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 االجتماعات. إىلبإحضار نسخهم من الوثائق  التكرُّمرجى من أعضاء الوفود ُيلذا، بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. ، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام 
  الدورة السادسة عشرة

  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤ -تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠فيينا،
  من جدول األعمال املؤقَّت ١٨البند

  أنشطة اليونيدو املتعلقة بتنفيذ إعالن ليما
     منواقل البلدان ألالوزاري

      منواأنشطة اليونيدو الداعمة ألقل البلدان     
    تقرير من املدير العام    

م ، تقـدِّ منـوا قـل البلـدان   ألبشـأن إعـالن ليمـا الـوزاري      ٦-/ق١٥-امتثاالً للقـرار م ع   
هذه الوثيقة معلومات عن تنفيذ ذلك القـرار وعـن األنشـطة الـيت اضـطُلع هبـا واألحـداث الـيت         

 .منواالبلدان  ُنظِّمت دعماً ألقلِّ
    

    مقدِّمة  - أوالً  
إىل هنج ثالثـي األبعـاد ُمسـتَمد     )١(واالعملياتية جتاه أقل البلدان منتستند استراتيجية اليونيدو   - ١

مباشرة من برنامج عمل اسطنبول: (أ) حتويل السلع األولية إىل منتجات؛ و(ب) متكـني اجملتمعـات   
احمللية؛ و(ج) إقامة بىن حتتية صناعية إقليمية لتنمية سالسـل القيمـة عـرب احلـدود. وتـوفر اسـتراتيجية       

───────────────── 
 ع:املوق من منواميكن احلصول على القائمة الكاملة ألقل البلدان  )١(  

http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf.  
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 حتـوُّل اليونيدو هذه حلوالً ملموسة تفضي إىل منو شامل للجميـع وتنميـة صـناعية مسـتدامة، مث إىل     
  هيكلي القتصادات أقل البلدان منواً يف هناية املطاف.

جمموعة واسعة من اخلدمات، ابتداء مـن   على امتدادوقد وفرت اليونيدو خربهتا الفنية   -٢
للـدخل وتنميـة األعمـال التجاريـة الزراعيـة       مدرَّةنشطة بناء القدرات التجارية إىل استحداث أ

ــاج األنظــف         ــق اإلنت ــة املتجــددة وطرائ ــز اســتخدام مصــادر الطاق ــة وتعزي والصــناعات الزراعي
ومناَصــَرة محايــة البيئــة. وإىل جانــب ذلــك، عــاودت اليونيــدو تأكيــدها الشــديد علــى التزامهــا   

ا يف جمــال التنميــة الصــناعية الشــاملة للجميــع مــن خــالل واليتــه وابــدعم ارتقــاء أقــل البلــدان منــ
-(م ع ٢٠١٣واملســتدامة، الــيت اعُتمــدت يف إعــالن ليمــا الصــادر يف كــانون األول/ديســمرب   

). كمــا أكــدت اليونيــدو موقعهــا الفريــد كوكالــة متخصصــة ذات دور حمــوري يف  ١-/ق١٥
ة للتحـول اهليكلـي ضـمن    القضاء على الفقر ويف تلبية ما ألقل البلدان منواً من احتياجات خاص

مـن أهـداف    ٩، وخصوصاً من خالل مناصرة اهلدف ٢٠٣٠إطار خطة التنمية املستدامة لعام 
التنمية املستدامة، وهو "إقامة بىن حتتيـة قـادرة علـى الصـمود وحتفيـز التصـنيع الشـامل للجميـع         

  وتشجيع االبتكار".
ولويـات  األمـع   واقـل البلـدان منـ   وتتوافق عمليتا صوغ وتنفيذ برامج اليونيدو اخلاصة بأ  -٣
  وأطره التنموية الوطنية. بكل بلد، حسبما وردت يف خططهحتياجات اإلمنائية اخلاصة االو
األمهيـة الواجبـة   يف جمـال التعـاون الـتقين أيضـاً     وإىل جانب ذلك، تويل أنشطة اليونيدو   -٤

