذج ملراعاة املعايري البيئية يف سلسلة
التوريد ،وإجراء مراجعة لالسرتاتيجية املستقبلية .وسوف يُطلَق قريبًا
مرشوع تجريبي بالتعاون مع رشكات كربى لتجارة التجزئة ،مثل رشكة
 Migrosالسويرسية ورشكتي  WalmartوBest Buy Co. Inc.
بالواليات املتحدة وغريها.
ويف أيلول/سبتمرب ،أَبرمت اليونيدو اتفاق تعاون مع رابطة
 VDMOالهندسية األملانية من أجل دعم األعامل التجارية الزراعية
يف البلدان النامية .وترتبط اليونيدو حاليًّا برشاكات مع عدد كبري
من الرشكات الصناعية الكربى بشأن طائفة من املشاريع املختلفة.
وهذه تشمل رشاكتني ،أُوالهام مع رشكة  ،Scaniaوهي ُمن ِتج عاملي
للشاحنات والحافالت واملح ِّركات ،بشأن تنمية املهارات يف مجال
اآلالت الزراعية يف العراق ،واألخرى مع رشكة Schneider Electric
بشأن سبل تعزيز إنتاجية الصناعات واملنشآت التجارية الصغرى يف
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وأُبرِمت مذكِّرة تفاهم بني اليونيدو ومجموعة ،DNV GL
وهي جمعي ٌة عاملي ٌة لتصنيف السفن واملنشآت البحرية ،من
أجل تنفيذ مشاريع مشرتكة لتشجيع املامرسات الفضىل يف مجال
خصوصا يف أفريقيا .وسوف تشرتك اليونيدو مع تلك
إدارة املياه،
ً
املجموعة يف استحداث أداة ملساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة
يف البلدان النامية عىل تقييم البصمة املائية ملنتجاتها يف مراحل
محدودة من دورة حياة تلك املنتجات .وأَبرمت اليونيدو يف كانون
األول/ديسمرب اتفاقًا مع رشكة  Royal Philips NVلدراسة اآلثار
االجتامعية واالقتصادية لجيل جديد من نظم إلنارة املناطق تقوم
عىل ديودات ُم ِ
صد َرة للضوء تعمل بالطاقة الشمسية ،يجري
إنشاؤها يف مجتمعات محلية خارج نطاق شبكات الكهرباء يف كابو
فريدي .وسيجري يف إطار هذا االتفاق إنشاء ألف مركز يف أفريقيا
إلنارة املجتمعات املحلية بواسطة ديودات ُم ِ
صد َرة للضوء تعمل
بالطاقة الشمسية يف أفريقيا ،بحلول عام .2015
وتنتفع تج ُّمعاتُ مو ِّردي ألعاب األطفال يف الصني من رشاكة
لكيانات من القطاعني العام والخاص مع مؤسسة  CAREالتابعة
للمجلس الدويل لصناعة ألعاب األطفال ،تشمل رشكتي Hasbro
و NBCUniversalورشكة والت ديزين .ويف إطار رشاكة لكيانات
من القطاعني العام والخاص بني رشكة  PRANلألغذية يف بنغالديش
ورشكة  Tetra Lavalالسويدية واليونيدو والوكالة السويدية للتعاون

قامت اليونيدو عىل مدى العقود األربعة املاضية بدور املوائم بني
املو ِّردين واملتعاقدين من الباطن املحليني من جانب واملشرتين
العامليني للمواد أو السلع أو الخدمات من جانب آخر .وساعدت
مصافقُها العامل ُة للتعاقد من الباطن والرشاكة عد ًدا ال يحىص من
املنشآت يف البلدان النامية عىل االستفادة من العوملة بأن تقيس
ُحسن موقفها التفاويض
أدا َءها عىل أساس املعايري الدولية وبأن ت ِّ
من خالل االرتقاء والتمويل والرتويج الدويل مع رشكاء يف مشاريع
مشرتكة .ويف عام  ،2013أنشأت اليونيدو مرك ًزا راب ًعا لتنمية املنشآت
يف البرصة ،العراق ،إىل جانب املراكز املوجودة يف بغداد وأربيل وذي
قار ،وبدأت أو واصلت تحضرياتها إلنشاء مراكز ملصافق جديدة
يف أوزبكستان وباكستان والصني والكامريون والكونغو وموزامبيق.
التدريب يف مجال قياس أداء املو ِّردين وتوسيم
كام وفَّرت اليونيدو
َ
املو ِّردين يف باكستان وجنوب أفريقيا والسنغال والصني والعراق
وكينيا وموزامبيق.
ومن أجل زيادة إبراز شبكة مصافقها الخاصة بالتعاقد من
الباطن والرشاكة ،تلتمس اليونيدو رشاك ًة اسرتاتيجي ًة مع املعرض
الصناعي األكرب يف العامل ،الكائن يف هانوفر ،أملانيا .وتواصل اليونيدو
تعاونها مع طرف فاعل آخر عىل الصعيد الدويل ،هو معرض
 MIDESTالصناعي الدويل ،الذي يُعتَرب واح ًدا من أبرز معارض
ومنص ًة رئيسي ًة للمو ِّردين
التعاقد من الباطن يف مجال الصناعة َّ
الدوليني للتعاقد الصناعي من الباطن .و ُعقد يف باريس يف ترشين
الثاين/نوفمرب ،أثناء اجتامع  MIDESTلعام  ،2013اجتامع عاملي
ملصافق التعاقد من الباطن والرشاكة .وجرى تنقيح نظام املعلومات
اإلدارية الجديد املتعلق بتلك املصافق مرة أخرى وتركيبه ،وهو ميثِّل
اآلن أدا ًة هام ًة يف العمل اليومي ملراكز اليونيدو الخاصة مبصافق
التعاقد من الباطن والرشاكة.

اإلمنايئ الدويل ،يُق َّدم للمديرين ومزارعي األلبان يف بنغالديش دع ٌم
وتدريب من شأنهام أن يفضيا إىل زيادة يف تجهيز الحليب.
ٌ
وتتعاون اليونيدو مع رشكة  ،Baltika Breweriesوهي أكرب
رشكات إنتاج البرية يف االتحاد الرويس ،ومع رشكة كارلسبريغ ووزارة
البيئة يف الدامنرك بشأن مرشوعني بيئيني يف االتحاد الرويس يتعلقان
وتغي املناخ .ومتثِّل هذه الرشاكةُ ،التي
بالحفاظ عىل املاء وبالزراعة ُّ
هي األوىل من نوعها بني القطاعني العام والخاص يف ذلك البلد،
أسلوبًا جدي ًدا يف التفكري فيام يتعلق باالستدامة البيئية .ومث َّة فريق
خرباء بدأ عمله يف أيلول/سبتمرب لت َفقُّد مواقع اإلنتاج واملناطق
املتاخمة لها تحض ًريا إلقامة مشاريع مشرتكة.
ومث َّة منشور أصدرته اليونيدو مؤ َّخ ًرا ،عنوانه “The UNIDO
Approach to Sustainable Supplier Development: Promoting
 ”CSR for SMEs in a Global Supply Chain Contextيق ِّدم
عرضً ا للسبل التي ات َّبعتها اليونيدو بنجاح يف إرشاك املنشآت الصغرية
واملتوسطة يف النقاش الدائر حول املسؤولية االجتامعية للرشكات،
ويف مساعدة تلك املنشآت عىل موا َءمة متطلَّبات تنفيذ املسؤولية
االجتامعية للرشكات واإلبالغ عنها مع ظروفها الخاصة وعىل ات ِّباع
مامرسات تجارية أكرث تحلِّ ًيا باملسؤولية.
ويُعترب اإليفاء مبعايري املسؤولية االجتامعية للرشكات
ومبعايري القطاع الخاص أم ًرا ال غنى عنه لصناعة النسيج الرتكية ليك
تنض َّم إىل سالسل التوريد العاملية .وضمن إطار تنمية نافذة القطاع
الخاص التابعة لصندوق تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،استهلَّت
اليونيدو حوا ًرا ب َّنا ًء مع رشكات رئيسية فاعلة يف السوق ،مثل
 Marks & Spencerو Nike, Inc.و Otto GroupوH & M AB
و ،Li & Fung Limitedمن أجل إعداد برنامج دعم للمو ِّردين
من املنشآت الصغرية واملتوسطة استنا ًدا إىل منهجية “ريب” .ومث َّة
رشاكة لكيانات من القطاعني العام والخاص يجري التفاوض بشأنها
بني رشكة  Li & Fung Limitedومو ِّردي األنسجة يف تركيا ضمن
إطار تعاون اليونيدو مع الربنامج العاملي لالمتثال االجتامعي.

التعاون مع املؤسسات األكادميية
دعم من
يتطلَّب عد ٌد كب ٌري من مشاريع اليونيدو وبرامجها ً
مؤسسات أكادميية لتكميل ما لديها من خربات فنية؛ كام تتلقَّى
اليونيدو بانتظام دعوات من الجامعات ومعاهد البحوث لإلسهام
يف مبادراتها .وتسلِّط الفقراتُ التالي ُة الضو َء عىل بضعة أمثلة
لتعاون اليونيدو مع املؤسسات األكادميية أثناء السنة املستع َرضة.
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منوذج األعامل الذي استحدثه معهد اليونيدو لتنمية
ويقوم
ُ
القدرات عىل إقامة شبكات مع الرشكاء من أجل تنفيذ األنشطة،
مم يح ُّد من التكاليف ويزيد من عدد األنشطة ويساعد عىل تنمية
َّ
املهارات الفردية ويع ِّزز تبادل أحدث املعارف والخربات .ونظَّمت
اليونيدو أثناء السنة ،بالتعاون مع جامعة ميالنو البوليتكنيكية ،دور َة
ت َعلُّم إلكرتوين شملت مجاالت الطاقة الحرارية الشمسية واملحطات
الكهرمائية الصغرية والكتلة األحيائية والطاقة الحرارية األرضية.

الدورة الصيفية التي نُظِّمت تحت عنوان “الصناعة الخرضاء :معابر نحو
صناعات املستقبل” وفَّرت لـ 25اختصاصيًّا وباحثًا شابًّا من العاملني يف ميدان
التنمية الصناعية الخرضاء فرص ًة ليك يتعلَّموا من خرباء اليونيدو ومن مق ِّرري
سياسات كبار وباحثني علميني ذائعي الصيت عىل الصعيد الدويل كيفية تحويل
فكرة الصناعة الخرضاء إىل مامرسة عملية.

ومرة أخرى ،تَعا َون معهد اليونيدو مع جامعة أوروبا
الوسطى يف بودابست من أجل استضافة دورة يف متوز/يوليه
حول “الصناعة الخرضاء :معابر نحو صناعات املستقبل” ،وفَّرت
للمشاركني فرص ًة لتحسني األداء البيئي للصناعة ولتحويل فكرة
الصناعة الخرضاء إىل مامرسة عملية.
ويف أيار/مايو ،نَفَّذت اليونيدو بالتعاون مع مركز جبل
الكرمل للتدريب ،الكائن يف حيفا ،إرسائيل ،برنام ًجا تدريب ًّيا م َّدته
ثالثة أسابيع بشأن متكني املرأة من خالل أعامل تجارية زراعية
يف أفريقيا ملنفعة  30مشاركًا من رشق أفريقيا .وإىل جانب ذلك،
شارك موظفون عموميون واختصاصيون بيئيون ومق ِّررو سياسات
من  19بل ًدا ناميًا يف دورة لتنمية املهارات املهنية نُظِّمت يف آب/
أغسطس تحت عنوان “الصناعة الخرضاء :التدابري السياساتية
وتنفيذ فكرة النمو األخرض” يف مركز فايتس للدراسات اإلمنائية،
الكائن يف ريحوفوت ،إرسائيل.
ويف أيلول/سبتمرب ،ت َعا َون معهد اليونيدو مع جامعة باري،
املسمة باسم “ألدو مورو” ،لعقد حلقة عمل دولية يف باري،
َّ
إيطاليا ،حول اقتصاديات التفاعالت العاملية .وشارك يف الحلقة
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ما يزيد عىل  50باحثًا علم ًّيا من أفريقيا وآسيا واملحيط الهادئ
وأوروبا وأمريكا الشاملية .و ُعقدت هذه الحلقة عقب إطالق
مرشوع بحثي مشرتك بني اليونيدو وجامعة ألدو مورو يتعلق
بدور املستثمرين األجانب واملغرتبني يف إقامة صالت صناعية من
أجل تنمية أفريقيا .وهذا املرشوع البحثي هو جزء من مبادرة
املخصص للبحوث
اليونيدو الريادية املعنونة “صندوق التح ِّديات
َّ
املواضيعية االسرتاتيجية” ،وسوف يوفِّر شواه َد جديد ًة بشأن
طبيعة وكثافة الصالت القامئة بني الرشكات املحلية والرشكات
األجنبية يف ع ِّينة واسعة من البلدان األفريقية.
وعملت اليونيدو ي ًدا بيد مع جامعة كاليفورنيا الكائنة يف
بريكيل ،بالواليات املتحدة ،وجامعة كيمربيدج يف اململكة املتحدة بشأن
منشو َرين من سلسلة منشورات حول مستقبل الصناعة التحويلية.
املنشور األول ،املعنون “ ،”21st Century Manufacturingأُ ِع َّد
بالتعاون مع مائدة بريكيل املستديرة بشأن االقتصاد العاملي؛ وأُ ِع َّد
الثاين ،املعنون “Emerging Trends in Global Manufacturing
 ،”Industriesبالتعاون مع معهد الصناعة التحويلية بجامعة
كيمربيدج .واستم َّر التعاون أثناء السنة مع جامعة مانشسرت باململكة
املتحدة بشأن استحداث أداة لتنمية القدرات املؤسسية وتصنيف
السياسات الخاصة بالتج ُّمعات ،واستم َّرت اليونيدو يف توفري برامج
للتمرين الداخيل والتدريب للطلبة يف معهد سياسات التنمية وإدارتها
التابع للجامعة .ونَظَّمت اليونيدو يف ترشين األول/أكتوبر ،بالتعاون
مع معهد بحوث االقتصاد السيايس بجامعة ماساتشوستس ،الواليات
املتحدة ،حلق ًة دراسي ًة حول املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة
والتنمية املستدامة والشاملة للجميع.
وقام ممثِّلو مديرية الصناعة الوطنية وهيئة تنمية املنشآت
الصغرية واملتوسطة يف موزامبيق بجولتني دراسيتني يف الربتغال،
نظَّمتهام اليونيدو بالتعاون مع معهد نوفا لألعامل التجارية .كام
أَمكن للناطقني بالربتغالية أن يحرضوا دور ًة تدريبي ًة ودراسي ًة
حول إدارة املنشآت الصغرية واملتوسطة وتنميتها ،نظَّمتها اليونيدو
بالتعاون مع معهد الجليل الدويل لإلدارة ،الكائن يف إرسائيل.
واشرتكت جامعة تل أبيب اإلرسائيلية وجامعة غوتنربغ السويدية
مع اليونيدو وغرفة التجارة الدولية يف تصميم استقصاء عاملي
بشأن الحواجز التي تعوق تنفيذ فكرة الصناعة الخرضاء ،سيُجرى
يف أواسط عام .2014
وأفىض التعاو ُن بني اليونيدو وجامعة األمم املتحدة – معهد
ماسرتيخت للبحوث االقتصادية واالجتامعية املعني باالبتكار
والتكنولوجيا والشبكة األفريقية لدراسات السياسة التكنولوجية إىل
مؤمتر ُعقد يف نريويب يف حزيران/يونيه بشأن التكنولوجيا الخرضاء

والصناعة الخرضاء يف أفريقيا .وناقش املشاركون نتائج بحوثهم
األخرية بشأن الدوافع التي ت ُس ِّهل انتشار التكنولوجيا الخرضاء يف
أفريقيا .وركَّزت البحوث ،التي تستند إىل منهجية تقييم مبتكرة
استُحدثت بالتعاون مع جامعة األمم املتحدة ومعهد ماسرتيخت
املذكور آنفًا ،عىل العوامل الحافزة والحواجز املانعة يف ميدان
الطاقة املتج ِّددة وكفاءة استخدام الطاقة يف كينيا ونيجرييا ،مع
إيالء اهتامم خاص لتكنولوجيات الطاقة املتج ِّددة ،مثل الطاقة
الشمسية وطاقة الكتلة األحيائية والطاقة املائية والطاقة الريحية.
وكانت هناك أثناء السنة رشاكات أخرى ،شملت معهد
كوبنهاغن لألعامل التجارية واملعهد األورويب لإلدارة العمومية يف
برشلونة ،إسبانيا ،ومعهد بحوث أوروبا املستدامة الكائن يف فيينا
واملعهد الهندي للتكنولوجيا .وتتشارك اليونيدو أيضً ا مع جامعة
كولومبيا ،الواليات املتحدة ،وجامعة كابو فريدي ،وكذلك مع مركز
اإليكواس املعني بالطاقة املتج ِّددة وكفاءة استخدام الطاقة ،بشأن
زمالة يف ميدان حلول الطاقة املستدامة.

التعاون فيام بني بلدان الجنوب
والتعاون الثاليث
تعمل اليونيدو حال ًّيا عىل اسرتاتيجية جديدة ،سوف ت ُنجز يف عام
 ،2014من شأنها أن تع ِّزز دور اليونيدو كمنارص للتعاون فيام
ٍ
كوسيط معريف وبانٍ
بني بلدان الجنوب والتعاون الثاليث ،وكذلك
للرشاكات .وشهدت السنة املستع َرضة ع َّدة أنشطة ومبادرات
أبرزت التزام اليونيدو مببدأ التعاون فيام بني بلدان الجنوب ،بصفته
أدا ًة بالغة األهمية لتنمية بلدان العامل األكرث فق ًرا ،وكذلك البلدان
التي هي يف مرحلة أكرث تق ُّد ًما من حيث التنمية الصناعية.
وشهد شه ُر نيسان/أبريل إنشا َء مرفق التدريب املشرتك بني
اليونيدو والصني بشأن نوعية األغذية وسالمتها واختبارها .ويف إطار
تقاسم مركز دايل
مرشوع استغرق سنتني وانتهى يف حزيران/يونيهَ ،
الجامع للشؤون التقنية والتفتيش ،الكائن يف الصني ،معارف تقنية
متخصصني يف املختربات من بلدان آسيان من
وتجارب مع تقنيني
ِّ
خالل تدريب يف مجال اختبار منتجات الحليب .كام وفَّر املرك ُز
تدري ًبا عىل اختبار وتحليل األغذية ومنتجات األلبان ،كام وفَّر
لتقنيي املختربات املحليني ،القادمني من واليات الصني الغربية
األقل تق ُّد ًما ،شهادات اعتامد دولية يف مجال املختربات .وحرض
الدورات التدريبية ما يزيد عىل  40متد ِّربًا من القطاعني العام

والخاص من  14بل ًدا من بلدان أفريقيا وآسيا واملحيط الهادئ،
كام حرضها مشاركون من تسع واليات يف مختلف أنحاء الصني.
مم أ َّدى إىل
وقد استوعب املشاركون ذلك التدريب استيعابًا جيِّ ًداَّ ،
تحسينات ملموسة يف قدرة املختربات عىل تحليل األغذية ومنتجات
األلبان ،وكذلك إىل تعزيز قدرات املنطقتني يف مجال سالمة األغذية
وتجارتها .وأُبدي اهتامم شديد بربامج التدريب القادمة.
ويف أيار/مايو ،انتقل مركز اليونيدو الخاص بالتعاون الصناعي
بني بلدان الجنوب ،الكائن يف نيودلهي ،إىل مرحلته الثانية .والغرض
الرئييس للمركز هو تعميق التعاون الصناعي بني البلد املضيف
والبلدان النامية من خالل مشاريع وبرامج تعاون تقني ،وبالعمل
كوسيط بني األطراف املهتمة .والتعاون فيام بني بلدان الجنوب
ناجع بصفة خاصة يف مجال الطاقة املتج ِّددة .وتشمل األنشط ُة
الجاري ُة مرشو ًعا يتعلق مبنشآت صغرى لتوليد الكهرباء من الطاقة
الشمسية تعزي ًزا لتوافر الطاقة يف أرياف بنغالديش للمنفعة
العامة ولخدمة األنشطة اإلنتاجية .ويف أيلول/سبتمرب ،بدأ العمل
عىل مرشوع جديد لدعم تنمية الصناعة الخرضاء يف غانا ،حيث
ت ُق ِّدم جمهورية كوريا  1.28مليون يورو ،وكذلك خرب ًة فنيةً ،لتدعيم
القدرات التقنية والتجارية لرشكات الغاز األحيايئ .وسوف تعمل
اليونيدو مع جامعة بوهانغ للعلوم والتكنولوجيا يف جمهورية
كوريا م ًعا كوكالتني منفِّذتني لهذا املرشوع.
وأثناء املؤمتر العرشين لوزراء الصناعة األفريقيني الذي ُعقد
يف حزيران/يونيه ،نظَّمت اليونيدو اجتامع مائدة مستديرة تحت
عنوان “التعاون الصناعي فيام بني بلدان الجنوب من أجل تصنيع
أفريقيا يف إطار خطة التنمية ملا بعد عام  .”2015وأفىض هذا
الحدث إىل زيادة الوعي بالدور الذي ميكن للتعاون فيام بني بلدان
الجنوب أن يؤ ِّديه يف تحقيق أهداف تصنيع أفريقيا ،وكذلك ضمن
إطار خطة التنمية ملا بعد عام  2015اآلخذة يف التبلور.
منصة التعاون فيام
ويف أيلول/سبتمرب ،اشرتكت اليونيدو مع َّ
بني بلدان الجنوب لتبادل املوارد والتكنولوجيا عىل الصعيد العاملي
يف عقد ملتقى بشأن التعاون فيام بني بلدان الجنوب ضمن إطار
معرض التكنولوجيا الدويل يف الصني (شنغهاي) .و َج َّسد نجاح هذا
الحدث مدى جودة الرشاكة القامئة بني اليونيدو وسائر مؤسسات
األمم املتحدة يف مجال التعاون فيام بني بلدان الجنوب.
وعقب استضافتها املعرض العاملي للتعاون اإلمنايئ فيام بني
بلدان الجنوب لعام  ،2012قامت اليونيدو أيضً ا بدور نشط يف
حدث هذه السنة ،الذي نظَّمه اليونيب يف نريويب يف ترشين األول/
أكتوبر وترشين الثاين/نوفمرب .وق َّدم منتدى حلول اليونيدو بشأن
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استخدام التكنولوجيات النظيفة من أجل صناعة خرضاء أمثل ًة
ح َّي ًة لحلول مستدامة وقابلة لالستنساخ تستند إىل تكنولوجيات
مستح َدثة يف بلدان الجنوب ،وكذلك لرشاكات فيام بني بلدان
الجنوب ورشاكات ثالثية تض ُّم بل ًدا شامليًّا وبلدين من الجنوب
ولرشاكات بني القطاعني العام والخاص.
ومث َّة رشاكات أخرى فيام بني بلدان الجنوب قامت فيها
اليونيدو أثناء السنة بدور الوسيط ،شملت إبرام مذكِّرة بني صندوق
إعامر وتنمية دارفور ورشاكة  ،ITAIPU Binacionalوهي منشأة
ُعتب واحد ًة من أكرب مولِّدي الطاقة
مشرتكة بني الربازيل وباراغواي وت َ
املستدامة يف العامل .واستضافت حكوم ُة إندونيسيا دور ًة تدريبي ًة
م َّدتها عرشة أيام يف مجال إدارة مواقع ال ُّر ُسو لصالح إدارة املصائد
متخصصني
البحرية بوالية البحر األحمر السودانية ،وأرسلت مد ِّربني
ِّ
يف صيد األسامك إىل بور سودان لتوفري التدريب للعاملني يف قطاع
صيد األسامك .ونُظِّمت جول ٌة دراسي ٌة يف تايلند أتاحت لخرباء يف شؤون
املختربات من بنغالديش ليك يتع َّرفوا عىل أنشطة مراقبة النوعية
يف واحد من أكرب مص ِّدري القريدس/الجمربي إىل االتحاد األورويب
والواليات املتحدة .و ُو ِّسعت تجربة اليونيدو يف تونس واملغرب
لتشمل بلدانًا أفريقي ًة أخرى من خالل التدريب والجوالت الدراسية
وحلقات التوعية .وش َّجعت املنظم ُة أيضً ا تبادالً للتجارب املتعلقة
باملامرسات الفضىل يف بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي ،مستخدم ًة
املكتسبة يف إكوادور وبريو عىل وجه الخصوص.
خربتها الفنية
َ

ومنذ إطالق مرشوع مم َّول من مرفق البيئة العاملية يف الصني
عام  2008للتخلُّص من املل ِّوثات العضوية الثابتة البالية وغريها
من النفايات ،أمكن تحديد قرابة  5 000طن من نفايات مبيدات
اآلفات وتعبئتها ونقلها والتخلُّص منها عىل نحو سليم بيئيًّا .وبغية
زيادة منافع هذا املرشوع البيئية إىل أقىص مدى ممكن يجري
تقاسم التجربة املكتسبة فيه مع جنوب أفريقيا ومرص .و ُعقدت يف
بداية السنة حلقات عمل استُعرضت فيها أحوال إدارة النفايات يف
البلدين وأتاحت للمشاركني فرص ًة لتقاسم التجارب.
ونُظِّمت ملد ِّربني من أحد مراكز التدريب املهني يف بواكيه،
كوت ديفوار ،رحل ٌة دراسي ٌة إىل املركز املغريب للتدريب املهني
(مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل) بالدار البيضاء .وأُطلق
مرشوع يتعلق بوضع مبادئ توجيهية إلنشاء مناطق صناعة
خرضاء عىل امتداد طريق الحرير الجديد ،بالتعاون مع رشكاء
من جمهورية كوريا والصني وكازاخستان واليابان ،من شأنها أن
تع ِّزز التعاو َن األقاليمي األُورايس والنمو الصناعي األخرض والشامل
املرصي لتت ُّبع الصادرات الصناعية-الزراعية
للجميع .ويق ِّدم املرك ُز
ُّ
ودعم للفلبني من أجل بناء قدراتها املحلية
فرصا للتعلُّم عن بعد
ً
ً
ولتنمية املشاريع املتعلقة بالتج ُّمعات الغذائية وإمكانية تحديد
منشأ األغذية ،كام أ َّن لليونيدو مرشو ًعا آخر يف مرص من شأنه
أن ُيكِّن الربازيل ورصبيا من االنتفاع بنقل التكنولوجيا وتشجيع
التجارة يف مجال النباتات الطبية والعطرية.

