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متهيد

 يسرُّين غايَة السرور عرُض تقرير اليونيدو السنوي 

ه على رأس هذه املنظمة  ُل عاٍم ُأِتمُّ لسنة 2014، وهو أوَّ

ذات الشأن. 

لقد كانت سنُة 2014 سنًة مشهودًة يف تاريخ اليونيدو، إذ   

بَدأَْت فيها اليونيدو تنفيَذ الوالية الجديدة بشأن التنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة، التي أسندتها إليها دولُها األعضاء 

باإلجامع يف إعالن ليام التاريخي الذي اعتمده املؤمتُر العامُّ يف 

دورته الخامسة عرشة املنعقدة يف كانون األول/ديسمب 2013. ومن 

أجل وضع املنظمة عىل مسار صحيح ميكِّنها من تحقيق اآلمال 

دُت لعام  العريضة التي أعربت عنها الدول األعضاء يف اإلعالن، حدَّ

2014 ثالثَة أهداف ذات أهمية حيوية يف مجاالت االسرتاتيجية 

م كبري يف هذه  والتنفيذ واإلدارة. ويرسُّين أن أبلغكم بإحراز تقدُّ

املجاالت جميعها، وأن أُطلعكم يف هذا التقرير السنوي عىل ما 

حدث من تطوُّرات بهذا الشأن. 

فمن حيث االسرتاتيجية، كان هديف هو أن يزداد اإلدراك   

عىل الصعيد العاملي ألهمية التنمية الصناعية الشاملة للجميع 

واملستدامة يف مجايَلْ النمو االقتصادي والتنمية، وتشجيع إدماجها 

يف أهداف التنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 2015. 

وتحقيقاً لهذه الغاية، عزَّزت اليونيدو تحاورها مع الدول األعضاء 

وغريها من النظراء وأصحاب املصلحة يف العواصم مبختلف مناطق 

العامل لتبيان مدى أهمية التنمية الصناعية الشاملة للجميع 

واملستدامة، وأسهمت إسهاماً كبرياً يف الجهود العاملية لصياغة 

أهداف التنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 2015. ومن 

دواعي غبطتي أنَّ الفريق العامل املفتوح الذي أنشأته الجمعية 

العامة لألمم املتحدة لوضع أهداف التنمية املستدامة قد أَدرج 

التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، إىل جانب االبتكار 

وإقامة بنيات تحتية مرنة، ضمن الهدف 9 من وثيقته الختامية، 

التي هي أساس املفاوضات الحكومية الدولية الجارية حاليًّا بشأن 

وضع الصيغة النهائية إلطار ما بعد عام 2015. ويف هذا الصدد، 

يرسُّين أن أبلغكم أنَّ مشاركتنا متواصلة يف السنة الحالية وأنَّ إسهام 

اليونيدو مستمر يف جميع العمليات التي ستفيض إىل بدء العمل 

بخطة التنمية الجديدة يف أيلول/سبتمب 2015. 

وعىل صعيد التنفيذ، سعيُت إىل األخذ بطريقة جديدة   

مبتكرة لتقديم خدمات اليونيدو بأسلوب الرشاكة، بهدف ربط 

الصلة بني أنشطة املنظمة وأنشطة غريها من الرشكاء يف التنمية ومن 

ثمَّ تعزيز عالقات التآزر، ليكون لهذه الخدمات تأثري أبلغ يف مجال 

التنمية. وبذلك تكون اليونيدو قد حقَّقت إنجازاً كبرياً بوضع منهجية 

مه للدول األعضاء من  يف عام 2014 لتعزيز فعالية الدعم الذي نقدِّ

خالل برنامج الرشاكات الُقطرية الجديد، وإن واصلْت تقديم نسبة 

عالية من الخدمات يف إطار برامجها التقليدية للتعاون التقني ودعم 

وضع السياسات. وقد اشرتك يف إعداد هذه املنهجية ممثِّلون رفيعو 

املستوى عن حكومات ودوائر من القطاع الخاص ومنظامت ثنائية 

دة األطراف يف مجايل التنمية واملالية وأوساط أكادميية ودوائر  ومتعدِّ

من املجتمع املدين، وذلك خالل منتدى للتنمية الصناعية املستدامة 

والشاملة للجميع انعقد يف حزيران/يونيه، واستُهلَّ العمل بها عىل 

سبيل التجريب يف إثيوبيا والسنغال يف منتدى ثان انعقد يف ترشين 

الثاين/نوفمب وحرضه ما يناهز 450 مشاركاً، من بينهم رئيسا وزراء 

البلدين املذكورين واألمني العام لألمم املتحدة ورئيس البنك الدويل. 

ويتيح منوذج برنامج الرشاكات الُقطرية نهجاً متكاماًل وشموليًّا 

للوفاء باحتياجات الدول األعضاء يف مجال التنمية الصناعية، وفقاً 

لالسرتاتيجيات الوطنية بهذا الشأن ومبراعاة أبعاد التنمية الثالثة، 
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أي األبعاد االقتصادية واالجتامعية والبيئية. وإين عاقد العزم عىل 

توسيع نطاق العمل بهذا النهج ليشمل تقديم خدمات اليونيدو يف 

بلدان ومناطق أخرى.

ا عىل مستوى اإلدارة، فقد التزمُت مبواصلة تحقيق  أمَّ  

املزيد من الفعالية والكفاءة يف عملياتنا حتى تكفل اليونيدو 

أفضل مردود ممكن للدول األعضاء وغريها من أصحاب املصلحة. 

ومن هذا املنطلق، أنشأُت فرقة عمل من كبار املديرين يف بداية 

السنة الستعراض وتنقيح هيكلنا التنظيمي وعملياتنا اإلدارية، مامَّ 

أدَّى إىل تبسيط عملية إعداد برامج املنظمة ومشاريعها وكذلك 

إجراءات املوافقة عليها، فضاًل عن تعزيز رشاكاتها مع الجهات 

املانحة وعالقاتها الخارجية، والخدمات االستشارية املتعلقة 

بالسياسات العامة، ومهام التمثيل امليداين، مع تعزيز االتِّساق 

بني املقر وامليدان. كام أدَّى ذلك إىل التمهيد لوضع نهج الرشاكة 

الجديد الذي أخذنا به، عىل أساس برنامج الرشاكات الُقطرية. 

وإضافة إىل هذه التدابري، واصلنا تعميم مراعاة البُعد الجنساين 

وعنرَصْي األخالقيات والتقييم يف عملياتنا. وهديف من إدخال 

هذه التحسينات عىل نظمنا اإلدارية، وهو عمل مستمر ال ظريف 

يف نظري، هو ضامن ميض املنظمة يف تعزيز مستوى الشفافية 

ُع  واملساءلة لديها. ومن العوامل التي ستساعد عىل ذلك التوسُّ

يف وظائف نظامنا لتخطيط موارد املنظمة يف السنوات القادمة، 

لكنني أعتقد أيضاً أننا سنحتاج إىل تكثيف عالقتنا املبارشة بأصحاب 

املصلحة. لهذا السبب انعقد، مببادرة منِّي، أوَُّل اجتامع لليونيدو مع 

مانحيها يف ترشين الثاين/نوفمب 2014، وهو اجتامٌع أعتزُم إضفاء 

طابع رسمي عليه بإدراجه ضمن جدول اليونيدو لالجتامعات 

السنوية نظراً للصدى اإليجايب الذي خلفه االجتامع األوَّل. 

وال شكَّ يف أنَّ نطاق أنشطة اليونيدو والخدمات التي   

متها يف عام 2014 يتجاوزان بكثري تنفيذ األولويات الثالث  قدَّ

العامة تنفيذاً  السياسة  التي وضعتُها للسنة املذكورة يف مجال 

ته للوقوف عىل  عكم عىل قراءة التقرير برمَّ ناجحاً، ولذا أشجِّ

شمول أنشطة اليونيدو، كام كانت يف السابق، لكامل نطاق 

واملستدامة  للجميع  الشاملة  الصناعية  التنمية  بشأن  واليتها 

 ووفائها مبختلف احتياجات دولها األعضاء.كام أنَّ هذه 

الخدمات تتامىش متاماً مع إطارنا البنامجي املتوسط األجل 

دت أجهزُة تقرير السياسات  للفرتة 2010-2013، الذي َمدَّ

صالحيته إىل نهاية عام 2015، ومع متطلبات منظومة األمم 

الذي يجري  الشامل  السياسات  املنبثقة عن استعراض  املتحدة، 

التنفيذية لجهاز األمم املتحدة  كل أربع سنوات لألنشطة 

ح يف هذا التقرير.  اإلمنايئ، كام هو موضَّ

إنَّ رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة. ومن دواعي   

رسوري أننا خطونا خطوات كثرية عام 2014 يف االتجاه الذي 

رسمه لنا إعالن ليام، من أجل تنفيذ واليتنا. وسوف نواصل السري 

عىل هذا الدرب، واثقني بأنَّ السنوات القادمة سوف تسفر عن 

مزيد من النجاح وعن ترسيخ مكانة واليتنا يف خطة التنمية 

مه لها من  الجديدة واستعانة الدول األعضاء يف منظمتنا مبا نقدِّ

خدمات متزايدة يف تحقيق هدفها املنشود، أي التنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة. لكنَّنا مدركون أيضاً أتمَّ اإلدراك أنَّ 

سبيلنا إىل تحقيق مزيد من النجاح هو األخذ بنهج الرشاكة ألنَّ 

يات التي تواجه الدول األعضاء يف منظمتنا  ع التحدِّ حجم وتنوُّ

وهي متيض قُدماً نحو تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع 

واملستدامة يؤكِّدان رضورَة النهج الذي اخرتناه يف برامجنا 

د أصحاب املصلحة. وعملياتنا، أْي تعدُّ

يل يون، املدير العام لليونيدو
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اليونيدو بإجياز

صًة من وكاالت األمم املتحدة يف عام 1985.   أُنشئت اليونيدو يف عام 1966، ثمَّ أصبحت وكالًة متخصِّ

ويف 31 كانون األول/ديسمب 2014، بلغ عدُد الدول األعضاء يف املنظمة 171 دولًة عضواً. • ويف 31 كانون 

 األول/ديسمب 2014، كان لدى اليونيدو 684 موظفاً يعملون يف املقر واملكاتب الثابتة األخرى. 

• وقد َعنيَّ املؤمتُر العام، يف دورته االستثنائية الثانية )28 حزيران/يونيه 2013(، السيد يل يون )من 
ة أربع سنوات. • ويبلغ الحجُم اإلجاميل املقرَّر لعمليات اليونيدو يف  ا لليونيدو ملدَّ الصني( مديراً عامًّ

فرتة السنتني 2014-2015 مقدار 495.3 مليون يورو. وحقَّقت حافظُة املشاريع والبامج الجارية رقامً 

ذة  قياسيًّا، إذ بلغ حجمها 489.6 مليون دوالر. ويف عام 2014، بلغت قيمُة برامج التعاون التقني املنفَّ

171.2 مليون دوالر. • وهدف املنظمة الرئييس هو تعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة 

يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية. ولبلوغ هذه الغاية، تعمل اليونيدو أيضاً عىل 

تعزيز التعاون عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني والقطاعي. • ولدى اليونيدو، إىل جانب املقر 

يف فيينا، مكاتب يف بروكسل وجنيف ونيويورك. وتتألَّف شبكُة اليونيدو امليدانية من 30 مكتباً إقليميًّا 

راً، تشمل 116 بلداً. ولدى اليونيدو مكاتب لرتويج االستثامر والتكنولوجيا يف ستة  وقُطريًّا و17 مكتباً مصغَّ

بلدان. ولديها 56 مركزاً وبرنامجاً وطنيًّا لإلنتاج النظيف تُدار بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة. 

• ولليونيدو جهازان لتقرير السياسات هام: املؤمتر العام، الذي يجتمع مرًَّة كلَّ سنتني؛ ومجلس التنمية 
ا لجنة البنامج وامليزانية فهي جهاز فرعي تابع ملجلس التنمية  الصناعية، الذي يجتمع مرًَّة يف السنة. أمَّ

الصناعية، وتجتمع مرًَّة يف السنة. • واملؤمتر العام هو أعىل جهاز لتقرير السياسات يف املنظَّمة، وهو الذي 

د سياساتها ومبادئها التوجيهية، ويُقرُّ ميزانيَة اليونيدو وبرنامج عملها ويعنيِّ املديَر العام. ومن املقرَّر  يحدِّ

أن تُعقد دورته السادسة عرشة من 30 ترشين الثاين/نوفمب إىل 4 كانون األول/ديسمب 2015. • ويتألَّف 

م  املجلس من 53 عضواً، وهو الذي يستعرض تنفيذ برنامج العمل وامليزانيتني العادية والتشغيلية، ويقدِّ

إىل املؤمتر العام توصيات بشأن املسائل السياساتية، مبا فيها تعيني املدير العام. وقد ُعقدت دورة املجلس 

ا لجنة البنامج وامليزانية، التي تتألَّف  الثانية واألربعون يومي 25 و26 ترشين الثاين/نوفمب 2014. • أمَّ

من 27 عضواً، فهي تساعد املجلَس عىل إعداد ودراسة برنامج العمل وامليزانية وغري ذلك من املسائل 

املالية. وقد ُعقدت دورة لجنة البنامج وامليزانية الثالثون يومي 25 و26 حزيران/يونيه 2014.
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االحتاد الروسي
إثيوبيا

أذربيجان
األرجنتني

األردن
أرمينيا
إريرتيا

إسبانيا
إسرائيل

أفغانستان
إكوادور
ألبانيا
أملانيا

اإلمارات العربية املتحدة
إندونيسيا

أنغوال
أوروغواي

أوزبكستان
أوغندا

أوكرانيا
إيران )مجهورية-اإلسالمية(

آيرلندا
إيطاليا

بابوا غينيا اجلديدة
باراغواي
باكستان
البحرين
الربازيل

بربادوس

الربتغال
بلجيكا
بلغاريا

بليز
بنغالديش

بنما
بنن

بوتان
بوتسوانا

بوركينا فاسو
بوروندي

البوسنة واهلرسك
بولندا

بوليفيا )دولة-املتعدِّدة القوميات(
بريو

بيالروس
تايلند

تركمانستان
تركيا

ترينيداد وتوباغو
تشاد
توغو

توفالو
تونس
تونغا

تيمور-ليشيت
جامايكا

اجلبل األسود
اجلزائر

جزر البهاما
جزر القمر

مجهورية أفريقيا الوسطى
اجلمهورية التشيكية

اجلمهورية الدومينيكية
اجلمهورية العربية السورية

مجهورية الكونغو الدميقراطية
مجهورية تن زانيا املتحدة

مجهورية كوريا
مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً

مجهورية مولدوفا
جنوب أفريقيا

جورجيا
جيبوتي

الدامنرك
دومينيكا

رواندا
رومانيا
زامبيا

زمبابوي
ساموا

سان تومي وبرينسييب
سانت فنسنت وجزر غرينادين

سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا

سري النكا
السلفادور

الدول األعضاء يف اليونيدو)1(
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سلوفاكيا
سلوفينيا
السنغال

سوازيلند
السودان
سورينام
السويد

سويسرا
سرياليون
سيشيل

شيلي
صربيا

الصومال
الصني

طاجيكستان
العراق
عُمان
غابون
غامبيا

غانا
غرينادا

غواتيماال
غيانا
غينيا

غينيا االستوائية
غينيا-بيساو

فانواتو
فرنسا
الفلبني

فنزويال )مجهورية-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

مصر

املغرب
املكسيك

مالوي
ملديف

اململكة العربية السعودية
منغوليا

موريتانيا
موريشيوس

موزامبيق
موناكو

ميامنار
ناميبيا
النرويج
النمسا
نيبال

النيجر
نيجرييا

نيكاراغوا
هاييت
اهلند

هندوراس
هنغاريا
هولندا
اليابان
اليمن

اليونان

)1(   يف 31 كانون األول/ديسمب 2014.
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إعالن ليام: نحو تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة’ يف  يف أعقاب اعتامد ‘

الدورة الخامسة عرشة للمؤمتر العام يف كانون األول/ديسمرب 2013، بدأت اليونيدو 

عام 2014 – وهو عامها الكامل األوَّل يف ظلِّ قيادة املدير العام الجديد – تتطلَّع 

نحو ثالثة أهداف بالغة األهمية يف مجال اإلدارة وهي: تحديد موقع مفهوم التنمية 

الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف جميع العمليات املؤدِّية إىل صوغ خطة 

التنمية ملا بعد عام 2015؛ وتفعيل الوالية الجديدة لهذه التنمية مبوجب إعالن ليام؛ 

وتعزيز عمليات اإلدارة لتحسني الكفاءة والفعالية. ويصف هذا الفصل كيف نجحت 

اليونيدو يف السعي نحو بلوغ هذه األهداف من خالل مواصلة حوار عاملي قوي مع 

جميع أصحاب املصلحة والرشكاء بخصوص واليتها العاملية الجديدة، ومن خالل 

عة  إرساء برنامج رشاكات حيوية لتنفيذ هذه التنمية، وبتحقيق طائفة واسعة متنوِّ

من مكاسب الكفاءة من خالل تحسينات العمليات التشغيلية وهيكل األمانة. 

 السياسة العامة
واإلدارة
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أولويات السياسة 
العامة

 خطة التنمية 
ملا بعد عام 2015

»يف معرض صوغ خطة التنمية ملا بعد 

عام 2015، ما زال يف غاية األهمية تعميق 

التنمية االقتصادية واالجتامعية والبيئية 

ق وفقًا  عىل نحو شامل ومتوازن ومنسَّ

لنواتج مؤمتر ريو+20. وينبغي أن تنطلق 

خطة التنمية ملا بعد عام 2015 من 

األهداف اإلمنائية لأللفية ولكن عليها أيضًا 

الحرص عىل أن نكون قادرين عىل التواصل 

والعمل عىل استدامة تحسني معيشة 

وظروف أولئك الذين ما زالوا يعيشون يف 

شني  فقر مدقع وأولئك الذين ما زالوا مهمَّ

فني عن الركب.«  ومتخلِّ

مجموعة الـ77 والصني

كانت منظومة األمم املتحدة، حتى موعد 
انتهاء مهلة األهداف اإلنامئية لأللفية يف هناية 
عام 2015، تبذل جهودًا جادًة طوال السنة 

من أجل التوصل إىل وضع إطار جديد 
يات العرص ما  للتنمية الدولية ملواجهة حتدِّ

بعد عام 2015.

ويف هذا السياق، كانت اليونيدو   
تتطلَّع إىل أولوية اسرتاتيجية رئيسية وهي 
احلصول عىل االعرتاف بمركزية واليتها 

لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع 
واملستدامة ضمن الطيف الواسع من أهداف 

التنمية الدولية، وذلك بإدراجها يف إطار 
ق  أهداف التنمية املستدامة اجلديد. وقد حتقَّ
هذا اهلدف من خالل إدراج مسألة التصنيع 
الشامل واملستدام - إىل جانب البنية التحتية 

املرنة واالبتكار - لتكون اهلدف 9 يف 
الوثيقة اخلتامية للفريق العامل املفتوح باب 

العضوية املكلَّف بصوغ جمموعة من أهداف 
التنمية املستدامة لتنظر فيها اجلمعية العامة يف 

ت اليونيدو  دورهتا الثامنة والستني. وقد تلقَّ
ا من دوهلا األعضاء، من خالل  دعاًم قويًّ
مسامهاهتا الوطنية واإلقليمية يف النقاش 

ومن خالل جهود بعثاهتا الدائمة، ال يف فيينا 
فحسب بل يف نيويورك أيضًا، حيث انضمَّ 

37 ممثِّاًل دائاًم لتشكيل فريق »أصدقاء التنمية 
ل  الشاملة للجميع واملستدامة«. وتشكِّ

األهداُف الطموحة املقرتحة  السبعة عرش 
األساَس للمفاوضات احلكومية الدولية يف 

عام 2015 لوضع اللمسات األخرية عىل 
إطار التنمية الدولية ملا بعد عام 2015.

وقد سامهت اليونيدو بنشاط، طوال   
السنة، يف العديد من عمليات الصياغة 

األخرى ملا بعد عام 2015، متعاونًة بشكل 
وثيق مع األمني العام لألمم املتحدة بان كي 

مون وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية 
يف األمم املتحدة. وعىل نطاق أوسع، واصلت 

اليونيدو أيضًا املشاركة عن كثب يف طائفة 
واسعة من آليات التنسيق بني الوكاالت، 

بام يف ذلك جملس الرؤساء التنفيذيني املعني 
بالتنسيق وأركانه الثالثة وهي: اللجنة الرفيعة 

املستوى املعنية بالربامج، واللجنة الرفيعة 
املستوى املعنية باإلدارة، وجمموعة األمم 

املتحدة اإلنامئية، وكذلك بإجراء مشاورات 
ثنائية مع هيئات األمم املتحدة األخرى.

ث املدير العام  ويف متوز/يوليه، حتدَّ  
يف إطار احلوار الوزاري بشأن »التدابري 

الطويلة األجل للقضاء عىل الفقر إىل غري 
رجعة وللحدِّ من عدم املساواة« الذي 

جرى يف املنتدى السيايس الرفيع املستوى 
املعني بالتنمية املستدامة حتت رعاية املجلس 

د املدير العام  االقتصادي واالجتامعي. وأكَّ
عىل األمهية احلاسمة للتنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة كأساس للقضاء 
عىل الفقر وحتقيق النمو االقتصادي املستدام 

والرخاء املشرتك ومحاية البيئة وكفاءة 
استخدام املوارد، وأهداف أخرى. وكشف 
املنتدى الرفيع املستوى أيضًا النقاب رسميًّا 

عن طبعة النموذج األويل لتقرير التنمية 
املستدامة عىل الصعيد العاملي الذي هيدف 
إىل تعزيز الرتابط بني العلوم والسياسات 

وتشجيع األساليب اجلديدة واملبتكرة لرسم 
م التقرير النموذج األويل  السياسات. وُقدِّ

إىل أصحاب املصلحة الذين مقرهم يف فيينا 
يف ترشين الثاين/نوفمرب يف حدث جانبي 

لية ملا بعد عام  بعنوان »نحو خطة تنمية حتوُّ
يات الرئيسية« خالل  2015: الرؤية والتحدِّ

الدورة الثانية واألربعني ملجلس التنمية 
الصناعية، بالتعاون مع إدارة الشؤون 

االقتصادية واالجتامعية يف األمم املتحدة. 
كام ُطلب من اليونيدو أيضًا أن تكون الوكالة 

الرائدة لصوغ الفصل 5 بشأن »النمو 
االقتصادي والتنمية الصناعية الشاملة 

للجميع واملستدامة واالستهالك واإلنتاج 
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املستدامني« يف تقرير التنمية املستدامة عىل 
الصعيد العاملي لعام 2015.

ويف أيلول/سبتمرب، تبادل املدير   
العام وجهات النظر مع عدد من املمثِّلني 

احلكوميني الرفيعي املستوى وأصحاب 
املصلحة يف القطاع اخلاص والنظراء يف 

منظومة األمم املتحدة بشأن أنشطة اليونيدو 
اهلادفة إىل محاية البيئة، وذلك أثناء »مؤمتر 

القمة املعني باملناخ 2014: حتفيز العمل«، 
الذي دعا إىل انعقاده األمني العام لألمم 

املتحدة يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك. 
وشارك املدير العام أيضًا يف حدث بعنوان 
»الطاقة املستدامة للجميع« بمبادرة األمني 

العام وشارك يف »شبكة حلول التنمية 
املستدامة«، وهي مبادرة أطلقها األمني العام 
لتعبئة اخلربات العلمية والتقنية من األوساط 
األكاديمية واملجتمع املدين والقطاع اخلاص 

دعاًم حلل مشكالت التنمية املستدامة عىل 
األصعدة املحلية والوطنية والعاملية.

وبعد أن نظرت اجلمعية العامة يف   
م من املدير العام بشأن التعاون   تقرير مقدَّ

 يف جمال التنمية الصناعية، اعتمدت يف 
 كانون األول/ديسمرب قرارًا حازمًا 

)A/RES/69/235( يعرتف بوالية اليونيدو 
الفريدة لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة 

للجميع واملستدامة ويؤيِّد أمهية هذه التنمية 
يف خطة التنمية اجلديدة ملا بعد عام 2015.

تفعيل برامج التنمية 
 الصناعية الشاملة 

 للجميع واملستدامة 
من أجل برامج الشراكات 

القـُطرية

اعرتافًا بالنطاق اهلائل لوالية التنمية 
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة امللقاة 
عىل عاتق اليونيدو من قبل املجتمع الدويل، 

رشع املدير العام يف اتِّباع هنج رشاكات 
جديدة مبتكرة لتوفري خدمات اليونيدو. 

ق  ويستند هذا النهج إىل التعاون املنسَّ
بعناية سواء داخل اليونيدو أم مع اجلهات 

م خدمات التنمية، وذلك  اخلارجية التي تقدِّ
هبدف تعزيز أوجه التآزر واألثر اإلنامئي 

عة. وسيعمل  الت املتنوِّ الشامل هلذه التدخُّ
هذا النهج اجلديد عىل مدى السنوات 

القادمة - والذي يتعنيَّ تنفيذه من خالل 
سلسلة من برامج الرشاكات الُقطرية - جنبًا 

إىل جنب مع أساليب اليونيدو التقليدية 
لتقديم اخلدمات بينام يتمُّ اختباره وضبطه 

من خالل تنفيذه يف عدد متزايد تدرجييًّا 
ل يف هناية  من البلدان الرائدة. وسوف يشكِّ

املطاف األساَس لنظام تقديم اخلدمات 
بأكمله يف املنظمة.

وقد ُوضع هنج الرشاكات اجلديد   
بالتشاور الوثيق مع عدد كبري من الرشكاء 

والنظراء احلاليني واملحتملني. وُعقد مع 
هؤالء الرشكاء اجتامعان، املنتدى األول 

والثاين للتنمية الصناعية الشاملة للجميع 
واملستدامة يف فيينا يف حزيران/يونيه 

وترشين الثاين/نوفمرب، عىل التوايل، وذلك 
ر مشرتك ولتحقيق  ة لوضع تصوُّ لتوفري منصَّ

هذا النهج التعاوين اجلديد. وضمَّ املنتدى 
األول نحو 300 من ممثِّيل احلكومات 

ودوائر الصناعة واألوساط األكاديمية 
والقطاع اخلاص للنظر يف اسرتاتيجيات 
دت  وسياسات الرشاكة املناسبة. وجسَّ

ع جتارب الدول األعضاء،  املناقشات تنوُّ
لت إىل توافق يف اآلراء بشأن  ومع ذلك توصَّ
يصًا لفرادى  مة خصِّ احلاجة إىل حلول مصمَّ

البلدان واألقاليم. وأفىض املنتدى الثاين 
ل برناجمني رائدين للرشاكات  إىل إطالق أوَّ
الُقطرية يف إثيوبيا والسنغال )انظر اإلطار(.

 الضبط واملواءمة 
على مستوى املنظمة

يف ضوء إعالن ليام ووثيقة النتائج التي 
ل إليها الفريق العامل غري الرسمي  توصَّ

املعني بمستقبل اليونيدو، بام يف ذلك براجمها 

الصناعية  للتنمية  الثاني  املنتدى 
حرضه  املستدامة والشاملة للجميع 

يف ترشين الثاين/نوفمرب األمني العام لألمم 

املتحدة ورئيس وزراء كل من إثيوبيا 

والسنغال )انظر الصورة أعاله(، وكذلك 

رئيس البنك الدويل، وشهد املنتدى انطالق 

التنمية  الُقطرية يف إطار  برنامج الرشاكات 

واملستدامة يف  للجميع  الشاملة  الصناعية 

هذين البلدين. وقد سبق املنتدى بذل 

جهود مكثَّفة خالل شهري آب/أغسطس 

الرشاكة  لبحث فرص  وأيلول/سبتمرب 

الحكوميني  النظراء  التعاون مع  وطرائق 

وغريهم من الرشكاء املحليني والدوليني يف 

البلدين.  كال 

وقد حرض املنتدى، الذي انعقد   

ملدة يومني تحت عنوان »منتدى اليونيدو 

الثاين بشأن الرشاكات من أجل زيادة 

االستثامر يف التنمية الصناعية الشاملة 

للجميع واملستدامة«، حوايل 440 مشاركاً 

من 93 بلداً، منهم رؤساء دول وحكومات 

ووزراء وممثِّلو رشكاء تنمية عىل املستويني 

د األطراف ومنظومة األمم  الثنايئ واملتعدِّ

املتحدة والقطاع الخاص ومنظامت غري 

حكومية وأوساط أكادميية. وقد بدأ تنفيذ 

هذه الربامج التجريبية عىل نطاق واسع 

يف مطلع عام 2015. وأثنى املشاركون عىل 

مها اليونيدو  املساعدة التقنية التي تقدِّ

والتي كان لها تأثري عميل ملموس وما 

زالت آليًة مهمًة للغاية لتعزيز التنمية 

م. والتقدُّ
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ومواردها، بعنوان »وثيقة اإلرشادات 
االسرتاتيجية«، ظلَّ تعزيز الكفاءة والفعالية 
عىل مستوى املنظمة أولوية بارزة يف اإلدارة 

طوال السنة. ويف كانون الثاين/يناير، 
أنشأ املدير العام فرقة عمل رفيعة املستوى 

معنيًة بالضبط واملواءمة عىل مستوى 
املنظمة لتحسني هيكل اليونيدو التنظيمي 

زت  ووظائفها. ويف معرض املداوالت، ركَّ
فرقة العمل عىل سبل تبسيط عملية صوغ 
برامج ومشاريع املنظمة واملوافقة عليها، 

وتعزيز رشاكاهتا مع اجلهات املانحة 
والعالقات اخلارجية وتقديم اخلدمات 
االستشارية يف جمال وضع السياسات، 

ووظيفة التمثيل امليداين مع زيادة التامسك 
بني املقر وامليدان، وكذلك تطوير هنج 

مبتكر جديد قائم عىل الرشاكة للخدمات 
مها املنظمة يف جمال التعاون  التي تقدِّ

التقني. وأفضت توصيات فرقة العمل إىل 
إصدار نرشتني هامتني من قبل املدير العام، 

النرشة UNIDO/DGB/2014/01  بتاريخ 
30  حزيران/يونيه 2014 بشأن هيكل أمانة 

 UNIDO/DGB/)P(.130  اليونيدو والنرشة
بتاريخ 4 متوز/يوليه 2014 بشأن صوغ 

الربامج واملشاريع واملوافقة عليها. ولدى 
صوغ النرشة األوىل، اقترص احلرص عىل 

تعديل اهليكل القائم يف املجاالت التي 
دًة من اإلدارة لتعزيز  تتطلَّب استجابًة حمدَّ
فعالية اليونيدو وكفاءهتا. وعربَّ ذلك عن 

جهٍد واٍع للحدِّ من التعطيل املحتمل هلذه 
التغيريات يف جمال اخلدمات الرباجمية التي 

مها اليونيدو. تقدِّ

ويتناول التغيري الرئييس يف اهليكل   
األوسع للمنظمة تعزيز وظيفة العالقات 
اخلارجية من خالل إنشاء شعبة للسياسة 
الصناعية والعالقات اخلارجية والتمثيل 

امليداين حتت اإلرشاف املبارش لنائب املدير 
العام. وشمل ذلك نقل مكتب الربامج 

اإلقليمية السابق وشبكة مكاتب اليونيدو 
امليدانية من شعبة تطوير الربامج والتعاون 
التقني إىل الشعبة اجلديدة وإعادة النظر يف 
اختصاصات كل منهام. والتسمية اجلديدة 

هي فرع الربامج اإلقليمية والتمثيل 
امليداين، وهو يتألف من مخسة مكاتب 

إقليمية )انظر الفصل 2(. وكذلك، أعيدت 
تسمية الوحدة السابقة لرشاكات اجلهات 

املانحة والتعاون مع جمموعة األمم املتحدة 
ى وحدة العالقات  اإلنامئية وأصبحت ُتسمَّ

االسرتاتيجية باجلهات املانحة، وهي 
مسؤولة مبارشة لدى املكتب التنفيذي 

لنائب املدير العام بعد تعديل اختصاصاته 
لتشمل املشاركة عىل مستوى االسرتاتيجية 

وعىل مستوى السياسات مع الدول 
األعضاء وغري األعضاء يف اليونيدو التي 

ال يشملها الفرع اجلديد للربامج اإلقليمية 
والتمثيل امليداين. وحيتفظ نائب املدير العام 

أيضًا باملسؤولية الشاملة عن أمانة أجهزة 
تقرير السياسات وفرع الدعوة واالتصاالت 

وفرع البحوث واإلحصاءات والسياسة 
الصناعية، وقد روجعت االختصاصات 

د التغيريات يف  والتسميات أيضًا لتجسِّ
الوظائف. وعكف نائب املدير العام طوال 

السنة عىل تنسيق أنشطة التوعية العاملية 
سعيًا لوضع اليونيدو والتنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة يف املوقع املالئم 
يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015، مع 

الرتكيز بشكل خاص عىل تأثري هذه التنمية 
عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي.

ت نرشة املدير العام، داخل  وقد نصَّ  
شعبة تطوير الربامج والتعاون التقني، عىل 

ع يف وظائف املكتب السابق لرصد  التوسُّ
نتائج الربامج، الذي أعيدت تسميته ليصبح 

فرع الرشاكات ورصد النتائج. ويقع هذا 
الفرع يف مكتب املدير اإلداري ويعمل 

بمثابة مكتبه االسرتاتيجي. فهو ينهض، 
عىل وجه اخلصوص، بتنسيق رشاكات 

اليونيدو مع الرشكات ومؤسسات متويل 
دة األطراف،  التنمية والصناديق املتعدِّ

عب  وهو يف طليعة اجلهود املشرتكة بني الشُّ
للنهوض بالكفاءة التشغيلية وحتسني رصد 

النتائج. وقد أخذ هذا الفرع زمام املبادرة يف 
تطوير برامج الرشاكات القطرية اجلديدة يف 

اليونيدو املشار إليها أعاله.

ُعيِّنت اليونيدو مبثابة رائد مشارك، مع 
االتفاق العاملي لألمم املتحدة، يف موضوع 
»املشاركة مع القطاع الخاص« يف الجولة 

الثانية من املشاورات بشأن وسائل التنفيذ 
لخطة التنمية ملا بعد عام 2015، التي 

عقدت تحت رعاية مجموعة األمم املتحدة 
اإلمنائية. وبالعمل مع امليثاق العاملي، 

وبرعاية كرمية من حكومتي إسبانيا والواليات 
املتحدة األمريكية، عقدت اليونيدو سلسلة 
من املشاورات املحلية والوطنية واإلقليمية 
ت طائفة من الجهات الفاعلة يف مجال  ضمَّ
التنمية، منهم ممثِّلون عن القطاعني العام 

والخاص واملنظامت الدولية واألوساط 
األكادميية واملجتمع املدين، من أجل استبانة 

االسرتاتيجيات والنُّهج الناجحة لتعزيز 
مساهمة القطاع الخاص سعياً إىل تنفيذ خطة 

التنمية ملا بعد عام 2015. وجرت مشاورات 
عاملية يف أديس أبابا وواشنطن العاصمة، 

يف حني ُعقدت أربع مشاورات إقليمية 

يف أَروبا وسلوفاكيا وفانواتو وكولومبيا، 
باإلضافة إىل مشاورات محلية ووطنية 

يف عدد من البلدان األخرى. كام فتحت 
اليونيدو موقع الويب ‘العامل الذي نصبو 

www.worldwewant2015.( ’2015 إليه
org/privatesector2015( أمام املواطنني 

واملجتمع املدين يف جميع أنحاء العامل للتشاور 
مبارشة عرب اإلنرتنت. وتم تجميع أبرز النقاط 
د، بعنوان ‘التعامل مع القطاع  يف تقرير موحَّ
الخاص يف خطة التنمية ملا بعد عام 2015’، 
م إىل الدول األعضاء والوكاالت املتعاونة  قُدِّ
ورشكاء األعامل يف الدورة التاسعة والستني 

للجمعية العامة لألمم املتحدة ومؤمتر القمة 
املعني باملناخ الذي عقده األمني العام 

وملتقى القطاع الخاص لألمم املتحدة. وهذا 
بدوره وفَّر مدخالت للتقرير التجميعي الذي 

ه األمني العام بشأن خطة التنمية ملا  أعدَّ
بعد عام 2015 والذي صدر يف كانون األول/

ديسمرب.

املشارَكة مع القطاع اخلاص
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وأدخلت النرشة الثانية، التي بلورت   
توصيات فرقة العمل بشأن تبسيط آليات 
صوغ الربامج واملشاريع واملوافقة عليها، 

عملية جديدة لفرز برامج ومشاريع التعاون 
التقني وتقييمها واملوافقة عليها ورصدها. 

ع يف صوغ  ومن شأن العملية اجلديدة أن ترسِّ
املشاريع وأن تزيد من شفافيتها وجتعلها أكثر 

تعاونية، فضاًل عن تعزيز اجلودة وضامن 
االمتثال ملعايري اجلهات املانحة. وهناك ميزة 

هامة تتمثَّل يف وضع قائمة مرجعية وصحيفة 
امتثال للمعايري لتوجيه عملية ضامن اجلودة، 
وهي تشمل 18 بندًا منفصالً بام فيها املواءمة 

مع األولويات الوطنية وأولويات اليونيدو 
والسالمة اهليكلية واجلدوى واالستدامة 

وتعميم املنظور اجلنساين واالمتثال لألهداف 
البيئية واالجتامعية. وجتري العملية اجلديدة 

كليًّا عىل شبكة اإلنرتنت، وتبقى سلطة 
املوافقة الرسمية بيد املجلس التنفيذي.

 حمور االهتمام: 
تلبية االحتياجات 

املتباينة لدى الدول 
األعضاء

يدعو ‘إعالن ليام: نحو تنمية صناعية شاملة 
للجميع ومستدامة’ اليونيدو إىل توفري 

جمموعة كاملة من اخلدمات اإلنامئية املتنوعة 
وفقًا لالحتياجات واألولويات املتباينة 

لدى الدول األعضاء. ويشري اإلعالن أيضًا 
إىل رضورة مواصلة إيالء اهتامم خاص 

ا يف ضوء ما تنفرد به من  ألقل البلدان نموًّ
احتياجات وحتديات إنامئية، إىل جانب 

رضورة مواصلة مراعاة البلدان التي هي 
يف مراحل خمتلفة من التنمية، بام يف ذلك 

البلدان املتوسطة الدخل والبلدان التي مترُّ 
اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية.

وناقشت اليونيدو، طوال السنة،   
مفهوم التنمية الصناعية الشاملة للجميع 
واملستدامة مع أصحاب املصلحة املعنيني 

يف الدول األعضاء واهليئات األخرى، 
كام ناقشت نطاق التعاون التقني وغريه 

من اخلدمات. وُعقدت ندوات وحلقات 
عمل ومؤمترات تناولت مفهوم هذه 

التنمية يف األردن واألرجنتني وإثيوبيا 
وأملانيا وأوروغواي وإيطاليا وباكستان 

والربازيل وبلجيكا وبنغالديش وبوليفيا 
دة القوميات( وتركيا وتونس  )دولة-املتعدِّ

واجلزائر والدانمرك والسلفادور وسلوفاكيا 
وسلوفينيا والسودان وشييل والصني وفنلندا 

وفييت نام وكولومبيا وكوستاريكا ومرص 
واملغرب واملكسيك وميانامر والنمسا 

ونيبال ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة 
األمريكية، واالحتاد األفريقي واالحتاد 

األورويب. وعكف نائب املدير العام، طوال 
السنة، عىل تنسيق أنشطة التوعية العاملية بغية 

وضع اليونيدو والتنمية الصناعية الشاملة 
للجميع واملستدامة اسرتاتيجيًّا يف خطة 

التنمية ملا بعد عام 2015. وعىل هذا النحو، 

ز الكثري من اهتامم هذه األحداث عىل  تركِّ
السياق الوطني واإلقليمي للتنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة والدور اهلام 
الذي ينبغي أن تنهض به يف خطة التنمية ملا 

بعد عام 2015. وأنتجت املنظمة عددًا من 
منتجات الدعوة واالتصال لدعم املبادرات 

عىل مستوى وضع السياسات. ومن هذه 
املنتجات كتيِّب متهيدي ملفهوم هذه التنمية 
وكتيِّب أكثر تفصياًل بشأن أنشطة التعاون 

التقني والرشاكات احلالية ذات الصلة 
ورشيط فيديو تروجيي.

 اليونيدو وأقل 
البلدان منوًّا

الت النمو يف  لقد أفىض التفاوت يف معدَّ
البلدان النامية عىل مدى السنوات الـ45 

متدرِّبون يف حلقات عمل تدعمها اليونيدو يف كلية سامل املهنية يف أديس 
ل برامج فولفو  أبابا يتعلَّمون صيانة وإصالح املعدات واآلالت الثقيلة. وتشكِّ
ذه جمموعة فولفو  للتدريب يف أفريقيا تطورًا اسرتاتيجيًّا ملشروع رائد تنفِّ

واليونيدو والوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي يف إثيوبيا.
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املاضية إىل توسيع الفجوة بني أفقر بلدان 
مًا رسيعًا  العامل والبلدان التي حترز تقدُّ

فيام تبذله من جهود التصنيع. إذ تضاعف 
ا التي  عىل مر السنني عدد أقل البلدان نموًّ

دهتا األمم املتحدة يف عام 1971، وبلغ  حدَّ
اآلن 48 بلدًا. وما زالت هذه البلدان حمور 

تركيز اليونيدو يف جمال التعاون التقني 
وتقديم اخلدمات االستشارية يف جمال وضع 

مت اليونيدو خالل  السياسات، حيث قدَّ
العام املايض املساعدة واخلدمات التقنية 

بقيمة 27.2 مليون دوالر إىل 40 من أقل 
ا. وكانت اليونيدو واحدة من  البلدان نموًّ
مت يف برناجمها  أوائل الوكاالت التي عمَّ
خطة عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان 
ا للعقد 2011-2020. وهي تعمل  نموًّ
أيضًا عىل تنفيذ طائفة من أنشطة التعاون 

ا، من حيث بناء  التقني يف أقل البلدان نموًّ
القدرات التجارية، وذلك مثاًل من خالل 

مرشوع لتعزيز اجلودة يف سالسل القيمة 
يف بوروندي، وبرنامج مشرتك بني منظمة 

التجارة العاملية واليونيدو لبناء القدرات 
التجارية يف زامبيا، وبرنامج تتبُّع ‘من املزرعة 

إىل املائدة’ لتسهيل صادرات املأكوالت 
البحرية يف بنغالديش. وتشمل املشاريع 

الرامية إىل زيادة الدخل برامج لتنمية روح 
املبادرة يف أنغوال وبوتان وموزامبيق، 

وكذلك مشاريع لتعزيز تنمية املنشآت 
الصغرى والصغرية واملتوسطة يف ميانامر 

واملهارات الصناعية للشباب يف ليربيا. ويف 
جمال تطوير البنية التحتية وبرامج الطاقة 
دة والربامج البيئية، تقوم اليونيدو  املتجدِّ

دة  حاليًّا بتنفيذ مشاريع يف جمال الطاقة املتجدِّ
يف جزر املحيط اهلادئ وبرنامج صناعي 

وبيئي لتحديث استخدام الطاقة يف املنشآت 
الصغرية واملتوسطة يف السنغال وخطط 

دة يف كمبوديا ومجهورية تنزانيا  للطاقة املتجدِّ

املتحدة. ووقع اخليار عىل بلدين من أقل 
ا، مها إثيوبيا والسنغال، بمثابة  البلدان نموًّ

بلدين رائدين إلطالق برامج الرشاكات 
الُقطرية اجلديدة )انظر أعاله(.

اليونيدو والدول اجلزرية 
الصغرية النامية

يات الفريدة التي تواجهها  ُتعزى التحدِّ
الدول اجلزرية الصغرية النامية إىل عوامل 

من قبيل العزلة اجلغرافية وانخفاض الكثافة 
السكانية واهلجرة إىل اخلارج وحمدودية 

القدرة التجارية وانخفاض التضاريس. 
قة  وُأقرَّ باحلاجة إىل اختاذ إجراءات منسَّ
يات عندما أعلنت  ملواجهة هذه التحدِّ

األمم املتحدة عام 2014 سنًة دوليًة للدول 
اجلزرية الصغرية النامية ودعت إىل عقد 

املؤمتر الدويل الثالث املعني بالدول اجلزرية 
الصغرية النامية يف أيلول/سبتمرب يف 

ساموا، حيث هنضت اليونيدو بدور نشط 
يف عمليات وضع السياسات ذات الصلة. 

وصاغت املنظمة عددًا من التوصيات 
ملبادرات عىل مستوى منظومة األمم املتحدة، 

وال سيام منهاج عمل الدول اجلزرية 
الصغرية النامية و‘منهاج ساموا ووسائل 

التنفيذ’ وسامهت يف جماالت وضع السياسة، 
من قبيل آليات تسهيل نقل التكنولوجيا. 

وحتت مظلَّة املشاورات اإلقليمية ملا بعد عام 
2015 بشأن العمل مع القطاع اخلاص، 

تعاونت اليونيدو أيضًا مع حكومتي أروبا 
وفانواتو يف إعداد املشاورات اإلقليمية 

ملنطقتي البحر الكاريبي واملحيط اهلادئ 
عىل التوايل، بام يشمل عددًا كبريًا من الدول 

اجلزرية الصغرية النامية.

 اليونيدو والبلدان 
غري الساحلية

أكثر من نصف البلدان املصنَّفة يف زمرة 
ا هي بلدان غري ساحلية.  أقل البلدان نموًّ

املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة هي العمود الفقري القتصاد ميامنار، 
وهي تنهض بدور حيوي يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

يف البالد من خالل توفري فرص العمل للسكان. ومن شأن التنمية املستدامة 
هلذه املنشآت أن تسهم يف حتسني االستفادة من املوارد وزيادة الدخول 

والصادرات واالستثمارات.

5تقرير اليونيدو السنوي 2014



ويرتاوح دعم اليونيدو هلذه املجموعة من 
البلدان من أنشطة بناء القدرات التجارية 

دة القوميات(  يف بوليفيا )دولة - املتعدِّ
وجنوب السودان ومالوي ومنغوليا، إىل 

املشاريع املتعلقة بالطاقة والبيئة يف أوغندا 
وتشاد وزامبيا. ويف ترشين الثاين/نوفمرب، 
استضافت فيينا مؤمتر األمم املتحدة الثاين 
املعني بالبلدان النامية غري الساحلية الذي 
افتتحه األمني العام لألمم املتحدة ورئيس 
الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة. 

وحيتوي برنامج عمل فيينا الذي اعتمده 
دة بوضوح، بام يف  املؤمتر ست أولويات حمدَّ

ل االقتصادي اهليكيل، ويدعو  ذلك التحوُّ
د من قبل املجتمع الدويل  إىل موقف موحَّ

عة من القضايا. بشأن طائفة واسعة متنوِّ

وكان التعاون فيام بني بلدان اجلنوب   
موضوع حدث جانبي ُنظِّم أثناء مؤمتر 

األمم املتحدة الثاين املعني بالبلدان النامية 
غري الساحلية، الذي عقد يف فيينا يف 

ترشين الثاين/نوفمرب. وتناول احلدث 
اجلانبي سباًل مبتكرة يمكن فيها للتامسك 
اإلقليمي والتعاون فيام بني بلدان اجلنوب 
زا االستثامرات يف الطاقة املستدامة  أن يعزِّ
واألسواق والصناعات يف البلدان النامية 

الساحلية. غري 

 

 اليونيدو والبلدان 
املتوسطة الدخل

ااًل لتسهيل  مت اليونيدو دعاًم فعَّ بعد أن قدَّ
انعقاد املؤمتر الرفيع املستوى للبلدان 
املتوسطة الدخل يف سان خوسيه يف 

حزيران/يونيه 2013، واصلت تعزيز 
التزامها يف البلدان املتوسطة الدخل. وقد 

ُنظِّمت أحداث مرتبطة باملشاورات العاملية 
بشأن العمل مع القطاع اخلاص يف حقبة ما 
بعد عام 2015 يف كل من الربازيل وتركيا 

واملكسيك ومنغوليا، وُعقدت يف سياقها 
ة لقاءات ثنائية بني ممثِّيل اليونيدو  أيضًا عدَّ
ة برنامج تنفيذي  وممثِّيل تلك البلدان. وثمَّ

لواضعي السياسات الرفيعي املستوى 
واملسؤولني احلكوميني من 25 بلدًا متوسطة 

الدخل حول موضوع ‘مستقبل الصناعة 
التحويلية: االجتاهات وخيارات السياسات’ 

نظَّمه معهد تنمية القدرات التابع لليونيدو 
يف ترشين األول/أكتوبر )انظر الفصل 4(.

اليونيدو وبلدان بريكس

ُتواصل اليونيدو تعزيز تفاعلها مع ما يسمى 
بلدان بريكس - وهي االحتاد الرويس 

والربازيل وجنوب أفريقيا والصني واهلند. 
وأكد إعالن فورتاليزا، الذي اعتمده مؤمتر 
القمة السادس لبلدان بريكس يف الربازيل 
يف شهر متوز/يوليه حول موضوع »النمو 

الشامل: احللول املستدامة«، أنَّ بلدان 
بريكس لدهيا عدد من الربامج التي تتطابق 
مع أولويات اليونيدو املواضيعية، ممَّا يوفِّر 

د وزراء  الفرص لرشاكات أقوى. وأكَّ
التجارة يف بلدان بريكس، يف اجتامعهم 

عشية القمة، من جديد التزامهم بالتعاون 
مع اليونيدو ووكاالت التنمية األخرى يف 

جماالت التجارة واالستثامر.

ويعمل االحتاد الرويس والربازيل،   
بدعم من اليونيدو، يف مرشوع مشرتك 

بعنوان »الرشاكة بني روسيا والربازيل يف 
جمال التكنولوجيا واالبتكار من أجل تنمية 
املنشآت الصغرية واملتوسطة«. ومن املمكن 
تقاسم التنفيذ الناجح واخلربة املكتسبة من 

هذا املرشوع مع بلدان بريكس األخرى، 
كام يمكن أن تستخدم للنهوض بالتعاون 

الثالثي فيام بني بلدان اجلنوب.

 اليونيدو والبلدان 
اليت متر اقتصاداهتا 

مبرحلة انتقالية

غالبًا ما تتميَّز البلدان التي مترُّ اقتصاداهتا 
عة  بمرحلة انتقالية بقاعدة صناعية غري متنوِّ

وتشكو من عيوب يف األسواق ومناخ 
ع كثريًا عىل االستثامر. ويف كثري  ال يشجِّ

من األحيان، تفتقر هذه االقتصادات إىل 
إمكانية الوصول إىل املعلومات والدراية 

مة واملوارد املالية؛ كام أهنا  التكنولوجية املتقدِّ
تعاين أيضًا من زيادة عدم املساواة وارتفاع 

الت البطالة بني الشباب. وتعمل  معدَّ
اليونيدو عىل نحو وثيق مع البلدان التي مترُّ 
اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية وتساعدها عىل 

يات التنمية من خالل وضع  مواجهة حتدِّ
يصًا هلا  مة خصِّ مشاريع تعاون تقني مصمَّ
ات إقليمية لتقاسم املعارف.  وإقامة منصَّ

مت اليونيدو، خالل السنة، الدعم إىل  وقدَّ
البلدان التي مترُّ اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية 
يف جمال تنمية القدرات البرشية واملؤسسية 

من أجل إنتاج أنظف وأكثر كفاءة من حيث 
استخدام املوارد، وبناء القدرات التجارية، 

والتحديث الصناعي، وتطوير سلسلة 
القيمة واالرتقاء هبا، ووضع الربامج 
للتخفيف من املشاكل البيئية العاملية، 

ومعاجلة مياه الرصف الصحي، وتعزيز 
ات  روح املبادرة بني الشباب، وبناء منصَّ

املعارف لتيسري االندماج االجتامعي. 
ج املنظمة أيضًا لوضع برنامج يشمل  وتروِّ

آسيا الوسطى وأوروبا بشأن إمكانات 
عات العلوم والتكنولوجيا كأداة للتنمية  جممَّ

الصناعية املحلية.