نشــطة. وبــذلك، تســهم إلدمــاج املســائل الربناجميــة الشــاملة لعــدة قطاعــات يف صــميم تلــك األ
اليونيدو يف حتقيق املساواة بني اجلنسني بالعمل على زيادة مشاركة املرأة يف خمتلـف القطاعـات   
الصناعية. كما ُتروِّج املنظمة ملا يؤديه التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي، إىل       

يـة. ويف واقـع األمـر، أدى    جانب التعاون التقليدي بني الشـمال واجلنـوب، مـن دور بـالغ األمه    
مركــزا التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، الكائنــان يف الصــني واهلنــد، دوراً حموريــاً يف تعزيــز    
التعاون بني الدول األعضاء، مع التركيز بصفة خاصة على التصـدي للتحـديات الـيت تواجههـا     

  .منواأقل البلدان 
وتقّدم الفقرات التالية من هـذا التقريـر صـورة جمملـة ألنشـطة اليونيـدو املوجهـة صـوب           - ٥

  وارتقائها. وال اهليكلي ألقل البلدان منوُّالتححتقيق 
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التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة: صوغ برامج الشراكة   - ثانياً  
   والربامج القُطريةالقُطرية 

من أجل توفري حلـول منهجيـة، ولكـْن ُملبِّيـة لالحتياجـات اخلاصـة، ملواجهـة حتـدِّيات           -٦
ــع القطــاع اخلــاص          ــا وم ــدول األعضــاء فيه ــع ال ــاون م ــا، بالتع ــدو حالي التصــنيع، تعمــل اليوني
واجلهات املعنية ذات املصلحة بالتنمية، على إعمال واليتها املتمثِّلـة يف حتقيـق التنميـة الصـناعية     

ة للجميع واملستدامة. وقد استحدثت اليونيدو حزمة مساعدات فريـدة للـدول األعضـاء    الشامل
فيها، هي: برنامج الشراكة القُطرية. وهذا الربنـامج لـيس قالبـاً جامـداً، بـل هـو صـيغة شـراكة         
متعدِّدة اجلهات ذات املصلحة مصمَّمة تبعاً لالحتياجات، حيتفظ فيها كل بلـد مسـتفيد مبلكيـة    

املها من خالل حتديد احتياجاته والدعم الالزم له، ممـا يكفـل النجـاح يف مـا تقدِّمـه      العملية بك
  .تقينتعاون اليونيدو من خدمات 

، لكــي )إثيوبيــا والســنغال(ويف هــذا الصــدد، اخــتري اثنــان مــن أقــل البلــدان منــوا، مهــا     -٧
منوذج األعمال اجلديد واملصمَّم لتلبية احتياجات معيَّنة. وُيـواءم كـل مـن بـرامج      فيهماب ُيجرَّ

األولويــات الصــناعية واخلطــط اإلمنائيـة الوطنيــة للبلــدان املســتفيدة.   مـع  الشـراكة القُطريــة هــذه 
واهلدف من ذلك هـو توسـيع نطـاق الشـراكة ألغـراض التعـاون الـتقين وحشـد مـوارد إضـافية           

  .ة للتنسيق وحشد األموال من أجل إدارة برنامج الشراكة القُطرية وتنفيذهإلنشاء آلية وطني
وميثِّــل النــهج اجلديــد فرصــة لنشــر جمموعــة متعــدِّدة اجلوانــب مــن خــدمات اليونيــدو،     -٨

تتراوح من مشاريع كبرية لتنمية البنية التحتيـة إىل أنشـطة دعـم للمنشـآت الصـغرية واملتوسـطة       
وإىل جانب ذلك، وضماناً لالسـتدامة البيئيـة، جيمـع إطـار بـرامج      وخمططات لتطوير املهارات. 