الشمسية يف تجفيف الفواكه والحبوب
باالبتكار التكنولوجي يف قطاع النبيذ تابع
بنك املعارف الدويل هو آلية لتعزيز
واألعشاب الطبية؛ ورشكة  ،ZICLAوهي
لوزارة اإلنتاج يف بريو ،بشأن سبل تحسني
تبادل املعارف والخربات من أجل النهوض
متخصصة يف تحويل النفايات إىل
رشكة
اإلنتاجية؛ وقام االتحاد الشييل للجلود
بالقدرات الصناعية واإلنتاجية يف أمريكا
ِّ
منتجات جديدة يقع مق ُّرها يف برشلونة،
واألحذية ،FEDECCAL F.G. ،بنقل
وينسق
الالتينية والكاريبي .وهو يش ِّجع ِّ
إسبانيا ،إىل مركز اإلنتاج األنظف ،الكائن يف
مم يوفِّر
مامرسات اإلنتاج الفضىل يف صناعة الدباغة
التعاو َن داخل املنطقة وخارجهاَّ ،
فرصا إمنائي ًة يف ثالثة من مجاالت األولوية
ميديني ،كولومبيا ،يف حزيران/يونيه؛ ومؤسسة إىل رشكة  CALTUيف إكوادور ،ووفَّر تدري ًبا
ً
 ،Futuribles Internationalوهي شبكة
املواضيعية لدى اليونيدو .وأثناء السنة
يف مجايل اسرتاتيجيات البيع واالبتكار
منظامت ال تبتغي الربح معنية بالدراسات
املستع َرضة ،شارك  22بل ًدا  16 -من بلدان
التكنولوجي؛ وساعدت رشكة CONA
املنطقة وخمسة بلدان أوروبية وبلد أفريقي املستقبلية ،إىل املعهد الوطني للتكنولوجيا
السلفادورية رشكة  POECUADORيف
واحد  -يف  10أنشطة تعاونية .ويعمل ُ
البنك الصناعية ،باألرجنتني ،بشأن تدريب يف مجال مجال التجفيف الشميس يف قطاع الصناعة
مع  90مؤسس ًة رشيك ًة يف ثالث قارات ،ولديه التق ُّدم التكنولوجي والتنمية واالبتكار التقني .الزراعية؛ ووفَّرت كولومبيا خربات فنية لوزارة
 14جهة وصل إقليمية.
ويف داخل املنطقة ،تعاونت هيئة املراقبة الصناعة اإلكوادورية يف مجال تصميم األفران
السكَّر؛ كام قام خرباء
البيئية يف كولومبيا مع معهد  ،INENوهو
وشملت أنشط ُة الرشاكة التي اضطُلع
الالزمة لصناعة ُّ
مكسيكيون من رشكة Siliker Mexico
بها أثناء السنة مع رشكات ومؤسسات خارج املؤسسة املعنية بتوحيد املقاييس يف
بتوفري التدريب للمعهد الوطني للتكنولوجيا
إكوادور ،بشأن إدارة النفايات؛ كام ساعد
املنطقة مساعدات ق َّدمتها رشكة CONA
الصناعية يف األرجنتني بشأن تحسني كيفية
النمساوية يف شباط/فرباير إىل وزارة الصناعة املعه ُد الوطني للتكنولوجيا الزراعية يف
واإلنتاج يف باراغواي بشأن استخدام األشعة
األرجنتني مرك َز  ،CITEvidوهو مركز معني التعامل مع املنتجات الغذائية.
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حلول من أجل تقاسم الرخاء
كل بلد
تدن مستويات الدخل .والعثور عىل االستجابة الصحيحة الحتياجات ِّ
الفق ُر ظاهر ٌة معقَّد ٌة ذات أبعاد تتجاوز بكثري مسألة ِّ
كل مجاالت التعاون اإلمنايئ .وبعض األدوات األساسية الالزمة ملكافحة الفقر تندرج متا ًما ضمن
منسق ًة يف ِّ
عىل حدة يتطلَّب جهو ًدا َّ
الفصل من
ُ
نطاق والية اليونيدو :السياسة السليمة والحوكمة الرشيدة؛ وترويج االستثامر؛ والدراية التكنولوجية والتدريب .ويق ِّدم هذا
التقرير السنوي عرضً ا لجهود اليونيدو الرامية إىل مساعدة الحكومات عىل استحداث سياسات من شأنها أن تش ِّجع التنمي َة الصناعيةَ،
وإىل ضامن تدفُّق االستثامرات إىل البلدان النامية ،وإىل بثِّ روح ريادية لتنظيم املشاريع أو تعليم مهارات أخرى لتمكني الناس من
تحقيق طاقاتهم اإلنتاجية الكامنة ،وإىل استحداث تكنولوجيات تتيح للصناعات يف العامل النامي إمكانية التح ُّرك إىل األمام.
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التكنولوجيا والتنمية
االستثامر يف التنمية
أنجزت اليونيدو أثناء السنة دراس ًة تشخيصي ًة ألداء هيئات ترويج
االستثامر يف البلدان املشاركة يف الشبكة األفريقية لهيئات ترويج
االستثامر ،وهي برنامج استُحدث يف عام  2001بالتعاون مع االتحاد
األفريقي .ويعتمد هذا الربنامج عىل استقصاءات اليونيدو يف صوغ
اسرتاتيجية تُ كِّن تلك الهيئات من اجتذاب املزيد من االستثامر
املبارش األجنبي .وشملت الجول ُة األوىل من منائط التدريب بناء
توافق اآلراء بني الجهات املعنية وحشد مؤسسات القطاع الخاص
كرشكاء يف العملية ،وطرائق التحليل ،وتحسني األُطر التنظيمية
والسياساتية ،واستهداف مستثمرين معنيني ،وتسهيل االستثامر،
وتحليل القطاعات باستخدام بيانات االستقصاءات والبيانات
القياسية ،وفرص االستثامر ،والرشاكات مع املنشآت املحلية.
منوذج اليونيدو الحاسويب لتحليل الجدوى واإلبالغ
وميثِّل
ُ
(الكومفار) أدا ًة مفيد ًة للجهات املعنية من القطاعني العام والخاص
التي تلتمس مشور ًة سابق ًة لالستثامر .وقد نظَّمت اليونيدو أثناء
السنة  30حلقة عمل حول التحليل املايل لسيناريوهات املشاريع
االستثامرية واملشاريع القامئة عىل رشاكة بني القطاعني العام
والخاص ،كام استَحدثت مخطَّطات إلصدار شهادات للمد ِّربني.
رصا محوريًّا يف مرشوع م َّدته ثالث سنوات أُطلق
وميثِّل الكومفار عن ً
يف حزيران/يونيه ويتعلق ببناء القدرات يف مجال صوغ املشاريع
وتقييمها يف أنغوال ،ضمن إطار رشاكة بني اليونيدو ورشكة شيفرون
النفطية املتع ِّددة الجنسيات.
وقد ساعدت اليونيدو من خالل مكتب ترويج االستثامر
والتكنولوجيا التابع لها يف البحرين ،عىل إعادة هيكلة وزارة االستثامر يف
مم أفىض إىل إنشاء مركز لتنمية املنشآت وترويج االستثامر
السودانَّ ،
يتول تنشيط االستثامر املحيل تكميالً لالستثامر املبارش األجنبي.
ليك َّ
وقد أنتج املكتب نحو  1 000من منظِّمي املشاريع ،و َد َّرب  250خب ًريا
عىل تنمية املنشآت وترويج االستثامر .كام أَع َّد املركز ،بالتعاون مع
وزارة الرتبية والتعليم ،منه ًجا دراسيًّا بشأن تنظيم املشاريع.
ومث َّة برنامج جا ٍر للتعاون التقني يف مجال ترويج االستثامر
يف أوغندا يساعد هيئة االستثامر األوغندية عىل اجتذاب تدفُّقات
خصوصا من البلدان األعضاء يف مجلس التعاون
استثامرية كبرية،
ً
لدول الخليج العربية .ويشتمل هذا املرشوع عىل عنرص يتعلق ببناء
قدرات موظفي هيئة االستثامر األوغندية .وشمل التدريب املق َّدم
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إليهم نفس املواضيع التي شملها برنامج السودان ،مع إضافة برنامج
مندوبني بالتعاون مع مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا الكائن
يف البحرين والتحضري مللتقى استثامري مع مجلس التعاون لدول
الخليج العربية .ويف إطار عنرص يتعلق برتويج االستثامر يف برنامج
مشابه يف الكونغو ،أُنجز مؤ َّخ ًرا العمل عىل إعداد خارطة طريق
إلنشاء هيئة جديدة لرتويج االستثامر.
ومرصد االستثامر التابع لليونيدو هو برامجية تفاعلية
لالستثامر عرب اإلنرتنت تُ كِّن املستعملني من رصد اتجاهات
االستثامر وفرصه وتأثريه .ويحتوي مرصد االستثامر يف أفريقيا عىل
مم يزيد عىل  7 000رشكة يف  19بل ًدا ،وهو يوفِّر
بيانات مستم َّدة َّ
فرص ًة فريد ًة إلجراء البحوث والتامس املشورة السياساتية عىل
أساس سليم مدعوم بالتجربة .ويف متوز/يوليه ،استهلَّت اليونيدو
تشغيل ذلك املرصد يف نيجرييا ،بالتعاون مع الوزارة االتحادية
للصناعة والتجارة واالستثامر يف ذلك البلد.

االستثامر يف التكنولوجيا
متثِّل التفاوتات الكبرية يف الدخل والتط ُّور االجتامعي بني البلدان
انعكاسا للفوارق يف مستوى تنميتها
املتق ِّدمة والبلدان النامية
ً
تيس حصولها عىل التكنولوجيا الجديدة .واالستثامر
الصناعية ومدى ُّ
يف التكنولوجيا يساعد عىل استمرار منو اإلنتاجية وعىل االبتكار وتوفري
إمكانية تحقيق التنمية الصناعية املستدامة والشاملة للجميع.
متخصص ًة يف عام ،1985
ومنذ أن أصبحت اليونيدو وكال ًة
ِّ
تسهم شبكة مكاتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا التابعة لها يف
بالتوسط لعقد اتفاقات بشأن
الح ِّد من التفاوتات يف مستوى التنمية
ُّ
االستثامر والتكنولوجيا بني البلدان املتق ِّدمة صناع ًّيا والبلدان النامية
والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية .وته ِّيئ شبكة مكاتب اليونيدو
املتخصصة لرتويج االستثامر والتكنولوجيا ،بحكم وجودها يف عدد من
ِّ
فرصا للمستثمرين ومو ِّردي التكنولوجيا
البلدان اآلسيوية واألوروبيةً ،
للتع ُّرف عىل رشكاء محتملني ،كام تق ِّدم خدمات فريدة ملنظِّمي
املشاريع وللمؤسسات املعنية باألعامل التجارية .وتعمل هذه
املكاتب مع غرف التجارة ومنظِّمي املشاريع والوزارات الحكومية
واملجتمع املدين واملؤسسات األكادميية يف البلدان التي تستضيفها.
حض رؤسا ُء هذه املكاتب اجتام ًعا سنويًّا يف مقر اليونيدو من أجل
ويَ ُ
صوغ خطة عمل مشرتكة للسنوات القادمة.
مكتب طوكيو لرتويج االستثامر
استهل
َّ
ويف حزيران/يونيه،
ُ
والتكنولوجيا برنام ًجا استشاريًّا جدي ًدا بالتعاون مع وزارة االقتصاد

والتجارة والصناعة يف اليابان من أجل مساعدة أوساط األعامل
التجارية يف إثيوبيا والجزائر وموزامبيق عىل اجتذاب استثامرات
دعم للتنمية الصناعية
وتكنولوجيا خرضاء ومسؤولة من اليابان ً
املستدامة والنمو االقتصادي املستدام .ويستفيد هذا الربنامج من
الدراية العملية والخربة الفنية املوجودة لدى مكتب طوكيو لرتويج
االستثامر والتكنولوجيا يف توسيع نطاق خدماته وتدعيم قدرته عىل
تقديم الخدمات لصالح تلك البلدان الثالثة .وشارك مكتب طوكيو
مشارك ًة ف َّعال ًة يف تنظيم “تيكاد ”5-يف متوز/يوليه ،كام َعقَد حلق ًة
دراسي ًة حول ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف أفريقيا ،بالتعاون مع
هيئة التجارة الخارجية اليابانية.
مكتب البحرين لرتويج االستثامر والتكنولوجيا
واشرتك
ُ
يف تنظيم حلقة عمل حول توفري بيئة مواتية لتنظيم املشاريع
وللتنمية االقتصادية من خالل االبتكار وترصيف الشؤون
الحكومية إلكرتون ًّيا ،ضمن إطار منتدى لألمم املتحدة بشأن
الخدمة العامةُ ،عقد يف حزيران/يونيه .وجاء انعقاد هذا املنتدى
عقب االحتفال يف املنامة بيوم األمم املتحدة للخدمة العامة،
الذي يحتفي مبا للخدمة العامة من فائدة للمجتمع املحيل ويُربز
إسهامها يف عملية التنمية ويعرتف بقيمة العمل الذي يقوم به
الشباب عىل االنخراط املستديم
موظفو الخدمة العامة ،ويش ِّجع
َ
يف السلك الوظيفي للقطاع العام .وكان أسلوب الحياة األخرض هو
شعار جناح اليونيدو يف معرض البحرين الدويل للحدائق ،الذي
يُنظَّم سنويًّا يف آذار/مارس تحت رعاية ملك البحرين ،والذي
اشرتك يف تنظيمه مكتب البحرين لرتويج االستثامر والتكنولوجيا
بالتعاون مع املبادرة الوطنية للتنمية الزراعية .وأوىص ال َح َدثُ
بجعل البيئة والتنمية االقتصادية أكرث استدام ًة من خالل الحوار
السياسايت ،كام َر َّوج الستخدام تكنولوجيات وأساليب استثامر
مبتكرة من أجل تخضري الصناعة.
مكتب إيطاليا لرتويج االستثامر والتكنولوجيا،
ونظَّم
ُ
بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية اإليطالية ،االجتام َع الثالثَ
للجنة التوجيهية للمرشوع املعنون “تعزيز االستثامرات يف العراق
من خالل تنمية املناطق الصناعية” .و ُعقد االجتامع يف مقر وزارة
الشؤون الخارجية اإليطالية ،وحرضه نظراء رفيعو املستوى من
املؤسسات العراقية وممثِّلون من البرصة وكردستان والنجف
وسفارة العراق يف إيطاليا وخرباء اليونيدو املشاركون يف املرشوع
وفرقة العمل املعنية بالعراق ،التابعة لهيئة التنمية اإليطالية،
واملنظامت املانحة للمرشوع .وعىل مدى السنوات العرش املاضية،
عملت اليونيدو وهيئة التنمية اإليطالية م ًعا عىل تدعيم املهارات
التقنية واإلدارية يف معامل الدباغة اإلثيوبية وعىل تنمية املنشآت

الصغرية واملتوسطة ودعم معهد تطوير صناعة الجلود يف البلد.
ويف أيار/مايو ،ساعد مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا الكائن
يف إيطاليا عىل تنظيم ملتقى لرجال األعامل اإلثيوبيني واإليطاليني
ترأَّسه وزير الصناعة اإلثيويب ،أبر َز ما يف قطاع الجلود وقطاعات
أخرى من فرص اقتصادية وتجارية.
مكتب جمهورية كوريا لرتويج االستثامر والتكنولوجيا
وقام
ُ
بدور طليعي يف إقامة رشاكة بني اليونيدو ووكالة ترويج التجارة
واالستثامر يف ذلك البلد ،أُبرمت يف فيينا يف آذار/مارس .وهذا
االتفاق مي ِّهد السبيل لتعاون مستقبيل بشأن برامج ومشاريع
مشرتكة وأنشطة أخرى تتوافق مع أولويات اليونيدو املواضيعية،
وخصوصا يف مجاالت مثل ترويج التصدير واالستثامر وتسهيل
ً
التجارة والشؤون اللوجستية.
وأثناء معرض شنغهاي الدويل األول للتكنولوجيا ،الذي
نُظِّم يف أيار/مايو ،ساعد مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا
الكائن يف الصني عىل تنظيم يوم لليونيدو وق َّدم الدعم لحلقات
عمل مختلفة .وأَبر َز يوم اليونيدو دور التكنولوجيا بصفتها
العنرص املحوري يف التنمية الصناعية املستدامة.
وأَنجز مرك ُز اليونيدو للتعاون الصناعي الدويل ،الكائن
يف موسكو ،مرشو ًعا لتحديث مامرسات مو ِّردي األغذية الروس،
بالتعاون مع مجموعة  .METROوقد متكَّن املو ِّردون املشاركون
يف املرشوع من تحسني درجة امتثالهم للمعايري الدولية املتعلقة
بنوعية املنتجات الغذائية وسالمتها تحسي ًنا ملحوظًا ،إذ اجتاز
 71يف املائة منهم التقيي َم الختامي.
وميثِّل املرك ُز الدويل للنهوض بتكنولوجيا الصناعة التحويلية،
الذي أُنشئ بالتعاون مع حكومة الهند يف عام  1999من أجل
تشجيع التكنولوجيات واالبتكارات الخاصة بالصناعة التحويلية
ورصد االتجاهات التكنولوجية ،واح ًدا من تسعة مراكز دولية لشؤون
التكنولوجيا تابعة لليونيدو .وأثناء السنة ،واصل ذلك املركز تنفيذ
صناعتي ال ُعدد املكَنيَّة
ثالثة برامج يف الهند تتعلق بالتكنولوجيا يف
ْ
والسباكة ،وكذلك االرتقاء بالرشكات العاملة يف ميدان الصناعة
التحويلية املتعلقة باللدائن .ووفَّرت اليونيدو تدري ًبا يف مجال حقوق
امللكية الفكرية ،وأَجرت تدقيقات يف َ 13وحد ًة يف قطاع ال ُعدد
املكَن َّية وست َوحدات يف قطاع اللدائن .و ُعقدت يف بلغوم ،الهند ،يف
نهاية كانون األول/ديسمرب حلقة عمل حول حقوق امللكية الفكرية
يف صناعة السباكة واملؤسسات األكادميية املعنية بها .ونُظِّمت يف
مقر املركز الدويل يف بانغالور ،الهند ،يف متوز/يوليه دورة تدريبية
مشابهة لعلامء من املعهد املركزي لتكنولوجيا الصناعة التحويلية.
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ويف أيار/مايو ،أصدر ذلك املركز الدويل التابع لليونيدو كُت ِّي ًبا جدي ًدا
عن التكنولوجيات الصناعية الخرضاء يف قطاعات ال ُعدد املكَن َّية
واللدائن واملسابك ،تَض َّمن دراسات حالة وكان عنوانه “Green
( ”Shoots–Manufacturing turning a new leafأغصان يافعة
خرضاء – الصناعة التحويلية تَقلِب ورق ًة جديدةً).
ظل هو موضع االهتامم
ومع أ َّن نقل التكنولوجيا وتطويرها َّ
ُ
الرئييس يف حافظة مشاريع اليونيدو املتعلقة بالتكنولوجيا ،فقد أويل
اهتامم متزايد لالبتكار والتكنولوجيات الناشئة ،مثل التكنولوجيا
َجسد هذا يف إنشاء اليونيدو،
األحيائية والتكنولوجيا النانوية .وت َّ
يف السنة املاضية ،املرك َز الدويل للتكنولوجيا النانوية يف طهران.
وقد ساعدت مشاركة املركز النشطة يف عدد من املؤمترات الكربى
املعنية باملياه واملياه العادمة والتكنولوجيا النانوية ،مبا فيها املؤمتر
املعني باملسائل األخالقية املستج َّدة يف ميدان العلوم والتكنولوجيا،
الذي نظَّمته منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة يف
براتيسالفا يف أيار/مايو ،عىل موا َءمة أنشطته مع أولويات الجهات
الوطنية والدولية ذات املصلحة.

األعامل التجارية الزراعية
برنامج اليونيدو الخاص باألعامل التجارية الزراعية وتنمية
يهدف
ُ
قدرات تنظيم املشاريع إىل تعزيز فرص العمل التجاري املستدام
والشامل للجميع لصالح فقراء األرياف من خالل تنمية األعامل
التجارية الزراعية وقدرات تنظيم املشاريع .كام يهدف إىل إضافة
قيمة للسلع الزراعية يف مختلف حلقات سلسلة القيمة التي تربط
بني مق ِّدمي املدخَالت واملزارعني والتجار واملج ِّهزين ومق ِّدمي
الخدمات اللوجستية واملوزِّعني والبائعني بالتجزئة.
وضمن إطار مبادرة تنمية األعامل التجارية الزراعية
والصناعات الزراعية األفريقية (“ ،)”3ADIالتي اعتُمدت
قبل ثالث سنوات يف نيجرييا ،تعاونت اليونيدو مع منظمة
األمم املتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) عىل دعم جامعة رشق
أفريقيا يف برنامجها املتعلق بتنمية املنشآت التجارية الزراعية
والصناعات الزراعية ،الذي يشمل أوغندا وبوروندي وجمهورية
تنزانيا املتحدة ورواندا وكينيا .واشرتكت الفاو واليونيدو يف دعم
األنشطة الرامية إىل تنمية سالسل القيمة يف بوركينا فاسو وجزر
القمر وجمهورية تنزانيا املتحدة وجمهورية الكونغو الدميقراطية
ورواندا والسودان وسرياليون وغانا وليربيا ومدغشقر ونيجرييا،
إذ نَظَّمتا م ًعا حلقة عمل حول ترويج االستثامر يف مجال األعامل
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مصنع لتجهيز الحليب يف جمهورية تنزانيا املتحدة.

التجارية الزراعيةُ ،عقدت يف ترشين األول/أكتوبر .وكان عق ُد
حلقة العمل املشرتكة بني اليونيدو والفاو هذه مخطَّطًا له
ضمن سياق مبادرة “ ”3ADIوبرامج شبكة اليونيدو لهيئات
ترويج االستثامر يف أفريقيا ،اللتني توليان اهتام ًما شدي ًدا لرتويج
االستثامر يف قطاع األعامل التجارية الزراعية.
ومث َّة مساعدة جارية لصناعة التعبئة والتغليف يف لبنان أعطت
نتائج إيجابي ًة أثناء السنة .وساعد املرك ُز اللبنا ُّين للتغليف (“ليبان
َ
ُ
باك”) ،الذي أنشئ يف عام  2008بدعم من اليونيدو ،عىل تحسني
عمليات التغليف والوسم يف  80رشك ًة لبناني ًة عىل االمتثال للمعايري
مم أ َّدى إىل زيادة املبيعات والصادرات .وينظِّم
القياسية الدوليةَّ ،
مرك ُز “ليبان باك” مسابق ًة للطلبة تُق ِّدم جوائ َز ألفضل تصاميم التغليف
األبواب للعمل يف صناعة التعبئة
مم يفتح أمامهم
(“ستار باك”) ِّ
َ
مهم يف السنة
والتغليف مستقبالً .ومتثِّل مسابقة “ستار باك” َمعل ًَم ًّ
الدراسية للطلبة الجامعيني يف لبنان والبلدان املجاورة .ويف حزيران/
يونيه ،نظَّمت اليونيدو حلقة عمل حول تكنولوجيا التعبئة والتغليف
يف رواندا عقب إبرام مذكِّرة تفاهم بني اليونيدو ورشكة ،Ipack-Ima
التي هي أبرز الرشكات اإليطالية العاملة يف تنظيم املعارض لصناعة
تكنولوجيا التجهيز والتعبئة والتغليف .و ُعقدت يف َع َّمن حلقة عمل
السبيل أمام إنشاء
َ
مشابهة من أجل استحداث مرشوع جديد مي ِّهد
مركز للتعبئة والتغليف يف األردن .وسوف تشرتك اليونيدو مع جامعة
رشق أفريقيا ورشكة  Ipack-Imaيف تنظيم معرض كبري لصناعات
التجهيز والتعبئة والتغليف ،يُعقَد يف نريويب يف أيلول/سبتمرب .2014
وعقب النجاح املح َرز يف إنجاز مرشوع يف تيمور-ليشتي
لتطوير قطاع البامبوَ ،سلَّمت اليونيدو إىل الحكومة مرك َز تنمية
املهارات املعني بالبامبو ،املج َّهز حديثًا .وقد نشأ املركز املعني
بالبامبو كوحدة صناعية إلنتاج ألواح “الالمينات” املصنوعة من

البامبو وغريها من منتجاته ،وكمركز للعرض اإليضاحي لتكنولوجيات
صناعية مجدية لتجهيز البامبو ،يق ِّدم دورات للتدريب وتنمية
املهارات ملتم ِّرنني من جميع أنحاء البلد.
وتقوم اليونيدو بصوغ خطط عامة إلنشاء ست مناطق لتجهيز
تحليل سالسل
َ
املحاصيل الغذائية األساسية يف نيجرييا .وهي تشمل
القيمة ،وخط ًة عمراني ًة الستخدام األرايض ،وخط ًة خاص ًة بالبنى
مؤسس ًّيا مستدا ًما ،وإطا ًرا قانون ًّيا وإداريًّا ،وخطة
التحتية ،وهيكالً َّ
تنفيذ ُممر َحلة لخدمة الجهات املعنية واملستثمرين ورشكاء املرشوع.
وهذا املرشوع مم َّول ذاتيًّا ،وميثِّل سن ًدا لخطة التح ُّول الزراعي الجديدة
للبلد .وسيقوم البنك الدويل ومرصف التنمية األفريقي باالستثامر يف
مناطق تجهيز املحاصيل الغذائية األساسية هذه.
وشارك ما يزيد عىل  100شخص من صانعي اآلالت الزراعية
واملسؤولني الحكوميني وغريهم من قادة الصناعة يف مؤمتر قمة
التحالف العاملي لصانعي املع َّدات الزراعية ( ،)Agrievolutionالذي
ُعقد يف نيودلهي يف كانون األول/ديسمرب للنظر يف املسائل املتعلقة
باألمن الغذايئ العاملي وصناعة اآلالت الزراعية .وطرحت اليونيدو
قضية تعزيز مكننة املزارع كسبيل للح ِّد من الفقر ولزيادة الدخل
ومتوسط العمر املتوقَّع ،ولتحسني االستفادة من رأس املال البرشي.
ِّ
وشهدت السن ُة املستع َرض ُة إنجازًا ناج ًحا ملرشوع يف السودان
يهدف إىل تنمية قدرات املجتمعات املحلية الريفية التي تعتمد
عىل صيد األسامك يف والية البحر األحمر (انظر الفصل  .)2وحقَّق
املرشوع نتائج منها إنشاء تعاونيات لصيد األسامك وزيادة إيرادات
أعضاء التعاونيات وبناء ثالثة أرصفة جديدة لتجميع حصيلة الصيد
َمس
وما يرتبط بتلك األرصفة من منشآت .كام أنشأ املرشو ُع خ َ
مم أ َّدى أيضً ا إىل
رابطات ملنشآت تجارية صغرية ،تض ُّم  533امرأةًَّ ،
زيادة دخولهن وتيسري اندماجهن يف االقتصادات املحلية .ويُق َّدر عدد
األشخاص الذين استفادوا مبارشة من هذا املرشوع ،الذي كان مدعو ًما
شخصا؛ كام استفاد منه بصورة غري
من حكومة كندا ،بنحو ً 1 570
شخصا .وكانت كندا هي البلد املضيف للمؤمتر
مبارشة نحو ً 6 280
العاملي لألطعمة البحرية لعام  ،2013الذي افتَتح أعامله يف سانت
جونز ،بوالية نيوفاوندالند ،يف أيلول/سبتمرب تحت شعار “حلول مبتكرة
لتح ِّديات عاملية” .وقد نَظَّمت املؤمت َر الرابط ُة الدولية ملفتِّيش األسامك،
بدعم من اليونيدو والفاو وعدد من الجهات الراعية التجارية.

متتلك إثيوبيا إحدى أكرب ثروات العامل من األبقار واألغنام واملاعز،
إذ يبلغ تعدادها  90مليون رأس ،كام تتمتَّع جلو ُد ِخرافها التي
تَرعى يف املرتفعات الجبلية وجلود ماعزها األصلية من نوع “”Bati
بسمعة دولية ط ِّيبة .وبنا ًء عىل طلب الحكومة ،أَع َّدت اليونيدو
مخطَّطًا أ َّوليًّا لربنامج يهدف إىل االرتقاء بصناعة الجلود واملنتجات
هل تنفيذه يف عام  2009بدعم من حكومة إيطاليا.
الجلدية ،استُ َّ
ونتيج ًة لهذا املرشوع ،زادت القيم ُة اإلجاملي ُة لصادرات إثيوبيا من
الجلود واملنتجات الجلدية إىل الضعفني تقري ًبا يف السنوات الست
املاضية .وحدث تَح ُّو ٌل عن تصدير املادة الخام نحو تصدير الجلود
املج َّهزة واألحذية والسلع الجلدية .ومث َّة صانعو أحذية أجانب ،مثل
رشكة  ARAاألملانية ورشكة  GEOXاإليطالية ورشكة Hua Jian
 Industrial Holdingsالصينية ،كانوا قد تع َّهدوا يف اآلونة األخرية
باستثامر  2بليون دوالر أمرييك وبتوفري  100 000فرصة عمل يف
السنوات العرش القادمة ،ورشعوا يف عمليات التعاقد من الباطن يف
إثيوبيا .وميثِّل اعتامد مرافق املختربات من جانب هيئة االعتامد
الوطنية لجنوب أفريقيا ،واستحداث نظام جديد لتخطيط موارد
املنشآت ،وتطبيق نهج اليونيدو الخاص بتنمية التج ُّمعات،
واستحداث عالمة تجارية جديدة هي “Taytu-Made in
 ،”Ethiopiaبعضً ا من سامت هذا الربنامج الذي سيمكِّن إثيوبيا من
بيع أحذيتها ومنتجاتها الجلدية يف أرقى األسواق يف مختلف أنحاء
حسن مصادر رزق
العامل .وقد َولَّد املرشو ُع  5 000فرصة عملَّ ،
مم َّ
املجتمعات املحلية.

وقد اضطُ َّرت جيبويت ،التي تعاين أصالً من ارتفاع نسبة
البطالة عىل الصعيد الوطني ،إىل استيعاب نحو  21 000الجئ من
البلدان املجاورة .ومث َّة دراسات قامت بها اليونيدو مؤ َّخ ًرا بشأن
قطا َع ْي امللح وصيد األسامك ،وهام املجاالن اللذان ينحو الالجئون
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إىل البحث عن عمل فيهام ،أفضت إىل مرشوع مقرتح لتدعيم
قدرات الالجئني وسائر الفئات املستض َعفة ،بتزويدهم باملهارات
والتكنولوجيات والتدريب الالزم للعمل يف قطا َع ْي امللح وصيد
األسامك .وأفىض تنظيم برامج تدريبية مالمئة للظروف املحلية
وذات تَو ُّجه سوقي ،واستخدام تكنولوجيات ومامرسات صناعية
شخصا من العاطلني عن
يقل عن 750
محسنة ،إىل متكني ما ال ُّ
ً
َّ
العمل وغريهم من املستض َعفني يف الصومال املجاورة من تطوير
مهاراتهم التقنية واملهنية.
ويف جمهورية بوليفيا املتع ِّددة القوميات ،تولَّت اليونيدو
قياد َة العنرص املتعلق بالصناعة الزراعية من برنامج متع ِّدد
الوكاالت م َّدته ثالث سنوات يتعلق بالتغذية واألمن الغذايئ ومي ِّوله
صندوق تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف إسبانيا .ويف إطار
هذا الربنامج ،أُنشئت مصانع أهلية صغرية لتجهيز األغذية وجرى
تدريب املزارعني عىل إدارة املنشآت وعىل مامرسات صناعية ج ِّيدة
متكِّنهم من االمتثال للمعايري املتعلقة بسالمة األغذية وبالقيمة
الغذائية .وهذه املصانع ،التي ُص ِّممت وشُ غِّلت بطريقة بسيطة
ولك ْن ِح َرف َّية ،تزيد من عائدات املحاصيل وتوفِّر إمدادات مأمونة
ومغذِّية لربامج تغذية طالَّب املدارس البلدية.
ومن خالل اليونيدو ،اكتسب مزارعو الكاكاو الفقراء يف
مقاطعة شامل األطلنطي املستقلَّة ذات ًّيا يف نيكاراغوا ما يحتاجون
إليه من مهارات إلنشاء مزارع كاكاو جديدة يُستخ َدم فيها نظام
إدارة األحراج الزراعية .وسوف ينتقل املرشوع اآلن إىل إنشاء وحدات
تجهيز أ َّويل يديرها املجتمع املحيل لتخمري الكاكاو وتجفيفها وفقًا
إلجراءات ضبط النوعية ،من أجل االمتثال ملعايري النوعية مع تلقِّي
دعم تقني ومتويل من املشرتين املستدميني .ويركِّز املرشوع عىل
بناء القدرات التقنية واإلدارية ملزارعني مختارين من أجل إنشاء
وتشغيل وحدات تجهيز أوىل مملوكة للمجتمعات املحلية.

التنمية الريفية
يعيش يف املناطق الريفية نحو  75يف املائة من فقراء العامل ،وهذه
نسبة مذهلة .ومع ذلك ،ال تزال السياسات واملوارد منحازة لصالح
التنمية الحرضية .لذا ،فإ َّن تسخري ما لدى املناطق الريفية من إمكانات
مجال اإلنتاجية وتنظيم املشاريع أمر ال غنى عنه يف الجهود
يف َ ْ
الرامية إىل تحقيق منو اقتصادي وطيد وإىل االرتقاء بالناس فوق خط
الفقر .وهذا هو التح ِّدي املشار إليه يف النرشة املعنونة “Promoting
”Livelihood Security by Adding Value to Local Resources
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تدريس مهارات تنظيم املشاريع للقرويني يف منطقة ساليام مبالوي.