 اليونيدو والبلدان 
الصناعية

فيام عدا التعاون اإلنامئي التقليدي، ُتعترب 
اليونيدو يف نظر البلدان الصناعية عىل 

نحو متزايد بمثابة رشيك لتطوير التعاون 
الصناعي مع البلدان النامية واالقتصادات 

الناشئة، وخاصة لدعم تدويل أنشطة 
املنشآت الصغرية واملتوسطة لدهيا. ويدور 

احلوار مع القطاع اخلاص واجلمعيات 
الصناعية يف الدول األعضاء الصناعية 

بانتظام يف إطار الزيارات الرسمية التي 
يقوم هبا املدير العام أو خالل األحداث 
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التي تنظِّمها اليونيدو وأنشطة التعاون التي 
تنهض هبا. وباإلضافة إىل التعاون الثنائي 
عىل املستوى الُقطري مع الدول األعضاء 

يف أوروبا، تعمل اليونيدو أيضًا عىل تطوير 
تعاوهنا مع املديرية العامة للسوق الداخلية 

والصناعة وريادة األعامل واملنشآت 
الصغرية واملتوسطة التابعة للمفوضية 
األوروبية يف إطار السياسة األوروبية 

للنهضة الصناعية. وتوفِّر خارطة الطريق 
التي وقَّعتها اليونيدو واملفوضية األوروبية 
يف كانون األول/ديسمرب )انظر الفصل 2( 
األساس لزيادة التعاون مع القطاع اخلاص 

يف البلدان األوروبية، وعىل وجه اخلصوص 
مع املنشآت الصغرية واملتوسطة. واهلدف 
أيضًا هو حتفيز االستثامر يف البلدان النامية 

وتعبئة مراكز التميُّز والتكنولوجيات 
األوروبية من أجل التنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة.

املوارد واإلدارة

التمويل

كان عام 2014 أيضًا عامًا ممتازًا آخر من 
عات. فقد جتاوز النتائج  حيث مجع التربُّ
قت يف عام 2013، إذ  اإلجيابية التي حتقَّ
عات من أجل  بلغ احلجم اإلمجايل للتربُّ

مها اليونيدو إىل الدول  اخلدمات التي تقدِّ
األعضاء فيها ما جمموعه 191.3 مليون 

دوالر. ونتيجًة لذلك، بلغت األموال املتاحة 
للتنفيذ يف املستقبل ذروة بمبلغ قيايس قدره 

489.6 مليون دوالر.

وعىل غرار االجتاه الذي برز يف   
السنوات املاضية، كان أكرب مساهم هو 

مرفق البيئة العاملية بام أدَّى إىل زيادة صافية 
)باستثناء تكاليف الدعم( يف ميزانيات 

املشاريع بمبلغ 54 مليون دوالر، ثمَّ االحتاد 

األورويب بمبلغ 32.6 مليون دوالر، ثمَّ 
د األطراف لتنفيذ بروتوكول  الصندوق املتعدِّ

مونرتيال بمبلغ 28.9 مليون دوالر.

ومن حيث األولويات املواضيعية،   
ُأنفق القسط األكرب من التمويل املستمد من 
رشكاء اليونيدو والدول األعضاء عىل البيئة 

والطاقة بمجموع صاف قدره 101.9 
مليون دوالر، بينام بلغ نصيب بناء القدرات 

التجارية 42.9 مليون دوالر )تقريبًا ضعف 
صات عام 2013(، وبلغ نصيب احلدِّ  خمصَّ

من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية 41.8 
مليون دوالر والربامج التي تشمل أكثر من 

د هذا  قطاع 4.7 ماليني دوالر. وسوف جيسِّ
بالطبع التوزيع املواضيعي للخدمات التي 

مها اليونيدو يف السنوات املقبلة. تقدِّ

وُعقد اجتامع اليونيدو األول للجهات   
املانحة يف ترشين الثاين/نوفمرب يف مقرِّ 

املنظمة. وحرضه أكثر من 260 مشاركًا، 
اب وزراء ومسؤولون  من بينهم وزراء ونوَّ

حكوميون رفيعو املستوى وممثِّلون عن 
البعثات الدائمة ورؤساء جمموعات إقليمية 

وممثِّلون عن رابطات اقتصادية إقليمية 
وجهات مانحة إىل جانب ممثِّلني عن االحتاد 

األورويب واالحتاد األفريقي والقطاع اخلاص 
ومؤسسات متويل التنمية. وكان الغرض 

من االجتامع هو تسليط الضوء عىل عدد من 
قصص النجاح األخرية من حافظة التعاون 
التقني لدى اليونيدو وتقديم ملحة عامة عن 
برامج التعاون التقني والتمويل ذي الصلة 
د  عىل مدى السنوات اخلمس املاضية. وأكَّ
العدد الكبري من املشاركني ونتائج استبيان 

ع خالل اللقاء عىل  ردود الفعل الذي ُوزِّ
أمهية هذا احلدث.

التمويل من احلكومات 
واملؤسسات

بلغ التمويل من املصادر احلكومية ومن 
املؤسسات األخرى )باستثناء مرفق البيئة 

سلَّطت مناقشات أفرقة اخلرباء خالل اجتماع اليونيدو األول للجهات 
املاحنة الضوء على الصلة بني عمل اليونيدو ورؤية التنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة، مشدِّدة بذلك على أمهية هذه التنمية 
كمحرِّك رئيسي لنجاح التكامل بني أبعاد التنمية املستدامة االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية.
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د األطراف( أعىل  العاملية والصندوق املتعدِّ
مستوى شهده، حيث بلغ صايف املسامهات 

الطوعية مقدار 100.4 مليون دوالر. 
ا يدلِّل عىل ثقة رشكاء  وهذا تعبري رائع حقًّ

اليونيدو والدول األعضاء يف جودة وأمهية 
مه املنظمة يف جمال التعاون التقني  ما تقدِّ

واخلدمات االستشارية.

ومن كبار املسامهني احلكوميني الذين   
جتاوز صايف متويلهم مبلغ مليون دوالر 

السويد )9.7 ماليني دوالر( وسويرسا 
)8.5 ماليني دوالر( وإيطاليا )7.8 ماليني 

دوالر( واليابان )6.6 ماليني دوالر( 
والنمسا )5.2 ماليني دوالر( واالحتاد 
الرويس )3.3 ماليني دوالر( والصني 

)3.0 ماليني دوالر( والنرويج )2.6 مليون 
دوالر( والبحرين )2.2 مليون دوالر( 

 ومجهورية كوريا )2.2 مليون دوالر( 
وكندا )1.7 مليون دوالر( وسلوفينيا 

)1.3 مليون دوالر(.

ويرد يف التذييل باء تفاصيل توزيع   
املبالغ املرصودة يف صندوق التنمية الصناعية 

والصندوق االستئامين بحسب اإلقليم 
واألولوية املواضيعية.

التمويل من الصناديق 
 االستئمانية املتعددة 

املاحنني

بلغ التمويل من الصناديق االستئامنية 
املتعددة املانحني من أجل التعاون التقني 
مه اليونيدو مقدار 2.4 مليون  الذي تقدِّ
دوالر، من خالل برامج ‘توحيد األداء’ 

وصناديق الربامج املشرتكة واملشاريع التي 
نالت املوافقة بمقدار 1.2 مليون دوالر، 

دة  فضاًل عن الصناديق االستئامنية املتعدِّ
املانحني واملسامهات من صندوق األمم 

املتحدة لبناء السالم بمقدار 1.2 مليون 
دوالر.

مرفق البيئة العاملية

بدأت دورة التجديد السادسة ملرفق البيئة 
العاملية يف متوز/يوليه 2014 وسوف 

تستمر حتى عام 2018. وجتسيدًا 
للدعم القوي من جانب املجتمع الدويل، 

د للمرفق رقاًم قياسيًّا بمقدار  بلغ التعهُّ
4.43 مليارات دوالر من جانب 30 بلدًا. 

وسامهت دورة التجديد اخلامسة للمرفق 
بام يقرب من 270 مليون دوالر للمشاريع 

التي تنهض هبا اليونيدو، وهو ما يمثِّل 
زيادًة بنسبة 40 يف املائة تقريبًا مقارنة 

بالتمويل يف إطار الدورة الرابعة. وانطالقًا 
من هذه االجتاهات واستنادًا إىل تدفُّق 

املشاريع املرتقب لعام 2015 وما بعده، 
تشري التقديرات إىل إمكانية أن ُيعهد إىل 
اليونيدو بام يصل إىل 320 مليون دوالر 

يف سياق الدورة السادسة، ممَّا يسهم يف 
ترسيخ مرفق البيئة العاملية بمثابة رشيك 

متزايد األمهية لليونيدو يف السنوات 
القادمة. ومتَّت يف ترشين األول/أكتوبر 

مت هبام اليونيدو  املوافقة عىل مقرتحني تقدَّ

ملشاريع يف الصني واملكسيك للتمويل من 
ر بمبلغ  الدورة السادسة بقيمة إمجالية ُتقدَّ

22 مليون دوالر. 

بروتوكول مونرتيال

د األطراف  بلغ التمويل من الصندوق املتعدِّ
مقدار 28.94 مليون دوالر، وأضيفت إليه 
مسامهات ثنائية متعلقة بربوتوكول مونرتيال 

بمقدار 0.98 مليون دوالر. وبناًء عىل 
د  طلب من اللجنة التنفيذية للصندوق املتعدِّ

األطراف وباالتفاق مع البلدان املعنية، 
واصلت اليونيدو وضع مقرتحات مشاريع 

ز فيها عىل اعتامد تكنولوجيات جديدة  تركِّ
تراعي طبقة األوزون والبيئة فضاًل عن 

كوهنا أكثر كفاءًة من حيث استخدام الطاقة. 
ة مشاريع إيضاحية قيد التنفيذ الختبار  وثمَّ

دات  تكنولوجيات مالئمة باستخدام املربِّ
الطبيعية هبدف حماكاة  تدخالت مماثلة يف 

املستقبل وتوسيع نطاقها.

 الشكل 1-  نصيب املشاريع املقدّمة حبسب املنطقة يف عام 2014 
)بالعدد(

 أمريكا 
الالتينية 
والكارييب

أوروبا وآسيا 
الوسطى

أفريقيا املنطقة 
العربية

آسيا واحمليط 
اهلادئ

العاملية 
واألقاليمية

%27 %26 %13 %13 %12 %9
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الصناديق االستئمانية

ما زالت الصناديق االستئامنية املرتبطة 
دة، والتي أنشئت أساسًا لوضع  بربامج حمدَّ
مشاريع وبرامج جديدة وكذلك للمشاركة 

يف متويل املشاريع، ذات أمهية قصوى بالنسبة 
للعمليات التي تنهض هبا اليونيدو. ومل تأت 
املسامهات، فيام عدا ختصيص األرصدة غري 

املستخدمة املتخىلَّ عنها، سوى من فنلندا التي 
تربَّعت بسخاء للصندوق االستئامين لبناء 

القدرات التجارية ولصندوق األمن الغذائي 
واألعامل التجارية الزراعية. وتواصل 

اليونيدو تشجيع الدول األعضاء والرشكاء 
صات  من أجل النظر يف رصد املخصَّ

دة. للصناديق االستئامنية املرتبطة بربامج حمدَّ

املوافقة على الربامج 
ورصدها

ت جلنة املوافقة عىل الربامج ورصدها  تلقَّ
السنة،  التنفيذي، خالل  واملجلس 

134 مرشوعًا متَّت املوافقة عىل 127 
منها وُرفضت ثالثة مشاريع وأرجئ 

القرار بشأن أربعة مشاريع بانتظار إعادة 
العامة،  املوافقة  نسبة  تقديمها. وكانت 

التي بلغت 95 يف املائة، أعىل من 88 يف 
لتني يف عامي  املائة و91 يف املائة املسجَّ

2013 و2012 عىل التوايل، وأعىل بكثري 
من نسبتي 79 يف املائة و75 يف املائة 

لتني يف عامي 2011 و2010. ومن  املسجَّ
مة  أصل العدد اإلمجايل للمشاريع املقدَّ
ى تنفيذ 26 يف  خالل العام، كان يتوخَّ

املائة منها يف أفريقيا و13 يف املائة يف كل 
من آسيا واملحيط اهلادئ وأوروبا وآسيا 
الوسطى و12 يف املائة يف املنطقة العربية 

و9 يف املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقة 
العاملية  املشاريع  لت  الكاريب ي. وشكَّ البحر 
واألقاليمية نسبة 27 يف املائة من املشاريع 

املجاالت  مة. ولدى تفصيلها بحسب  املقدَّ
البيئة والطاقة  أنَّ  املواضيعية، يالحظ 

ل نسبة 30 يف املائة من إمجايل عدد  تشكِّ
املشاريع املقدمة وأنشطة احلدِّ من الفقر 

نسبة 49 يف املائة واملشاريع التي تشمل 
أكثر من موضوع نسبة 14 يف املائة وبناء 

القدرات التجارية نسبة 7 يف املائة.

التقييم

اليونيدو  املستقل يف  التقييم  ينهض مكتب 
بدور فاعل يف أنشطة فريق األمم املتحدة 
العام احلايل  بالتقييم، ويتوىلَّ خالل  املعني 

الفريق الفرعي الستعراض األقران  رئاسة 
ويشارك يف الفريق الفرعي املعني بفائدة 

التقييم  لوظيفة  النظراء  واستعراض  التقييم 
املستقل يف هيئة األمم املتحدة للمساواة 

بني اجلنسني ومتكني املرأة. ويف ترشين 
اليونيدو حلقة  األول/أكتوبر، عقدت 
عمل ملدة ثالثة أيام يف بانكوك لتعزيز 

قدرات الرصد والتقييم للوزارات نظرية 
اليونيدو يف آسيا واملحيط اهلادئ. ومن 

املزمع، يف عام 2015، عقد حلقات عمل 
الالتينية  أمريكا  للمشاركني من  مماثلة 
البلدان  الكاريبي ومن  البحر  ومنطقة 

تقييم  بالفرنسية. ويف  الناطقة  األفريقية 
التابعة  التفتيش املشرتكة  قامت به وحدة 

لألمم املتحدة ملستويات النضج يف مكاتب 
التقييم يف منظومة األمم املتحدة، من حيث 

وفائدة عمليات  واملصداقية  االستقالل 
اليونيدو  التقييم يف  احتلَّت وظيفة  التقييم، 
مكان الصدارة بني وكاالت األمم املتحدة 

حيث بلغت مستوى عاليًا من النضج.

وجرى تقييم ُقطري مستقل خالل   
العام لكل من أوروغواي ورسي النكا، 
إىل جانب جمموعة من مشاريع التقييم يف 

اليونيدو بشأن أنشطة التمكني الستعراض 
التنفيذ الوطنية التفاقية استكهومل  خطط 

ثات العضوية العصية، وهو  بشأن امللوِّ
تقييم مواضيعي للصندوق االستئامين 

دة، كام جرى  لليونيدو بشأن الطاقة املتجدِّ
تقييم اسرتاتيجي لتنفيذ اإلطار الربناجمي 

ع يف اليونيدو للفرتة  املتوسط األجل املوسَّ
.2013-2010

الشكل 2-  نصيب املشاريع املقدّمة حبسب اجملاالت املواضيعية يف عام 2014 
)بالعدد(

%7
بناء القدرات 

التنافسية

%14
الشاملة

%30
البيئة والطاقة

%49
احلد من الفقر
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املوظفون

فيام يتعلق بالشواغر البالغ عددها 107 من 
بني الوظائف الثابتة، متَّت بحلول هناية العام 

عمليات التقييم واالختيار مللء 66 وظيفة 
فقط، حيث ظلَّت إجراءات التوظيف لباقي 

الوظائف معلَّقة. ومن شأن مراجعة مدة 
دة األجل أن تسمح بتعيينات  العقود املحدَّ

أولية ألقل من ثالث سنوات، ومع ذلك 
تقترص مدة العقود اجلديدة املحددة األجل 

حاليًّا، ألسباب تتعلق بامليزانية، حتى 
30 حزيران/يونيه 2016. وتمَّ خالل العام 

تعديل جداول املرتَّبات لكل من موظفي 
الفئة الفنية واخلدمات العامة متاشيًا مع رزمة 

د لألمم املتحدة.  تعويضات النظام املوحَّ
صة يف  ومثَّلت اليونيدو الوكاالت املتخصِّ
فريق عمل معني بتعويضات املوظفني يف 

الفئة الفنية وما فوقها يف جلنة اخلدمة املدنية 
الدولية، وشاركت أيضًا يف عمل الصندوق 
املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم 

املتحدة ويف شبكة املوارد البرشية لدى جملس 
الرؤساء التنفيذيني املعني بالتنسيق.

ى فريقان و22 من فرادى  وتلقَّ  
املوظفني جوائز جدارة خالل العام اعرتافًا 
بأدائهم االستثنائي. وتمَّ إنجاز دورة ثانية 

ألداء املوظفني، بام يف ذلك تعقيبات من 
دين، شملت 95 يف املائة  مقيِّمني متعدِّ

ل األساس لعدد  من املوظفني وهي تشكِّ
من القرارات اإلدارية واملتعلقة باملستقبل 

الوظيفي. وعملت اليونيدو عىل نحو وثيق 
مع املنظامت األخرى يف تطبيق التدابري 
اخلاصة حلامية صحة وسالمة املوظفني 
العاملني يف مناطق من العامل متأثِّرة من 

فريوس إيبوال، أو املسافرين إليها.

برناجمني  التدريب  أنشطة  وشملت   
‘كيف  برنامج  للتعلُّم اإللكرتوين:  جديدين 

الرئيسية يف   التجارية  للعمليات  أفعل’ 
نظام ختطيط املوارد املؤسسية، وأدوات 

النتائج  املشاريع بشأن اإلدارة القائمة عىل 
املنطقي. واإلطار 

اليونيدو هي املسؤولة، مبوجب بنود 

رة التفاهم بشأن الخدمات املشرتكة،  مذكِّ

عن تشغيل مركز فيينا الدويل وصيانته. 

وتضطلع املنظمة بالوظائف التي تنطوي 

عليها هذه املسؤولية من خالل خدمات 

دة بفريق من ذوي الخربة  إدارة املباين مزوَّ

من املهندسني والفنيني وعامل الصيانة. 

وهي مسؤولة عن التشغيل اآلمن واملوثوق 

وعن عمليات الصيانة والتعديل والتحسني 

ع مبنى مركز  واإلصالح واالستبدال يف مجمَّ

فيينا الدويل، الذي تبلغ مساحته حوايل 

000 379 مرت مربع، ومساحة إضافية من 

األرايض مساحتها 000 180 مرت مربع، إىل 

جانب ما يرتبط بها من املرافق التقنية 

واآلالت واملعدات والتجهيزات. وقد انتهت 

يف منتصف العام عملية إصالح واسعة 

ملرافق خدمات املطاعم، بالتعاون مع وكيل 

هذه الخدمات. كام أنجز أيضاً تجديد 

سطح الخرسانة لبعض رشفات الحدائق؛ 

وألسباب تتعلق بامليزانية، سيتمُّ التعامل 

مع باقي األعامل عىل مراحل تدريجية. 

وقد تمَّ تحديث كل املصاعد يف مجمع 

مركز فيينا الدويل مبا يتَّفق مع معايري 

السالمة واألنظمة السائدة املحلية، مامَّ 

ى إىل ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة. وتمَّ  أدَّ

 Eو D استبدال محوِّل الحرارة للمبنيني

نظراً لتقادمهام. وشملت األشغال الرئيسية 

األخرى التي جرت خالل العام بناء مركز 

بيانات جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

التي تقوم بتمويل املرشوع.

بعد منح عقد جديد خلدمات املطاعم يف مركز فيينا الدويل، قامت 
اليونيدو بعملية جتديد هامة للمطعم والكافترييا يف املركز. وقد حضر 

املدير العام حفل االفتتاح يف آب/أغسطس.

إدارة املباني
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خدمات الدعم

يف سياق متابعة اكتامل برنامج التغيري 
والتجـديد يف املنظمة، أنشئت وحدة دعم 

األعامل والنُّظم يف كانون الثاين/يناير 
وأسندت إليها مسؤولية ختطيط وتنسيق 

وتنفيذ تغيريات األعامل والنُّظم، واستمرار 
عمليات التحسني لضامن سري وتكامل 

نظام ختطيط املوارد املؤسسية. وقد ساهم 
ذلك يف جممل كفاءة وفعالية املنظمة بإدخال 

أكثر من 150 من التحسينات يف ختطيط 
م  ات التحكُّ املوارد املؤسسية، وأبرزها منصَّ

والتقارير اجلديدة للدول األعضاء التي 
هتدف إىل حتسني الشفافية وصوغ املشاريع 

واملوافقة عليها مبارشة عرب اإلنرتنت، 
وترشيد عملية مراجعة املشاريع ومتديداهتا، 

والتحسينات األخرى يف عمليات األعامل 
ل منظمة تعتمد  الرئيسية. وكانت اليونيدو أوَّ

الواجهة اإللكرتونية اجلديدة للصندوق 
املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم 
املتحدة التي ختترص خطوات التجهيز وُتِعدُّ 

التقارير أوتوماتيًّا.

ويف اجتامع لفريق االهتامم اخلاص   
SAP للمنظامت الدولية الذي  بنظام 

استضافه يف فيينا صندوق األوبك للتنمية 
الدولية يف نيسان/أبريل، ُعهد إىل اليونيدو 
بدور نيابة الرئاسة للفرتة 2015-2014. 
ويف ترشين الثاين/نوفمرب، التقت اليونيدو 

ممثِّلني عن خمتلف الصناعات يف أملانيا 
لتبادل اخلربات والدروس املستخلصة 
من احلل املتكامل كليًّا لتخطيط املوارد 

املؤسسية، بام يف ذلك إدارة دورة مشاريع 
التعاون التقني بأكملها. وحظيت دراسة 
استقصائية عىل مستوى املنظمة، شملت 
ممثِّيل الدول األعضاء واملوظفني لقياس 

مستوى رضا مستخدمي نظام ختطيط 
املوارد املؤسسية، بنسبة تأييد إجيايب شامل. 

وستواصل اليونيدو اجلهود الرامية إىل 
معاجلة عمليات تسيري األعامل األساسية 

حيث يمكن لنظام ختطيط املوارد املؤسسية 
ق مزيدًا من املكاسب يف الكفاءة ويف  أن حيقِّ

الشفافية. حتسني 

ويمثِّل اشرتاء السلع واألشغال   
واخلدمات عنرصًا رئيسيًّا من التعاون 

التقني لليونيدو. وقد بلغ حجم املشرتيات 
لة  ملشاريع التعاون التقني واملشاريع املموَّ

من امليزانية العادية خالل العام أكثر من 
140 مليون دوالر، وشمل ذلك إصدار 

003 4 عقود وأوامر رشاء.

الدعوة والتوعية
زت أنشطة اليونيدو يف جمال الدعوة  تركَّ
واالتصاالت عىل تعزيز الرؤية اجلديدة 

للجميع  الشاملة  الصناعية  للتنمية 
واملستدامة ودعم خطة التنمية ملا بعد عام 
2015 وتسليط الضوء عىل أنشطة املدير 

العام. وهي تستند إىل رضورة احلفاظ 
عىل صورة بارزة لدى أصحاب املصلحة 

والتدليل عىل قيمة املنظمة مقابل املال، 
فضاًل عن هنج رشاكاهتا اجلديدة. وشهد 

زهاء 200 نرشة صحفية ومقالة بارزة، إىل 
جانب صحائف الوقائع وأرشطة الفيديو، 
عىل الوجه اإلنساين للتعاون التقني وأثره 

عىل أرض الواقع وهنجه يف تكافؤ الفرص 
واألبواب التي تفتحها الصناعة التحويلية 

وروح املبادرة أمام الشباب.

لقد مثَّل توسيع نطاق املواد املنشورة   
يف موقع املنظمة عىل الشبكة العاملية زيادة 

هائلة يف استخدام الوسائط االجتامعية 
للوصول إىل املعلومات عن اليونيدو، 

فقد انضمَّ إىل حساهبا يف تويرت أكثر من 
ت صفحات  000 40 تابع، يف حني تلقَّ
فيسبوك للمنظمة أكثر من 000 2 زائر 

أسبوعيًّا. وشوهدت أرشطة الفيديو عىل 
موقع يوتيوب أكثر من 000 150 مرة. 
وسامهت التفاعالت عىل LinkedIn يف 

تطوير شبكة قوامها 000 16 من املهنيني، 
ويضمُّ أرشيف فليكر من الصور عىل 

اإلنرتنت حاليًّا أكثر من 000 2 صورة 
ح أنشطة اليونيدو يف املحفل العاملي  توضِّ

وعملها يف امليدان عىل حد سواء. وتمَّ 
توسيع موقع املنظمة مع إضافة ميزات 

دة اللغات وكشف عن زيادة بنسبة  متعدِّ
10 يف املائة يف حركة الزيارة خالل العام 

د وجود اليونيدو يف وسائط  السابق. وتأكَّ
اإلعالم الدولية من خالل توزيع مواد 
الفيديو إىل الشبكات الرئيسية يف حني 

ُنرشت املقابالت مع املدير العام ومقاالت 
الرأي يف أبرز الصحف االسرتاتيجية.

اليونيدو  وخضعت منشورات    
لعملية جتميل وأعيد النظر يف هويتها 

املؤسسية. وصدرت ثالثة أعداد من جملة 
Making It خالل السنة، واجتذب موقع 

اء  املجلة عىل مرِّ الزمن عددًا كبريًا من القرَّ
مت  املواظبني. وُألقيت حمارضات وُقدِّ
عروض إيضاحية عن والية اليونيدو 

وأنشطتها لنحو 28 من جمموعات الطالب 
الزائرة من أملانيا والنمسا والواليات 

األمريكية. املتحدة 
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أصبحت املنظامت الكبرية والصغرية، يف جميع دوائر أرسة األمم املتحدة، تعرتف 

بالقيمة الهائلة للعمل يف إطار رشاكة. وعندما يساهم كل رشيك مبجموعة فريدة من 

املهارات والخربات يف برنامج أو مرشوع مشرتك، فإنَّ الكسب ال يعود عىل البلدان 

املستفيدة فحسب، وإمنا تستطيع املنظامت أن تضع الثقل الكامل لجهودها يف 

ص كل منها. وكام ورد بشكل منفصل يف الفصل 1، فقد أخذ املدير العام  مجاالت تخصُّ

بأسلوب جديد متاماً قائم عىل الرشاكة لتقديم خدمات اليونيدو، مبا يسمح يف آن واحد 

بتوفري املزيد من العمل الجامعي عىل املستوى التنظيمي داخل اليونيدو وتعزيز 

التعاون مع الرشكاء الخارجيني لتجنُّب االزدواجية وتحقيق االستخدام األمثل للموارد 

املتاحة وتعظيم األثر اإلمنايئ. وشهد متوز/يوليه إنشاء فرع جديد للرشاكات ورصد 

صة لتعبئة الرشاكات داخل شعبة تطوير الربامج والتعاون  النتائج ومعه وحدة مخصَّ

قة يف إقامة الرشاكات مع  التقني تجمع أفرقة من األفراد يتمتَّعون أصالً بدراية متعمِّ

القطاع الخاص ووكاالت التنمية الوطنية والدولية واملؤسسات املالية الدولية ومنظامت 

املجتمع املدين واألوساط األكادميية. كام أرىس املدير العام مامرسة عقد اجتامعات 

سنوية مع الجهات املانحة العاملة مع اليونيدو ملناقشة الربامج واالسرتاتيجيات مع 

املؤسسات املانحة وفيام بينها وبيان األسلوب الذي تستخدم به املنظمة املوارد القيِّمة 

التي توفِّرها الجهات املانحة لتنفيذ برامجها ومشاريعها.

 شراكات 
من أجل التنمية



 اليونيدو 
واألمم املتحدة

توحيد األداء

نت جمموعة األمم املتحدة اإلنامئية،  متكَّ
واليونيدو عضو فيها، من وضع إجراءات 

د من أنَّ مشاريع  تشغيل قياسية جديدة للتأكُّ
ز عىل  اجليل الثاين من ‘توحيد األداء’ تركِّ

النتائج وزيادة املساءلة والرصد والتقييم. 
وقد وقَّع هذه اإلجراءات رؤساء 18 من 
صناديق األمم املتحدة وبراجمها وإداراهتا 

صة، ومن بينها اليونيدو،  ووكاالهتا املتخصِّ
وُوضعت كجزء من أحكام استعراض 

السياسات الشامل الذي جيري كل أربع 
سنوات، وهي تشكل املبادئ التوجيهية 

بشأن الربجمة والريادة وعمليات األعامل 
والتمويل واالتصاالت لتطوير العمليات 

عىل املستوى الُقطري.     

وبحلول هناية العام، اعتمد 44 بلدًا   
هنج توحيد األداء بينام بلغ عدد البلدان التي 

شاركت يف متارين يف إطار األمم املتحدة 
للمساعدة اإلنامئية 42 بلدًا. ومن بني هذه 

البلدان، هنالك 11 بلدًا يف أفريقيا و5 يف 

املنطقة العربية و8 يف آسيا واملحيط اهلادئ 
و12 يف أوروبا وآسيا الوسطى و6 يف 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب ي. 
وقد أفىض ذلك إىل زيادة الطلب عىل 

خدمات اليونيدو، وخصوصًا حيث تضطلع 
املنظمة بدور الوكالة الرائدة يف أفرقة العمل 
املواضيعية يف إطار األمم املتحدة للمساعدة 
اإلنامئية. ورشعت اليونيدو، استجابة لذلك 
إىل حدٍّ كبري، يف برنامج دعم ملكاتبها امليدانية 

يسمح هلا بقدر أكرب من إمكانية الوصول 
إىل آلية الصندوق االستئامين لألمم املتحدة 

الواحدة وتعزيز الرشاكات مع املنظامت 
الشقيقة العاملة عىل املستوى الُقطري. وقد 

شاركت اليونيدو يف عدد من االجتامعات 
وحلقات العمل خالل السنة بشأن املفاهيم 
الناشئة واألدوات املعتمدة يف األمم املتحدة 

الواحدة واألطر املرتبطة هبا.

مرفق البيئة العاملية
د 30 بلدًا مانحًا بمبلغ  يف نيسان/أبريل، تعهَّ

4.43 مليارات دوالر ملرفق البيئة العاملية 
لدعم اجلهود التي تبذهلا البلدان النامية ملنع 

تدهور البيئة. وقد بدأت دورة التجديد 
السادسة اجلديدة يف متوز/يوليه وهي تستمر 

حتى عام 2018. وبموجب دورة جتديد 
نت اليونيدو من تأمني  املوارد السابقة، متكَّ

نحو 270 مليون دوالر من منح مرفق البيئة 
العاملية ‘ أي بزيادة قدرها نحو 40 يف املائة 

نسبة إىل الدورة الرابعة ’ وتشري التقديرات إىل 
أنَّ هذا املبلغ يمكن أن يصل إىل 320 مليون 

دوالر خالل دورة التجديد اجلديدة. ومتَّت 
املوافقة عىل مفاهيم املشاريع يف الصني 

واملكسيك يف ترشين األول/أكتوبر وُرصد 
مبلغ منٍح إمجايل قدره 22 مليون دوالر. 

ويف السنوات املاضية زاد نصيب املشاريع 
لة من مرفق البيئة العاملية يف جمموع ما  املموَّ

ذه اليونيدو إىل 18.7 يف املائة يف عام  تنفِّ
2014، ومن املتوقَّع أن يرتفع إىل حوايل 

20 يف املائة يف السنوات املقبلة. وقد ترأس 
املدير العام وفدًا إىل اجلمعية اخلامسة ملرفق 

البيئة العاملية التي ُعقدت يف أيار/مايو يف 
كانكون، املكسيك. ودلَّلت تداخالت املدير 
العام وكذلك األحداث اجلانبية التي نظَّمتها 
اليونيدو عىل أنَّ كفاءة الطاقة الصناعية ونظم 

اإلدارة ذات الصلة ال تقترص عىل ختفيض 
انبعاثات غازات الدفيئة فحسب وإنام تؤدِّي 

إىل وفورات يف التكاليف جتعل الصناعات 
أقدر عىل املنافسة ومن ثمَّ تسهم يف التنمية 

االقتصادية للبلد املعني.

ن اليونيدو، بفضل  وسوف تتمكَّ  
االتفاقات املربمة خالل العام مع مرفق البيئة 

العاملية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، 
بوصفه وصيًّا عىل الصندوق اخلاص بتغريُّ 

ا لتغريُّ املناخ،  املناخ وصندوق أقل البلدان نموًّ
من أن يساعد البلدان عىل مكافحة اآلثار 

املعاكسة لتغريُّ املناخ يف السنوات القادمة.

 برامج األمم املتحدة 
ووكاالهتا املتخصّصة 

ما فتئت اليونيدو تتعاون يف تنفيذ مشاريعها 
عىل نحو متزايد مع الربامج أو املنظامت 

األخرى يف األمم املتحدة، سواء ثنائيًّا أم 
دة  يف السياق األوسع ضمن املشاريع املتعدِّ
ة أمثلة عىل ذلك يف خمتلف  الوكاالت. وثمَّ

أجزاء التقرير السنوي.

وقد أدَّت مشاركة اليونيدو يف عملية   
توحيد األداء إىل برامج مشرتكة مع مؤمتر 

األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة 
العمل الدولية بشأن عاملة الشباب؛ ومع 

برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ومنظمة العمل 
الدولية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية 

2
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والزراعة يف رفع مستوى سالسل قيمة 
الصناعات الزراعية؛ ومع برنامج األمم 

ز  املتحدة للبيئة يف جمال البيئة والطاقة. وتركَّ
التعاون مع منظمة الصحة العاملية عىل 

خماطر الزئبق يف تعدين الذهب عىل املستوى 
احلريف عىل صحة اإلنسان، يف حني بحث 

التأثري املحتمل للسياحة عىل املياه الساحلية 
بالتعاون مع كل من برنامج األمم املتحدة 
للبيئة ومنظمة السياحة العاملية لدى األمم 

املتحدة. ويف مؤمتر األمم املتحدة املعني 
بتغري املناخ، الذي عقد يف بريو يف كانون 

األول/ديسمرب، ضافرت اليونيدو جهودها 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف تنظيم 
حدث جانبي بشأن سبل ختفيض انبعاثات 
غازات الدفيئة املرتبطة باستهالك الطاقة. 

ويف نفس املؤمتر، نظَّمت اليونيدو مع املنظمة 
العاملية للملكية الفكرية معرضًا بعنوان »أمم 

متحدة واحدة للتكنولوجيا واالبتكار من 
أجل استدامة الطاقة والصناعة والنقل«. 

وتعمل اليونيدو مع منظمة األغذية والزراعة 
والصندوق الدويل للتنمية الزراعية وكذلك 
مع مرصف التنمية األفريقي يف إطار مبادرة 

تنمية األعامل التجارية الزراعية والصناعات 
الزراعية يف أفريقيا.

وجتمع الرشاكة للعمل من أجل اقتصاد   
أخرض الدراية املتوفِّرة لدى برنامج األمم 

املتحدة اإلنامئي وبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة ومنظمة العمل الدولية واليونيدو 

ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، 
حيث تعالج كل منظمة جوانب خمتلفة من 

االقتصاد األخرض )انظر الفصل 5(.

 

شركاء التنمية 
الوطنيون والدوليون

متتَّعت اليونيدو بالدعم من عدد كبري من 
مؤسسات التنمية الوطنية خالل العام. ويأيت 

يف فصول أخرى من التقرير، عىل سبيل 
املثال، احلديث عن مبادرات مشرتكة مع 

وكالة التنمية النمساوية والوكالة األملانية 
للتعاون اإلنامئي ومنظمة التجارة اخلارجية 
اليابانية والوكالة النروجيية للتعاون اإلنامئي 
والوكالة السويدية للتعاون اإلنامئي الدويل 
وشعبة التعاون والتنمية االقتصادية ألمانة 

الدولة للشؤون االقتصادية يف سويرسا. 
ت املنظمة أيضًا دعاًم قيِّاًم من املؤسسات  وتلقَّ

يف البلدان غري األعضاء، مثل إدارة التنمية 
الدولية يف اململكة املتحدة ووكالة الواليات 

املتحدة للتنمية الدولية.

ويف آذار/مارس، وقَّع املدير العام   
لليونيدو واألمني العام ملنظمة التعاون 

االقتصادي اتفاق صندوق استئامين 
بشأن مرشوع إقليمي لسياسة اجلودة من 
شأنه أن يوفِّر للدول األعضاء يف منظمة 
التعاون االقتصادي إطارًا لتطوير البنية 

التحتية وخدمات اجلودة. ومن املرتقب 
ز سياسة اجلودة التجارة داخل  أن تعزِّ

اإلقليم وأن تسهم يف التنمية االقتصادية 

واالجتامعية املستدامة يف منطقة منظمة 
التعاون االقتصادي التي تغطي أذربيجان 

وأفغانستان وأوزبكستان وإيران )مجهورية-
اإلسالمية( وباكستان وتركيا وتركامنستان 
وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان.

ويف أيار/مايو، اجتمع املدير العام مع   
الرئيس وكبار املديرين يف مرصف التنمية 

اآلسيوي ملناقشة التعاون يف منطقة آسيا 
واملحيط اهلادئ واالستفادة من خربات كل 

من اليونيدو واملرصف. 

د املدير العام عىل أمهية الرشاكات  وأكَّ  
يف تنفيذ والية اليونيدو اجلديدة، مشريًا إىل 
إمكانية تقوية أثر التعاون التقني عن طريق 
التآزر مع الرشكاء. وتتعاون اليونيدو، من 
خالل مشاركتها يف مبادرة ‘حتويل آسيا’- 

وهو برنامج وضعه االحتاد األورويب يف 
عام 2008 ملساعدة املستهلكني املهتمني 

ومؤسسات األعامل واجلمعيات الداعمة 

كانت اليونيدو واحدة من أوىل وكاالت 

األمم املتحدة التي وقَّعت اتفاق عالقة 

مع االتحاد األورويب يف عام 1993. ومنذ 

ذلك الحني، تتمتع املنظمة بالدعم القوي 

من جانب االتحاد األورويب يف مواجهة 

ة، وكان االتحاد  تحديات بيئة التنمية املتغريِّ

األورويب يف اآلونة األخرية يف طليعة الجهود 

التي تبذلها املنظمة نحو تحقيق التنمية 

الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. 

وخالل السنة قيد االستعراض، اتَّفقت 

اليونيدو واملفوضية األوروبية عىل إطارين 

جديدين ملواصلة تطوير التعاون بينهام. 

رة التي تتناول موضوعات  وتستبني املذكِّ

التعاون املقبل مع املديرية العامة للتعاون 

ضية مجالني  والتنمية الدوليني لدى املفوَّ

رئيسيني للعمل املشرتك املقبل، وهام النمو 

الشامل وتنمية القطاع الخاص، والتنمية 

الصناعية املستدامة. ومثَّة خارطة طريق 

عة مع املديرية العامة للسوق الداخلية  موقَّ

والصناعة وريادة األعامل واملشاريع الصغرية 

واملتوسطة تدعم التعاون يف السياسات 

الصناعية وسياسات املنشآت الصغرية 

واملتوسطة والرشاكات التجارية والقواعد 

واملعايري الصناعية، وكذلك تطوير شبكة 

عاملية من واضعي السياسات وأصحاب 

املصلحة يف سياسة املنشآت الصغرية 

واملتوسطة، عىل غرار منوذج مبعويث 

املنشآت الصغرية واملتوسطة الذي أنشأه 

االتحاد األورويب. 

ودعا املنتدى الثاين لألعامل لالتحاد   

األورويب واملحيط الهادئ، الذي استضافته 

حكومة فانواتو يف حزيران/يونيه، إىل مزيد 

من التعاون مع اليونيدو يف تنمية القطاع 
الخاص والطاقة املستدامة.

اليونيدو واالحتاد األوروبي
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ل إىل نموذج تنمية أكثر استدامة –  عىل التحوُّ
يف عدد من املشاريع مع رابطة دول جنوب 

رشق آسيا.

ويف ترشين األول/أكتوبر، وقَّعت   
رة تفاهم جديدة مع املحفل  اليونيدو مذكِّ

الدويل العتامد هيئات إصدار شهادات 
النوعية وهيئة التعاون الدويل العتامد 

املختربات، وهي تنصُّ عىل مزيد من التعاون 
بني املنظامت الثالث يف جمال بناء القدرات 
والتدريب والبحوث والندوات وحلقات 

العمل حول القضايا املتعلقة باالعتامد 
وغريها من األحداث.

وشهد الشهر التايل لقاًء بني الرؤساء   
التنفيذيني لليونيدو وجمموعة دول 

أفريقيا والبحر الكاريبي واملحيط اهلادئ 
الستكشاف سبل حتقيق التنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة يف البلدان 
األعضاء يف املجموعة. ويف كانون األول/

ث املدير العام أمام جملس وزراء  ديسمرب، حتدَّ
املجموعة عن دور التنمية الصناعية الشاملة 

للجميع واملستدامة يف بلدان املجموعة.

للمنظمة  العام  العام يل يون واألمني  املدير 
ستيل روب  القيايس  للتوحيد  الدولية 

اليونيدو واملنظمة الدولية للتوحيد  تتمتَّع 

القيايس بتاريخ تعاون طويل يعود إىل 

عام 1986. ويف أيار/مايو، زار األمني 

العام للمنظمة الدولية للتوحيد القيايس 

اليونيدو ملناقشة التزام املنظمتني املشرتك 

بإصدار املعايري الدولية يف مجال الصناعة 

ودورها يف التنمية الصناعية الشاملة 

رة  للجميع واملستدامة. وتمَّ تحديث مذكِّ

تفاهم بني املنظمتني يف عام 2009 إلضافة 

إدارة البيئة والطاقة واستخدام الطاقة 

وكفاءتها إىل املجاالت القامئة من النشاط 

املشرتك، وهي سالمة األغذية واملسؤولية 

االجتامعية وتقييم املطابقة. ومن شأن 

ز الرشاكة االسرتاتيجية  االتفاق أن يعزِّ

بني املنظمتني من أجل النهوض بالتنمية 

املستدامة والنمو االقتصادي من خالل 

وضع وتنفيذ املعايري وبناء القدرات 

والتدريب واملنشورات املشرتكة والبحوث 

ذات الصلة. واشتملت األنشطة عىل مدى 

السنوات الخمس عرشة املاضية أيضاً 

التعلُّم اإللكرتوين والرشاكة يف املنتديات 

الدولية لتعزيز البنية التحتية للجودة. وقد 

وضعت اليونيدو، بالتعاون مع املنظمة 

الدولية للتوحيد القيايس واملحفل الدويل 

العتامد هيئات إصدار شهادات النوعية، 

منهجية تقوم عىل نهج جديد »ملراقبة 

السوق« بغية رصد فعالية الشهادات 

املعتمدة. وتتضمن املنهجية زيارات قصرية 

إىل املنظامت املعتمدة لتقييم مستوى 

الشهادات. مصداقية 

عت اليونيدو ووكالة التنمية النمساوية، الذراع  يف كانون األول/ديسمرب، وقَّ
التشغيلية للتعاون اإلمنائي النمساوي، على اتفاق متويل مببلغ 1.3 مليون 

يورو إلنشاء املركز الكارييب للطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، 
لني عن ’منصَّة توصيل‘ الدول اجلزرية الصغرية النامية  وذلك حبضور ممثِّ

ومجاعة منطقة البحر الكارييب.

اليونيدو واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي
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وقد رشعت اليونيدو يف عملية إضفاء   
الطابع الرسمي عىل تعاوهنا مع املعهد 

الربيطاين املعتمد للصحة البيئية، وهو تعاون 
ض بالفعل عن نتائج بالغة األثر. ومن  متخَّ

املجاالت املتوخاة للتعاون يف املستقبل 
التوسع يف أنشطة املشاريع يف بلدان خمتلفة 

الت اجلديدة  واملشاركة يف اعتامد املؤهِّ
ات التعلُّم اإللكرتوين. وتطوير أنشطة ومنصَّ

وكانت اليونيدو تعمل مع ‘اهليئة   
الدولية للمهارات العاملية’ يف تدريب الشباب 
واملقاتلني السابقني يف كوت ديفوار. ويتمُّ يف 
كل عام تنظيم مسابقة تقنية، برعاية مؤسسة 

املهارات العاملية، بني مراكز التدريب يف 
كوت ديفوار.

 الشراكات مع 
دوائر الصناعة

اليوم، ومن منظور الرشكات املتعددة 
اجلنسيات والرشكات الكبرية والصغرية 

عىل السواء، يقيض املنطق التجاري السليم 
باعتامد ممارسات جتارية أكثر شمولية اجتامعيًّا 

واستدامة بيئيًّا. فهي تساعد عىل ختفيف 
املخاطر وفتح األسواق اجلديدة وتعزيز 

دين والعمالء  العالقات املستدامة مع املورِّ
د  واملستثمرين. ويصف هذا القسم جمرَّ

استعراض عاجل للرشاكات القيِّمة التي 
تتمتَّع هبا اليونيدو حاليًّا مع دوائر الصناعة.

ويضمُّ برنامج الصناعة اخلرضاء   
يف اليونيدو طائفة واسعة من الرشكاء 

التجاريني الذين يتوقون إىل اغتنام الفرص 
التي تتيحها التنمية املستدامة. ويف إطار 

رشاكة ناجحة بني اليونيدو وعضو يف 
برنامج الصناعة اخلرضاء، هو هيئة اعتامد 

نظم إدارة األعامل DNV، تعمل املنظمتان 
عىل تنفيذ مشاريع مشرتكة بشأن قياس 

‘البصامت املائية’ وترويج أفضل املامرسات 
يف جمال إدارة املياه. وسيكون أحد نواتج 

الرشاكة استحداث أداة تقييم ذايت ملساعدة 

املنشآت الصغرية واملتوسطة يف البلدان 
النامية عىل تقييم البصمة املائية ملنتجاهتا 

دة من دورة حياة تلك  يف مراحل حمدَّ
املنتجات، وحتديدًا التقييم من ‘والدة املنَتج 

ابة املصنع’. حتى بوَّ

دون مناخ  وشباب اليوم هم الذين حيدِّ  
بة من  بيئة أعامل الغد. وتكوين فئة مدرَّ

أصحاب األعامل قادرة عىل سلوك مسار 
واضح نحو التنمية االقتصادية والصناعية 

املستدامة هو يف مصلحة دوائر األعامل 
واملنظامت اإلنسانية عىل حدٍّ سواء. وقد 

استحدثت رشاكة اليونيدو مع مبادرة التعلُّم 
التي استهلَّتها رشكة هيوليت باكارد من 

أجل أصحاب األعامل أكثر من 000 20 
فرصة عمل يف البلدان النامية. ووفَّرت 

التدريب ألكثر من 000 50 طالب 
وأنشأت مراكز مبادرة التعلُّم هذه يف كل من 
اإلمارات العربية املتحدة وأوغندا والربازيل 

وتركيا وتونس واجلزائر وجنوب أفريقيا 
والصني وكولومبيا وكينيا ومرص واملغرب 

واململكة العربية السعودية ونيجرييا واهلند. 
ة وصف يف الفصل 3 ملرشوع مبادرة  وثمَّ

تعلُّم ألصحاب األعامل جارية يف تونس. 
وسامهت رشكة شيفرون بمبلغ 1 مليون 

دوالر لليونيدو للمساعدة عىل تعزيز ريادة 
األعامل كامدة دراسية يف املدارس الثانوية 

يف أنغوال. وتدعم شيفرون أيضًا مرشوعًا 
ُأطلق يف آب/أغسطس لتعزيز سالسل 
القيمة يف أنغوال من أجل االستفادة من 

االستثامر اخلاص وصناديق الوكاالت العامة 
واجلهات املانحة )انظر الفصل 4(.

ويف رشاكة مع جمموعة فولفو ووكالة   
الواليات املتحدة للتنمية الدولية ومؤسسة 
OCP، تعمل اليونيدو عىل توفري التدريب 

املهني للميكانيكيني يف املغرب. وسوف حيقُّ 
بني من كوت ديفوار والسنغال أيضًا  للمتدرِّ

ضافرت اليونيدو جهودها مع مجهورية كوريا، من خالل الوكالة الكورية 
للتعاون الدويل وشركة سامسونغ لإللكرتونيات، لتصميم وتنفيذ برنامج 

يهدف إىل إدارة النفايات اإللكرتونية على حنو فعَّال وتوفري فرص العمل 
للشباب يف صناعة اإللكرتونيات يف كمبوديا.
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حضور دورات التدريب التي ستبدأ يف عام 
2015 )انظر الفصل 4(. ويف العام املايض، 

أعلنت جمموعة فولفو أهنا ستساعد عىل 
إنشاء مدارس للتدريب املهني للميكانيكيني 

وسائقي الشاحنات واحلافالت ومعدات 
البناء يف عرشة بلدان أفريقية. وبالتعاون مع 

السلطات الوطنية للتعليم، سوف تنشئ 
ل برامج تقوم عىل أساس  جمموعة فولفو ومتوِّ

متطلبات الصناعة من الكفاءات املحلية. 
وتشكل برامج التدريب التي توفِّرها فولفو 

رًا اسرتاتيجيًّا ملرشوع رائد  يف أفريقيا تطوُّ
ذته جمموعة فولفو من خالل فرع فولفو  نفَّ

ملعدات البناء بالتعاون مع اليونيدو والوكالة 
السويدية للتعاون اإلنامئي الدويل يف إثيوبيا.

مت كوماتسو، وهي رشكة  وقدَّ  
والتعدين  البناء  معدات  لتصنيع  يابانية 

واآلليات الصناعية، دورة تدريب ية يف 
بني من ليربيا  اليابان، ألربعة مدرِّ إيتو، 

يف تشغيل وصيانة احلفارات والرافعات 
الثقيلة  واملعدات  افات  واجلرَّ الشوكية 

األخرى. وبموجب اتفاق رشاكة ُوقِّع يف 
اليونيدو مع رشكة  تتعاون  نيسان/أبريل، 

نومورا كوهسان املحدودة يف اليابان، 
الزئبق ونفاياته،  صة يف معاجلة  وهي متخصِّ

يف مشاريع إلدارة النفايات الناجتة عن 
الزئبق. ومن املتوقَّع أن تزيد هذه الرشاكة 

التقنية ألصحاب  القدرة  اجلديدة من 
التي  املخاطر  تقييم  املستفيدين يف  املصلحة 

عىل  املحتوية  والنفايات  الزئبق  لها  يشكِّ
الزئبق عىل صحة اإلنسان والبيئة وإدارة 

هذه املخاطر واحلّد منها.

ويف أيلول/سبتمرب، وقَّعت اليونيدو   
اتفاقًا مع رشكة ديل الدولية املحدودة 

املسؤولية، وهي رشكة حلول تقنية 
دة اجلنسيات، للتعاون يف استبانة  متعدِّ
وتنفيذ نموذج حلول مستدامة إلدارة 
النفايات اإللكرتونية لصالح البلدان 

النامية يف أفريقيا وآسيا واملحيط اهلادئ 
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 

وتتعاون اليونيدو مع رشكة سامسونغ 
لإللكرتونيات يف مرشوع لتزويد الشباب، 

من الرجال والنساء العاطلني عن العمل 
يف كمبوديا، باملهارات الالزمة للعمل يف 

صناعة اإللكرتونيات التي تضمُّ أيضًا إدارة 
ل املرشوع،  النفايات اإللكرتونية. ومتوِّ

بني،  الذي يضمُّ أيضًا عنرصًا لتدريب املدرِّ
الوكالة الكورية للتعاون الدويل ورشكة 
سامسونغ واليونيدو )انظر الفصل 3(.

