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 ات.االجتماع إىلم بإحضار نسخهم من الوثائق رجى من أعضاء الوفود التكّرُيلذا، بع من هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخ. ، طُُالتوفريلدواعي 

  املؤمتر العام
  سة عشرة الدورة الساد

  ٢٠١٥ ديسمرب/كانون األول ٤ - تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠فيينا،
  تمن جدول األعمال املؤقَّ ١٧ البند

 أنشطة اليونيدو املتعلقة باألعمال التجارية الزراعية
       وبناء القدرات التجارية وخلق فرص العمل

التجارية الزراعية وبناء القدرات أنشطة اليونيدو املتعلقة باألعمال     
      التجارية وخلق فرص العمل

       تقرير من املدير العام    
ــادرات املهمــة الــيت         تقــدِّم هــذه الوثيقــة معلومــات عــن عــدد كــبري مــن األنشــطة واملب

اضطلعت هبا املنظمة فيما يتعلـق باألعمـال التجاريـة الزراعيـة وبنـاء القـدرات التجاريـة وخلـق         
 ٢٠١٣تقريــر اليونيــدو الســنوي مــن  كــلٍّوهــي تكمِّــل املعلومــات املقدَّمــة يف  فــرص العمــل. 

)IDB.42/2( ٢٠١٤تقرير اليونيدو السنوي ) وIDB.42/3.( 
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    مقدِّمة  - أوالً  
تلــيب اليونيــدو احتياجــات دوهلــا األعضــاء يف جمــال التنميــة الصــناعية مــن خــالل تقــدمي   -١

ــة ا   لتخصــص واملتمــايزة الــيت تعــزز اإلدمــاج االجتمــاعي   جمموعــة متنوعــة مــن اخلــدمات العالي
  والقدرة التنافسية االقتصادية واالستدامة البيئية.

وتتصدر خدمات املنظمة يف جمال األعمال التجارية الزراعية وبنـاء القـدرات التجاريـة      -٢
  وإجياد فرص العمل مسامهتها يف هذا الصدد.

    
    قصص جناح خمتارة  - ثانياً  

    اج االجتماعيبرامج اإلدم    
مـن   حيـدُّ يزيد االستثمار يف تنمية املهـارات دخـل الفئـات الضـعيفة اقتصـاديا، ومـن مثَّ         -٣

حتسـني نظـام التعلـيم الـتقين، واحلـد مـن البطالـة         يرمي إىلالفقر. وتطبِّق اليونيدو هنجا متكامال 
ــني الشــباب، وتعزيــز املســاواة بــني اجلنســني، وتقــدمي خــدمات تطــوير األعمــال،          والــدعم ب

  الوظيفي، وزيادة الوعي البيئي.
ــل يف       -٤ ــدو للتحــدي املتمث ــالوي، تصــدت اليوني ــي م ــدينفف ــة يف   ت مســتويات اإلنتاجي

انتشــــار الفقــــر يف املنــــاطق الريفيــــة. وتضــــمَّن املشــــروع توظيــــف العديــــد مــــن  والزراعــــة، 
قريـة.   ٢٥لفائدة التكنولوجيات اإلنتاجية اجلديدة وتوفري التدريب يف جمال األساليب الزراعية 

شـخص مـن اجملتمـع احمللـي قـد تلقـوا التـدريب وحتسـنت          ١١ ٠٠٠ويف هناية املشـروع، كـان   
  التوقعات الشاملة بشأن سبل عيشهم.

بالتعـاون مـع شـركة     اآلالتويف العراق، أنشئت مدرسة مهنية جديدة لتشغيل وصـيانة    -٥
لتدريب علـى املهـارات لفائـدة التقنـيني     العاملية لصنع الشاحنات. وتقدِّم هذه املدرسة ا "سكانيا"

يف املائـة مـن    ٤٨شخصا التدريب، وكـان مـا نسـبته     ٨٦٤ما جمموعه  وتلقِّيومشغِّلي اآلالت. 
  يف املائة. ٣٠إىل  ٨اخلرجيني من اإلناث، وارتفعت النسبة املئوية للعمل بدوام كامل من 

يف املائـة   ١٧مـن كـال اجلنسـني نسـبة     وُتَعدُّ بطالة الشباب مسألة عاملية. وميثِّـل الشـباب     -٦
يف املائة من قوة العمـل العامليـة العاطلـة. وال يـزال الشـباب،       ٤٠من سكان العامل وما يزيد على 