(تعزيز أمن مصادر الرزق بإضافة قيمة إىل املوارد املحلية) التي
صدرت يف نيسان/أبريل .ويتو َّجه نهج اليونيدو يف التنمية الريفية
نحو استحداث سالسل قيمة محابية للفقراء وتنمية قدرتهم عىل
تنظيم املشاريع وتزويدهم بالتدريب املهني والتقني واستحداث
صناعات مبتكرة وتعزيز األمن البرشي من خالل تحسني مصادر
خاصا للمشاريع
الرزق وتوفري فرص عمل .كام يويل اهتام ًما ًّ
املص َّممة يف املقام األول لصالح النساء أو الشباب أو النازحني.
وكان إلقا ُء نظرات متف ِّحصة عىل مسألة تنمية املنشآت الريفية
هو املوضوع الرئييس الجتامع فريق خرباء ُعقد يف فيينا يف ترشين
األول/أكتوبر ،وركَّز عىل استكشاف سبل جديدة لتشجيع االبتكار يف
املناطق الريفية للبلدان النامية .واستبان هذا االجتامع ،الذي اشرتك
كل من اليونيدو ومركز بحوث التنمية التابع لجامعة
يف تنظيمه ٌّ
املوارد الطبيعية وعلوم الحياة يف فيينا ووكالة  GOALالدولية املعنية
بالشؤون اإلنسانية ،ما يوجد يف األرياف من عوامل دافعة لألنشطة
االبتكارية من شأنها أن تساعد عىل فهم ديناميات التط ُّور املحلية،
وأصدر توصيات لتحسني تصميم مشاريع التنمية الريفية.
ومث َّة مرشوع لليونيدو أُنجز يف نهاية السنة وغ ََّي أحوال
الحياة يف  25مجتم ًعا محليًّا ريفيًّا مه َّمشً ا يف وسط مالوي .فبعد أن
كانوا شبه ُمع َدمني عندا ابتداء املرشوع ،أصبحوا اآلن يكسبون نحو
 500دوالر شهريًّا ،ميكن توجيه جزء منها إىل املجتمع املحيل لدعم

قدرته عىل تنظيم املشاريع ،ولحاميته من الكوارث ،ولتوفري منافع
اجتامعية .فالكثري من القرويني مصابون بأمراض ُم ِ
عدية ،وكانوا
يعتمدون عىل املعونة اإلغاثية أو عىل التس ُّول .ومن السبل التي
ساعدت عىل دفع األُرس الريفية يف منطقة ساليام نحو مزيد من
االكتفاء الذايت تدري ُبهم عىل مهارات مهنية واألخذ بتكنولوجيات
مقتصدة يف استخدام اليد العاملة من أجل زيادة اإلنتاجية وتحسني
تغي
مستوى التغذية ونوعية الغذاء وات ِّخاذ تدابري للتقليل من آثار ُّ
املناخ إىل أدىن ح ٍّد ممكن.
وقطعت اليونيدو ،بدعم من حكومة كندا ،شوطًا طويالً صوب
تحسني أحوال األمن الغذايئ والتغذية يف رشق السودان .وكان الغرض
من مرشوع األمن الغذايئ املتكامل هو زيادة العائدات من خالل
مجال الزراعة وتربية املوايش ،وكذلك بتوفري فرص
تعزيز اإلنتاجية يف َ ْ
العمل ومشاركة املجتمعات املحلية يف التنمية االجتامعية واالقتصادية
ويف تخفيف ح َّدة النزاعات .ويُق َّدر عدد األُرس القروية التي ستنتفع
كسال بنحو  5 000أرسة ،كام سينتفع
مبارش ًة من هذا املرشوع يف والية َ
منه عىل نحو غري مبارش ،من خالل األنشطة املتصلة به ،أُرس كثرية
أخرى .وقامت اليونيدو بتدريب أكرث من  100مزارع عىل مامرسات
محسنة ،ودعمتهم بتوفري البذور الج ِّيدة وال ُع َدد وما يرتبط
زراعية َّ
بذلك من مدخالت .ومث َّة برنامج قيد التنفيذ يتعلق بإنشاء سلسلة
القيمة الخاصة بحبوب الصويا ،سوف يوفِّر فرص عمل للشباب،
خصوصا يف املناطق الزراعية الريفية ،من خالل أنشطة تضيف قيم ًة
ً
إىل حبوب الصويا .إذ إ َّن لزيت الصويا إمكانات تسويق هائلة يف
قطاع زيوت الطعام ،وكذلك يف مجال الوقود العضوي بصفته بديالً
أخرض للزيت األحفوري.

واملتوسطة
تطوير املنشآت الصغرية
ِّ
وتكوين كونسورتيومات التصدير
أُ ِع َّدت يف الفرتة  ،2003-2002مبساعدة من اليونيدو ،سياسة لتطوير
واملتوسطة يف جمهورية تنزانيا املتحدة .وبعد
املنشآت الصغرية
ِّ
تبي منها أ َّن املنطلقات األساسية
عرش سنوات ،أُجريت مراجعة َّ
لتلك السياسة ال تزال صالحة ،ولكن هناك تدابري سياساتية معيَّنة
تحتاج إىل تحسني .ويف حلقة عمل للجهات املعنية ،قادها األم ُني
الدائ ُم لوزارة الصناعة والتجارة ،أُكِّدت صحة املالحظات الواردة
يف املراجعة التي أجرتها اليونيدو .وتقوم اليونيدو بأعامل متابعة
تساعد فيها عىل إصالح عمليات التسجيل وإجراءاته .وانطالقًا من
روح التعاون فيام بني بلدان الجنوب ،سيكون مبقدور البلد أن

يستفيد من الخربة املكتسبة أثناء عملية مشابهة يف فييت نام ،حيث
يُتاح االطِّالع عىل املعلومات املس َّجلة عن ما يزيد عىل 809 000
منشأة ،مبا فيها نحو  165 000بيان مايل سنوي لرشكات قابضة،
لعامة الناس من خالل ب َّوابة النظام الوطني لتسجيل املنشآت
املبسطة ،أمكن للمنشآت يف
التجارية .ونتيج ًة إلجراءات التسجيل َّ
فييت نام تحقيق َوفْر يُق َّدر بنحو  12مليون دوالر أمرييك.
هل يف
ومث َّة برنامج كبري ،بقيمة قدرها  10ماليني يورو ،استُ َّ
وتتول اليونيدو فيه تنفيذ
أيلول/سبتمرب بتمويل من االتحاد األورويب َّ
العنرص املتعلق باملساعدة التقنية ،الذي تبلغ قيمته  2.2مليون يورو،
يهدف إىل تعزيز القدرة التنافسية يف الكامريون بنقل الدراية الفنية
إىل املؤسسات الوطنية وبتحسني إنتاجية املنشآت الصغرية واملتوسطة
يف البلد ونوعيتها .ويشمل برنامج تحسني القدرة التنافسية لالقتصاد
الكامريوين النهوض بالصناعة وإنشاء َمص ِفق للرشاكة والتعاقد من
الباطن وتدعيم البنى التحتية الخاصة بالنوعية وتدعيم االستخبارات
التجارية من أجل تعزيز القدرة التنافسية الصناعية .ويأيت هذا
الربنامج عقب برنامج تجريبي ،مم َّول من االتحاد األورويب ،أُنجز يف
عام  2012وكان يهدف إىل االرتقاء بالصناعة وتدعيم املرافق الخاصة
بالنوعية وتوحيد املقاييس.
ومث َّة مرشوع مشابه يجري تنفيذه يف الجمهورية العربية
السورية ويتعلق بسالسل القيمة يف صناعة النسيج والثياب ،حيث
تساعد اليونيدو عىل تحسني نوعية املنتجات وزيادة كميتها لألسواق
وخصوصا أسواق املنطقة االقتصادية األوروبية ،من
املحلية والدولية،
ً
يتول املرشو ُع تقيي َم اإلطار
أجل زيادة الربحية وفرص العمل .كام َّ
التنظيمي للتنمية الصناعية وإجراء استقصاء لخدمات تنمية األعامل
التجارية يَستند إليه يف تقديم طائفة من التوصيات لتدعيم بيئة
األعامل التجارية .وقُ ِّدم تدريب يف مجال االرتقاء الصناعية لـ 55خب ًريا
استشاريًّا وطن ًّيا ولثامنية جامعيني حديثي التخ ُّرج .وتعكف اليونيدو
حاليًّا عىل إنجاز أداة قامئة عىل تكنولوجيا املعلومات لتشخيص
املنشآت الصغرية واملتوسطة وتقييمها وقياس أدائها ،سيجري الحقًا
التحقُّق من جدواها من خالل اختبار ميداين.
وواصلت اليونيدو أثناء السنة تيسري وصول املنشآت
الصغرية واملتوسطة يف املنطقة العربية إىل سالسل القيمة الوطنية
واإلقليمية والعاملية .وساعدت اليونيدو ،بالتشارك مع املؤسسات
املعنية يف املنطقة ،عىل بناء قدرات من أجل الح ِّد من ر ِّد املنتجات،
خصوصا يف قطاع الصناعة الزراعية ،حيث تكون الشواغل املتعلقة
ً
بسالمة األغذية واستدامتها فائقة األهمية .ويف شامل أفريقيا،
ركَّزت اليونيدو عىل الفرص املتاحة للصناعات املحلية ليك تزيد من
تعاملها التجاري مع بلدان املنطقة االقتصادية األوروبية.
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بناء القدرة التنافسية
إ َّن القدرة التنافسية واالبتكار هام مفتاحا النمو والتط ُّور االقتصاديني.
ويُسهم برنامج اليونيدو لالرتقاء بالصناعة وتحديثها يف تحقيق النمو
االقتصادي للبلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية ،كام
يس ِّهل تكاملها اإلقليمي ،بتعزيز قدرة الصناعات املحلية عىل توليد
القيمة املضافة وتنويع االقتصاد وزيادة الصادرات وتوليد فرص
خصص االتحاد األورويب  10ماليني يورو لتوسيع أنشطة
العمل .وقد َّ
الربنامج ،مش َّج ًعا بنتائج برنامج تجريبي يف الكامريون .ومبقتىض
اتفاق أُبرم يف آب/أغسطس ،تقوم اليونيدو بتنفيذ العنرص املتعلق
باملساعدة التقنية من هذا الربنامج ،والذي يهدف إىل تحسني القدرة
التنافسية ملنتجي القطاع الخاص املحليني وإىل ترويج ثقافة مؤسسية
جديدة يف أوساط املنشآت التجارية املحلية.
وأُعلن يف موسكو يف أيلول/سبتمرب عن إصدار تقرير األداء
الصناعي التنافيس للفرتة  ،2013-2012املعنون “The Industrial
.”Competitiveness of Nations: Looking back, forging ahead
وهذا املنشور يقيس قدرة البلدان عىل إنتاج السلع املصنوعة
وتصديرها عىل نحو تنافيس ،ويُ ِّبي ما إذا كان التغيري الهيكيل
صوب قيمة مضافة عالية وقطاعات صناعية كثيفة االستيعاب
للتكنولوجيا قد حدث بالفعل ،كام يُ ِّبي تأثري اإلنتاج الصناعي للبلد
عىل السوق العاملية.
وت ُعاين كابو فريدي ،شأنها شأن سائر الدول ال ُج ُزرية
الصغرية ،من نقص يف فرص العمل املتاحة للشباب ،كام تفتقر
إىل قاعدة صناعية قادرة عىل املنافسة ،وكانت شديدة االعتامد
عىل التحويالت الخارجية واملعونة األجنبية .وقد أفضت اإلصالحات
التي أدخلتها الحكوم ُة لتحسني بيئة األعامل يف البلد إىل متكينه
من الصعود من املرتبة  149يف عام  2009إىل املرتبة  119يف عام
 ،2012يف تقرير البنك الدويل املعنون “ ،”Doing Businessالذي
يوفِّر مقاييس موضوعية للوائح النشاط التجاري للرشكات املحلية
يف  189اقتصا ًدا .وضمن إطار برنامج “أمم متحدة واحدة” لصالح
كابو فريدي ،ساعدت اليونيدو البل َد عىل استحداث قدرات لتنفيذ
اإلصالحات استنا ًدا إىل حوار مع القطاع الخاص واملجتمع املدين.
ومث َّة دراسة للمع ِّوقات التي تعرتض املنشآت التجارية أفضت إىل
صوغ خطة عمل ضمن إطار برنامج الحكومة الخاص بالقدرة
التنافسية .ويجري بالفعل ات ِّخاذ تدابري لتحسني ما تق ِّدمه الحكوم ُة
من خدمات للقطاع الخاص .كام تقوم اليونيدو بتحسني نوعية
القدرات االستشارية والتدريبية من أجل تلبية احتياجات املنشآت
الصغرية واملتوسطة .وبغية إعداد الشباب لحياتهم العملية املقبلة
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يف مجتمع يتَّسم بروح املبادرة الفردية ،يقوم البل ُد باستحداث
منهاج درايس يف مجال تنظيم املشاريع ل ُيد َّرس يف مرحلة التعليم
الثانوي ضمن إطار مرشوع أُق َّر يف ترشين الثاين/نوفمرب.
ومث َّة مرشوع آخر ُمص َّمم لتعزيز قدرة القطاع الخاص
التنافسية ،هو املرشوع املعنون “ ”Competing with Qualityيف
رصا يتعلق
موزامبيق ،املم َّول من االتحاد األورويب ،والذي يض ُّم عن ً
رصا آخر يتعلق بتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة.
بالنوعية وعن ً
فعىل الجانب املتعلق بالنوعية ،كان إنشاء مخترب القياس الجديد يف
زمبيتو ،الذي افتُتح يف أيلول/سبتمرب ،خطو ًة هام ًة صوب إنشاء نظام
متني للنوعية .أ َّما العنرص املتعلق باملنشآت الصغرية واملتوسطة
فيشمل تدريبًا يف مجال تنمية تلك املنشآت وصوغ السياسات يف
إرسائيل والربتغال وجمهورية تنزانيا املتحدة .وأَع َّدت اليونيدو أيضً ا
ورقات مفاهيمية تتناول سبل تدعيم املراكز االستشارية املعنية
باملنشآت ،كام أنشأت حاضنة أعامل للمنشآت الصغرية واملتوسطة.
وعىل مدى السنوات الثالث املاضية ،ساعدت اليونيدو عىل
تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصادرات غري التقليدية يف كوت
ديفوار .وضمن إطار املرحلة الثانية ملرشوع متع ِّدد الوكاالت مم َّول
من االتحاد األورويب ،أُسندت إىل اليونيدو مسؤولية تعزيز القدرة
التنافسية للمنشآت املص ِّدرة .ويف إطار سالسل القيمة الثالث
املستبانة – املنيهوت واملنسوجات وجوز الكاجو – أنشأت اليونيدو
كونسورتيومات تصدير ،وتساعد حاليًّا عىل االرتقاء باملعايري
الوطنية ليك تفي مبعايري أسواق التصدير ،كام تدعم عملية اعتامد
املختربات .ويركِّز املرشوع ،الذي هو اآلن يف مرحلته الختامية ،عىل
اعتامد املعايري وعىل إجراء دراسة عن إصدار شهادات للمنتجات
وعىل اعتامد املختربات.

بناء القدرات اإلنتاجية
اكتساب املهارات
الناس ،ال سيام الشباب ،عىل اكتساب مهارات تقنية
تساعد اليونيدو َ
ومهارات يف مجال تنظيم املشاريع كأساس للنمو والح ِّد من الفقر،
مع العمل عىل توفري بيئة أكرث مؤاتا ًة ملبادرات تنظيم املشاريع.
وقد أُجري أثناء السنة استقصاءان لتقييم ما لتدريس تنظيم
املشاريع من تأثري ،وذلك بالتعاون مع جامعتني برتغاليتني ،هام
جامعة  Beira Interiorيف كوفيليا وجامعة الربتغال الكاثوليكية يف

بورتو .وسوف ت ُعرض نتائج االستقصاءين أثناء مؤمتر عاملي بشأن
تنظيم املشاريع واالستدامة ،سينظِّمه معهد املنشآت الصغرية
وتنظيم املشاريع يف دبلن عام .2014
ويف أيار/مايو وحزيران/يونيهُ ،عقدت يف بورسا ،تركيا ،حلقة
عمل دولية حول التكنولوجيا األنظف يف صناعة تجهيز الجلود.
وإىل جانب اكتساب املشاركني معرف ًة نظري ًة بطرائق اإلنتاج
األنظف ،نُظِّمت لهم زيارات ملصانع الجلود ومعامل معالجتها،
وحرضوا دورات تدريب عىل األعامل املختربية .ويقوم أولئك
املشاركون حاليًّا بنقل ما اكتسبوه أثناء الحلقة من دراية ومهارات
إىل سائر املوظفني يف املدابغ التي يعملون فيها.

ويف متوز/يوليهُ ،عقد يف اليبتسيغ ،أملانيا ،مؤمتر للنظر
يف املخاطر والتح ِّديات التي تواجه أقل البلدان من ًّوا يف سعيها
الكتساب مهارات صناعية خرضاء من أجل التنمية املستدامة.
وكان الغرض من هذا املؤمتر ،الذي اشرتكت يف تنظيمه اليونيدو
والوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية يف أملانيا ورابطة
“ ،”WorldSkills Internationalهو زيادة إمكانية تشغيل الشباب
الذين يعيشون يف مناطق محرومة .وأعقبت املؤمتر مسابقة
 WorldSkillsلعام  ،2013حيث ق َّدم مئات من الشباب من
مختلف أنحاء العامل عروضً ا علني ًة للمهارات الخاصة مبهنهم،
واختربوا أنفسهم بالقياس إىل املعايري الدولية.
ومث َّة نهج جديد اعتمدته اليونيدو ،هو اإلطار املنهجي لتيسري
االبتكار والتطوير وتنظيم املشاريع للجميع .ويعالج هذا اإلطار
يصا لتلبية احتياجات البلدان األقل من ًّوا والبلدان
خص ً
املنهجي ،املص َّمم ِّ
املتوسطة الدخل ،التح ِّدي املتمثِّل يف بطالة الشباب وتحسني ظروفهم
يف عاملة نظامية .ومث َّة معلومات أخرى عن تنمية مهارات الشباب
ميكن العثور عليها يف الباب املتعلق بالشباب من هذا الفصل.

ضامن الجودة

تتناول الطبع ُة الثالث ُة من دليل اليونيدو الذي يحمل عنوان
“”UNIDO Trade Capacity-Building Resource Guide
(دليل اليونيدو املرجعي لبناء القدرات التجارية)  31وكال ًة متع ِّددة
األطراف وإقليمية ،منها خمسة مصارف تنمية إقليمية ،وهي تق ِّدم
معلومات إضافية عن ست آليات تعاون فيام بني الوكاالت.
وتتَّسم طبعة  2013برتكيز شديد عىل االتجاهات الدينامية
وخصوصا يف تكاليف التعامل التجاري ،وعىل منظور
املستج َّدة،
ً
محوره سالسل القيمة ،وعىل التعاون فيام بني بلدان الجنوب
والتعاون الثاليث ،وهي بذلك تزيد من جدواها يف مجال املساعدة
التقنية املتعلقة بالتجارة .ويُتوقَّع أن يفيض تصنيف أه ِّم خدمات
املساعدة التقنية الثنائية واملتع ِّددة األطراف إىل زيادة كبرية يف
نطاق شمول الدليل وإمكانات استخدامه .وتحتوي هذه الطبعة
عىل َملْ َمح جديد ،هو وجود أداة شبكية تفاعلية مز َّودة بوظائف
بحث (.)www.tcbresourceguide.org

أصدرت اليونيدو طبع ًة ثاني ًة للمنشور املعنون “Meeting
Standards, Winning Markets - Trade Standards Compliance
( ”Reportاإليفاء باملعايري ،كسب األسواق  -تقرير االمتثال
للمعايري التجارية) ،الذي يتناول ما متثِّله املعايري التجارية
ومتطلَّبات األسواق الدولية يف قطاع األغذية الزراعية من تح ِّديات
األسباب الكامن َة وراء الرفض
أمام البلدان النامية .ويحلِّل التقري ُر
َ
املتك ِّرر لصادرات البلدان النامية عند نقاط العبور الحدودية إىل
األسواق الدولية الكربى ،والتبعات املالية لحاالت الرفض هذه،
ال من جانب بلدان االتحاد األورويب والواليات املتحدة فحسب
بل ومن جانب أسرتاليا واليابان أيضً ا .ويعرض التقرير نتائج
استقصاء عن البنى التحتية الخاصة بالنوعية واستقصاء آخر عن
الثقة االمتثالية لدى الرشكات املشرتية ،ويوفِّر إرشادات سياساتية
ودعم بشأن ات ِّخاذ القرارات ملجموعة من َّوعة من الجهات املعنية،
ً
من أجل تسهيل التجارة “البارعة” وبناء القدرات االمتثالية ،مع
مساعدة البلدان النامية املص ِّدرة عىل كشف ومنع عدم االمتثال
الذي ميكن أن يؤث ِّر سلبًا عىل صادراتها.
وقد أفضت جهود املنظمة لفحص االمتثال للمعايري التجارية
عىل أساس إقليمي إىل نرش اليونيدو ،يف تعاون مع معهد االقتصادات
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النامية باملؤسسة اليابانية للتجارة الخارجية ،تقري ًرا عنوانه “Regional
”Trade Standards Compliance Report—East Asia 2013
(التقرير اإلقليمي عن االمتثال للمعايري التجارية – رشق آسيا.)2013 ،
ويق ِّدم هذا التقري ُر تحليالً مع َّمقًا لحاالت رفض واردات املنتجات
الغذائية الزراعية اآلتية من رشق آسيا يف األسواق الكربى ،كام يتض َّمن
مفصلة عن تح ِّديات االمتثال يف سالسل القيمة الخاصة
دراسات حالة َّ
باألغذية الزراعية يف الصني وفييت نام .وأُعلن عن إصدار التقرير يف
طوكيو يف أيلول/سبتمرب.
واليونيدو هي أح ُد الرشكاء العرشة املشرتكني بني الوكاالت
الذين يشكِّلون الشبكة املعنية بالقياس واالعتامد وتوحيد املقاييس،
التي تهدف إىل تيسري وصول البلدان النامية إىل األسواق من خالل
تنمية املجاالت الرئيسية للبنية التحتية الخاصة بالنوعية .وأَع َّدت
اليونيدو أثناء السنة وثيق ًة إرشاديةً ،عنوانها “Best Practices in
( ”Quality Infrastructure Developmentاملامرسات الفضىل يف
تنمية البنية التحتية الخاصة بالنوعية) ،ت ُِّبي إسهام البنية التحتية
الخاصة بالنوعية يف النمو االقتصادي والتجارة والح ِّد من الفقر.
وسوف تشرتك اليونيدو مع مركز التجارة الدولية ،املشرتك بني
األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية ،يف استضافة أمانة الشبكة يف
الفرتة .2015-2014
ونفَّذت اليونيدو ،تحت رعاية معهد تنمية القدرات ،برنام ًجا
تدريبيًّا إقليميًّا يف مجال بناء القدرات التجارية لصالح مق ِّرري
فهم
السياسات يف آسيا الوسطى .وأكسبت هذه الدور ُة املشاركني ً
أفضل لعمليات التكامل االقتصادي ،مثل إزالة الحواجز التجارية
أو تبسيط اإلجراءات واللوائح ،و َز َّودتهم باملهارات الالزمة ليك
يستكشفوا اسرتاتيجيات لتحسني القواعد والسياسات واإلجراءات
التجارية داخل بلدانهم .وتألَّف الربنامج ،الذي نُظِّم بدعم مايل من
وزارة االقتصاد البولندية ،من دورة تعلُّم عن بُعد مل َّدة خمسة أسابيع
يف آذار/مارس ونيسان/أبريل ،تلتها دورة ُمقيمة مل َّدة مثانية أيام يف
أيار/مايو ،عىل بحرية إيسيك-كول يف قريغيزستان .واستهدف الربنامج،
الذي ُعقد باللغة الروسية ،مشاركني من أوساط حكومية وصناعية
وتجارية .وشارك يف الدورة املعقودة عرب اإلنرتنت نحو  100مرشَّ ح،
ث َّم ُدعي املتسابقون الـ  26األكرث نجا ًحا إىل إيسيك-كول.
ويف حزيران/يونيه ،أبرمت اليونيدو واالتحاد األورويب اتفاقًا
بشأن مرشوع قيمته  12مليون يورو لتعزيز القدرة التنافسية
للصناعة النيجريية يف القطاع غري النفطي .وبدأت املرحلة االستهاللية
للمرشوع يف أيلول/سبتمرب .وسوف يساعد هذا املرشوع عىل صوغ
سياسة وطنية بشأن النوعية وعىل االرتقاء بالبنى التحتية للنوعية
يخص االعتامد والقياس وتقييم املطابقة للمعايري؛ وقد أُرشك
فيام ُّ
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القطا ُع الخاص مبارش ًة يف العنرص األخري .ويف سياق برنامج غرب
أفريقيا الخاص بالنوعية ،التقى يف توغو ،يف ترشين األول/أكتوبر،
خرباء من  15بل ًدا يف غرب أفريقيا للتحقُّق من صحة مخطَّط خاص
بالبنية التحتية للنوعية ،أُع َّد بدعم من اليونيدو .ويف جنوب القارة،
يجري صوغ مرشوع كبري جديد لصالح سوازيلند يهدف إىل جعل
الهيكل املؤسيس لهيئة املواصفات واملقاييس يف سوازيلند متوافقًا
مع املعايري الدولية.
وضمن إطار مرشوع جار لدعم املنظمة العربية للتنمية
الصناعية والتعدين ،نظَّمت اليونيدو سلسلة حلقات عمل إقليمية
من أجل التوعية مببادئ مامرسات الحوكمة الج ِّيدة يف مجال تنمية
البنية التحتية الوطنية للنوعية .والتقى يف الحلقة األوىل ،التي
ُعقدت يف القاهرة يف حزيران/يونيه ،ما يزيد عىل  70ممثِّالً للهيئات
الوطنية املعنية بتوحيد املقاييس والقياس والبنية التحتية للنوعية
والبحوث .وتلتها حلقتا عمل متشابهتان ُعقدتا يف الرباط يف أيلول/
سبتمرب ،ويف ديب يف ترشين األول/أكتوبر .وأفىض نجاح حلقات
العمل هذه إىل وضع مبادئ توجيهية بشأن مامرسات الحوكمة
الج ِّيدة من أجل تعزيز األنشطة املتعلقة بتوحيد املقاييس وتقييم
املطابقة والنوعية والقياس وما يتصل بها من أنشطة ،وكذلك التفقُّد
والتدقيق واالختبار وتوفري الخربات االستشارية والتدريب .وتح ِّدد
هذه املبادئ التوجيهية ،املتاحة باإلنكليزية والعربية والفرنسية،
السلوك الحريف األخالقي يف مجال البنية التحتية للنوعية ،وتتض َّمن
مبادئ توجيهية معرتف بها دول ًّيا بشأن سبل تفادي املامرسات غري
املقبولة وتصحيحها عند الرضورة.
وضمن إطار برنامج لبناء القدرات مم َّول من االتحاد
األورويب ،قيمته مليون دوالر ،لصالح وزارة الصناعة والتجارة يف
هايتي ،طُلب إىل اليونيدو أن تساعد عىل إنشاء مكتب هايتي
للمواصفات القياسية والقياس .وأُجري بالفعل تدريب مكثَّف
وأُنشئت لجان لتوحيد املواصفات الخاصة باملنتجات ذات األولوية.
وبعد املرحلة االستهاللية ،يُتوقَّع أن يستغرق تنفيذ املرشوع سنتني.
وأفضت الثقة يف اليونيدو إىل قيام بعثة األمم املتحدة لتحقيق
االستقرار يف هايتي بتمويل مخترب جديد للقياس .ويق ِّدم هذا
املخترب ،مدعو ًما بجهات مانحة جديدة ،منها املعهد األملاين لشؤون
القياس ( )Physikalisch-Technische Bundesanstaltوحكومة
الربازيل ،خدمات إىل الهيئات املعنية باملراقبة (القياسات املش َرتطة
قانونًا) وإىل الجهات الفاعلة اقتصاديًّا (القياسات الصناعية)
بهدف ضامن اإلنصاف يف املعامالت التجارية وضامن صحة الناس
وسالمتهم .وتستهدف اليونيدو االختصاصيات العامالت يف مجاالت
املواصفات القياسية والقياس وتقييم املطابقة والنوعية ضمن إطار

العنرص املتعلق ببناء القدرات من املرشوع ،فاشرتطت أن يكون
نصف املتد ِّربني عىل األقل من اإلناث.
وكانت مف َّوضية االتحاد األفريقي واليونيدو قد ات َّفقتا يف
عام  2011عىل إقامة رشاكة بينهام لترسيع تنفيذ الخطة األفريقية
لصنع املستحرضات الصيدالنية .وبعد سنتني ،أسندت املف َّوضية إىل
اليونيدو رسميًّا َمه َّمة تنسيق كونسورتيوم للرشكاء األساسيني من
أجل التبكري بتنفيذ خطة األعامل .ويف ترشين األول/أكتوبر ،أمىض
الكونسورتيوم أسبو ًعا يف غانا لالطِّالع عىل حالة الصحة العمومية
وللنظر يف الكيفية التي ميكن بها للصناعة أن تنتج عقاقري تفي
مبعايري األمان الدولية.