ويف أيلول/سبتمرب، تعاونت اليونيدو   
مع رشكة Ipack-Ima املسامهة اإليطالية، 
املتخصصة عىل صعيد العامل يف املعارض 

التجارية لصناعة التعبئة والتغليف، يف 
تنظيم معرض East Afripack 2014، وهو 

ل معرض دويل للتعبئة والتغليف يف  أوَّ
املنطقة. ومثَّل املعرض يف نريويب، الذي 

شاركت فيه 130 رشكة، حصيلة ناجحة 
لدراسة سوق قامت هبا اليونيدو مع الرشكة 

رة  اإليطالية يف عام 2012. ومن شأن مذكِّ
تفاهم وقِّعت مع واحد من أكرب املعارض 

الصناعية، Deutsche Messe AG، يف 
ترشين الثاين/نوفمرب أن توفِّر املزيد من 

الرؤية لشبكة التعاقد من الباطن والتبادل 
لدى اليونيدو وأن تفتح الباب أمام فرص 

رشاكات جديدة.

ويف ماليزيا، تعمل اليونيدو مع   
Aeon اليابانية لتنفيذ برنامج  جمموعة 

دين يف أعقاب خطة  مستدام لتنمية املورِّ
رشاكة بني القطاعني العام واخلاص لصالح 
الفقراء وشاملة للجميع لتمكني جمموعات 

من املوردين من الوصول إىل أسواق 
جديدة مربحة. وبعد مرحلة رائدة ناجحة، 
سيتمُّ توسيع املرشوع ليشمل بلدانًا آسيوية 

أخرى. وقد بدأت اليونيدو رشاكة مع 
جمموعة جتارة األثاث املن زيل بالتجزئة 
دين  Habitat لتشجيع الرشاء من املورِّ

املشاركني يف مرشوع اليونيدو للصناعات 
الثقافية واإلبداعية يف جنوب البحر 

ر مع رشكة  ة رشاكة تتطوَّ املتوسط. وثمَّ
هاينكن الدولية اهلولندية لتخمري اجلعة، 
وذلك لتعزيز استدامة مصادر السكر يف 

الديمقراطية. الكونغو  مجهورية 

 الشراكات مع 
األوساط األكادميية

أخذت رشاكة اليونيدو مع بعض أبرز معاهد 
التعلُّم املرموقة يف العامل ُبعدًا جديدًا بإنشاء 

معهد تنمية القدرات التابع لليونيدو يف عام 
2011 )انظر الفصل 4(. ويعمل املعهد 

حاليًّا مع مدرسة سعيد إلدارة األعامل التابعة 
جلامعة أكسفورد يف اململكة املتحدة؛ وجامعة 

البحرين؛ واملعهد الكوري لالقتصاديات 
الصناعية والتجارية؛ ومعهد البحوث 

االقتصادية لرابطة أمم جنوب رشق آسيا 
ومجاعة رشق آسيا؛ ومعهد االقتصادات 

النامية يف منظمة التجارة اخلارجية اليابانية؛ 
ومعهد البحوث االقتصادية واالجتامعية 

لالبتكار والتكنولوجيا التابع جلامعة األمم 
املتحدة؛ ومركز البحوث االقتصادية 

والتعليم العايل ومعهد االقتصاد التابع 
ألكاديمية العلوم يف اجلمهورية التشيكية؛ 
واجلامعة األوروبية املركزية يف بودابست؛ 

واملركز الدويل لرتويج الرشكات يف سلوفينيا؛ 
واألكاديمية الدبلوماسية النمساوية يف فيينا. 

نت الدورات التدريبية للصناعة  وقد تضمَّ
اخلرضاء التي ُنظِّمت خالل العام دورة 

تدريبية وطنية لواضعي السياسات يف الصني 
يف آذار/مارس، وبرناجمًا تدريبيًّا إقليميًّا 

لثامنية أيام بعنوان »الصناعة اخلرضاء: حتويل 
صناعة املستقبل« جرى يف جامعة البحرين يف 

حزيران/يونيه للطالب من املنطقة العربية، 
ودورة صيفية يف جامعة أوروبا الوسطى يف 

متوز/يوليه.

ة برنامج مشرتك مستمر مع معهد  وثمَّ  
الطاقة واملوارد وجامعة تريي يف نيودهلي 

يساعد يف بناء الوعي واملعرفة باالجتاهات 
املبتكرة  والتكنولوجيات  العاملية  الرئيسية 

صات  دة التخصُّ والسياسات واحللول املتعدِّ
يف جماالت الطاقة وتغريُّ املناخ والتنمية 

املستدامة.

وبموجب اتفاق مع جامعة بريدو يف   
املتحدة األمريكية،  الواليات  إنديانا،  والية 
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ة 22 من املهنيني األفارقة من اهليئات  ثمَّ
املستحرضات  ورشكات  التنظيمية 

أتيحت هلم فرصة  الصيدالنية واجلامعات 
الدراسة للحصول عىل درجة املاجستري يف 
والعلوم  واالبتكار  األحيائية  التكنولوجيا 

بالتعاون مع مؤسسة مريك  التنظيمي، 
للصيدلة يف مجهورية  كليمنجارو  ومعهد 

املتحدة. ويف معهد كليمنجارو  تن زانيا 
للصيدلة نفسه، أكمل 23 مشاركًا تدريبًا 

مًا يف جمال الصيدلية الصناعية يف  متقدِّ
آذار/مارس بينام التحق 21 مشاركًا 

من ثامنية بلدان أفريقية يف دورة يف العام 
الدرايس اجلديد.

وشارك 20 طالبًا عىل مستوى   
الدكتوراه من عرشة بلدان يف دورة تتناول 

دة إلطالق التنمية املستدامة  »الطاقات املتجدِّ
يف االقتصادات ذات الدخل املنخفض 
واملتوسط«، نظَّمتها اليونيدو يف كومو، 

إيطاليا، يف شباط/فرباير. وكانت الدورة 
التي دامت مخسة أيام نتيجة رشاكة بني 

اليونيدو ومعهد التكنولوجيا يف ميالنو، 
واحد من أبرز جامعات اهلندسة يف أوروبا، 

ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 
والثقافة ومؤسسة Cariplo، وهي مؤسسة 

صة يف التنمية املستدامة.  إيطالية متخصِّ
وبالتعاون مع كلية ALTIS إلدارة األعامل 
التابعة جلامعة القلب املقدس الكاثوليكية 
يف ميالنو، تساعد اليونيدو عىل وضع أطر 

السياسات للعاملة يف إثيوبيا.

ة مرشوع لتدريب الشباب  وثمَّ  
الفلسطينيني يف مهارات بناء الرخام واحلجر 
ن التدريب األكاديمي والتقني واحلريف  تضمَّ

يف جامعة فلسطني للتكنولوجيا يف اخلليل، 
حيث يمكن لطالب املدارس ما بعد املرحلة 
الثانوية متابعة دورة دبلوم ملدة سنتني )انظر 

الفصل 3(. وتعاونت اليونيدو أيضًا مع 
املعهد الوطني للتنمية يف جامعة بيجني 
يف الصني يف وضع إطار لتعزيز التنمية 

الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة )انظر 
الفصل 4(.

وُدعيت اليونيدو من جانب عدد من   
اجلامعات واملعاهد خالل العام لتقديم 

أوراق أو عروض إيضاحية حول خمتلف 
مت اليونيدو مثاًل  جوانب عملها. إذ قدَّ

التغريُّ اهليكيل فيها وهنج التشخيص 
الصناعي للخرباء يف جمال التنمية الصناعية 

يف مبادرة جامعة كولومبيا حلوار السياسة يف 
نيويورك، وكذلك لطالب الدراسات العليا 
يف جامعة بيجني وجامعة سيتي يف نيويورك.

وغالبًا ما تستضيف اجلامعات يف   
البلدان املستفيدة من اليونيدو دورات 

تدريبية إلعداد الطالب للعاملة اإلنتاجية. 
مت جامعة غامبيا ومعهد التدريب  فقد قدَّ

التقني يف غامبيا التدريب يف جمال الطاقة 
املتجددة. وشهد مرشوع لليونيدو يف 

مجهورية تن زانيا املتحدة إنشاء مركز تقني 
صغري للطاقة املائية داخل كلية اهلندسة 

والتكنولوجيا يف جامعة دار السالم.

اليونيدو والرتكيز 
اإلقليمي والتمثيل

 الربامج اإلقليمية 
والُقطر ية

د اليونيدو شبكة ميدانية من 30 مكتبًا  تتعهَّ
رًا لليونيدو  ا و17 مكتبًا مصغَّ إقليميًّا وُقطريًّ

يف مجيع أنحاء العامل، تغطي ما جمموعه 
116 بلدًا. وتعمل اليونيدو أيضًا عىل تشغيل 

مركز للتعاون اإلقليمي يف تركيا.

ويرشف عىل أنشطة اليونيدو يف   
األقاليم فرع الربامج اإلقليمية والتمثيل 

رًا، وهو يتألف من  امليداين الذي أنشئ مؤخَّ
مخسة مكاتب إقليمية )انظر الفصل 1(. 
ويوفِّر هذا الفرع التحليل االسرتاتيجي 
واملشورة لدعم تطوير الربامج اإلقليمية 

مها معهد تنمية القدرات التابع لليونيدو يف  الدورة التدريبية اليت نظَّ
رت للمشاركني فرصًة للتعرُّف على  جامعة البحرين يف حزيران/يونيه وفَّ

أحدث االجتاهات يف جمال احللول املستدامة والتفكري يف أساليب مبتكرة 
وفعَّالة من حيث التكلفة ملعاجلة مشاكل االستدامة يف الصناعات.
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د احتياجات  والُقطرية لدى اليونيدو وحيدِّ
التنمية وأنامطها الناشئة يف فرادى البلدان 

واألقاليم، بام يف ذلك أولويات اجلهات 
املانحة. وهو يصوغ االستجابات 

االسرتاتيجية للتعاون التقني فضاًل عن 
احلفاظ عىل عالقة قوية مع الدول األعضاء.

وتعمل املكاتب اإلقليمية اخلمسة   
عىل قيادة أنشطة اليونيدو ودعمها وهي 

تنهض بدور املحفل العاملي من خالل تنظيم 
املؤمترات واألحداث اإلقليمية وتنسيقها. كام 
تعمل عىل تيسري البعثات التي يقوم هبا املدير 

العام وغريه من كبار املسؤولني كل يف جمال 
اختصاصه وكذلك زيارات اليونيدو التي 
يقوم هبا ممثِّلون رفيعو املستوى من الدول 
قة  األعضاء. وهي، بفضل معرفتها املتعمِّ

باملناخ السيايس واالقتصادي واالجتامعي 
يف كل إقليم، متثِّل أداًة قيِّمة لدى الفروع 

التقنية يف اليونيدو لدى إعداد املشاريع. وهي 

حترص أيضًا عىل جتسيد اسرتاتيجية اليونيدو 
اجلديدة للتنمية الصناعية الشاملة للجميع 

واملستدامة يف األنشطة عىل املستوى الُقطري 
وضمن األفرقة الُقطرية لألمم املتحدة.

أفريقيا

خطَّطت اليونيدو أو ساعدت يف تنظيم 
عدد من املؤمترات واألحداث خالل العام، 

ضية االحتاد  من قبيل ذهاب وفد من مفوَّ
األفريقي إىل اليونيدو يف حزيران/يونيه، 

واملؤمتر الوزاري املعني بالرشاكات اجلديدة 
ا  لبناء القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان نموًّ

الذي ُعقد يف بنن يف متوز/يوليه. ووضع 
مكتب أفريقيا اللمسات األخرية عىل الربامج 

الُقطرية لكل من إثيوبيا وبوركينا فاسو 
وتشاد وزامبيا والسنغال وغينيا وليسوتو 

وموزامبيق والنيجر. وقد أوفدت بعثة 
لتقييم االحتياجات يف سوازيلند يف متوز/

يوليه وناميبيا يف آب/أغسطس. وثمة 
برامج ُقطرية حاليًّا قيد اإلعداد من أجل 

إريرتيا وأنغوال وبنن وبوتسوانا وبوروندي 
ورواندا وزمبابوي وسوازيلند وغابون 

وغانا وكابو فريدي والكامريون والكونغو 
ومايل ومدغشقر ومالوي وموريتانيا 

نت األحداث  وموريشيوس وناميبيا. وتضمَّ
اخلاصة فيام يتعلق بإطالق الربامج الُقطرية 

اجلديدة مائدة مستديرة للامنحني ألوغندا يف 
متوز/يوليه وحلقة عمل وتدريبًا يف بوركينا 

فاسو والنيجر ملوظفي الوزارات املختلفة 
املعنية فضاًل عن ممثِّلني من القطاع اخلاص 

واملؤسسات املالية. ونظَّمت اليونيدو دورة 
تدريبية ملدة أسبوعني عن اإلدارة القائمة عىل 

النتائج يف كانون األول/ديسمرب يف أبوجا 
للمسؤولني احلكوميني العاملني يف اللجنة 

التوجيهية للربامج يف نيجرييا.

الدول العر بية

تنهض اهليئات اإلقليمية ودون اإلقليمية، 
مثل جامعة الدول العربية وجملس التعاون 

لدول اخلليج العربية، بدور حاسم 
يف مساعدة الدول العربية األفقر عىل 

السياسية واالقتصادية  التحديات  مواجهة 
واالجتامعية واستنباط احللول املالئمة 

هلا. وحتافظ اليونيدو، من خالل مكتبها 
اإلقليمي، عىل اتصال هباتني املنظمتني 

وغريمها يف املنطقة. وشملت االجتامعات 
التي برزت فيها أنشطة اليونيدو املنتدى 
واملعرض االقتصادي العريب النمساوي 

السابع، الذي ُعقد يف فيينا بمناسبة 
الذكرى اخلامسة والعرشين لغرفة التجارة 

النمساوية العربية يف أيار/مايو. ورفع 
منتدى كرانز مونتانا الذي عقد يف الرباط 

يف حزيران/يونيه مستوى الوعي بوالية 
اليونيدو يف التنمية الصناعية الشاملة 

واملستدامة. للجميع 

يف إطار مشروع أجنز مؤخَّرًا، بتمويل من االحتاد األوروبي يف كوت ديفوار، 
ساعدت اليونيدو املنشآت الصغرية واملتوسطة يف قطاعات النسيج واملالبس 
اجلاهزة واملنيهوت واحلبوب والكاشيو لزيادة قدرهتا على املنافسة. وساعد 
إنشاء احتادات تصدير على حتفيز تقاسم املعارف وعلى ختفيض تكاليف 

وخماطر التصدير.
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وأسفرت اسرتاتيجية اتصاالت   
حيوية للمنطقة عن تغطية بارزة لليونيدو 

للجميع  الشاملة  الصناعية  وللتنمية 
واملستدامة، سواء يف وسائط اإلعالم 
املطبوعة أم عىل شاشات التلفزيون. 

ولقيت املشاريع الرامية إىل احلدِّ من ارتفاع 
ل البطالة بني الشباب يف املنطقة العربية  معدَّ

ا خالل العام بفضل إدخال  اهتاممًا خاصًّ
ريادة األعامل كامدة يف املناهج املدرسية 

ة  يف مرص وغريها من بلدان املنطقة. وثمَّ
منشور هام صدر يف آذار/مارس، بعنوان 
‘التنمية الصناعية يف بلدان شامل أفريقيا - 

موجز إحصائي’، شمل اجلزائر وتونس 
والسودان وليبيا ومرص واملغرب.

آسيا واحمليط اهلادئ

تتقاسم البلدان املتوسطة الدخل يف املنطقة، 
مثل إندونيسيا وباكستان وتايلند وإيران 
)مجهورية-اإلسالمية( والصني والفلبني 

وفييت نام وماليزيا واهلند، خرباهتا يف إطار 
مبادرات التعاون فيام بني بلدان اجلنوب 

)انظر أدناه(. وشملت أنشطة اليونيدو 
يف هذه البلدان بناء القدرة التنافسية 

واملساعدة األخرى ذات الصلة بالتجارة 
والطاقة املستدامة. وتناولت املشاريع يف 
ا يف املنطقة - بنغالديش  أقل البلدان نموًّ

وبوتان وتيمور-ليشتي ومجهورية الو 
الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وميانامر 

ونيبال - يف مجلة أمور، األعامل التجارية 
الزراعية والتجمعات وتنمية القطاع 

اخلاص واملساعدة التقنية املتعلقة بالتجارة 
والسياسات الصناعية واإلحصاءات 

دة ونظم اإلنتاج األنظف. والطاقة املتجدِّ

وشملت األنشطة الرئيسية إطالق   
محلة »اصنع يف اهلند« التي ردَّدت صدى 

هنج اليونيدو اخلاص بالتنمية الصناعية 
الشاملة للجميع واملستدامة فضاًل عن 

تعزيز مركز اهلند للتعاون الصناعي فيام 
بني  بلدان اجلنوب يف نيودهلي )انظر 

الفصل 4(. وخالل معرض الصني الدويل 
الثاين للتكنولوجيا يف شنغهاي يف نيسان/

أبريل، أبرز حدث نظَّمته اليونيدو دور 
نقل التكنولوجيا يف تعزيز التنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة. ووقَّع املدير 
العام إطار تعاون اسرتاتيجي ملدة عامني 

ز عىل الصناعة اخلرضاء  مع الصني يركِّ
نت أنشطة أخرى  وسالمة األغذية. وتضمَّ

يف الصني منتديات اليونيدو بشأن تنمية 
احلزام االقتصادى لطريق احلرير وطريق 

احلرير البحري.

وُأعلن عن إنشاء مركز منطقة املحيط   
دة وكفاءة استخدام  اهلادئ للطاقة املتجدِّ

الطاقة يف املؤمتر الدويل الثالث للدول 
اجلزرية الصغرية النامية يف ساموا يف 

أيلول/سبتمرب.

أوروبا وآسيا الوسطى
وقَّعت اليونيدو يف ترشين األول/أكتوبر 

إعالنًا مشرتكًا مع اللجنة االقتصادية 
د الطريق  للمنطقة األوروبية اآلسيوية يمهِّ

لتعاون أوثق يف جمال التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع واملستدامة. ويرسم 

دة للتعاون تشمل  اإلعالن جماالت حمدَّ
ريادة املشاريع التجارية واالبتكار ونقل 

التكنولوجيا وبناء القدرات التجارية 
واإلدارة البيئية وكفاءة استخدام الطاقة.

وصيغ برنامج تعاون إطاري من أجل   
أذربيجان بالتعاون الوثيق مع احلكومة. 

ويرمي الربنامج للفرتة 2018-2014، 
الذي وقِّع يف ترشين الثاين/نوفمرب يف باكو، 

إىل تعزيز التعاون الثنائي يف جمال التنمية 
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وفقًا 

الشكل 3-  إسهام التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف أولويات 
التنمية املستدامة

 

 االبتكار 
والتعليم اجليد

 احلد 
من الفقر

تكوين ثروات 
من خالل زيادة 

اإلنتاجية

 التنمية الصناعية
 الشاملة للجميع

واملستدامة

ختطيط املناطق 
الصناعية

إجياد فرص 
العمل، مبا فيها 

فرص عمل 
للنساء والشباب

الطاقة

 االستدامة 
البيئية

الصحة

 النمو 
االقتصادي

األمن الغذائي 
والتغذية

التحول اهليكلي 
والتنويع واالرتقاء 

بالتكنولوجيا

تصنيع األغذية 
والصناعة 
الزراعية

كفاءة املوارد 
وإنتاج أقل تلويثاً

املستحضرات 
الصيدالنية 

واملعدات الطبية

الطاقة املتجددة 
وكفاءة الطاقة

املعارف 
والتكنولوجيا يف 
اجملال الصناعي، 

ريادة األعمال

البنى التحتية 
والتوسع 
احلضري

العمل الالئق 
واملساواة
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ألولويات التنمية الوطنية. وهو يلتمس 
مساعدة اليونيدو يف تنمية القطاع الصناعي 

غري النفطي والتنويع االقتصادي. وقد 
وافقت احلكومة عىل مرشوع إطار برنامج 

ُقطري لكازاخستان وُرصدت األموال 
لليونيدو لصوغه )انظر اإلطار(.

وُعقدت حلقة عمل افتتاحية ملرشوع   
بناء للقدرات اإلقليمية ملدة عامني يستهدف 

صوغ برامج للتخفيف من املشاكل البيئية 
العاملية، وذلك يف فيينا يف آذار/مارس وقت 
إطالق املرشوع اجلديد، وأعقبتها يف ترشين 

األول/أكتوبر حلقة عمل تدريبية مدهتا 
مخسة أيام خلرباء البيئة، من االحتاد الرويس 

وأرمينيا وأوكرانيا وبيالروس وقريغيزستان 
وكازاخستان، بشأن قضايا مثل إدارة 

دة  النفايات الصناعية السامة والطاقة املتجدِّ
وكفاءة استخدام الطاقة الصناعية.

 أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكارييب

ال يف فيينا اليونيدو  ن وجود التمثيل الفعَّ يمكِّ
من مواصلة االتصال بالبلدان الرشيكة يف 

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 
وتتعاون جمموعة دول أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي مع اليونيدو يف صوغ 
الربامج الُقطرية أو مقرتحات املشاريع 

للمنطقة. وخالل العام، عملت املجموعة 
مع اليونيدو يف أربع مبادرات إقليمية: 
مرشوع استرشاف تكنولوجي لصناعة 

األمتتة والروبوتات يف أوروغواي والربازيل؛ 
ومرشوع لتحسني القدرة التنافسية لسالسل 

قيمة اجلمربي يف إكوادور واجلمهورية 
الدومينيكية وكوبا وكولومبيا واملكسيك 

ونيكاراغوا؛ وتطوير جمموعات التصدير يف 
أعضاء اجلامعة الكاريبية؛ وتطوير املجمعات 

الصناعية املراعية للبيئة يف األرجنتني 
دة  وباراغواي وبنام وبوليفيا )دولة-املتعدِّ

القوميات( وبريو والسلفادور وشييل 
وغواتيامال وفن زويال )مجهورية-البوليفارية( 

مثَّة برنامج ُقطري من أجل كازاخستان، 

مبيزانية إجاملية تأشريية قدرها 15.6 

مليون يورو، وافقت عليه الحكومة يف 

متوز/يوليه. وخالل الفرتة 2017-2015، 

ز الربنامج عىل مثانية مجاالت هي:  سريكِّ

التنافسية؛  والقدرة  الصناعي  التحديث 

والتعاقد من الباطن وتبادل الرشاكات؛ 

التجارية؛ وتعزيز مركز  وبناء القدرات 

تطوير الرشكات الصناعية يف إطار صندوق 

التنمية لريادة األعامل يف دامو؛ وكفاءة 

الصناعية؛ ومرشوع  الطاقة  استخدام 

التعاون  بروتوكول مونرتيال؛ وإنشاء مركز 

لليونيدو؛ واالرتقاء  التابع  الدويل  الصناعي 

الصناعية إىل مستوى املعايري  باإلحصاءات 

الدولية واألوروبية. وجاءت املوافقة عىل 

لليونيدو  العام  الربنامج بعد توقيع املدير 

ورئيس وزراء كازاخستان عىل إعالن 

مشرتك بشأن التعاون يف تعزيز التنمية 

واملستدامة.  للجميع  الشاملة  الصناعية 

اليونيدو وكازاخستان حاليًّا يف  وتتعاون 

ة مشاريع وطنية وإقليمية، مبا يف ذلك  عدَّ

إدخال بدائل املواد املستنفدة لألوزون يف 

الزراعة ويف قطاع ما بعد الحصاد، وهو 

مرشوع يشارك يف متويله مرفق البيئة 

الوطنيون. وكخطوة  والرشكاء  العاملية 

الرشاكة  اليونيدو فرص  تالية، تستكشف 

مع املؤسسات املالية الدولية، مثل البنك 

الدويل ومرصف التنمية اآلسيوي، وذلك 

للجميع  الشاملة  الصناعية  التنمية  لدعم 

البلد. واملستدامة يف 

التنمية الصناعية املستدامة يف كازاخستان
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وكوستاريكا. وخالل زيارة املدير العام إىل 
اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريب ي يف حزيران/يونيه، اتفقت 
املنظمتان عىل تعزيز التعاون بينهام.

ومتَّت املوافقة عىل املرحلة التشغيلية   
الثانية من بنك املعارف الصناعية يف املنطقة. 

د أعضاء جمموعة دول أمريكا الالتينية  وأكَّ
والكاريب ي عىل أمهية املرشوع الذي يعزز 

أفضل املامرسات وتبادل املعارف يف املنطقة. 
وهذا البنك مثال ناجح للتعاون فيام بني 

ع  بلدان اجلنوب الذي تودُّ املجموعة أن يتوسَّ
ليشمل التعاون الثالثي.

 

 مكاتب اليونيدو 
يف نيويورك وجنيف 

وبروكسل
تعمل، حتت اإلرشاف املبارش لنائب 

املدير العام، ثالثة مكاتب لليونيدو عىل 
تعزيز ومتثيل املنظمة يف نيويورك وجنيف 

وبروكسل.

نيويورك

حيرص مكتب اليونيدو يف نيويورك عىل أن 
تكون مجيع الدول األعضاء، سواء كانت 

ًة متامًا بالدور القيادي  ممثَّلًة يف فيينا أم ال، ملمَّ
الذي تنهض به املنظمة يف التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع واملستدامة. وقدم املكتب 

مسامهات منتظمة إىل فريق الدعم التقني 
لدى الفريق العامل املفتوح باب العضوية 

املعني بأهداف التنمية املستدامة، فضاًل عن 
عدد من أفرقة العمل وغريها من املحافل. 

وتدعم اليونيدو، من خالل مكتبها يف 
نيويورك، جمموعة »أصدقاء التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع واملستدامة«، وهي جمموعة 

من 37 ممثِّاًل دائاًم تنادي بأمهية التصنيع يف 
خطة التنمية ملا بعد عام 2015. وباإلضافة 

إىل أنشطة التوعية التي يقوم هبا، يمثِّل 

مكتب اليونيدو يف نيويورك املنظمة يف أهم 
املناقشات احلكومية الدولية واملشرتكة 

بني الوكاالت وعمليات صنع القرار يف 
مقر األمم املتحدة. ويعقد املكتب بانتظام، 
عات  لصالح الدول األعضاء ككل وللتجمُّ

اإلقليمية والسياسية التي مقرها يف نيويورك، 
ندوات إعالمية بشأن جوانب خمتلفة 
من التنمية الصناعية الشاملة للجميع 

واملستدامة.

ونظَّم مكتب نيويورك خالل العام   
عددًا من األحداث، بام فيها منتدى 

اليونيدو بشأن »الرشاكة من أجل إدارة 
كفاءة املوارد: حتقيق التنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة« الذي عقد 
ة اجتامع قام بتنسيقه  يف نيسان/أبريل. وثمَّ

املكتب وهو اجتامع وزاري ملجموعة الـ77 
والصني، ُعقد يف ترشين الثاين/نوفمرب يف 

دة القوميات،  تارخيا، دولة بوليفيا املتعدِّ
التي استضافت االجتامع بالتعاون مع 

جلنتي األمم املتحدة االقتصاديتني ألفريقيا 
وألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب ي. 

وتناول االجتامع الرفيع املستوى مسألة 
د  حوكمة املوارد الطبيعية والتصنيع، وشدَّ

أعضاء جمموعة الـ77 يف استنتاجات 
مها  االجتامع عىل أمهية اخلدمات التي تقدِّ

اليونيدو حول هذه القضايا. وشارك 
املكتب أيضًا يف األحداث اجلانبية يف 

املؤمترات الكربى التي ُعقدت يف مقر األمم 
املتحدة، وال سيام حلقة نقاش حول العالقة 

التنمية الصناعية الشاملة للجميع  بني 
واملستدامة واملدن املستدامة، والتي ُعقدت 
خالل اجلزء املتكامل للمجلس االقتصادي 

واالجتامعي بشأن »التحرضُّ املستدام« 
يف أيار/مايو املايض. وكجزء من وظيفة 

االتصال املسندة إليه، ال يقترص مكتب 
نيويورك عىل احلفاظ عىل اتصال وثيق مع 
منظامت أرسة األمم املتحدة وممثِّيل الدول 
األعضاء فحسب وإنام يعمل مع منظامت 
حكومية دولية وغري حكومية، وكان آخر 

اتصال له مع غرفة التجارة الدولية وغرفة 
التجارة والصناعة لعموم أفريقيا.

جنيف

ل حمطة  مكتب اليونيدو يف جنيف هو أوَّ
لـ25 بعثًة دائمًة لليونيدو يف سويرسا، 

ل مشاركة الدول األعضاء غري  وهو يسهِّ
املمثَّلة يف فيينا يف أعامل املنظمة. وهو أيضًا 
ث باسم اليونيدو مع عدد كبري من  املتحدِّ
منظامت األمم املتحدة واملنظامت الدولية 
األخرى يف جنيف. وخالل العام، أفىض 

االلتزام املشرتك بالتنمية الصناعية الشاملة 
للجميع واملستدامة إىل تعزيز التعاون بني 

اليونيدو واألونكتاد ومركز التجارة الدولية 
وبرنامج األمم املتحدة املشرتك بشأن 

األيدز وفريوسه ومنظمة العمل الدولية 
ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة 

العاملية. وعملت اليونيدو، بوصفها عضوًا 
يف الرشاكة للعمل من أجل اقتصاد أخرض، 

عىل نحو وثيق مع برنامج األمم املتحدة 
اإلنامئي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 

ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 
ومنظمة العمل الدولية. ومن خالل مكتبها 

يف جنيف، واصلت اليونيدو التعاون مع 
برنامج األمم املتحدة املشرتك بشأن األيدز 
وفريوسه ومنظمة الصحة العاملية ومبادرة 
مرفق رشاء األدوية الدويل يف إطار اخلطة 

األفريقية لصنع املستحرضات الصيدالنية.

ومثَّل مكتب جنيف اليونيدو خالل   
العام يف أكثر من 100 من املؤمترات 

واألحداث وحلقات العمل والندوات 
حول شتَّى املوضوعات. واتسمت بأمهية 

خاصة مشاركة املكتب يف الفريق الرفيع 
املستوى التابع لالحتاد األفريقي واملعني 

بالتصنيع والتنمية الشاملة للجميع يف 
أفريقيا، الذي عقد بمناسبة يوم التصنيع يف 

أفريقيا يف ترشين الثاين/نوفمرب.

بروكسل

تستطيع اليونيدو، من خالل مكتبها يف 
بروكسل، أن تعمل عىل نحو وثيق مع 

ضية األوروبية وممثِّيل البلدان  كل من املفوَّ
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األعضاء يف االحتاد األورويب. وقد شهد 
العام قيد االستعراض زيارة اثنني من 

ضني األوروبيني ومسؤولني آخرين  املفوَّ
رفيعي املستوى إىل مقر اليونيدو.

ويوفِّر مكتب بروكسل صلة وصل   
قيِّمة بني اليونيدو والقطاع اخلاص. وجرت 

مناقشات خالل العام مع ممثِّيل احلكومة 
والقطاع اخلاص يف أملانيا حول أفريقيا 

بوصفها قارة حافلة بالفرص، ومع إيطاليا 
بشأن اجلغرافيا الصناعية اجلديدة وتدويل 

املنشآت الصغرية واملتوسطة اإليطالية، 
ومع بولندا حول فرص التعاون واالستثامر 

يف أفريقيا.

وشاركت اليونيدو بدور نشط يف   
املنتدى اخلامس املشرتك بني أفريقيا واالحتاد 

األورويب، الذي عقد يف بروكسل يف آذار/
مارس، عندما نظَّمت لقاء جلنة خرباء حول 

االستثامرات والرشاكة من أجل العمل 
املنتج للشباب وكذلك مناقشات املائدة 

املستديرة بشأن النامذج الشاملة للجميع يف 
سالسل األغذية الزراعية ويف جمال الصحة 

واملستحرضات الصيدالنية. كام دعمت 
اليونيدو منتدى الصناعات الزراعية حول 

تعزيز التجارة اإلقليمية والقيمة املضافة 
ملنتجات األغذية الزراعية يف منطقة البحر 

الكاريب ي، الذي عقد يف ترشين الثاين/
نوفمرب يف غرينادا.

ويف حزيران/يونيه، عملت اليونيدو   
مع عدد من رشكات إعادة التدوير يف 

 WorldLoopو Umicore -  بلجيكا 
 Coolrecو Close the Gapو Recupelو 

ت  وGalloo - حظيت باالعرتاف عندما تلقَّ
جائزة الرشاكة املستدامة لعام 2014. 

وتتناول الرشاكة املخاطر البيئية للنفايات 
اإللكرتونية يف أفريقيا. وشاركت اليونيدو 

من خالل مكتبها يف بروكسل يف حوار 
بشأن دور القطاع اخلاص يف التنمية يف 

االجتامع غري الرسمي لوزراء التنمية يف 
االحتاد األورويب الذي عقد يف متوز/يوليه 

يف فلورنسا، إيطاليا. ويف الشهر نفسه، 
شاركت اليونيدو يف حوار سياسات بشأن 

التعاون يف جمال األعامل والتنمية مع 
حكومة لكسمربغ ومع وكالة التنمية يف 

البلد ومع القطاع اخلاص خالل لقاء ‘أيام 
أعامل املنطقة الكربى’، وهو معرض جتاري 
سنوي تنظِّمه غرفة جتارة لكسمربغ. وجتري 

مشاورات املتابعة مع القطاع اخلاص 
لتعزيز التعاون، وال سيام يف أفريقيا.

التعاون فيما بني 
بلدان اجلنوب 

والتعاون الثالثي
ع املعارف والتكنولوجيا التي  »إنَّ تنوُّ

مها بلدان الجنوب يضيف طائفًة  تقدِّ

يات  أخرى من الحلول البعيدة املدى لتحدِّ

ر بدائل يف سياق  التنمية، وغالبًا ما توفِّ

أنسب وبأسعار معقولة مبا يستجيب 

الحتياجات الجنوب، ودون رشوط.«

يل يون، املدير العام لليونيدو

يوفِّر التعاون فيام بني بلدان اجلنوب منصة 
لتبادل املعارف واخلربات والتكنولوجيا 

واالستثامر واملعلومات والقدرات بني 
البلدان من أجل ترسيع وترية النمو 

االقتصادي والتنمية املستدامة. وهو يسرتشد 
بمبادئ املنفعة املتبادلة واحرتام السيادة 

الوطنية وامُللكية وعدم التدخل يف الشؤون 
الداخلية. وقد هنضت اليونيدو، منذ نشأهتا، 

بدور حموري يف تعزيز التعاون بني دوهلا 
ث  األعضاء. ويف ترشين الثاين/نوفمرب، حتدَّ

املدير العام، يف واشنطن العاصمة، أمام 
املعرض العاملي السابع للتنمية القائمة عىل 

التعاون فيام بني بلدان اجلنوب.

وأنشأت اليونيدو، بالتعاون مع الصني،   
أول مركز للتعاون الصناعي لليونيدو فيام 

بني بلدان اجلنوب يف عام 2006، أعقبه بعد 

أفضى جناح مركز اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا للطاقة 
املتجدِّدة وكفاءة استخدام الطاقة، الذي أنشئ يف عام 2010 الستحداث 

إطار مالئم ألسواق الطاقة املتجددة وكفاءة استهالكها، إىل توليد العديد 
من املراكز اجلديدة يف شرق أفريقيا وجنوهبا ويف منطقة احمليط اهلادئ، 

ومؤخَّرًا يف منطقة البحر الكاريب ي.
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عام إنشاء مركز مماثل يف نيودهلي. وساعد 
مركز الصني يف تنظيم أول معرض للتنمية 
القائمة عىل التعاون فيام بني بلدان اجلنوب 

يعقد يف املنطقة العربية. وحتت شعار »حلول 
م املعرض اإلقليمي للدول  للعمل«، قدَّ

العربية للتنمية فيام بني بلدان اجلنوب، الذي 
استضافته قطر يف شباط/فرباير، أكثر من 

100 حلٍّ ثبتت نجاعته لتحدِّيات التنمية، 
وضعتها واختربهتا البلدان يف املنطقة. وكانت 
صة  ة وكاالت متخصِّ اليونيدو واحدة من عدَّ

نظَّمت منتدى لتبادل احللول. ونجح مركز 
اليونيدو للتعاون فيام بني بلدان اجلنوب يف 
اهلند يف تنفيذ مشاريع يف عدد من البلدان، 

وال سيام يف أفريقيا وآسيا ومنطقة املحيط 
اهلادئ. وتشمل املشاريع اجلارية إنتاج 

مبيدات أحيائية تعتمد عىل شجرة النيم من 
أجل سرياليون وغانا ونيجرييا، وحمطات 

للطاقة الشمسية يف بنغالديش وإنتاج 
املنسوجات الطبيعية يف كينيا باستخدام قشور 

جوز اهلند )انظر الفصل 3(.

وشهد أيلول/سبتمرب إطالق شبكة   
مشرتكة بني بلدان اجلنوب من املراكز 

اإلقليمية للطاقة املستدامة للدول اجلزرية 
النامية الصغرية يف أفريقيا واملحيط اهلادئ 
والبحر الكاريب ي واملحيط اهلندي. وتتمتَّع 

الشبكة اجلديدة بدعم من النمسا وإسبانيا، 
وهي تسعى لتحفيز اجلهود الوطنية يف 

جماالت تنفيذ السياسات وبناء القدرات 
ونقل املعارف والتكنولوجيا، وكذلك 

تعزيز االستثامر ومشاريع األعامل )انظر 
الفصل 5(.

وتدعو شبكة اليونيدو العاملية   
لإلنتاج األكثر نظافة وكفاءة من حيث 

استخدام املوارد إىل تطبيق أساليب وتقنيات 
وسياسات هذا النمط من اإلنتاج من خالل 

الدعوة واستخدام الشعار. وخالل العام، 
حددت مخسة اجتامعات إقليمية يف إطار 
البعد اإلقليمي للشبكة فرصًا مواضيعيًة 

معيَّنة للتعاون فيام بني بلدان اجلنوب 
وللتعاون الثالثي )انظر الفصل 5(.

وتنطوي غالبية مشاريع اليونيدو،   
بدرجات متفاوتة، عىل التعاون بني 

الدول النامية، وهي مذكورة يف أماكن 
ة  أخرى يف هذا التقرير السنوي. وثمَّ

دة للتعاون فيام بني بلدان  أمثلة حمدَّ
اجلنوب تشمل حلقة عمل دولية حول 
إعادة تدوير مواد البالستيك ُنظِّمت يف 
مدينة بورصة، تركيا، يف أيلول/سبتمرب 

وتبادل فيها املشاركون، من تركيا واجلبل 
األسود وزمبابوي والسودان وفييت نام 

وقريغيزستان وكازاخستان وكوت ديفوار 
وميانامر ونيجرييا، اخلربة والدراية. 

وبناًء عىل ما اكتسبوه من معارف، عاد 
املشاركون إىل بلداهنم مسلَّحني باملهارات 

دة التي  الالزمة ملعاجلة املشاكل املحدَّ
تواجهها املنشآت واملنظامت والتي ستكون 

بدورها بمثابة نامذج حتتذى يف بلدهم. 
ة مرشوع جديد يف ميانامر إلقامة  وثمَّ

مركز ملعاجلة اخليزران من شأنه الرتكيز 
عىل تنمية املهارات والعمل بمثابة مركز 

جتربة وإيضاح. وسوف يستفيد املركز 
من التقنيات التي تستخدمها املؤسسات 

املتخصصة يف اهلند، وسيتمُّ متويله من 
قبل مركز التنمية الصناعية فيام بني بلدان 

اجلنوب يف نيودهلي ومن حكومة اهلند.

ويف إطار مرشوع إلعادة إدماج   
املقاتلني السابقني يف املجتمع املدين يف 
كوت ديفوار، عرضت املغرب تنظيم 

بًا  دورة ملدة ثالثة أسابيع لصالح 30 مدرِّ
من كوت ديفوار لرفع مستوى مهاراهتم 
التدريبية. ويقدم االحتاد الرويس واهلند 

إىل قريغيزستان التكنولوجيا الالزمة 
إلنتاج مواد البناء املنخفضة التكلفة 

واملراعية للبيئة. واستضافت تونس جولة 
دراسية لكبار املسؤولني من مجهورية 

تنزانيا املتحدة، كجزء من مرشوع التطوير 
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والتحديث الصناعي الذي تنهض به 
اليونيدو )انظر الفصل 4(، لتمكني 

املشاركني من التعلُّم من التجربة التونسية 
الناجحة يف إطار مرشوع مماثل. وتعمل 

اليونيدو حاليًّا عىل وضع برنامج عمومي 
لتسخري الطاقة الكهرمائية عىل مقياس 

صغري يف البلدان النامية، مع الرتكيز عىل 
التعاون فيام بني بلدان اجلنوب. وُعقدت 

دورة تدريبية حول تصنيع العنفات يف 
باندونغ، إندونيسيا، يف أيار/مايو ملشاركني 

نت  من مجهورية تنزانيا املتحدة. ومكَّ
الدورة التي دامت ثالثة أسابيع املشاركني 

من تعميق فهمهم لتصميم وتصنيع 
وتركيب عنفات التدفُّق املتصالب من 

نمط T-15 فضاًل عن تطوير وإدارة حمطات 
الصغرية. الكهرمائية  الطاقة 

ويف إطار عنرص الوصول إىل   
األسواق من مرشوع يتناول النباتات 

الطبية والعطرية يف مرص، تفاوضت 
اليونيدو بشأن نقل التكنولوجيا وتشجيع 

التجارة مع الربازيل ورصبيا. واستفاد 
مرشوع لتنمية توريد السيارات يف اهلند 

من جتربة جنوب أفريقيا حيث جرى 
مة يف إطار  تكييف منهجيات كانت مصمَّ

مرشوع مماثل يف السياق اهلندي. وتقاسمت 
اهلند بدورها أفضل املامرسات يف قطاع 
الكيميائيات والبالستيك مع الكويت 

كجزء من مرشوع لزيادة القدرة التنافسية 
التصديرية للمنشآت الصغرية واملتوسطة 

الكويتية )انظر الفصل 4(. وشاركت 
مؤسسة اهلند ملجموعات املنشآت الصغرى 

والصغرية واملتوسطة يف التدريب عىل 
اليونيدو  التي نظَّمتها  التجميع  منهجية 

يف القاهرة.

عات  ويمثِّل التعاون التقني بني جتمُّ  
صنع األحذية يف مشهد يف مجهورية إيران 

اإلسالمية وهريات يف أفغانستان سمة 
هامة يف برنامج اليونيدو لسبل العيش 
املستدامة لالجئني األفغان يف مجهورية 
إيران اإلسالمية وكذلك للعائدين إىل 

أفغانستان. ويتقاسم النظراء يف مجهورية 
إيران اإلسالمية معارفهم مع منشآت 

نت  صنع األحذية يف أفغانستان. وتضمَّ
األنشطة املشرتكة املشاركة يف املعارض 

الوطنية والدولية مثل املعرض السادس 
عرش للجلود الذي أقيم يف تربيز، مجهورية 
إيران اإلسالمية، يف آب/أغسطس وجولة 
دراسية قام هبا وفد من املنتجني من هريات 

إىل مشهد يف كانون األول/ديسمرب )انظر 
الفصل 3(.

وشمل برنامج اليونيدو العاملي   
لالبتكار التكنولوجي النظيف للمنشآت 

الصغرية واملتوسطة ستة بلدان خالل 
العام وهي: أرمينيا وباكستان وتركيا 

وجنوب أفريقيا وماليزيا واهلند. والتعاون 
بني بلدان اجلنوب سمة هامة من سامت 

الربنامج، وهو يسمح ألصحاب املشاريع 
واملنشآت الصغرية واملتوسطة توسيع 

نطاقهم التكنولوجي واجلغرايف. ويف إطار 
دورة املنافسة لعام 2014، ورد ما جمموعه 

555 طلبًا، تمَّ من بينها اختيار 159 من 
أصحاب مشاريع تكنولوجيا الطاقة النظيفة 

املبتكرة للمشاركة يف برنامج الترسيع. 
ويقيم الربنامج عالقات بني املرشدين 

الدوليني وأصحاب املشاريع إىل جانب دعم 
األحداث اإلقليمية والدورات التدريبية.



“الحياة املشوَّهة بسبب الفقر حياة قاسية وضيعة وغالباً ما تكون قصرية. علينا أن 

نصبو إىل عامل من الكرامة والفرص والرفاه، عامل ال يتخلَّ عن أحد. والفقراء والضعفاء 

هم أنفسهم رشكاء ال غنى عنهم يف هذا املسعى. ومعارفهم وتطلُّعاتهم أمر حيوي إذا 

ماً ملحوظاً. فقد تمَّ  قنا معاً تقدُّ ل إىل حلول مجدية ودامئة... لقد حقَّ أردنا التوصُّ

إخراج ما ال يقلُّ عن 700 مليون شخص من دائرة الفقر املدقع بني عامي 1990 

و2010. وعل الرغم من هذا النجاح الهائل، يعيش واحد من خمسة أشخاص يف 

املناطق النامية بأقل من 1.25 دوالر يف اليوم. وحيثام يدوم الفقر يكون من الصعب 

تحقيق مكاسب التنمية بل ومن األصعب الحفاظ عليها. وحيثام يدوم الفقر وعدم 

املساواة يزداد كثرياً احتامل عدم االستقرار ونشوب الرصاعات. وإذا هيمن الفقر يف 

أيِّ مكان، يتخلَّف الناس يف كل مكان. وإذ نحن نستحثُّ الجهود نحو تحقيق 

األهداف اإلمنائية لأللفية، ونعكف عل إعداد خطة ما بعد عام 2015، ونسعى إىل 

اتفاق بشأن تغريُّ املناخ، دعونا نبقي القضاء عل الفقر بكل أبعاده يف وسط 

اهتاممنا.”

 األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون، مبناسبة اليوم العاملي للتغلُّب عل الفقر املدقع، 
17 ترشين األول/أكتوبر 2014

 الصناعة 
الشاملة للجميع



3
األعمال التجارية 
الزراعية والتنمية 

الريفية

يف أفقر بلدان العامل، متثِّل الزراعة مصدر 
الدخل الرئييس لـ80 يف املائة من السكان. 

ويف الوقت نفسه، يكاد ال يصل إىل مائدة 
الطعام أكثر من نصف مجيع املنتجات 

الزراعية التي حتصد يف البلدان النامية: أي 
هناك خسارة مرتاكمة بنسبة 40 يف املائة 
عىل امتداد سلسلة القيمة بأكملها تؤدِّي 
بدورها إىل هدر 550 مليار مرت مكعَّب 

من املياه يف زراعة املحاصيل التي ال تصل 
إىل املستهلك، ناهيك عن 1.4 مليار 

هكتار من األرايض الزراعية املنتجة 
لألغذية غري املأكولة. هذه اإلحصاءات 

الرزينة هي التي تدفع اليونيدو إىل تركيز 
دعمها لكثري من البلدان الرشيكة يف 

استحداث الصناعات الزراعية التي توفِّر 
فرص العمل والدخل فضاًل عن احلدِّ من 

خسائر ما بعد احلصاد التي من شأهنا أن 
تساعد عىل إطعام مليار نسمة يف العامل 

يعانون من نقص التغذية وعىل تعزيز 
األمن الغذائي العاملي.
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دت مسامهة املنظمة يف تطوير  لقد جتسَّ  
األعامل التجارية الزراعية يف أفقر بلدان 

العامل يف طائفة واسعة من املنشورات خالل 
العام بام يف ذلك عدد ترشين األول/أكتوبر 

 ،African Quarterly Monitor من جملة
الذي سلَّط الضوء عىل موضوع األعامل 

التجارية الزراعية يف غرب أفريقيا.

ويف زيارة رسمية إىل قريغيزستان يف 
نيسان/أبريل، أكد املدير العام يل يون 

استمرار مشاركة اليونيدو يف جهود التنمية 
الصناعية يف قريغيزستان. وكانت إحدى 

أولويات املسؤولني هناك العاملة املستدامة 
يف املناطق الريفية. ويف إطار مرشوع بقيمة 

2 مليون دوالر ُأطلق يف ترشين األول/
أكتوبر بدعم من االحتاد الرويس، سوف 

تساعد اليونيدو عىل توفري فرص عمل 
من خالل تطوير واستخدام مواد البناء 

الة من حيث التكلفة  املراعية للبيئة والفعَّ
من أجل اإلسكان وإعادة تأهيل شبكات 

الري يف املناطق الريفية. ومن املتوقَّع، نتيجة 
للمرشوع، أن يستفيد السكان املحليون 

واملنشآت الصغرية واملتوسطة يف قطاع مواد 
البناء عىل حدٍّ سواء من اعتامد تكنولوجيات 

مبتكرة وبأسعار معقولة لإلسكان ومن 
توفري فرص العمل وإضافة القيمة. 

الصناعات الزراعية

شمل التدريب الذي تنظِّمه اليونيدو يف 
جمال الصناعات الزراعية واملجاالت 
ذات الصلة حلقة عمل ملدة أسبوعني 

حول إعادة تدوير البالستيك ُعقدت يف 
مدينة بورصة، تركيا، يف أيلول/سبتمرب. 

نت حلقة العمل املشاركني الضالعني  ومكَّ

القيمة الزراعية املضافة لكل عامل يف أقل البلدان منوًّا هي 336 دوالرًا 
مقابل 060 1 دوالرًا يف البلدان املتوسطة الدخل و497 18 دوالرًا يف البلدان 
ذات الدخل املرتفع. ويف البلدان النامية تبلغ نسبة املنتجات املصنَّعة 38 يف 

املائة يف املتوسط ، ممَّا يرتك إمكانات هائلة غري مستغلَّة لفرص العمل 
وتوليد الدخل.

 األعمال التجارية الزراعية 
يف أفريقيا وجنوب احمليط 

اهلادئ

مبادرة ترسيع تنمية األعامل التجارية 

الزراعية والصناعات الزراعية هي مرشوع 

تعاوين بني منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

ومرصف التنمية األفريقي يرمي إىل تنمية 

األعامل التجارية الزراعية والصناعات 

الزراعية يف البلدان النامية. ومثة مشاريع 

رائدة مختارة تجري يف أفغانستان وجزر 

القمر وجمهورية تنزانيا املتحدة وجمهورية 

الكونغو الدميقراطية ورواندا والسودان 

وسرياليون وغانا وليربيا ومدغشقر ونيجرييا 

وهايتي. وتحت مظلة هذه املبادرة تعمل 

اليونيدو عل تطوير مرشوع لجزر جنوب 

املحيط الهادئ يف بابوا غينيا الجديدة وجزر 

سليامن وفانواتو وفيجي من شأنه تعزيز 

القدرات اإلنتاجية ملنشآت األعامل الصغرية 

وتحسني روابط التسويق يف سالسل القيمة 

اإلقليمية ملصائد األسامك. واملنطقة لديها 

موارد سمكية كافية – مبا يف ذلك أكرب 

مخزون يف العامل من سمك التونة – لدعم 

زيادة توفُّر حصيلة صيد األسامك للطعام يف 

املنطقة والحفاظ عل القدرات التنافسية 

من جانب العرض من حيث األسامك 

واملنتجات السمكية لتحقيق األمن الغذايئ 

والتنمية الريفية. وسوف تركِّز أنشطة 

التدريب عل مناولة املنتجات السمكية 

بعد الصيد وتجهيزها وحفظها، واعتامد 

اللوائح املناسبة واملامرسات الجيدة ملناولة 

ع  حصيلة الصيد عل منت السفينة. وتشجِّ

اليونيدو اعتامد التكنولوجيات والتقنيات 

املالمئة التي تسمح بإضافة القيمة فضالً عن 

املامرسات الجيِّدة. ويعمل املرشوع عل 

تعبئة استثامرات القطاع الخاص والقطاع 

العام يف مشاريع إلنشاء أو تحسني الخدمات 

اللوجستية الالزمة لتسهيل رسو السفن يف 

املوانئ ومواقع اإلنزال، مامَّ يعزِّز إمكانية 

الوصول إىل األسواق اإلقليمية.