يف املائـة   ١٣وخصوصا الفتيات، يتأثرون على حنو غري متناسب بالبطالة مبعدل بلـغ يف املتوسـط   
ــام  ــالغ   ٢٠١٤يف عـ ــط البـ ــدل املتوسـ ــة باملعـ ــالغني.    ٤,٥، باملقارنـ ــكان البـ ــدى السـ ــة لـ يف املائـ
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مليون شاب. وتشارك اليونيدو بنجاح يف إجياد فـرص عمـل للشـباب مـن      ٧٤ذلك حنو  ويعادل
  بلدا. ١٥خالل دعم إنشاء وتوسيع املشاريع املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة يف أكثر من 

ة اإليطاليـة وشـركة   ففي تونس، على سبيل املثال، تشـجع اليونيـدو، بـدعم مـن احلكومـ       -٧
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية، تشغيل الشباب من خالل تنظيم املشـاريع   "هيوليت باكارد"

. ومشل هذا اجملهود تعزيز املعارف والقدرة على التنفيـذ لـدى   ٢٠١٣وتنمية املؤسسات منذ عام 
مـي املشـاريع واملنشـآت مـن     املؤسسات احمللية لدعم األعمال التجارية وتقدمي الدعم املباشـر ملنظِّ 

ــول       ــذلك، حبل ــة. ونتيجــة ل ــه األعمــال التجاري ــدريب وتوجي ــة والت ــوفري املســاعدة التقني خــالل ت
أخـرى حبلـول    وظيفـة  ١ ١٦٥وظيفة، ومن املتوقع توفري  ٥٧٧، مت توفري ٢٠١٥يونيه /حزيران

  .٢٠١٥ديسمرب /كانون األول
لَّ مشروع "العمـل اإلنتـاجي للشـباب"    ويف أرمينيا، وبدعم من احلكومة النمساوية، د  -٨

وقادرون علـى حتويـل القـروض إىل مشـاريع     بنيل االئتمانات بنجاح على أنَّ الشباب جديرون 
جتارية مرحبة من خالل دعم إنشاء املشـاريع الـيت يقودهـا الشـباب وتوسـيعها بتـوفري اخلـدمات        

أنشــأته حكومــة أرمينيــا جنبــا إىل املاليــة وغــري املاليــة. ويتــيح صــندوق االئتمــان املتجــدِّد الــذي 
باإلضـافة إىل االسـتفادة   جنب مع اليونيدو ملنظمي املشاريع الشـباب احلصـول علـى القـروض،     

تقيــيم  أثبــت، ٢٠١٥ هيوليــمتوز/يف وومســاعدة تقنيــة.  جتاريــةتــدريب مكثــف وخــدمات مــن 
مبـا جتـاوز   خـدمات املشـروع   علـى  منتصف املدة جناح املشروع من حيث الطلب احمللي اهلائـل  

يف املائــة) والقــروض املمنوحــة (أكثــر مــن   ١٣٦عــدد املتــدربني (أكثــر مــن احملــدَّدة ل هــدافاأل
لتـزام  اال بـالنظر إىل ز احملفِّـ  هتغـيري منـهجي وتـأثري   يف إدخال عن مسامهته  يف املائة)، فضالً ٢٦٠

  .واالرتقاء بهوتكراره  على هنج املشروع إضفاء الطابع املؤسسيب عايلالوطين ال
بـدعم مـن حكومـة السـويد،      "فولفـو "ويف إثيوبيا، تقيم اليونيـدو شـراكة مـع جمموعـة       -٩

وأنشــأت أكادمييــة للتــدريب علــى صــيانة املعــدات الثقيلــة واملركبــات التجاريــة. وســوف يــتم    
مدرســة  ١٥توســيع هــذا النمــوذج للشــراكة بــني القطــاعني العــام واخلــاص ليشــمل أكثــر مــن   

ية العامـة إىل مـدارس مهنيـة تتسـم بالكفـاءة وتعتمـد منـاهج دراسـية         هبدف حتويل املدارس املهن
  قائمة على الطلب.