سالمة املستهلِك
إ َّن األمراض املرتبطة باألغذية تلحق الرضر مباليني األشخاص يف
جميع أنحاء العامل .وتفيد مصادر البنك الدويل بأ َّن  70يف املائة من
أقل البلدان من ًّوا ترتبط بتناول
وفيات األطفال دون س ِّن الخامسة يف ِّ
أغذية فاسدة بيولوجيًّا .ومع أ َّن سالمة األغذية تكتيس أهمي ًة بالغ ًة
لصحة الناس عىل نطاق العامل فهي تؤث ِّر أيضً ا عىل قدرة البلدان
النامية عىل تصدير منتجاتها الغذائية .وتقوم اليونيدو بدور نشط
يف الرشاكة العاملية لسالمة األغذية ،واستضافت يف ترشين األول/
أكتوبر االجتام َع األول للفريق العامل التقني (انظر الفصل .)2
كام أنشأت املنظم ُة َمر ِفقًا للتنبيه واالستجابة الرسيعة بشأن سالمة
األغذية ،يخدم األسواق املحلية واإلقليمية والدولية .وقد أُنشئ
املرفق عىل أساس تجريبي يف توغو وسرياليون وغامبيا وغانا وغينيا
ضمن إطار تعاون اليونيدو مع املديرية العامة لشؤون الصحة
وحامية املستهلك ،التابعة للمف َّوضية األوروبية .كام تق ِّدم اليونيدو
دعم لبلدان أخرى من أجل تدعيم الضوابط اإلصحاحية ألغراض
ً
التجارة الدولية واإلقليمية ،وكذلك إىل عدد من املنظامت اإلقليمية.
وت ُد َعم املرحلة التجريبية بت ُّربعات مق َّدمة من فنلندا والرنويج.

التنمية الشاملة للجميع
أكَّد إعال ُن ليام مج َّد ًدا الحاج َة إىل تدابري خاصة لدعم الفئات
التي أغفلتها متا ًما جهود مكافحة الفقر .ويق ِّدم هذا الباب عرضً ا
يصا لصالح الفئات
خص ً
لبعض مشاريع اليونيدو وبرامجها املو َّجهة ِّ
وأقل البلدان من ًّوا ،من
املستضعفة من املجتمع يف البلدان النامية ِّ
أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.

بتمويل من هيئة التنمية اإليطالية ،ساعدت اليونيدو بريو عىل
إقامة رشاكة لتشجيع تكوين كونسورتيومات َمنشأ من أجل تنمية
ريفية مستدامة.

إدماج املرأة يف التنمية الصناعية
مل تكتف اليونيدو بإبراز قضية إدماج املرأة يف التنمية الصناعية
كمسألة ذات أولوية يف معظم مشاريعها وبرامجها ،بل و َّجهت
عد ًدا من املبادرات ملنفعة املرأة حرصيًّا أو يف املقام األول .وتحتوي
الفقرات الواردة أدناه عىل بضعة أمثلة ،موزَّعة حسب املناطق،
لجهود اليونيدو التي تستهدف املرأة ،وإ ْن كان ميكن العثور عىل
أمثلة من هذا القبيل يف ِّ
كل أجزاء هذا التقرير السنوي.
فمشاريع اليونيدو ليست مص َّمم ًة إلدماج النساء بصورة
أكمل يف عملية التنمية الصناعية لبلدانهن فحسب ،بل تهدف أيضً ا
إىل ضامن أن تكون ظروف العمل وافي ًة مبعايري الصحة واألمان
وخالي ًة من التمييز بني الجنسني .وكان هذا أحد العنارص امله َّمة
يف مرشوع لتنمية القدرات التجارية يف بوروندي ،مم َّول من اإلطار
املتكامل املع َّزز والوكالة الرنويجية للتعاون اإلمنايئ ،ويهدف إىل
تدعيم قدرات البلد التجارية من خالل تعزيز االمتثال للمعايري
واللوائح الدولية .وأنجزت اليونيدو تحليالً وتوزي ًعا جنسانيني يف
جميع سالسل القيمة املختارة – النب والفواكه والخرضاوات –
للتأكُّد من مشاركة ح ٍّد أدىن من النساء يف منائط التدريب ،ويف
ينص مرشوع
منائط تدريب املد ِّربني عىل وجه الخصوص .وسوف ُّ
بوروندي عىل معايري طوعية ،منها مبدأ األجر الواحد عن العمل
الواحد ،الذي أق َّرته منظمة العمل الدولية ،واالمتثال للوائح الوطنية
التي تحمي املرأة الحامل والحديثة اإلنجاب.
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املشاريع .ويف السنغال ،مث َّة مرشوع لدعم الصناعات الثقافية يف
منطقتي توباكوتا ودلتا نهر سالوم ،ق َّدم مساعدات مالية وتقنية
ملا يزيد عىل  30رابط ًة نسائي ًة منخرط ًة يف تجهيز األسامك يف
املنطقتني املذكورتني.

شابَّات من جنوب السودان يكتسنب الدراية والخربة الالزمتني للحصول
عىل وسائل مستدامة لكسب الرزق ،بالعمل لحسابهن الشخيص أو بالعمل
يف القطاع الخاص.

و َعقدت اليونيدو ،ضمن إطار مرشوعها املعنون “Integration
and progress through protection and empowerment of
( ”displaced groups in South Sudanاالندماج والتق ُّدم من خالل
حامية الجامعات النازحة يف جنوب السودان ومتكينها) واملم َّول من
حكومة اليابان ،ثالث حلقات عمل يف مجال التصميم ،جرى فيها
تعليم املشاركني ،الذين كان ُمعظمهم من النساء ،عىل استعامل
آالت الخياطة ،وتشجيعهم عىل استخدام مواد قابلة إلعادة
التدوير – أكياس بالستيكية أو أقمشة وأوراق قدمية ،مثالً –
تجسد هوية البلد الثقافية .واآلن ،أصبح
إلنتاج مشغوالت أصيلة ِّ
املشاركون ،بعد أن ُز ِّودوا مبهارات ابتكارية جديدة يف تصميم
املنسوجات وكذلك بآلة خياطة ومواد كجزء من ُع َّدتهم االبتدائية،
ميتلكون املهارات الالزمة لتأسيس منشآتهم الخاصة .وضمن
إطار مرشوع آخر يف جنوب السودان ،أنشأت اليونيدو وحدة
تدريب متنقِّلة من أجل زيادة مشاركة النساء يف برامج التدريب
الخاصة بتنمية املهارات يف مناطق ناسري وأوالنغ وبانييكانغ .ويف
تقل نسبة النساء املنخرطات يف أنشطة
ناسري ،عىل سبيل املثالُّ ،
ُ
مد َّرة للدخل عن أربعة يف املائة؛ وغالبيتهن أ ِّميات ،وزهاء 75
يف املائة منهن أُ َّمهات عزباوات ويفتقرن إىل فرص التعليم .ويف
جمهورية الكونغو الدميقراطيةَ ،وفَّرت اليونيدو لـ  400من
ال َفالَّحات الريفيات تدري ًبا عىل مامرسات النظافة الشخصية
الج ِّيدة واملامرسات الصناعية الج ِّيدة وإدارة عمليات تنظيم

38

تقرير اليونيدو السنوي 2013

ومركز فاندميا للتدريب عىل املهارات النسائية ،الواقع يف قرية
توجريينغ ،غامبيا ،هو مرشوع لتنمية املجتمعات املحلية يهدف إىل
تحسني مستويات معيشة النساء من خالل التدريب عىل تنظيم
املشاريع .ومل يكن هذا املركز ،امل ُدار ذات ًّيا واملم َّول ذات ًّيا ،مربوطًا
بشبكة الكهرباء الوطنية ،وكان مضط ًّرا لالعتامد عىل مولِّد كهربايئ
للحصول عىل إمدادات محدودة من الكهرباء .وضمن إطار مرشوع
مشرتك بني اليونيدو ومرفق البيئة العاملية ،لتشجيع إنشاء شبكات
كهرباء صغرية ،قامئة عىل مصادر طاقة مستدامة ،تُستخ َدم ألغراض
إنتاجية يف أرياف غامبيا ،أصبح مركز فاندميا ال يتباهى بشبكته القامئة
بذاتها من الطاقة الشمسية والريحية فحسب بل ويبثُّ لدى نساء
غامبيا وعياً بحتمية االستعانة مبصادر الطاقة املتج ِّددة يف مواجهة
تغي املناخ ،كام يوفِّر تدري ًبا أ َّول ًّيا عىل مع َّدات الطاقة املتج ِّددة.
ُّ
ومث َّة مرشوع جديد ملساعدة نيجرييا عىل تحسني البنية
التحتية للنوعية يف قطاعات االقتصاد اإلنتاجية غري النفطية
من شأنه أن يسهم يف تحقيق إدارة مسؤولة جنسان ًّيا وأن ُيكِّن
النساء النيجرييات بتعزيز قدراتهن اإلنتاجية .وت ُجري اليونيدو
تحليالً جنسان ًّيا لتَ ُّبي الكيفية التي ميكن بها للمرشوع أن يسهم
يف متكني املرأة اقتصاديًّا وأن يُوث ِّق ما قد يرتتَّب عىل املرشوع من
آثار ضارة باملرأة.
ويف كثري من البلدان النامية ،تعمل النسا ُء تقليديًّا يف قطاع
الزراعة .وقد أنشأت اليونيدو ،يف سياق دعمها لسالسل القيمة
يف مجال البَستَنة يف مرص العلياَ ،وحدات فرز وتعبئة توفِّر فرص
عمل للنساء الريفيات القليالت املهارة .ومث َّة مشاريع لدعم سالسل
القيمة الزراعية يف املغرب (زيت األرغان والتني الشويك يف آيت
باعمران) وتونس (الهريسة وتني ِج َّبة والتني الشويك) ش َّجعت عىل
ظهور منظِّامت مشاريع ريفيات (انظر أيضً ا الفصل .)2
ومث َّة مرشوع لليونيدو يف لبنان يتعلق بتمكني املجتمعات
املحلية وتعزيز مصادر الرزق ساعد عىل ضامن االنتعاش االقتصادي
يف مناطق مختلفة ،بتوليد فرص للعمل وبالح ِّد من الفقر .و َمكَّن
املرشوع ما يزيد عىل  500امرأة من زيادة مساهمتهن يف دخل
أُرسهن ويف االقتصاد الوطني بتدعيم مهاراتهن الزراعية والتجارية.
ومن شأن املع َّدات الجديدة التي ُز ِّودت بها التعاونيات أن تساعد

رب الفاكهة وغريها من
منتجي الزيوت العطرية وزيت الزيتون و ُم َّ
املنتجات وأن توفِّر فرص عمل للنساء .وقد أفىض املرشوع حتى
اآلن إىل االرتقاء بـ 52منشأ ًة زراعي ًة صغري ًة ومتوسطةً ،وبذلك بلغ
عدد األُرس املنتفعة بدعم اليونيدو قرابة  1 200أُرسة.
وأُنجز يف نهاية السنة يف باكستان مرشوع إلدماج املرأة
يف صميم العمليات اإلنتاجية ،ساعد ما يزيد عىل  500امرأة من
املجتمعات الريفية وشبه الحرضية الفقرية عىل تكوين منشآت
صغرية أو تحسينها .وإىل جانب اكتساب دراية يف مجال إدارة
األعامل ،تلقَّت تلك النساء تدري ًبا يف مجال تقنيات اإلنتاج وتصميم
املنتجات واالبتكار يف أعامل الرخام والفسيفساء (املوزاييك)
واملجوهرات وأنسجة املفروشات املنزلية واألزياء .كام ساعد
ِ
ِ
ومؤسسات الدعم الخاصة عىل تدعيم
الجامعات املحلية
املرشو ُع
قدراتها التقنية وتلك املتعلقة بتنمية املنشآت .وأنشأت اليونيدو
مراكز لتنمية األعامل التجارية َوفَّرت للنساء ائتامنات من خالل
أول مرصف نسايئ يف باكستان.
وتُ َع ُّد بنغالديش حال ًّيا ثاين أكرب ُمص ِّدر للثياب يف العامل ،بعد
الصني .وتوفِّر صناعة النسيج والثياب الجاهزة يف البلد فرص عمل
لخمسة ماليني شخص 70 ،يف املائة منهم نساء .وقد أفىض االنهيار
املأساوي ملبنى أحد املصانع خارج مدينة داكا يف نيسان/أبريل،
شخصا حياتهم ،إىل تركيز اهتامم العامل عىل
حيث فقد 1 120
ً
ما هو سائد يف هذا القطاع من ظروف عمل قد تكون محفوف ًة
بالخطر .وضمن إطار العنرص املعنون “عمل أفضل يف صناعة
املنسوجات والثياب” – وهو العنرص الثالث يف برنامج اليونيدو
املعنون “عمل أفضل ومعايري أفضل” ،الذي أُطلق يف عام 2010
بدعم مايل من االتحاد األورويب والوكالة الرنويجية للتعاون اإلمنايئ،
تساعد اليونيدو الصناع َة عىل االستفادة من األسواق العاملية .ومنذ
بداية املرشوع ،ازدادت عائدات ذلك القطاع من  15بليون دوالر
إىل حجم حايل قدره  21.5بليون دوالر .ويف الوقت نفسه ،تسعى
اليونيدو ،جنبًا إىل جنب مع الجمعية األملانية للتعاون الدويل،
إىل تحسني اإلنتاجية وظروف العمل وإىل توسيع قطاع النسيج
والثياب يف بنغالديش من أجل توفري فرص عمل أفضل .وشمل
التق ُّدم املح َرز أثناء تلك السنة مساعدة  21رشك ًة عىل تحسني
النوعية واإلنتاجية؛ وإعداد  11منيطة تدريب رسيعة التأثري؛ و َعقد
ست حلقات دراسية؛ وصوغ خطة لتنمية التج ُّمعات من جانب
كلية لندن لألزياء ،بالتشاور مع الجهات ذات املصلحة؛ وتقديم
الدعم لثالثة معاهد بحث وتدريب لصالح قطاع املالبس والنسيج؛
وتوسيع نطاق اتفاق رشاكة بني وزارة املنسوجات والجوت ورابطة
بنغالديش ملصانع النسيج.

وضمن إطار مرشوعها املعنون “التغذية واألمن الغذايئ
لألرسة يف أفغانستان” ،املم َّول من صندوق تحقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية ،ق َّدمت اليونيدو تدريبًا للنساء يف مجال تجهيز
املحاصيل الزراعية وأنشأت مراكز تجهيز يف واليات بدخشان
وبامييان ودايكوندي وكابول ونَنغرهار ،تقوم بإدارتها تعاونيات
نسائية.
واتِّساقًا مع سياستها املتعلقة باملساواة بني الجنسني ،أجرت
اليونيدو استقصا ًء عن املسائل الجنسانية يف أوكرانيا لضامن أخذ
تلك املسائل يف االعتبار أثناء صوغ وتنفيذ مرشوع يهدف إىل تعزيز
موا َءمة واعتامد طرائق إنتاج أنظف وكفؤة يف استخدام املوارد،
من خالل إنشاء وتشغيل مركز لإلنتاج األنظف .ويويص تقرير
االستقصاء بسبل للتغلُّب عىل حاالت عدم التكافؤ الجنساين يف
املرشوع .كام ستواصل يف املستقبل مراعاة االعتبارات الجنسانية
لدى صوغ اسرتاتيجيات املركز الخاصة باإلنتاج األنظف.
وتلقَّت النسا ُء املشتغالتُ بالحرف اليدوية يف بنام وبريو
دعم من اليونيدو يف إطار مرشوعني م َّولهام صندوق تحقيق
ً
ُ
األهداف اإلمنائية لأللفية وأنجزا أثناء السنة .وركَّزت مساعدات
اليونيدو يف بريو عىل قطاع الحرف اليدوية وعىل بناء تج ُّمعات
صناعية ابتكارية يف أربع مناطق مختارة ،حيث تبلغ نسبة النساء
املشتغالت بالحرف اليدوية نحو  85يف املائة .ويف بنام ،ق َّدم
دعم لتنمية املنشآت الصغرى
املرشو ُع الذي استغرق ثالث سنوات ً
وخصوصا يف قطا َع ْي السياحة
املستدامة يف املناطق الريفية،
ً
وتجهيز املحاصيل الزراعية .واستهدف املرشو ُع إفاد َة األشخاص
وخصوصا جامعات السكان
الذين يعيشون تحت خط الفقر،
ً
األصليني يف واليات كوكليه وهرييرا وفرياغواس وتشريييك.
وعقب اجتامع الشبكة املشرتكة بني الوكاالت واملعنية
باملرأة واملساواة بني الجنسني ،الذي ُعقد يف نيويورك يف آذار/مارس،
دعت اليونيدو الشبك َة إىل املشاركة يف منتدى فيينا للطاقة ،الذي
مخصص
ُعقد يف أيار/مايو،
وخصوصا املشاركة يف حدث جانبي َّ
ً
ملسألة الطاقة ونوع الجنس .والتقى يف ذلك الحدث فريق مناقشة
يض ُّم اختصاصيني مامرسني وخرباء و ُم ِ
ناصين واصلوا النقاش حول
تعزيز دور املرأة القيادي ومتكينها يف قطاع الطاقة .وأفىض ذلك
الحدث إىل توافق عام يف اآلراء مفاده أ َّن إحداث تأثري مستدام
يف مجال الح ِّد من الفقر يستوجب أن تكون اسرتاتيجيات الطاقة
وسياساتها ومامرساتها مو َّجهة نحو متكني املرأة من حيث تعزيز
دورها القيادي ومعالجة العوائق أمام مشاركتها الكاملة والف َّعالة.
ومث َّة دليل تشغييل ت ُ ِع ُّده اليونيدو سوف يوفِّر إرشادات بشأن
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الكيفية التي ميكن بها ملشاريع الطاقة أن تعالج حاالت عدم
التكافؤ الجنساين املوجودة أو املحتملة معالج ًة منهجيةً.

متكني الشباب
يف السنوات السبع املاضية ،أفىض التزام بضامن امتالك الشباب يف
موزامبيق املهارات الالزمة لبدء أعاملهم التجارية الخاصة إىل نتائج
ممتازة .وضمن إطار مرشوع شبايب ،مم َّول من حكومة الرنويج،
أُضيفت مادة تنظيم املشاريع إىل مناهج  331مدرس ًة للصفوف
التاسع إىل الثاين عرش .وعندما أُنجز املرشوع يف نهاية السنة،
كان قد َد َّرب ُ 1 654معل ًِّم ،كام التحق بدراسة هذه املادة نحو
 500 000طالب .وقد أَدمجت وزارة التعليم والثقافة هذا الربنامج
مم يكفل إلرث اليونيدو أن
يف االسرتاتيجية التعليمية الوطنيةَّ ،
يرتك أث ًرا مستدميًا يف حياة الشباب يف موزامبيق.

نَظَّمت اليونيدو ،بالتعاون مع الوزارة االتحادية النيجريية للصناعة والتجارة
واالستثامر ،معرض أبوجا لتنظيم املشاريع وفرص العمل.

ويف إطار مرشوع مشابه أُنجز مؤ َّخ ًرا يف أنغوال بالتشارك
تي الربتغال وجمهورية كوريا ورشكة شيفرون للطاقة،
مع حكو َم ْ
أُدخل موضوع تنظيم املشاريع ،عىل أساس تجريبي ،ضمن مواضيع
الدراسة لـ 10 000طالب يف  45مدرس ًة يف تسع والياتَ ،د َّربت
منسقًا و 8مفتِّشني
اليونيدو ُ 150معل ًِّم و 40مو ِّج ًها تربويًّا وِّ 15
و 18موظفًا تعليم ًّيا عىل تدريس تنظيم املشاريع ،وأَ َع َّدت مناهج
دراسية ومعينات تعليمية ليك يق ُّرها مجلس الشؤون العلمية
الختبارها تجريب ًّيا .وحتى اآلن ،ت َخ َّرج  2 000شاب مكتسبني
مهارات يف مجال تنظيم املشاريع ،وستقوم الحكومة ،بنا ًء عىل
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نجاح الربنامج التجريبي ،باستحداث املنهج عىل النطاق الوطني،
ربا إىل  500 000طالب.
ليصل َّ
برنامج ملناهج تدريس تنظيم
ويف كابو فريدي ،أُطلق
ٌ
املشاريع عىل مستوى املدارس الثانوية ،مم َّول من حكومة الربتغال
واليونيدو .ويف رواندا ،أصبح هذا املوضوع ميثِّل جز ًءا إلزام ًّيا
من املنهاج الدرايس للمدارس الثانوية منذ عام  ،2010إِث َر نجاح
اليونيدو يف إنجاز مرشوعها املتعلق بتدريس تنظيم املشاريع (انظر
الفصل  .)2ويف كوت ديفوار ،شهدت السن ُة تَخ ُّرج  700طالب من
مركز للتدريب املهني كان قد ُج ِّدد و ُج ِّهز يف إطار مرشوع لليونيدو
استهدف توفري مهارات يف مجاالت امليكانيكا وتشغيل الفل َّزات
والتمديدات الصحية ِ
وحرفة البناء .ويبلغ عدد الطالب امللتحقني
حال ًّيا بهذه الدورات  1 546طال ًبا آخر.
ويف ترشين األول/أكتوبر ،نظَّمت اليونيدو ووزارة الرتبية
والثقافة يف موزامبيق مؤمت ًرا مل َّدة يومني تحت عنوان “تنمية
قدرات تنظيم املشاريع لدى الشباب :االستثامر يف األجيال املقبلة”،
جلب وفو ًدا من أنغوال وأوغندا وكابو فريدي ورواندا وكوت ديفوار
إىل مابوتو ليك تتقاسم تجاربها ومامرساتها الفضىل يف مجال تنمية
قدرات تنظيم املشاريع لدى الشباب .ويف حزيران/يونيه ،شهدت
أبوجا حدث ًا مشاب ًها .إذ نظَّمت اليونيدو ،بالتعاون مع الوزارة
االتحادية للصناعة والتجارة واالستثامر ،معرضً ا لتنظيم املشاريع
وتوفري العمل املستديم كان هو األول من نوعه يف نيجرييا .وحرض
هذا املعرض  1 228شابًّا وشابَّةً؛ كام نُظِّم يف الغوس معرض مشابه
شخصا .ونُظِّمت مسابقة لخطط
لتوفري األعامل حرضه 1 091
ً
األعامل ُعرضت فيها  189خط ًة وقُ ِّدمت جوائز ألفضل ثالث خطط.
وشارك يف برنامج اليونيدو املتع ِّدد الجهات ذات املصلحة
من أجل توفري عمل منتج والئق للشباب يف بلدان اتحاد نهر مانو –
شخصا من منظِّمي
سرياليون وغينيا وكوت ديفوار وليربيا – 24
ً
املشاريع الطموحني ،أُتيحت لهم فيه الفرصة لقضاء ثالثة أشهر يف
معهد فيلور للتكنولوجيا يف الهند ،حيث متكَّنوا من صوغ خطط
أعامل مجدية وقابلة للتمويل املرصيف وإقامة صالت مع منظِّمي
املشاريع الهنود يف القطاعات ذات الصلة واكتساب معارف واحتياز
تكنولوجيات مناسبة لتلبية االحتياجات الخاصة لبلدانهم.
وضمن إطار مرشو ٍع لليونيدو مم َّول من مرفق البيئة العاملية،
تدريب عىل تكنولوجيات
قُ ِّدم ملنظِّمي مشاريع شباب يف غامبيا
ٌ
وخصوصا استخدام الطاقة الشمسية والريحية يف
الطاقة املتج ِّددة،
ً
أنشطة تجارية ترتاوح من ض ِّخ املياه إىل صنع الصابون .ومث َّة مرشوع

التدريب ملزارعني من الشباب.
لتغويز الكتلة األحيائية يف بنن َوفَّر
َ
ويف إطار مرشو ٍع لتحسني كفاءة استخدام الطاقة الصناعية يف
جنوب أفريقيا ،تقوم اليونيدو بتدريب عدد من املهندسني الشباب
املشاركني يف برنامج التمرين الداخيل التابع للمركز الوطني لإلنتاج
األنظف يف جنوب أفريقيا عىل نظم إدارة الطاقة وعىل املسائل
املتعلقة بأ ْمثَلة نظم الطاقة.
ويف الدول العربية ،التي ازداد عدد السكان فيها منذ عام
 1970بنسبة تناهز ثالثة أضعاف ،من  128مليونًا إىل  362.5مليونًا،
أكرث من  60يف املائة منهم دون س ِّن الخامسة والعرشين ،ميثِّل
الحصول عىل عمل ُحل ًُم لكثري منهم .وزاد من تفاقم هذه املشكلة
ما شهدته املنطقة مؤ َّخ ًرا من اضطرابات سياسية.
وميثِّل متكني منظِّمي املشاريع الشباب وتوليد فرص عمل
للنساء مسأل ًة ذات أولوية يف برنامج اليونيدو لرتويج االستثامر يف
العراق .وتقوم مراكز تنمية املنشآت الواقعة يف بغداد وذي قار
البرصة وأربيل بتزويد الشباب باملهارات الالزمة لبدء مشاريعهم
التجارية الخاصة أو للعثور عىل فرص عمل مناسبة يف املنشآت
القامئة .ومث َّة مبادرة جديدة لليونيدو يف تونس تأمل يف توفري ما
يقل عن  1 600فرصة عمل للشباب يف مناطق ضعيفة األحوال،
ال ُّ
هي الكيف والقريوان والقرصين وسيدي بوزيد ،من خالل تنمية
قدرات تنظيم املشاريع وتنمية املنشآت .ومن شأن هذا املرشوع
الذي تبلغ تكاليفه  2.9مليون دوالر ،واملم َّول من حكومة إيطاليا
ووكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية ورشكة هيوليت باكارد
( ،)HPأن يع ِّزز قدرات املؤسسات اإلقليمية واملحلية املعنية بدعم
األعامل التجارية ومركز التدريب والجامعات ومعاهد التدريب
حض ما يزيد
يخص إنشاء املشاريع وتنميتها .إذ سيَ ُ
املهني فيام ُّ
عىل  1 000من منظِّمي املشاريع الطموحني حلقات دراسية يف
مجال تشجيع املنشآت ،كام سيخضع  800من منظِّمي املشاريع
الشباب للتدريب يف مجال إنشاء املشاريع .وإىل جانب ذلك،
سوف يحصل  8 400من منظِّمي املشاريع الشباب عىل أدوات
تكنولوجيا املعلومات الالزمة لتعزيز كفاءة منشآتهم ومن ِّوها من
خالل التدريب ضمن إطار مبادرة  HPالتعلُّمية لصالح منظِّمي
منصة HP LIFE
املشاريع ،إ َّما وج ًها لوجه وإ َّما من خالل َّ
للتدريب باالتصال الحاسويب املبارش .كام سيحصل  146منظِّ َم
مشاريعٍ آخر من املندرجني ضمن إطار مبادرة  ،HP LIFEوكذلك
 40من منظِّمي املشاريع البادئني ،عىل مشورة تجارية مبارشة
جانب كب ٌري من
من مد ِّربني معت َمدين لدى اليونيدو .وقد أُنجز
ٌ
العمل التأسييس لهذا املرشوع .وت َّم حتى اآلن اعتامد  16مد ِّربًا
عىل قامئة  ،HP LIFEوتدريب  255منظِّم مشاريع و 159طال ًبا

عمل جامعي يف دورة تدريب املد ِّربني يف إطار مبادرة  HP LIFEللتعلُّم
اإللكرتوين ،يف القريوان بتونس.