تقرير اليونيدو السنوي 2014 28



يف صناعة البالستيك، من تركيا واجلبل 
األسود وزمبابوي والسودان وفييت نام 

وقريغيزستان وكازاخستان وكوت ديفوار 
وميانامر ونيجرييا، من االستفادة من جتربة 

تركيا من أجل سدِّ الفجوة بني ما لدهيم من 
املعرفة النظرية والتطبيق العميل هلا. وبعد 

أن يطبِّقوا ما اكتسبوه من الدراية يف بلداهنم 
ستكون منشآهتم أو إداراهتم بمثابة نامذج 

حيتذهيا اآلخرون.

مت اليونيدو، بوصفها عضوًا  وتقدَّ  
يف اللجنة الدولية للهندسة الزراعية والنظم 

األحيائية، بعرض إيضاحي خالل املؤمتر 
العاملي الثامن عرش للجنة يف بكني يف أيلول/
سبتمرب تناول حتليل سلسلة القيمة الزراعية 

والتنمية. ويف ترشين الثاين/نوفمرب، أوفدت 
ثًا رئيسيًّا إىل االجتامع السنوي  اليونيدو متحدِّ
للرابطة األوروبية لصانعي اآلالت الزراعية، 

الذي عقد يف بولونيا، إيطاليا.

التنمية الريفية

ت طفرة النفط يف أنغوال يف ركاهبا  لقد جرَّ
بعض املآخذ. فقد أفضت إىل إضعاف 

قطاع الزراعة يف البلد - إذ غالبًا ما أصبح 
استرياد املواد الغذائية واملنتجات الزراعية 

أرخص من إنتاجها - وبالتايل تقلَّصت 
ة سبل عيش غالبية األنغوليني الذين  بشدَّ
ما زالوا يعيشون يف املناطق الريفية حيث 

الزراعة هي املصدر الرئييس للدخل. 
ورغبة يف زيادة الدخل ورفع مستوى 

املعيشة لدى هذه املجتمعات الريفية، ال 
بدَّ من أن تبني أنغوال سالسل قيمة من 

الصناعات الزراعية قوية ومنظَّمة تنظياًم 
جيِّدًا. وبفضل الدعم املايل من رشكة الطاقة 

دة اجلنسيات، استهلَّت  شيفرون املتعدِّ
اليونيدو مرشوعًا بقيمة 000 200 دوالر 

يف متوز/يوليه لتعزيز سالسل القيمة يف 
القطاعني  البلد واالستفادة من استثامرات 

املستفيدون النهائيون من مشروع إلنشاء سالسل قيمة زراعية صناعية 
ع أن  قوية يف أنغوال هم املزارعون والعمال وأصحاب األعمال الذين من املتوقَّ

عوا بزيادة فرص العمل وارتفاع الدخل نتيجة تدخالت دعم يصممها  يتمتَّ
ذها املستفيدون مباشرة من املشروع. وينفِّ

الشجرة املعجزة 

كثرياً ما ُيطلق عل شجرة البان )مورنغا( 

اسم الشجرة املعجزة. وهي واحدة 

من أهم املصادر املغذية من الطعام 

عل كوكبنا، فهي غنية بالربوتينات 

والفيتامينات واملعادن. وقد استخدمت 

ة قرون يف الثقافات التقليدية كعالج  لعدَّ

لشتَّى العلل، ومامَّ يثري االهتامم أنها تنمو 

بوفرة، حتى يف الرتبة الفقرية، يف املناطق 

االستوائية وشبه االستوائية حيث يتفىش 

سوء التغذية. ومع أن الزراعة هي القطاع 

االقتصادي الرائد يف السودان، فإنَّ هذا 

البلد يعاين من عجز غذايئ حاد، وهي 

ر.  مشكلة تفاقمت بسبب الجفاف املتكرِّ

وتعمل اليونيدو، كجزء من برنامج دعم 

الريفية  املجتمعية والصناعة  املعيشة 

يف السودان، عل تشجيع استخدام 

شجرة البان عل نطاق أوسع بني الفئات 

املحرومة وصغار املزارعني من أجل توسيع 

نطاق الزراعة لتشمل مواسم السنة كلها. 

ز املرشوع عل مسحوق ورق البان  وسريكِّ

وزيته مبثابة منتجات راقية لها فرص جيِّدة 

يف األسواق العاملية، حيث وصفت بأنها من 

األغذية الخرضاء املتفوقة. ويعتقد أن البان 

يعمل عل تنقية املياه، كام أشيد بفضل 

زراعته وتجهيزه يف تباطؤ التصحر وإطالق 

غازات مرغوب فيها يف الغالف الجوي. وقد 

ُعقد مؤمتر وطني بشأن شجرة البان يف 

الخرطوم يف أيار/مايو. 
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لقد فتحت إمكانية استخدام 

الحواسيب والتدريب مبارشة عرب 

اإلنرتنت األبواب أمام املاليني الذين 

كانوا، بحكم موقعهم البعيد أو ضيق 

الوقت أو املوارد املحدودة أو الوضع 

األمني أو بسبب قيود أخرى، غري 

قادرين عل متابعة برامج التعلم 

مت اليونيدو،  التقليدية. ومن ثمَّ صمَّ

بني املحتملني  واضعًة يف اعتبارها املتدرِّ

يف البلدان النامية، دورة تعلُّم إلكرتوين 

ن نصوصاً رسدية  قوامها 21 منيطًة تتضمَّ

واختبارات ذاتية يف صناعة األحذية، 

وخاصة هندسة مناذج األحذية. وينُفذ 

بون حاليًّا إىل املواد التدريبية  املتدرِّ

ابة الجلود يف موقع اليونيدو  عرب بوَّ

)www.leatherpanel.org( يف أكرث 

من 20 بلداً آخر. وتوفِّر هذه املواد 

معلومات عن املامرسات الجيِّدة يف 

إجراءات التصنيع عل نطاق صغري 

ث يف صناعات الجلود  ومكافحة التلوُّ

واألحذية واملنتجات الجلدية، فضاًل 

عن موارد إضافية مبا فيها ملحة عامة 

عن اسرتاتيجيات املساعدة التقنية 

وأنشطة التدريب، ونحو 300 رابط 

إىل املؤسسات العاملة يف سلسلة قيمة 

ابة أيضاً إمكانية  ر البوَّ الجلود. وتوفِّ

الوصول إىل املجموعة الواسعة لدى 

اليونيدو من املنشورات والكتيبات 

والتقارير املتولِّدة عن خربة أكرث من 40 

عاماً يف سلسلة قيمة الجلود. وخالل 

األشهر الخمسة األوىل من العملية، نزَّل 

املستعملون من أكرث من 140 بلداً ما 

ينوف عن 000 3 من الوثائق والتقارير 

واألوراق. وخالل نفس الفرتة، جرت 

متابعة ما يناهز 000 1 من الدروس 

اإللكرتونية كجزء من دورة التعلُّم 

اإللكرتوين. ومن شأن مرونة تنميط 

الدورة أن يجعلها مناسبًة للتدريب يف 

الفصول الدراسية إىل جانب إمكانية 

الذايت. التعلُّم 

ومثَّة دورة ثانية قيد التطوير   

بشأن معالجة النفايات السائلة الناجمة 

عن الدباغة، بينام تزمع اليونيدو يف 

املستقبل القريب استهالل دورة ثالثة 

تتناول التكنولوجيا األنظف يف تجهيز 

الجلود. كام تعتزم توسيعها لتشمل 

أولئك الذين يعملون بالفعل يف 

الصناعات القامئة عل الجلود. وترى 

اليونيدو فرصة لتوسيع الربنامج من 

خالل ترتيبات التوأمة مع مؤسسات يف 

بلدان نامية أخرى.

بدأت دورة اليونيدو للتعلُّم اإللكرتوين يف صناعة 
األحذية يف حزيران/يونيه يف إطار مرشوع لرفع 

مستوى معهد دار السالم للتكنولوجيا يف جمهورية 
تن زانيا املتحدة، حيث تمَّ منذ ذلك الحني تجربتها 
رة هنا،  واختبارها. ودورة التعلُّم اإللكرتوين، املصوَّ

هي رافد مفيد للتدريب العميل األقرب إىل املامرسة 
التقليدية.

اجللود عرب اإلنرتنت



العام واخلاص. وكانت املنطقة املختارة 
مقاطعة كابيندا، وهي منطقة صغرية 

بقية  تفصلها عن  للنفط  منتجة  منعزلة 
الديمقراطية.  الكونغو  مجهورية  أنغوال 

وكانت اخلطوة األوىل هي تعزيز القدرات 
احلرجة بني 80 من صنَّاع القرار يف 
املحلية  املركزية واحلكومة  احلكومة 

واملصارف.  املهنية واجلامعات  واجلمعيات 
ثانيًا، عمد املرشوع إىل تشخيص اثنتني 

القيمة، ومها الكسافا  من سالسل 
واخلرضوات. وبدعم من اليونيدو، سوف 
لتطوير سلسلة  الناجتة  العمل  د خطط  جتسِّ

املحلية  والتجهيز  اإلنتاج  القيمة قدرات 
القيمة واستدامة  إدارة سلسلة  وحسن 

البيئية. واالستدامة  التمويل 

وبالعمل مع برنامج األمم املتحدة 
اإلنامئي، وضعت اليونيدو مرشوعًا رائدًا 

لدعم التنمية االجتامعية االقتصادية 
للمناطق الريفية يف مجهورية كوريا الشعبية 

الديمقراطية. وستكون اليونيدو مسؤولة 
عن عنرص يرمي إىل رفع مستويات املعيشة 

وحتسني سبل املعيشة املستدامة لسكان 
الريف من خالل تعزيز فرص العمل 

وتوليد الدخل وحتسني األمن الغذائي 
لألرس املعيشية وتعزيز نظم اإلنتاج الريفي.

األمن الغذائي

عت أنشطة التوعية التي متارسها  توسَّ
اليونيدو يف جمال األمن الغذائي خالل 

العام لتشمل دوالً أعضاء يف آسيا الوسطى 
وكذلك يف منطقة املحيط اهلادئ. وقد توفَّر 

التمويل ملشاريع يف بيالروس وطاجيكستان 
وهناك مرشوع قيد اإلعداد يف قريغيزستان. 
ة حدث جانبي نظَّمته اليونيدو يف إطار  وثمَّ

املؤمتر الدويل الثالث للدول اجلزرية الصغرية 
النامية، الذي عقد يف ساموا يف أيلول/

ز عىل سالسل قيمة شمولية  سبتمرب، ركَّ
لسبل العيش والتجارة واألمن الغذائي مع 

االهتامم بصفة خاصة بأنشطة صيد األسامك 

من اهلدر إىل الوفر

شأن ما هو الحال يف البلدان االستوائية 

األخرى، ينمو نخيل جوز الهند بوفرة 

يف كينيا، وخاصة يف املناطق الساحلية. 

وتنطوي صناعة جوز الهند يف البلد عل 

إمكانات هائلة غري مستغلة، وهدف 

اإلنتاج والتسويق.  الحكومة هو زيادة 

ومع أن قشور جوز الهند تعترب من 

النفايات يف كينيا، فإنَّ ألياف وغبار 

الهند ميكن معالجتها  )لباب( جوز 

القيمة  عالية  منتجات  إىل  وتحويلها 

قابلة للتسويق. ويف إطار مرشوع جديد، 

وكينيا،  الهند  بتمويل من حكومتي 

اليونيدو يف سبل استغالل قشور  تبحث 

جوز الهند لتوفري مصدر إضايف للدخل 

كينيا.  الزراعية يف رشق  للمجتمعات 

التقنيات واملهارات من  ويجري نقل 

القيمة  الهند إىل كينيا للربهان عل 

الهند. وكخطوة  املضافة لقشور جوز 

أوىل، أقام املرشوع منشأة إيضاحية 

ملعالجة قشور جوز الهند يف مركز 

املوظفون  ى  وتلقَّ ماليندي.  للتميُّز يف 

تدريباً يف مختلف جوانب استخدام 

لها.  الهند والقيمة املضافة  قشور جوز 

التدريب عل معالجة قشور  وجرى 

جوز الهند يف تريفاندروم، الهند، حيث 

بون طوال شهر عل مختلف  لع املتدرِّ اطَّ

املستخَدمة  واملعدات  واآلالت  العمليات 

العضوي، فضاًل عن  التجهيز والتفكيك  يف 

الجودة واالختبار. ضامن 

 مركز احلجر والرخام 
يف اخلليل، فلسطني

انطالقاً من املهارات واملعارف الحرفية 

وروح املبادرة املعهودة منذ قرون، بل 

منذ آالف السنني، تحتل صناعة الحجر 

مكانة مرموقة يف االقتصاد الفلسطيني، 

وهي تنطوي عل إمكانات منو مبرشة 

ن من تلبية املتطلبات  رشيطة أن تتمكَّ

املتزايدة من حيث املنافسة العاملية. 

وإدراكاً للحاجة إىل مركز للتميُّز قادر عل 

النهوض بتحديث هذه الصناعة، توجهت 

السلطة الفلسطينية إىل اليونيدو، التي 

جمعت بدورها وزارة االقتصاد الوطني 

واتحاد صناعة الحجر والرخام وجامعة 

بوليتكنك فلسطني يف الخليل لتمهيد 

الطريق إلنشاء مركز جديد. وكان الدعم 

املايل والدراية التقنية املتطورة من إيطاليا 

من العنارص الحاسمة يف هذا املسعى. 

ومنذ البداية، كان الغرض من مركز الحجر 

والرخام الفلسطيني أن يكون مبثابة ساحة 

ارين  تدريب لألجيال املقبلة من الحجَّ

ومصدر لتوفري الخدمات التقنية والحلول 

ز اآلن  البيئية ومعايري الجودة. وهو مجهَّ

ارين  بني والحجَّ بورشة ميكن فيها للمتدرِّ

تحسني مهاراتهم العملية، ومبخترب تجارب 

يوفِّر طائفة من االختبارات الفيزيائية 

التزيينية،  وامليكانيكية عل األحجار 

وبوحدة بحوث لصنع مواد البناء بفضل 

تدوير نفايات األحجار. وقد تخرَّج من 

املركز حتى اآلن أكرث من 40 طالباً ومثَّة 

اًل فيه حاليًّا. 20 طالباً مسجَّ
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وتربية املائيات عىل نطاق ضيق يف الدول 
اجلزرية الصغرية النامية.

والناس الذين يصعب عليهم إعالة   
ضون بشكل خاص لنقص  أنفسهم معرَّ

الغذاء وسوء التغذية. وسوف يستفيد ضحايا 
الفيضانات يف السودان، وكذلك احلوامل 
، من مرشوع جديد  ع وكبار السنِّ والرضَّ

له اليابان هيدف إىل تكثيف زراعة فول  متوِّ
الصويا وجتهيزه. وقد استطلعت اليونيدو 

إمكانات خمتلف املؤسسات القادرة عىل 
إنتاج منتجات فول الصويا، وهي تعمل عىل 

إنشاء مرفق جتهيز رائد ألغراض التدريب 
ى املزارعون يف والية  واإليضاح. وتلقَّ

اجلزيرة التدريب وبدأوا أعامل الزراعة. وقد 
ر للمرشوع يف ترشين  احُتفل بالنجاح املبكِّ

األول/أكتوبر عندما كان أصحاب املصلحة 
واملزارعون عىل السواء قادرين عىل أن 

يشهدوا مبارشة إمكانات زراعة فول الصويا 
ا للدخل. املروية باعتبارها مرشوعًا مدرًّ

متخصِّصة أغذية من السودان تفحص عيِّنة من دقيق فول الصويا يف مصنع 
لتجهيز األغذية يف طوكيو. وكانت اجلوالت الدراسية إىل اليابان جزءًا من 
مشروع إلنشاء مرفق جتريب ي لتجهيز فول الصويا يف السودان، بتمويل من 

حكومة اليابان.

أقراط املوز اجلميلة

الغربية  املناطق  يعيشون يف  الذين  الناس 

معرَّضون  أوغندا  من  الغربية  والجنوبية 

املناخ، وخاصة  بصفة خاصة آلثار تغريُّ 

يلتمسون  الذين  حاالً  األفقر  الجامعات 

الغذائية  املحاصيل  من  رمقهم  ما يسدُّ 

الفاصوليا والذرة واملوز. وقد  مثل 

اليونيدو، يف رشاكة مع حكومة  استهلَّت 

العاملية، مرشوعاً  البيئة  ومرفق  أوغندا 

املعيشة  لتحسني سبل  ثالث سنوات  مدته 

الريفية.  املناطق  الفقر يف  والحدِّ من 

الزراعية  املامرسات  التغيريات يف  وبفضل 

القيمة  وأنشطة  األغذية  وأساليب حفظ 

املجتمعات يف وضع  املضافة ستكون 

الغذايئ  األمن  أفضل ملواجهة مشاكل 

والدخل. 

املجتمعات  املرشوع  وسيعرِّف   

الفراغي  التغليف  مثل  بأنشطة  املحلية 

الطازج  للموز  الشميس  والتجفيف 

وكذلك استخدام املوز للعصري وصنع 

املجتمعات  تتعلم هذه  النبيذ. وسوف 

أيضاً كيفية تدوير نفايات املوز من أجل 

الطاقة  الوقود األحيايئ ملرافق توليد 

ولالستخدام املحيل عل حدٍّ سواء. 

وسوف يساعد املرشوع، الذي تبلغ 

قيمته 10.9 ماليني دوالر، يف استحداث 

املجتمعات  لصالح  املوز  استنبات  صناعة 

االستثامر والحصول عل  الفقرية وتشجيع 

املن زلية  الصناعات  التمويل لدعم عدد من 

املستحدثة يف إطار املرشوع. وسوف 

باستخدام  األحيائية  الصناعات  أيضاً  ز  يعزِّ

لتموين  بيئياً  السليمة  التكنولوجيات 

مستدام من املنتجات القامئة عل املوز. 

ن الوضع املايل،  ونتيجة لتحسُّ  

سيكون املستفيدون املستهدفون يف وضع 

نهم من اعتامد اسرتاتيجيات تكيُّف  ميكِّ

مبتكرة أخرى مثل بناء الخزانات لجمع 

املياه واسرتاتيجيات للحفاظ عل الرتبة 

لزيادة مرونة مقاومة االنهيارات األرضية 

رة عل نحو متزايد وتدهور الرتبة  املتكرِّ

الناتج عن تغريُّ املناخ.
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الصناعات النسيجية

مت اليونيدو يف نيسان/أبريل مفهومها  قدَّ
لربنامج صناعة نسيج نظيفة جديدة أمام 

منتدى املصادر األولية، وهو حدث سنوي 
يف صناعة األزياء العاملية. وجاءت الفكرة 

إثر االهنيار املأساوي ملصنع مالبس ‘رانا 
بالزا’ يف بنغالديش يف نيسان/أبريل 

2013 وكذلك محلة ‘السالم األخرض 
ث املياه  للتخلُّص من السموم’ ملنع تلوُّ

جراء املواد الكيميائية املستخَدمة يف صنع 
املنسوجات. وعقدت الدورة التاسعة 

ملنتدى املصادر األولية يف هونغ كونغ، 
الصني، وحرضها 400 من كبار ممثيل 

صناعة األزياء. وسيعقد اجتامع لالحتاد 
األورويب يف أوائل عام 2015 ملناقشة 

استدامة سلسلة القيمة يف صناعة املالبس 
كجزء من برنامج طليعي للمنسوجات 

يرعاه االحتاد األورويب.

ويف هناية أيلول/سبتمرب، حرضت   
اليونيدو االجتامع العرشين لكبار أصحاب 

الزماالت يف مؤسسات منظومة األمم 
املتحدة ووكاالت البلدان املضيفة، الذي 

تنظِّمه إدارة األمم املتحدة للشؤون 
االقتصادية واالجتامعية والوكالة الدولية 

للطاقة الذرية والذي يستضيفه مركز 
التدريب الدويل التابع ملنظمة العمل 
الدولية يف تورينو، إيطاليا. وقدمت 

اليونيدو عرضًا إيضاحيًّا عن برنامج 
الزماالت اجلامعية لدهيا يف تكنولوجيا 

النسيج وأثرها عىل قطاع النسيج يف 
ز املناقشات بشأن التعاون يف  بنغالديش حفَّ
املستقبل مع ممثِّيل عدد من املنظامت الدولية 

الوطنية. واهليئات 

وصناعة املنسوجات هي ثاين أكرب   
قطاع إنتاجي من حيث العاملة يف أمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريب ي. وكانت 
وسائل متكني بربادوس والبلدان املجاورة 

من املنافسة يف صناعة األزياء موضوع 
عرض إيضاحي آخر عن صناعة املالبس 

مته اليونيدو عرب الفيديو يف ندوة ملدة  قدَّ
يومني عقدت يف آب/أغسطس. وكانت 
الندوة بعنوان »صناعة املالبس والتنمية 

االقتصادية يف منطقة البحر الكاريبي: 
كفاءة التخطيط وختصيص املوارد«، وهي 

تبتغي تزويد قطاع تصميم األزياء يف 
ع. املنطقة باألدوات من أجل التوسُّ

وينتج احلرفيون يف مدغشقر طائفة   
واسعة من املنتجات العرصية من تصميم 

م شهري  جوليو فيناتشا، وهو مصمِّ
استعانت به اليونيدو يف إطار مرشوع 

صناعة إبداعية بتمويل من برنامج األمم 
املتحدة اإلنامئي. واهلدف من املرشوع هو 
توفري دخل للحرفيني يف املناطق الريفية، 

وخاصة النساء. وتعلِّم اليونيدو احلرفيني 
املهارات التقنية التي حيتاجوهنا إلنتاج 

سلع جديدة متَّسمة باجلودة. وسوف تنشئ 
اليونيدو أيضًا كونسورتيوم تصدير لتوفري 

خدمات التسويق واملبيعات، فضاًل عن 
مركز صناعة إبداعية. ويف كانون األول/

ديسمرب، ُكشف النقاب عن نامذج أولية 
مها فيناتشا يف  يف تشكيلة تسارا التي صمَّ
قرص امللكة يف أنتاناناريفو أمام حفل من 

300 شخص.

 تنمية ريادة 
األعمال الشاملة 

للجميع

ن  »ريادة األعامل عملية شمولية متكِّ

الرشيحة الدنيا وقوامها مليار امرأة ورجل، 

يف املناطق الريفية والحرضية عىل السواء، 

م الرثوة.«  من ارتقاء ُسلَّ

تايزو نيشيكاوا، نائب املدير العام 

لليونيدو

يف إطار مشروع صناعة إبداعية يف مدغشقر، يعمل أكثر من 80 من احلرفيني 
من ثالث مناطق مستضعفة يف البلد باستخدام األلياف الطبيعية إلنتاج 

السالل واحلقائب والقبعات واألثاث والديكورات املن زلية وغريها من السلع 
اليت ميكن أن تباع يف الفنادق على شاطئ البحر أو ميكن تصديرها إىل أوروبا.
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عل مدى السنوات القليلة املاضية، كانت 

اليونيدو تشارك عل نحو متزايد يف طائفة 

من األنشطة املتعلقة بالسياحة بوصفها 

صناعة: الدعم املؤسيس، وتعزيز البنية 

التحتية، وبناء القدرات الالزمة لنجاح 

السياحة، واإلدارة البيئية لتعزيز السياحة 

املراعية للبيئة. ويف الكثري من هذه 

الجهود، تعمل املنظمة عل نحو وثيق 

مع املنظمة العاملية للسياحة التابعة 

لألمم املتحدة.

وبالتعاون مع املنظومة االقتصادية   

ألمريكا الالتينية، تعمل اليونيدو عل 

إعداد مرشوع جامعي جديد يف قطاع 

السياحة يف بربادوس وبليز وترينيداد 

وتوباغو وجامايكا وسانت فنسنت وجزر 

غرينادين وسورينام وغرينادا. ويهدف 

املرشوع إىل تعزيز قدرات مؤسسات 

الدعم العامة والخاصة التي متكِّن بدورها 

املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة 

الضالعة يف الصناعات اإلبداعية ليك تصبح 

أقدر عل املنافسة. وتساعد اليونيدو أيضاً 

هايتي عل تنمية الجزء الشاميل من البالد 

من أجل اجتذاب املزيد من السياح إىل 

املنطقة. وهناك مرشوع جديد من شأنه 

أن يضم سالسل القيمة الزراعية الصناعية 

والصناعات اإلبداعية يف »قرية حرفية« 

وأن يزوِّد املجتمعات املحلية مبهارات 

جديدة يف التصميم الثقايف وروح املبادرة.

وُعقد مؤمتر يف آذار/مارس يف   

سكوبيه كان مبثابة بداية مرشوع لتعزيز 

النمو الذي يقوده القطاع الخاص يف 

قطاع السياحة يف جمهورية مقدونيا 

اليوغوسالفية سابقاً. وبدعم من حكومة 

سلوفينيا، تركِّز مبادرة أصحاب املصلحة 

دين ملدة سنتني عل زيادة القدرة  املتعدِّ

التنافسية للمشاريع الصغرى والصغرية 

واملتوسطة الناشطة يف مجال السياحة 

من خالل تطوير سالسل القيمة املتكاملة 

والتكتالت والروابط التجارية. وسيدعم 

املرشوع االرتقاء باملنتجات وتحسني 

الخدمات ويف الوقت نفسه تعزيز 

الروابط بني مجموعات سياحة النبيذ 

والبحريات يف منطقتي تيكفيس وأوهريد.

وتنمو السياحة يف بوتان باطِّراد   

منذ وصول أوائل السياح عام 1974، 

ع السياحة  علامً بأن الحكومة ال تشجِّ

الجامعية التي ميكن أن تنال من املشاهد 

الطبيعية البكر ومن الرتاث الثقايف يف 

البالد. وتصنَّف السياحة كصناعة ثقافية 

يف بوتان وهي تعكس سياسة السعادة 

القومية اإلجاملية بأركانها األربعة وهي: 

التنمية املستدامة، وصون القيم الثقافية 

وتعزيزها، والحفاظ عل البيئة الطبيعية، 

والحكم الرشيد. ومن شأن الرتويج 

للسياحة املجتمعية وتطوير املنتجات 

والخدمات التقليدية أن يكفل تقاسم 

فوائد السياحة يف جميع أنحاء البالد. 

ومن شأن متديد املوسم السياحي وتوسيع 

املنطقة التي يرتادها السياح زيادة 

اإليرادات، وخاصة للمجتمعات الريفية. 

وبدأت اليونيدو مرشوعاً ملدة ثالث 

سنوات، بتمويل من النمسا، بتصميم 

اسرتاتيجية وطنية لريادة األعامل تمَّ 

التصديق عليها يف حلقة عمل عقدت 

نت أنشطة  يف أيلول/سبتمرب. وتضمَّ

بناء القدرات لضامن االستدامة تدريب 

بني يف تنمية روح املبادرة. وتمَّ  املدرِّ

تدريب 100 شخص إضايف يف مهارات 

سبل العيش واملهارات الحرفية، مبا يف 

ذلك استخدام القصب والخيزران أو 

تجديد املنازل الريفية. ومن املقرَّر أن 

ينتهي املرشوع يف منتصف عام 2015.

ومبوجب خطة جديدة للسياحة   

اآلمنة والخرضاء يف جمهورية الو 

الدميقراطية الشعبية، تساعد اليونيدو 

يف نرش مبادئ السياحة املستدامة. 

ويتَّبع النهج اسرتاتيجية »تيجان لنظافة 

الغذاء« الناجحة، التي أدخلتها اليونيدو 

يف رسي النكا، حيث توفِّر هيئة إلصدار 

الشهادات ال تبتغي الربح، أنشئت لهذا 

الغرض، خدمات تقييم املطابقة املقبولة 

دوليًّا والربامج التدريبية لدعم التنمية 

االقتصادية املحلية. كام يعتزم املرشوع 

إعداد دليل تُدَرج فيه املتطلبات البيئية 

ومتطلبات الصحة املهنية وسالمة 

األغذية، فضالً عن تسمية لجودة السياحة 

املستدامة ملكافأة الفنادق واملطاعم التي 

متتثل لهذه املتطلبات. ويعكف املرشوع 

عل تدريب الخرباء املحليني للتسجيل 

الدويل مبثابة مدقِّقني لتقييم املطابقة مع 

متطلبات الخطة.

اليونيدو وقطاع السياحة



 املرأة يف التنمية 
الصناعية

عىل الرغم من أنَّ هذا القسم من التقرير 
السنوي يصف عددًا من املشاريع التي 

يصًا لصالح النساء، فإنَّ كل  مت خصِّ ُصمِّ
مشاريع اليونيدو تقريبًا، وخاصة تلك التي 

تتناول بناء القدرات، تعود بالفائدة عىل 
الرجال والنساء عىل حدٍّ سواء. فاملساواة 

بني اجلنسني ومتكني املرأة من األمور 
بالنسبة للنمو االقتصادي والتنمية  احلاسمة 
الصناعية املستدامة سعيًا إىل احلدِّ من الفقر 

وكفالة التكامل االجتامعي. واليونيدو 
تنتهج سياسة صارمة لتعميم املنظور 

اجلنساين تنصُّ عىل منظور جنساين واضح 
يف مجيع الربامج واملامرسات التنظيمية من 

أجل حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة.

واليونيدو، بطبيعة احلال، ليست   
وحدها يف هذا املسعى. فقد ضافرت 

جهودها مع طائفة من الرشكاء داخل 
منظومة األمم املتحدة وخارجها لتلبية 

األهداف اإلنامئية املتَّفق عليها دوليًّا 
واملتعلقة باملساواة بني اجلنسني، حيث 
يسهم كل رشيك بمجموعة فريدة من 

التجارب واخلربات. ويف العام املايض، 
استهلت اليونيدو وهيئة األمم املتحدة 

للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة 
األمم املتحدة للمرأة(، بدعم من مكتب 
املحاماة الدويل ‘هوجان لوفلس’، جائزة 

للتنمية االقتصادية’  املستدامة  ‘الطاقة 
)SEED( للمساواة بني اجلنسني. وهذه 

اجلائزة مفتوحة أمام املنشآت التي متلكها 
النساء يف البلدان التي ليست أعضاء 
يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي وال يف االحتاد األورويب، وهي 

د وتدعم أصحاب املشاريع املبتدئة  حتدِّ
املبرشة يف مجيع أنحاء العامل والتي يتضافر 

هنجها يف التغب عىل الفقر والتهميش 
واإلقصاء االجتامعي مع سعيها القتصاد 

أكثر اخرضارًا. وكان الفائزون يف عام 
2014 الرشكة االجتامعية JITA، وهي 
شبكة توزيع ريفية مبتكرة توفِّر فرص 

العمل والدخل للنساء من جمتمعات 
اجتامعية اقتصادية حمرومة يف مجيع أنحاء 

بنغالديش؛ وجمموعة النساء إلنتاج اخلضار 
يف غري موسمها يف نيبال، وهي مبادرة 

تقودها النساء لزراعة وتسويق اخلرضوات 
العضوية يف مناخ حيدُّ عادًة من اإلنتاج عىل 

مدار السنة؛ ومرشوع املزارعني املستقلني 
يف مؤسسة احلياة الغالية يف زمبابوي، الذي 
التقنيات الزراعية العضوية األحيائية  يعلم 
اللوايت يعشن  الكثيفة للنساء املستضعفات 

يف مأواها واللوايت يتقاسمن معرفتهن 
بعدئذ مع املجتمع املحيل بأكمله.

وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة   
للمستوطنات البرشية وهيئة األمم املتحدة 

للمرأة ومنظمة العمل الدولية وغريها 
من الوكاالت، كانت اليونيدو جزءًا من 

برنامج مشرتك بشأن املساواة بني اجلنسني 
م املرشوع،  ومتكني املرأة يف كينيا. وقدَّ

بوصفه جزءًا يف برنامج توحيد األداء، 
التدريب املهني يف جمال التكنولوجيا 

احلديثة وتنمية األعامل واخلدمات املالية 
للنساء صاحبات املشاريع. ومن خالل 

تعزيز املؤسسات والشبكات ذات الصلة 
يف البالد، فتح املرشوع الفرص االقتصادية 
للمرأة. وحرض حلقة عمل بشأن التخطيط 
االسرتاتيجي يف جمال املساواة بني اجلنسني 
ومتكني املرأة، نظَّمتها حكومة كينيا وهيئة 

األمم املتحدة للمرأة يف نريويب يف آب/
أغسطس، 78 من املهنيني من خمتلف 

الوزارات و14 من وكاالت األمم املتحدة.

ة مرشوع مشرتك بقيمة 1.8  وثمَّ  
مليون دوالر بشأن العمل الالئق واحلدِّ 

ذته  من الفقر يف باكستان قادته اليونيدو ونفَّ
ضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  مفوَّ

زوَّدت اليونيدو املوظفني الضالعني يف تصميم مشاريع الطاقة بأداة مفيدة 
لضمان إدماج قضايا املساواة بني اجلنسني. ومن شأن ‘دليل تعميم املنظور 

اجلنساني يف مشاريع الطاقة وتغيُّر املناخ’، الذي نشر يف كانون األول/
ديسمرب، أن يعزِّز متكني املرأة من خالل تعميم املنظور اجلنساني يف مبادرات 

الطاقة املستدامة.
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ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج 
األمم املتحدة اإلنامئي، وغريها. وسعى 
املرشوع إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني 

يف مكان العمل فضاًل عن االعرتاف 
بحقوق العامالت يف املن زل وما يصاحب 
ذلك من عمل السخرة وعاملة األطفال. 

وقد اضطلع أيضًا خالل العام بأنشطة 
تناولت الدعوة وبناء القدرات ودراسات 

دة تؤثِّر عىل  البحوث بشأن قضايا حمدَّ
النساء العامالت. ففي بنغالديش، استمر 

مرشوع جودة أفضل مصائد األسامك، 
نات برنامج العمل األفضل  وهو أحد مكوِّ
واملعايري يف اليونيدو، سعيًا لتحسني وضع 

املرأة العاملة عىل امتداد سلسلة القيمة 
للجمربي.

وأقيم معرض للمنتجات الزراعية   
يف بريوت يف ترشين األول/أكتوبر كان 

تتوجيًا ملرشوع ناجح أطلقته اليونيدو يف عام 

2011 ملساعدة لبنان عىل طريق التنمية 
الشاملة للجميع واملستدامة  الصناعية 

من خالل تعزيز تصنيع وتسويق قدرات 
املنشآت الصغرية واملتوسطة يف قطاع 

الصناعات الزراعية وكذلك التعاونيات 
النسائية يف خمتلف املناطق. وخالل 

مت اليونيدو املرحلة التالية  املعرض، قدَّ
م فيها الدعم   من املرشوع التي سوف يقدَّ

للمجتمعات املحلية يف شامل البالد ويف 
وادي البقاع التي تأثَّرت من ارتفاع تدفُّق 

الالجئني السوريني )انظر أدناه(.

ويف حماولة لتحسني سبل العيش   
الريفية  للمرأة  واالقتصادية  االجتامعية 

املحرومة يف حمافظة املنيا يف مرص، أطلق 
مرشوع »األمن البرشي من خالل التنمية 
االقتصادية واالجتامعية يف صعيد مرص« 

أوىل 20 مجعيًة قرويًة للتوفري واالقرتاض 
التي تشمل أكثر من 300 مستفيد. وتقوم 

 سدّ الفجوة: النساء واألعمال 
يف البلدان العربية

تشهد املنطقة العربية أوسع فجوة بني 
الجنسني يف العامل من حيث التمكني 

السيايس واملشاركة االقتصادية وفرص 
العمل. فاملرأة متثِّل مجرَّد 24 يف املائة 

ل عمل اإلناث أقل  من قوة العمل، ومعدَّ
مامَّ هو عليه يف معظم مناطق العامل 

ل فقر بنحو 32 يف  األخرى يقابله معدَّ
املائة للنساء، مقارنة مبتوسط 19 يف املائة 

للرجال. ويف متوز/يوليه، رصدت حكومة 
إيطاليا مبلغ 000 972 يورو ملرشوع يرمي 

إىل تعزيز روح املبادرة لدى املرأة من 
التنمية الصناعية الشاملة للجميع  أجل 
واملستدامة يف األردن واإلمارات العربية 

املتحدة والبحرين وتونس والجزائر ولبنان 
ومرص واملغرب ودولة فلسطني وقطر. 

ويهدف املرشوع إىل تحفيز اإلدماج 
االقتصادي للمرأة وتهيئة الظروف لتحقيق 

منو مستدام وشامل من خالل تسخري 
إمكانات صاحبات األعامل يف املنطقة. 

م اليونيدو املساعدة التقنية  وسوف تقدِّ
لشبكة صاحبات األعامل يف الرشق األوسط 

وشامل أفريقيا، التي تتألَّف من عرش 
منظامت وطنية لصاحبات األعامل، وهو 

ما ميثِّل نحو 500 2 عضو. وسيساعد 
املرشوع يف تقديم خدمات أفضل جودة 

بناء عل الطلب لصاحبات املشاريع اللوايت 
يسعني إلنشاء أو توسيع أعاملهن التجارية. 

ة  م الدعم لـ 200 رشكة مبرشِّ وسوف يقدِّ
تنهض بها النساء يف املنطقة يف شكل 

تدريب وتقديم املشورة واستبانة الفرص 
املتاحة إلقامة رشاكات تجارية وتسهيل 

الحصول عل التمويل.

عقدت اليونيدو يف مقرها يف فيينا، كجزء من مشروع لالستثمار يف الشباب 
يف أفريقيا من خالل ريادة األعمال والتعليم التقين واملهين، مؤمترًا حول 

موضوع تشجيع روّاد األعمال الشباب. والطلبة يف الصورة هنا أعضاء يف 
نادي ريادة األعمال يف مدرستهم يف كيغايل.
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اخلطة عىل ممارسة غري رسمية لتناوب 
املحلية.  املجتمعات  االدخار داخل 

خرات اجلامعية  املدَّ يبلغ متوسط  واليوم، 
يف كل جمموعة 700 جنيه مرصي يف 

الشهر، وُتضخُّ يف قروض منخفضة الفائدة 
ن أعضاء املجموعة  وقصرية األجل متكِّ

من بدء األعامل التجارية الصغرية اخلاصة 
هبم. وسوف تسمح األرباح املتولِّدة 

من املنشآت الصغرى بدورها ألعضاء 
األساسية  احتياجاهتم  بتغطية  املجموعة 

وتعمل يف الوقت نفسه عىل غرس الشعور 
بامللكية وريادة األعامل.

عمالة الشباب

يبلغ نصيب الشباب والشابات أكثر من 
40 يف املائة من البطالة العاملية، حيث تبلغ 

أعىل مستويات بطالة الشباب يف املنطقة 

العربية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريب ي. وتشري التقديرات إىل أنَّ األمر 

سوف حيتاج، بحلول عام 2020، إىل 
استحداث نحو 600 مليون فرصة عمل 
للشباب يف العامل. ونظرًا ملحدودية قدرة 

القطاع العام عىل استيعاب العاطلني عن 
العمل، تقول اليونيدو إنَّ تطوير قطاع 

خاص قوي، وخاصة املنشآت الصغرى 
الًة  والصغرية واملتوسطة، يمثِّل آليًة فعَّ
لتوفري فرص عمل مستدامة للشباب.

وشهد ترشين الثاين/نوفمرب انعقاد   
مؤمتر يف فيينا ملدة ثالثة أيام حول سبل 

تعزيز روح املبادرة بني الشبان والشابات يف 
البلدان النامية. وقد نظَّمت اليونيدو هذا 

املؤمتر بدعم من حكومة اليابان، الذي نظر 
يف مسامهة نظم التعليم والقطاع اخلاص 
وفتح الباب ألكثر من 100 من واضعي 

السياسات واملامرسني والباحثني وممثِّيل 

قطاع األعامل من 50 بلدًا ملناقشة هنج 
لتطوير املهارات واملعارف ملجتمع ريادة 

األعامل. ومن شأن التجارب املشرتكة 
واملعارف املكتسبة أن تساعد احلكومات 
عىل وضع مناهج دراسية مناسبة لتكوين 

رواد األعامل الشباب يف بلداهنم.

ومنذ عام 2008، أتاحت جتربة   
اليونيدو يف تنمية روح املبادرة، بالتآزر مع 
برنامج ‘مبادرة التعلم لرواد األعامل’ التي 
ترعاها رشكة هيوليت باكارد، للشباب يف 

تونس فرصة الكتساب املهارات الالزمة 
لبدء مشاريعهم اخلاصة أو إجياد فرص 
العمل يف املشاريع القائمة. ومتاشيًا مع 

اسرتاتيجية احلكومة لتعزيز تنمية القطاع 
اخلاص من خالل إنشاء املشاريع الصغرية 

واملتوسطة يف املناطق املستضعفة، هيدف 
املرشوع إىل فتح فرص عمل مستدامة 

للشباب التونيس يف القريوان والقرصين 
والكاف وسيدي بوزيد. ويعمل املرشوع 

عىل تعزيز قدرات مؤسسات دعم األعامل 
التجارية اإلقليمية واملحلية ومراكز 

التدريب واجلامعات ومعاهد التدريب 
املهني لتوفري التعليم يف إنشاء املشاريع 
وتنميتها ويوفِّر الدعم املبارش ملنشآت 

مستهدفة يف الواليات األربع. ومن املتوقَّع، 
بحلول هناية املرشوع يف عام 2015، أن 
يكون قد تمَّ تدريب 800 شاب وشابة 
يف إنشاء املشاريع، وأن يكون قد حرض 

000 1 من الطاحمني إلنشاء املشاريع 
ندوات حول تعزيز املؤسسات، وأن يكون 
ن 400 8 من الطاحمني من أصحاب  قد متكَّ

املشاريع القائمة من استخدام أدوات 
تكنولوجيا املعلومات لزيادة كفاءة أعامهلم. 

وسيتمُّ تقديم املشورة يف جمال األعامل إىل 
بني يف إطار ‘مبادرة التعلُّم  146 من املتدرِّ

اد األعامل’ بعد تدريبهم. لروَّ

ورغبًة يف تعزيز املواقف الريادية بني   
الشبان والشابات يف مرص، خيطِّط مرشوع 

»تعزيز قابلية عاملة الشباب والتنمية 
االقتصادية املحلية يف صعيد مرص« 

التدريب عىل ريادة املشاريع لطلبة املرحلة 

أطلقت إضافة ريادة األعمال إىل املناهج املدرسية، اليت أعلن عنها يف 
التقرير السنوي للعام املاضي، يف أيلول/سبتمرب يف بداية العام الدراسي 

اجلديد. ويتلّقى حنو 500 2 طالب يف التعليم الثانوي والتقين ساعتني من 
التعليم أسبوعيًّا يف إطار مشروع تنهض به اليونيدو، بدعم من الربتغال.
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م  مة يف التعليم التقني واملهني. ويقدِّ املتقدِّ
التدريب املفهوم األسايس لريادة األعامل 

ويعلِّم الطلبة أساليب استبانة الفرص 
التجارية.

وكابو فريدي أرخبيل من اجلزر   
الربكانية الصغرية يقع حوايل 450 كيلومرتًا 

قبالة ساحل غرب أفريقيا. ويبلغ عدد 
سكانه حوايل 000 500 نسمة أكثر من 

نصفهم دون سنِّ الـ24. ونظرًا لقلَّة 
املوارد الطبيعية والتعرض ملوجات اجلفاف 

رة، يعتمد اقتصاد البلد إىل حدٍّ كبري  املتكرِّ
عىل اخلدمات، حيث متثِّل التجارة والنقل 
والسياحة واخلدمات العامة حوايل ثالثة 

ل  أرباع الناتج املحيل اإلمجايل. ومع أنَّ معدَّ
البطالة مستقر نسبيًّا عند حوايل 16 يف املائة، 
هناك عدد غري متناسب من الشبان العاطلني 
عن العمل. واستجابًة هلذا الوضع، رشعت 

احلكومة يف تنفيذ برنامج إصالحي لزيادة 
القدرة التنافسية للبلد وحتديث اإلدارة 

العامة وبناء أساس لريادة األعامل من أجل 
قطاع خاص دينامي قادر عىل املنافسة. 

وكجزء من الرشاكة االسرتاتيجية، يشارك 
يف املرشوع خرباء من بلدان أخرى ناطقة 

بالربتغالية، مثل أنغوال والربازيل.

ل التخلُّف  ورغبة يف احلدِّ من معدَّ  
عن الدراسة الثانوية الذي ينذر باخلطر، 

وضعت ناميبيا يف عام 2006 برناجمًا 
لتعزيز معارف ريادة األعامل واملهارات 

واملواقف بني الشباب. وبعد نجاح املرحلة 
األوىل من املرشوع التي شهدت إدراج 

ريادة األعامل يف مناهج 624 مدرسًة 
إعدادية، ختطِّط اليونيدو املرحلة الثانية 

إلدراج ريادة األعامل يف مناهج املدارس 
الثانوية. وبفضل املهارات اجلديدة 

جيو املدارس قادرين  املكتسبة، سيكون خرِّ
عىل إجياد فرص عمل ألنفسهم ولآلخرين، 

وبذلك يسهمون يف تنمية قطاع خاص 
تنافيس يف ناميبيا.

قت نتائج باهرة يف مرشوع أنجز  وحتقَّ  
رًا يف إطار ‘صندوق برنامج وحدة  مؤخَّ

 االستعاضة عن األسلحة باملهارات: تدريب املقاتلني السابقني 
يف كوت ديفوار

أُحبطت التطلُّعات التعليمية للشباب، 

يف أجزاء كثرية من العامل، بسبب التجنيد 

يف الجيش أو امليليشيات املسلَّحة. ومثَّة 

مرشوع تنهض به اليونيدو يف كوت ديفوار 

يدعم الحكومة يف جهودها لتزويد املقاتلني 

السابقني باملهارات املهنية الالزمة التي 

من شأنها تسهيل إعادة اندماجهم يف 

املجتمع املدين، ويف نفس الوقت يوفِّر فرص 

التدريب للشباب العاطلني عن العمل. 

وسيقوم املرشوع، الذي يدوم أربع سنوات 

بتمويل من االتحاد األورويب والذي أطلق 

يف عام 2012، بدعم االنتعاش االجتامعي 

واالقتصادي واالستقرار يف كوت ديفوار 

من خالل إعداد املستفيدين املستهدفني 

لألنشطة املدرَّة للدخل. وتمَّ حتى اآلن 

تدريب 450 من الشباب وتزويدهم بطاقم 

من األدوات. ورشع يف التدريب حوايل 

000 1 من املقاتلني السابقني، يف حني سوف 

يحصل 285 1 من الشباب قيد التدريب 

حاليًّا عل شهادة بذلك يف عام 2015. ومثَّة 

مرشوع آخر أنجز بنجاح خالل العام يهدف 

إىل مساعدة الحكومة يف جهودها لتحقيق 

سالم دائم والقضاء عل الفقر وتحقيق 

التنمية االجتامعية واالقتصادية املستدامة. 

وركَّز املرشوع، املموَّل بقيمة 3.8 ماليني 

دوالر من اليابان، عل بواكيه، ثاين أكرب 

مدينة يف البالد واملعروفة بالصناعات 

الحرفية والنسيجية، حيث ساعدت 

اليونيدو يف إعادة تأهيل مركز التدريب 

املهني يف املدينة. وحاملا تمَّ تجديد املركز 

وتجهيزه، التحق به 546 2 طالباً، من بينهم 

عدد من املقاتلني السابقني، مامَّ أدَّى إىل 

ن ملحوظ يف مستوى معيشة األرس يف  تحسُّ

املنطقة املستهدفة. وأظهرت عيِّنة عشوائية 

من 108 طالب أن أكرث من النصف حصل 

عل عمل بأجر يف غضون شهرين من 

استكامل تدريبهم.

تقرير اليونيدو السنوي 2014 38



العمل يف األمم املتحدة’ يف رواندا يرمي 
إىل تقديم منهاج ريادة األعامل يف مرحلتي 

ى  الدراسة املتوسطة والثانوية. وتلقَّ
أكثر من 400 1 من املعلِّمني وموظفي 

اإلدارة يف املدارس تعلياًم يف ريادة األعامل 
ب  وأساليب التدريس الفعال، بينام تدرَّ

300 منهم عىل وجه التحديد لتعليم 
برنامج منهاج ريادة األعامل. والتحق 

حوايل 000 535 طالب - أكثر من 
نصفهم من الفتيات - بدورات دراسية يف 

ج من بينهم بالفعل نحو  ريادة األعامل، خترَّ
000 120 طالب وحصلوا عىل فرص 

عمل أو يسعون بنشاط لذلك.

ي  وبطالة الشباب مصدر قلق جدِّ  
يف كمبوديا حيث ما يزيد عىل 70 يف املائة 
من الباحثني عن العمل دون سنِّ الرابعة 
والعرشين. وربام يكمن احلل يف الطلب 
املتزايد عىل املنتجات اإللكرتونية الذي 

يرافق التحرض املتنامي يف البالد. ومعظم 
األشخاص العاملني يف إصالح املعدات 

اإللكرتونية يف كمبوديا يفتقرون إىل املهارات 
التقنية الالزمة وال يستخدمون املعدات 

الت  السليمة ممَّا ال يؤدِّي إىل انخفاض معدَّ
االسرتداد فحسب وإنام إىل خماطر بيئية 

وصحية؛ وهناك نقص مقابل يف القدرة 
عىل إدارة النفايات اإللكرتونية يف البالد. 

وإزاء هذه اخللفية، تعاونت اليونيدو 
مع مجهورية كوريا، من خالل الوكالة 

الكورية للتعاون الدويل ورشكة سامسونغ 
لإللكرتونيات، عىل وضع برنامج لضامن 
ال  إدارة النفايات اإللكرتونية عىل نحو فعَّ

وإجياد فرص عمل لشباب كمبوديا يف 
صناعة اإللكرتونيات. وقد أطلقت املبادرة 

قت  كمرشوع رائد يف عام 2012، وحقَّ
بالفعل نتائج مثرية لإلعجاب. ومن أصل 

بوا  الشباب وعددهم 191 الذين تدرَّ
عىل خدمات الرتكيب واإلصالح لدى 

سامسونغ، أصبح أكثر من الثلث أصحاب 
بني يف مراكز  أعامل أو موظفني أو متدرِّ

خدمة سامسونغ. وتعكف اليونيدو حاليًّا 
مع املعهد الوطني للتدريب التقني عىل 

وضع منهاج درايس سيضم أحدث نامئط 
تدريب سامسونغ عىل خدمات الرتكيب 

واإلصالح. وسوف ينتهي املرشوع يف 
عام 2015 بحدث يربز نتائج املرشوع 

والدروس املستخلصة منه.

 األمن البشري 
 وإعادة التأهيل 

بعد األزمات
األردن بلد متوسط الدخل صغري نسبيًّا، 

يبلغ عدد سكانه 6.4 ماليني نسمة، 
يوفِّر موطنًا ألكثر من 000 800 الجئ 

سوري، يعيش 80 يف املائة منهم يف 
جمتمعات مضيفة خارج خميامت الالجئني. 

وال غرابة أن يمثِّل تدفُّق الالجئني إىل 
يات االجتامعية  األردن عددًا من التحدِّ

واالقتصادية. وبفضل متويل من حكومة 
اليابان، تقوم اليونيدو بتشغيل مرشوع 
بقيمة 000 500 دوالر للمساعدة يف 

ختفيف الضغوط االجتامعية واالقتصادية 
عىل املجتمعات املضيفة لالجئني يف األردن. 
وعىل وجه التحديد، يبتغي املرشوع تشجيع 

التامسك االجتامعي واالنسجام حول 
خميم الزعرتي لالجئني من خالل حتسني 

فرص سبل العيش للمرأة األردنية غري 
املاهرة من خالل ريادة األعامل ومهارات 

التدريب لتأهيلها للعمل يف األنشطة 
اإلنتاجية املنزلية. وسيساعد املرشوع أيضًا 
املجتمعات املضيفة الستكشاف إمكانيات 

املبادرات االقتصادية اجلامعية.