الشراكة القُطرية هذا بني ما اكتسبته اليونيدو من جتربة واسعة يف التعامل مـع مسـائل الصـناعة    
اخلضراء وخمططات اإلنتاج األنظف الناجعة من حيـث اسـتخدام املـوارد، وكـذلك يف النـهوج      

ة يف الصـناعة واالسـتعانة مبصـادر الطاقـة املتجـدِّدة. كمـا أنَّ       القائمة على كفاءة استخدام الطاق
من السمات البارزة لربامج الشراكة القُطرية ُوجوَد آليـات رصـد وإبـالغ دقيقـة، تتـيح للـدول       

  .األعضاء وشركائها إمكانية قياس املنافع امللموسة هلذا النهج االبتكاري على حنو أفضل
ن "تنفيــذ إعــالن ليمــا: صــوب حتقيــق التنميــة الصــناعية ويــرد يف تقريــر املــدير العــام عــ  -٩

) مزيد من املعلومات عـن تطبيـق اليونيـدو العملـي لنـهج      GC.16/7الشاملة للجميع املستدامة" (
  الشراكة من خالل برامج الشراكة القُطرية.

وخطـة عملياهتـا اخلاصـتني بأقـلِّ     اليونيـدو  عقب إقـرار اسـتراتيجية   ووإىل جانب ذلك،   -١٠
، صـاغت اليونيــدو بـرامج قُطريــة لصــاحل   ٢٠١١، يف عــام ٢٠٢٠-٢٠١٢البلـدان منــوا للفتـرة   
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هي أوغندا وبوركينا فاسـو وتشـاد وتوغـو ومجهوريـة      ،بلداً من أقل البلدان منوا يف أفريقيا ١٤
ترتانيــا املتحــدة ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وزامبيــا والســنغال وســرياليون وغامبيــا وغينيــا   

يسوتو وموزامبيق والنيجر. وجيـري حاليـا صـوغ بـرامج قُطريـة لبلـدان مثـل إريتريـا وأنغـوال          ول
وبنن وبوروندي ورواندا وغينيا االستوائية وموريتانيا. وإضافة إىل ذلك، استفاد مـن خـدمات   

األقـل   ١١عشرة بلدان من بني البلـدان الــ   ٢٠١٤إىل  ٢٠١٢رة تاليونيدو للتعاون التقين يف الف
ــو ــور     من ــالو وتيم ــان وتوف ــنغالديش وبوت ــي أفغانســتان وب ــيا، ه ــة الو  -ا يف آس ليشــيت ومجهوري

الدميقراطيـــة الشـــعبية وفـــانواتو وكمبوديـــا وميامنـــار ونيبـــال. وهتـــدف هـــذه الـــربامج القُطريـــة  
واملشـــاريع إىل دعـــم تنفيـــذ وتعمـــيم مفهـــوم التنميـــة الصـــناعية الشـــاملة للجميـــع واملســـتدامة  

  .٢٠٢٠- ٢٠١٢يدو وخطة عملياهتا اخلاصتني بأقلِّ البلدان منوا للفترة واستراتيجية اليون
    

   تنمية األعمال التجارية الزراعية وبناء القدرات التجارية  -ثالثاً  
    وتطوير البىن التحتية

   ضمان املساواة واالستدامة :تنمية سالسل القيمة    
على حتسني قدرهتا التنافسية بتيسري إنشاء سالسل قيمـة   منواتساعد اليونيدو أقل البلدان   -١١

إضـايف لصـغار املنـتجني، خصوصـاً النسـاء والشـباب. فعلـى         دخـل زراعية وغـري زراعيـة وبتوليـد    
ماليني دوالر) يف قطاع الـُبْن يف   ٣سبيل املثال، تنفذ اليونيدو يف الوقت احلاضر مشروعاً (قيمته 

نروجيية للتعاون اإلمنائي وصندوق االستثمار األورويب وبتمويل بوروندي، بالتعاون مع الوكالة ال
ومراقبة السـوق؛   ISO/IEC 17020ر مفتشاً يف جمايل تطبيق املعيا ٨٠منهما. وقد ُدرِّب حىت اآلن 
مدير تنفيذي بشأن التوحيد القياسي ووضع اللوائح التنظيمية؛  ١٠٠وجرى توعية ما يزيد على 