عىل  HP LIFEوج ًها لوجه ،كام التحق بدورة  HP LIFEللتعلُّم
اإللكرتوين ما يزيد عىل  3 000شاب تونيس.
محصن ًة
والبلدان األوروبية والدول املستقلَّة حديثًا ليست َّ
من التح ِّدي املتمثِّل يف بطالة الشباب الذي يواجهه الكثري من
األقل من ًّوا .ومث َّة مرشوع أُطلق يف آذار/مارس ،بدعم مايل
البلدان ِّ
من حكومة النمسا ،يساعد عىل توفري فرص عمل رضورية ج ًّدا
يف أرمينيا ،وهي بلد بلغت فيه نسبة البطالة لدى الشباب الذين
ترتاوح أعامرهم بني  15و 24سن ًة يف عام  2012زهاء  48.2يف
املائة بني النساء و 32.2يف املائة بني الرجال .واتِّساقًا مع أولويات
الحكومة والربنامج اإلطاري لترسيع تحقيق األهداف اإلمنائية
لأللفية ،سوف يساعد املرشوع  300شاب وشابة عىل إنشاء أو
تطوير أعامل تجارية ،بتوفري التدريب واملشورة يف مجال تنظيم
املشاريع .وميكن ملنظِّمي املشاريع الحديثي النشأة أن يق ِّدموا
طلبات إىل صندوق متج ِّدد املوارد أنشأه املرشوع ،ليك يحصلوا عىل
مخصص للمشاريع التي يقودها شباب .ويُتوقَّع لهذا
متويل ابتدايئ َّ
األقل لضامن التمويل ملنظِّمي
الصندوق أن يعمل مل َّدة  15سن ًة عىل ِّ
املشاريع املقبلني .وأثناء األشهر الثالثة األوىل لهذا املرشوع ،اختري
شخصا،
 29متد ِّربًا ،من أصل مق ِّدمي الطلبات البالغ عددهم 86
ً
بينام تلقَّى  10منظِّمي مشاريع شباب قروضً ا لتأسيس منشآت
تجارية أو لتوسيع منشآت قامئة .كام أَ ْجرت اليونيدو تحليالً قطاع ًّيا
إقليم ًّيا لتيسري البحوث السوقية.
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تقديم الدعم للبلدان الخارجة من أزمات
تشكِّل إعادة إدماج الالجئني تح ِّديًا يواجه كث ًريا من البلدان.
وهناك ع َّدة مشاريع لليونيدو مكَّنت الالجئني العائدين من
تطوير املهارات الالزمة للعثور عىل عمل وإعالة أُرسهم أو لبدء
مشاريعهم الخاصة وتحقيق االعتامد عىل النفس .وإىل جانب
توفري التدريب عىل مهارات تنظيم املشاريع واملهارات املهنية،
ِ
املؤسسات الرشيك َة عىل بناء قدراتها يف مجال
تساعد اليونيدو
التدريب عىل تنظيم املشاريع .ففي ليربيا ،مثالً ،تلقَّى  900الجئ
عائد تدري ًبا عىل مهارات تنظيم املشاريع واملهارات املهنية ،ومتكَّن
أكرث من نصفهم بالفعل من بدء مشاريعهم الخاصة أو عرثوا عىل
عمل .وساعدت اليونيدو عىل إدخال مناهج قامئة عىل الكفاءة
يف نظم التعليم والتدريب التقني املهني املوجودة يف البلد وعىل
إضفاء الطابع املؤسيس عىل تقديم املساعدة إىل الالجئني ،بالتعاون
مع املف َّوضية الليربية إلعادة الالجئني إىل وطنهم وإعادة توطينهم.
متويل هذا املرشوع.
وتولَّت حكوم ُة اليابان َ
وعىل مدى السنتني املاضيتني ،ساعدت اليونيدو حكوم َة
جمهورية الكونغو الدميقراطية يف جهودها الرامية إىل تدعيم
قطاعها املعني باألغذية الزراعية من أجل توليد فرص عمل
ُحسن أرزاق الناس وتساعد عىل
ومصادر دخل من شأنها أن ت ِّ
صون السلم .ويف مركز  CIVAKللتدريب ،الكائن يف كيمبييس
بوالية  ،Bas-Congoجرى تعليم ما يزيد عىل  1 500مستفيد،
معظمهم من النساء والشباب ،عىل طرائق أفضل لتجهيز
الكاسافا والفواكه وعىل تحسني مامرساتهم اإلنتاجية وعىل إدارة
منشآتهم وتسويق منتجاتهم بصورة أفضل .وتوجد اآلن وحدة
مرب الفاكهة
جديدة عاملة لتجهيز الفواكه ،تنتج  150كغ من َّ
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كل ساعة ،وجرى توسيع مركز  CIVAKبدعم مايل من حكومة
ّ
املحسنة
اليابان .ونتيج ًة لهذه البنية التحتية الجديدة واملهارات
َّ
يف مجاالت تجهيز األغذية ونظافتها وتنظيم املشاريع والتسويق،
متكَّن املستفيدون من اجتذاب ما يزيد عىل ُ 1 000مزارع من
املزارعني املهتمني بتوريد املنتجات إىل وحدة التجهيز التابعة
لذلك املركز .ومتكَّن  800شخص يف القرى املجاورة من الحصول
عىل الكهرباء بفضل إنشاء محطة بسيطة جديدة لتوليد الكهرباء
سوف تكفل للمركز اكتفا ًء يف الطاقة بعد انتهاء م َّدة املرشوع.
ويبلغ العدد اإلجاميل للمستفيدين بصورة مبارشة أو غري مبارشة
من مجموعة الخدمات املن َّوعة التي يق ِّدمها املرك ُز ما يزيد عىل
 4 000شخص.
ويف جنوب السودان ،مث َّة مرشوع لليونيدو يستند إىل برامج
التدريب املهني املوجودة ويدعم الجهود التي تبذلها الحكومة
لبناء قاعدة رأسامل برشي وللمساعدة عىل إدماج امله َّجرين
داخل ًّيا واملحاربني السابقني .وعقب إجراء تقييم الحتياجات
امج تدريبي ًة لـ  75من منظِّمي
سوق العمل ،نظَّمت اليونيدو بر َ
املشاريع املحتملني ،كام وفَّرت تدريبًا لـ  624مستفي ًدا آخر يف
كل من املشاركني يف تلك الربامج ُع َّدة أدوات،
 11مجاالً .وتلقَّى ٌّ
ونُظِّمت لـ  12من منظِّمي املشاريع املتد ِّربني جوالت دراسية يف
تقييم لخطط أعامل
إرسائيل وأملانيا ومرص .كام أجرت اليونيدو
ً
إلنشاء منشآت صناعية صغرى جديدة ،واختارت ملزيد من الدعم
أفضل تلك الخطط ،منها خطط منشآت إلصالح الهواتف الخلوية
َ
ولخدمات متنقِّلة لتوفري وجبات الطعام .ونُظِّمت دورات تدريب
متق ِّدمة يف مجاالت الضيافة والتشييد واللِّحام من أجل زيادة فرص
الخ ِّريجني يف الحصول عىل عمل ،وكذلك ثالث حلقات عمل حول
تصميم املنتجات أَفضت إىل إنشاء مركز لتصميم املنتجات.

4
إطار مستدام بيئ ّيًا
يعرتف املجتم ُع الدويل باليونيدو كطرف قيادي يف النقاش العاملي بشأن الطاقة والبيئة .وقد كان مديرها العام يف الفرتة من عام
 2004حتى أواسط عام  ،2013كانديه ك .يومكيال ،هو رئيس شبكة األمم املتحدة املعنية بالطاقة املمثِّل الخاص ملبادرة األمني العام
لألمم املتحدة الخاصة بالطاقة املستدامة للجميع .ويف حزيران/يونيه ،غادر اليونيدو يك يشغل منصبه الجديد كممثِّل خاص لألمني
العام مسؤول عن مكتب األمم املتحدة لشؤون الطاقة املستدامة ،الذي أُنشئ حديثًا يف فيينا.
وما من أَحد يُن ِكر أ َّن الصناعة ترتك بصم ًة بيئي ًة واضحةً؛ ولكن اليونيدو ،بواليتها املتمثِّلة يف الرتويج لتنمية صناعية شاملة للجميع
ومستدامة بيئ ًّيا وما لديها من تجربة وخربة فنية يف هذا املجال ،هي يف موقع ميكِّنها من تحسني األداء البيئي للصناعة التحويلية
بأي حال من األحوال متضا َّدين يستبعد أحدهام اآلخر؛ فباستخدام التكنولوجيا الصحيحة،
العاملية .فالنمو الصناعي واالستدامة ليسا ِّ
ميكن لهام ،بل يجب عليهام ،أن يعمال ي ًدا بيد لضامن مستقبل أكرث إرشاقًا لألجيال القادمة.
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الصناعة الخرضاء
نظَّمت اليونيدو ،بالتعاون مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا
املعلومات يف الصني ،مؤمتر الصناعة الخرضاء يف غوانجو ،الصني،
يف ترشين الثاين/نوفمرب ،الذي َركَّز عىل إنشاء اقتصاد دائري من
خالل كفاءة استخدام املوارد وإدارة وسياسة بيئيتني ف َّعالتني.
ونظر املؤمتر يف سبل تطبيق مفاهيم الصناعة الخرضاء عىل
عمليات الصناعة التحويلية ،ووفَّر لنحو  700مشارك محفالً
لتبادل الخرباء وللتع ُّرف عىل املبادرات واملشاريع الجديدة ذات
الصلة بتنفيذ تدابري الصناعة الخرضاء عىل الصعيد القُطري .وقد
أَبرم املدير العام ،يل يون ،أثناء زيارته للصني ،مذكِّرة تفاهم مع
وزير الصناعة وتكنولوجيا املعلومات تهدف إىل تشجيع الصناعة
الخرضاء واإلنتاج األنظف يف الصني ،مبا يف ذلك إعداد برامج
ملعالجة املياه الصناعية وضامن كفاءة استخدام الطاقة من أجل
تقليل استخدام الرصاص.

مؤمتر الصناعة الخرضاء لعام  2013يف غوانجاو بالصني.

وأُتيحت لليونيدو فرص ٌة لعرض مبادرتها الخاصة بالصناعة
املسمة
الخرضاء أثناء مؤمتر القمة لقادة مبادرة األمم املتحدة
َّ
“االتفاق العاملي” ،الذي ُعقد يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب .وكان
هذا املؤمت ُر واح ًدا من سلسلة مناسبات عاملية نُظِّمت مع حكومات
ومنظامت رشيكة مختلفة ،و ُعقدت يف بروكسل وليام ولندن
ونريويب ونيويورك وسيول يف الفرتة ما بني أيلول/سبتمرب وكانون
األول/ديسمرب ،من أجل املساعدة عىل تحقيق ت َقبُّل أوسع لنهج
الصناعة الخرضاء وإثبات جدوى الصناعة الخرضاء كوسيلة لتحقيق
التنمية الصناعية واالقتصادية املستدامة.
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وتدير اليونيدو ،يف تعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة
(اليونيب) ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
واملنظومة االقتصادية ملنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي ومرصف
التنمية ألمريكا الالتينية ،مرشو ًعا يف أمريكا الالتينية والكاريبي
مؤشات لرصد النمو األخرض .وترتكز هذه
إلنشاء مجموعة ِّ
املؤشات القامئة عىل إطار منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
ِّ
االقتصادي الخاص بقياس النمو األخرض ،عىل تجربة اليونيب مع
املؤشات البيئية .ويشمل هذا املرشوع يف الوقت الحارض سبع ًة
ِّ
من بلدان املنطقة ،هي إكوادور وباراغواي وبريو وغواتيامال
وكوستاريكا وكولومبيا واملكسيك ،ولكن يُتوقَّع أن تنض َّم إليه يف
املستقبل بلدان أخرى أعربت عن اهتاممها به.

اإلنتاج األنظف وامل َّتسم بكفاءة استخدام املوارد
برنامج اليونيدو لإلنتاج األنظف ،منذ إطالقه يف عام  ،1994إىل
امت َّد
ُ
أكرث من  50بل ًدا .ويف عام  ،2010كَ َّونت اليونيدو واليونيب شبك ًة
لتشجيع مواءمة واعتامد نهج اإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة
استخدام املوارد يف االقتصادات النامية واالنتقالية (انظر الفصل .)2
ونَظَّمت اليونيدو حلق َة عمل حول اإلنتاج املستدام يف
صناعة تجهيز الجلودُ ،عقدت يف بورسا ،تركيا ،يف أيار/مايو –
حزيران/يونيه ،بالتعاون مع حكومة تركيا .واكتسب املشاركون
فهم أفضل للتكنولوجيات املستدامة
القادمون من البلدان النامية ً
واإلنتاج املستدام يف هذه الصناعة ،وتبادلوا التجارب املتعلقة
بالتكنولوجيات األنظف .و ُعقد يف مونرتو ،سويرسا ،يف أيلول/
سبتمرب ،املؤمتر العاملي الثالث إلقامة الشبكات املعنية باإلنتاج
األنظف واملتَّسم بكفاءة استخدام املوارد ،تحت شعار “Putting
( ”decoupling into action: moving to scaleوضع مفهوم ِّ
فك
وتول
االقرتان موضع التطبيق العميل :االنتقال إىل نطاق أوسع)َّ .
تنظيم املؤمتر ،نياب ًة عن الشبكة العاملية لإلنتاج األنظف واملتَّسم
بكفاءة استخدام املوارد ،اليونيب واليونيدو بدعم من أمانة الدولة
للشؤون االقتصادية يف سويرسا .كام نوقشت مسألتا النجاعة البيئية
واالبتكار يف مؤمتر قمة دويل ُعقد يف ليام يف نيسان/أبريل ونظَّمته
وزارة اإلنتاج يف بريو ،بالتعاون مع اليونيدو.
ويف إطار شبكة اليونيدو اإلقليمية لإلنتاج األنظف واملتَّسم
بكفاءة استخدام املوارد ،ت َبا َدل رشكاء املرشوع يف ألبانيا والجبل
األسود وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا ورصبيا وكرواتيا
ومولدوفا تقديم الدعم يف مجال إعداد املشاريع املواضيعية

املنشورات األخرية املتعلقة
بالصناعة الخرضاء
الكتاب املعنون “Green growth—from labour to
نُرش
ُ
resource productivity: best practice examples, initiatives
( ”and policy optionsالنمو األخرض – من إنتاجية العمل إىل
إنتاجية املوارد :أمثلة للمامرسات الفضىل ،ومبادرات ،وخيارات
سياساتية) يف نيسان/أبريل بدعم من وكالة التنمية الفرنسية
ومعهد بحوث أوروبا املستدامة .ويستكشف هذا الكتاب مسألتَ ْي
كفاءة استخدام املوارد واإلنتاجية ،ويساعد عىل استبانة نهوج النمو
أقل اعتام ًدا عىل استخدام
االقتصادي والتنمية االقتصادية التي هي ُّ
املوارد من النامذج الحالية .وميثِّل املنشور املعنون “Greening
food and beverage value chains: the case of the meat
( ”processing industryتخضري سالسل القيمة الخاصة باألغذية
واملرشوبات :حالة صناعة تجهيز األغذية) استعراضً ا لفرص التخضري
تبش بأن تصبح
املتاحة لسالسل توريد لحوم البقر اآلسيوية والتي ِّ
مامرسات فضىل ،يُتوقَّع له أن يُستخ َدم كنقطة تَو ُّجه للمامرسني
لدى اعتامدهم سياسات الصناعة الخرضاء ومامرساتها .أ َّما املنشور
املعنون “Greening value chains for sustainable handicrafts
( ”production in Viet Namتخضري سالسل القيمة من أجل إنتاج
مستدام للمشغوالت اليدوية يف فييت نام) ،فهو تقرير شامل ،نُرش
يف حزيران/يونيه ،يتض َّمن عرضً ا لعمل اليونيدو يف إطار الربنامج
املشرتك مع صندوق تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،واملم َّول من
إسبانيا .وهو يق ِّدم حلوالً شمولي ًة لقطاع ِ
الح َرف اليدوية ،بد ًءا من
الزراعة وجمع املواد الخام إىل اإلنتاج والتسويق فإىل تحديد فرص
التنمية القامئة عىل “األركان األساسية الثالثة” .وأ َّما املنشور املعنون
“Towards the development of a tool for diagnosing the
( ”environmental sustainability of agro value chainsصوب
استحداث أداة لتشخيص االستدامة البيئية لسالسل القيمة الزراعية)
فيق ِّدم عرضً ا لنتائج مرشوع بحثي يتعلق بالتحسني الشامل للبصمة
تقييم لـ  28نه ًجا
البيئية لسالسل القيمة الزراعية ،كام يق ِّدم ً
وطريق ًة وأدا ًة عىل أساس املبادئ املتَّفق عليها.

وتنفيذها ،ابتدا ًء باإلنتاج املنخفض الكربون والسياحة املستدامة.
ُستهل أنشطة اإلدارة السليمة للكيمياويات ،مبا فيها تأجري
وسوف ت ُّ
الكيمياويات ،يف عام  .2014وتشمل تلك األنشطة إذكاء الوعي
وتدريب الخرباء االستشاريني الوطنيني وإجراء تقييامت عىل صعيد
الرشكات وتعميم النتائج .واملركز الوطني لإلنتاج األنظف الذي
يتول قيادة
كل موضوع هو الذي َّ
يتمتَّع بأكرب قدر من الخربة يف ِّ
املجموعة ،ويكون مسؤوالً عن تنسيق األنشطة املواضيعية داخل
مم يُد ِّعم تبادل املعلومات والتعاون والتعلُّم فيام بني
املنطقةَّ ،
املراكز الوطنية لإلنتاج األنظف ،وهو الذي يساعد تلك املراكز يف
معالجة املسائل املتعلقة باملرشوع.
وتقوم اليونيدو منذ عام  2004بدور طليعي يف تطبيق
نهج تأجري الكيمياويات يف االقتصادات النامية واالنتقالية .ومث َّة
مرشوع كبري لتأجري الكيمياويات تُشارك فيه حال ًّيا مراكز يف االتحاد
الرويس وأوغندا والربازيل ورسي النكا ورصبيا وكرواتيا وكولومبيا
واملكسيك ونيكاراغوا .وتتبادل هذه املراكز املعلومات والتجارب
بصورة منتظمة من خالل مؤمترات باالتصال الحاسويب املبارش
واجتامعات خرباء وتوزيع مواد تقنية وإعالمية يف حال وجود لغة
َ
وخصوصا فيام
حل املشاكل،
التشارك يف ِّ
مشرتكة .وتش ِّجع اليونيدو
ً
بني املراكز الواقعة يف منطقة واحدة .فعىل سبيل املثال ،قام خبري
من رصبيا بتقديم مساعدة تقنية إىل أوكرانيا وكرواتيا ،بينام ق َّدم
خبري كولومبي مساعد ًة إىل املركز الواقع يف نيكاراغوا .ومث َّة أدوات
أخرى لتسهيل تبادل التجارب والدراية العملية ،منها إنشاء فريق
فرعي مواضيعي جديد يُعنى ببيع الكيمياويات يف مجال الزراعة،
وخط هاتفي ساخن يصل بني خرباء من بلدان مختلفة.
واستفادت نحو  1 500أُرسة يف أرياف فييت نام من مرشوع
مشرتك بني الوكاالت انتهت م َّدته يف حزيران/يونيه .ويف إطار برنامج
مم َّول من صندوق تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية التابع لحكومة
إسبانيا ،أو ما يُس َّمى  ،MDG-Fجرى تعريف  27مجتم ًعا محل ًّيا
يف واليات ُهوا بني ونْفيه آن وبوتو وتان ُهوا الشاملية باملامرسات
والتقنيات الخرضاء يف مجال إنتاج املشغوالت اليدوية – الخيزران
والروطان ،والورق املصنوع يدويًّا ،والحرير ،واألعشاب البحرية
واملشغوالت املَطْلِ َّية – وبُ ِّينت لهم كيفية تدعيم الصالت مع
األسواق الدولية .وأفىض هذا الربنامج املشرتك إىل زيادة دخل األُرس
املشاركة مبقدار  80يف املائة مقارن ًة مبجموعة قياسية غري مشاركة،
وإىل خفض اآلثار البيئية إلنتاج املشغوالت اليدوية ،وإىل تحسني
تقييم ألحوال اإلنتاج األنظف يف
ظروف العمل .وأجرت اليونيدو
ً
 48منشأ ًة صغري ًة ومتوسطةً ،و َد َّربت  65مد ِّربًا يف مجال اإلنتاج
األنظف ،ونفَّذت أنشط ًة تدريبي ًة عىل اإلنتاج األنظف لصالح الناس
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البسطاء يف  19مجتم ًعا محل ًّيا .وتلقَّت تسع مجموعات من املنتجني
تدريبًا الكتساب مهارات متق ِّدمة ،استفادت منه  261أُرسة .كام ق َّدم
التقري ُر عرضً ا للتحسينات املدخَلة عىل األدوات واملع َّدات ،وت َض َّمن
كذلك نصائح وإرشادات بشأن التنمية املستدامة للمنتجات.
ومتثِّل النفاياتُ اإللكرتوني ُة مشكل ًة رسيعة التنامي،
ولكنها ميكن أن ت ُه ِّيئ فرص عمل ق ِّيمة .ومث َّة مرشوع جديد يف
كمبوديا ،م َّدته ثالث سنوات ،يهدف إىل تزويد الشباب بفرص
للعمل وإلقامة منشآتهم الخاصة ،كام يهدف إىل تحسني املهارات
واملعارف واملامرسات املتعلقة بإدارة تلك النفايات .وقام املرشوع
أثناء مرحلته االستهاللية بتدريب  30مد ِّربًا محل ًّيا و 110شباب
عاطلني عن العمل من خمس واليات تجريبية .كام بَنى قدرات
يف مجال مهارات الرتكيب واإلصالح الخاصة بخمسة منتجات ذات
أولوية ،هي الهواتف املحمولة وأجهزة تكييف الهواء وأجهزة
التلفزة وال َّربادات وآالت غسل املالبس .وتعكف اليونيدو حاليًّا
عىل استحداث نهج متكامل لتنمية قدرات تنظيم املشاريع
دعم لتوفري فرص للعمل وإقامة املنشآت ،كام
يستهدف الشبابً ،
ت ُ ِع ُّد اسرتاتيجيات لبناء القدرات من أجل إدارة ف َّعالة للنفايات
اإللكرتونية .وسوف يستم ُّر املرشوعُ ،الذي مت ِّوله يف املقام األول

نحو منوذج اقتصادي مستدام:
من إنتاجية العمل إىل إنتاجية املوارد
شح املوارد يتطلَّب تغي ًريا يف النموذج .فالنمو األخرض
“إ َّن َّ
سيقوم عىل كفاءة استخدام الطاقة ،ولكنه سيقوم أيضً ا عىل
الثورة الجديدة التي يحدثها اقتصاد دائري”.
– ديلفني باتو ،الوزيرة الفرنسية السابقة لشؤون البيئة والتنمية
املستدامة والطاقة.

ويف أيار/مايو ،التقى يف باريس قاد ُة العامل وأه ُّم الجهات الفاعلة يف
النقاش الدائر حول البيئة العاملية ليك يناقشوا املوضوع التايل:
“نحو منوذج اقتصادي مستدام :من إنتاجية العمل إىل إنتاجية
املوارد” .ول ُُّب منوذج النمو الجديد هذا هو رضورة عدم الربط بني
النمو االقتصادي وزيادة استخدام املوارد الخام ،إنتاج املزيد مبوارد
أقل ،وهو رشط أسايس لتحقيق االنتقال إىل اقتصاد أخرض .وقد
اشرتكت اليونيدو مع الوكالة الفرنسية للتنمية يف تنظيم هذا
املحفل الدويل ،بدعم من اليونيب.
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جمهورية كوريا من خالل برنامج رشق آسيا للرشاكة املناخية،
مع متويل إضايف من رشكة  ،Samsung Electronicsحتى آب/
أغسطس .2015
وتقوم اليونيدو حال ًّيا بإعداد مرشوع لبناء املهارات البرشية يف
مجال االستخدام اإلنتاجي للموارد الطبيعية ومعالجة النفايات ،من
َْ
أجل توفري فرص عمل للفئات السكانية امله َّمشة يف أوكرانيا وتركيا
وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا ورومانيا وسلوفاكيا ورصبيا
هل مرشوع تجريبي يف هنغاريا ،بالتعاون مع
وكرواتيا وهنغاريا .واستُ َّ
معهد تور إيشتفان للتدريب والبحث ،وهو هيئة مم َّولة من الحكومة
ومنخرطة يف العمل مع الجامعات اإلثنية والفئات املستضعفة ،مبا
فيها الغجر .وسوف يركِّز املرشوع أيضً ا عىل كفاءة استخدام املوارد
وعىل مصادر الطاقة املتج ِّددة وعىل معالجة مختلف أنواع النفايات
وتوفري فرص للعمل وإلقامة املنشآت التجارية يف مجال الصناعة
اإللكرتونية .ويف أيلول/سبتمربُ ،عقد اجتامع أ َّول بني اليونيدو وذلك
املعهد يف املوقع املق َرتح للمرشوع.
ويف ترشين األول/أكتوبر ،نظَّمت اليونيدو حلقتها الدراسية
الدولية السنوية حول مفهوم املدينة اإليكولوجية لصالح متَّخذي
القرارات واملديرين التقنيني املسؤولني عن اإلدارة البيئية للمناطق
وال َحوزات الصناعية يف املناطق النامية .وتُركِّز الحلق ُة عىل النموذج
الياباين للمدينة اإليكولوجية العدمية االنبعاثات ،الذي ميكن فيه تعلُّم
دروس عن إدارة النفايات وإعادة تدويرها .وأفضت ثالث سنوات
من التعاون الناجح مع مدينة كيتاكيوشو اإليكولوجية إىل تجديد
مذكِّرة تفاهم بني اليونيدو وتلك املدينة من أجل التعاون املستقبيل
يف ميداين التكنولوجيا البيئية وخدمات إعادة تدوير النفايات .ومث َّة
رشاكات أخرى يف مجال معالجة النفايات وإدارتها ،ض َّمت ،مثالً،
يخص استخدام الحزمة اإللكرتونية
الوكالة الدولية للطاقة الذ ِّرية فيام ُّ
استخدا ًما مبتك ًرا يف معالجة النفايات ،وكذلك رشكات منتجة لإلسمنت
يخص النفايات الصناعية والخطرة يف عملية إنتاج اإلسمنت.
فيام ُّ

الكفاءة يف استخدام الطاقة الصناعية
يتمحور برنامج اليونيدو املتعلق بكفاءة استخدام الطاقة الصناعية
حول أربعة مجاالت مواضيعية أساسية ،هي :نظم معايري وإدارة
الطاقة؛ وأَ ْمثَلة نظم الطاقة؛ واستخدام تكنولوجيا متق ِّدمة وقليلة
الكربون يف العمليات الصناعية وات ِّباع املامرسات الفضىل؛ ووضع
املعايري القياسية .ومنذ استحداث نظم إدارة الطاقة وتدابري ضامن
كفاءة استخدام الطاقة ،س َّجلت بلدان كثرية وفورات يف الطاقة.

مجال كفاءة الطاقة الصناعية
غري أ َّن بلوغ مستويات أعىل يف َ ْ
واستخدام مصادر الطاقة املتج ِّددة ميكن أن ميثِّل تح ِّديًا صع ًبا
للبلدان النامية إذا مل يتوافر لها ما يلزم من الدراية ومن خدمات
تقييم االمتثال للمعايري.
وساعدت اليونيدو أثناء السنة عىل األخذ باملعيار إيزو 50001
يف نحو  20بل ًدا .وبلغ حجم متويل حافظة املشاريع من مرفق البيئة
مم ساعد بدوره عىل تجميع ما يزيد عىل
العاملية  88مليون دوالرَّ ،
 600مليون دوالر ،يف شكل مشاركة يف التمويل ،من املؤسسات املالية
وقطا َع ْي األعامل والصناعة والحكومات املتلقِّية .وقد حقَّقت املنشآت
الـ 17األوىل التي اعتَمدت نظم إدارة الطاقة يف إكوادور وفورات
أ َّولية يف الطاقة قدرها  17.2جيغاواط/ساعة سنويًّا .واعتُمد معيار
إيزو  50001الخاص بنظم إدارة الطاقة بصفته معيا ًرا تقن ًّيا وطن ًّيا،
وقامت اليونيدو بتدريب  50مسؤوالً حكوم ًّيا يف مجال نظم إدارة
الطاقة ،وبتعريف  150مدي ًرا و 146موظفًا عىل املبادئ األساسية
موس ًعا عىل تنفيذ ذلك املعيار.
لتلك النظم .كام تلقَّى  20تقن ًّيا تدري ًبا َّ
ويجري تقديم تدريب عىل أَ ْمثَلة نُظم املح ِّركات البخارية ،كام تُجرى
تقييامت خاصة بالطاقة لـ  25منشأةً.

التغيات يف مامرسات
ُمشغِّل أحد املراجل يف إكوادور يرشح للمتد ِّربني ُّ
التشغيل التي أفضت إىل توفري الطاقة بنسبة  25يف املائة.

و South African Breweriesوتويوتا ،عن تحقيق وفورات سنوية
يف الطاقة تزيد عىل  150جيغاواط/ساعة ،بينام أظهرت مشاريع
نتائج مرموقةً .ويف إطار عنرص نظم إدارة
يف ماليزيا وفييت نام َ
الطاقة من املرشوع املنفَّذ يف ماليزيا ،قام خرباء دوليون بتدريب
 218مشاركًا من  42مصن ًعا ،وأمتَّت تسعة مصانع ُمضيفة تركيب
نظمها الجديدة .ونُظِّمت حلقات عمل تدريبية عىل أَ ْمثَلة نظم
املضخَّات والعنفات والبخار والهواء املضغوط ،حرضها  633مشاركًا
تخصص
آخر .ولقي هذا املرشوع إشاد ًة ش َّجعت ماليزيا عىل أن ِّ
بتغي
لليونيدو ث ُلثَي َّ
مخصصاتها املرصودة ملجاالت الرتكيز الخاصة ُّ
املناخ يف إطار الدورة الخامسة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية،
بتغي املناخ إىل
َّ
مم أفىض إىل ارتفاع قيمة حافظة املشاريع الخاصة ُّ
 11مليون دوالر .ويف فييت نام ،اعتُمدت خطط إلدارة الطاقة يف
عرش منشآت ،كانت اثنتان منها أ َّول منشأتني تُ َنحان شهادة امتثال
للمعيار إيزو  50001يف إطار مرشوع تابع لليونيدو.

وضمن إطار برنامج اليونيدو املتعلق بنظم إدارة الطاقة
هل يف مرص وجمهورية إيران اإلسالمية
وأَ ْمثَلة نظم الطاقة ،استُ َّ
مرشوعان ،وبذلك ارتفع العدد اإلجاميل للمشاريع الجارية يف
هذا امليدان إىل  11مرشو ًعا .وبحلول نهاية السنة ،كان الربنامج
قد شمل ما يزيد عىل  5 000شخص من متَّخذي القرارات؛ فقد
ق َّدمت اليونيدو تدري ًبا متع ِّمقًا عىل تنفيذ أَ ْمثَلة نظم الطاقة ألكرث
من  700خبري استشاري يف مجال كفاءة استخدام الطاقة ،و َد َّربت
نحو  4 500مستخ َدم ،وساعدت أكرث من  100رشكة عىل تنفيذ
نظم إدارة الطاقة وفقًا للمعيار إيزو  50001وأحدث املامرسات
واملعارف الفنية يف مجال أَ ْمثَلة النظم .وكانت بعض الرشكات
املشاركة قد ات َّخذت خطوات للحصول عىل شهادات معت َمدة من
شخصا
طرف ثالث بأنها تطبِّق ذلك املعيار .ويف متوز/يوليه ،أَت َّم ً 31
من خ ِّريجي الجامعات يف جنوب أفريقيا برنام ًجا معت َم ًدا من
اليونيدو للتدريب والتصديق بخصوص املعيار إيزو  ،50001وهم
أي رشكة شهادة امتثال
اآلن مؤ َّهلون لقيادة فريق تدقيق ليمنح َّ
برنامج التصديقِ أح َد عنارص مرشوع أكرب
لذلك املعيار .وكان
ُ
لتحسني كفاءة استخدام الطاقة يف جنوب أفريقيا ،و َمثَّل الخطو َة
األوىل لعمل اليونيدو املتعلق بتقييم االمتثال للمعيار إيزو ،50001
وهذا مجال أخذ يجتذب طلبًا متزاي ًدا عىل التعاون التقني فيه.