والوضع مماثل يف لبنان حيث أثَّر   
التدفُّق العارم من الالجئني السوريني يف 
األداء االقتصادي العام يف البلد وأهنك 
قدرة اخلدمات العامة عىل تلبية املطالب 

األساسية. وبناًء عىل طلب من وزارة 
الصناعة اللبنانية وبدعم مايل من اليابان، 
تعمل اليونيدو عىل تشغيل مرشوع لدعم 

سبل العيش املستدام يف املجتمعات املحلية 

 موقع تراث عاملي: 
جزيرة موزامبيق

الساحل  قبالة  تقع جزيرة موزامبيق 

ثقافة عريقة  ولها  الشاميل ملوزامبيق 

منذ قرون تجعل منها وجهة مثالية 

بالتاريخ  يهتمون  الذين  املتميِّزين  للسيَّاح 

الرملية.  والشواطئ  املعامرية  والهندسة 

وهي تفاخر بأقدم مبنى أورويب يف نصف 

الكرة الجنويب، كنيسة نوسا سنهورا دي 

بالواتري، التي شيدت يف عام 1522. وقد 

ُمنحت الجزيرة صفة الرتاث العاملي من 

والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  قبل منظمة 

والثقافة يف عام 1999. ورغم تسارع منو 

صناعة السياحة يف املنطقة فإنَّ فرص 

العمل فيها للشباب قليلة، أقل من واحد 

بني كل خمسة يف العاملة النشطة. ومع 

الفرص للمنشآت  العديد من  ذلك هنالك 

الحكومة  أن تستطيع  الجديدة، رشيطة 

اإلدارية  العامة  الخدمات  تقديم  املحلية 

القطاع الخاص توفري  املالمئة وأن يستطيع 

اإلدارة املاهرة.

ويف إطار مرشوع مدته أربع   

بتمويل من  راً  اسُتكمل مؤخَّ سنوات 

اليونيدو عدداً من  اتَّخذت  الربتغال، 

النمو  التي من شأنها تحفيز  الخطوات 

الً،  االقتصادي املستدام يف املنطقة. أوَّ

عات خدمة’ يف منطقتي  ‘مجمَّ أنشأت 

لتزويد  موزامبيق وموسوريل  جزيرة 

باملعلومات عن  الجديدة  املنشآت 

بشأن  واملشورة  والرتخيص  التسجيل 

اليونيدو يف  ثانياً، ساعدت  الرضائب. 

وضع منهاج لريادة األعامل يف املدارس 

برنامج تدريب تقني.  بالتآزر مع  الثانوية 

للشباب وسيلة الستبانة  ر  يوفِّ وهذا 

املحلية  فرص األعامل يف مجتمعاتهم 

أيضاً  أفعال. وسيتعلَّمون  إىل  وترجمتها 

املهارات الالزمة إلدارة الشؤون املالية 

باستخدام  والنمو  واالبتكار  واالستثامرات 

اإلنتاجية والجودة  لتحسني  أدوات 

والكفاءة.
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املتأثِّرة من األزمة. وبالرتكيز عىل سهل 
البقاع، هيدف املرشوع إىل زيادة قدرات 

التصنيع لدى املنشآت الصغرية واملتوسطة 
ومتكينها من االستجابة ملتطلبات السوق 

املحلية واخلارجية والعمل يف الوقت نفسه 
عىل تعجيل االنتعاش االقتصادي وحتفيز 
توليد الدخل وخلق فرص العمل بالنسبة 

للسكان اللبنانيني املحليني والالجئني 
السوريني عىل السواء.

التحديات  وهناك جمموعة خمتلفة من   
الذين حالفهم احلظ  تنتظر الالجئني 

وسنحت هلم فرصة العودة إىل وطنهم. 
ويعتمد نجاح إعادة اإلدماج إىل حدٍّ كبري 

عىل قدرة العائدين عىل إجياد فرص العمل 
العيش ألنفسهم وألرُسهم.  وتوفري لقمة 

اليونيدو مع جلنة ليربيا  ففي ليربيا، عملت 
إلعادة الالجئني وتوطينهم يف املساعدة 

عىل متهيد الطريق أمام الشبان والشابات 
العائدين اآلملني يف دخول سوق العمل. 

زت اليونيدو قدرة  ويف الوقت نفسه عزَّ
أكثر  ى  وتلقَّ التدريبية.  واملرافق  اللجنة 

1 من الرجال والنساء تدريبًا  من 000 
يف ريادة األعامل واملهارات التقنية التي 

نهم من إدارة األنشطة املدرة للدخل  متكِّ
سواء من خالل التوظيف أو العمل 
حلساهبم. ويف إطار برنامج لتدريب 

بًا من مراكز  بني، اكتسب 50 مدرِّ املدرِّ
املحلية واملؤسسات والرشكاء،  التدريب 

للعائدين،  التدريب  يوفِّرون  الذين 
التدريب عىل  املهارات الالزمة لتقديم 

املشاريع لآلخرين. وساعدت  تنظيم 
اليونيدو أيضًا يف ترقية مرافق عامة 

وخاصة أخرى، من خالل توفري التدريب 
واملعدات.

والالجئون الليربيون يف غانا هم   
ل من اليابان  املستفيدون من مرشوع مموَّ

يبتغي تسهيل إعادة إدماجهم يف املجتمع 
الليربي أو السامح هلم بأن يصبحوا أعضاء 

منتجني يف املجتمع يف غانا. وبعد حتديد 
جماالت اخلربة الالزمة يف ليربيا وتقييم 

إمكانات الالجئني يف مستوطنة بودوبورام 

لالجئني، نظَّمت اليونيدو سلسلة من 
الدورات، بدءًا من املهارات األساسية 

صات مثل  وانتقاالً إىل التدريب يف ختصُّ
خدمات التجميل واخلبازة وتكنولوجيا 
املعلومات وخياطة املالبس والرتكيبات 
ى  الكهربائية والبناء. وعند االنتهاء، تلقَّ

بون طواقم أدوات ابتدائية؛ واجتاز  املتدرِّ
557 منهم االمتحان الوطني للمهارات 

يف حني اختار 544 دورًة يف مهارات 
مشاريع األعامل. وشهد العاملون بالفعل 
يف غانا زيادة حادة يف دخلهم؛ وعىل وجه 

بات.  اخلصوص، تضاعف دخل املتدرِّ
ويف استقصاء أجري يف هناية املرشوع، َأقرَّ 

97 يف املائة من املستفيدين بأنَّ التدريب 
جعل معيشتهم أسهل بكثري مما كانت.

وكان عىل جنوب السودان أن يواجه 
يات هائلة منذ أن أصبح دولة ذات  حتدِّ

سيادة يف عام 2011، وخاصة الن زاع 

املسلَّح بني خمتلف املجموعات العرقية 
د 1.35 مليون شخص واضطر  الذي رشَّ

000 600 آخرين ملغادرة البالد. وهناك ما 
يقرب من 4 ماليني شخص داخل البالد 

معرضون خلطر انعدام األمن الغذائي، 
وال سيام يف والية جونقيل املتأثِّرة بشكل 

خاص. ويف أيار/مايو، استهلَّت اليونيدو 
مرشوعًا لتزويد 500 شاب وشابة 

بمهارات جتارية وتقنية يف جماالت جتهيز 
األغذية واأللبان واألسامك للمساعدة 
يف احلدِّ من نقص الغذاء. وحتى اآلن، 

دربت اليونيدو 120 من الشباب يف 
تلك املجاالت وكذلك يف دباغة اجللود 

لة  واخلياطة باستخدام وحدات تدريب متنقِّ
يف املساكن الريفية وساحات األسواق.

ويف إطار املرشوع الثاين يف جنوب   
ذ اليونيدو برناجمًا مشرتكًا  السودان، تنفِّ

بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلنامئي 

 ساعد برنامج اليونيدو لتنمية مهارات الالجئني الليربيني على التغّلب 
على عدم املساواة بني اجلنسني. كان دخل الرجل يف البداية أعلى مبقدار 

1.5 مرة من دخل املرأة ولكن حبلول هناية املشروع أصبحت العائدات 
األسبوعية بني الرجال والنساء متساوية تقريبًا. تبيِّن الصورة طالبات 

خِبازة يف خميم بودوبورام. 
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وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة العمل 
الدولية وغريها من خالل ‘نافذة تشغيل 
الشباب واهلجرة املواضيعية’ يف صندوق 

حتقيق األهداف اإلنامئية لأللفية الذي أنشئ 
يف عام 2007 بمسامهة سخيَّة من حكومة 

إسبانيا. وهيدف الربنامج املشرتك إىل توفري 
مهارات جديدة وفرص لكسب املعيشة 

لصالح 500 2 من الشبان والشابات 
الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و30 عامًا، 

وال سيام العائدين من الشباب واجلنود 
حني. املرسَّ

افتتاح  أيلول/سبتمرب  وشهد   
مركز التدريب اجلديد لصنع األحذية يف 
مشهد، ثاين أكرب مدينة يف مجهورية إيران 
اإلسالمية، التي تقع بالقرب من احلدود 

مع أفغانستان. وكجزء من برنامج اليونيدو 
ل من  لتوفري سبل العيش املستدامة املموَّ

ضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،  مفوَّ
ع مركز التدريب اجلديد تشكيل  يشجِّ

ز القدرة  عات صناعة األحذية ويعزِّ جتمُّ

التنافسية للقطاع اخلاص. وتتمتَّع مشهد 
بتاريخ طويل يف الصناعة اليدوية لألحذية 

اجللدية النسائية، وهي مستوطن لعدد 
كبري من الالجئني من أفغانستان. وهيدف 

املرشوع إىل تعزيز االقتصاد املحيل وكذلك 
تيسري إعادة إدماج الالجئني لدى عودهتم 

إىل ديارهم. وباإلضافة إىل ذلك، يستهدف 
شني، بمن فيهم  املرشوع أفراد املجتمع املهمَّ

األشخاص ذوو اإلعاقة.

ويف نيسان/أبريل، استهلَّت اليونيدو   
مرشوعًا لتحقيق االستقرار يف مرحلة ما 

بعد الرصاع يف جنوب الصومال من خالل 
املصاحلة واستعادة سبل العيش. ويستهدف 

له اليابان، احلرف ذات  املرشوع، الذي متوِّ
الصلة بالبناء يف كيساميو وتعمل عىل إقامة 
تدريب تدفعه السوق من شأنه أن يساعد 

النساء يف القطاعات التقليدية لتحسني 
دخلهن. كام هيدف املرشوع إىل حتسني البنية 

التحتية يف مواقع اسرتاتيجية بام يف ذلك 
مطار كيساميو الدويل.

وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة   
اإلنامئي وصندوق األمم املتحدة للسكان 

وبرنامج األغذية العاملي، تشارك اليونيدو 
يف برنامج مشرتك يستهدف الشباب الذين 
ز  يعيشون يف مناطق الرصاع يف غينيا. وتركِّ

مشاركة اليونيدو يف املرشوع، بميزانية قدرها 
1.2 مليون دوالر، عىل تنمية املنشآت 

الصغرية واملتوسطة التي من شأهنا أن تفتح 
فرص العمل التي تشتد حاجة الشباب إليها 

يف البالد.

وهناك ضمن أوروبا عدد من املناطق   
يكون فيها الفقر حقيقة واقعة بالنسبة 

لألقليات العرقية واملجموعات املحرومة. 
وتعمل حكومة هنغاريا حاليًّا مع اليونيدو 

عىل مرشوع لتحليل حتديات اإلقصاء 
االجتامعي والتنمية املجتمعية، وخاصة 

ة لتبادل  بني السكان الغجر، وإنشاء منصَّ
املعارف ملعاجلة تلك املشاكل.
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ال ميكن تحقيق التنمية املستدامة مبجرَّد رفع مستويات الدخل أو تحسني التغذية 

والتعليم والصحة. فهي تتطلَّب، أوَّالً وقبل كل يشء مستويات أعىل من اإلنتاجية 

والقدرات ملواصلة االرتقاء باملستوى التكنولوجي واالبتكار من أجل صناعة قادرة عىل 

املنافسة. وتؤثِّر عملية التصنيع عىل غالبية األهداف األخرى لخطة التنمية ملا بعد عام 

2015، والعكس بالعكس. إذ ال ميكن مثالً تحقيق اإلنتاج واالستهالك املستدام ما مل 

تتوفَّر التكنولوجيات الصناعية النظيفة واالبتكار. وكذلك، ال ميكن أن تزدهر الصناعة 

واألعامل التجارية وأن تستحدث التقنيات املبتكرة الالزمة للتنمية الشاملة واملستدامة 

ما مل تتوفَّر البيئة املستقرة لالقتصاد الكيل. وإذا مل تتوفَّر املنتجات من الصناعة، 

ال ميكن أن تتحقَّق أهداف األمن الغذايئ أو الرعاية الصحية للجميع. وكذلك، ال ميكن 

تحقيق التصنيع ما مل تتوفَّر البنية التحتية واملياه والطاقة. فالنمو االقتصادي تدفعه 

ريادة األعامل والتنويع االقتصادي املستمر وتنامي العالقات التجارية واالرتقاء مبستوى 

الصناعة واالبتكار التكنولوجي.

الصناعة التنافسية



تقاسم التكنولوجيا املتقدّمة

تنهض الصناعات الصغرية واملتوسطة بدور 
حاسم يف قطاع الصناعات التحويلية يف 
الهند بتوفري العاملة لنحو 40 يف املائة 

من القوة العاملة يف البالد. وقد انتهى يف 
عام 2014 إنشاء ‘املركز الدويل لالرتقاء 
بتكنولوجيا الصناعة التحويلية’ يف إطار 
مرشوع مشرتك أطلق يف عام 1999 من 

قبل حكومة الهند واليونيدو. ويرمي املركز 
إىل االرتقاء بتكنولوجيا الصناعة التحويلية 

واالبتكار لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية 
يف الهند وغريها من البلدان النامية، كام 
توفر اليونيدو واملركز منتدى دوليًّا لرصد 

االتجاهات التكنولوجية وبناء الوعي يف دوائر 
الصناعة ومجتمعات البحوث والحكومات 
م التكنولوجي واالبتكارات.  يف مجال التقدُّ
د تقييم مستقل أجري للمركز ونرش  ويؤكِّ
يف متوز/يوليه أنه »أثبت خالل السنوات 

العرش من وجوده كونه منوذجاً مفيداً لدعم 
املنشآت الصغرية واملتوسطة يف املراحل 

رها ومنوها«. وخالل  الحاسمة من تطوُّ
مرحلته النهائية ملدة خمس سنوات، احتضن 

املرشوع ثالثة قطاعات: اآلالت الصناعية، 
ومنتجات سبك املعادن، ومواد البالستيك. 

وبانتهاء املرشوع يف أيار/مايو، ستكون 
الخطوة التالية هي دمج ‘املركز الدويل 

لالرتقاء بتكنولوجيا الصناعة التحويلية’ مع 
‘مركز اليونيدو الخاص بالتعاون الصناعي 

بني بلدان الجنوب’ يف عام 2015 مامَّ يعمل 
عىل تعزيز كلتا املؤسستني. ومن املزمع أن 

ز املركز الدويل الجديد للتنمية الصناعية  يركِّ
الشاملة للجميع واملستدامة إىل حدٍّ كبري 
م التكنولوجي داخل قطاعات  عىل التقدُّ

مختارة ذات أولوية. وسوف يراعي الحاجة 
لتحقيق التوازن واإلنصاف بني الجنسني يف 
جميع مكونات الربنامج. ولن يقترص املركز 
عىل الوصول إىل النساء أصحاب املشاريع 

فحسب، بل سوف يحرص أيضاً عىل 
استفادتهن مبارشة يف أنشطة برامجه.

4
االستثمار في 
 التكنولوجيا 

ومشاريع األعمال

يف هناية السنة، ساعدت اليونيدو يف إنشاء 
وحدة لتشجيع االستثامر يف الهور، باكستان، 

لتحسني اخلدمات واالستشارات لقطاع 
ة  دعم مشاريع األعامل يف باكستان. وثمَّ

له الوكالة اإليطالية للتعاون من  مرشوع متوِّ
ذه اليونيدو يساعد باكستان  أجل التنمية وتنفِّ
عىل زيادة عدد املشاريع الصناعية من خالل 

ه نحو مشاريع األعامل مع  التعاون املوجَّ
رشكاء أجانب، وال سيام إيطاليا. وشمل 

م املحرز خالل السنة قيد االستعراض  التقدُّ
زيارات إىل 56 رشكة جلمع املعلومات 
وتقييم حاجتها لالرتقاء بالتكنولوجيا 

والتعاون األجنبي وتدريب املوظفني يف 
املؤسسات النظرية والزيارات املتبادلة بني 

د املرشوع 28 فرصة  إيطاليا وباكستان. وحدَّ
استثامر وساعد املنشآت الصغرية واملتوسطة 

املحلية عىل بلورة فرص االستثامر.

وكانت االستعدادات جارية يف هناية   
العام ملنتدى االستثامر األول لرواد األعامل 
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يف البحرين، الذي سيعقد يف املنامة يف 
كانون الثاين/يناير 2015. وحتت عنوان 

»ريادة األعامل واالستثامر من أجل التنمية 
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة«، 

يعتزم احلدث الذي يدوم ثالثة أيام 
استكشاف القضايا الرئيسية التي يواجهها 

اد األعامل يف مجيع أنحاء العامل. روَّ

مكاتب ترويج االستثمار 
والتكنولوجيا

منذ أن أضافت اليونيدو خدمات ترويج 
االستثامر إىل قائمة خدماهتا يف عام 

1986، أسهمت مكاتب ترويج االستثامر 
والتكنولوجيا التابعة هلا يف احلدِّ من التفاوت 
ط لعقد اتفاقات  يف مستويات التنمية بالتوسُّ

بشأن االستثامر والتكنولوجيا بني البلدان 
مة والبلدان النامية والبلدان التي مترُّ  املتقدِّ
اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية. وتقع الشبكة 

صة ملكاتب ترويج االستثامر  املتخصِّ
والتكنولوجيا يف النصفني الشاميل واجلنويب 

من الكرة األرضية، ومن ثمَّ فهي تفتح 
دي التكنولوجيا  الفرص للمستثمرين ومورِّ

م طائفًة  ف عىل رشكاء حمتملني وتقدِّ للتعرُّ
اد األعامل واملؤسسات  من اخلدمات إىل روَّ

لت  التجارية عىل السواء. وخالل العام، سهَّ
هذه الشبكة االستثامر األجنبي واملحيل 
ونقل التكنولوجيا من خالل اخلدمات 

االستشارية التقنية واستبانة فرص االستثامر 
وتعبئة التكنولوجيا وبناء القدرات يف بلدان 

خمتارة. ومن خالل العمل عىل نحو وثيق مع 
اخلدمات التقنية األخرى يف اليونيدو، توفِّر 

شبكة املكاتب هذه خدمات قيِّمة مضافة 
لعمالئها ورشكائها.

وساهم مكتب ترويج االستثامر   
والتكنولوجيا يف البحرين يف تنظيم العديد 

من األحداث أو املشاركة يف تنظيمها 
خالل العام بام يف ذلك أسبوع البحرين 

الدويل األول للتصاميم، ومعرض البحرين 
الدويل العارش للحدائق، واملؤمتر اإلقليمي 

للمنشآت الصغرية واملتوسطة، ومعرض 

البحرين للصحة واللياقة، ومنتدى 
لالستثامر. وكان منتدى االستثامر الدويل 
اد األعامل 2014 الذي ُعقد يف آذار/ لروَّ

مارس يرمي إىل استثارة اهتامم اخلرجيني 
الشباب وأصحاب املصلحة املؤسسية يف 

ريادة األعامل من خالل األخذ بمامرسات 
دولية جيِّدة واالستفادة من اخلربة وتقديم 

أمثلة للنجاح وتسهيل رشاكات األعامل 
واالستثامرات إلقامة املنشآت املحلية. وقد 

ُبذلت جهود خاصة الستهداف النساء 
صاحبات األعامل يف املنطقة.

ونظَّم مكتبا ترويج االستثامر   
والتكنولوجيا يف الصني، يف بيجني 

وشنغهاي، عددًا من األحداث لتعزيز 
ترويج االستثامر الداخل واخلارج وكذلك 
نقل التكنولوجيا. ونظَّم املكتب يف بيجني 
ندوات يف مناطق خمتلفة من الصني بشأن 

التكنولوجيا اخلرضاء. ويف نيسان/أبريل، 
ساعد مكتب شنغهاي يف تنظيم املعرض 

الدويل للتكنولوجيا )شنغهاي( الذي 
احتضن معرض »يوم اليونيدو«.

ونظَّم مكتب ترويج االستثامر   
والتكنولوجيا يف إيطاليا ندوات وحلقات 

زت بشكل خاص عىل أفريقيا  عمل ركَّ
لزيادة فرص مشاريع األعامل وكذلك 

التكنولوجيا  لتعزيز االستثامر ونقل 
الزراعية والبيئة والتكنولوجيا  والتجارة 
اخلرضاء. وشارك املكتب بنشاط يف أول 
معرض دويل للتعبئة والتغليف يف رشق 
أفريقيا، يف نريويب، ويف منتدى ومعرض 

الطاقة املتجددة يف رشق أفريقيا يف دار 
السالم، مجهورية تن زانيا املتحدة.

زت أنشطة مكتب ترويج  وركَّ  
االستثامر والتكنولوجيا يف طوكيو إىل حدٍّ 
كبري عىل أفريقيا والدول العربية. وواصل 

»الربنامج االستشاري ألفريقيا« - وهو 
مبادرة مشرتكة بني مكتب طوكيو ووزارة 
االقتصاد والتجارة والصناعة يف اليابان - 

دعم املؤسسات ودوائر مشاريع األعامل 
يف إثيوبيا واجلزائر وموزامبيق يف جذب 

االستثامرات والتكنولوجيا اخلرضاء 
واملسؤولة من اليابان. ونظَّم املكتب ندوة 

حول مشاريع األعامل يف رشق أفريقيا 
خالل منتدى مشاريع األعامل املشرتك بني 

اليابان وأفريقيا ودعم ندوة حول االستثامر 
بني اليابان ومجاعة رشق أفريقيا. وُعرضت 

أنشطة اليونيدو، وال سيام هنج الصناعة 
اخلرضاء، يف عدد من األحداث مثل 

»ابتسامة األرض!« - موضوع يوم التعاون 
الدويل هلذا العام يف اليابان - وكذلك 

معرض االبتكار األخرض لعام 2014. 
وشارك املكتب أيضًا يف ندوة استثامر من 

أجل تركيا، ُعقدت يف طوكيو.

 شبكة مؤسسات التعاقد 
من الباطن والشراكات

تساعد شبكة اليونيدو للتعاقد من الباطن 
والرشاكات املراكز التابعة هلا يف بناء 
دين وإقامة الروابط بني  قدرات املورِّ

دين واملشرتين يف مجيع أنحاء العامل.  املورِّ
وهنالك حاليًّا 30 مركزًا يف هذه الشبكة 

يف أفريقيا والدول العربية وآسيا واملحيط 
اهلادئ وأوروبا وآسيا الوسطى. وتشتمل 

هذه املراكز عىل طائفة من األدوات 
واملنهجيات بام يف ذلك نظام إلدارة 

املعلومات يستضيف قواعد بيانات شاملة 
دين من كل بلد عضو يف  ملوجزات املورِّ
الشبكة. وشهد هذا النظام يف العام قيد 

االستعراض عددًا من التحسينات.

ويف أيلول/سبتمرب، نظَّمت اليونيدو   
حدثًا جانبيًّا حول تشجيع االستثامر يف 
معرض شيامن الدويل يف الصني حيث 

ُأطلق أحدث تقرير الستقصاء املستثمرين 
يف أفريقيا. وُعقد يف ديب يف ترشين األول/
أكتوبر منتدى استثامري مشرتك لإلمارات 

ب بأكثر  العربية املتحدة والعراق رحَّ
من 100 مشارك من القطاع اخلاص من 

املهتمني باالستثامر يف العراق. وتلتحق 
شبكة اليونيدو للتعاقد من الباطن 

والرشاكات أيضًا بمنتديات دولية أخرى 
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للنهوض بأنشطتها باإلضافة إىل استضافة 
اجتامعاهتا اخلاصة هبا. ويف ترشين الثاين/

نوفمرب مجعت اليونيدو 28 من أعضاء 
الشبكة يف باريس أثناء معرض ‘السوق 

الدولية األوروبية للتعاقد من الباطن’ لعام 
2014، وهو من أبرز معارض التعاقد 

الصناعي من الباطن يف العامل، حيث ناقش 
املشاركون التحديات واحللول للتعاقد 

الصناعي من الباطن وسلَّطوا الضوء عىل 
املسامهة القيِّمة من برنامج شبكة التعاقد 

من الباطن والرشاكات يف مساعدهتم عىل 
حتقيق أهداف التعاقد الصناعي من الباطن 
ويف عملية صوغ وتنفيذ سياسات املحتوى 

عىل املستوى الوطني.

وخالل السنة قيد االستعراض، اختذت   
اليونيدو خطوات لتوسيع شبكة التعاقد 

لتشمل أوزبكستان وإيران )مجهورية-
اإلسالمية( وغابون وكازاخستان. ونظَّمت 

عددًا من الربامج التدريبية ملضاهاة 
دين وتنميطهم يف باكستان والصني  املورِّ
ونيجرييا. ويف العراق، أنشأت اليونيدو 
بت فريقًا من  مركز شبكة يف البرصة ودرَّ

الوطنيني القائمني بالتنميط واملضاهاة. وتمَّ 
توقيع 11 اتفاقًا للتعاقد من الباطن بني 

دين يف الشبكة واملشرتين الرئيسيني  املورِّ
)انظر اإلطار(.

التفوّق يف املنافسة 
التنمية االقتصادية احلديثة هي عملية 

مستمرة من االرتقاء الصناعي والتحول 
اهليكيل. وبناء عىل ما حققته من نجاح يف 

املايض، وّسعت اليونيدو أنشطتها يف جمال 
القدرة التنافسية واالرتقاء خالل العام 

ونالت أصوات الثقة من جانب املانحني 
الذين زادوا دعمهم هلذا املجال من عمل 

ص االحتاد األورويب  اليونيدو. وخصَّ
6 ماليني دوالر لالرتقاء والتحديث عىل 

الصعيد اإلقليمي يف وسط أفريقيا يف حني 
ص صندوق االستثامر األورويب  خصَّ

1.4 مليون دوالر ملرشوع يف بنن. 

جتمّعات املنشآت الصغرية 
واملتوسطة

لت اليونيدو، عىل مرِّ السنني، اهتاممًا  سجَّ
متزايدًا من جانب البلدان املستفيدة 
عات املنشآت الصغرية  يف تطوير جتمُّ

واملتوسطة التي تنهض بدور حموري يف 
قضايا من قبيل االستدامة والشمولية 

واالبتكار والقيمة املضافة للصناعة 

من أصل أصحاب املشاريع البالغ عددهم 340 يف العراق الذين خضعوا 
للتدريب، خترَّج 207 بعد االلتحاق بدورات تعلُّم إلكرتوني هتدف إىل تعميق 
احملتوى التدرييب للدورات التدريبية املعتمدة على الفصول الدراسية. وكان 

أكثر من 22 يف املائة من املتدرِّبني من النساء، وهو ما يتجاوز بكثري اهلدف 
املتوخَّى بنسبة 10 يف املائة الذي حُدِّد يف بداية املشروع.

 إعادة بناء قطاع الصناعة 
يف العراق

تعمل اليونيدو، منذ عام 2007، مع 

املؤسسات العامة يف العراق لدعم القطاع 

الخاص. وترمي مراكز تنمية املنشآت يف 

محافظات بغداد والبرصة وأربيل وذي قار 

إىل تشجيع استحداث املنشآت العراقية، 

وخاصة الرشكات الصغرية واملتوسطة، 

واالرتقاء بها. وتعمل هذه املراكز، التي 

أقامتها اليونيدو بدعم مايل من وكالة 

التعاون اإليطالية من أجل التنمية، عىل 

أساس تقاسم التكاليف مع املؤسسات 

املضيفة من أجل ضامن االستدامة وامللكية 

الوطنية. وخالل السنة قيد االستعراض، 

استفادت 115 رشكًة من خدمات تشجيع 

مها اليونيدو، مامَّ أفىض  االستثامر التي تقدِّ

إىل 25 اتفاق رشاكة يف مجال التكنولوجيا. 

وقد ولَّدت خدمات تشجيع االستثامر 

م  ر مببلغ 15.1 مليون يورو. وقدَّ ما ُيقدَّ

التدريَب خرباء دوليون إىل 16 موظفاً 

من املراكز يف جميع املحافظات األربع يف 

عة من املهارات مع إيالء جهد  طائفة متنوِّ

خاص لتوعية املوظفني برضورة إرشاك املرأة 

والشباب يف تنمية املنشآت.



شهد كانون األول/ديسمرب انعقاد 

االجتامع اإلقليمي األول ملناقشة 

ذته اليونيدو، بتمويل من  مرشوع نفَّ

االتحاد األورويب والوكالة اإليطالية 

للتعاون من أجل التنمية، بخصوص 

عات يف الصناعات الثقافية  تطوير التجمُّ

واإلبداعية يف جنوب البحر املتوسط. 

واستضاف االتحاد األورويب االجتامع 

من أجل البحر املتوسط يف برشلونة، 

إسبانيا، حيث استعرض املشاركون من 

القطاعني العام والخاص املعامل الرئيسية 

عاً يف البلدان  ألكرث من 140 تجمُّ

قوا أيضاً عىل  السبعة يف املنطقة. وصدَّ

عاً يتعنيَّ مساعدتها  اختيار 12 تجمُّ

تمَّ اختيارها من قبل لجان التوجيه 

الوطنية يف كل منها بعد دعوة مفتوحة 

لتقديم املقرتحات. واختارت الجزائر 

تكتُّل املجوهرات وأعامل النحاس؛ 

واألردن املالبس والسرياميك؛ ولبنان 

املجوهرات واألثاث؛ واملغرب األزياء 

واألدوات املن زلية؛ وفلسطني الحرف 

اليدوية واألثاث؛ وتونس أدوات املطبخ 

والفسيفساء؛ واختارت مرص فيام بعد 

التصميم والجلود. ويهدف الربنامج إىل 

بيان تأثري الصناعات الثقافية واإلبداعية 

عىل النمو الشامل والتنمية املستدامة 

عات  وإقامة الروابط التجارية بني التجمُّ

ومؤسسات الدعم يف جنوب البحر 

املتوسط ويف االتحاد األورويب. وسوف 

يعمل أيضاً عىل إقامة الروابط بني 

املشرتين الدوليني واملورِّدين املحليني 

وإرشاك املؤسسات املالية الوطنية 

ع  واإلقليمية والدولية. وسوف تشجِّ

آليات جديدة يف الصناعة الثقافية 

واإلبداعية نرش املعلومات وتبادل 

املعارف. وسوف تساعد حلقات 

العمل واالجتامعات اإلقليمية تبادل 

الخربات وأفضل املامرسات. وسوف 

عات املختارة املساعدة  التجمُّ ى  تتلقَّ

التقنية والتسويقية وسيكون لها فرصة 

املشاركة يف املعارض الدولية. 

جتمّعات ابتكارية
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التحويلية والوصول إىل األسواق العاملية. 
وتشري الدالئل إىل إمكانات ارتفاع الدخل 

وزيادة فرص العمل من خالل ربط 
عات  الشبكات املحلية من املنتجني والتجمُّ
عات الصناعية واملناطق  واالحتادات باملجمَّ

االقتصادية اخلاصة وسالسل التوريد من 
خالل رشاكات مع جتار التجزئة واملصنِّعني 

العامليني.

ويف إطار مرشوع يف ميانامر، تساعد   
اليونيدو املنشآت الصغرى والصغرية 

واملتوسطة يف البلد لكي تزيد من قدرهتا 
عات  التنافسية من خالل تطوير التجمُّ

م املرشوع، بتمويل  والروابط التجارية. وقدَّ
من إيطاليا، املشورة بشأن السياسات وساعد 
يف استعراض ترشيعات البلد بشأن املنشآت 

الصغرية واملتوسطة. واخلطوة التالية هي 
إعداد قانون املناطق الصناعية وإنشاء 

جمموعة لصنع املنتجات املزخرفة الصقيلة 

يف باغان كمبادرة رائدة. واهلدف من 
املرشوع هو تأمني استدامة وشمولية النمو 

االقتصادي يف ميانامر من خالل النمو الذي 
يقوده القطاع اخلاص وحتسني فرص العمل 

للمجتمعات املحلية.

ويف شباط/فرباير، ناقش 200 مشارك   
يات  من 20 بلدًا املامرسات الفضىل والتحدِّ

عات يف مؤمتر نظَّمته اليونيدو  يف تطوير التجمُّ
يف نيودهلي بالتعاون مع معهد التنافسية 

ومؤسسة اهلند لتجمعات املنشآت الصغرى 
والصغرية واملتوسطة واحتاد الصناعات 

اهلندية. واتفق املشاركون، رغم بقاء العديد 
يات، عىل أن االستدامة ما زالت  من التحدِّ

الشاغل األول. وتبادلوا اخلربات يف تسهيل 
اإلنتاج املستدام وتشجيع االبتكار يف إطار 

عات، وكذلك سبل حتقيق النمو  التجمُّ
الشامل املنقاد بالسوق.

وكانت سالسل القيمة واحدًا من   
املوضوعات التي نوقشت يف اجتامع وزراء 

الصناعة واالقتصاد يف دول أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكاريب ي الذي ُعقد يف 

كوستاريكا يف نيسان/أبريل وشاركت يف 
تنظيمه اليونيدو ومجاعة دول أمريكا الالتينية 

م طلٌب إىل  ومنطقة البحر الكاريبي. وُقدِّ
عات  اليونيدو يلتمس املساعدة يف تطوير جتمُّ

التصدير يف البلدان األعضاء يف اجلامعة 
الكاريبية والسوق املشرتكة، وهي بربادوس 
وترينيداد وتوباغو وجامايكا وجزر البهاما 

وسانت لوسيا وسورينام.

وُعقدت يف أيلول/سبتمرب يف كيتو،   
إكوادور، حلقة عمل إقليمية حول تطوير 

املنشآت الصغرية واملتوسطة للحرف 
اليدوية.

املنشآت التنافسية

عىل الرغم من الوضع السيايس غري املستقر 
يف البالد، أنجزت اليونيدو بنجاح مرشوع 

العربية  الذايت يف اجلمهورية  التمويل 
التنافسية  السورية اهلادف إىل تعزيز القدرة 

السورية  التحويلية  الصناعات  لقطاع 
التحديث والتطوير  برنامج  كجزء من 
الصناعي يف سوريا. وسعى املرشوع، 

بالرتكيز عىل سالسل القيمة يف صناعة 
األنسجة واملالبس، إىل زيادة كل من 

املنتجات لألسواق املحلية  حجم وجودة 
والدولية، بام يؤدِّي إىل ارتفاع الربحية 

وزيادة فرص العمل. وساعدت اليونيدو 
وزارة الصناعة يف صوغ القوانني ملركز 
التطوير  وصندوق  الصناعي  التحديث 

الصناعي ووضع مبادئ توجيهية من أجل 
الوطنية.  الصناعي  التطوير  برامج  إدارة 

واستفاد 55 من اخلرباء االستشاريني 
الوطنيني وثامنية خرجيني شباب وكذلك 

موظفون من وزارة الصناعة من الدورات 
التدريبية لتطوير الصناعة. وتمَّ إعداد مواد 
لتزويد اخلرباء االستشاريني  تدريبية مكثَّفة 

نت النساء الطموحات صاحبات املشاريع يف باكستان، اللواتي تدرَّبن  متكَّ
يف برنامج اليونيدو لتنمية ريادة األعمال لدى املرأة يف تصميم األزياء 
واملنسوجات املن زلية واجملوهرات وفسيفساء الرخام واملنتجات املرصَّعة 
مته  واحلرف اليدوية، من عرض منجزاهتن خالل معرض دام يومني نظَّ

اليونيدو يف حزيران/يونيه يف إسالم آباد.
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لتقديم  الالزمة  بالوسائل  الوطنيني 
التدريب يف املستقبل يف جمال التسويق 

البرشية والتمويل واإلنتاج  واملوارد 
البيئية. وأنتج املرشوع أيضًا أداًة  والقضايا 

املعلومات  تكنولوجيا  إىل  تستند  تشخيصية 
املنشآت  للمستخدم يف تشخيص  ودلياًل 

التطوير. وإعداد خطط 

ة مرشوع آخر اسُتكمل خالل العام  وثمَّ  
هيدف إىل حتسني القدرة التنافسية االقتصادية 

للسنغال وتعزيز قدرهتا عىل إقامة مشاريع 
جتارية جديدة مع احلدِّ من آثارها البيئية. 

ووفرت اسرتاتيجية جديدة لتطوير األعامل 
وضعتها اليونيدو األساس إلعداد برامج 
التطوير يف كازامانس وكييدوغو. وتدعم 

اليونيدو اجلهود التي تبذهلا احلكومة جلمع 
األموال هلذه املبادرات يف إطار برنامج التنمية 

الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة من 
أجل الرشاكات القطرية.

وحتسني اإلنتاجية واجلودة يف املنشآت   
الصغرية واملتوسطة هو حمور مرشوع ثالث 

سنوات يف الكامريون بدأ يف عام 2013 
وهيدف إىل تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد. 

ويف إطار برنامج دعم حتسني اقتصاد 
الكامريون، وهو مرشوع بقيمة 10 ماليني 
يورو بتمويل من االحتاد األورويب، تساعد 
ز هياكل  اليونيدو يف تطوير 60 منشأًة وتعزِّ

مثل مكتب التطوير ووكالة املعايري واجلودة 
وبرنامج شبكة مؤسسات التعاقد من الباطن 
والرشاكات. وخالل السنة األوىل، تمَّ وضع 

اللمسات األخرية عىل األدوات التنفيذية 
وتوسيع نطاق التدريب ليشمل موظفي 

مكتب التطوير الوطني. وتعمل اليونيدو 
حاليًّا عىل وضع معايري األهلية ونموذج 

للتشخيص ونظام للمعلومات. وبعد إجراء 
زيارات توعية إىل منشآت خمتلفة، أكدت 

30 رشكًة مشاركتها يف الربنامج.

ويف فييت نام بدأ يف أيلول/سبتمرب   
مرشوع جديد، بتمويل من أمانة الدولة 
للشؤون االقتصادية يف سويرسا، هيدف 

إىل تأمني قدر أكرب من الشفافية يف تسجيل 

ع يف نظام  منشآت األعامل من خالل التوسُّ
تسجيل الرشكات الوطنية يف البلد. وبفضل 

دمج مجيع الكيانات التجارية يف البلد، 
سوف يستمر املرشوع يف احلدِّ من تكاليف 
وخماطر دخول السوق ويف تقليص الوقت 
الالزم لتسجيل املنشآت اجلديدة. ويشمل 

املرشوع تقديم املشورة بشأن السياسات 
خالل مراجعة قوانني املنشآت واالستثامر 

فضاًل عن بناء القدرات لدى وكالة تسجيل 
املنشآت التجارية ويف 63 من مكاتب 

ق  تسجيل مشاريع األعامل. وسوف تتحقَّ
االستدامة املالية لوكالة تسجيل املشاريع 

التجارية من خالل اإليرادات من الرسوم 
واملسامهات من ميزانية الدولة.

واملنسوجات الراقية جزء من الرتاث   
الثقايف يف أرمينيا التي هلا تاريخ طويل يف 

إنتاج املنسوجات يرجع إىل آالف السنني. 
واليوم تنقسم صناعة النسيج واملالبس 

يف البالد إىل أنشطة اخلياطة واحلياكة 

وجتهيز األنسجة. ورغم توفُّر القوة العاملة 
اجلاهزة، فإنَّ قطاع منشآت النسيج الصغرية 

واملتوسطة يف البالد لديه قدرة عىل اإلنتاج 
والتصدير أكرب بكثري من إنتاجه احلايل. 
وهناك مرشوع جديد، أطلق يف أيلول/

سبتمرب، يساعد عىل حتسني القدرة التنافسية 
ملنشآت النسيج الصغرية واملتوسطة من 

خالل األخذ بنُهج تسويق مبتكرة وتطوير 
احتادات التصدير. وهناك عدد من املنشآت 

التي سوف تشارك يف مرشوع جتريب ي 
من شأنه تعزيز القدرات البرشية والتقنية 
يف خمتلف املجاالت، من قبيل التحديث 

وبناء القدرة التنافسية والتسويق وتصميم 
املالبس. وهيدف املرشوع إىل حتسني حصة 

منشآت صناعة املنسوجات واملالبس يف 
األسواق املحلية واالستفادة من الفرص 

التي تتيحها آفاق التكامل بموجب ترتيبات 
التبادل التجاري ضمن االحتاد اجلمركي 

األورويب اآلسيوي.

حفل إطالق مشروع جديد يف أيلول/سبتمرب يف أرمينيا إلحياء قطاع 
الً عن القطاعني العام  النسيج واملالبس يف البالد حضره حنو 80 ممثِّ

لي اجلهات املاحنة املوجودين يف أرمينيا. واخلاص، فضالً عن ممثِّ
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وكانت صناعة املالبس والتنمية   
االقتصادية يف منطقة البحر الكاريبي 

موضوع ندوة، نظَّمتها اليونيدو بالتعاون 
مع املنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي ومؤسسة االستثامر 
والتنمية يف بربادوس، ُعقدت يف بريدج 

تاون يف آب/أغسطس. وتناولت الندوة 
التحديات والفرص املتاحة لتحسني التنمية 

املستدامة يف قطاع املالبس والقطاعات 
الفرعية املرتبطة به والتي يمكن أن تعود 
بالفائدة عىل مجيع أصحاب املصلحة، بام 

املحلية. املجتمعات  فيها 

وهناك مرشوع جديد لتعزيز القدرة   
التنافسية التصديرية للمنشآت الصغرية 

واملتوسطة يف الكويت من شأنه أن يساعد 
10 منشآت يف قطاع الكيامويات واملطاط 

والبالستيك للتغلُّب عىل قيود الصادرات. 
وسيقوم املرشوع بتعليم هذه املنشآت 

املهارات الالزمة لتنفيذ خطط التصدير 
اخلاصة هبا وذلك هبدف الوصول إىل 

األسواق اخلارجية، وسوف يقيِّم جدوى 
تشكيل احتاد للتصدير. ومن أجل ضامن 

استدامة املرشوع، سوف توفر اليونيدو 
التدريب ملوظفي مركز تنمية الصادرات 
الكويتية الذي يمكنهم من تقديم أفضل 

اخلدمات للمنشآت الصغرية واملتوسطة التي 
تسعى لتصدير منتجاهتا. وكانت احتادات 

التصدير ملنطقة البحر الكاريبي موضوع 
اجتامع ُعقد يف أيار/مايو يف بريو وشاركت 

يف تنظيمه اليونيدو. وقيَّم االجتامع 
مقرتحات بشأن إقامة احتادات للتصدير 
مت هبا بلدان منطقة البحر الكاريب ي  تقدَّ

وزار املشاركون احتادات التصدير يف بيورا، 
بريو. كام وضع خطة عمل لتطوير احتادات 

التصدير اجلديدة.

ويف كانون األول/ديسمرب ساعدت   
اليونيدو املغرب ألن يكون يف طليعة 
مسابقة للمنتجات املرتبطة باألصل 
له أمانة الدولة  كجزء من مرشوع متوِّ

للشؤون االقتصادية يف سويرسا. وتطوير 

يف بريو، نتج عن إنشاء احتادات صناعية أصيلة يف إطار مشروع أُكمل مؤخَّرًا 
قيمة مضافة ألساليب التجهيز التقليدية. وهي إذ تشمل نظم اإلنتاج على 

أساس املعارف واملهارات احمللية، فإهنا تعمل على زيادة دخل املنتجني الريفيني 
على نطاق ضيق مع تنشيط اإلرث التارخيي والثقافي والبيئي للبلد.

عمل أفضل يف بنغالديش

العمل  برنامج  اليونيدو  استهلَّت 

واملعايري األفضل يف عام 2010 لتعزيز 

الفقر يف  االقتصادي والحدِّ من  النمو 

العرش  السنوات  بنغالديش. وعىل مدى 

البالد من كونها »مورِّد  املاضية، منت 

الجاهزة إىل »مورِّد  للمالبس  هاميش« 

الصادرات مبقدار  ازدادت  ل«، حيث  مفضَّ

ثالثة أضعاف من 10 مليارات دوالر يف 

عام 2005 إىل 30 مليار دوالر يف عام 

2014. ومتثِّل حصة هذه الصناعة أكرث 

من 80 يف املائة من عائدات التصدير 

5 ماليني شخص،  البالد ويعمل فيها  يف 

70 يف املائة منهم من النساء. ويف كل 

تتحرَّك هذه  اليونيدو،  عام، وبدعم من 

الهدف  األمام. وكان  الصناعة خطوًة نحو 

من املرشوع  راً  املنتهية مؤخَّ املرحلة  من 

اإلجاملية  التنافسية  القدرة  تعزيز  هو 

مامَّ  العمل،  للقطاع وتحسني ظروف 

ع يف هذا القطاع وتوفري  ى إىل التوسُّ أدَّ

املزيد من فرص العمل. وعىل وجه 

تطوير  اليونيدو عىل  تركيز  كان  التحديد، 

تحالفات  وعقد  وطنية،  أداء  مجموعة 

للتدريب  دعم  ووضع خطة  اسرتاتيجية، 

تحليلية  قدرات  وبناء  النسيج  مجال  يف 

املؤسسات ذات  داخل  أقوى  وتخطيطية 

الهامة خالل  رات  التطوُّ وشملت  الصلة. 

املشورة  باً وتقديم  493 مدرِّ تعليم  العام 

والدعم من الخرباء الدوليني إىل 21 رشكًة 

اإلنتاجية.  وتحسني  الجودة  يف مسائل 

االرتقاء  أيضاً عىل  اليونيدو  وعملت 

التدريب يف مؤسسات تدريب  مبرافق 

مختارة. تقني 



تقرير اليونيدو السنوي 2014 50

املنتجات املرتبطة باألصل هي واحدة 
من اسرتاتيجيات املغرب لتحقيق اخلطة 

اخلرضاء الوطنية التي تويل األولوية 
لصغار املزارعني واملنتجني. وهتدف هذه 
االسرتاتيجية إىل حتسني جودة املنتجات 
لتلبية مطالب سوق تنافسية للغاية. ويف 

م 139 من املنتجني  إطار املسابقة، قدَّ
منتجات حملية - من الكسكس وزيت 

الزيتون واألرغان والتمر والتني واجلبن 
والعسل، من بني منتجات أخرى - إىل 

فة من خرباء ومنتجني  جلنة حتكيم مؤلَّ
ومستهلكني. وُمنح ما جمموعه 109 من 

املنتجات ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية 
وتلقت ستة منتجات جوائز باعتبارها أفضل 

املنتجات يف الفئة التي تنتمي إليها.

ة مرشوع إقليمي يف أمريكا  وثمَّ  
ل من مسامهة الصني يف  الالتينية، ُموِّ

الصندوق االستئامين ألمريكا الالتينية 
والكاريبي، هيدف إىل حتسني اإلنتاجية 

والقدرة التنافسية يف سلسلة قيمة سمك 
اجلمربي من خالل التعاون اإلقليمي يف 
إكوادور واجلمهورية الدومينيكية وكوبا 

وكولومبيا واملكسيك ونيكاراغوا. وسوف 
يعمل عىل حتفيز الرشاكات بني األوساط 

األكاديمية واملؤسسات العامة والقطاعات 
الصناعية اخلاصة الضالعة يف سالسل 
القيمة املحلية وربط منشآت األعامل 

املحلية مع األسواق الوطنية واإلقليمية 
والعاملية. وهناك مرشوع آخر بتمويل من 

الصندوق االستئامين ألمريكا الالتينية 
والكاريب ي يساعد يف حتسني سالسل 

القيمة اإلقليمية يف أوروغواي والربازيل 
يف جماالت مثل الروبوتات والذكاء 
االصطناعي واألمتتة وامليكاترونيك 

والتصنيع الثالثي األبعاد.

أهنى مشروع التطوير والتحديث الصناعي يف تنزانيا التشخيصات 
الصناعية لتسع عشرة منشأة يف قطاعات منتجات األلبان وزيت الطعام 

ت  وجتهيز األغذية ودرَّب 50 خبريًا على منهجيات التطوير الصناعي. وتلقَّ
منشآت منتجات األلبان وزيت الطعام التوجيه بشأن تنفيذ خطط التطوير 

اليت وضعها اخلرباء الوطنيون الذين تدرَّبوا يف إطار املشروع.

اليونيدو وصناعة 
املستحضرات الصيدالنية

من خالل مساعدة البلدان النامية 

عىل زيادة إنتاجها من األدوية النوعية 

ذات الجودة العالية، تسهم اليونيدو 

يف تحسني مستويات الصحة وتعجيل 

التنمية االقتصادية. كان هذا موضوع 

لقاء نُظِّم يف أبوجا يف آذار/مارس خالل 

مؤمتر وزاري مشرتك بشأن التصنيع من 

أجل التنمية الشاملة للجميع واملستدامة 

يف أفريقيا. وتحت عنوان »التصنيع 

املحيل للمستحرضات الصيدالنية: فرصة 

غري مستغلَّة للتنمية الصناعية الشاملة 

للجميع واملستدامة يف أفريقيا« حرض هذا 

اللقاء، الذي شارك يف استضافته اللجنة 

االقتصادية ألفريقيا وبرنامج األمم املتحدة 

املشرتك بشأن األيدز وفريوسه واليونيدو 

واالتحاد األفريقي، وزراء املالية والتخطيط 

االقتصادي األفارقة. ويف إطار مرشوع واسع 

النطاق تقوم به اليونيدو لتعزيز اإلنتاج 

املحيل لألدوية األساسية يف البلدان النامية، 

بتمويل من أملانيا، دخلت خطط تصنيع 

املستحرضات الصيدالنية يف مراحل مختلفة 

من التنفيذ. ويف غانا يجري إعداد مخطَّط 

لجمع البيانات عن استرياد األدوية وفقاً 

لنظام التصنيف الدويل ألفضل املامرسات، 

بينام تمَّ االتفاق يف كينيا عىل خارطة 

طريق ملفهوم املامرسات الصناعية الجيدة 

مع أصحاب املصلحة يف كانون األول/

ديسمرب. وساعدت بعثة لتقصِّ الحقائق يف 

ميامنار عىل تحديد التدخُّالت ذات األولوية 

لعام 2015 التي من شأنها تحفيز قطاع 

املستحرضات الصيدالنية الناشئ يف البالد. 

وساعدت حلقات عمل عقدت يف فييت نام 

يف زيادة الوعي باألثر املحتمل ألنظمة 

امللكية الفكرية عىل صناعة املستحرضات 

الصيدالنية املحلية. وجرى يف زمبابوي 

تقييم لسبل تنشيط صناعة املستحرضات 

الصيدالنية يف البالد. وتقوم اليونيدو عىل 

نحو مستقل بتنفيذ مرشوع تدعمه إيطاليا 

لبناء القدرات عىل إنتاج لقاح لفريوس 

نقص املناعة البرشية يف جنوب أفريقيا. 