فيـذيني لوحـدات معاجلـة يف جمـال النوعيـة وسـالمة األغذيـة. وُتقـدِّم         تن مديرين ١١٠كما ُدرِّب 
دوالر)  ٧٦٠ ٠٠٠ماليـــني دوالر) وســـرياليون ( ٧اليونيـــدو مســـاعدات مشـــاهبة إىل مـــالوي (

دوالر)، وكذلك إىل عدد من أقل البلدان منـواً يف آسـيا،    ينيالم ٣,٥ومجهورية تنـزانيا املتحدة (
الشعبية وكمبوديا وميامنار. كمـا جيـري تنفيـذ عـدة بـرامج إقليميـة       مثل مجهورية الو الدميقراطية 

ــدان األقــل منــواً (مثــل اجلماعــة        ــر فيهــا عــدد البل ــاطق يكث ــة يف من ــة بالنوعي ــاملرافق املعني خاصــة ب
  .ية لدول غرب أفريقيا (اإليكواس))االقتصاد

  
    سالسل التوريدالتجّمعات العنقودية والشبكات يف  –من املزرعة إىل مائدة الطعام     

تساعد اليونيـدو املـزارع واملنشـآت الصـغرية واملتوسـطة علـى زيـادة قـدراهتا اإلنتاجيـة            -١٢
واالمتثال ملتطلبات السـوق الدوليـة، لكـي يتسـىن هلـا االلتحـاق بسالسـل القيمـة علـى الصـعيد           
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العــاملي. وتقــدَّم هــذه املســاعدة مــن خــالل بنــاء القــدرات والتــدريب. وإىل جانــب ذلــك،           
ســتحدثت اليونيــدو، بالتعــاون مــع مركــز التجــارة الدوليــة، برناجمهــا اخلــاص بتحســني العمــل   ا

واملعــايري هبــدف إنشــاء نظــم ِلَتَتبُّــع املنشــأ مــن أجــل طمأنــة املشــترين وضــمان اســتمرارية قــدرة  
الصناعة على الوصول إىل أسواق التصـدير الرئيسـية، وخصوصـاً االحتـاد األورويب. ومـن هـذه       

ــاريع م ــه    املشــ ــنغالديش، الــــذي تبلــــغ قيمتــ ــائد األمســــاك يف بــ ــة مصــ شــــروع حتســــني نوعيــ
دوالر. وأتاح هذا املشروع إعمال كـل إجـراءات َتَتبُّـع املنشـأ علـى امتـداد        ٣١٣ ٥٢٥ ٠٠٠

كامل سلسلة توريد األمساك، إىل جانب إدخـال حتسـينات علـى ممارسـات االختبـار والتفتـيش       
ــودة    ــماناً جلـ ــة ضـ ــايري النظافـ ــاة معـ ــدير أو   ومراعـ ــراض التصـ ــواء ألغـ ــالمتها، سـ ــة وسـ األغذيـ

  لالستهالك احمللي. وأُعد مشروعان مشاهبان يف إثيوبيا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية.
  

    برامج االرتقاء الصناعي    
يهــدف برنــامج االرتقــاء والتحــديث الصــناعي إىل اإلســهام يف النمــو االقتصــادي، كمــا  -١٣

يسهل التكامل اإلقليمي للبلدان النامية، وخصوصاً أقل البلدان منـواً. ويتحقـق هـذا بزيـادة قُـدرة      
املنشــآت الصــناعية الصــغرية واملتوســطة احملليــة علــى توليــد قيمــة مضــافة وخلــق فــرص للتصــدير   

ع احلــد مــن اآلثــار البيئيــة الســلبية. وهتــدف مشــاريع هــذا الربنــامج إىل بنــاء قــدرات  والعمالــة، مــ
مؤسســية وطنيــة ومرافــق دعــم تقــين وجتــاري. ففــي مجهوريــة تنـــزانيا املتحــدة، أجــرى الربنــامج   