ومن املجاالت الجديدة يف حافظة اليونيدو الخاصة
مبشاريع كفاءة استخدام الطاقة معاي ُري األداء الطاقوي للمع َّدات
الصناعية وإدماج تكنولوجيات كفاءة الطاقة وتكنولوجيات الطاقة
املتج ِّددة يف الصناعة ،وتشجيع ابتكار التكنولوجيات النظيفة،
واالنتقال بقدرات الصناعة التحويلية إىل استخدام تكنولوجيات
قليلة الكربون .ويجري حال ًّيا إعداد خمسة مشاريع تتعلق بهذه
املجاالت املواضيعية الجديدة ،كام أ َّن هناك مرشو ًعا آخر ينتظر
موافقة مرفق البيئة العاملية.

وأفادت منشآت رشيكة لليونيدو يف جنوب أفريقيا ،منها،
عىل سبيل املثال ال الحرص ArcelorMittal Steel ،وBMW

وقد أخذت التكنولوجيات القليلة الكربون تكتيس أهمي ًة
متزايد ًة لدى املنشآت الصغرى والصغرية .ومث َّة مرشوع جديد يف
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تشاد ُص ِّمم ليك يش ِّجع استخدا َم تكنولوجيات الطاقة النظيفة يف
قطاعات تجهيز األغذية التقليدية ،مثل تخمري البرية من الذُرة
وتجهيز اللحوم ،سعيًا إىل تقليل انبعاث غازات االحتباس الحراري
يف تشاد .ويف الوقت نفسه ،سوف تستفيد األُرس واملجتمعات
املحلية من انخفاض تكاليف الوقود وتقلُّص املخاطر الصحية.
ويهدف املرشو ُع إىل تنشيط الطلب السوقي عىل أفران الطهي
املحسنة يف الصناعات الغذائية الصغرى.
َّ
ُ
استهالك الطاقة يف جمهورية
ويف العقود األربعة املاضية ،شهد
إيران اإلسالمية ارتفا ًعا حا ًّدا بفعل ازدياد استخدام الطاقة الكهربائية
يف القطاعني املنزيل والصناعي .وتفاديًا لنضوب قدرته عىل تصدير
توسع البل ُد يف إنتاج الغاز الطبيعي ،وأُلزمت الصناعات
النفطَّ ،
باالنتقال من النفط إىل الغاز لتوليد الكهرباء .وأفضت كرثة توافر
الطاقة الرخيصة إىل أالَّ تكون لكفاءة استخدام الطاقة أولوي ًة عالي ًة
لدى املصانع الكبرية ،وبذلت الحكوم ُة جهو ًدا مضني ًة لغرس ثقافة
هل يف عام
طاقوية داخل القطاع الصناعي .ويف إطار مرشوع استُ َّ
 ،2012اقرتحت اليونيدو أن تُ َربم مع الصناعات اتفاقات طوعية
بشأن الطاقة توفِّر إطا ًرا ملعايري وطنية إلدارة الطاقة يساعد عىل بناء
القدرات من خالل التدريب عىل نظم إدارة الطاقة ويوفِّر لقطاعات
البلد الصناعية الكثيفة االستخدام للطاقة خيارات لتحسني التكنولوجيا
التي تستخدمها .وسوف يفيض املرشو ُع إىل تحقيق وفورات يف
االحتياطيات املحلية من الوقود األحفوري قدرها  500مليون مرت
مك َّعب من الغاز وخمسة ماليني مرت مك َّعب من النفط بحلول عام
 ،2016و 7 000بليون مرت مك َّعب من الغاز و 70مليون مرت مك َّعب
من النفط بحلول عام  ،2025مع خفض التكاليف مبا يزيد عىل
خمسة ماليني دوالر كل سنة.

إدارة املياه
يركِّز تقري ُر األمم املتحدة العاملي الخامس عن تنمية املياه ،الذي
هل توزيعه يف آذار/مارس  ،2014عىل املياه والطاقة .وقد ُع ِّينت
استُ َّ
اليونيدو كوكالة قائدة إلعداد التقرير ،وأَسهمت فيه بفصل يتناول
الصلة القامئة بني املاء والطاقة والصناعة.

الزئبق
يُ َع ُّد َم َر ُض “ميناماتا” ،املس َّمى باسم املدينة اليابانية التي اكتُشف
فيها أ َّول م َّرة ،مرضً ا عصب ًّيا خ َِط ًرا عىل الحياة ينشأ عن التس ُّمم الشديد
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بالزئبق .ومث َّة اتفاق بيئي جديد متع ِّدد األطراف ،هو اتفاقية ميناماتا
التي تتناول األنشط َة البرشي َة التي تسهم يف انتشار التل ُّوث الزئبقي،
اعتمده  147بل ًدا يف أوائل عام  2013وفُتح باب التوقيع عليه يف
ترشين األول/أكتوبر أثناء مؤمتر املف َّوضني الذي ُعقد يف كوماموتو،
اليابان .وقامت اليونيدو ،بصفتها إحدى الجهات القيادية املعنية
مبجال تعدين الذهب يدويًّا وعىل نطاق صغري يف الرشاكة العاملية
املعنية بالزئبق ،بدور نشط يف العمل التحضريي الذي أفىض إىل صوغ
االتفاقية والتصديق عليها .وتدير اليونيدو حاليًّا تسع َة مشاريع خاصة
بالزئبق ،منها مرشوعان مم َّوالن من مرفق البيئة العاملية ،أحدهام يف
منغوليا ير ِّوج إلدارة سليمة للكيمياويات واآلخر هو مرشوع متهيدي
يف األرجنتني لتسهيل تنفيذ اتفاقية ميناماتا يف ذلك البلد .وت ُظهر
هذه املشاريع ما تتمتَّع به اليونيدو من مزية نسبية خارج نطاق
قطاع تعدين الذهب يدويًّا وعىل نطاق صغري ،بانتقالها إىل مجاالت
مثل معالجة الزئبق املوجود يف النفايات ويف املنتجات والعمليات
الصناعية .واستم َّر التق ُّد ُم أثناء السنة الثانية ملرشوع مم َّول من
مرفق البيئة العاملية والصندوق الفرنيس للبيئة العاملية (مرفق البيئة
العاملية الفرنيس) ،يهدف إىل الح ِّد من التل ُّوث الزئبقي الناشئ عن
تعدين الذهب يدويًّا وعىل نطاق صغري يف بوركينا فاسو والسنغال
ومايل .وتساعد اليونيدو عىل إعداد خطة عمل وطنية ،حسبام تقيض
به اتفاقية ميناماتا ،تهدف إىل األخذ بنقل منهجيات أنظف وأكرث
تتحل
التوصل إىل سوق للذهب َّ
وتيس سبيل ُّ
كفاء ًة إلنتاج الذهبِّ ،
باألخالق وتقوم عىل مبدأ التجارة املنصفة ،سعيًا إىل متكني مجتمعات
التعدين املحلية.
ونُفِّذ يف اآلونة األخرية مرشو ٌع ملكافحة التس ُّمم بالزئبق يف
إكوادور وبريو .ويهدف هذا املرشو ُع إىل حامية صحة الناس والبيئة
بتنفيذ تدابري ترمي إىل الح ِّد قدر اإلمكان من دوافق الزئبق الناشئة
عن تعدين الذهب يدويًّا والتي تُلحق الرض َر بحوض نهر بويانغو
يف إكوادور وحوض نهر تومبيس يف بريو.

نقل التكنولوجيا السليمة بيئ ًّيا
تشتمل منهجي ُة اليونيدو الخاصة بنقل التكنولوجيا السليمة بيئ ًّيا
(“تيست”) عىل عنارص كفاءة استخدام املوارد واإلنتاج األنظف،
ونُظم اإلدارة البيئية واملحاسبة البيئية ،وكذلك إىل املسؤولية
تطبيق منهجية “تيست” إىل اعتامد
االجتامعية للرشكات .ويُفيض
ُ
مامرسات فضىل واكتساب مهارات جديدة وتكوين ثقافة إدارية
هل أ َّو ُل برنامج تجريبي لتطبيق منهجية “تيست”
أفضل .وقد استُ َّ

يف عام  2000يف حوض نهر الدانوب ،ث ُ َّم استُنسخ بعد ذلك يف
مم حال دون
النقاط الساخنة الصناعية يف جميع أنحاء العاملَّ ،
إفراغ الدوافق الصناعية يف املياه الدولية وأفىض بالتايل إىل صون
املوارد البرشية لصالح األجيال املقبلة.
وشهدت السن ُة املستع َرض ُة إنجا َز مشاريع لتطبيق منهجية
“تيست” يف االتحاد الرويس وتونس وكمبوديا ومرص واملغرب.
السبيل لع َّدة مشاريع جديدة هي اآلن
َ
نجاح تلك املشاريع
و َم َّهد ُ
يف مراحل إعدادها األخرية .ونُفِّذت منهجي ُة “تيست” أيضً ا ضمن
إطار مرشوع إقليمي خاص باملياه الدولية يهدف إىل الح ِّد من تأثري
األنشطة السياحية عىل املياه الشاطئية.
ويف أيلول/سبتمرب ،استضافت اليونيدو الدور َة األربعني
لفريق الخرباء املشرتك املعني بالجوانب العلمية لحامية البيئة
ٍ
تقييامت للبيئة البحرية
الفريق
البحرية يف فيينا .ويُجري هذا
ُ
ويضطلع بدراسات يف هذا الشأن ويستبني ما يستج ُّد من مسائل
الفريق من  16خب ًريا
ذات صلة بأحوال البيئة البحرية .ويتألَّف
ُ
رصفون بصفتهم الفردية .كام
يف طائفة واسعة من
ُّ
التخصصات ،يت َّ
استضافت اليونيدو حدث ًا جانبيًّا تَنا َول تأث َري إفراغ ُمخلَّفات املناجم
ودوافق املصانع الواقعة عىل الشواطئ يف البيئة البحرية ،و َر َعت
فريقني عاملني بهذا الشأن.
وشهد أيلول/سبتمرب أيضاً
االفتتاح الرسمي ملحطة ملعالجة
َ
املياه توفِّر ما َء الرشب للمجتمعات الريفية يف مقاطعة كيليفي
الكينية .ويض ُّم مرشو ُع مياه تشيبانديه ،الذي تضطلع به اليونيدو
ومت ِّوله حكوم ُة سلوفينياَ ،وحد ًة متنقِّل ًة قامئ ًة بذاتها لرتشيح املياه
باستعامل طريقة التناضح العكيس .ونظ ًرا أل َّن هذه املحطة ميكن
تيس الوصول
أن تعمل بالطاقة الشمسية فهي ال تعتمد عىل ُّ
إىل شبكة الكهرباء .ويف املجتمعات املحلية التي تقع فيها َمه َّمة
جلب املاء ،التي قد تكون أحيانًا عرب مسافات طويلة ،عىل عاتق
النساء والفتيات ،من شأن قرب املحطة من مدرسة ابتدائية أن
ميكِّن الفتيات من تخصيص مزيد من الساعات لدراستهن .وجلب
املرشو ُع أيضً ا منفع ًة اقتصادي ًة للمجتمع املحيل من خالل تعبئة
املاء يف قوارير وبيعه .وهو ميثِّل تجرب ًة مفيد ًة ملامرسة فضىل ت ُثبت
إمكاني َة إدارة مرشوع مايئ أهيل إدار ًة مستدامةً.
نجاح ثالثة استقصاءات جارية يف والية البحر
وأفىض
ُ
األحمر السودانية إىل تشجيع الجهة املانحة الرئيسية ،وهي
حكومة الرنويج ،عىل تقديم التمويل الستقصاء إضايف ،من شأنه أن
يوسع قاعد َة املعارف الالزمة الستخدام املوارد البحرية املتج ِّددة
ِّ
استخدا ًما مستدا ًما.

واستجاب ًة لطلبات وردت مؤ َّخ ًرا من البوسنة والهرسك
والجبل األسود ،تقوم اليونيدو حال ًّيا بإعداد مشاريع ملكافحة
تل ُّوث املياه باستخدام منهجية “تيست” ،سوف مت ِّولها حكوم ُة
سلوفينيا .املرشوع األ َّول يهدف إىل تحسني نوعية املياه يف بحرية
اصطناعية تقع يف بلدية لوكافاتس يف البوسنة والهرسك باستخدام
تدابري مستدامة إلصالح البيئة .ويف املرشوع الثاين ،من شأن
استخدام منهجية “تيست” ملعالجة السخام األحيايئ اآليت من
محطة ملعالجة مياه املجارير تقع يف مويكوفاتس ،الجبل األسود،
أن يساعد عىل صون نوعية املاء يف نهر تارا ،وأن يَ ُحول بالتايل
دون تلويث حديقة دورميتور الوطنية ،وهي من املواقع الرتاثية
العاملية لدى منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ومنطقة
ذات إمكانات سياحية عالية .أ َّما املرشو ُع الثالثُ  ،وهو يف الجبل
األسود أيضً ا ،فيستهدف منطق ًة لديها إمكانات سياحية مشابهة.
وباستخدام منهجية “تيست” ،سوف تص ِّمم اليونيدو خط ًة شامل ًة
مم يكفل
إلعادة تأهيل قناة ميناء ميلينا من الناحية اإليكولوجيةَّ ،
استدامة املنطقة بيئ ًّيا .ومن شأن هذين املرشوعني أن يش ِّجعا
التنمي َة االجتامعيةَ-االقتصادي َة ملنطقتني واقعتني يف الجبل األسود.
ومن وجهة نظر إيكولوجية ،ميكن أن تكون للسياحة آثا ٌر
مفيد ٌة يف االقتصاد من حيث الجوهر ،ولكنها ميكن أن تتس َّبب أيضً ا
يف تعقيدات شديدة .ويف عام  ،2008رشعت اليونيدو بالتعاون مع
املنظمة العاملية للسياحة يف تنفيذ مرشوع مم َّول من مرفق البيئة
العاملية ويهدف إىل الح ِّد من اآلثار السلبية للسياحة عىل مياه
الشواطئ يف جمهورية تنزانيا املتحدة والسنغال وسيشيل وغامبيا
وغانا والكامريون وكينيا وموزامبيق ونيجرييا .وتَنا َول املرشو ُع ثالث َة
مجاالت ،هي :اإلدارة البيئية للمرافق السياحية باستخدام منهجية
“تيست” ،تقوم فيه اليونيدو بدور الوكالة القائدة؛ وصوغ مبادرات
يف مجال السياحة اإليكولوجية ،تقوده املنظمة العاملية للسياحة؛
واإلدارة املستدامة للشِّ عب املرجانية ،يَتوالَّه فريق إقليمي نياب ًة عن
رشك املرشوعُ ،املشتمل عىل مثانية مواقع لعروض
اليونيدو .وقد أ َ
مم
إيضاحية ،مجتمعات محلية وجهات فاعلة من القطاع الخاصَّ ،
أفىض إىل مبادرات ،مثل َجمع القوارير املصنوعة من ثاليث إفتاالت
البوليئيثيلني ومعالجتها وبيعها يف كينيا ملنفعة السكان املحليني.
درب ُمه ٍّم للتجارة بني الصني
ونه ُر امليكونغ ليس مج َّرد ٍ
وجنوب رشق آسيا ،بل يتمتَّع أيضً ا بتن ُّوع أحيايئ استثنايئ تعتمد
عليه أرزاق نحو  55مليون شخص يعيشون يف حوضه األسفل .وقد
رضرت نوعي ُة مياهه بفعل األنشطة الصناعية ،شأنه يف ذلك شأن
ت َّ
هل يف عام 2011
سائر املجاري املائية الكربى .ويف إطار مرشوع استُ َّ
لتحسني نوعية املياه باستخدام منهجية “تيست” ،ح َّددت اليونيدو
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 11صناع ًة ومنشأ ًة صغري ًة ومتوسط ًة محلي ًة كبؤ ٍر مل ِّوث ٍة ،و َعرثت
عىل حلول لتحسني أدائها االقتصادي والبيئي .ووفَّرت اليونيدو لتلك
الرشكات تدريبًا عىل أدوات إدارة ،منها حسابات ونظم اإلدارة البيئية
نجاح املرشوع إىل مبادرة
واملسؤولية االجتامعية للرشكات .وأفىض ُ
مشابهة يف جمهورية الو الدميقراطية الشعبية ،يف حني أُدرجت مبادئ
املسمة “تيست” يف اسرتاتيجية وزارة
وأدوات منهجية اليونيدو
َّ
الصناعة واملناجم والطاقة يف كمبوديا للسنوات .2015-2013

تيسري الحصول عىل الطاقة
لالستخدامات اإلنتاجية
تتعاون اليونيدو تعاونًا وثيقًا مع مجموعة من َّوعة من املنظامت
الرشيكة والجهات ذات املصلحة عىل إيجاد حلول متكاملة ملسألة
الطاقة تُوفِّر لالقتصاد واملجتمع مناف َع واسعة النطاق .وقامت
اليونيدو أثناء السنة بتدعيم رشاكاتها يف مجال الطاقة مع مرفق البيئة
العاملية وجهات مانحة ثنائية مثل حكومات إسبانيا وجمهورية كوريا
والنمسا واليابان ،وكذلك ع َّدة رشكات من القطاع الخاص.
العمل عىل تنفيذ الربنامج العاملي املشرتك بني مرفق
ُ
وبدأ
البيئة العاملية واليونيدو بشأن التكنولوجيا النظيفة لصالح املنشآت
الصغرية واملتوسطة ضمن إطار مرشوع قيمته  15مليون دوالر
الربنامج عىل إنشاء
ويُتوقَّع أن يستم َّر ثالث سنوات .ويشتمل
ُ
منصات لرتويج ُمبت َكرات التكنولوجيا النظيفة وتعزيز القدرة
َّ
التنافسية للمنشآت الصغرية واملتوسطة ،واملساعدة عىل بناء قدرات
وطنية يف مجال التكنولوجيا النظيفة ،وإنشاء منظومة إيكولوجية
مساندة من منظِّمي املشاريع املحليني .وهو يستخدم نه ًجا متع ِّدد
القطاعات قامئًا عىل التنافس لتحديد منظِّمي املشاريع األوعد يف
هل تنفي ُذ هذا املرشوع يف الهند يف أيار/مايو ،ث َّم يف
أي بلد .واستُ َّ
ِّ
أرمينيا وماليزيا يف ترشين األول/أكتوبر ،كام أنه قيد اإلعداد يف
كل من االتحاد الرويس وباكستان والربازيل وتايلند وتركيا وجنوب
ٍّ
أفريقيا والصني ونيجرييا.
َ
إطالق مبادرة مشرتكة بني اليونيدو
وشهد آب/أغسطس
ووزارة االقتصاد والتجارة والصناعة يف اليابان لتشجيع اإلرساع
يف نرش وتعميم تكنولوجيات ومنتجات وخدمات ونظم جديدة
لطاقة نظيفة منخفضة االنبعاثات الكربونية ،مع الرتكيز عىل
أفريقيا بوجه خاص .وتشمل املرحل ُة األوىل للربنامج ،الذي تبلغ
ميزانيته األ َّولية  5.5ماليني دوالر ،إثيوبيا وكينيا.
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معرض منتدى فيينا الثالث للطاقة.

التقى يف منتدى فيينا الثالث للطاقة ،الذي ُعقد يف أيار/مايو ،نحو
 1 200مشارك من  100بلد ،منهم وزراء وشخصيات رفيعة
املستوى واختصاصيون مامرسون يف مجال الطاقة من القطاع
كل من
الخاص واملجتمع املدين .واشرتك يف تنظيم املنتدى ٌّ
اليونيدو والوزارة االتحادية النمساوية للشؤون األوروبية والدولية
واملعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقية ،وأعطت رسال ُة املنتدى
الرئيسية ،التي تتلخَّص يف ست توصيات أساسية ،ملسألة الطاقة
موق ًعا بارزًا يف خطة التنمية ملا بعد عام  ،2015كام ش َّددت عىل
أهمية التمويل والرشاكة يف ضامن مستقبل طاقوي مستدام .وقاد
مناقشاتُ املنتدى ما يزيد عىل  110خرباء .وإىل جانب خمس
جلسات عامة عىل املستوى الوزاري ،اشتمل املنتدى عىل ع َّدة
مسائل مثل تيسري الحصول عىل الطاقة
َ
جلسات موازية تناولت
ومتويل مستقبل الطاقة وصوغ هدف للتنمية املستدامة يتعلق
بالطاقة .واشتمل املنتدى أيضً ا عىل أنشطة خاصة تناولت مبادر َة
األمني العام الخاصة بالطاقة املستدامة للجميع ،وكذلك عىل
سلسلة أنشطة جانبية ،منها معرض واسع النطاق .وأُبرمت أثناء
املنتدى ع َّدة مذكِّرات تفاهم.

وتكفل والي ُة اليونيدو الخاصة ِ
وسجلِّها الحافل باألنشطة
يف ميدان الطاقة والبيئة أن تقوم اليونيدو بدور رئييس يف مبادرة
األمني العام لألمم املتحدة بشأن الطاقة املستدامة للجميع.
ويُضطلع داخل اليونيدو بأنشطة موازية تُك ِّمل تلك املبادرة ،منها
مبادرة اليونيدو وبرنامجها املتعلقان بالصناعة الخرضاء والربنامج
العاملي لتوفري التكنولوجيا النظيفة للمنشآت الصغرية واملتوسطة،
مؤشات كفاءة
ورشاكة اليونيدو مع القطاعني العام والخاص بشأن ِّ
نظم املح ِّركات ،بالتعاون مع املؤسسة العاملية للنمو األخرض.
وتق ِّدم الشبك ُة العاملي ُة لإلنتاج األنظف واملتَّسم بكفاءة استخدام
دعم تقن ًّيا ومعلومات بشأن كفاءة العمليات
املوارد (ً )RECPnet
والطاقة واملواد الجديدة .وشهدت السن ُة املستع َرض ُة إعداد أ َّول
تقرير عاملي تَتَ ُّبعي يق ِّدم ملح ًة عام ًة شامل ًة عن أحوال البلدان فيام
يخص الطاقة .وكانت اليونيدو واحد ًة من  15منظم ًة شاركت يف
ُّ
إعداد هذه األداة السياساتية.
و ُعقدت يف أبيدجان ،كوت ديفوار ،يف ترشين الثاين/
نوفمرب،حلق ٌة دراسيةٌ ،م َّدتها يومان ،اشرتكت يف تنظيمها اليونيدو
وحكومة كوت ديفوار ،بالتعاون مع االتحاد الدويل للغاز
ومف َّوضية الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (اإليكواس)
ومركز اإليكواس املعني بالطاقة املتج ِّددة وكفاءة استخدام
الطاقة ورشكة  Petrociللنفط .وركَّزت الحلق ُة عىل سبل بناء
الطبيعي والغا ُز املتج ِّدد املصدر
نُظم للطاقة يكون فيها الغا ُز
ُّ
عنرصين ُمه َّمني يف التنمية االجتامعية واالقتصادية .وشارك ما
شخصا يف التدريب الذي استهدف ضام َن الدعم
يزيد عىل 75
ً
لتيسري الحصول عىل خدمات طاقوية موثوقة وميسورة التكلفة
يف جميع أنحاء منطقة اإليكواس.
وكان إيجاد حلول لتح ِّديات الطاقة املستدامة هو موضوع
دورة تدريبية م َّدتها مثانية أيامُ ،عقدت يف سلوفينيا يف ترشين
الثاين/نوفمرب لصالح مق ِّرري سياسات من مختلف أنحاء العامل.
وأتاحت هذه الدورةُ ،التي نُظِّمت تحت رعاية معهد اليونيدو
بالتعاون مع املركز الدويل لتشجيع املنشآت ،الكائن يف لوبليانا،
للمشاركني فيها فرص َة التع ُّرف عىل االتجاهات الراهنة واملتوقَّعة
يف مجال حلول الطاقة املستدامة ،وش َّجعتهم عىل التفكري يف سبل
عملية ومبتكرة وناجعة التكلفة ملعالجة مسائل االستدامة داخل
صناعة الطاقة .واستُكملت التحضريات بزيارات ملنشآت ومراكز
بحوث خرضاء تحت إرشاف مو ِّجهني.
ويف نهاية كانون األول/ديسمرب ،أَبرمت اليونيدو مع وكالة
 NLالتابعة لوزارة الشؤون االقتصادية يف هولندا مذكِّر َة تفاهم
تقيض بأن تع ِّزز املنظمتان تعاونهام يف مجال أنشطة الح ِّد من

تغي املناخ والتنمية الصناعية املستدامة .واتَّفقت املنظمتان
آثار ُّ
خصوصا عىل تقاسم املعارف والخربات الفنية املتعلقة بكفاءة
ً
استخدام الطاقة الصناعية وتكنولوجيات الطاقة املتج ِّددة واإلدارة
البيئية والتنمية الصناعية املستدامة واالقتصاد األخرض.
وأثناء السنة ،دخل  11مرشو ًعا للطاقة املتج ِّددة مم َّوالً من
مرفق البيئة العاملية مرحل َة التنفيذ الكامل ،بينام يجري إعداد 15
مرشو ًعا آخر يف هذا املجال .وبحلول نهاية السنة ،كانت القيم ُة
اإلجاملي ُة لحافظة مشاريع الطاقة املتج ِّددة  100مليون دوالر،
وشملت تلك املشاري ُع ما يزيد عىل  30بل ًدا .و ُركِّز بصفة خاصة عىل
شبكات الكهرباء الصغرية ،وعىل استحداث مناذج منشآت مبتكرة،
وعىل استخدام الطاقة املتج ِّددة يف التطبيقات الصناعية .وأُ ِع َّدت
اسرتاتيجي ٌة لتسهيل استحداث تكنولوجيا ملحطات كهرمائية صغرية
وترويجها لدى منتجي الطاقة ومستعمليها.
وتشارِك اليونيدو حاليًّا يف عدد من الربامج الرامية
إىل توسيع أسواق الطاقة املتج ِّددة .ويستهدف أح ُد هذه
َ
الدول ال ُج ُزرية الصغرية النامية يف منطقة جزر املحيط
الربامج
الربنامج عىل اجتذاب استثامرات يف
الهادئ ،حيث يساعد ذلك
ُ
تكنولوجيات الطاقة املتج ِّددة من أجل تحسني األمن الطاقوي
والح ِّد من انبعاث غازات االحتباس الحراري وزيادة االستقاللية
الطاقوية وتعزيز القدرة التنافسية من خالل تنمية صناعية قليلة
االنبعاثات الكربونية .ومث َّة مرشو ٌع مشاب ٌه يف أوكرانيا يساعد
املنشآت الصغرية واملتوسطة عىل االنتقال إىل الطاقة املتج ِّددة
واستخدام تداب َري لضامن كفاءة استخدام الطاقة .ومن شأن
االنخفاض املتوقَّع يف استهالك الوقود األحفوري أالَّ يعود بالنفع
عىل البيئة فحسب ،بل يُفرتض أن ميكِّن املنشآت التي تستهلك
الكث َري من الطاقة من أن تصبح أكرث قدر ًة عىل املنافسة .وهناك
نحو عرشة مشاريع للعرض اإليضاحي ،منها اثنان عامالن ،سوف
ت َستخدم مصاد َر طاقة ُمغايرة وتكنولوجيات حديثة ُمغايرة.
تشغيل وحدة مؤمتتة إلنتاج الديزل
ُ
هل يف أيلول/سبتمرب
واستُ َّ
تركيب ُمبا ِدالت حرارية
األحيايئ ،بينام شهد أح ُد املخابز الصناعية
َ
وإنشاء نظام إلدارة الطاقة .ومث َّة نظام حراري شميس يوفِّر حرار ًة
منخفضة الدرجة ملنشأة صناعية لتجهيز الحليب وتوربني بخاري
يف مصنع للورق أصبحا جاه َزين للرتكيب؛ وأخ ًريا ،يجري إعداد
مرشوع لتغويز النفايات الخشبية يف مصنع لتجهيز األخشاب
ونظام إلنتاج الغاز األحيايئ يف مزرعة لرتبية الخنازير .كام ساعد
املرشو ُع حكوم َة أوكرانيا عىل صوغ خطة عمل وطنية للطاقة
املتج ِّددة ،وهو يُ ِع ُّد لتقديم تدريب واسع النطاق للمديرين
والتقنيني يف قطاع األغذية الزراعية ،سوف يُست َه ُّل يف وقت الحق
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األفريقي ومنطقة الكاريبي .وقد أُنشئ مركز اإليكواس يف عام ،2010
بدعم تقني ومايل من اليونيدو وحكومتي إسبانيا والنمسا ،من
أجل تهيئة ظروف مؤاتية لنشوء أسواق للطاقة املتج ِّددة ولكفاءة
استخدام الطاقة يف البلدان الـ  15األعضاء يف اإليكواس .ومن شأن
هذا املرشوع الجديد أن يد ِّعم قدرة ذلك املركز عىل التعامل مع
التوسع الرسيع يف حافظة مشاريعه وازدياد الطلب عىل خدماته.
ُّ

تركيب ُمبا ِدالت حرارية يف واحد من أه ِّم املخابز الصناعية يف أوكرانيا.