اجملمَّعات الصناعية الرفيقة بالبيئة

عات الصناعية بنجاح  »اسُتخدمت املجمَّ
باعتبارها ساحة اختبار لإلصالحات 

والسياسات والنهج الجديدة لتحسني 
بيئة منشآت األعامل، كام ثُبت يف العديد 

من بلدان رشق آسيا. وعندما كانت 
موارد هذه البلدان محدودة، ساعدت 

عات الصناعية يف حلِّ مشاكل  املجمَّ
البنية التحتية ملنشآت األعامل يف مناطق 
جغرافية معيَّنة وكانت تُستخَدم للتغلُّب 

عىل الحواجز أمام دخول املنشآت وجذب 
االستثامر األجنبي املبارش وتعزيز القوى 

العاملة املاهرة وتسهيل منو تجمعات 
املنشآت الصغرية واملتوسطة املحلية.« 

يل يون، املدير العام لليونيدو

عات الصناعية  ويربط نهج املجمَّ  

الرفيقة بالبيئة املصانع أو املنشآت عىل 

أساس تدفقات املواد أو الطاقة لتشكيل 

توليفات صناعية تتقاسم املوارد وتتبادل 

املنتجات الثانوية، بحيث ميكن أن تصبح 

النفايات أو املنتجات الثانوية املتولِّدة 

عن مصنع ما مبثابة املواد الخام أو الطاقة 

ملصنع آخر. وخالل السنة قيد االستعراض، 

نفَّذت اليونيدو استعراضاً إجامليًّا للتجارب 

والخربات يف مجال تطوير وإنشاء وتشغيل 

عات الصناعية البيئية شمل 12 من  املجمَّ

االقتصادات النامية والناشئة.

عات الصناعية  وتنهض املجمَّ  

واملناطق االقتصادية بدور محوري 

يف تعزيز التنمية الشاملة للجميع 

م اليونيدو حاليًّا املشورة  واملستدامة. وتقدِّ

بشأن السياسات والتدريب ألصحاب 

املصلحة يف السنغال. ومن شأن إنشاء 

ع جديد مقرتح يف ديامنياديو،  مجمَّ

عىل مقربة من العاصمة داكار، أن 

يوفِّر فرص العمل للرجال والنساء وأن 

ن مرافق ملعالجة النفايات السائلة  يتضمَّ

عات العلمية  والصلبة. وكان دور املجمَّ

والصناعية والتكنولوجية يف تعزيز التنمية 

الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة 

يف أوروبا وآسيا الوسطى محور مؤمتر 

نظَّمته اليونيدو يف ليوبليانا يف نيسان/

أبريل بالتعاون مع حكومة سلوفينيا. ويف 

أعقاب املؤمتر، تعهَّدت حكومة رومانيا 

بتمويل املؤمتر اإلقليمي الثالث بشأن دور 

عات الصناعية،  الجيل الجديد من املجمَّ

املقرَّر عقده يف بوخارست يف أواخر عام 

2015. وُعقد يف فيينا يف أيار/مايو اجتامع 

لفريق من الخرباء حول موضوع االبتكار 

عات البيئية، نظَّمته اليونيدو  البيئي واملجمَّ

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. ومن بني 

عات  املوضوعات التي نوقشت دور املجمَّ

الصناعية البيئية فيام يتعلق بالكفاءة 

ومزيد من النظافة يف إنتاج  املوارد ودور 

التكنولوجيا يف عملية االبتكار البيئي. 

ونظَّمت اليونيدو، بالتعاون مع املفوَّضية 

صة خالل  األوروبية، جلسة جانبية مخصَّ

األسبوع األخرض عام 2014، الذي انعقد 

يف بروكسل يف حزيران/يونيه، تناولت 

عات الصناعية البيئية. وجمعت  املجمَّ

الجلسة لجنة من الخرباء ملناقشة إمكانية 

وضع نهج دائري إزاء الصناعة التحويلية 

يتَّسم بكفاءة استخدام املوارد. وأبرزت 

عة من دراسات  الجلسة مجموعة متنوِّ

الحالة العاملية ونُُهج اإلدارة والنامذج 

االقتصادية التي برهنت عىل 

سعة نطاق الفرص املتاحة 

لواضعي السياسات واملامرسني 

عات  يف مجال تطوير املجمَّ

الصناعية البيئية وترسيع عملية 

التكافل الصناعي.

وهناك مرشوع جديد   

بقيمة 53 مليون دوالر يف 

فييت نام، بتمويل من مرفق 

البيئة العاملية وأمانة الدولة 

للشؤون االقتصادية يف سويرسا، 

سوف يساعد عىل تحويل املناطق 

عات صناعية  االقتصادية يف البالد إىل مجمَّ

بيئية متاشياً مع التزام فييت نام بالتنمية 

الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. 

وعىل مدى ثالث سنوات، سوف تُدخل 

اليونيدو تكنولوجيات جديدة وأساليب 

إنتاج أنظف من شأنها تشجيع اإلدارة 

الصحيحة للمواد الكيميائية يف املناطق 

الصناعية مامَّ يؤدِّي إىل تخفيض يف 

ر أن  انبعاثات غازات الدفيئة من املقدَّ

يبلغ 000 182 طن سنويًّا. ومن شأن 

املرشوع أيضاً أن يحدَّ من كمية مياه 

الرصف الصحي مبقدار ستة ماليني مرت 

مكعَّب يف السنة.

وتبحث اليونيدو حاليًّا يف مقرتح   

عات صناعية إقليمية  من أجل إنشاء مجمَّ

مبتكرة بيئيًّا ومناطق تنمية خاصة يف 

األرجنتني وباراغواي وبنام وبوليفيا )دولة-

دة القوميات( وبريو والسلفادور  املتعدِّ

وشييل وغواتيامال وفن زويال )جمهورية- 

البوليفارية( وكوستاريكا. وستفيد هذه 

املبادرة يف تعزيز القدرات الوطنية 

والتعاون اإلقليمي من أجل تحسني أداء 

عات الصناعية ومناطق التنمية  املجمَّ

الخاصة، وال سيام يف مجاالت إدارة املواد 

والطاقة وعمليات اإلنتاج.
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ة مرشوع يف مجهورية تن زانيا  وثمَّ  
املتحدة هيدف إىل حتسني األداء الصناعي 

التنافسية للمنشآت الصغرية  والقدرة 
هلا  التن زانية ومتهيد السبيل لتحوُّ واملتوسطة 

التدرجيي إىل منشآت أكرب. واعتمد املرشوع 
النهج الشبكي والتطويري لتعزيز اإلنتاجية 

والقدرة التنافسية لثامين منشآت صغرية 
لتجهيز الزيت يف إطار جتّمع دودوما 

للزيت الذي تدعمه اليونيدو. كام دعم 
تصميم وإنتاج معدات شبه التكرير ممَّا أدَّى 

إىل إنتاج نموذج أويل لشبه مصفاة.

الوفاء بالشروط 
املطلوبة

تنمية املهارات

بناًء عىل التجارب واخلربات التي أثبتت 
جدواها يف بناء القدرات يف جمال التجارة، 

تعمل اليونيدو حاليًّا عىل منهاج تدريب ي 
شامل من شأنه أن يساعد عىل بناء القدرات 

الوطنية يف جمال التجارة ومعايري اجلودة. 
وسوف يوفِّر املنهاج هنجًا مشرتكًا  لعنرص 
التدريب يف مشاريع التعاون التقني لدى 

اليونيدو من خالل املواد التدريبية املتوائمة. 
ة نامئط ترتاوح  وسيضمُّ املنهاج النهائي عدَّ

د األطراف  من ظهور النظام التجاري املتعدِّ
إىل القضايا الشمولية مثل تعميم املنظور 

اجلنساين يف البنية التحتية للجودة.

وهناك مرشوع جديد للتعاون   
التقني ُأطلق يف شباط/فرباير هيدف إىل 

زيادة القدرات التجارية يف إندونيسيا يف 
سالسل قيمة خمتارة ضمن قطاع مصائد 

األسامك. وتقوم اليونيدو بتنفيذ الربنامج، 
ومدته أربع سنوات، ويبلغ إمجايل ميزانيته 

هلا أمانة الدولة  4.5 ماليني دوالر متوِّ
للشؤون االقتصادية يف سويرسا. وسوف 
يقيم الربنامج حوارًا بني القطاعني العام 

واخلاص ويساعد املنشآت الصغرية 

واملتوسطة عىل حتسني جودة املنتجات 
وامتثاهلا للمعايري اإللزامية والطوعية 
املطلوبة يف األسواق الدولية. وسوف 
يعمل أيضًا عىل تصميم دورة بدرجة 

ز عىل اإلنتاجية واالبتكار يف  ماجستري تركِّ
قطاع مصائد األسامك، وإنشاء نظام تتبُّع 

ملنتجات األسامك وغريها من املنتجات 
البحرية يف سالسل قيمة خمتارة، وبناء 

قدرات نظام إصدار شهادات خلطط 
االستدامة، ودعم الصادرات اإلندونيسية 

من األسامك. وسوف هيتم املرشوع 
بالنساء وكذلك بأصحاب املصلحة من 

شني. واملهمَّ املستضعفني 

وهناك مرشوع جديد يف كولومبيا،   
أيضًا بتمويل من أمانة الدولة للشؤون 

االقتصادية يف سويرسا، من شأنه تسهيل 
اندماج البلد يف النظم التجارية اإلقليمية 

واملتعددة األطراف من خالل تعزيز 

ق  القدرات التجارية واألداء. وسوف يتحقَّ
ذلك جزئيًّا من خالل تدعيم البنية التحتية 

الوطنية للجودة. وسوف تعمل اليونيدو 
أيضًا عىل برنامج دعم رائد هيدف إىل 

حتسني قدرة قطاع مستحرضات التجميل 
عىل تلبية املعايري الدولية من حيث اجلودة 

واالستدامة، مع االهتامم بصفة خاصة 
نات الطبيعية.  باملنتجات املشتقة من املكوِّ
وسوف تساعد املنظمة عىل ترقية القدرة 

التقنية للهيئات التنظيمية املختلفة وسوف 
م البنية التحتية الوطنية للجودة عىل  تدعِّ

نات الطبيعية  امتداد سلسلة القيمة للمكوِّ
املستخدمة يف إنتاج مستحرضات التجميل.

وتساعد اليونيدو نيجرييا عىل   
استبانة الفجوات بني العرض والطلب 

عىل املهارات الصناعية وتويص باملجاالت 
املناسبة لالستثامر، ال سيام يف القطاعات 

الفرعية ذات األولوية يف خطة الثورة 

شّكل أصحاب بساتني التني يف جربة، تونس، تعاونية من شأهنا حتسني األداء 
وإمكانية الوصول إىل األسواق والظروف االجتماعية واالقتصادية لسلسلة 

ق املشروع  قيمة التني وكذلك اهلريسة والتني الشوكي )الصبَّار(. وقد حقَّ
الذي موَّلته أمانة الدولة للشؤون االقتصادية يف سويسرا بالفعل حتسنًا 

كبريًا يف اإلنتاجية والدخل.
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الصناعية الوطنية التي أطلقت حديثًا. 
م حتى اآلن دراسة  وتشمل خطوات التقدُّ

استقصائية لتحديد املهارات احلالية 
واملهارات املطلوبة. وجيري اإلعداد لتقييم 

منظامت تنمية املهارات ودراسة تتبُّع 
ة مبادرة أخرى ذاتية التمويل  جيني. وثمَّ اخلرِّ

يف نيجرييا تساعد عىل توفري املهارات 
األساسية الالزمة يف قطاعات صناعة 

اجللود ومنتجاهتا واملالبس واملنسوجات 
والسيارات والصلب والبرتوكيامويات 
وبناء املساكن. وسيقيم املرشوع آليات 

ات األداء  للتعاون والرصد ونظامًا ملؤرشِّ
ن من مواصلة اطالع  الصناعية ممَّا يمكِّ

واضعي السياسات وأصحاب املصلحة عىل 
التقدم املحرز عرب مراحل التنفيذ.

ويف نيسان/أبريل، نظَّمت اليونيدو   
يف وارسو دورة تدريبية إقليمية لبناء 

القدرات التجارية، حتت رعاية معهد 
تنمية القدرات التابع لليونيدو وبتمويل 

من وزارة االقتصاد البولندية. وحرض 
الدورة التدريبية ملدة أسبوع نحو 30 من 

اد التجارة  املسؤولني احلكوميني وروَّ
والصناعة وواضعي السياسات التجارية 
من املستوى املتوسط واملهنيني الضالعني 

يف إدارة اجلودة، من أذربيجان وأرمينيا 
وأوكرانيا وبيالروس ومجهورية مولدوفا 
وجورجيا، والتي سبقتها دورة من مخسة 

أسابيع عرب شبكة اإلنرتنت. وساعد خرباء 
وطنيون وإقليميون ودوليون يف تعريف 

ز النمو  املشاركني باالسرتاتيجيات التي تعزِّ
الة  االقتصادي من خالل وضع سياسات فعَّ

وكذلك تعزيز املؤسسات الوطنية لضامن 
مشاركتها الفعالة يف التجارة.

وتعمل وكالة الواليات املتحدة   
للتنمية الدولية مع جمموعة فولفو واليونيدو 

يف رشاكة بني القطاعني العام واخلاص 
لتشغيل أكاديمية للتدريب املهني يف 

املغرب عىل معدات البناء الثقيلة واملركبات 
التجارية والتي من شأهنا تعزيز النمو 

االقتصادي وعاملة الشباب واملساواة بني 
اجلنسني يف شامل وغرب أفريقيا. وسوف 

تنظِّم الدورات بالتعاون مع السلطات 
املحلية وسوف تساعد كل عام يف تدريب 

نحو 150 طالب وطالبة من السنغال 
وكوت ديفوار واملغرب )انظر الفصل 2(.

ضمان اجلودة

تساعد اليونيدو البلدان النامية والبلدان 
التي مترُّ اقتصاداهتا بمرحلة انتقالية عىل 

د من امتثال منتجاهتا للمعايري الدولية  التأكُّ
ومتطلبات تقييم املطابقة قبل دخوهلا 

األسواق العاملية. وتشمل حافظة مرشوع 
اليونيدو املعايري وإصدار الشهادات 

والقياس واالختبار واالعتامد. ومع أن 
الرتكيز كان يف املايض عىل تقييم املطابقة 

ومنهجيات التفتيش املتعلقة باملعايري 
الصادرة عن املنظمة الدولية للتوحيد 

القيايس، تعمل اليونيدو أيضًا عىل تطوير 
هنج مماثل لألنشطة املتعلقة بالتقنيات 

ن  الكهربائية واالتصاالت. وهذا يمكِّ
ق من مطابقة  البلدان النامية من التحقُّ

املنتجات يف هذه املجاالت ومن أهنا قادرة 
عىل املنافسة حمليًّا ودوليًّا عىل السواء.

وناقش اجتامع للخرباء يف فيينا يف   
يات  نيسان/أبريل سبل التغلُّب عىل التحدِّ

ال للمعيار الدويل   املرتبطة بالنرش الفعَّ
ISO 50001 )بشأن نظم إدارة الطاقة( 

مع إشارة خاصة إىل جماالت التصديق 
واالعتامد. وكان اهلدف من االجتامع هو 

االتفاق عىل هنج متَّسق إزاء املعايري وتقييم 
املطابقة يف جمال كفاءة استخدام الطاقة.

ب اليونيدو بالتعاون مع  وترحِّ  
املنظامت األخرى املعنية باملعايري الصناعية. 

وباإلضافة إىل التعاون الطويل األمد مع 
املنظمة الدولية للتوحيد القيايس )انظر 

الفصل 2(، تبقى اليونيدو أيضًا عىل اتصال 
وثيق مع املحفل الدويل العتامد هيئات 

إصدار شهادات النوعية وهيئة التعاون 
الدويل العتامد املختربات.

د االحتاد  ويف آب/أغسطس، تعهَّ  
األورويب بمبلغ 12 مليون يورو للمرحلة 

الالحقة من برنامج اجلودة يف غرب أفريقيا 
التي ستوفِّر املزيد من الدعم للمنطقة يف 

قة بشأن اجلودة  الة ومنسَّ إقامة بنية حتتية فعَّ
للدول اخلمس عرشة األعضاء يف اجلامعة 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا وموريتانيا. 
ن الوصول إىل خدمات اجلودة  وسيمكِّ

راً سياسة وطنية  اعتمدت نيجرييا مؤخَّ
جديدة للجودة من شأنها تعزيز القدرة 

التنافسية للسلع والخدمات يف البالد 
واملساعدة يف تحقيق أهداف مرشوع البنية 
التحتية الوطنية للجودة الذي ميوِّله االتحاد 

ذه حاليًّا اليونيدو لتحسني  األورويب وتنفِّ
التجارة والتصنيع يف نيجرييا.

كوفئ نجاح اليونيدو يف توفري الدعم 
الة يف نيجرييا يف  لسياسة معايري وجودة فعَّ

آذار/مارس بافتتاح مكتب البنية التحتية 
الوطنية للجودة يف البالد، بحضور املدير 

العام وكذلك املسؤولني يف الحكومة 
االتحادية وممثِّلني عن بعثة االتحاد 

األورويب يف نيجرييا.
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رة من التنافس بنجاح يف  الرشكات املصدِّ
األسواق الدولية بينام يتمتَّع املستهلكون 

بحامية أفضل. وسوف يعمل املرشوع، 
حتت مظلَّة برنامج تنمية القطاع اخلاص 

يف صندوق التنمية األورويب، عىل مواءمة 
السياسات الوطنية للجودة مع السياسات 

اإلقليمية؛ وإقامة نظام توحيد قيايس إقليمي 
ونظام اعتامد إقليمي؛ وتعزيز ثقافة اجلودة 

يف القطاع اخلاص. وهناك مرشوع مماثل 
له االحتاد األورويب يف أفريقيا الوسطى  يموِّ

لدعم التكامل التجاري واالقتصادي يشمل 
تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية 

الكونغو الديمقراطية وسان تومي وبرينسيبي 
وغابون وغينيا االستوائية والكامريون 

والكونغو. وهيدف هذا الربنامج إىل تعزيز 
مؤسسات ومنظامت البنية التحتية اإلقليمية 

والوطنية للجودة؛ وتعزيز التنسيق والتعاون؛ 
وتدريب اخلرباء اإلقليميني والوطنيني؛ 

وتبادل »قصص نجاح« عىل املستويني 
اإلقليمي والوطني عىل حد سواء.

و أقيم احتفال يف ترشين الثاين/نوفمرب   
يف الربازيل بمناسبة بداية مرشوع لتقييم 

أثر اعتامد نظام إدارة اجلودة ISO 9001 يف 
الربازيل. ويشمل املرشوع الذي يدوم سنة 
واحدة التعاون املبارش بني اليونيدو وهيئة 
اعتامد وطنية يف الربازيل، Inmetro. وهو 
يضمُّ املنظامت الرئيسية الضالعة يف وضع 
 ،ISO 9001 وتنفيذ وتقييم املعيار الدويل

يف الربازيل وعىل الصعيد الدويل. وقامت 
اليونيدو، بالتعاون مع املنظمة الدولية 

للتوحيد القيايس واملحفل الدويل العتامد 
هيئات إصدار شهادات النوعية، بتنفيذ 

مشاريع مماثلة يف عدد من البلدان اآلسيوية 
النامية، بام فيها الصني.

وكجزء من مرشوع »التنافس مع   
ضامن اجلودة«، ساعدت اليونيدو موزامبيق 

لتقديم خمطَّط اجلوائز اخلاص هبا حيث 
حيصل الفائزون عىل االعرتاف العلني 

لون  والرؤية بفضل جودة عملهم ويتأهَّ
للمنافسة عىل اجلوائز اإلقليمية التي 

مها اجلامعة اإلنامئية للجنوب األفريقي.  تقدِّ

وبفضل الدعم املايل من االحتاد األورويب 
وحكومة النمسا، يسعى مرشوع »التنافس 

مع ضامن اجلودة« إىل النهوض بمستوى 
التنمية والقدرة التنافسية لرشكات القطاع 

اخلاص يف موزامبيق. وأقيم حفل توزيع 
اجلوائز الثاين يف مابوتو يف آب/أغسطس.

 التوحيد القياسي 
وعلم القياس

تعزيز مكتب  م يف  التقدُّ استمر إحراز 
واملقاييس يف هايتي. واملرشوع  املعايري 
نة لربنامج أكرب  املكوِّ العنارص  هو أحد 
له االحتاد األورويب  القدرات يموِّ لبناء 

التجارة والصناعة يف  لتمكني وزارة 
هايتي من أداء دور رئييس يف تصميم وتنفيذ 

سياسات واسرتاتيجيات جتارية ووضع 
سياسة وطنية للجودة. وشملت األنشطة 

خالل العام اعتامد احلكومة لسياسة وطنية 
للجودة وصوغ اإلطار القانوين الالحق 

وبناء القدرات يف إطار هيئة وطنية جديدة 

للمعايري حيث أنشئت جلان التوحيد 
القيايس األوىل. وأدخلت نظم إدارة اجلودة 

عىل أساس جتريب ي يف عرش منشآت وستة 
خمتربات للفحص. وأثار املرشوع أيضًا وعي 

املستهلك يف جماالت القياس والتوحيد 
القيايس وإصدار الشهادات واجلودة.

وقبل مخس سنوات، رشعت اليونيدو،   
بالرشاكة مع الوكالة النروجيية للتعاون 

اإلنامئي ونظام املقاييس األفريقي، يف 
مرشوع لدعم املقاييس يف أفريقيا وحتقيق 

االعرتاف الدويل لربامج املقاييس من معاهد 
املقاييس األفريقية. ومن خالل تعزيز نظام 

ن املرشوع من وضع  املقاييس األفريقي، متكَّ
هذا النظام باعتباره منظمة البنية التحتية 
الرائدة للجودة يف القارة. وكان من أبرز 

معامل املرحلة الثانية من املرشوع التي بدأت 
يف عام 2013 دورة ملدة عرشة أيام بشأن 

نظرية وممارسة املقاييس القانونية، ُعقدت يف 
احلاممات، تونس، يف ترشين األول/أكتوبر. 

كام ُعقدت حلقة عمل بشأن التوحيد 
القيايس وضامن اجلودة واالعتامد واملقاييس 

البنية التحتية للجودة يف املنطقة العربية

اسرتاتيجية  وتنفيذ  تنقيح  العمل يف  انتهى 
للجودة  التحتية  للبنية  عربية  إقليمية 

يف نهاية العام. وركَّز املرشوع الذي 
دام ثالث سنوات، بتمويل من الوكالة 
السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل، عىل 

للتنمية  العربية  املنظمة  دور  تعزيز 
إقليمي  تنسيق  كإطار  والتعدين  الصناعية 

التعاون العريب  لالعتامد. ودخل مركز 
لالعتامد الذي أنشئ حديثاً، وهو يضم 
17 بلداً عضواً، اآلن حيز التشغيل وهو 
معرتف به دوليًّا. وأجرى املركز الجديد، 

خالل العام، ثالثة تقييامت عىل يد 
األقران ونظَّم مؤمتره الدويل األول بشأن 

االعتامد يف املنطقة كام نظَّم حلقات 
أفضل  لتبادل  تدريبية واجتامعات  عمل 
املامرسات. وصيغت برامج قُطرية لكل 
واليمن.  وليبيا وموريتانيا  السودان  من 

كام وضع املرشوع منيطة مبتكرة بشأن 
املهنية من  الرشيد واملامرسات  الحكم 

وأنشطة  إقليمية  توجيهية  مبادئ  خالل 
لبناء القدرات. وإذ يستهدف املرشوع 

يف املقام األول البلدان النامية وأقل 
ا، فهو مثال جيد للتعاون بني  البلدان منوًّ

اإلقليمي. ويف  الجنوب والتكامل  بلدان 
لكل  التنفيذي  الرئيس  أيار/مايو، وقّع 

للتنمية  العربية  واملنظمة  اليونيدو  من 
بقيمة  برنامجاً  والتعدين  الصناعية 

7 ماليني دوالر بعنوان »تعزيز القدرات 
التجارية اإلقليمية يف الغذاء من خالل 
املطابقة  لتقييم  متوامئة  إقليمية  نظم 

وسالمة األغذية« سيتمُّ متويله أيضاً من 
اإلمنايئ  للتعاون  السويدية  الوكالة  جانب 
املناقشات ملرحلة  الدويل. وتجري حاليًّا 

متابعة سوف تبدأ يف عام 2015.
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له  يف بالنتري، مالوي، كجزء من مرشوع يموِّ
االحتاد األورويب لتعزيز مجعية خمتربات 

أ من البنية التحتية  مالوي كجزء ال يتجزَّ
للجودة يف البالد. وُعقدت حلقة العمل هذه 

خالل املؤمتر العام األول جلمعية املختربات 
يف كانون األول/ديسمرب.

السياسات والبحوث 
واإلحصاءات

ساعدت أنشطة البحوث التي تقوم هبا 
اليونيدو، عىل مدى السنوات القليلة 
املاضية، يف التعرف عىل األنامط التي 

تتبعها الدول وهي تزداد ثراء، من حيث 
بنية االقتصاد. وال تقترص البحوث اجلادة 
عىل متكني املنظمة من إقامة رشاكات قوية 

داخل أوساط البحوث العاملية فحسب وإنام 
نها أيضًا من تقديم املشورة القّيمة بشأن  متكِّ

السياسات إىل الدول األعضاء. وُيعزى قدر 
كبري من نجاح أنشطة البحوث التي تقوم 

هبا اليونيدو إىل قاعدة البيانات الواسعة من 
دها. اإلحصاءات الصناعية التي تتعهَّ

البحوث

تقرير  لليونيدو،  الرئييس  املنشور  صدر 
التنمية الصناعية لعام 2013، يف إطار 

أحداث إقليمية يف عدد من البلدان 
خالل العام، يف مرص والنمسا يف كانون 

الثاين/يناير، ويف اململكة املتحدة يف 
شباط/فرباير، ويف مجهورية كوريا واهلند 

املتحدة األمريكية واليابان  والواليات 
)يف مقر األمم املتحدة( يف آذار/مارس، 
ويف الفلبني وفييت نام يف نيسان/أبريل، 

ويف جنوب أفريقيا والصني يف أيار/مايو. 
السياسات  التقرير واضعي  واستهدف 

التنمية واجلمهور  والعاملني يف جمال 
عامة. وبدأت اليونيدو يف نفس الوقت 

العمل عىل اإلصدار التايل من تقرير 

كان من أبرز معامل املرحلة الثانية من مشروع ‘نظام املقاييس األفريقي’ 
 دورة عن نظرية وممارسة املقاييس القانونية عقدت يف محامات، 

تونس، يف تشرين األول/أكتوبر. وقام ستة عشر من خرباء علم القياس 
 القانوني، من منظمات دولية ومؤسسات للمقاييس، بتدريب 85 طالبًا 

من 37 بلدًا.

جودة النب

عدد سكان بوروندي ينوف عن 9 ماليني 

نسمة، وهي ال تستطيع أن تنافس منتجي 

ري الكميات األكرب من النب. ولكن  ومصدِّ

النب الفاخر – النب ذو النكهة األفضل 

الذي يتم إنتاجه يف مناخات خاصة – هو 

مجال تتمتَّع فيه بوروندي مبيزة تنافسية. 

ففي عام 2012، أطلقت اليونيدو مرشوعاً 

بتمويل من الوكالة الرنويجية للتعاون 

ز لألخذ  اإلمنايئ واإلطار املتكامل املعزَّ

مبعايري الجودة الدولية وتعزيز املؤسسات 

املحلية العتامد منتجي النب املحليني لبيع 

النب يف جميع أنحاء العامل. وتشمل نتائج 

منتصف مرحلة التنفيذ إنشاء اتحادين: 

 )BUCOCO( اتحاد بوروندي الخاص للنب

وتعاونيات منتجي النب، املعروفة باسم 

ى التدريب 79 مفتِّشاً  COCOCA. وتلقَّ

)تقييم املطابقة( و77 تقنيًّا )الفحص 

واملعايرة( و13 خبرياً وطنيًّا )سالمة 

األغذية( و110 مديرين تنفيذيني لوحدات 

التجهيز )الجودة وسالمة األغذية(؛ وأحيط 

تنفيذيًّا بجوانب التوحيد  علاًم 114 مديراً 

ز املرشوع نظام  القيايس والتنظيم. وعزَّ

الجودة الوطني يف بوروندي وُحسن 

القدرة التنافسية لصادرات سالسل 

القيمة املستهَدفة من خالل تطوير 

الدولية.  الجودة واالمتثال للمعايري  ثقافة 

وباإلضافة إىل النب، استهدف املرشوع 

منتجات أخرى مثل ‘فاكهة زهرة اآلالم’ 

الني  والخرضوات. وأطلع أيضاً 17 من النحَّ

عىل نهج االتحاد.
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التنمية الصناعية الذي سينرش يف هناية 
كات  عام 2015. وانطالقًا من حتليل حمرِّ

التغيري اهليكيل املستكشفة يف تقرير 2013، 
التكنولوجيا   2015 يتناول تقرير  سوف 

الصناعية  التنمية  واالبتكار ضمن مفهوم 
واملستدامة. للجميع  الشاملة 

وبالتعاون مع املؤسسة العاملية للنمو   
األخرض، استهلَّت اليونيدو يف عام 2013 
مرشوع بحوث مشرتك لدراسة العالقة بني 
االستثامر الصناعي األخرض وتوليد فرص 
العمل. وأدَّى ذلك إىل إعداد تقرير ‘النمو 

األخرض العاملي: االستثامرات الصناعية 
النظيفة الطاقة وتوسيع فرص العمل’ الذي 
يوثِّق األساليب التي يمكن هبا الستثامرات 
ز العاملة عىل الصعيد  النمو األخرض أن حتفِّ

العاملي ومحاية البيئة، ورفيق هذا التقرير 
‘النمو األخرض العاملي: االستثامرات 

الصناعية النظيفة الطاقة وتوسيع فرص 
العمل - جتارب الربازيل وأملانيا وإندونيسيا 

ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا ’، الذي 
ز عىل جتارب مخسة بلدان يف مناطق  يركِّ

خمتلفة ومستويات دخل خمتلفة. ومن املتوقَّع 
صدور كال التقريرين يف الربع األول من 

عام 2015.

وبناًء عىل منهجية تقييم مبتكرة   
ُوضعت بالتعاون مع جامعة األمم املتحدة 

يف ماسرتخيت، نرشت اليونيدو تقريرًا يف 
‘اسرتاتيجية  الثاين/يناير بعنوان  كانون 

التكنولوجيا اخلرضاء والصناعة  انتشار 
ز عىل صناعة  اخلرضاء يف أفريقيا ’ يركِّ

ة  َرة والكسافا يف كينيا ونيجرييا. وثمَّ الذُّ
منشور آخر عن التكنولوجيا اخلرضاء 

ُأعد خالل السنة وهو اإلصدار الثالث يف 
سلسلة عن مستقبل الصناعة التحويلية 

الناشئة  ‘التكنولوجيا اخلرضاء  بعنوان 
لقطاع الصناعة التحويلية ’ بالتعاون مع 

منظمة البحوث األملانية ومعهد فراوهنوفر. 
وجيري حاليًّا إعداد دليل للمامرس يف 

ن أدوات  السياسة الصناعية اخلرضاء يتضمَّ
ترشد املسؤولني احلكوميني عرب خمتلف 
التشخيص والتصميم والتنفيذ  مراحل 

والتقييم. ويمثل الدليل، الذي سينرش يف 
عام 2015، جهدًا تعاونيًّا من جانب معهد 

األمم املتحدة للتدريب والبحث وبرنامج 
األمم املتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية 

واليونيدو حتت مظلَّة الرشاكة للعمل من 
ل األوراق  أجل اقتصاد أخرض. وقد تشكِّ

األساسية ذات الصلة جزءًا من منشور 
يتناول السياسات الصناعية اخلرضاء 

سوف يشارك يف حتريره برنامج األمم 
املتحدة للبيئة ومنظمة العمل الدولية 

اليونيدو، بوصفها  واليونيدو. وتسهم 
عضوًا يف الرشاكة للعمل من أجل اقتصاد 

أخرض، يف دورات التعلُّم اإللكرتوين يف 
موضوع االقتصاد األخرض التي يديرها 

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث من 
خالل تسيري منتدى »ختضري القطاعات 

الرئيسية«. االقتصادية 

وتواصل اليونيدو حتليل أنامط   
التصنيع يف مستوى من التفصيل مل يسبق 

نت املنظمة، باالعتامد عىل  له مثيل. وقد متكَّ
قاعدة البيانات الواسعة بشأن القيمة املضافة 

للصناعة التحويلية والعاملة والصادرات، 
من حتديد أنامط أكثر من 150 قطاعًا خمتلفًا 

من قطاعات الصناعة التحويلية.

وتعمل اليونيدو مع معهد التنمية   
الوطني يف جامعة بيجني عىل إعداد إضافٍة 

إىل جمموعة أدوات اليونيدو من شأهنا 
أن تساعد البلدان املستفيدة عىل ترسيع 

معدل التنمية الصناعية الشاملة للجميع 
واملستدامة. واإلطار هو وسيلة جديدة 
وفعالة لتحديد الصناعات التي تنطوي 

عىل إمكانات النمو بحيث يمكنها، حاملا 
يتمُّ حل قضايا التنسيق والعوامل اخلارجية 

وإنشاء الصناعات اجلديدة، أن تصبح 
برسعة قادرة عىل املنافسة دوليًّا. وقد وقع 
اخليار عىل إثيوبيا والسنغال بمثابة بلدين 

رائدين للمرشوع، وهو أحد عنارص برنامج 
الرشاكات القطرية يف هذين البلدين، 

تشارك يف متويله حكومة الصني )انظر 
الفصل 1(.

وبناًء عىل دعوة من مبادرة حوار   
السياسات، وهي منظمة ال تبتغي الربح 

مقرها يف جامعة كولومبيا يف الواليات 
مت اليونيدو نتائج  املتحدة األمريكية، قدَّ

لت إليها بشأن األسس  البحوث التي توصَّ
النظرية واآلثار العملية املرتتِّبة عىل التغيري 

اهليكيل فيها وهنج التشخيص الصناعي 
إىل فريق من اخلرباء املرموقني يف جمال 

التنمية الصناعية وكذلك لطلبة الدراسات 
العليا يف جامعة بيجني وجامعة سيتي 

يف نيويورك.

املشورة يف جمال السياسات

مرة أخرى شهدت السنة قيد االستعراض 
زيادة الطلب من جانب الدول األعضاء، 
ا والبلدان ذات  وال سيام أقل البلدان نموًّ

الدخل املنخفض، عىل اخلدمات االستشارية 
مها اليونيدو يف جمال السياسات.  التي تقدِّ

وتقديم املشورة بشأن السياسات هو أيضًا 
عنرص حاسم يف برنامج الرشاكات الُقطرية 

اجلديد الذي بدأ يف عام 2014 بإطالق 
برناجمني رائدين يف إثيوبيا والسنغال.

م خالل العام يف مرشوع  واستمر التقدُّ  
لتعزيز التعاون يف جمال العلوم والتكنولوجيا 

واالبتكار بني الدول اجلزرية يف جنوب 
املحيط اهلادئ واالحتاد األورويب. ويف 

إطار شبكة أوروبا للعلوم والتكنولوجيا 
لة من االحتاد األورويب،  واالبتكار املموَّ

كان دور اليونيدو هو تصميم استقصاءات 
االبتكار للبلدان يف املنطقة كخطوة أوىل 

نحو حتديد أدوات السياسات - الرضائب 
واالستثامر والتجارة والتدريب والبحث 
والتنمية ومحاية امللكية الفكرية واملعايري 

وخدمات االشرتاء العامة  - التي من شأهنا 
تعزيز االبتكار الصناعي فيها. وستكون 

مشاركة اليونيدو يف الشبكة بمثابة األساس 
إلعداد تقرير التنمية الصناعية لعام 2015 

)انظر أعاله(.
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هلا االحتاد  وهتدف مبادرة أخرى، يموِّ  
األورويب وتشارك فيها اليونيدو حاليًّا، 

إىل تعزيز االقتصاد يف الكامريون عن 
طريق إنشاء مرصد للتنافسية وبناء قدرات 

املسؤولني املحليني عىل استخدامه لرصد 
القدرة التنافسية الصناعية يف البالد. وهيدف 

املرصد إىل َمرَكزة وحتليل ونرش املعلومات 
اإلحصائية املتعلقة بأداء القطاع الصناعي 

والعوامل اهليكلية هلذا األداء. وتمَّ أيضًا 
تنفيذ أنشطة عىل نفس املنوال يف كولومبيا، 

بتمويل من صندوق اليونيدو االستئامين 
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 

ويف مجهورية تن زانيا املتحدة، كجزء من 
برنامج توحيد األداء. ونحو هناية العام، تمَّ 
أيضًا تأمني التمويل ملرشوع تقديم املشورة 

بشأن السياسات يف ميانامر، حيث سيتمُّ 
نات بناء القدرات واملشورة  تنفيذ مكوِّ

االسرتاتيجية يف عام 2015.

وشاركت اليونيدو، عىل امتداد السنة،   
عىل نحو متزايد يف صوغ السياسات، 

وال سيام يف أفريقيا. وشملت هذه املشاركة 
مساعدة االحتاد اجلمركي للجنوب األفريقي 
عىل وضع الصيغة النهائية لسياسته الصناعية 

اإلقليمية. وبناًء عىل طلب من مجاعة رشق 
ا  أفريقيا، صاغت اليونيدو مرشوعًا استشاريًّ

يف جمال السياسات من شأنه دعم تنفيذ 
اسرتاتيجية التصنيع لدى اجلامعة للفرتة 

ة مرشوع آخر لتقديم  2012-2032. وثمَّ
املشورة بشأن السياسات، يستهدف اجلامعة 

االقتصادية لدول وسط أفريقيا، وافق 
عليه االحتاد األورويب وسيبدأ تنفيذه يف 

عام 2015.

ا أن السياسات  ومن املعروف جدًّ  
الصناعية يصعب تقييمها، وليس ذلك ألن 

األهداف التي تسعى إىل حتقيقها طويلة 
األجل بطبيعتها فحسب وإنام ألهنا نادرًا 
يًّا أيضًا. ويف ضوء اخلربة  ما ُيعربَّ عنها كمِّ

الواسعة يف قياس األداء الصناعي التنافيس 
يف البلدان، عملت اليونيدو مع وزارة 

التجارة والصناعة يف جنوب أفريقيا عىل 
وضع منهجية مبتكرة ال تقترص عىل تقييم 

النتائج فحسب ولكنها تشمل أيضًا تقييم 
تأثري واحدة من أهمِّ خطط احلوافز يف 

جنوب أفريقيا لتحديث قطاع الصناعات 
التحويلية. وقد ضمَّ هذا النهج برنامج 

اليونيدو لالستخبارات االسرتاتيجية 
الصناعية واحلوكمة وتقييم األثر باستخدام 
دة. ولسوف يستدعي  أدوات سياسات حمدَّ

ع مقرتح للرشاكة لتشمل وزارة  توسُّ
اخلزانة تقييم التامسك الداخيل خلطة عمل 

السياسات الصناعية للفرتة 2016-2013.

وعملت اليونيدو مع وكالة التعاون   
اإلنامئي األملانية يف وضع جمموعة األدوات 

الالزمة للتشخيص الصناعي التي توفِّر 
للبلدان النامية فرصة الوصول إىل طائفة 

نها  واسعة من أدوات التشخيص التي متكِّ
من وضع اسرتاتيجياهتا اخلاصة هبا للحدِّ 

ق من سالمة  من الفقر. وبعد التحقُّ
األدوات سيتمُّ اختبارها مع املستعملني 
الفعليني يف أفريقيا وجنوب رشق آسيا 

يف أوائل عام 2015. ومضت رشاكة 
بني مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
واليونيدو ومركز التنمية ملنظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي خطوة 
نحو األمام خالل العام بإضفاء الطابع 

املؤسيس عىل عمليات استعراض سياسات 
حتويل اإلنتاج. وتوفِّر املبادرة للدول 

األعضاء إطارًا توجيهيًّا لتحديد اخليارات 
واالستجابات من حيث السياسات العامة 
لدعم التحول اهليكيل واالرتقاء به، استنادًا 

إىل تقييم مقارن ملا لدهيا من األصول 
وإمكانات االرتقاء واألولويات.

وُنرش يف ترشين الثاين/نوفمرب تقريٌر   
عن االجتاهات العاملية للصناعات التحويلية 

من منظور سالسل القيمة. وكان هذا 
التقرير حصيلة تعاون بني اليونيدو وشبكة 
جمالس اخلطة العاملية يف املنتدى االقتصادي 

العاملي، وهي أهمُّ شبكة معارف مشرتكة 
سة لتحفيز  بني التخصصات يف العامل مكرَّ

التفكري اإلبداعي بشأن القضايا العاملية 
احلرجة واملناطق والصناعات. وباإلضافة 

إىل العمل التحلييل املشرتك، تعتزم اليونيدو 

 اإلحصاءات اليت تتناول 
املوارد الطبيعية

اإلحصاءات  اليونيدو،  منشور  يشمل 

الذي  للتعدين واملرافق 2014،  العاملية 

العاملية  يصدر كل سنتني، اإلحصاءات 

والكهرباء  واملحاجر  التعدين  بشأن 

الهواء، فضاًل  والغاز والبخار وتكييف 

عن إمدادات املياه والرصف الصحي 

رت مساهمة هذه  وإدارة النفايات. وُقدِّ

العاملي  االقتصاد  القطاعات مجتمعة يف 

ى االستنفاد  بنحو 5.6 يف املائة. وبينام أدَّ

تقليص  إىل  املعدنية  للموارد  التدريجي 

املعدنية  املنتجات  النمو يف  إمكانات 

يف العديد من البلدان، ما زال التعدين 

يان دوراً مهيمناً يف  واستغالل املحاجر يؤدِّ

ت  عدد كبري من االقتصادات النامية. وأدَّ

اليونيدو يف تجميع اإلحصاءات  تجربة 

عن التعدين واملرافق إىل مشاركتها يف 

باإلحصاءات  املعنية  باتار  مجموعة أوالن 

املوارد  القامئة عىل  لالقتصادات  بالنسبة 

الطبيعية، والتي أنشئت يف عام 2012 من 

بناًء  املتحدة  اللجنة اإلحصائية لألمم  قبل 

عىل مبادرة من أسرتاليا ومنغوليا. وتعمل 

مجموعة أوالن باتار عىل وضع منهجيات 

االقتصادية،  األنشطة  أثر  لقياس  إحصائية 

التي  املحاجر،  التعدين واستغالل  مثل 

تعتمد عىل املوارد الطبيعية. ويف آب/

اجتامع  اليونيدو  استضافت  أغسطس، 

تبادل خرباء  الثالث حيث  املجموعة 

الوطنية والوكاالت  من مكاتب اإلحصاء 

الدولية املعارف والخربات يف مجال 

واتَّفقوا عىل  الُقطرية  والحاالت  املنهجية 

الرئيسية لوضع كتيِّب وكذلك عىل  املعامل 

خطة العمل لعام 2015.
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وجملس اخلطة العاملية بشأن مستقبل 
الصناعات التحويلية، بدعم من اإلمارات 
العربية املتحدة، الدعوة إىل انعقاد أول قمة 

ى  عاملية للصناعة التحويلية والتصنيع تتصدَّ
يات الكربى االقتصادية واالجتامعية  للتحدِّ

يات السياسة  والتكنولوجية والبيئية وحتدِّ
العامة التي ستواجهها الصناعة التحويلية 

يف السنوات املقبلة.

اإلحصاءات الصناعية

تتوىلَّ اليونيدو، يف إطار أرسة األمم 
املتحدة، مسؤولية اإلحصاءات الصناعية 

العاملية. وتعمل، بالتعاون مع منظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

مة سواء  عىل جتميع البيانات املتوالفة واملعمَّ
يف شكل مطبوع أم إلكرتونيًّا. وتشمل 

املنتجات اإلحصائية املطبوعة الصادرة 
خالل السنة الطبعة العرشين من منشور 

املنظمة اإلحصائي الرائد، احلولية الدولية 
لإلحصاءات الصناعية 2014 )انظر 
التذييل الم(. وهبذه املناسبة، نظَّمت 

اليونيدو حلقة دراسية دولية يف حزيران/
يونيه يف فيينا ملمثِّيل مكاتب اإلحصاء 

الوطنية والوكاالت الدولية املتعاونة مع 
اليونيدو يف شؤون اإلحصاءات. وناقش 

املشاركون األولويات والتحديات اجلديدة، 
وخاصة تلك التي تتعلق بقياس الشمول 

االجتامعي واالستدامة البيئية للتنمية 
الصناعية. كام حرض الندوة ممثِّل من دار 

النرش إدوارد إلغار، النارش املشارك يف نرش 
احلولية. وتصف طبعة عام 2014 اجتاهات 

النمو العاملية للصناعات التحويلية يف 
خمتلف املناطق وتلفت االنتباه إىل الفجوة 

التكنولوجية املتزايدة بني اقتصادات الدول 
ا. الصناعية واقتصادات أقل البلدان نموًّ

ا يف  وكانت اليونيدو رشيكًا مركزيًّ  
العاملية املتعلقة باإلحصاءات  األنشطة 

داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها عىل 
حدٍّ سواء. وواصلت اليونيدو جهودها 

خالل العام لتقديم املراجعة الرابعة 
الصناعي. للتصنيف  الدولية  للمعايري 

ن حتديث عام 2014 ملؤرشِّ  وتضمَّ  
قياس األداء الصناعي التنافيس الوارد يف 

التقرير بعنوان ‘مستقبل الصناعة التحويلية: 
القدرات الدافعة، االستثامرات التمكينية’ 

بيانات شملت 142 بلدًا مقارنة بـ135 بلدًا 
يف الطبعة السابقة. وتوفِّر التقارير الفصلية 

ها املنظمة عن الصناعة  املرموقة التي تعدُّ
التحويلية العاملية معلومات موثوقة ألوساط 
األعامل الدولية عن احلالة الراهنة لالقتصاد 

لًة بحسب قطاع الصناعة  العاملي مفصَّ
التحويلية واملنطقة. وبيَّنت هذه التقارير 

أن نمو قطاع الصناعات التحويلية العاملي 
ن بشكل ملحوظ يف الربع األول  قد حتسَّ
من عام 2014، عىل الرغم من أنه واجه 

يف منتصف العام تباطؤًا آخر وسط القيود 
االقتصادية التي فرضتها االقتصادات 

األوروبية الكربى. ويف الربع الثاين من عام 
2014، انخفض نمو قطاع الصناعات 

التحويلية العاملي إىل 3.3 يف املائة، ممَّا أعاق 
عملية االنتعاش يف أوروبا.

ا يف تعميم  رًا هامًّ وشهد العام تطوُّ  
قواعد البيانات اإلحصائية لليونيدو مبارشة 

 http://stat.unido.org/ عىل شبكة الويب
لني. وقد  وهي متاحة للمستعملني املسجَّ

أدَّى ذلك إىل زيادة كبرية يف عدد املشرتكني 
ومستعميل البيانات بانتظام وإىل خفض 

التكاليف املرتبطة بنرش البيانات عىل 
أقراص CD-Rom مع زيادة اإليرادات من 

املبيعات اإللكرتونية. ورغم ذلك، ما زالت 
م قواعد البيانات عىل أقراص  اليونيدو تقدِّ
CD-Rom بناًء عىل طلب من املكتبات أو 

املامرسني األفراد، وخاصة للمستعملني 
الذين ال يتوفَّر هلم االتصال املوثوق 

باإلنرتنت أو يكون بطيئًا.

وكام كان احلال يف املايض، عملت   
اليونيدو بشكل وثيق مع مكاتب اإلحصاء 

الوطنية وكذلك مع ُشَعب اإلحصاء 
يف وزارات الصناعة يف خمتلف البلدان. 

وقبلت اليونيدو دعوات خالل السنة 
لزيارة مكاتب اإلحصاء الوطنية يف 

االحتاد الرويس واألرجنتني وأنغوال 
ومجهورية الو الديمقراطية الشعبية 

وُعامن وكازاخستان ومنغوليا، حيث 
مت املشورة أو ساعدت يف صوغ أو  قدَّ

رصد املرشوعات املتعلقة باإلحصاءات 
الصناعية. ويف سياق تنفيذ مرشوع إقليمي 

يف البلدان األعضاء يف كومنولث الدول 
املستقلة، نظَّمت اليونيدو حلقة دراسية 

يف أيار/مايو يف سانت بطرسربغ، االحتاد 
الرويس، تناولت أرقام مؤرشِّ اإلنتاج 

الصناعي. وُعقدت ندوة أخرى يف فيينا يف 
الثاين/نوفمرب تناولت استبيانات  ترشين 
االستقصاءات الصناعية. ومتَّت املوافقة 

عىل متويل للمشاريع اجلديدة يف مجهورية 
الو الديمقراطية الشعبية وغابون، كام 

متَّت املوافقة عىل متديد مرشوع يف مجهورية 
تن زانيا املتحدة. وانتهت مرحلة املساعدة 
التحضريية ملرشوع إحصاءات املنشآت 

يف نيبال، فضاًل عن تقرير يستند إىل تعداد 
التحويلية.  العهد للصناعات  حديث 

وساهم عدد من حلقات العمل اإلقليمية 
واالتصاالت املبارشة مع مكاتب اإلحصاء 
الوطنية يف التنفيذ املنهجي للمعايري الدولية 
ة مرشوع جار  لإلحصاءات الصناعية. وثمَّ

يف ُعامن مرشف عىل االنتهاء.

وباإلضافة إىل املنتجات اإلحصائية   
نت منشورات  املذكورة أعاله، تضمَّ

اليونيدو خالل العام موجزات إحصائية عن 
‘نمط النمو والتوزيع ملنتجات الصناعات 

التحويلية يف العامل ’ صدرت يف شباط/
فرباير ومنشور ‘التنمية الصناعية يف بلدان 
شامل أفريقيا’  الذي صدر يف آذار/مارس.



حرض مشاركون من 25 بلداً متوسط الدخل دورة 

التي ُعقدت يف قرص هرينشتاين،  التنفيذيني  املديرين 

مت أنشطة تقاسم املعارف يف معهد  النمسا. وقد ُصمِّ

األكادمييني وواضعي سياسة  اليونيدو لصالح جمهور من 

الصناعية واملامرسني وغريهم من أصحاب  التنمية 

الدخل. املتوسطة  البلدان  املصلحة من 

يطمح معهد تنمية القدرات التابع 

لليونيدو إىل تزويد صنَّاع القرار من دوائر 

الحكومة والصناعة واألوساط األكادميية 

مبعارف عامة بخصوص التنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة. ويقوم 

منوذج األعامل الذي وضعه املعهد عىل 

التعاون مع الرشكاء لتنفيذ األنشطة، 

وبالتايل تعزيز تبادل أحدث املعارف 

والخربات انطالقاً من َمواطن القوة 

املوجودة والحدِّ من التكاليف وزيادة 

عدد األحداث واملساهمة يف تطوير 

املهارات الفردية. ولدى املعهد حافظة 

زاخرة بحلقات العمل والربامج تشمل 

برامج تنفيذية لكبار املسؤولني الحكوميني 

وبرامج مهنية للباحثني الشباب واملهنيني 

من القطاع الخاص وواضعي السياسات 

ودورات صيفية لطالب الدكتوراه واملهنيني 

الشباب. ولقي برنامج تدريب املديرين 

التنفيذيني بشأن مستقبل الصناعات 

التحويلية الذي ُعقد يف ترشين األول/

ا وقال أكرث من  أكتوبر قبوالً حسناً جدًّ

80 يف املائة من املمثِّلني الرفيعي املستوى 

من وزارات الصناعة والتجارة إنهم يوصوا 

م املحارضات يف  به داخل وزاراتهم. وقدَّ

إطار برنامج التدريب محارضون بارزون 

من واضعي السياسات واالقتصاديني 

والخرباء من اللجنة االقتصادية ألمريكا 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريب ي، ولجنة 

التخطيط الهندية، ووزارة الصناعة 

والتجارة يف جنوب أفريقيا، ومعهد كوريا 

للتنمية، وجامعة كامربيدج يف اململكة 

املتحدة، وجامعة كاليفورنيا، بريكيل، 

الواليات املتحدة األمريكية، فضاًل عن 

مرجعيات أخرى معرتف بها يف مجال 

الصناعات التحويلية.