خـبرياً وطنيـاً    ٥٠شركة عاملة يف قطاعي األلبان وزيوت الطعام، وَدرَّب  ١٤لـ صناعياتشخيصاً 
االرتقــاء الصــناعي. وإىل جانــب ذلــك، تلقــت مخــس شــركات منتجــة لأللبــان    علــى منــهجيات

مساعدة تدريبية على تنفيذ خطط ارتقـاء أعـدها خـرباء وطنيـون درهبـم املشـروع. وهنـاك أيضـاً         
مشاريع مندرجـة ضـمن إطـار الربنـامج جيـري تنفيـذها يف بـنن والسـنغال وكمبوديـا، بـدعم مـن            

  التنمية الفرنسية واالحتاد األورويب، على التوايل.صندوق االستثمار األورويب ووكالة 
    

    األنشطة املُدرَّة للدخل، ودعم القطاع اخلاص، ومتكني اجملتمعات احمللية  - اًرابع  
تــدعم اليونيــدو اســتحداث أنشــطة مســتدامة ُمــِدرَّة للــدخل وتــوفري فــرص عمــل الئقــة،    - ١٤

تستهدف بوجه خاص الشـباب والنسـاء يف أقـل البلـدان منـواً. وُتقـدَّم هـذه املسـاعدة التقنيـة مـن           
خالل خدمات خمتلفة، مثل تنمية قدرات تنظيم املشاريع؛ وتـوفري التـدريب املهـين؛ ودعـم تنميـة      

ــار، أعــدت      املنشــآت الصــغ  ــي ميامن ــل. فف ــة خمططــات التموي رى والصــغرية واملتوســطة؛ ومواءم
ــه    ــروعاً قيمتـ ــدو مشـ ــاد األورويب والوكالـــة     ٣ ٤٧٣ ٣٢٧اليونيـ ــع االحتـ دوالراً باالشـــتراك مـ

اإليطالية للتعاون اإلمنائي. ويهدف املشروع إىل دعم إمكانية تكوين جتمعـات عنقوديـة ملنشـآت    
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ــن خــال    ــروابط     صــغرى وصــغرية ومتوســطة م ــاون وال ــز التع ــة، وتعزي ــة اجلماعي ــق النجاع ل حتقي
دورة  ٢٧واملبادرات املشـتركة، وتـدعيم الرابطـات واملؤسسـات احملليـة. وقـد ُنفـذت حـىت اآلن         

 ٣٠٠موظف عمومي من خمتلف أحناء البلـد؛ وشـارك ممثلـو     ٨٠٠تدريبية، وُدرِّب ما يزيد على 
منشــأة صــغرى وصــغرية ومتوســطة يف أنشــطة تــدريب ومناقشــات تتعلــق بتنميــة التجمعــات          

  جلنة إدارية ملناطق صناعية. ١٢املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة، مشلت والعنقودية 
املهــارات لصــاحل تطــوير بالتــدريب املهــين وتنميــة قــدرات تنظــيم املشــاريع و  وفيمــا يتعلــق  - ١٥

الشــباب، قــدمت اليونيــدو مســاعدات لبلــدان عــدة، منــها أنغــوال وروانــدا وغينيــا وموزامبيــق، مــن  
خالل استحداث برناجمها اخلاص مبناهج تدريس تنظـيم املشـاريع يف املـدارس الثانويـة واملهنيـة، مـع       

وازن اجلنساين. ويف موزامبيق، أُدمج الربنـامج املـذكور يف اسـتراتيجية التعلـيم     تركيز خاص على الت
مدرســـاً؛  ١ ٦٥٤مدرســـة؛ وُدرِّب يف إطـــاره  ٣٣١يف  حاليـــاالوطنيـــة الرمسيـــة. وُينفَّـــذ الربنـــامج 

  يف املائة منهم إناث). ٤٥طالب ( ١٢٧ ٨٠٠، خترَّج منهم طالب ٤٩٦ ٤٠٠والتحق به 
    

      البيئةالطاقة و  - خامساً  
    شبكات الطاقة املتجددة الصغرية ألغراض االستعمال اإلنتاجي