من عام  .2014وتقوم اليونيدو أيضً ا بتصميم دورة دراسات عليا
لنيل درجة املاجستري يف مجال كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة
املتج ِّددة يف قطاع األغذية الزراعية.
وأُطلق يف بداية السنة مرشو ٌع جدي ٌد لتيسري الحصول عىل
الطاقة النظيفة الستخدامها يف أغراض إنتاجية يف كمبوديا ،يركِّز
بوجه خاص عىل املناطق غري املشمولة بشبكة الكهرباء وعىل
املنشآت الصغرية واملتوسطة املعت ِمدة عىل الزراعة يف واليتَ ْي
باتامبونغ وبورسات ،وبوجه أَخ ٍَّص عىل املنشآت العاملة يف تجهيز
األَ ُرز .ويُفرتَض أن يتيح هذا املرشو ُع صن َع أجهزة كفؤة وسليمة بيئيًّا
لتغويز الكتلة األحيائية عىل الصعيد املحيل ،ت ِ
َستخدم ُعصافَة األَ ُرز
(قرشة األَ ُرز الخارجية) كمصدر للوقود .ويتوافق هذا املرشوع مع
رؤية الحكومة املتمثِّلة يف توفري الكهرباء لجميع القرى الكمبودية
الواقعة يف املناطق الريفية غري املشمولة بشبكة الكهرباء ،باستخدام
املوارد املتج ِّددة املتاحة محليًّا يف توليد الكهرباء ،بحلول عام 2020
ويف ربط  70يف املائة من املنازل الريفية بخدمة شبكية ج ِّيدة
بحلول عام .2030
وعقب إبرام مذكِّرة تفاهم أثناء منتدى فيينا للطاقة الذي
ُعقد يف أيار/مايو ،ات َّفقت اليونيدو وحكومة النمسا عىل دعم مركز
اإليكواس للطاقة املتج ِّددة وكفاءة استخدام الطاقة ،الكائن يف كابو
فريدي ،وعىل إنشاء ثالثة مراكز أخرى يف رشق أفريقيا والجنوب
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ويف الوقت الحارض ،تساعد اليونيدو مرك َز اإليكواس املذكور
أعاله عىل صوغ سياسات تُ كِّن البلدا َن من تحقيق أهداف
يخص الطاقة املتج ِّددة وعىل توفري التدريب يف
اإليكواس فيام ُّ
مجال تنمية الطاقة الكهرمائية لخرباء من املنطقة وسائر أنحاء
التدريب مدعو ًما من
أفريقيا جنويب الصحراء الكربى .وكان هذا
ُ
وكالة التنمية النمساوية ووكالة الطاقة النمساوية ،و َج َمع بني
دروس نظرية وزيارات موقعية ملحطات كهرمائية وكذلك لقاءات
مع مشغِّيل املحطات ومالكيها والخرباء االستشاريني ورابطات توليد
وص ِّممت لذلك املركز،
الطاقة الكهرمائية والصانعني واملم ِّولنيُ .
بدعم من اليونيدو ب َّواب ٌة إلكرتوني ٌة جديد ٌة من أجل تزويد متَّخذي
القرارات و ُم ِع ِّدي املشاريع واملستثمرين وسائر الجهات ذات
املصلحة مبعلومات واسرتاتيجيات تخطيط تناسب احتياجاتهم.
ومن شأن هذه الب َّوابة أن تع ِّزز إدارة املعارف وإقامة الشبكات
والنشاط الدعايئ وأن ت ُد ِّعم القدرات املتعلقة بالطاقة املتج ِّددة
وكفاءة استخدام الطاقة.
ومن بني مختلف خيارات الطاقة املستدامة املتاحة للبلدان
األمثل للمناطق
َ
النامية ،ت ُ َع ُّد املحطات الكهرمائية الصغرية الخيا َر
الريفية أو املنعزلة ،حيثام كان متا ًحا ،ألنه ميكن تشغيلها وصيانتها
بسهولة من جانب املجتمعات املحلية ،كام ميكن موا َءمتها لتعمل
هل يف نيسان/
يف ظروف جغرافية مختلفة .وضمن إطار مرشوع استُ َّ
أبريل ،نرشت اليونيدو ،بالتعاون مع املركز الدويل املعني باملحطات
العاملي لعام 2013
الكهرمائية الصغرية الكائن يف الصني ،التقري َر
َّ
مم
عن تنمية املحطات الكهرمائية الصغرية ،متض ِّم ًنا مساهامت َّ
يزيد عىل  60مؤلِّفًا مختلفًا أو منظم ًة مختلفةً .وميثِّل ذلك التقري ُر،
الذي يتض َّمن  20ملح ًة مجمل ًة إقليمي ًة و 149تقري ًرا عىل الصعيد
القُطري ،تجمي ًعا فري ًدا للبيانات العاملية عن املحطات الكهرمائية،
كام ميثِّل دليالً إرشاديًّا قيِّ ًم بشأن السياسات العامة واالستثامرات.
هل توزي ُع التقرير يف ترشين األول/أكتوبر يف الربازيل أثناء
واستُ َّ
تغي املناخ والتنمية
مؤمتر معني بإيجاد حلول محلية ملسألة ُّ
املستدامة ،نظَّمته اليونيدو بالتعاون مع املركز املرجعي الوطني
الربازييل املعني باملحطات الكهرمائية الصغرية واملركز الدويل
املعني باملحطات الكهرمائية الصغرية .ومث َّة موقع شبيك تفاعيل

ٍ
بيانات أساسي ًة عن املحطات الكهرمائية الصغرية وميثِّل
يعرض
ملنصة املعارف الخاصة بالطاقة املتج ِّددة.
تكمل ًة َّ
وأثناء منتدى فيينا للطاقة ،الذي ُعقد يف أيار/مايو ،أعلن املدي ُر
العا ُّم لليونيدو ومدي ُر رشكة  Itaipu Binacionalالربازيلية ،التي هي
من أكرب رشكات توليد الطاقة النظيفة املتج ِّددة يف العامل ،عن إنشاء
مركز دويل جديد للطاقة املتج ِّددة .وسيكون مق ُّر املركز الجديد
يف حظرية إيتايبو التكنولوجية ،الكائنة يف مدينة فوز دو إيغواسو،
الربازيل ،بصفته مرشو ًعا مشرتكًا بني اليونيدو ورشكة إيتايبو وعدد من
الرشكاء ،منهم رابطات لكيانات من القطاع الخاص.
ومث َّة مرشو ٌع جدي ٌد يف أوروغواي يَد َعم االسرتاتيجيات
الوطنية الرامية إىل تحويل أنواع مختلفة من النفايات املتولِّدة
يف سالسل اإلنتاج الزراعي والصناعي-الزراعي إىل أنواع مختلفة
من الطاقة وإىل منتجات ثانوية أخرى .ويُتوقَّع أن يجلب هذا
املرشو ُع مناف َع اجتامعيةً-اقتصادي ًة ملموس ًة داخل القطاعات
املسته َدفة .وسوف يبدأ املرشو ُع خطواته بتدعيم اإلطار السياسايت
ملخطَّطات اإلنتاج املستدامة والتكنولوجيات القليلة االنبعاثات،
وبتعزيز تصميم بدائل تضفي مزي ًدا من القيمة عىل تحويل
النفايات إىل طاقة وتصميم تكنولوجيات ملعالجة النفايات تتَّسم
بقلَّة االنبعاثات .ويجري إعداد مرشوع مشابه يف شييل يركِّز عىل
استخدام الغاز األحيايئ يف القطاع الزراعي.
وشهد ترشين األول/أكتوبر أيضً ا انعقا َد املؤمتر الدويل
اإلثناسنوي املعني بالنخيل الزيتي والبيئة يف سيالنغور ،ماليزيا.
ونظر املؤمت ُر ،الذي اشرتك يف تنظيمه اليونيدو واملجلس املاليزي
املعني بزيت النخيل ،يف تح ِّديات املوازَنة بني الجوانب االقتصادية
واالجتامعية والبيئية لتنمية منشآت النخيل الزيتي .وهيَّأ املؤمت ُر
لليونيدو فرص ًة لتَعر َِض دراس ًة بحثي ًة جديدةً ،عنوانها “ Global
Assessments and Guidelines for Sustainable Liquid
( ”Biofuel Production in Developing Countriesتقييامت
ومبادئ توجيهية عاملية بشأن اإلنتاج املستدام للوقود األحيايئ
السائل يف البلدان النامية) وكذلك لعرض ُع َّدة متحيص مشاريع
الوقود األحيايئ .وتهدف هذه الدراس ُة البحثيةُ ،التي اضطلعت بها
اليونيدو بالتعاون مع اليونيب والفاو وم َّولها مرفق البيئة العاملية،
إىل إرساء مبادئ توجيهية واضحة تساعد البلدا َن النامي َة عىل
تخفيف اآلثار البيئية واالجتامعية-االقتصادية السلبية ملشاريع
مرفق البيئة العاملية
الوقود األحيايئ ،وإىل استحداث أداة تساعد َ
عىل ات ِّخاذ قرارات متويل املشاريع .وأُنجزت دراسات حالة يف
التوسع يف إنتاج الوقود
األرجنتني وأوكرانيا وموزامبيق بشأن آثار ُّ
األحيايئ .ونوقشت استنتاجات وتوصيات هذا املرشوع البحثي يف

ُ
قص رشيط يف رازان ساي بقريغيزستان.
احتفال ِّ

قريغيزستان بلد جبيل غري ساحيل ،يُع َرف أحيانًا بأنه “سويرسا
آسيا الوسطى” ،يعيش ث ُلثا سكانه يف مناطق ريفية وال تزال
التقاليد البدوية سائدة بني مجتمعاته املحلية ال َّر َع ِويَّة .وسع ًيا إىل
توفري سبل الوصول إىل الخدمات الطبية يف بعض أنأى مناطق
البلد ،أنشأت وزار ُة الصحة شبك َة مراكز ريفية لإلسعاف األ َّويل،
غري أ َّن عدم موثوقية إمدادات الكهرباء يح ُّد من فاعلية خدمات
تلك املراكز .ويف عام  ،2009ض َّمت اليونيدو جهو َدها إىل جهود
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج
متط ِّوعي األمم املتحدة ورشكاء آخرين يف مرشوع لتوفري إمدادات
طاقة موثوقة لعيادات اإلسعاف األ َّويل يف قريغيزستان ضمن إطار
برنامج “أمم متحدة واحدة” .وأُسندت إىل اليونيدو مسؤولي َة
العنرص املتعلق بالطاقة الكهرضوئية الشمسية من املرشوع .وقد
أُنجزت ُ
أعامل اإلمداد بالكهرباء مؤ َّخ ًرا يف  14مرك ًزا .ونفَّذت
اليونيدو  12مرشو ًعا قامئًا عىل الطاقة الكهرضوئية الشمسية،
ُستنسخ هذه املبادر ُة
تبلغ قدرة ٍّ
كل منها  3كيلوواط .وسوف ت َ
قري ًبا يف أنحاء أخرى من البلد.
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مؤمتر نظَّمته اليونيدو يف فيينا يف آذار/مارس .وتساعد ُع َّد ُة متحيص
مشاريع الوقود األحيايئ ،التي متثِّل أح َد أه ِّم نواتج تلك الدراسة
البحثية ،عىل التأكُّد من استدامة إنتاج الوقود األحيايئ يف ضوء ما
قد يرتت َّب عليه من آثار سلبية يف البيئة واألمن الغذايئ .وقد حظيت
الدراس ُة بتقييم إيجايب من جانب املشاركني يف مؤمتر اليونيدو
املعني بالوقود األحيايئ ،الذي ُعقد يف فيينا يف أوائل أيار/مايو ،وهي
مؤشا لالستدامة ميكن استخدامها يف استبانة ظروف
تتض َّمن ً ِّ 11
أي مخاطر ذات شأن ،واستبانة
املرشوع التي ينتفي فيها وجود ِّ
املخاطر املحت َملة التي ميكن تخفيفها باستخدام تصاميم مع َّينة
للمرشوع ،واستبانة املخاطر الشديدة التي يتعذَّر تخفيفها.

وأُنجزت أثناء السنة ع َّد ُة مشاريع ،منها مرشو ٌع للتخلُّص
التدريجي من استخدام املادتني  HCFC-22وHCFC-141b
يف صنع أجهزة تكييف الهواء لدى واحد من أبرز صانعي أجهزة
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء التجارية والصناعية العالية الجودة
تصميم ألجهزة تكييف الهواء
يف األردن .واختُرب ما مجموعه 60
ً
لدى رشكة البرتاء للصناعات الهندسية وأُعيد تصميمها .وشملت
التعديالتُ امل ُدخَل ُة عىل خط إنتاج الرغويات وخط التجميع
االستعاض َة عن مادة  HCFC-141bبهيدروكلوروفلوروكربون
أي احتامل للتسبُّب يف نضوب األوزون ،واستعامل
ال ينطوي عىل ِّ
مادة تربيد بديلة للامدة  .HCFC-22ويف جمهورية فنزويال
البوليفارية ،أُنجزت يف كانون األول/ديسمرب الرشيح ُة األوىل من
مرشوع لخفض استعامل الهيدروكلوروفلوروكربونات يف قطا َع ْي
التربيد وتكييف الهواء ،كام أُنجزت املرحل ُة االستهاللي ُة ملرشوع
يهدف إىل مساعدة  22بل ًدا يف أفريقيا جنويب الصحراء عىل اعتامد
نهج إقليمي ونهج قُطري يف تنفيذ بروتوكول مونرتيال.

بروتوكول مونرتيال

ويف ترشين الثاين/نوفمربُ ،عقد يف مقر اليونيدو اجتام ٌع
لفريق خرباء ،اشرتك يف تنظيمه اليونيب واليونيدو ،وأتاح ملسؤولني
وطنيني معنيني باألوزون من بلدان أفريقية ولخرباء دوليني فرص ًة
الجوانب التقني َة والسياساتي َة للتخلُّص
ليك يناقشوا مع اليونيدو
َ
التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربونات .وحرض املسؤولون
الوطنيون املعنيون باألوزون يف املنطقة أيضً ا مؤمت َر القمة املشرتك
بني اليونيدو ورشكة  ،ATMOsphere Technologyاملذكور أعاله،
كام حرضوا حلقات عمل واجتامعات إقليمية أخرى .و َعقدت
اليونيدو أثناء السنة دورتني لتدريب املد ِّربني يف الكونغو (باللغة
الفرنسية) وجمهورية تنزانيا املتحدة (باللغة اإلنكليزية).

تنفيذ االتفاقات البيئية
املتعددة األطراف
ِّ
تقييم إلنجازات
كل سنة
تُجري أمان ُة الصندوق املتع ِّدد األطراف َّ
ً
الوكاالت األربع املنفِّذة لربوتوكول مونرتيال  -اليونديب واليونيب
مؤشات أداة مر َّجحة .ومن
والبنك الدويل واليونيدو  -باالستناد إىل ِّ
تقييم أُجريت يف الفرتة بني عامي  2001و ،2011حصلت
بني ً 11
اليونيدو عىل املرتبة األوىل كأفضل وكالة منفِّذة تسع م َّرات ،وعىل
املرتبة الثانية م َّرتني .أ َّما التقيي ُم األخ ُري (عام  ،)2012فأعطى
أي أعىل درجة ممكنة ،وذُكر فيه أ َّن املنظَّمة
اليونيدو  100نقطةْ ،
حقَّقت جمي َع الغايات الثامين املسته َدفة .وأثناء السنة ،حقَّقت
دعم من اليونيدو الغاي َة األبر َز املتمثِّل َة
جمي ُع البلدان التي تتلقَّى ً
يف تجميد استهالك الهيدروكلوروفلوروكربونات عند مستوى
يخص
األساس املرجعي ،حسبام يقتضيه بروتوكول مونرتيال فيام ُّ
املواعيد القصوى ملراحل التخلُّص من تلك املواد.
وشهد حزيران/يونيه أ َّو َل ملتقى تشرتك يف تنظيمه اليونيدو
ورشكة  ATMOsphere Technologyاملحدودة ،وهي رشكة
تكنولوجيا معلومات يقع مق ُّرها يف كمبوديا .وقد َوفَّر مؤمت ُر
القمة لعام  2013املشرتك بني اليونيدو ورشكة ATMOsphere
 ،Technologyوالذي ُعقد تحت شعار “Natural Solutions for
( ”Developing Countriesحلول طبيعية لصالح البلدان النامية)،
للمستعملني النهائيني والصانعني يف قطاعات التربيد وتكييف الهواء
وإنتاج املواد الرغوية ،حلوالً عملي ًة للصعوبات التي واجهوها عند
البدء باستخدام املواد الطبيعية كعوامل تربيد.
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تبي أ َّن التخلُّص التدريجي من الهيدروكلوروفلورو
وقد َّ
كربونات ميثِّل تح ِّديًا صعبًا أمام بلدان غرب آسيا ،أل َّن البدائل
الشائعة االستخدام حال ًّيا يف قطاع التربيد تنطوي عىل درجة عالية
من احتامل اإلسهام يف االحرتار العاملي .وقد أَق َّرت اللجن ُة التوجيهي ُة
للصندوق املتع ِّدد األطراف ،يف اجتامعها التاسع والستني املعقود يف
نيسان/أبريل ،مرشو ًعا لتشجيع قطاع تكييف الهواء يف البلدان الحا َّرة
عىل استخدام مواد تربيد ذات درجة متدنِّية من احتامل اإلسهام
يف االحرتار العاملي ،ليك تنفِّذه اليونيدو واليونيب .وسوف تُستخ َدم
نتائج هذا املرشوع يف استحداث أنشطة استثامرية للمرحلة الثانية
ُ
من خطط إدارة التخلُّص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربونات.
أقل البلدان األفريقية من ًّوا عىل زيادة قدرات قطاع
وتعمل اليونيدو يف ِّ
خدمات التربيد ،مبا يف ذلك إنشاء مراكز وشبكات السرتجاع املنتجات
امل َ ِعيبة ،من خالل تزويد التقنيني مبع َّدات و ُع َدد لتقديم الخدمات،

وكذلك بالتدريب الالزم .وتقوم اليونيدو حال ًّيا بتنفيذ خطط إلدارة
التخلُّص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربونات يف بنن وبوركينا
فاسو وبوروندي وتشاد وتوغو وجمهورية أفريقيا الوسطى ورواندا
وزامبيا والسنغال والسودان وسرياليون وغامبيا وغينيا االستوائية
وغينيا-بيساو والكونغو ومدغشقر ومالوي والنيجر.
ومث َّة مرشو ٌع جا ٍر يف نيجرييا يَصوغ منوذ ًجا إلدارة املواد
سيبي
املستنفدة لألوزون غري املرغوب فيها يف البلدان النامية ،كام ِّ
كيف أ َّن التخلُّص من تلك املواد ميكن أن ير ِّوج ملسائل أخرى تتعلق
وتغي املناخ ،مثل كفاءة استخدام الطاقة واملشاركة يف
بالبيئة ُّ
متويل سوق الكربون .ويجري حال ًّيا مساعدة خَمس رشكات منتجة
للرغويات الصلبة يف باكستان عىل تبديل تكنولوجياتها الصناعية
وال َخ َدمية أو تحسينها ليك تصبح غ َري مستنفد ٍة لألوزون وغ َري ضا َّرة
باملناخ ومقتصد ًة يف الطاقة .ويجري حال ًّيا تنفي ُذ املرحلة الثاني ُة
هل يف عام  ،2011بالتعاون مع اليونيب
من املرشوع ،الذي استُ َّ
وال َوحدة الوطنية املعنية باألوزون ،التي هي مؤسسة التنسيق
تغي املناخ.
الوطنية
َّ
املختصة ضمن إطار وزارة ُّ
وقبل سنوات قليلة ،أطلقت حكوم ُة إكوادور برنام ًجا
طمو ًحا لتبديل ال َّربادات املنزلية القدمية وغري الكفؤة بنامذج مواتية
للبيئة ُمنتَجة محل ًّيا .وتقوم اليونيدو ،ضمن إطار أنشطتها املتعلقة
بربوتوكول مونرتيال ،بدعم جهود الحكومة يف مجال استخراج مادة
تبديل
ُ
التربيد  CFC-12من ال َّربادات القدمية وإتالفها .ويجري
ُ
وتفكيك ما مجموعه َ 300 000وحدة ،يُتوقَّع أن يُستخ َرج منها ما
يزيد عىل  16ط ًّنا مرتيًّا من مادة التربيد املذكورة ،وهذا يُعادل نحو
 173 000طن مرتي من ثنايئ أكسيد الكربون .واشتمل املرشو ُع عىل
تدريب للمد ِّربني والتقنيني وعىل منشآت عرض إيضاحي تجريبية.
وتعمل سانت فنسنت وجزر غرينادين عىل التخلُّص التا ِّم
من الهيدروكلوروفلوروكربونات بحلول عام  .2025وسوف يستخدم
البل ُد أدوات سياساتية ،مثل رضيبة خرضاء أو مخطَّطات حوافز،
لدعم الجهود الرامية إىل التخلُّص من تلك املواد .وسوف تساعد
اليونيدو عىل خفض الطلب عىل الهيدروكلوروفلوروكربونات من
خالل استخراج مواد التربيد وإعادة استعاملها وتعديلها رجع ًّيا،
ومن خالل تدريب التقنيني وتوفري األدوات الالزمة لتسهيل اتِّباع
املامرسات ال َخ َدمية الج ِّيدة.
واعتمدت اليونيدو نه ًجا مبتك ًرا للتخلُّص من  600طن مرتي
من الهيدروكلوروفلوروكربونات املستنفدة لألوزون يف االتحاد الرويس.
وهذا املرشوعُ ،املم َّول من مرفق البيئة العاملية والرشكات املستفيدة،
والذي تبلغ قيمته  58مليون دوالر ،يُعالج يف آن واحد مسألتني بيئيتني

رئيسيتني ،هام التخلُّص من املواد املستنفدة لألوزون وتحسني كفاءة
استخدام الطاقة يف قطاع التربيد وتكييف الهواء؛ وكالهام سيفيض إىل
خفض انبعاث غازات االحتباس الحراري .ومن الخطوات التي قطعها
املرشو ُع حتى اآلن اشرتاء مع َّدات شملت أجهزة تحليل رسيعة
الكشف من أجل مكافحة تهريب املواد املستنفدة لألوزون ،وتنظيم
تغي املناخ ،ووضع دليل
دورات تدريبية ،وإعداد سياسة لتخفيف آثار ُّ
عميل بشأن إدارة املواد املستنفدة لألوزون وإنضابها ،وإعداد تقرير
يتض َّمن معلومات خلفية ،عنوانه “Analysis of production and
( ”consumption of HFCs in the Russian Federationتحليل
إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربونات واستهالكها يف االتحاد الرويس)،
وإعداد دراسات بحثية ،وتنظيم مسابقة تحت شعار “حامية طبقة
األوزون ومناخ الكرة األرضية” .كام اضطُلع بأنشطة عالقات عامة
َ
االحتفال بيوم األوزون يف أيلول/سبتمرب يف موسكو وإنشاء
شملت
مخصص لهذا الغرض ()www.ozoneprogram.ru
موقع شبيك
َّ
وإصدار مجموعة من املنشورات.
وضمن إطار خطة إدارة التخلُّص التدريجي من الهيدرو
كلوروفلوروكربونات يف تركامنستان ،نظَّمت اليونيدو يف آذار/
مارس حلقة عمل تدريبية لصالح التقنيني العاملني يف قطاع
التربيد وتكييف الهواء ،شاركت فيها أيضً ا رشكات محلية وأجنبية
ذات معارف وخربات فنية يف هذا امليدان .كام توفِّر اليونيدو
تدري ًبا ملوظفي الجامرك وإنفاذ القانون من أجل رصد ومراقبة
الهيدروكلوروفلوروكربونات واملع َّدات املعت ِمدة عليها ،مع
تزويدهم مبادة تدريبية وب ُعدد لكشف مواد التربيد من أجل
املساعدة عىل منع التجارة غري املرشوعة.
ويُستخ َدم بروميد امليثيل عىل نطاق واسع يف مكافحة اآلفات
واألمراض يف التجارة الدولية للسلع الزراعية .ومع أ َّن هذه املادة
ُمد َرجة ضمن املواد املستنفدة لألوزون يف بروتوكول مونرتيال ،فإ َّن
من املسموح إنتاجها واستهالكها ألغراض ال َح ْجر الصحي واملعالجة
السابقة للشحن .ويف الوقت الحارض ،يتفاوض األطراف يف بروتوكول
مونرتيال عىل إدراج عمليات املعالجة الخاصة بال َح ْجر الصحي
وعمليات املعالجة السابقة للشحن كاستخدامات خاضعة للرقابة،
وهذا يشمل ما يتصل بذلك من تقديم الدعم املايل لبلدان املادة .5
ومن املر َّجح أن يستتبع ذلك ،إذا ما اتُّفق عليهُ ،ورود طلبات كثرية
من الدول األعضاء للحصول عىل مساعدة من اليونيدو.
ومن الجهود التي تبذلها اليونيدو حاليًّا للتخلُّص التدريجي
وخصوصا
من بروميد امليثيل مرشو ٌع يتعلق بقطاع البستنة يف ليبيا،
ً
زراعة الطامطم والخيار والفلفل وغريها من الخرضاوات.
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وابتدا ًء من عام  ،2013أصبحت اليونيدو إحدى الوكاالت
املنفِّذة يف إطار االئتالف املعني باملناخ ونظافة الهواء.
وق َّدمت اليونيدو أثناء السنة اقرتا ًحا يركِّز عىل التخلُّص من
الهيدروفلوروكربونات ،وهو أمر يُش ِّجعه االئتالف ويحظى باهتامم
شديد عىل الصعيد الدويل.

اتفاقية استكهومل
شملت أنشط ُة اليونيدو املضطلَع بها أثناء السنة ضمن إطار اتفاقية
رش تكنولوجيا غري إحراقية
استكهومل للمل ِّوثات العضوية الثابتة ن َ
واستخدامها بنجاح يف منشأة موجودة يف منغوليا لتطهري زيوت
املح ِّوالت من املل ِّوثات وللتخلُّص من ثنايئ الفينيل املتع ِّدد التَّ َكلْ ُور
ستهل حال ًّيا استخدا ُم أجهزة غري إحراقية
بصورة مأمونة .كام يُ ُّ
يف نيبال ،وأُق َّر مؤ َّخ ًرا مرشوعان للح ِّد من استخدام ثنايئ الفينيل
النجاح يف إنجاز
املتع ِّدد التَّ َكلْ ُور يف إندونيسيا والكونغو .وأفىض
ُ
املرشوع املتعلق بثنايئ الفينيل املتع ِّدد التَّ َكلْ ُور يف جمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقًا إىل تخطِّي البل ُد غايتَه املسته َدفة من املرشوع،
واملتمثِّلة يف معالجة  150ط ًّنا من املع َّدات املحتوية عىل ثنايئ
الفينيل املتع ِّدد التَّ َكلْ ُور .ويف الفلبني ،مث َّة منشأ ٌة ملعالجة املل ِّوثات
العضوية ال َع ِص َّية ،كانت اليونيدو قد ه َّيأتها للعمل ،متكَّنت يف آذار/
مارس من تحقيق إنجاز مشهود ،إذ بلغ حج ُم نفايات ثنايئ الفينيل
املتع ِّدد التَّ َكلْ ُور التي ُعولجت بواسطة تكنولوجيا غري إحراقية 22
ط ًّنا .ومث َّة مرشو ٌع أُق َّر حديثًا ،يهدف إىل خفض االنبعاث غري املقصود
للمل ِّوثات ال َع ِص َّية يف السنغال ،سوف يق ِّدم عروضً ا إيضاحي ًة ألفضل
التكنولوجيات املتاحة وألفضل املامرسات البيئية.
وقد تجاوز عد ُد املشاريع التي أع َّدتها اليونيدو ،أو ت ُ ِع ُّدها
حاليًّا ،ملساعدة البلدان عىل مراجعة وتحديث خططها الوطنية
التنفيذية التفاقية استكهومل 55 ،مرشو ًعا .و ُعقدت يف فيينا يف
عم اضطُلع
أيلول/سبتمرب حلق ُة عمل أتاحت للبلدان فرص ًة لإلبالغ َّ
منص ًة لتبادل األفكار.
به من أعامل بشأن املخزونات ،كام َوفَّرت َّ
واستضافت اليونيدو ح َدث َني جانبيَّني أثناء االجتامعني العادي
واالستثنايئ ملؤمتر األطراف يف اتفاقية استكهومل وبازل وروتردام،
ُعقدا يف نيسان/أبريل وأيار/مايو بشأن صناعات إعادة التدوير
املستدامة للنفايات اإللكرتونية ،وإدارة النفايات املحتوية عىل
مل ِّوثات عضوية َع ِصيَّة وترصيفها.

56

تقرير اليونيدو السنوي 2013

واستَهلَّت اليونيدو أ َّول مرشوع بشأن املل ِّوثات العضوية
ال َع ِص َّية الجديدة التي أُضيفت إىل قامئة اتفاقية استكهومل يف عام
 .2009ويشتمل املرشو ُع عىل بناء قدرات يف جمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقًا من أجل إزالة العوائق التقنية واالقتصادية
التي تحول دون بدء أنشطة لتنظيف املواقع املل َّوثة بألفا-
ِهكساكلوروسيكلوهكسان وبيتاِ -هكساكلوروسيكلوهكسان وليندان
يف مصانع رشكة  ،OHISوهي رشكة مملوكة للحكومة تنتج
كيمياويات عضوية .وتوجد تلك املواقع يف أماكن آهلة بالسكان،
مم يجعل عملي ُة التنظيف هذه أولوي ًة عالي ًة لدى الحكومة.
َّ
و ُعقدت يف فيينا يف أيلول/سبتمرب حلق ُة عمل بشأن املل ِّوثات
العضوية ال َع ِصيَّة الجديدة ساعدت البلدا َن عىل مراجعة وتحديث
عم اضطلعت به من
اسرتاتيجياتها التنفيذية الوطنية وعىل اإلفادة َّ
أعامل بشأن جرد املخزونات.
وإحر ُاق القاممة الصلبة والنفايات اإللكرتونية هو املتس ِّب ُب
يف انطالق املل ِّوثات العضوية ال َع ِصيَّة التي تُنتَج دون قصد .وتعكف
اليونيدو حال ًّيا عىل معالجة هذه املسألة يف مرشوع أُق َّر حديثًا لألخذ
بأفضل التكنولوجيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية يف مواقع
مختارة إلجراء عروض إيضاحية يف غرب أفريقيا ووسطها .ومث َّة
مرشوع آخر أُق َّر حديثًا لصالح منطقة الكاريبي سوف يوفِّر آلي ًة
مستدام ًة إلدارة املل ِّوثات العضوية ال َع ِص َّية وغريها من الكيمياويات
يف أنتيغوا وبربودا وبربادوس وبليز وترينيداد وتوباغو وجزر
البهاما وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس وسانت فنسنت
وجزر غرينادين وسورينام.
ومتثِّل النفاياتُ الطبي ُة تح ِّديًا عامليًّا ميكن أن يؤذي صحة أولئك
الذين يالمسون املواد الخطرة التي تستغني عنها مرافق الرعاية
الصحية وأولئك الذين يعيشون يف املناطق املحيطة بتلك املرافق .ويف
الصني ،تحقِّق اليونيدو تق ُّد ًما يف تنفيذ مرشوع إلدارة النفايات الطبية
ٍ
ومؤات للبيئة .وبعد فحص املل ِّوثات الرئيسية
عىل نحو مستدام
املنبعثة من مرافق اإلحراق والتحلُّل الحراري اإليضاحية ،بدأ املرشو ُع
باستخدام تكنولوجيات غري إحراقية لتفادي تولُّد الديوكسينات،
أفضل التكنولوجيات املتاحة للح ِّد من انبعاث املركَّبات
كام طَبَّق َ
العضوية الط َّيارة والغازات الكريهة الرائحة من عمليات املعالجة غري
اإلحراقية .وجمي ُع مشاريع العرض اإليضاحي تعمل عىل قدم وساق،
ويُتوقَّع صدور نتائج الرصد يف املستقبل القريب .وسيجري تقاسم
التجارب الناجحة مع سائر البلديات يف ذلك البلد.