نت الربامج املهنية التي  وتضمَّ  

ُعقدت خالل العام دورة حول حلول 

الطاقة املستدامة جذبت أكرث من 600 1 

طلب مشاركة. وُعقدت دورات أخرى 

ناجحة بعنوان »الصناعة الخرضاء – 

تحويل صناعة املستقبل« و»بناء القدرات 

التجارية ملنطقة القوقاز وغرب كومنولث 

نت دورة صيفية  الدول املستقلة«. وتضمَّ

بشأن الصناعة الخرضاء حلقة عمل رفيعة 

املستوى قامئة عىل البحوث جرى تنظيمها 

مع جامعة أوروبا الوسطى يف بودابست. 

كام تعاون املعهد مع جامعات أخرى 

مثل جامعة األمم املتحدة يف ماسرتيخت 

وجامعة البحرين.

ومعهد اليونيدو لديه التزام قوي   

بتحقيق التوازن بني الجنسني وتعميم 

املنظور الجنساين عىل حدٍّ سواء يف حلقات 

العمل التي يعقدها والربامج التي يضعها. 

وال يقترص الهدف عىل تزويد النساء من 

املناطق النامية بفرصة فريدة الكتساب 

املعارف يف مجال التكنولوجيا الخرضاء 

وأمناط الطاقة املستدامة وتشجيع مشاركة 

أقوى يف مجتمعاتهن املحلية، ولكنه 

يشمل أيضاً الجانب الجنساين يف النقاش 

الدائر حول أمناط التنمية املستدامة 

والشاملة للجميع.

معهد تنمية القدرات التابع لليونيدو



ت مالمح العامل  مل تأت عملية التصنيع يف البلدان النامية – شأنها شأن سابقتها التي غيَّ

الغريب قبل قرنني من الزمان – دون مثن. ففي ذلك الوقت، مل تكرتث البلدان األكرث 

ا اليوم، فإنَّ البلدان النامية  ماً عىل ما يبدو لعواقب التنمية الجامحة. أمَّ تقدُّ

واالقتصادات التي مترُّ مبرحلة انتقالية تدرك كلُّها متاماً الفجوة بني اإلنتاج الصناعي 

العاملي واالستهالك العاملي، من جهة، والقدرة عىل تجديد املوارد الطبيعية وقدرة 

الحكومات عىل إدارة التلوُّث والنفايات، من جهة أخرى.

الصناعة المستدامة
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5
طاملا اعرتفت اليونيدو برضورة معاجلة 

القضايا البيئية ومنهجيات اإلنتاج األنظف 
بطريقة منهجية. والدعوة إىل كفاءة استخدام 

املوارد تستدعي رؤية وعملية صنع قرار 
تراعي يف آن واحد القيمة االقتصادية 

واالستدامة البيئية. وينطبق حتسني كفاءة 
استخدام املوارد أيضًا عىل الطاقة، حيث 

يقلِّل من انبعاثات غازات الدفيئة املرتبطة 
بتوليد الطاقة واستخدامها واستخراج املواد 

ومعاجلتها ونقل النفايات والتخلُّص منها. 
وبفضل توجيه االقتصادات نحو مسار 

منخفض الكربون، تؤدِّي اسرتاتيجيات 
الطاقة الصناعية املستدامة، بام يف ذلك الطاقة 

دة وكفاءة استخدام الطاقة، دورًا  املتجدِّ
حاساًم يف احلدِّ من تغيُّ املناخ.

الصناعات املّتسمة 
بالكفاءة وخفض 

الكربون

أنشطة اليونيدو يف جمال الطاقة وتغيُّ املناخ 
تدفعها شواغل االفتقار إىل الطاقة وأمن 

الطاقة وتغيُّ املناخ. وتسعى اليونيدو 

ملعاجلة هذه الشواغل من خالل تعزيز 
حلول الطاقة املستدامة لتطوير الصناعات 
املرنة إزاء املناخ ومساعدة دوائر الصناعة 

دة  عىل التحول إىل الطاقة النظيفة املتجدِّ
وخفض استهالك الطاقة والعمل يف الوقت 

ذاته عىل تعميم املنظور اجلنساين وزيادة 
فرص العاملة.

التكنولوجيا  لنقل  اليونيدو  وبرنامج   
املنخفض الكربون واملنخفض االنبعاثات 
والنظيف الطاقة هو رشاكة بني حكومات 

م  إثيوبيا وكينيا واهلند واليابان. فهو يقدِّ
حلوالً مبتكرًة لتعزيز فرص الوصول إىل 

خدمات الطاقة احلديثة وتدابي كفاءة 
استخدام الطاقة وخفض انبعاثات 

غازات الدفيئة. وهو يكيِّف دورة تطوير 
التكنولوجيا وسلسلة االبتكار وعملية 

نرش تكنولوجيات مبتكرة جديدة جاهزة 
للسوق. واملشاريع اإليضاحية يف بلدان 

الرشاكة تعرض النهج اجلديد باستخدام 
اليابان. التكنولوجيا املنقولة من 

 برنامج الصناعة 
اخلضراء

الصناعة اخلرضاء هي يف صميم التنمية 
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. وقد 

د  ع برنامج الصناعة اخلرضاء املتعدِّ توسَّ
أصحاب املصلحة، الذي يدار بالتعاون 
مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، خالل 

العام ليحتضن أكثر من 200 عضو. ومن 
السامت البارزة إدخال فصل بعنوان »املرأة 

يف الصناعة اخلرضاء« يف أيار/مايو. وقد 
ُعقد االجتامع الثاين للجنة اخلرباء التقنيني 

يف الربنامج يف فيينا يف حزيران/يونيه 
يف حني ُعقد االجتامع الثاين للمجلس 
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االستشاري لربنامج الصناعة اخلرضاء يف 
نيويورك يف أيلول/سبتمرب.

ونظَّمت اليونيدو ثالث دورات   
تدريبية ناجحة بشأن الصناعة اخلرضاء: 

دورة تدريبية وطنية يف الصني يف آذار/
مارس لواضعي السياسات، ودورة 

إقليمية حول موضوع »حتويل صناعة 
املستقبل« يف جامعة البحرين يف املنامة 

لبلدان املنطقة العربية وشامل أفريقيا يف 
الصيفية للصناعة  حزيران/يونيه، واملدرسة 

اخلرضاء يف جامعة أوروبا الوسطى يف 
بودابست، هنغاريا، يف متوز/يوليه، بعنوان 

ية نحو صناعة املستقبل«  »السبل املؤدِّ
نت املنشورات  )انظر الفصل 4(. وتضمَّ

الصادرة سلسلة من التقارير حول ‘ختضي’ 
سالسل القيمة الصناعية. وتتناول 

التقارير الثالثة التدابي التي يمكن اختاذها 
البيئية لقطاع جتهيز  ‘البصمة’  لتحسني 

اللحوم وقطاعات الفواكه واخلرضوات 
الغازية. واملرشوبات 

ة برنامج لتخضي اقتصادات  وثمَّ  
أذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا وبيالروس 
ومجهورية مولدوفا وجورجيا، بالتعاون 

مع برنامج األمم املتحدة للبيئة فضاًل 
عن اللجنة االقتصادية ألوروبا ومنظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

وحرض املؤمتر االفتتاحي للرشاكة،   
الذي ُعقد يف اإلمارات العربية املتحدة 
يف آذار/مارس، أكثر من 450 مشاركًا 

من 66 بلدًا يمثِّلون احلكومات والقطاع 
اخلاص واملجتمع املدين ووكاالت التنمية. 
وكان واحد من أوىل األنشطة التي نظَّمتها 

الرشاكة حلقة عمل للتنفيذ الوطني ُعقدت 
لت  يف أيار/مايو يف منغوليا التي شكَّ

مع بوركينا فاسو وبيو والسنغال وغانا 
وموريشيوس البلدان الرائدة يف الرشاكة 

يف عام 2014. ومجعت حلقة العمل 
يف أوالن باتور أكثر من 100 مشارك 

م املحرز يف أنشطة الرشاكة  لتقييم التقدُّ

يف منغوليا حتى اآلن وحتديد إجراءات 
الرشاكة يف املستقبل. وقامت بعثات إنشاء 
مشرتكة ألطراف الرشاكة يف بوركينا فاسو 

والسنغال يف حزيران/يونيه. وتبع ذلك 
حلقة عمل وطنية يف موريشيوس يف متوز/
يوليه وكذلك مهمة استطالعية من جانب 

أطراف الرشاكة. وعقدت حلقة عمل 
مماثلة يف غانا يف آب/أغسطس حيث 

ناقش أكثر من 80 مشاركًا من احلكومات 
والقطاع اخلاص واألوساط األكاديمية 
واملجتمع املدين اإلجراءات التي يمكن 

أن تتَّخذها الرشاكة لدعم انتقال غانا 
إىل اقتصاد أخرض. وقد بدأت اليونيدو 

تقييامت للصناعة اخلرضاء يف مجيع البلدان 
الرائدة الستة ستكون أساسًا لوضع سياسة 

واسرتاتيجية صناعية خرضاء.

وتساعد اليونيدو بربادوس لدفع   
عجلة عدد من أولويات التنمية، بام يف 

ذلك اقتصاد أخرض متَّسم بكفاءة استخدام 
املوارد، من خالل التنمية الصناعية الشاملة 

للجميع واملستدامة. وسيوفِّر املرشوع 
حلوالً صناعيًة منخفضة الكربون ومبتكرة 
يات التنمية املستدامة التي تؤثِّر  ملواجهة حتدِّ

عىل بربادوس وغيها من الدول اجلزرية 
الصغية النامية يف منطقة البحر الكاريبي.

اإلنتاج األنظف

إنتاج أكثر نظافة وكفاءة 
من حيث استخدام املوارد

أصبح برنامج اإلنتاج األكثر نظافة وكفاءة 
من حيث استخدام املوارد، بانضامم 

أذربيجان وأرمينيا وإكوادور وبيالروس 
واجلمهورية الدومينيكية وجورجيا هذا 
العام، يشمل حاليًّا 65 بلدًا. وقد ُأطلق 

الربنامج املشرتك بني برنامج األمم 
املتحدة للبيئة واليونيدو يف عام 2009 

لتحسني كفاءة استخدام املوارد واألداء 

الشراكة للعمل من أجل اقتصاد أخضر

الرشاكة للعمل من أجل اقتصاد أخرض هي 

برنامج متعدد الوكاالت ملدة سبع سنوات 

ُأطلق يف نهاية عام 2013 كردٍّ عىل الوثيقة 

الختامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة )ريو+20(، بعنوان ‘املستقبل 

الذي نصبو إليه’. وتكافلت املنظامت 

الخمس – برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومعهد 

األمم املتحدة للتدريب والبحث، ومنظمة 

العمل الدولية، واليونيدو – لتوفي طائفة 

ن  من خدمات االقتصاد األخرض سوف متكِّ

30 من البلدان املختارة من تحويل الهياكل 

االقتصادية الوطنية لديها ملواجهة الطلبات 

والتحديات املتزايدة يف القرن الحادي 

والعرشين. وعىل وجه التحديد، سوف 

ُتهيِّئ الرشاكُة ظروفاً متكينيًة يف البلدان 

املشاركة من خالل تحويل ِوجهة االستثامر 

والسياسات نحو توليد جيل جديد من 

مات، مثل التكنولوجيات النظيفة  املقوِّ

والبنى التحتية املتَّسمة بكفاءة استخدام 

املوارد واملنظومات اإليكولوجية الحسنة 

األداء واأليدي العاملة املاهرة الخرضاء 

والحوكمة الجيِّدة. ومن خالل مساعدة 

البلدان يف التحول الشامل واملستدام 

القتصاداتها، تحدد الرشاكة الرشوط الالزمة 

لتعزيز االزدهار وزيادة اإلنصاف، مبا يسهم 

يف الحفاظ عىل املوارد الطبيعية والقضاء 

عىل الفقر. وسوف يحقق الربنامج ذلك عن 

طريق تعبئة الوعي االجتامعي والتدريب 

الخاص ومساندة وضع السياسات وتنفيذها 

وتعزيز تبادل املعارف والحوارات يف شؤون 

السياسة العامة.
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البيئي من خالل توسيع وتعميم تطبيق 
أساليب وتقنيات وسياسات اإلنتاج 

األكثر نظافة وكفاءة من حيث استخدام 
املوارد. وتدعم الشبكة العاملية هلذا النوع 

من اإلنتاج تطبيق األساليب والتقنيات 
والسياسات ذات الصلة هبذا اإلنتاج من 
خالل إدارة املعارف والدعوة واستخدام 

الشعار. ونظَّمت اليونيدو خالل السنة 
قيد االستعراض مخسة اجتامعات إقليمية 

للفروع اإلقليمية من الشبكة العاملية: 
للمنطقتني األفريقية والعربية يف أيار/مايو 
يف ناميبيا، وملنطقة آسيا واملحيط اهلادئ يف 
أيار/مايو يف تايلند، وملنطقة رشق أوروبا 
وآسيا الوسطى يف ترشين األول/أكتوبر 
يف سلوفينيا، وألمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريب ي يف ترشين األول/أكتوبر يف 
بيو. وتقوم حكومة موريشيوس بتمويل 

برنامج لإلنتاج األكثر نظافة وكفاءة من 
حيث استخدام املوارد من شأنه أن يساعد 

عىل حتسني إنتاجية املوارد واألداء البيئي 
للمنشآت الصغية واملتوسطة يف اجلزيرة، 

وبالتايل املسامهة يف التنمية الصناعية الشاملة 

للجميع واملستدامة. وبموجب اتفاق 
صندوق استئامين، ُوقِّع مع اليونيدو يف 

ترشين األول/أكتوبر، يستهدف املرشوع 
اجلديد قطاعات جتهيز األغذية واملنسوجات 
واملواد الكيميائية واألعامل اهلندسية اخلفيفة 
التي اختيت ملسامهاهتا احلالية واملتوقَّعة يف 

اقتصاد موريشيوس وكذلك لقدرهتا عىل 
توفي فرص العمل وتنمية املنشآت الصغية 

واملتوسطة. ومن العوامل األخرى التي 
أدَّت إىل اختيارها الرغبة يف التخفيف من 

استهالك املوارد وتلوثها.

وأكملت اليونيدو خالل العام   
الدراسات الوطنية بشأن تعميم املنظور 

اجلنساين يف أنشطة برنامج اإلنتاج األكثر 
نظافة وكفاءة من حيث استخدام املوارد يف 

ة دراسة ثالثة قيد  أوكرانيا ورسي النكا؛ وثمَّ
اإلعداد حاليًّا لرصبيا بالتعاون مع املركز 

الوطني لإلنتاج األنظف يف البالد. ونتيجة 
دت عىل رضورة معاجلة  الدراسات التي أكَّ

قضايا املساواة بني اجلنسني ضمن املراكز 
الوطنية لإلنتاج األنظف، تمَّ تعيني نقاط 

اتصال لقضايا املساواة بني اجلنسني يف كل 

م التدريب ملوظفي املراكز الوطنية.  مركز وُقدِّ
ويف نفس الوقت، استعرضت اليونيدو املواد 

التدريبية بخصوص اإلنتاج األكثر نظافة 
وكفاءة من حيث استخدام املوارد ومجعت 

البيانات عن صاحبات منشآت األعامل. 
وبعد دراسة أوكرانيا، ُعقد مؤمتر وطني 
حول املرأة يف الصناعة يف عام 2015، 
بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

إدارة النفايات

عكفت اليونيدو، عىل مدى السنوات 
الثالث املاضية، عىل تنفيذ مرشوع يف غينيا 

لتعزيز الشمول االجتامعي واالقتصادي 
للنساء والشباب من خالل أنشطة إدارة 

النفايات. وتشمل األنشطة مجع النفايات 
من األرس املعيشية يف مواقع خمتلفة يف كلٍّ 

من كوناكري واملواقع اإلقليمية وإنشاء 
مراكز جمتمعية إلعادة تدوير النفايات 

للمواد البالستيكية والنفايات العضوية 
وتوفي التعليم يف إدارة النفايات الصلبة. 
ى  وخالل املرحلة األوىل من املرشوع تلقَّ

200 3 من النساء والشباب تدريبًا يف جمال 
مجع النفايات الصلبة وإعادة تدويرها، 

وأنشأت اليونيدو مراكز جمتمعية إلعادة 
تدوير النفايات الصلبة يف كوناكري وكنديا 
والبيه. وينهض املرشوع يف مرحلته الثانية 

بتدريب 000 5 من النساء والشباب 
ومتكني أكثر من 500 منهم لبدء مشاريع 

اقتصادية متعلقة بإدارة النفايات.

والنفايات الكهربائية واإللكرتونية   
هي من أرسع أنواع النفايات تزايدًا، تدفعها 
ل  سوق اإللكرتونيات املتنامية وارتفاع معدَّ

تقادم املعدات اإللكرتونية. ويف غضون 
السنوات اخلمس عرشة املقبلة، من املتوقع 

أن يصبح حجم النفايات اإللكرتونية 
التي تطرحها البلدان النامية ضعف تلك 

يًا  التي تولِّدها البلدان الصناعية. وتصدِّ
ي، تضافرت جهود اليونيدو  هلذا التحدِّ

ورشكة ديل الدولية إلنتاج نموذج إلدارة 
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الً  النفايات اإللكرتونية. وسوف يعمالن أوَّ
عىل التوعية باحلاجة إىل اإلدارة املستدامة 

للنفايات اإللكرتونية والتدريب لبناء 
القدرات قبل املساعدة عىل وضع املرافق 

الالزمة ملعاجلة النفايات اإللكرتونية يف 
البلدان النامية بطريقة آمنة وسليمة بيئيًّا، مع 

تشجيع تطوير البنية التحتية املحلية إلعادة 
التدوير )انظر الفصل 2(.

وبموجب رشاكة مع رشكة سامسونغ   
لإللكرتونيات، وبدعم بتمويل إضايف من 
مجهورية كوريا من خالل الوكالة الكورية 

للتعاون الدويل، تقوم اليونيدو بتنفيذ 
مرشوع لتوفي عاملة تشتد احلاجة إليها 

للشباب يف كمبوديا العاملني يف صناعة 
اإللكرتونيات وإدارة النفايات اإللكرتونية 

) انظر الفصل 3(. وهذه هي الفرصة األوىل 
لليونيدو وسامسونغ للتعاون يف مرشوع 

من شأنه أن يسهم إسهامًا كبيًا يف التنمية 
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. ومن 

الرشكاء اآلخرين الراسخني لليونيدو يف 
 ،World Loop جمال إدارة النفايات منظمة

التي تعمل معها عىل تنفيذ مرشوع للنفايات 
اإللكرتونية يف إثيوبيا، والرابطة الدولية 

للنفايات الصلبة، التي تشارك مع برنامج 
األمم املتحدة للبيئة واليونيدو يف قيادة 

الرشاكة العاملية بشأن إدارة النفايات.

تأجري املواد الكيميائية

ازدادت قيمة صناعة املواد الكيميائية عىل 
صعيد العامل عىل مدى السنوات الـ 45 

املاضية من 171 مليار دوالر إىل أكثر من 
4 تريليونات دوالر. وتشي التقديرات 

إىل أنَّ البلدان النامية ستكون، يف غضون 
السنوات اخلمس املقبلة، مسؤولة عن 
31 يف املائة من إنتاج املواد الكيميائية 

عىل الصعيد العاملي وعن 33 يف املائة من 
االستهالك العاملي. والتأجي الكيميائي هو 
نموذج جتاري تدفع بموجبه الرشكات لقاء 

اخلدمة التي توفِّرها املواد الكيميائية بدالً 

من دفع تكلفة املواد الكيميائية. ومن خالل 
فصل الدفع عن االستهالك، يشجع التأجي 

الكيميائي إدارة أفضل للمواد الكيميائية. 
فهو ينقل الرتكيز من زيادة املبيعات إىل 

هنج القيمة املضافة. وباالستفادة من 
التأجي الكيميائي أو خدمات إدارة املواد 

الكيميائية، يمكن لرشكة ما ترشيد خمزوهنا 
واختصار حجم املواد الكيميائية التي 

تبتاعها. وقد أطلقت اليونيدو برنامج تأجي 
املواد الكيميائية يف عام 2004، بدعم من 
حكومات أملانيا والنمسا وسويرسا، وهو 

يشمل حاليًّا 15 بلدًا.

وشهد العام قيد االستعراض توسيع   
الربنامج بإطالق مبادرة جديدة بعنوان 

»التأجي الكيميائي يدخل قطاع الزراعة«. 
ولقيت دراسات احلالة من القطاعات 

َرة والقمح(   الزراعية يف رصبيا )الذُّ
ا يف  ورسي النكا )الشاي( اعرتافًا خاصًّ

حفل جائزة التأجي الكيميائي هذا العام 
الذي عقد يف فيينا يف كانون األول/

م يف كل سنة جوائز يف فئات  ديسمرب. وتقدَّ
خمتلفة للرشكات أو األفراد العاملني يف 
جمال التأجي الكيميائي. وقد جاء أكثر 

من 50 طلبًا بشأن اجلائزة هذا العام من 
20 بلدًا. وكان تقييم الطلبات عىل يد 
خرباء دوليني من الصناعة واألوساط 

األكاديمية واحلكومات. وكان الفائزون 
رشكات من الربازيل )التنظيف يف قطاع 

الضيافة( وكولومبيا )منع التآكل يف قطاع 
السيارات( ونيكاراغوا )املركز الوطني 

لإلنتاج األنظف( ورصبيا )املركز الوطني 
لإلنتاج األنظف(، فضاًل عن باحثني من 

رصبيا واململكة املتحدة وهولندا.

وقد سبق احلفل مؤمتر دويل بشأن   
الكيمياء املستدامة والتأجي الكيميائي 

بعنوان »متهيد الطريق للتنمية الصناعية 
الشاملة للجميع واملستدامة«. وقد مثَّل 
نقطة حتول يف دفع عجلة العمل يف جمال 

الكيمياء املستدامة والتأجي الكيميائي 
دًا عىل أمهية إدارة املواد الكيميائية  د جمدَّ وأكَّ

املستدامة يف خطة التنمية ملا بعد عام 
2015. وأتيحت لليونيدو أيضًا فرصة 

لتقديم برناجمها بخصوص التأجي 
الكيميائي يف املنتدى األورويب ألباخ، 

خالل دورته بشأن إدارة النظافة يف القطاع 
الصحي عن طريق التأجي الكيميائي. 
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واملنتدى األورويب ألباخ قائم منذ عام 
1945 وهو يضمُّ أكثر من 000 3 من 
السياسيني وصنَّاع القرار واألكاديميني 

والطالب من نحو 50 بلدًا ملناقشة األفكار 
واحللول اجلديدة للمشاكل العاملية.

وتعمل اليونيدو عىل برامج رائدة   
للتأجي الكيميائي يف الصناعة الفندقية، 

حيث تقاس اخلدمة مثاًل عىل أساس الغرف 
التي تمَّ تنظيفها أو املناطق التي تمَّ تطهيها 

وليس عىل أساس عدد الزجاجات من 
منتجات التنظيف أو التطهي التي تمَّ بيعها. 
ويف دراسة حديثة عن التأجي الكيميائي يف 

عمليات التنظيف متيَّزت صناعة التنظيف 
العاملية باعتبارها املجال الذي يمكن أن 

يكون فيه التأجي الكيميائي مفيدًا بشكل 
خاص. وتشمل دراسات احلالة فندقًا كبيًا 

ن من منع انبعاثات قدرها  يف الربازيل متكَّ
000 10 كغ من مكافئ ثاين أوكسيد 

ا، وختفيض ‘البصمة املائية’  الكربون سنويًّ
ا واحلدِّ  بمقدار 000 7 مرت مكعَّب سنويًّ

يات يف املياه بمقدار  من احتامل فرط املغذِّ
ا. وتظهر الدراسة  8 كيلوغرامات سنويًّ

التي قامت هبا اليونيدو أنَّ الرشكات التي 
ا  تستهلك أكثر من 2.6 مليون طن سنويًّ

من املواد الكيميائية قادرة عىل اقتصاد 
ما يصل اىل 1.2 مليون طن من املذيبات 

ومواد التنظيف.

إدارة املياه

إنَّ الدراية التي تتمتَّع هبا اليونيدو يف جمال 
إدارة املياه جتعل منها رشيكًا عىل درجة عالية 
من األمهية يف النقاش العاملي بشأن الوصول 

إىل املياه الصاحلة عىل النحو املنصوص 
عليه يف األهداف اإلنامئية لأللفية. وقد 

شاركت اليونيدو خالل العام يف حوارات 
ث املياه، بام يف ذلك  رئيسية بشأن املياه وتلوُّ

الدورة احلادية واألربعني لفريق اخلرباء 
املشرتك املعني باجلوانب العلمية حلامية 

البيئة البحرية التي عقدت يف أيلول/سبتمرب 

حيث شاركت املنظمة يف أفرقة عاملة بشأن 
مت  ث والبالستيكيات الدقيقة. وقدَّ التلوُّ

اليونيدو أيضًا ورقة بشأن التخلُّص من 
خملفات التعدين يف مياه املحيط.

ويف ترشين األول/أكتوبر، ُعهد   
إىل اليونيدو بمهمة إعادة النظر يف 

اسرتاتيجيات الصحة العامة التي تتناول 
التعدين احلريف للذهب عىل نطاق صغي يف 

اجتامع لفريق خرباء نظَّمته منظمة الصحة 
العاملية. ويف الشهر التايل، حظي التزامها 

باتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، التي ُوقِّعت 
يف عام 2013 ونوقشت بالتفصيل يف 

التقرير السنوي للعام املايض، باالعرتاف 
حيث ُمنحت شهادة تذكارية اعرتافًا 

بدعمها يف عملية التصديق والتنفيذ املبكر 
مت اجلائزة يف الدورة  لالتفاقية. وُقدِّ

السادسة للجنة التفاوض احلكومية الدولية 
بشأن الزئبق التي ُعقدت يف بانكوك.

ت مشاركة املنظمة يف شؤون  واستمرَّ  
االتفاقية خالل السنة قيد االستعراض. 

الذهب األفريقي

كانت تجارة الذهب من غرب أفريقيا 

إىل أوروبا رائجة منذ ألف سنة، وكانت 

وراء ازدهار أو انحطاط العديد من 

اإلمرباطوريات األفريقية قبل أن يرتاجع 

تعدين الذهب يف املنطقة ببطء ثمَّ 

يتوقَّف. واستعاد تعدين الذهب عافيته 

عىل نطاق واسع يف الثامنينات، ويف نفس 

ياً عىل نطاق صغي. ويف مايل،  الوقت بدأ جدِّ

ثالث أكرب منتج للذهب يف أفريقيا، يأيت 

نحو ثلث الذهب من التعدين الحريف عىل 

نطاق صغي، بينام يزدهر هذا القطاع يف 

بوركينا فاسو والسنغال املجاورين ولكنه 

مع ذلك يفتقر إىل التوثيق إىل حدٍّ كبي. 

ومثَّة مرشوع تنهض به اليونيدو، وهو 

اآلن يف عامه الثاين، يساعد البلدان الثالثة 

يف تقييم نطاق كل من قطاعي التعدين 

الحريف وعىل نطاق صغي ويضع خطة 

عمل وطنية ويعتمد منهجيات تعدين 

أنظف وأكرث كفاءة. وحتى اآلن، كادت 

تنتهي قوائم الجرد وخطط العمل الوطنية 

وتسلَّمت بوركينا فاسو والسنغال املعدات 

والتكنولوجيا. وسيساعد املرشوع أيضا 

مجتمعات التعدين املحلية للوصول إىل 

أسواق الذهب برشوط التجارة العادلة.

ذهب أمريكا الالتينية

ميتدُّ نهر بويانغو-تومبيس عىل مسافة 

210 كيلومرتات، حيث ينبع يف جنوب 

إكوادور ويصبُّ يف املحيط الهادئ يف 

شامل بيو. ومع أن التعدين كان مُيارَس يف 

ة قرون، شهدت  حوض النهر وحوله لعدَّ

ا  السنوات الثالثني املاضية ارتفاعاً حادًّ

يف التعدين الحريف للذهب وعىل نطاق 

صغي. ومن شأن الزئبق وغيه من املواد 

الكيميائية املستخَدمة يف هذه العملية أن 

يشكل تهديداً لصحة اإلنسان والبيئة عىل 

حدٍّ سواء. ويف عام 2012، رشعت اليونيدو 

له مرفق البيئة العاملية  يف مرشوع ميوِّ

ينطوي عىل اتخاذ تدابي من شأنها أن 

تقلِّل من املخاطر البيئية والصحية وتعمل 

يف الوقت نفسه عىل زيادة إنتاج الذهب. 

ر اليونيدو التدريب عىل التقنيات  وتوفِّ

نة وأفضل املامرسات للحدِّ من  املحسَّ

استخدام الزئبق وانبعاثاته مع زيادة 

ل استعادة الذهب، وبالتايل زيادة  معدَّ

الدخل. ويراقب املرشوع أيضاً حوض النهر 

لتقييم األثر البيئي. وأسهمت حلقات 

العمل يف توعية العاملني يف التعدين 

وأرسهم باملخاطر الناجمة عن استخدام 

الزئبق يف أنشطة التعدين.
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ثة للرشب  ال ميكن استخدام املياه امللوَّ
أو االستحامم أو الصناعة أو الزراعة 

فضاًل عن أن املياه املنخفضة النوعية لها 
تأثي ضار عىل كل من الصحة البرشية 
والحيوانية واإلنتاج الزراعي، ويف نهاية 
املطاف عىل الدخل واألمن الغذايئ يف 

ياً كبياً  املناطق الريفية. وهذا ميثِّل تحدِّ
للحكومات واملنظامت الدولية عىل حدٍّ 
سواء، ويتطلَّب اتخاذ إجراءات متضافرة 

من جانب جميع أصحاب الشأن.

وقد تمَّ بنجاح تطبيق نقل   
التكنولوجيا السليمة بيئيًّا داخل املنشأة 

عىل املستوى التشغييل واإلداري 
واالسرتاتيجي يف 17 منشأًة صناعية 

عىل امتداد حوض نهر الدانوب. ويف 
اآلونة األخية، تمَّ تطبيقه بنفس القدر 
من النجاح يف ممرات مائية أخرى. ويف 

اليونيدو منهجية  مت  متوز/يوليه، قدَّ
نقل التكنولوجيا هذه يف اجتامع 

اللجنة االستشارية السادس عرش بشأن 
البحرية الكبية  النظم اإليكولوجية 
اللجنة  مته  والرشكاء الساحليني نظَّ

الدولية لعلوم املحيطات  الحكومية 
التابعة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية 

والعلم والثقافة )اليونسكو( يف باريس، 
وقدمت أمثلة عملية عىل تطبيقه.

وُتعترب السياحة، شأنها يف العديد   
من البلدان ذات الدخل املتوسط، 
واحدة من أولويات الجبل األسود 

االقتصادية. وبلدة مويكوفاتش  للتنمية 
يف شامل البالد تقع عىل ضفاف نهر 

تارا، باتجاه املنبع من وادي نهر تارا – 
ثاين أكرب واد يف العامل وموقع تراث 
عاملي يف تصنيف اليونسكو – وهي 

واحدة من أفقر مناطق الجبل األسود. 
وميكن أن يصبح الوادي واملناطق 

املحيطة به حدائق وطنية تجتذب 
ث من  السياح رشيطة حل مشكلة التلوُّ

شبكة البلدية ملياه الرصف الصحي. 
البيولوجية  وملعالجة مشكلة الحأمة 

يف محطة البلدية ملعالجة مياه الرصف 
الصحي، اقرتحت اليونيدو منهجية 

بيئيًّا باستخدام مرشحات  سليمة 
من القصب لفصل املياه وتفكيك 

الحأمة، وسوف ُتعرض كمرشوع رائد 
يف مويكوفاتش مصحوبة بالتدريب 

املناسب. وقد تمَّ يف أجزاء أخرى من 
العامل تجربة واختبار نظم مشابهة 

قامئة عىل النباتات املائية التي تسمح 
للبكتييا والفطريات والطحالب بهضم 

محتوى الرصف الصحي وتنظيفه. 
وسوف يبدأ العمل عىل إعداد األرايض 

الرطبة املطلوبة يف أوائل عام 2015. 
التكنولوجيات  وباستخدام أحدث 

البيئية ملعالجة مياه الرصف الصحي 
معالجة بيئية وترميم خدمات النظام 
البيئي، سيسهم املرشوع يف االستدامة 
البيئية وكذلك يف التنمية االجتامعية 

االقتصادية املستدامة. ومثَّة منطقة 

دة بيئيًّا تقرتح اليونيدو  أخرى مهدَّ

التكنولوجيا  فيها تطبيق منهجية نقل 

السليمة بيئيًّا وهي قناة ميناء ميلينا، 

التي كانت يف وقت مىض بحية 

اصطناعية صافية وأكرب حوض لرتبية 

األسامك يف البحر األدرياتييك الجنويب، 

ولكنها اليوم حوض ملياه الرصف 

الصحي. وتعكف اليونيدو حاليًّا عىل 

وضع خطة اسرتاتيجية لتنظيف القناة 

وإعادة تأهيلها بيئيًّا.

وبحية مودراك هي بحية   

اصطناعية يف البوسنة والهرسك وهي 

مصدر ملياه الرشب ملدينة توزال القريبة. 

وقد أنشئت يف عام 1964 يف املقام 

األوَّل ألغراض صناعية، وهي اآلن 

منطقة شعبية لصيد األسامك والرتفيه 

ث واسع النطاق  عىل الرغم من تلوُّ

راً إىل تحذير املستحمني فيها.  ى مؤخَّ أدَّ

وُأطلق يف عام 2013 مرشوع مدته ثالث 

الة من  سنوات الستبانة الحلول الفعَّ

حيث التكلفة عىل املدى الطويل والتي 

دت  ال تتجاوز امليزانية املتاحة. وحدَّ

ث الساخنة ثمَّ  اليونيدو أوَّالً مواقع التلوُّ

اقرتحت عىل السلطات املحلية وغيها 

من صنَّاع القرار مجموعة من التدابي 

العالجية البيئية. وقد وقع الخيار عىل 

دار لأليتام يف لوكافاتش- توريجا كموقع 

مثايل ملرشوع رائد الختبار التكنولوجيات 

السليمة بيئيًّا.
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ويف االجتامعات دون اإلقليمية بشأن 
االتفاقية التي ُعقدت يف آسيا واملحيط 

اهلادئ وأفريقيا الناطقة بالفرنسية يف 
شباط/فرباير ومتوز/يوليه عىل التوايل، 
مت اليونيدو أفضل املامرسات بشأن  قدَّ
سبل استبدال ملغمة الزئبق يف التعدين 

زت  احلريف للذهب وعىل نطاق صغي. وركَّ
املشاريع اجلديدة التي ُأطلقت خالل العام 

يل  عىل أنشطة التمكني مثل التقييم األوَّ
التفاقية ميناماتا وخطة العمل الوطنية، 
وحتديدًا لقطاع التعدين احلريف للذهب 

وعىل نطاق صغي. وتواصل اليونيدو 
االضطالع بدور الرائد املشارك يف جمال 

التعدين احلريف للذهب وعىل نطاق صغي 
يف إطار الرشاكة العاملية للزئبق. وهي 

ترأس أيضًا الفريق الفرعي املعني بالتعدين 
احلريف للذهب وعىل نطاق صغي ضمن 

الربنامج املشرتك بني املنظامت لإلدارة 

السليمة للمواد الكيميائية. وبام أنَّ ماليني 
النساء يف مجيع أنحاء العامل يشاركن يف 

تعدين الذهب أو يتأثرن به مبارشة، فقد 
ات  نت اليونيدو جمموعة من املؤرشِّ ضمَّ
واملعلومات اجلنسانية يف حافظة الزئبق 
لدهيا وذلك يف إطار هنج منتظم لتعميم 

املنظور اجلنساين.

وشمل التعاون مع أطراف دوليني   
آخرين استقصاء إدارة املياه الذي أجري 

 ،DNV GL مع هيئة ضامن مشاريع األعامل
وهي هيئة رائدة يف إصدار الشهادات 

وعضو يف برنامج الصناعة اخلرضاء املشرتك 
بني اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 
الذي يساعد املنشآت الصغية واملتوسطة 
يف البلدان النامية يف قياس ‘البصمة املائية’ 

ملنتجاهتا وخدماهتا واحلدِّ منها. ويف الوقت 
نفسه، سوف تستفيد كربى الرشكات 

سوف تساعد اليونيدو، مبيزانية قدرها 000 100 يورو، يف استصالح 
األراضي الرطبة ملعاجلة مياه الصرف الصحي من دار األيتام سيلو مريا 

يف البوسنة واهلرسك ويف تقليص احلجم السنوي للمركبات العضوية اليت 
تصل إىل حبرية مودراك مبقدار 5.7 أطنان وتوفري مياه الشرب النقية 

لبلدية توزال.

السياحة املراعية للبيئة

أفريقيا  البلدان يف  العديد من  يتمتَّع 

جيِّداً  راً  تطوُّ رة  متطوِّ بصناعة سياحية 

بينام أخذت بلدان أخرى تجتذب 

كانت  تدريجيًّا. ولنئ  إليها  السياحة 

من  واالجتامعية  االقتصادية  الفوائد 

البيئي  السياحة ال تقبل الجدل، فإنَّ أثرها 

التعاونية  و‘التدابي  متزايد.  قلق  موضع 

من أجل سياحة مستدامة’ مرشوع مدته 

خمس سنوات يف السنة األخية من 

التنفيذ وهو يهدف إىل الحدِّ من األثر 

الساحلية  املياه  للسياحة عىل  السلبي 

والسنغال  املتحدة  تنزانيا  يف جمهورية 

والكاميون  وغانا  وغامبيا  وسيشيل 

واملرشوع  ونيجييا.  وموزامبيق  وكينيا 

العاملية تحت  البيئة  ل من مرفق  مموَّ

بينام  للبيئة  إرشاف برنامج األمم املتحدة 

بالرشاكة مع منظمة  اليونيدو،  تعمل 

املتحدة،  لألمم  التابعة  العاملية  السياحة 

ذة. ويشتمل املرشوع  املنفِّ الوكالة  مبثابة 

رئيسية:  ثالثة مجاالت مواضيعية  عىل 

اإلدارة  البيئية، ونظم  السياحة  مامرسات 

البحرية  الرتفيه  أنشطة  وإدارة  البيئية، 

واملرجانية. وأقام املرشوع مواقع 

إيضاحية يف مثانية بلدان، فضاًل عن 

التي  اإلقليمي  املستوى  األنشطة عىل 

التسعة  ت جميع بلدان املرشوع  ضمَّ

يف إطار أحداث لبناء القدرات وإذكاء 

الوعي. وقد أثبت املرشوع أن اعتامد 

تقنيات وتكنولوجيات إدارة أنظف يف 

الضيافة األفريقية ميكن أن يساعد  قطاع 

الفنادق عىل اكتساب ميزة تنافسية ويف 

البيئة. ومن  الوقت نفسه الحفاظ عىل 

الطبيعية  املوارد  أنشطة حامية  شأن 

توفي فرص العمل والدخل، وبالتايل الحد 

من الفقر. ومن شأن الرتاث واملامرسات 

السياح  تجتذب  أن  والتقليدية  الثقافية 

إىل املناطق الساحلية وأن تعمل يف 

الوقت نفسه عىل توفي فرص ‘سانحة’ 

الفقراء.  لتشمل  السياحة  فوائد  لتوسيع 

اليونيدو  ملزيد من املعلومات عن أنشطة 

.4 لدعم صناعة السياحة، انظر الفصل 
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الشارية من سالسل توريد أشمل وأكثر 
استدامة. ويف نيسان/أبريل، وقَّعت اليونيدو 

رة تفاهم مع رشكة نومورا كوهسان  مذكِّ
املحدودة، وهي رشكة يابانية خاصة ضالعة 
يف إدارة النفايات املحتوية عىل الزئبق )انظر 

الفصل 2(.

وهيدف برنامج التحول إىل استهالك   
وإنتاج أكثر استدامة يف بلدان جنوب البحر 

له االحتاد األورويب،  املتوسط الذي يموِّ
ناته الثالث لوضع السياسة واإليضاح  بمكوِّ

والربط الشبكي، إىل تغيي طريقة إنتاج 
واستهالك السلع واخلدمات يف هذه 
املنطقة. وأطلقت اليونيدو يف شباط/

نتي اإليضاح والربط الشبكي يف  فرباير مكوِّ
هذا الربنامج، يف رشاكة مع برنامج األمم 

املتحدة للبيئة ومركز النشاط اإلقليمي 
لإلنتاج واالستهالك املستدامني التابع هلا. 

ل اجتامع عقدته اللجنة التوجيهية يف  ويف أوَّ
بروكسل يف حزيران/يونيه، نوقش نطاق 

وأنشطة املرشوع مع أصحاب املصلحة 
الرئيسيني يف البلدان التسعة املعنية. 

وأكملت اليونيدو بعثات استكشافية يف 
دت هوية  البلدان املشاركة، حيث حدَّ

مي اخلدمات املحليني بشأن كفاءة  مقدِّ
استخدام املوارد واإلنتاج األنظف ومجعت 

املعلومات الالزمة لتحديد اختصاصات 
املرشوع عىل املستوى الوطني. وسوف 

متارس األنشطة يف كل بلد ملدة ثالث 
سنوات، ابتداًء من عام 2015.

وعكفت اليونيدو طوال العام   
املايض عىل استحداث شبكة من املدن 

اإليكولوجية يف جنوب رشق آسيا. 
وبتمويل من حكومة اليابان، تعمل املنظمة 

مع مخس حكومات بلدية لتعزيز مفهوم 
وتطوير املدن اإليكولوجية يف بينغتان 
)الصني( وإيسكاندر )ماليزيا( وسيبو 

)الفلبني( وماب تا فوت )تايلند( ودا نانغ 
)فييت نام(. ويف إطار املرحلة األوىل من 

دت املدن املختارة األولويات  املرشوع، حدَّ
من خالل مراجعة األقران والتي سُينظر 

فيها خالل املرحلة التالية من املرشوع.

الوصول إىل الطاقة 
النظيفة

الطاقة املتجدّدة

دة،  الطاقة املستدامة، وخاصة الطاقة املتجدِّ
رشط أسايس مسبق للتنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة. ومن الواضح 
أنَّ التصنيع ال يمكن أن ينمو ما مل تتوفَّر 

له الطاقة وال يمكن أن يستدام ما مل تتوفَّر 
دة واملوثوق هبا.  له مصادر الطاقة املتجدِّ
دة  وتضمُّ حافظة اليونيدو للطاقة املتجدِّ
40 بلدًا ويبلغ حجم متويل االستغالل 

فيها حوايل 110 ماليني دوالر، فضاًل عن 
املشاركة يف متويل استغالل إضايف قدره 

510 ماليني دوالر.

وستكون الدول اجلزرية الصغية   
نها من االستفادة  النامية قريبًا يف وضع يمكِّ

من فرص سوق الطاقة املستدامة وكذلك 
من التعاون اإلقليمي ونقل التكنولوجيا 

واملعارف ما بني بلدان اجلنوب وما 
بني بلدان الشامل واجلنوب. ويف آذار/

مارس، وقَّعت اليونيدو وحكومة النمسا 

ومبادرة الطاقة املستدامة للدول اجلزرية 
الصغية النامية اتفاقًا ملساعدة هذه الدول 
يف مناطق البحر الكاريبي واملحيط اهلادئ 

وأفريقيا واملحيط اهلندي وذلك بإنشاء 
نت  مراكز إقليمية للطاقة املستدامة. وتضمَّ

الشاملة مشاورات  التحضيية  العملية 
مع أصحاب املصلحة وعمليات تقييم 

االحتياجات وإعداد وثائق املرشوع بشأن 
التقني واملؤسيس للمراكز.  التصميم 

دة  ي املركز اإلقليمي للطاقة املتجدِّ وُسمِّ
وكفاءة استخدام الطاقة يف كابو فيدي 
التابع للجامعة االقتصادية لدول غرب 

أفريقيا كمركز للتميُّز من أجل الدول 
د  اجلزرية الصغية النامية األفريقية. وأيَّ

وزراء بلدان املحيط اهلادئ لشؤون الطاقة 
والنقل، يف اجتامع إقليمي ُعقد يف نيسان/

أبريل يف فيجي، إنشاء مركز للطاقة 
دة وكفاءة استخدام الطاقة ملنطقة  املتجدِّ
املحيط اهلادئ، بينام وافق جملس الوزراء 

للتجارة والتنمية االقتصادية، يف اجتامعه 
التاسع والثالثني الذي عقد يف ترشين 

الثاين/نوفمرب يف غيانا، عىل إنشاء مركز 
الكاريبي )انظر أيضا الفصل 2(.

زيت الزيتون الذي يراعي البيئة

ألبانيا هي واحدة من عدد قليل من 

البلدان يف أوروبا التي تتمتع بالظروف 

املناخية والجغرافية املطلوبة لزراعة 

الزيتون. ولها تاريخ طويل من َمزارع 

الزيتون التي تغطي اليوم نحو 8 يف املائة 

من األرايض الصالحة للزراعة. والهدف من 

مرشوع أطلقته اليونيدو يف ترشين األول/

أكتوبر هو توفي أحدث تكنولوجيات 

الكتلة األحيائية يف صناعة زيت الزيتون 

يف ألبانيا من أجل الحد من انبعاثات 

غازات الدفيئة وزيادة االستقالل يف مجال 

الطاقة وتحسني القدرة التنافسية لالقتصاد 

الوطني من خالل تنمية صناعية منخفضة 

الكربون. وعند انتهاء املرشوع يف عام 

2018، تشي التقديرات إىل أنه سيؤدي 

إىل خفض االنبعاثات مبقدار يرتاوح ما 

بني 000 300 و000 400 طن من مكافئ 

ثاين أكسيد الكربون من خالل األنشطة 

اإليضاحية ومشاريع املحاكاة يف 15 منشأة 

مستهدفة. وباإلضافة إىل الفوائد البيئية 

الكبية، فإنَّ إدخال التكنولوجيا الجديدة 

سوف يستحدث فرص العاملة حيث 

تنترش البطالة، وخاصة بني النساء. وسوف 

تشهد املنشآت انخفاضاً يف التكاليف من 

أجل العمليات الصناعية والتدفئة واملياه 

الساخنة.
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وشهد العام قيد االستعراض   
االنتهاء من مرشوع لكهربة الريف يف 

رسي النكا برهن عىل استخدام نظام شبكة 
صغية هجينة يعمل بالطاقة املائية والغاز 

األحيائي. ويقع املرشوع يف واحدة من 
ية يف البالد دون كهرباء.  آخر القرى املتبقِّ
وقد ُنقل نظام الطاقة الكهرمائية الصغي 

إىل القرية للمساعدة يف تلبية الطلب املحيل 
عىل الكهرباء وتمَّ تدريب أعضاء املجتمع 
املحيل عىل التشغيل والصيانة. وبام أنَّ من 

املتوقَّع أن تصل الشبكة الرئيسية إىل القرية 
يف املستقبل القريب، فإنَّ املرشوع سوف 

يستخدم بمثابة مثال عميل يبنيِّ كيف يمكن 
لنظامني بديلني - شبكة صغية وشبكة 
ل كل منهام اآلخر، ممَّا  رئيسية - أن يكمِّ

يسمح للمستهلكني باالستفادة من خيار 
منخفض الكربون من خالل استخدام البنية 

التحتية للطاقة املستدامة.

وما يقرب من 60 يف املائة من   
الناس الذين يعيشون يف املناطق الريفية 
ة  يف بنغالديش ال تصلهم الكهرباء. وثمَّ

مرشوع لليونيدو اكتمل يف هناية السنة 
أدخل استخدام الطاقة الشمسية إىل 

منشآت صغية وجمتمعات قروية وعيادات 
يف مخس مناطق مستهدفة كمصدر للكهرباء 

نظيف وموثوق به ومعقول التكلفة. 
وسوف تغطِّي اإليرادات الناجتة عن 

منشآت املرافق الصغرى للطاقة الشمسية 
تكاليف صيانة وتشغيل اآلالت ويبقى 

ما يكفي لالستثامر يف أنشطة الرعاية 
للمجتمع. وسوف يستفيد حوايل 500 1 
فرد يف املواقع اخلمسة من الوحدات التي 

أنشئت كجزء من مرشوع التعاون بني 
بلدان اجلنوب حتت رعاية مركز اليونيدو 

اخلاص بالتعاون الصناعي بني بلدان 
اجلنوب يف نيودهلي. وقد مثَّل املرشوع 

من شأن الساعات الطويلة من الشمس املشرقة أن تؤهِّل العديد من البلدان 
النامية لتشغيل نظم استغالل الطاقة الضوئية الشمسية اليت ميكنها 

رة للطاقة واألجهزة  ي اإلضاءة واحلواسيب وأجهزة التربيد املوفِّ أن تغذِّ
املنزلية األخرى. ومن البلدان اليت تشارك اليونيدو فيها حاليًّا يف مشاريع 

الطاقة الشمسية باكستان وتشاد وفانواتو وفيجي وكوت ديفوار ومصر.

توفري الطاقة للجميع يف 
املتحدة تنزانيا  مجهورية 

الشبكات الصغرى عبارة عن وحدات 

قامئة بذاتها منخفضة الفلطية توفِّر 

باستخدام شبكة  للمجتمعات  الكهرباء 

توزيع محلية. وهي تستطيع، عندما 

تستخدم باالقرتان مع مصادر الطاقة 

دة، زيادة فرص الوصول إىل  املتجدِّ

الكهرباء دون أن يؤثِّر ذلك سلباً عىل 

البيئة. وهي مفيدة بشكل خاص يف 

بلدان مثل جمهورية تنزانيا املتحدة، 

حيث ال يتمتَّع أكرث من سبعة يف املائة 

من سكان الريف بإمكانية الوصول إىل 

إمدادات الكهرباء. ويف إطار مرشوع 

بقيمة 13 مليون دوالر مموَّل من مرفق 

البيئة العاملية، تساعد اليونيدو هذا البلد 

عىل إقامة شبكات صغرى يف مناطق 

تفتقر إىل إمدادات الطاقة أو حيث يتمُّ 

توفي الكهرباء حاليًّا بواسطة مولِّدات 

ديزل تتسبَّب يف إطالق كمية كبية من 

غازات الدفيئة. ومن شأن هذا النوع من 

مشاريع الشبكات الصغرى أن يؤدِّي إىل 

ن يف مستوى معيشة سكان الريف  تحسُّ

وإىل ترسيع التنمية املستدامة. ويف أيار/

مايو، أُرسل إىل باندونغ، إندونيسيا، عدد 

من املنتجني املحتملني للمشاركة يف دورة 

تدريبية ملدة ثالثة أسابيع بشأن إنتاج 

التصاميم والرسومات  وا  التوربينات، وتلقُّ

والرتاخيص الالزمة إلنتاج توربينات تدفُّق 

عابر تصل قدرتها إىل 125 كيلو واط. وتمَّ 

يف ترشين األول/أكتوبر افتتاح مركز تقني 

مايئ صغي، أنشئ كجزء من عنرص لبناء 

املؤسسات من املرشوع يف كلية الهندسة 

والتكنولوجيا يف جامعة دار السالم. وهو 

اآلن يعمل بكامل طاقته وسيكون مبثابة 

ع واحد لتطوير الطاقة الكهرمائية  مجمَّ

يف البلد ومركز للتميُّز يف منطقة رشق 

أفريقيا. ودعم املرشوع حتى اآلن سبعة 

مشاريع جديدة لشبكات صغرى ذات 

سعات مختلفة تنطوي عىل طائفة من 

مناذج األعامل يف مراحل مختلفة من 

البناء والرتكيب والتشغيل.
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التعاون بني اليونيدو ومعهد املوارد 
ز مرشوع جديد يف مرص عىل  والطاقة. ويركِّ

االستفادة من الطاقة الشمسية لعمليات 
التسخني يف جماالت الصناعة ودعم 

املنشآت املرصية لتحسني كفاءة استخدام 
الطاقة والعمل يف الوقت ذاته عىل تطوير 

بيئة سوقية لنرش نظم الطاقة الشمسية 
الصناعية وتصنيعها حمليًّا. للتطبيقات 

وهناك مرشوع يف أوكرانيا يساعد   
رشكات الصناعة التحويلية كثيفة 

االستهالك للطاقة، وخاصة املنشآت 
الصغية واملتوسطة يف قطاع األغذية 

ل من الطاقة املكثَّفة  الزراعية، عىل التحوُّ
دة املنخفضة  عالية الكربون إىل الطاقة املتجدِّ

الكربون، وهي خطوة من شأهنا أن جتعلها 
أقدر عىل املنافسة وأن ختفِّض انبعاثات 
ز املرشوع، منذ  غازات الدفيئة. وقد ركَّ

إطالقه يف عام 2011، عىل تعزيز األطر 
الترشيعية والتنظيمية التي تدعم كفاءة 

استخدام الطاقة واستخدام مصادر الطاقة 
املتجددة بام يف ذلك وضع خطة العمل 
دة وصوغ املعايي  الوطنية للطاقة املتجدِّ

ذات الصلة ونرش أحدث التقنيات يف قطاع 
األغذية الزراعية. وحتى اآلن، أقامت 

اليونيدو مرشوعات رائدة يف ست رشكات 
تستخدم فيها تطبيقات خمتلفة مثل الطاقة 

الشمسية واسرتداد حرارة البخار عايل 
الضغط ووقود الديزل األحيائي. ونظَّمت 

أيضًا برامج تدريبية وجوالت دراسية إىل 
أملانيا والنمسا تناولت كفاءة استخدام الطاقة 

دة. ومن املزمع قريبًا  ومصادر الطاقة املتجدِّ
الرشوع يف برنامج تدريبي ألجل 500 من 

التقنيني ومديري األعامل بينام جيري اإلعداد 
دة  لدورة جامعية يف جمال الطاقة املتجدِّ

وكفاءة استخدام الطاقة يف قطاع األغذية 
الزراعية.