ُتوفِّر اليونيدو خدمات يف جمال بناء القدرات املؤسسـية وتـوفري التـدريب التكنولـوجي       -١٦
وتقاسم الدراية الفنية مـن أجـل حتسـني إمكانيـة احلصـول علـى الكهربـاء ألغـراض االسـتعمال          

ــاجي. كمــا   َتــدخُّل اليونيــدو يشــجع وُيناصــر إقامــة شــراكات بــني القطــاعني العــام        أنَّ اإلنت
واخلاص. ففي كمبوديا، نفذت اليونيدو حمطات كهرضوئية (فوتوفلطائيـة) لشـحن البطاريـات    

منــزالً، ممـا خفَّـض تكـاليف شـحن البطاريـات        ١ ٠٧٣يف ست قرًى نائيـة، فـوفَّرت الطاقـة لــ    
دات الـــيت تعمـــل بالـــديزل. وأنشـــئت أيضـــاً وحـــدة يف املائـــة، وحلـــت حمـــل املولـــ ٣٢بنســـبة 

لتكنولوجيــا التجفيــف الشمســي مــن أجــل حتســني إنتــاج األمســاك اجملففــة، ممــا أدى إىل زيــادة   
 ١٥٠كـــبرية يف قـــدرات املنشـــآت احملليـــة. كمـــا أنشـــئت حمطـــة تغـــويز لقشـــر األرز، قـــدرهتا 

ـــزل ( ٣٠٠كيلــوواط، أتاحــت ربــط   ــائي ثات شــخص) إضــايف، مــع خفــض انبعاثــ   ٣٠٠من ن
طن سنوياً. ومثـة مشـاريع مشـاهبة أُنشـئت يف بـنغالديش وزامبيـا        ٩٠٠أُكسيد الكربون مبقدار 

  والسودان وغامبيا وكمبوديا وليربيا.
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    توفري إطار متكيين للطاقة املتجددة    
حديثة يعيق كثرياً التنميـة الصـناعية ألقـل     عدم تيسُّر احلصول على خدمات طاقوية إنَّ  -١٧

البلــدان منــواً والبلــدان الناميــة اجلزريــة الصــغرية. ولــذلك، تقــوم اليونيــدو حاليــاً، بالتعــاون مــع   
حكومة النمسـا وأمانـة مجاعـة احملـيط اهلـادئ ورابطـة احملـيط اهلـادئ لشـؤون الكهربـاء، بتنفيـذ            

ات والـيت تشـجع اسـتخدام الطاقـة املتجـددة      مشروع لدعم أنشطة بناء القدرات وإقامة الشـبك 
يف التطبيقــات الصــناعية. وأتــاح هــذا املشــروع إنشــاء مركــز جمتمعــي يف جــزر ســليمان مــزوَّد   
ــن         ــا حسَّ ــية، مم ــة) مشس ــات كهرضــوئية (فوتوفلطائي ــتخدام تكنولوجي ــية، باس ــة كهرمشس بطاق

ــك، وضــماناً ل    ١٥الظــروف املعيشــية لـــ  ــوازاة ذل ــاً. ويف م ــاً حملي ــارف   جمتمع ــى املع ــاظ عل لحف
ــي يف         ــيني. وأفضــى املشــروع إىل خفــض فعل ــدريب منظمــي مشــاريع حمل املكتســبة، جــرى ت

ــائي أُكســيد الكربــون قــدره    كيلوغرامــاً يف الســنة. وعــالوة علــى ذلــك، مت    ٤٦٠انبعاثــات ثن
صوغ وإقرار اخلطة االستراتيجية اخلاصة مبرافق الكهرباء يف بلـدان مجاعـة احملـيط اهلـادئ، بغيـة      
توفري إرشادات ملتخذي القرارات املعنـيني بشـأن جمـاالت التـدخل ذات األولويـة. كمـا توجـد        
مراكز إقليمية للطاقة املستدامة يف منطقة اإليكواس جيري استنسـاخها يف منـاطق مجاعـة شـرق     

  أفريقيا ومجاعة احمليط اهلادئ والكاريبـي واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي.
    