    
    برامج النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية    

يف ظــل التركيــز الكــبري، فيمــا يتعلــق بتيســري التجــارة، علــى احلاجــة إىل القضــاء علــى      -١٠
السهل إغفال أن أحـد التحـديات    البريوقراطية وحتسني اإلجراءات اجلمركية على احلدود، من

األوىل اليت تعترض النجاح يف الوصول إىل أسواق التصدير يبدأ عنـد بوابـة املصـنع حيـث تبـدأ      
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البضــائع رحلتــها الطويلــة إىل األســواق اإلقليميــة والعامليــة. وتقــدِّم اليونيــدو الــدعم إىل الــدول   
ذلـك أساسـا مـن خـالل بنـاء      األعضاء للتغلب على هذه التحديات واغتنـام الفـرص. ويتحقـق    

القدرات يف جمال االختبار والتفتـيش واالعتمـاد، واسـتخدام إجـراءات منسَّـقة لتقيـيم االمتثـال        
تتوافق مع االتفاق املتعلق باحلواجز التقنية أمام التجارة وتسـتويف املتطلبـات الصـارمة لألسـواق     

  اخلارجية وللمستهلكني.
النوعيـة يف غـرب أفريقيـا الـذي ميولـه االحتـاد        ومن األمثلـة علـى ذلـك برنـامج ضـمان       -١١

 فعَّالـة مليون يورو. وقد ساعد هذا الربنامج املنطقة علـى إنشـاء بنيـة حتتيـة      ١٢األورويب بقيمة 
دول ومنسَّقة يف جمال النوعية لفائدة الـدول اخلمـس عشـرة األعضـاء يف اجلماعـة االقتصـادية لـ       

غــرب أفريقيــا (اإليكــواس) وموريتانيــا. ويــدعم مشــروع مماثــل، ميولــه االحتــاد األورويب لــدى   
اجلماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، التجارة والتكامل االقتصادي بني تشاد ومجهوريـة  

ــومي وبرينسيبــ      ــة وســان ت ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــا الوســطى ومجهوري ــا  ـأفريقي ــابون وغيني ي وغ
وائية والكامريون والكونغو عن طريق تعزيز البىن التحتية يف جمـال اجلـودة علـى املسـتويني     االست

  اإلقليمي والوطين.
ومن خالل مبادرة تنميـة األعمـال التجاريـة الزراعيـة والصـناعات الزراعيـة األفريقيـة،          -١٢

سـبيل  تتم معاجلة سالسل القيمـة الزراعيـة مـن خـالل طائفـة مـن اخلـدمات املتخصصـة. فعلـى          
ــة        ــدول األفريقي ــدى جمموعــة ال ــة ل ــدو مــع اجلماعــات االقتصــادية اإلقليمي ــال، تعمــل اليوني املث

ــة دول الكاريبــ  ي وجمموعــة دول احملــيط اهلــادئ علــى حتســني الــنظم احملليــة املتعلقــة       ـوجمموع
باجلودة. ومـن خـالل هـذه املبـادرات، سـوف يكـون املزارعـون واجملهِّـزون الزراعيـون قـادرين           

  ري منتجات آمنة وذات نوعية جيدة إىل األسواق اإلقليمية والدولية.على توف
وإىل جانب املبادرات اإلقليمية، تعمل اليونيدو أيضا على تعزيز وتطـوير الـبىن التحتيـة      -١٣

اخلاصة باجلودة يف سالسل القيمة لدى بلدان مثل إندونيسيا وبورونـدي وسـري النكـا وغانـا     
يل املثـال، تـدعم اليونيـدو جهـود كولومبيـا الراميـة إىل االنـدماج        وكولومبيا وميامنار. فعلى سب

يف النظــام التجــاري اإلقليمــي واملتعــدد األطــراف عــن طريــق تعزيــز القــدرة التقنيــة لقطــاع           
ــايري          ــايري اخلاصــة ومع ــة واملع ــة الدولي ــايري النوعي ــال ملع ــل وحتســني االمتث مستحضــرات التجمي

  يها.االستدامة فيما خيص سلسلة اإلنتاج لد
ويف ميامنار، تعمل اليونيدو، بالتعاون مـع وزارة العلـوم والتكنولوجيـا ورابطـة جمهِّـزي        -١٤