وبالتعاون مع معهد الطاقة واملوارد،   
أدارت اليونيدو يف شباط/فرباير برنامج 
ريادة للطاقة املستدامة يف نيودهلي لصنَّاع 
القرار من أفريقيا وآسيا واملحيط اهلادئ 

وأوروبا وآسيا الوسطى. ويف الشهر نفسه، 

شارك طالب دكتوراه من 10 بلدان يف دورة 
دة إلطالق التنمية  بشأن »أنامط الطاقة املتجدِّ
املستدامة يف اقتصادات البلدان ذات الدخل 

املنخفض واملتوسط« ُعقدت يف كلية اهلندسة 
يف ميالنو، إيطاليا، وهي من اجلامعات 

الرائدة يف جمال اهلندسة يف أوروبا. وتناولت 
الدورة خمتلف الرشوط الالزمة لنجاح نرش 

دة وتوفي سبل أكثر إنصافًا  الطاقة املتجدِّ
لتوزيع املوارد يف املناطق النامية. وناقش 
املشاركون مسألة الوصول إىل الكهرباء 

داخل الشبكة وخارجها وتطبيقات الطاقة 
دة يف الصناعة ونامذج األعامل لتوليد  املتجدِّ
عة وتصميم السياسات حللول  الطاقة املوزَّ

الطاقة املستدامة.

ونظَّمت اليونيدو حلقة عمل تدريبية يف   
توجيينغ، غامبيا، يف متوز/يوليه استهدفت 

النساء املهتامت بالعمل يف جمال الطاقة 
مت متهيدًا عمليًّا للمفاهيم  دة. وقدَّ املتجدِّ

األساسية للنظم الكهربائية وعلَّمت 
املشاركات كيفية تصميم مرفق منزيل صغي 

باستخدام الشبكة أو الطاقة البديلة أو 
زت املرحلة الثانية من  دة. وركَّ الطاقة املتجدِّ
التدريب عىل تصميم وتركيب وصيانة نظم 
دة. ويف آب/أغسطس، شاركت  طاقة متجدِّ

اليونيدو يف تنظيم حلقة دراسية إقليمية حول 
الغاز األحيائي مع املركز الدويل للطاقة 
املتجددة يف فوز دو إيغواسو، الربازيل. 

وكجزء من مرشوع نقل التكنولوجيا 
بالتعاون مع مجهورية كوريا، ُأنجزت يف غانا 
دراسة جدوى تقنية ومالية ملرفق غاز أحيائي 

باستخدام النفايات يف موقع مسلخ، ومتَّت 
املوافقة عىل التكنولوجيا املختارة وتصميم 

مصنع إيضاحي للغاز األحيائي.

ونظَّمت اليونيدو وأمانة مجاعة رشق   
أفريقيا يف أيلول/سبتمرب حلقة عمل حول 

بناء القدرات يف جمال الطاقة املستدامة وتغيُّ 
املناخ، عقدت يف كمباال، أوغندا. ولقيت 

احللقة الدعم من رشكة إدارة الطاقة الكورية 
رة تفاهم مع اليونيدو يف  التي وقَّعت مذكِّ

د التزام املنظمتني  نيسان/أبريل ممَّا جيسِّ
املشرتك بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع 

زت ورشة العمل يف كمباال  واملستدامة. وركَّ
عىل سبل تعزيز قدرات الطاقة املستدامة 

يف منشآت األعامل والقطاعات الصناعية 
املحلية لدعم مركز رشق أفريقيا للطاقة 
دة وكفاءة استخدام الطاقة الذي  املتجدِّ

سُينشأ قريبًا. وشهد الشهر نفسه إطالق 
ابة معارف جديدة عىل شبكة اإلنرتنت  بوَّ

بشأن مرافق الطاقة املائية الصغية التي 
متثِّل مبادرة مشرتكة بني اليونيدو واملركز 
الدويل ملرافق الطاقة الكهرمائية الصغية 

يف هانغجو، الصني. وتعمل املنظمتان مع 
املؤسسات الوطنية جلمع أحدث البيانات 

عن مرافق الطاقة املائية الصغية. وتعرض 
ابة أفضل املامرسات من خمتلف املناطق،  البوَّ

وهي تضمُّ حاليًّا 20 ملحًة عامًة إقليميًة 
ا. و149 تقريرًا ُقطريًّ

ويف ترشين األول/أكتوبر، ُعقد   
مؤمتر دويل نظمته اليونيدو وحكومة كوبا 
كان ختام النجاح يف إنجاز مرشوع بقيمة 

5.4 ماليني دوالر بتمويل من مرفق البيئة 
العاملية ملساعدة كوبا عىل ختفيف اعتامدها 

عىل الوقود األحفوري املستورد وذلك 
دة.  ل إىل الطاقة املتجدِّ عن طريق التحوُّ

واغتنمت اليونيدو الفرصة لتقديم 
دة من  تقريرها اجلديد حول ‘الطاقة املتجدِّ

أجل التنمية الصناعية الشاملة للجميع 
واملستدامة: حالة تغويز الكتلة األحيائية’. 
وباإلضافة إىل حتقيق ختفيض يف انبعاثات 

غازات الدفيئة يف جزيرة خوفينتود يف 
د املرشوع الطريق إلرساء سياسة  كوبا، مهَّ

دة يمكن حماكاهتا يف  سليمة للطاقة املتجدِّ
جزر أخرى يف منطقة البحر الكاريبي. 

نت مرافق الطاقة الشمسية وطاقة  وقد متكَّ
الرياح وتغويز الكتلة األحيائية التي 

أقامتها اليونيدو من إثبات جدوى إنتاج 
ة تكليف  دة املستدامة، وثمَّ الطاقة املتجدِّ

بإنشاء مرفق لتغويز الكتلة األحيائية بقدرة 
500 كيلوواط. وهنالك صندوق جديد 

ع  إلدارة املخاطر وعمليات املحاكاة يشجِّ
دة  االستثامر اخلاص يف جمال الطاقة املتجدِّ

الذي من شأنه أن يضمن استدامة املرشوع. 
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وقد وضعت احلكومة هدفًا لتوليد 24 يف 
املائة من الكهرباء يف البلد من مصادر 

دة بحلول عام 2030. متجدِّ

وشهد ترشين الثاين/نوفمرب يف   
فيينا انعقاد اجتامع فريق خرباء ملناقشة 
السبل الرئيسية التي يمكن من خالهلا 

للبنية التحتية لتقييم املعايي واملطابقة أن 
ا عىل تكنولوجيات الطاقة  تدعم إقباالً قويًّ

ددة ويف الوقت ذاته بناء الثقة يف  املتجِّ
ز االجتامع عىل موضوعني  السوق. وركَّ

رئيسيني ومها تطوير تكنولوجيات الطاقة 
دة مع الرتكيز عىل مرافق الطاقة  املتجدِّ

التحتية  الصغية والبنية  الكهرمائية 
للجودة. وخالل الشهر نفسه، استضافت 
سلوفينيا برنامج تنمية مهنية بشأن حلول 

ن أساليب قائمة عىل  الطاقة املستدامة تضمَّ

لها  املحارضات وتدريس تشاركي تكمِّ
هة إىل املنشآت ومراكز  رحالت موجَّ

البحوث املراعية للبيئة. وكان الربنامج 
مبادرة مشرتكة بني اليونيدو واملركز الدويل 

لرتويج الرشكات الكائن يف ليوبليانا.

ويف شييل، دخل مرحلة التنفيذ   
مرشوع لتعزيز االستثامر يف الغاز األحيائي 

وتطوير السوق من أجل الصناعات 
الزراعية. وأنشئت ثالث شبكات صغرى 

للطاقة الشمسية يف تشاد، وأجريت 
دراسات جدوى لثامنية مواقع ملحطات 

الطاقة الكهرمائية الصغية يف زامبيا.

وأكثر من ثلثي سكان غينيا-بيساو   
يعيشون دون خط الفقر وال تصلهم 
الكهرباء. وعىل الرغم من اإلمكانية 

دة، ما زال  العالية الستخدام الطاقة املتجدِّ

البلد يعتمد عىل املنتجات النفطية لتلبية 
كامل احتياجاته من الطاقة. ويف ترشين 

األول/أكتوبر، وافق مرفق البيئة العاملية 
عىل مرشوع تنهض به اليونيدو إلجياد بيئة 
دة يف  مواتية لالستثامرات يف الطاقة املتجدِّ

قطاع الكهرباء يف غينيا-بيساو. وجيري 
تنفيذ املرشوع من جانب اليونيدو بالتعاون 
دة وكفاءة استخدام  مع مركز الطاقة املتجدِّ

الطاقة التابع للجامعة االقتصادية لدول 
غرب أفريقيا. وشارك يف متويل هذا 

املرشوع مرصف التنمية األفريقي واالحتاد 
األورويب ورشكاء آخرون. ومن خالل 
جمموعة من اإليضاحات التكنولوجية 

ودعم السياسات وبناء القدرات، يتناول 
يات الطاقة يف البالد ويضعها  املرشوع حتدِّ

عىل مسار التنمية املستدامة املنخفضة 
الكربون. ويف اجلانب التكنولوجي، يتميَّز 

املرشوع بتوفي نظم هجينة من شبكات 
الطاقة الضوئية الصغرى من أجل كهربة 
الريف واالستخدامات اإلنتاجية ونظم 
قائمة بذاهتا من شبكات الطاقة الضوئية 
الكهربائية األحيائية لقطاعات  والطاقة 

ن  جتهيز األسامك وجوز الكاشيو. ويتضمَّ
املرشوع أيضًا إنشاء موقع متوسط احلجم 

الكهرمائية. الطاقة  إلنتاج 

كفاءة الطاقة الصناعية

إنَّ حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف 
الصناعة رشط ال بدَّ منه لتحقيق التنمية 

الصناعية املستدامة. وهو واحد من أكثر 
التدابي فعالية من حيث التكلفة ملساعدة 

البلدان املحدودة اإلمداد عىل تلبية 
الطلب املتزايد عىل الطاقة وفصم العالقة 

بني النمو االقتصادي والتدهور البيئي. 
وبرنامج اليونيدو لكفاءة الطاقة الصناعية 

مصمم حول ثالثة جماالت مواضيعية 
أساسية وهي: وضع سياسة ومعايي كفاءة 

الطاقة؛ وبناء القدرات وإذكاء الوعي؛ 
واإليضاح واالرتقاء. وتعلِّق اليونيدو 

أمهية خاصة عىل متطلبات كفاءة استخدام 

ساعدت اليونيدو، يف آذار/مارس، يف تنظيم يوم مفتوح بشأن كفاءة 
استخدام الطاقة الصناعية يف ماليزيا حضره أكثر من 200 مشارك. 

وتضمَّنت األحداث معرضًا ملشروع اليونيدو اجلاري الذي يرمي إىل تعزيز 
كفاءة استخدام الطاقة يف قطاع الصناعة التحويلية يف ماليزيا وتسليط 

الضوء على النجاح احملرز من جانب املصانع املشاركة.
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الطاقة يف املنشآت الصغية واملتوسطة يف 
االقتصادات النامية والناشئة من أجل 

حتسني نموها االقتصادي. فهنالك مثاًل 
ز  مرشوع جديد يف ميانامر من شأنه أن يعزِّ

من استمرار خفض انبعاثات غازات 
الدفيئة من خالل حتسني أطر السياسات 

وبناء القدرات املؤسسية، فضاًل عن تنفيذ 
مشاريع إدارة الطاقة.

ن برنامج اليونيدو لكفاءة  ويتكوَّ  
الطاقة الصناعية حاليًّا من نحو 35 مرشوعًا 
وحافظة مشاريع بقيمة 105 ماليني دوالر 

ومتويل مشرتك ملتزم به من الرشكاء 
احلكوميني ودوائر الصناعة ومؤسسات 

التمويل بأكثر من 660 مليون دوالر. 
ومشاريع كفاءة الطاقة جارية يف االحتاد 

الرويس وأذربيجان وإكوادور وإندونيسيا 
وأوكرانيا وإيران )مجهورية-اإلسالمية( 
وباكستان وبوركينا فاسو وتايلند وتركيا 

وتشاد وتونس والصني والفلبني وفييت 
نام وكولومبيا وماليزيا ومرص وملديف 
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا 

ومجهورية مولدوفا وجنوب أفريقيا واهلند. 
ق بشأن  مت املنظمة التدريب املتعمِّ وقدَّ

التنفيذ وحتسني النظام ألكثر من 800 خبي 
استشاري يف كفاءة استخدام الطاقة، 

وساعدت أكثر من 300 رشكة يف تنفيذ 
مشاريع إدارة الطاقة وأحدث ممارسات 

حتسني النظم والدراية. ويف نيسان/أبريل، 
حرض واضعو السياسات وكبار املهنيني يف 

 ISO 50001 نظم إدارة الطاقة واملعيار الدويل
من خمتلف أنحاء العامل اجتامعًا لفريق خرباء 

ُعقد يف فيينا وتناول أطر تقييم السياسات 
واملطابقة للمعيار ISO 50001. وشملت 

املواضيع التي نوقشت املتطلبات والتنفيذ 
وأداء الطاقة وإصدار الشهادات واالعتامد 

والسياسات واألدوات الداعمة.

ر للمرأة رأس  رة للطاقة يف تشاد أن يوفِّ من شأن تركيب مواقد الطهي املوفِّ
م يف معيشتها. ويُستهدف متكني  املال املادي واالجتماعي واملايل الالزم للتحكُّ

نها من الدخول يف خمتلف مراحل  املرأة من خالل التدريب الذي سيمكِّ
سلسلة التوريد واملشاركة فيها.

 كفاءة استهالك الطاقة 
يف جنوب أفريقيا

مثَّة مرشوع يف جنوب أفريقيا بقيمة 

له وزارة التجارة  7.5 مليون يورو، متوِّ

والصناعة يف جنوب أفريقيا وأمانة الدولة 

للشؤون االقتصادية يف سويرسا وإدارة 

التنمية الدولية يف اململكة املتحدة، يسهم 

يف تحسني كفاءة الطاقة والقدرة التنافسية 

للصناعات يف البلد. والهدف من ذلك هو 

تعزيز أمن الطاقة مع ضامن عدم كبح 

منو الناتج املحيل اإلجاميل يف البلد جراء 

نقص الطاقة وارتفاع األسعار. وعىل وجه 

التحديد، ساعد مرشوع السنوات الخمس 

الذي بدأ يف عام 2010 عىل قيام الحكومة 

لكفاءة  الوطنية  اسرتاتيجيتها  بتحديث 

استخدام الطاقة ضمن أطر السياسة 

الصناعية الوطنية األوسع. وبحلول نهاية 

عام 2014، أسفرت الدورات التدريبية 

الثالث لكبار مراقبي املعيار الوطني 

 ISO 50001 لجنوب أفريقيا/املعيار الدويل

يف إطار املرشوع عن اعتامد 39 من 

كبار املراقبني الجدد الذين يستطيعون 

اآلن إصدار شهادات االمتثال للمنشآت 

الرائدة واملنشآت الكربى األخرى. وحرض 

أكرث من 300 2 من املهندسني والتقنيني 

واملديرين 150 حلقة عمل تدريبية حول 

نظم إدارة الطاقة وتحسني نظم الطاقة، 

مام أدى إىل تأهيل 112 خبياً وطنيًّا 

باً وطنيًّا ليحلُّوا محلَّ  واعتامد 29 مدرِّ

الفريق الدويل. وحظيت الدورات باعرتاف 

مجلس الهندسة التابع لنظام التطوير 

املهني املستمر يف جنوب أفريقيا، الذي 

وافقت عىل أن يدرج يف نظام التأهيل 

الت املهنية بناء  الوطني اثنني من املؤهِّ

عىل موضوعات دورات املرشوع الست. 

ونتج عن دعم املنشآت الكبية أن أبلغت 

62 رشكًة عن وفورات يف الطاقة والتكلفة 

ن أكرث من  وغازات الدفيئة يف حني متكَّ

220 منشأًة صناعيًة صغية ومتوسطة من 

تحديد واستغالل فرص االقتصاد يف الطاقة 

التنافسية. القدرة  لتعزيز 



73تقرير اليونيدو السنوي 2014

اليونيدو  آذار/مارس، ساعدت  ويف   
الطاقة يف  تنظيم يوم مفتوح لكفاءة  يف 

ملناقشة  ومنتدى  معرضًا  شمل  كواالملبور 
الطاقة يف قطاع  إدارة  سبل تشجيع 

اليوم  وجاء  ماليزيا.  يف  التحويلية  الصناعة 
املفتوح عِقب النجاح يف إنجاز مرشوع يف 
استخدام  كفاءة  حتسينات  إلدخال  ماليزيا 

التحويلية يف  الصناعات  قطاع  الطاقة يف 
الطاقة  إدارة  تنفيذ معايي  البالد من خالل 

النظم. وحتسني 

وعىل الرغم من أنَّ تشاد تتمتَّع بوفرة   
الشمسية والوقود  الطاقة  نسبية من حيث 
األحفوري، ما زال احلطب يمثِّل 94 يف 

ا،  املائة من استهالك البالد من الطاقة سنويًّ
ر. وبناَء  وهو عامل يسهم يف انتشار التصحُّ

ق يف مرشوع مماثل  عىل النجاح الذي حتقَّ
رًا  اليونيدو مؤخَّ يف بوركينا فاسو، أطلقت 

البيئة  مرشوعًا جديدًا بتمويل من مرفق 
التقليدية  الطهي  مواقد  العاملية الستبدال 

املنخفضة الكفاءة يف تشاد بـ500 1 
موقد من النامذج املوفِّرة للطاقة التي 

تستهلك ما يرتاوح بني 50 و80 يف املائة 
أقل من كمية احلطب. وسيدعم املرشوع 

اجلديدة ويدخلها  للمواقد  املحيل  التصنيع 
تدرجييًّا يف األسواق املحلية. واملستفيدون 

اؤو  من املرشوع هم صانعو البية وشوَّ
اللحوم - ومعظمهم من النساء - الذين 
اء استخدام  ض صحتهم للخطر جرَّ تتعرَّ

التقليدية. وسيوفِّر هلم املرشوع  املواقد 
فرصًا أفضل للحصول عىل متويل بالغ 
الصغر من خالل تعزيز آليات مبتكرة 

الذاتية. ومن  وإنشاء جمموعات املساعدة 
شأن توفي كمية كبية من املواقد اجلديدة 
للمستفيدين  العيش  الصحة وسبل  حتسني 

والعمل يف الوقت ذاته عىل خفض 
الكربون بمقدار  ثاين أكسيد  انبعاثات 

ا، متاشيًا مع األهداف  12 طنًّا سنويًّ  162
ومن  والعاملية.  واإلقليمية  الوطنية  البيئية 

إنتاجية يف مناطق  شأن تشكيل جتمعات 
خمتارة أن يضمن املكاسب اجلامعية وأن 

يقيم روابط مع خمتلف األطراف الفاعلة 

ز أداء  ضمن سلسلة التوريد وأن يعزِّ
األعامل يف املنشآت واملرافق املدعومة 

ل الوصول اجلامعي إىل القروض  وأن يسهِّ
الصغر. البالغة 

له مرفق  ة مرشوع يف اهلند يموِّ وثمَّ  
البيئة العاملية يرمي إىل تعزيز كفاءة الطاقة 

عًا  دة يف 12 جتمُّ واستخدام الطاقة املتجدِّ
من املنشآت الصغية واملتوسطة يف مخسة 
قطاعات فرعية كثيفة االستهالك للطاقة. 

ويسهم مرشوع السنوات اخلمس الذي بدأ 
يف عام 2011 يف مساعدة املكتب اهلندي 

دي  لكفاءة الطاقة عىل حتسني قدرة مورِّ
املنتجات املتَّسمة بكفاءة الطاقة واملعتمدة 

مي اخلدمات  دة ومقدِّ عىل الطاقة املتجدِّ
ومؤسسات التمويل عىل زيادة الطلب 

عىل تكنولوجيات وممارسات كفاءة الطاقة 
دة وتعزيز أطر  واستخدام الطاقة املتجدِّ
السياسات واملؤسسات وصنع القرار. 

ويف فييت نام، تعمل اليونيدو عىل ترويج 
كفاءة الطاقة من خالل اعتامد حتسني النظم 

ومعايي إدارة الطاقة. ويف إطار مرشوع 
مدته ثالث سنوات سوف يكتمل يف عام 

2015، قامت اليونيدو بتدريب 27 خبيًا 
وطنيًّا وثالثة من موظفي املصانع عىل نامئط 

ب 24 خبيًا  نظم إدارة الطاقة بينام تدرَّ
وطنيًّا عىل حتسني نظم البخار واهلواء 

املضغوط. وشارك 250 آخرين من مديري 
يل اإلنتاج من 143 منشأًة  الطاقة ومشغِّ

ا يف جمال  باإلضافة إىل 29 خبيًا استشاريًّ
الطاقة يف برنامج لتدريب خرباء نظم إدارة 

الطاقة. وحتى اآلن، اعتمد 57 مصنعًا 
خططًا إلدارة الطاقة وأكملت حتسينات 

تشغيلية. وقد ُمنحت شهادات اعتامد 
املعيار ISO 50001 ألربعة عرش مصنعًا.

ويساعد مرشوع بقيمة 8 ماليني   
دوالر يف االحتاد الرويس عىل احلدِّ من 
الدفيئة. وبالعمل مع  انبعاثات غازات 

املرصف األورويب لإلنشاء والتعمي، 
تسعى اليونيدو إىل حتويل السوق لكفاءة 

الطاقة الصناعية من خالل أنشطة من 
شأهنا حتسني كفاءة الطاقة الصناعية يف 

وفورات الطاقة يف مصر

لتحقيق وفورات  إمكانية كبية  هناك 

الطاقة يف مرص حيث تستخدم الصناعة 

حوايل 43 يف املائة من الطاقة املتاحة 

ويصل االستهالك إىل 50 يف املائة فوق 

املتوسط الدويل. ويف إطار مرشوع بقيمة 

3.95 ماليني دوالر بتمويل من مرفق 

ى  البيئة العاملية بدأ يف عام 2012، تتصدَّ

فهي  شمولية.  بطريقة  ي  للتحدِّ اليونيدو 

القرار  لتغيي عقلية صنَّاع  الً  أوَّ تسعى 

واملديرين الذين يرون اتخاذ تدابي كفاءة 

الطاقة مبثابة مخاطر رأسامل عالية. 

وتهدف ثانياً إىل الحدِّ من استخدام 

ز  ويركِّ الصناعية.  العمليات  الطاقة يف 

املرشوع عىل كل من جانبي العرض 

والطلب يف السوق من خالل املساعدة 

هة نحو  يف وضع أدوات السياسة املوجَّ

إنشاء سوق ملنتجات  السوق وتحفيز 

الصناعية. وهذا  الطاقة  وخدمات كفاءة 

الطاقة  كفاءة  تحسينات  استدامة  يضمن 

بعد االنتهاء من املرشوع يف عام 2016. 

اليونيدو  مت  نظَّ أيلول/سبتمرب،  ويف 

حلقة عمل لتوعية أصحاب األعامل 

اللمسات األخية عىل منهاج  ووضعت 

العامة  املرصية  الهيئة  تدريبي ملوظفي 

للمواصفات والجودة. وقد ُوضعت 

كثيفة  لقطاعات  مرجعية  معلامت 

األسمنت  مثل  تقليديًّا،  الطاقة  استهالك 

واألسمدة والحديد والصلب، حيث من 

ع أن يفيض إدخال نظم إدارة  املتوقَّ

الطاقة يف 11 مصنعاً واسع النطاق إىل 

خفض استهالك الطاقة بنسبة 15 إىل 

مت اليونيدو برنامجاً  20 يف املائة. وقدَّ

بني عىل نظم إدارة الطاقة  لتدريب املدرِّ

مت  واملعيار الدويل ISO 50001، ونظَّ

للمشاركني  القدرات  لبناء  برنامجاً 

العام والخاص والدوائر  من القطاعني 

بت 16 من مديري املصانع. األكادميية ودرَّ
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أثر إجيايب  الثقيلة، وحتقيق  الصناعات 
للطاقة والفوائد  الرشيد  عىل االستخدام 
التجارية  اآلفاق  الالحقة، وتعزيز  البيئية 

للمقرتضني الصناعيني. واآلن وقد دخل 
التنفيذ، تشمل  املرشوع عامه اخلامس من 
اإلنجازات حتى اآلن التدريب عىل نظم 

إدارة الطاقة وحتسني نظم الطاقة عىل 
التعقيد. واهلدف هو  مستويات خمتلفة من 

العاملني  املهنيني  رفع مستوى مهارات 
يف كفاءة الطاقة الوطنية يف نظم إدارة 
الطاقة وغيها من أفضل املامرسات 

املتاحة يف كفاءة الطاقة الصناعية. وقد 
َتوفَّر بناء القدرات يف جمال نظم إدارة 

الصناعية  الطاقة  الطاقة وسياسات كفاءة 
لـ70 مسؤوالً حكوميًّا و115 ممثِّاًل 

تنفيذ  أو  املكلفة بوضع  اإلقليمية  للسلطات 
سياسة الطاقة أو الصناعة يف مجيع مناطق 
البالد. وشارك أكثر من 000 25 فرد يف 

ندوة وطنية عرب اإلنرتنت حول نظم إدارة 
.ISO 50001 الطاقة واملعيار الدويل 

ويف إطار مرشوع مماثل يف أوكرانيا،   
له جزئيًّا مرفق البيئة العاملية، تساعد  يموِّ
اليونيدو عىل إدخال معيار وطني بشأن 

إدارة الطاقة يمكن تطبيقه يف مجيع أنواع 
وأحجام املنشآت، بغضِّ النظر عن 

الظروف اجلغرافية والثقافية واالجتامعية. 
وقد وفَّر مرشوع جار يف إكوادور التدريب 

عىل املبادئ األساسية لنظام إدارة الطاقة 
لـ48 مسؤوالً حكوميًّا و167 مدير 

ى 24 من  منشأة و226 موظفًا يف حني تلقَّ
التقنيني تدريبًا مكثَّفًا عىل تنفيذ املعايي. 

بت اليونيدو 83 من باعة املعدات عىل  ودرَّ
حتسني نظم البخار واملحركات، واكتسب 

324 من موظفي املنشآت املهارات الالزمة 
ل  لتقييم نظم استهالك الطاقة بينام تأهَّ
55 من التقنيني اآلن إلجراء تقييامت 

لة للطاقة. وقد اعتمدت إكوادور  مفصَّ
املعيار ISO 50001 بمثابة املعيار التقني 

ة منشآت يف طريقها إىل  الوطني وهناك عدَّ
.ISO 50001 االعتامد بموجب املعيار

االتفاقات البيئية 
املتعدَّدة األطراف

بروتوكول مونرتيال

مرة أخرى، كانت اليونيدو يف املرتبة األوىل 
د  ذة للصندوق املتعدِّ بوصفها الوكالة املنفِّ
األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال لعام 
2013. ويف عام 2014، وافقت اللجنة 
د األطراف عىل  التنفيذية للصندوق املتعدِّ

57 مرشوعًا يف 20 بلدًا، بقيمة إمجالية 
قدرها 28.5 مليون دوالر، للتنفيذ من 

جانب اليونيدو. وهي تغطي رشائح 
جديدة يف خطط إدارة التخلُّص التدرجيي 

من اهليدروكلوروفلوروكربون اجلارية يف 
قطاعات تكييف اهلواء والتربيد والرغوة، 

واإلعداد للمرحلة الثانية من هذه اخلطط، 
مرحلة التخلُّص من املواد املستنفدة 

لألوزون، والتخلُّص التدرجيي من بروميد 
امليثيل يف الزراعة وأنشطة التعزيز املؤسيس.

اهليدروكلوروفلوروكربون

يف إطار مرشوع أنجز خالل السنة، 
ن أكرب صانع للثالجات واملجمدات  متكَّ
).Induglob S.A( يف إكوادور من حتويل 
خط إنتاج رغوة العزل لديه من مركبات 

 HCFC-141b اهليدروكلوروفلوروكربون 
إىل تكنولوجيا السيكلوبنتني وزيادة قدرته 

عىل اإلنتاج والتصدير عىل حدٍّ سواء. 
والسيكلوبنتني ليست من املواد املستنفدة 
لألوزون، ومؤرشِّ طاقة االحرتار العاملي 

التي تنجم عنها أقل من 25. وشملت 
املنشآت معدات السالمة لتخزين 

واستخدام السيكلوبنتني، وتمَّ تركيب 
ثالث آالت ضغط عال حلقن الرغوة، إىل 

جانب التوريد والتشغيل، دون تعطيل 
اإلنتاج. وتمَّ تدريب ثالثة تقنيني وستة 

لني عىل عمليات التشغيل والصيانة. مشغِّ

ن  ة مرشوع يف الفلبني يمكِّ وثمَّ  
د يف  البلد من الوفاء باملوعد النهائي املحدَّ

اختبار تكنولوجيا ثاني أوكسيد الكربون احلرج جدًّا لرغوة رذاذ البولييوريتني، 
ل  والذي أجُنز مبشاركة املورِّدين واخلرباء اليابانيني يف إطار مشروع يف الفلبني، ميثِّ

أول تطبيق هلذه التكنولوجيا يف بلد نام.
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بروتوكول مونرتيال للتخلُّص التدرجيي 
من مادة HCFC-141b يف قطاع الصناعات 

التحويلية للرغوة دون احلدِّ من قدرة 
القطاع عىل توفي اخلدمات التي تتطلَّبها 

السوق. وقد تمَّ حتويل كل األجزاء 
الرئيسية التي تستخدم آالت الرغوة 

الثابتة إىل عوامل بديلة لنفخ الرغوة. ومن 
اجلوانب املبتكرة هلذا املرشوع االسرتاتيجية 

املستخدمة لتحديد عامل النفخ البديل 
األمثل إلنتاج رذاذ الرغوة يف بلد ذي 

مناخ حار ورطب. وقد أسفر املرشوع، 
د األطراف  بتمويل من الصندوق املتعدِّ

لتنفيذ بروتوكول مونرتيال واليابان، عن 
إزالة 40 طنًّا من طاقة استنفاد األوزون 

فضاًل عن انخفاض يف االنبعاثات بمقدار 
000 263 طن من مكافئ ثاين أكسيد 

ا. الكربون سنويًّ

ويف غامبيا تبقى درجة احلرارة   
السنة.  ملعظم  بالنسبة  باستمرار  مرتفعًة 

وعىل غرار البلدان االستوائية األخرى، 
فإنَّ التربيد رضوري للحفاظ عىل معايي 

ة مرشوع  جودة املنتجات الغذائية. وثمَّ
جديد هيدف إىل حتسني أداء مرافق التربيد 
تكنولوجيا  أمام  بإزالة احلواجز  الصناعية 

التربيد اخلرضاء. وهو يشمل السياسة 
لدعم  والقانونية  التنظيمية  واألطر  الوطنية 

زيادة كفاءة استخدام الطاقة وإدخال 
الطبيعية. ويتناول املرشوع  دات  املربِّ

الذين يعملون  كذلك سالمة املوظفني 
يف غرف النبات أو يتعاملون مع مواد 

التربيد ويوفِّر آلية دعم مايل لتمكني األخذ 
العربية  البلدان  مبتكرة. ويف  بتكنولوجيات 

يف منطقة اخلليج، حيث درجات احلرارة 
عالية، ليس هنالك من بدائل فورية 

والبلدان  للهيدروكلوروفلوروكربون. 
بروتوكول مونرتيال  ملزمة بموجب 

بتحقيق أهداف االمتثال اخلاصة بكل 
التخلُّص  م  منها، ولكن يتعنيَّ أن يتقدَّ

ض للخطر  التدرجيي بحيث ال يعرِّ
الرشكات وحصتها  إنتاج  مستويات 

يف السوق. وقد تناولت الندوة الرابعة 
املرتفعة  للبلدان  البديلة  دات  املربِّ بشأن 
احلرارة، التي ُنظِّمت يف ديب يف أيلول/

املتحدة  برنامج األمم  سبتمرب بمشاركة 
البيئة واملياه يف  للبيئة واليونيدو ووزارة 

اإلمارات العربية املتحدة وأطراف أخرى، 
املستقبل وصيانتها  دات يف  املربِّ تركيب 

املرتبطة هبا. املخاطر  وتقييم 

وإدارة املواد املستنفدة لألوزون   
والتخلُّص منها هي جوهر مرشوع 

يف البوسنة واهلرسك واجلبل األسود 
وكرواتيا يشتمل عىل معاجلة النفايات 

داخل املنشأة يف االحتاد األورويب، ذلك 
ألنَّ مرافق التخلُّص من هذه النفايات غي 
متوفِّرة داخل أيٍّ من هذه البلدان الثالثة. 

ويضع املرشوع هنجًا مستدامًا للتخلُّص 
من نفايات املواد املستنفدة لألوزون من 
شأنه مواءمة ممارسات البلدان املشاركة 

مع األنظمة املعمول هبا داخل االحتاد 
األورويب. وباإلضافة إىل ذلك، سوف 

يثبت املرشوع فعالية اعتامد هنج إقليمي من 
حيث التكلفة واالستدامة، خصوصًا يف 

البلدان ذات االستهالك املنخفض حيث 
الكميات املجموعة من املواد املستنفدة 

لألوزون غي كافية عادة لتربير إنشاء 
مرافق حملية للتخلُّص منها.

بروميد امليثيل

كان بروميد امليثيل، حتى إلغائه بموجب 
بروتوكول مونرتيال، ُيستخدم من قبل 

املزارعني يف مجيع أنحاء العامل للقضاء عىل 
الفطريات والديدان اخليطية والكائنات 

الدقيقة األخرى من الرتبة وكذلك 
لتبخيها ضد اآلفات. ويف املكسيك، 

ن مزارعو الطامطم والفراولة  متكَّ
وغيمها من املحاصيل من االستغناء 

عن استخدام بروميد امليثيل واستبداله 

مل يشهد املزارعون يف املكسيك الذين يزرعون الطماطم والفلفل واخليار 
والبطيخ وتوت األرض وتوت العّليق أيَّ زيادة يف تكاليف اإلنتاج عندما 
اعتمدوا بدائل لربوميد امليثيل يف تبخري الرتبة. وقد مشل مشروع 

اليونيدو عددًا كبريًا من النساء يف عمليات مثل تطعيم النبات.
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بوسائل مثل التطعيم والتبخي والبخار 
واإلدارة املتكاملة لآلفات وتشميس الرتبة 

مت  كاز دون تربة. وقدَّ واستخدام الرُّ
حلقات العمل التي ُعقدت يف مناطق 

خمتارة من البلد خيارات خمتلفة لـ400 
مشارك وكشفت عمليات اإليضاح الرائدة 

كيف تعمل هذه اخليارات يف ظروف 
مناخية شتَّى، كام نظَّمت اليونيدو جوالت 

دراسية خارج البالد. ويف إطار املرشوع 
نفسه، توقفت املكسيك عن استهالك 

بروميد امليثيل يف عملية التبخي إثر دورات 
تدريبية وحلقات عمل وإيضاحات 

عملية يف تطبيق العالجات البديلة. ومن 
نت املكسيك من استكامل مرحلة  ثمَّ متكَّ
التخلُّص التدرجيي من بروميد امليثيل يف 

د بينام شهد مزارعوها عائدات  الوقت املحدَّ
نت الرشكات من  أعىل يف اإلنتاج ومتكَّ

ل إىل  خفض تكاليف التشغيل بفضل التحوُّ
أساليب خرضاء أكثر استدامة.

ويف إطار مرشوع مماثل يف املغرب،   
التدريب عىل األساليب اخلرضاء  ن  مكَّ

املزارعني  الغذائي  واألمن  املستدامة 
من عرض منتجات ذات جودة أعىل 

يف األسواق الدولية. وكان اهلدف هو 
بروميد  استخدام  من  التدرجيي  التخلُّص 

الفاصولياء  زراعة  يف  الرتبة  لتبخي  امليثيل 
والقرع والبطيخ واخليار. وكان من 
شأن اعتامد هنج من أسفل إىل أعىل 

الكثي  املزارعني - ومنهم  محاية مصالح 
باستكشاف  النساء - وسمح هلم  من 

أساليب  بام يف ذلك  بديلة،  تكنولوجيات 
وغيها  النباتات  وتطعيم  السامد  جتهيز 

الوثيق مع  العمل  من األساليب. وبفضل 
املزارعني،  ومجعيات  البحوث  مؤسسات 
ن املزارعون من تبادل املعارف حول  متكَّ

ملختلف  واالقتصادية  التقنية  اجلدوى 
البستنة.  قطاع  يف  املستدامة  اخليارات 

التدرجيي  التخلُّص  املرشوع هناية  وشهد 
املغرب بموجب  امليثيل يف  بروميد  من 

محاية  بشأن  مونرتيال  بروتوكول  التزامات 
األوزون. طبقة 

اتفاقية استكهومل

لقد شاركت اليونيدو، عىل مدى السنوات 
العرشين املاضية، يف اجلهود العاملية للحدِّ 
من التلوث الكيميائي، وال سيام من آثار 

ثات العضوية العصية عىل صحة  امللوِّ
اإلنسان والبيئة. ويف اتفاقية استكهومل، التي 
دخلت حيِّز النفاذ يف عام 2004، تمَّ حتديد 
12 من أخبث املواد الكيميائية يف العامل عىل 

أساس استعصاء حتلُّلها يف البيئة وتراكمها 
له  العضوي والرضر الواسع الذي تشكِّ

بعيدًا عن املصدر. وأضيفت مواد كيميائية 
أخرى إىل القائمة يف عامي 2009 و2011. 
ويتعنيَّ عىل كل بلد طرف يف االتفاقية تقديم 
خطة تنفيذ وطنية وحتديثها الحقًا، موضحًا 

كيف يعتزم الوفاء بالتزاماته بموجب 
االتفاقية. ومنذ عام 2001، تشارك اليونيدو 

يف مساعدة البلدان عىل تقديم خطط التنفيذ 
الوطنية اخلاصة هبا وعىل تنفيذ األنشطة 

التمكينية من أجل الوفاء بالتزاماهتا بموجب 

االتفاقية. وتشارك اليونيدو حاليًّا يف 
54 مرشوع أنشطة متكينية ملساعدة البلدان 

عىل مراجعة خطط التنفيذ الوطنية وحتديثها.

ويف منتدى عاملي دام ثالثة أيام يف   
فيينا يف ترشين الثاين/نوفمرب، أتيحت 

للمشاركني من 50 بلدًا الفرصة ملناقشة 
خطط التنفيذ الوطنية لدهيا ولتبادل 
اخلربات سواء فيام بينها أو مع فريق 
نت من  التقييم لدى اليونيدو. ومتكَّ

ف عىل النُُّهج الناجحة لوضع خطط  التعرُّ
التنفيذ الوطنية بفضل عدد من العروض 

اإليضاحية واستطلعت فرص املستقبل 
للتعاون والتنسيق، وال سيام من خالل 

الرتتيبات فيام بني بلدان اجلنوب.

وتكلَّل عدد من املشاريع بالنجاح   
خالل العام. وكان فحوى خطة التنفيذ 

الوطنية يف منغوليا هو إزالة ثنائي الفينيل 
د الكلور، وهو واحد من املواد االثنتي  املتعدِّ

ى إزالتها بموجب  عرشة األصلية املتوخَّ

ساعد مشروع للقضاء على ثنائي الفينيل املتعدِّد الكلور يف مجهورية 
مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا على حتسني أداء أعمال شركة رادي كونتشار 
على صعيد البيئة وهو ما يعزِّز بنشاط عمالة املرأة املاهرة يف قطاع الطاقة.
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االتفاقية. وسلَّطت خطة التنفيذ الوطنية 
ت يف عام 2008، الضوء  األصلية، التي ُأقرَّ

عىل َمواطن ضعف خطية يف املامرسات 
احلالية إلدارة النفايات اخلطرة وعىل احلاجة 

إىل التنمية املؤسسية والتنظيمية وبناء 
ثات  القدرات وتوعية اجلمهور يف إدارة امللوِّ

العضوية العصية. ويف إطار مرشوع ملدة 
عامني بدأ يف عام 2012، ساعدت اليونيدو 

منغوليا عىل مراجعة خطة التنفيذ الوطنية 
لدهيا قبل تقديمها إىل أمانة مؤمتر األطراف. 
وتناقش اليونيدو حاليًّا مع احلكومة مشاريع 

دة يف خطة التنفيذ  لتنفيذ األولويات املحدَّ
ثة. الوطنية املحدَّ

قت نيبال عىل اتفاقية استكهومل  وصدَّ  
مت يف العام التايل خطة  يف عام 2006 وقدَّ
التنفيذ الوطنية التي علَّقت األولوية األوىل 
عىل التخلُّص اآلمن من املبيدات املتقادمة 
ثات العضوية العصية ومن  احلاوية للملوِّ

د الكلور. ويف إطار  ثنائي الفينيل املتعدِّ
مرشوع بدأ يف عام 2008، تساعد اليونيدو 

عىل تطوير القدرة املؤسسية يف نيبال للتعامل 
مع هذه القضية بطريقة شاملة. وبحلول 

هناية املرشوع، تكون قد اكتملت إزالة 
الكلور من مجيع املصادر التي تمَّ حتديدها 

د الكلور وتكون  من ثنائي الفينيل املتعدِّ
قد انتهت عملية التخلُّص من النفايات. 

وقد تمَّ تدريب أكثر من 400 شخص عىل 
تقنيات التخلُّص من النفايات واملواضيع 

ذات الصلة. وأدَّى تغيي يف احلكومة إىل 
تأخر اإلصدار النهائي للوائح ولكن املبادئ 

التوجيهية التقنية جاهزة وتنتظر التنفيذ. 
ة مرشوع قيد اإلعداد إلزالة ثنائي  وثمَّ

د الكلور يف كل من بوليفيا  الفينيل املتعدِّ
دة القوميات( وغواتيامال ومتَّت  )دولة-املتعدِّ

املوافقة عىل متويلهام من مرفق البيئة العاملية.

ة مرشوع أطلق يف الصني يف  وثمَّ  
عام 2009 ختلَّص عىل نحو آمن من 

000 5 طن من مبيدات اآلفات احلاوية 
ثات عضوية عصية، ممَّا أدَّى إىل  عىل ملوِّ
جتنُّب انبعاثات بمقدار 3.25 غرامات 
ية الديوكسني. وشملت  من مكافئ ُسمِّ

أنشطة املرشوع االرتقاء باثنني من أفران 
اإلسمنت للمشاركة يف معاجلة مبيدات 

ثات عضوية  اآلفات احلاوية عىل ملوِّ
عصية وحتقيق تقني وتقييم للتكنولوجيات 

ثات العضوية  اجلديدة للتخلُّص من امللوِّ
لة. وهذا املرشوع هو األكرب  العصية املتنقِّ
من نوعه، بميزانية تقرب من 10 ماليني 

دوالر بتمويل من مرفق البيئة العاملية. 
ولدى االنتهاء من املرشوع يف عام 2016، 
تكون اليونيدو قد ساعدت يف وضع إطار 

قانوين وتنظيمي قوي لإلدارة السليمة بيئيًّا 
ثات العضوية  والتخلُّص من نفايات امللوِّ

نت القدرة املؤسسية  العصّية وتكون قد حسَّ
عىل مجيع مستويات اإلدارة. ويدعم 

املرشوع أيضًا تنظيف نفايات مبيدات 
ثات العضوية العصية  اآلفات من امللوِّ

ونقلها من املناطق الساخنة املستهَدفة إىل 
مرافق جديدة للتخلُّص من النفايات.

ى ستة بلدان يف آسيا - وهي  وتتلقَّ  
إندونيسيا وتايلند ومجهورية الو 

الديمقراطية الشعبية والفلبني وكمبوديا 
ومنغوليا - املساعدة التقنية من اليونيدو 

بشأن أفضل التقنيات املتاحة وأفضل 
املامرسات البيئية يف املرافق التي تعمل بحرق 

الوقود األحفوري واملراجل الصناعية. 
ويشمل مرشوع بقيمة 4 ماليني دوالر، 

يشارك يف متويله مرفق البيئة العاملية والبلدان 
املستفيدة، صوغ اللوائح اخلاصة باملراجل 

وبرامج التدريب وتنفيذ دورات أفضل 
التقنيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية 

يف جامعات رائدة وعدد من الدراسات 
القطرية. وتمَّ تقديم الدعم ملختلف األنشطة 

بشأن بناء القدرات التنظيمية والتحليلية 
بخصوص الديوكسينات من قبل خمتربات 

أو وكاالت البيئة يف السويد والواليات 
املتحدة األمريكية واليابان. وسوف يكتمل 

مرشوع السنوات اخلمس يف عام 2015.

وتشمل ثالثة مشاريع إقليمية خلطط   
ا يف أفريقيا  التنفيذ الوطنية أقل البلدان نموًّ

داخل السوق املشرتكة لرشق أفريقيا 
واجلنوب األفريقي، واجلامعة االقتصادية 

لدول غرب أفريقيا، واملناطق الفرعية 
يف اجلامعة اإلنامئية للجنوب األفريقي. 

وسوف تساعد املشاريع املشرتكة بني 
اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 

يف هتيئة بيئة مواتية خلطط التنفيذ الوطنية 
من خالل وضع النظم والسياسات 

واملعايي أو تعديلها. وسوف ُتدخل أفضل 
التكنولوجيات املتاحة وأفضل املامرسات 
البيئية يف العمليات الصناعية يف صناعات 

النسيج واجللود، وتنهض بإدارة أنظف 
للنفايات وتكمل التخلُّص التدرجيي من 

استخدام مبيدات اآلفات الزراعية احلاوية 
باالستعاضة  العصية  العضوية  ثات  للملوِّ

النباتية. وشملت  عنها باملبيدات األحيائية 
املرحلة األوىل مرشوعًا رائدًا يف صباغة 
املنسوجات وصقلها يف إثيوبيا. وسوف 

يستضيف السودان مرشوعًا رائدًا يف 
صباغة اجللود وصقلها. وتستضيف 

مجهورية تنزانيا املتحدة مرشوعًا رائدًا بشأن 
ثة باستخدام جمموعة أدوات  املواقع امللوَّ
اليونيدو، حيث سيتمُّ تطبيق تكنولوجيا 

العالج النبايت. وُعقدت حلقة عمل يف 
املوقع الرائد يف أيار/مايو لتدريب اخلرباء 
ثة وإدارهتا. ي املواقع امللوَّ املحليني عىل حترِّ

ة مشاريع أخرى يف مراحل خمتلفة  وثمَّ  
من اإلعداد. فهنالك مرشوع يف السنغال 
بقيمة 19 مليون دوالر متَّت املوافقة عليه 

ثات  مؤخرًا يستهدف احلدَّ من إطالق امللوِّ
العضوية العصية من النفايات اخلطرة 

ونفايات شبكة البلدية من خالل تعزيز قدرة 
رشكات القطاع اخلاص عىل دعم وحماكاة 
أفضل التقنيات املتاحة وأفضل املامرسات 

البيئية. وثمة مرشوع بتمويل مشرتك يف 
الصني هيدف إىل خفض استخدام الزئبق 
بمقدار النصف يف إنتاج مواحيد كلوريد 

الفينيل بحلول عام 2020. وقد وافق مرفق 
البيئة العاملية عىل متويل مرشوع إقليمي يف 
أمريكا الالتينية من شأنه تعزيز املبادرات 

الوطنية والنهوض بالتعاون اإلقليمي من 
ثات العضوية  أجل إدارة سليمة بيئيًّا للملوِّ

العصية يف النفايات اإللكرتونية والكهربائية.
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رابطة أمم جنوب شرق آسيا آسيان 
مركز األمم املتحدة للتجارة والتنمية األونكتاد 

الصندوق الدويل للتنمية الزراعية اإليفاد 
اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا اإليكواس 

منظمة العمل الدولية اآليلو 

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة الفاو 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي اليونديب 

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة اليونسكو 
برنامج األمم املتحدة للبيئة اليونيب 

معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث اليونيتار 

المختصرات
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املدير العام

 مكتب التخطيط االسرتاتيجي والتنسيق ومراقبة اجلودة
)ODG/SPQ(

 مكتب التقييم املستقل 
)ODG/EVA(

 نائب املدير العام
شعبة السياسة الصناعية والعالقات 

 اخلارجية والتمثيل امليداني 
)PRF(

 شعبة تطوير الربامج 
 والتعاون التقين 

)PTC(

 شعبة دعم الربامج 
 واإلدارة العامة 

)PSM(

 مكتب املستشار اخلاص 
)ODG/OSA(

 مكتب الشؤون القانونية 
)ODG/LEG(

 مكتب خدمات الرقابة الداخلية 
)ODG/IOS(

 جهة الوصل لشؤون األخالقيات واملساءلة 
)ODG/FEA(

 فرع إدارة املوارد البشرية
)PSM/HRM(

 فرع الشراكات ورصد النتائج 
)PTC/PRM(

فرع خدمات األعمال التجارية 
)PTC/BIT( واالستثمار والتكنولوجيا

 فرع الطاقة 
)PTC/ENE(

 فرع تنمية األعمال الزراعية التجارية
)PTC/AGR(

 فرع بناء القدرات التجارية
)PTC/TCB( 

 فرع البيئة 
)PTC/ENV(

 الوحدة املعنية بالعالقات االسرتاتيجية مع املاحنني
)PRF/DDG/SDR(

،)PRF/DDG/NYK( مكتب اليونيدو يف نيويورك 
،)PRF/DDG/GVA( مكتب اليونيدو يف جنيف 
)PRF/DDG/BRS( مكتب اليونيدو يف بروكسل

 أمانة أجهزة تقرير السياسات، 
)PRF/PMO( فرع الدعوة واالتصاالت

 فرع البحوث واإلحصاءات والسياسة الصناعية
)PRF/RSI(

 فرع الربامج اإلقليمية والتمثيل امليداني
)PRF/RPF(

 املكاتب امليدانية
)PRF/RPF/FLD(

 وحدة دعم األعمال والنظم
)PSM/BSS(

 فرع اخلدمات املالية
)PSM/FIN(

 وحدة إدارة املعلومات واالتصاالت
)PSM/ICM(

 فرع خدمات دعم العمليات
)PSM/OSS(

يف 1 شباط/فرباير 2015.
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