   القدرات الصناعية، والدعم السياسايت، واإلحصاءاتبناء   - سادساً  

ساعدت اليونيدو حكومات أقل البلدان منـواً علـى بنـاء خطـط واسـتراتيجيات خاصـة         -١٨
ــوفري خــدمات مصــممة خصيصــاً هلــذا الغــرض. ويهــدف       بالسياســات الصــناعية مــن خــالل ت

بلـدان مثـل مجهوريـة    "برنامج دعم بنـاء القـدرات يف جمـال السياسـات الصـناعية" إىل مسـاعدة       
تنـزانيا املتحدة على صوغ وتنفيذ سياسات صناعية قائمـة علـى شـواهد علميـة. ومت حـىت اآلن      

شخصاً من عدة مؤسسات رئيسية. كما أنشئت وحدتان دائمتـان لالسـتخبارات    ٥٤تدريب 
  الصناعية، يف الرب الرئيسي ويف زجنبار، لدعم األنشطة احلكومية.

ــى مجــع      كمــا ســاعدت    -١٩ ــة باإلحصــاء عل ــة املعني ــات الوطني ــدريب اهليئ ــد بت ــدو البل اليوني
هـا، ممـا أتـاح نشـر أول تقريـر علـى اإلطـالق بشـأن         مإحصاءات صناعية شاملة وتصـنيفها وتعمي 

. ٢٠١٤إعـداد تقريـر ثـاين يتنـاول عـام       حاليـا . وجيري ٢٠١٣القدرة التنافسية للصناعة يف عام 
وع وتوسيع نطاقه ليشمل كل بلدان مجاعـة شـرق أفريقيـا. وإىل    كما جيري اآلن استنساخ املشر

جانب ذلـك، طُلـب مـن اليونيـدو تقـدمي مسـاعدة مشـاهبة إىل بلـدان عـدة، منـها بوركينـا فاسـو             
  وزامبيا ومالوي والنيجر، وكذلك إىل توفالو وجزر سليمان.
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    بناء السالم وحتقيق االنتعاش عقب الصراعات  - سابعاً  
بصــوغ مشــاريع مصــممة خصيصــاً لــدعم االنتعــاش االقتصــادي  حاليــاتقــوم اليونيــدو   -٢٠

للفئات السكانية املتضررة، من خالل إعادة إدماجها يف األنشطة اإلنتاجيـة. ولـدى فعـل ذلـك     
ــة، مــع اســتهداف        ــة احمللي ــدعيم القــدرات البشــرية والتحويلي يــوىل اهتمــام خــاص لتحســني وت

ــدو، بالتشــارك مــع شــركة    الشــباب والنســاء علــى وجــه اخل  ــا، تقــوم اليوني صــوص. ففــي ليربي
كوماتسو املتخصصة يف صنع معدات التعدين والتشييد ومع حكومة اليابـان، بصـوغ مشـروع    

مليون دوالر لتشجيع استخدام الشـباب يف قطاعـات التعـدين والتشـييد والزراعـة.       ١,٤قيمته 
لتدريب مشـغلي اآلالت يف غـرب أفريقيـا     وقد أُنشئ حىت اآلن معهد تدريبـي ُيعتَبر أول معهد

ــد،        ــديزل، وأجهــزة التربي ــان، وصــيانة حمركــات ال ــة يف جمــاالت األم ــدريب منيطي ــم ت ــوفر ُنظُ ي
تقنيـاً متخصصـاً    ١٤٨، كان املشروع قد َدرَّب ٢٠١٤وتشغيل اآلالت الثقيلة. ويف هناية عام 

شـاهبة يف مجهوريـة الكونغـو    مشغالً لآلالت. وجيري تنفيذ مشاريع م ٨٤يف حمركات الديزل و
  الدميقراطية وجنوب السودان ومايل.

    
    اإلجراء املطلوب من املؤمتر اختاذه  - ثامناً  

  أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. دُّاملؤمتر يو لَّلع  - ٢١
 