5
البحث والتحليل
ترتكز جمي ُع مشاريع اليونيدو وبرامجها عىل بحوث وتحليالت وطيدة .وتتمتَّع اليونيدو ،مبا لديها من قدرات بحثية وتحليلية متينة،
التغيات الهيكلية وتحديد األمناط التي تتَّبعها البلدان يف سبيلها إىل االغتناء ،من حيث هيكل االقتصاد.
مبوقع فريد ُيكِّنها من تحليل ُّ
وهذا يوفِّر بدوره خلفي ًة للتوصيات السياساتية التي ت ُق َّدم إىل الدول األعضاء التي تلتمس الدع َم من اليونيدو ،وكذلك للتوصيات
املطروحة للنقاش العاملي.
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البحث والتحليل عىل الصعيد العاملي
واإلقليمي واملواضيعي
كام يف السنوات املاضية ،يُ ِّبي تقرير التنمية الصناعية ،الذي هو أبرز
منشورات اليونيدو ،كيف وملاذا يفيض االرتقاء املستمر بالصناعات
التحويلية إىل توفري فرص للنمو والعاملة املنتجة واستخدام املوارد
استخدا ًما ناج ًعا .وقد نُرشت طبعة  ،2013املعنونة “Sustaining
Employment Growth: The Role of Manufacturing and
( ”Structural Changeإدامة منو العاملة :دور الصناعة التحويلية
هل توزيعها يف نيويورك يف
والتغيري الهيكيل) ،يف نهاية السنة واستُ َّ
آذار/مارس  .2014وسوف يكون هذا املنشور ،الذي يستند إىل
التغي الهيكيل قامت بها اليونيدو نفسها
بحوث مستفيضة بشأن ُّ
وإىل مساهامت مق َّدمة من أبرز الجهات ذات الح ِّجية يف هذا
امليدان ،أدا ًة بالغة الفائدة ملق ِّرري السياسات الذين يبحثون عن
سياسات ف َّعالة للتغيري الهيكيل الصناعي من أجل الح ِّد من الفقر
وتوليد فرص العمل وتعزيز االستدامة .ويش ِّدد تقري ُر هذه السنة
عىل تأثري الصناعة التحويلية يف توليد العاملة ،إذ إ َّن ُسدس فرص
العمل املتاحة عامل ًّيا يأيت ،بصورة مبارشة أو غري مبارشة ،من النشاط
الصناعي التحوييل.
وكانت اليونيدو أحد املساهمني الرئيسيني يف منشورين
مرموقني آخ َرين .أ َّولهام هو “Pathways to Industrialization in
the Twenty-First Century: New Challenges and Emerging
( ”Paradigmsسبل التصنيع يف القرن الحادي والعرشين:
التح ِّديات الجديدة والنامذج الناشئة) ،الذي أُ ِع َّد بالتعاون
مع جامعة األمم املتحدة ونرشته دار نرش جامعة أُكسفورد يف
شباط/فرباير .وهذا الكتاب يسهم يف تعريف األوساط األكادميية
تقرير التنمية الصناعية لعام 2013
النمو المستدام للتشغيل:
دور الصناعة التحويلية والتغيير الهيكلي
نظرة عامة

أبرز منشورات اليونيدو،
تقرير التنمية الصناعية
لعام .2013

بالعنارص األساسية للعمل البحثي الذي اضطلعت به اليونيدو يف
السنوات القليلة املاضية .أ َّما املنشور الثاين ،املامثل يف األهمية،
فهو “The Industrial Policy Revolution II: Africa in the
( ”21st Centuryالثورة الثانية للسياسة الصناعية :أفريقيا يف
القرن الحادي والعرشين) ،الذي نرشته دار “بالغريف ماكميالن”
يف كانون األول/ديسمرب ويحتوي عىل فصل أع َّدته اليونيدو يحلِّل
كيفية إفضاء التفاعالت بني الناتج والعاملة وإنتاجية العمل إىل
توليد أمناط إمنائية فريدة بني الصناعات التحويلية .وقد َح َّرر
كل من جوزيف ستيغلتس ،الحائز عىل جائزة نوبل،
الكتاب ٌّ
هذا
َ
و َجستني لِن ،كبري االقتصاديني السابق يف البنك الدويل.
املخصص
وأثناء السنة ،أخذت نواتج صندوق اليونيدو
َّ
لتح ِّديات البحوث املواضيعية االسرتاتيجية – وهو آلية داخلية
ت ُس ِّهل التعاون البحثي بني شُ عب املنظمة – تؤيت مثا َرها بإعداد
متخصصة .فقد نُرشت
مجموعة من ورقات العمل ونرشها يف مجلة
ِّ
يف مجلة  ،World Developmentوهي من أبرز املجالت الدولية
التي تخضع مقاالتها ملراجعة نظراء معت َمدين ،ورقتان ،تناولت
أُوالهام استقصاء خصائص ومح ِّددات الصالت القامئة بني املو ِّردين/
املشرتين املحليني واملستثمرين الخارجيني يف أفريقيا ،وتناولت
األخرى االستثامر اإلنتاجي الذي يقوم به املغرتبون األفريقيون.
و ُعرضت الورقتان يف محافل مختلفة ،منها املركز املعني بدراسات
االقتصادات األفريقية التابع لجامعة أُكسفورد باململكة املتحدة،
وجامعة األمم املتحدة يف هلسنيك ،وجامعة ماسرتيخت ،هولندا.
وشملت ورقاتُ عمل اليونيدو األخرى املندرجة يف هذه املجموعة
ورقتني عنوانهام “Factors influencing the international trade
of carbon offsets from the destruction of ozone-depleting
 ”substancesو“Youth productive employment through
entrepreneurship development in the Arab region: state( ”of-the-art of interventions in Egypt and Tunisiaتوفري
العاملة املنتجة للشباب يف املنطقة العربية :آخر تط ُّورات تدابري
التدخُّل املتَّخذة يف تونس ومرص).

الخدمات االستشارية السياساتية
مختلف خدماتها االستشارية
يف أثناء السنة ،دمجت اليونيدو
َ
السياساتية يف برنامج متامسك يوفِّر للدول األعضاء قدرات يف
مجال التحليل وتحديد االسرتاتيجيات ذات أهمية أساسية لصوغ
َْ
سياسات صناعية قامئة عىل شواهد عملية .وقامت اليونيدو،
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مثلام فعلت مع جوانب أخرى من عملها ،بتوسيع شبكة رشكائها
يف مجال املشورة السياساتية ،والتي ترد تفاصيلها يف الفصل .2
وسعيًا إىل إرشاك وكاالت إمنائية أخرى يف مسألة السياسة الصناعية،
رش ورقة عمل عنوانها “Strategic Industrial
رعت اليونيدو نَ َ
Policy and Business Environment Reforms: Are they
?( ”Compatibleالسياسة الصناعية االسرتاتيجية وإصالح بيئة
األعامل :هل ميكن التوفيق بينهام؟) ،نرشتها “لجنة املانحني املعنية
بتنمية املنشآت” يف حزيران/يونيه.
ومن املعروف جيِّ ًدا أ َّن السياسات الصناعية عسرية التقييم،
عب عنها ك ِّميًّا .وقد اعتمدت
أل َّن أهدافها بعيدة املدى وألنه ناد ًرا ما يُ َّ
اليونيدو أثناء السنة منهجي ًة مبتكر ًة لتقييم نواتج وتأثريات إحدى
أبرز مخطَّطات الحوافز يف جنوب أفريقيا لتحديث قطاع الصناعة
التحويلية ،وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة .ويف عام
 ،2014سوف تُسهم اليونيدو يف إجراء تقييم لذلك املخطَّط يف
منتصف م َّدته .كام نُرشت أثناء السنة ورقة عمل بشأن عملية
وضع السياسة الصناعية يف غانا.
ويف أثناء السنة ،عملت اليونيدو مع الوزارة االتحادية
األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية عىل إنتاج ُع َّدة أدوات
إلكرتونية للتشخيص الصناعي يُفرتض أن يُن َجز يف غضون عام
 .2014ومن شأن تلك ال ُع َّدة أن تساعد البلدان النامية عىل
استخدام طائفة واسعة من أدوات التشخيص من أجل تحديد
اسرتاتيجياتها الرامية إىل الح ِّد من الفقر .ومث َّة أمثلة ملامرسات
فُضىل دولية ُّ
ألي دور ِة سياس ٍة صناعي ٍة ناجح ٍة أن
تدل عىل أنه ال ب َّد ِّ
تبدأ بإجراء تشخيص صناعي ٍ
األساس لصوغ اسرتاتيجية
واف يُه ِّيئ
َ
صناعية قامئة عىل شواهد عملية .وقد شملت األنشط ُة املتصل ُة
بذلك تنظي َم حلقة عمل دولية للمامرسني بشأن السياسة الهيكلية
والصناعية يف البلدان الناميةُ ،عقدت يف برلني؛ وحلقة عمل ودورة
تدريبية إقليمية مشرتكة بشأن اإلحصاءات الصناعية واستخدامها
يف صوغ السياسة الصناعية ،لصالح البلدان األعضاء يف جامعة رشق
أفريقياُ ،عقدت يف دار السالم ،جمهورية تنزانيا املتحدة؛ وحلقة
عمل مشرتكة للمامرسني بشأن ُمقايَسة تنفيذ اسرتاتيجية ناميبيا
الصناعية مع املامرسات الفضىل الدوليةُ ،عقدت يف ويندهوك.
ويف إطار رشاكة العمل الخاصة باالقتصاد األخرض ،تتعاون
اليونيدو مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ومعهد األمم املتحدة
للتدريب والبحث ومنظمة العمل الدولية عىل صوغ سياسات
القتصاد أخرض شامل للجميع (انظر أيضً ا الفصل  .)2وسوف ت ُق ِّدم
دعم لـ 30بل ًدا يف بناء
هذه الرشاكة ،يف السنوات السبع القادمةً ،

املسمة “شبكات من أجل الرخاء” ،التي
تهدف مبادر ُة اليونيدو َّ
أُطلقت يف عام  2011بالتعاون مع مركز لويفن لدراسات الحوكمة
العاملية يف بلجيكا ،والتي مي ِّولها الصندوق اإلسباين لتحقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية ،إىل تسهيل وصول البلدان النامية إىل مصادر
املعرفة والتكنولوجيا العاملية تب ًعا الحتياجاتها اإلمنائية ومتطلَّباتها
السياساتية .وكان دور هذه الرشاكات هو موضوع حلقة نقاش
نُظِّمت أثناء مؤمتر البلدان املتوسطة الدخل ،الذي ُعقد يف حزيران/
يونيه .وأُصدرت يف ترشين الثاين/نوفمرب طبع ٌة ثالث ٌة منقَّح ٌة
للمنشور املعنون “Networks for Prosperity: connecting
( ”development knowledge beyond 2015شبكات من أجل
الرخاء :توصيل املعارف اإلمنائية فيام بعد عام .)2015

اسرتاتيجيات وطنية لتحقيق االقتصاد األخرض ،ستفيض بدورها إىل
توليد فرص عمل ومهارات جديدة وترويج تكنولوجيات نظيفة
وتقليل املخاطر البيئية والح ِّد من الفقر .وسوف ت ُه ِّيئ تلك
الرشاك ُة ظروفًا متكيني ًة يف البلدان املشاركة من خالل تحويل وِجهة
االستثامر والسياسات نحو توليد جيل جديد من املق ِّومات ،مثل
التكنولوجيات النظيفة والبنى التحتية املتَّسمة بكفاءة استخدام
املوارد واملنظومات اإليكولوجية الحسنة األداء واأليدي العاملة
املاهرة الخرضاء والحوكمة الجيِّدة .وتشمل األنشط ُة املضطلع بها
حتى اآلن صو َغ وثيقة مرشوع ،والتفاوض مع الجهات املانحة،
وجمع األموال ،والقيام بأنشطة استهاللية يف بريو ومنغوليا.
وشهدت نهاي ُة السنة إجرا َء مفاوضات مع مركز شؤون
التنمية التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي من
أجل إقامة رشاكة بشأن أدوات صوغ السياسة الصناعية .وسوف
تراعي هذه الرشاكة االحتياجات الخاصة للبلدان املنخفضة
الدخل واملتوسطة الدخل ،كام ستع ِّزز تبادل الدراية الفنية بني
االختصاصيني املامرسني.
وكانت اليونيدو جز ًءا من كونسورتيوم دويل ق َّدم عرضً ا فائ ًزا
يف إطار برنامج االتحاد األورويب الخاص بتمويل البحوث ،يتعلق
مبرشوع يف منطقة جنوب املحيط الهادئ .وكانت هذه أ َّول م َّرة
تتمكَّن فيها اليونيدو من الحصول عىل متويل من الربنامج اإلطاري
للتنمية البحثية والتكنولوجية ،التابع لالتحاد األورويب .ومن شأن
اإلجراءات املستفيضة التي كان ال ب َّد من اتِّباعها أن تساعد تسهيل
تقديم عروض أخرى يف املستقبل .ودور اليونيدو يف هذا املرشوع
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يخص األمور املالية،
هو مراجعة وصوغ األدوات السياساتية – فيام ُّ
واالستثامر ،والتعامل التجاري ،والتدريب ،والبحث والتطوير،
وحامية امللكية الفكرية ،واملعايري القياسية واالشرتاء العمومي –
من أجل تنشيط االبتكار الصناعي يف املنطقة.
ويف بداية السنة ،أَق َّر رؤسا ُء دول وحكومات الجامعة
اإلمنائية للجنوب األفريقي (السادك) خط َة التنمية االسرتاتيجية
االسرتشادية اإلقليمية ،التي أُ ِع َّدت يف نهاية عام  2012بدعم من
اليونيدو .وهذا َحدا بأمانة االتحاد الجمريك للجنوب األفريقي أن
تطلب من اليونيدو أداء َم َه َّمة مشابهة ،تهدف إىل االنتهاء من
صوغ سياسته الصناعية اإلقليمية بحلول نهاية العام القادم.

الخدمات اإلحصائية
تُواصل اليونيدو توف َري إحصاءات صناعية عاملية ،يف شكل مطبوع
وإلكرتوين عىل السواء ،مص َّنف ًة عىل نحو ميتثل ملعايري لجنة األمم
املتحدة اإلحصائية وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي .وقد ُدقِّقت البيانات القُطرية الواردة من املكاتب
اإلحصائية الوطنية ،واستُكملت بتقديرات اليونيدو ،و ُح ِّسنت من
حيث قابليتها للمقارنة الدولية .ومتثِّل الحولي ُة الدولي ُة لإلحصاءات
الصناعية أبر َز منتجات اليونيدو ومنشوراتها اإلحصائية.
وتتض َّمن الحولية الدولية لإلحصاءات الصناعية لعام ،2013
التي أُصدرت يف شباط/فرباير  ،2014بيانات عن حجم الصناعة
التحويلية العاملية وهيكلها ومن ِّوها يف السنوات األخرية حتى عام
 ،2012وهي فرتة ات َّسمت بقدر من الدينامية يف أمريكا الشاملية
ورشق آسيا ،ولكنها شهدت استمرا ًرا للركود يف أوروبا .ومث َّة تقارير
تحليلية ومنهجية أصدرتها اليونيدو أثناء السنة ،منها :توسي ٌم
أقل البلدان من ًّوا؛ وهياكل قطاعات
إحصا ٌّيئ للتنمية الصناعية يف ِّ
الصناعة الزراعية وأمناط من ِّوها؛ وكفاءة استخدام الطاقة يف الصناعة
التحويلية؛ وطرائق قياس نواتج الصناعات التي لها دورات إنتاجية
أطول؛ واستخدام الطرائق اإلحصائية املتق ِّدمة يف تحليل كفاءة
استخدام الطاقة .ونُرش يف نهاية السنة تقري ٌر يستند إىل مجموعة
مؤشات اإلنتاج يف جمهورية تنزانيا املتحدة.
ِّ
ويف عام  ،2013احتفلت اليونيدو بالسنة الدولية لإلحصاء –
التي متثِّل اعرتافًا دول ًّيا مبساهامت علم اإلحصاء – بالقيام بعدد من
األنشطة ،منها تقديم عرض إيضاحي يف آب/أغسطس أثناء املؤمتر
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اإلحصايئ العاملي التاسع والخمسني ،الذي ُعقد يف هونغ كونغ،
الصني؛ واستهالل توزيع الحولية الدولية لإلحصاءات الصناعية لعام
 2013يف الدوحة.
وأَدخلت اليونيدو ع َّدة تغيريات منهجية عىل طريقة
تصنيف إحصاءات اإلنتاج الربع سنوية ،تتعلق بتعديل األرقام
القياسية واستحداث تجميعات جديدة للبلدان تستند إىل ما
بَلغته من مراحل التصنيع .ومث َّة رسالة إخبارية إلكرتونية ،عنوانها
“( ”Statistics Briefموجز إحصايئ) ،تُسلِّط الضو َء عىل أه ِّم
استنتاجات الحولية .كام أصدرت اليونيدو أ َّو َل تقرير قائم بذاته عن
األداء الصناعي التنافيس ،هو “The Industrial Competitiveness
( ”of Nations: Looking back, forging aheadالقدرة التنافسية
الصناعية للدول :نظرة إىل الوراء ،وانطالقة إىل األمام) .وقد أُصدر
هذا املنشور الجديد ،الذي كان يف املايض ُمد َر ًجا ضمن “تقرير
التنمية الصناعية” ،مبناسبة الذكرى السنوية العارشة أل َّول إصدارة
ملؤش اليونيدو الخاص باألداء الصناعي التنافيس .ويناقش التقري ُر،
ِّ
هل توزيعه يف موسكو يف أيلول/سبتمرب ،مفهو َم ْي
الذي استُ َّ
القدرة التنافسية واألداء الصناعي ،ويتض َّمن بيانات إحصائية
واملؤش الثُّامين األُسس .وأُصدرت يف آب/
باملؤش املركَّب
خاصة
ِّ
ِّ
أغسطس ورقة عمل ،عنوانها “Country grouping in UNIDO
( ”statisticsتجميع البلدان يف إحصاءات اليونيدو) ،تُ كِّن من
إجراء تحليل مقارن لنمو األنشطة الصناعية وهيكلها .ونُرشت
يف نهاية السنة ورقة عمل أخرى ،عنوانها “Comparisons of
economic linkages between China and Africa: applying
 ،”the WIOD databaseتتَّخذ من قاعدة البيانات العاملية
للمدخَالت واملخ َرجات مرج ًعا لها.
وواصلت اليونيدو جهودها لألخذ بالتنقيح الرابع للتصنيف
الصناعي الدويل املو َّحد لجميع األنشطة االقتصادية (.)ISIC Rev.4
ويف عام  ،2013بلغ عدد البلدان التي تأخذ بياناتها بذلك التنقيح
 45بل ًدا ،ويُتوقَّع أن يزداد هذا العدد يف عام  .2014وقد ساعدت
حلقات العمل اإلقليمية واالتصاالت املبارشة باملكاتب اإلحصائية
الوطنية عىل تنفيذ املعايري الدولية لإلحصاءات الصناعية.
وت ِ
ُواصل اليونيدو تعاونها الوثيق مع املكاتب اإلحصائية
الوطنية ومع الشُّ عب اإلحصائية بوزارات الصناعة .وتناولت
البعثات التي أُوفدت إىل االتحاد الرويس و ُعامن وقطر والكامريون
والكونغو وميامنار مسائل مثل الخدمات االستشارية وصوغ ورصد
مشاريع التعاون التقني املتعلقة بربامج اإلحصاء الصناعي الجارية.
وض َّمت اليونيدو جهودها إىل جهود الجمعية النمساوية لإلحصاء

والرابطة الدولية للجيولوجيا الرياضية وجهات أخرى من أجل
تنظيم حلقة العمل الدولية الخامسة حول تحليل بيانات الوصف
الك ِّمي الجزيئُ ،عقدت يف فوراو ،النمسا ،يف حزيران/يونيه .وتلقَّت
املنظم ُة دعو ًة من مكتب اإلحصاء النمساوي للمشاركة يف مؤمتر
“يوم اإلحصاء” الذي ُعقد يف ترشين األول/أكتوبر حول موضوع
التغي” ،كام ُدعيت إىل اجتامع ملعهد
“اإلحصاءات التجارية يف زمن ُّ
اإلحصاء امل ُنشَ أ حديثًا والتابع ملف َّوضية االتحاد األفريقي ،ملناقشة
الخطة االسرتاتيجية للفرتة  ،2018-2014التي تح ِّدد منحى تنمية
اإلحصاءات يف أفريقيا.
ويف أيار/مايوُ ،عقدت يف دار السالم ،جمهورية تنزانيا
املتحدة ،حلق ُة عمل حول استخدام اإلحصاءات الصناعية يف صوغ
السياسة الصناعية ،كانت واحد ًة من ع َّدة برامج تدريب إقليمية
نظَّمتها اليونيدو لتعريف املؤسسات الوطنية بطرائق اإلحصاء
الحديثة العهد .وحرض تلك الحلقةَ ،التي نُظِّمت بالتعاون مع
جامعة رشق أفريقيا والجمعية األملانية للتعاون الدويل واملكتب
الدويل لإلحصاء يف جمهورية تنزانيا املتحدة ،ممثِّلون للمكاتب
اإلحصائية ولوزارات الصناعة وسائر هيئات تقرير السياسات.
واشرتكت اليونيدو مع املكتب الوطني لإلحصاء يف الصني وشعبة
اإلحصاءات باألمم املتحدة يف تنظيم حلقة عمل دولية حول
اإلحصاءات الصناعيةُ ،عقدت يف بيجني يف متوز/يوليه ،وحرضها
ممثِّلون للمكاتب اإلحصائية يف  12بل ًدا من جنوب آسيا وجنوب
رشقها ،وكذلك السودان .وناقشت الحلق ُة أه َّم املشاكل يف تنفيذ
التوصيات الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية يف املنطقة.
ويف أيلول/سبتمربُ ،عقدت يف الدوحة ،بالتعاون مع اللجنة
االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا ومنظمة الخليج لالستشارات
الصناعية ،حلق ُة عمل مشابهة من أجل مساعدة مكاتب اإلحصاء
الوطنية يف املنطقة عىل تنفيذ معايري التصنيف الصناعي األخرية.
ومن اآلن فصاع ًدا ،ت ُد َرج اإلمارات العربية املتحدة والبحرين
وقطر والكويت يف ِعداد االقتصادات املص ِّنعة يف جميع املنشورات
اإلحصائية ،وأصبحت تشكِّل منطق ًة مص ِّنع ًة جديدةً ،هي غرب آسيا.
وكانت اليونيدو حارض ًة يف اجتامعات أخرى متعلقة
باإلحصاءات أثناء السنة ،منها الدورة الرابعة واألربعون للجنة
اإلحصائية لألمم املتحدة ،التي ُعقدت يف نيويورك يف شباط/
فرباير – آذار/مارس؛ واالجتامع الرابع والعرشون لفريق الخرباء
مبؤشات األهداف اإلمنائية لأللفية،
املشرتك بني الوكاالت واملعني ِّ
الذي ُعقد يف جنيف يف ترشين األول/أكتوبر؛ واالجتامع السنوي
للجنة اإلحصاء التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
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االقتصادي ،الذي ُعقد يف جنيف يف متوز/يوليه .ث َّم قام أحد خرباء
تلك املنظمة اإلحصائيني بزيارة اليونيدو لالطِّالع عىل تجاربها
يف مجال إدارة قواعد البيانات .وحرضت اليونيدو ،بصفتها
عض ًوا يف فريق مدينة أوالنباتار املعني بتسخري اإلحصاء لصالح
االقتصادات القامئة عىل املوارد الطبيعية ،االجتام َع الثاين للجنة
الفريق التوجيهية الذي ُعقد يف موسكو يف أيلول/سبتمرب وق َّدمت
مؤشات يوىص باستخدامها يف مبادئ األمم املتحدة
فيه قامئة ِّ
التوجيهية التي سيق ِّدمها الفريق.
وميثِّل استعدا ُد البلدان لتمويل مشاريع التعاون التقني
يف ميدان اإلحصاء الصناعي متويالً ذاتيًّا خ َري شاهد عىل ثقتها يف
خربات اليونيدو اإلحصائية .وقد ُووفق أثناء السنة عىل متويل
مرشوعني جديدين يف ُعامن وغابون ،وكذلك عىل متويل مرشوع
إقليمي لصالح البلدان األعضاء يف كومنولث الدول املستقلَّة،
حيث شارك ممثِّلو مكاتب اإلحصاء الوطنية يف املنطقة يف
حلقة دراسية استهاللية رفيعة املستوى ،م َّدتها يومانُ ،عقدت
يف كانون األول/ديسمرب .ويهدف املرشو ُع إىل تحسني القدرة
املؤسسية ملكاتب اإلحصاء الوطنية يف البلدان املنضوية يف
كومنولث الدول املستقلَّة من أجل إنتاج إحصاءات حسنة
التوقيت وقابلة للمقارنة دول ًّيا تفيد يف صوغ سياسات التنمية
الصناعية .ومث َّة مرشوع جار يف جمهورية تنزانيا املتحدة دخل
يف مرحلته التالية ،كام أُ ِق َّرت مرحلة املساعدة التحضريية من
مرشوع لصالح نيبال .وصاغت اليونيدو مشاري َع جديد ًة لصالح
بوتان وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية وكمبوديا وميامنار،
بينام قُ ِّدم إىل املف َّوضية األوروبية فكرة مرشوع إقليمي يشمل
تلك البلدان ونيبال.
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تنمية القدرات
مستقبل الصناعة التحويلية هو موضو َع النقاش يف برنامج
ُ
كان
لتدريب املديرين التنفيذيني ُعقد يف حزيران/يونيه يف قلعة
هرينشتاين ،الواقعة بالقرب من فيينا ،تحت رعاية معهد تنمية
القدرات التابع لليونيدو بدعم من حكومة النمسا .واطَّلع مق ِّررو
سياسات رفيعو املستوى ومسؤولون حكوميون كبار من  26بل ًدا
متوسط الدخل عىل االتجاهات املستقبلية يف قطاع الصناعة
ُ
الهدف من
التحويلية وعىل آخر التط ُّورات يف هذا القطاع .وكان
هذا الربنامج مساعد َة مق ِّرري السياسات عىل صوغ السياسات
الصناعية وتنفيذها وعىل التجاوب مع االتجاهات العاملية من
أجل تعزيز القدرة التنافسية للصناعات التحويلية يف بلدانهم.
الربنامج عىل حلقتَ ْي عمل قادهام خرباء من الصناعة
واشتمل
ُ
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التحويلية وإدارة السياسة الصناعية من مؤسسات أكادميية
وكيانات تابعة للقطاعني العام والخاص ،وكذلك من اليونيدو
ومؤسسات رشيكة لها.
واطَّلع املشاركون أيضً ا عىل اإلمكانات التي تتيحها
تكنولوجيات جديدة تُستخ َدم يف الصناعة التحويلية ،وتشمل
الصناعة التحويلية القامئة عىل النمذجة الرتاكمية والحوسبة
السحابية والنظم امليكاترونية (امليكانيكية-اإللكرتونية) واملواد
عروض إيضاحي ٌة
القابلة للتشكيل حسب الطلب .وقُ ِّدمت
ٌ
بشأن حلول للصناعة التحويلية الخرضاء املستدامة واالبتكار يف
التكنولوجيات البيئية ،وكذلك بشأن اسرتاتيجيات العمل التجاري
املستخ َدمة ملواجهة تح ِّديات الثورة الصناعية الجديدة .كام اشتمل
الربنامج عىل دورات بشأن أمناط التجارة واالستثامر العاملية وآثارهام
السياساتية املحتملة وكيفية التجاوب مع هذه االتجاهات.

المختصرات
آسيان
اإليكواس
اآليلو
تيكاد5-
السادك
سيالك

رابطة أمم جنوب رشق آسيا
الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
منظمة العمل الدولية
مؤمتر طوكيو الدويل الخامس بشأن تنمية أفريقيا
الجامعة اإلمنائية للجنوب األفريقي
مجموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبي

الفاو
كامي
الكومفار
الويبو
اليونديب
اليونيب

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
مؤمتر وزراء الصناعة األفريقيني
النموذج الحاسويب لتحليل الجدوى واإلبالغ
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
برنامج األمم املتحدة للبيئة
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طُبع يف النمسا
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ِوس ِعنا م ًعا أن نغتنم اإلمكانات الهائلة التي تتيحها التنمي ُة
“إ َّن ب ْ
الصناعي ُة املستدام ُة والشامل ُة للجميع .ومن شأن هذه الرؤية
التي يتشارك فيها الكثريون أن ت ُد ِّعم دو َر اليونيدو االسرتاتيجي
يف املداوالت املفضية إىل اعتامد خطة جديدة للتنمية العاملية
يف عام  ،2015وأن تتيح للمنظمة فرص َة املشاركة بق َّوة يف خطة
التنمية ملا بعد عام ”.2015
األمني العام لألمم املتحدة ،السيد بان يك مون ،يف دورة املؤمتر العام الخامسة
عرشة ،املعقودة يف ليام ببريو.
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