ومصــدِّري األغذيــة يف ميامنــار، وبتمويــل مــن الوكالــة النروجييــة للتعــاون اإلمنــائي، علــى تعزيــز  
علـى الوصـول    وحتديث البنية التحتية الوطنية يف جمال النوعية ملساعدة املنتجات الغذائية مليامنار

إىل األسواق على نطاق منطقة جنوب شرق آسيا وخارجهـا. وجيـري حتـديث أربعـة خمتـربات      
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مـن املشـاريع الصـغرية واملتوسـطة علـى       ١٥ي ـرئيسية لفحص األغذية، ويساعد برنـامج جتريبـ  
سـيما   تنفيذ نظم إدارة سالمة األغذية، لتمكينها من االندماج يف سالسل اإلمداد العامليـة، وال 

  ار التجزئة يف االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية.تلك اخلاصة بتجَّ
، تنفِّـذ اليونيـدو أيضـا مشـروعا يف املغـرب بتمويـل مـن أمانـة الدولـة          ٢٠١٣ومنذ عام   -١٥

للشـــؤون االقتصـــادية يف حكومـــة سويســـرا. ويهـــدف "مشـــروع وصـــول املنتجـــات الزراعيـــة  
ــواق  ــة إىل األسـ ــة احملليـ ــوال   والغذائيـ ــواق واألحـ ــول إىل األسـ ــبل الوصـ " إىل حتســـني األداء وسـ

ــة االقتصــادية لسالســل القيمــة اخلاصــة بزيــت أرغــان والــتني الشــوكي يف املغــرب.    -االجتماعي
وتعــزِّز اليونيــدو تنظــيم وإدارة سالســل القيمــة املختــارة مــن خــالل حتســني اإلنتاجيــة واالمتثــال 

املنـتجني الـريفيني، وتعزيـز مركـزهم يف األسـواق       ملعايري اجلـودة وتطـوير املنتجـات لـدى صـغار     
ــة وأســواق التصــدير علــى الســواء. كمــا تســاعد اليونيــدو علــى ضــمان امتثــال املنتجــات       احمللي
ملتطلبات املؤشرات اجلغرافية اليت أُخذ هبا حديثا، وذلك لتمكينها من أخـذ مكاهنـا يف األسـواق    

باحلصـول علـى أسـعار امتيازيـة وإيـرادات       املتخصصة ذات املستوى األعلى والسماح للمنتجني
أعلى. ويتضمن املشروع تنظيم أول مسـابقة وطنيـة للمنتجـات احملليـة وعنصـرا يتعلـق بالتعـاون        
فيمـا بــني بلــدان اجلنــوب. ويــوىل اهتمــام خــاص لــدعم الشــباب مــن منظِّمــي املشــاريع والنســاء  

ونس، متوِّله أيضا أمانة الدولـة للشـؤون   واملنتجني من املناطق احملرومة. وُينفَّذ مشروع مماثل يف ت
  االقتصادية، حيث اختريت سالسل القيمة اخلاصة باهلريسة وتني جِبَّة والتني الشوكي.

ويف إطار استمرار النموذج الناجح القائم على الشراكة بني القطاعني العـام واخلـاص،     -١٦
أجـل إنتـاج احلليـب بصـورة      تنفِّذ اليونيـدو مشـروعا يف بـنغالديش لـدعم صـغار املـزارعني مـن       

مســتدامة. وإىل جانــب وزارة الثــروة احليوانيــة ومصــائد األمســاك بصــفتها الشــريك احلكــومي،  
االتفـاق   يفلتجهيـز األغذيـة يف بـنغالديش والشـريك      PRAN تقيم اليونيدو شراكة مـع شـركة  

م التجاريـة  ، إلتاحـة الفرصـة لصـغار املـزارعني ملواصـلة أعمـاهل      Tetra Pakالعاملي، وهـو شـركة   
وزيادة دخلهم وكذلك إنتاج حليب ذي جودة أفضـل مبـا يـؤدي إىل احلصـول علـى منتجـات       

يف  ٣٣تنافســية. ويف منتصــف مــدة املشــروع، زاد متوســط دخــل املــزارعني املشــاركني بنســبة 
يف املائــة. وتتــوىل  ٣٠املائـة، وزادت الكميــات املنَتجـة حمليــا مــن احلليـب العــايل اجلــودة بنسـبة     

ماليـــني دوالر مـــن امليزانيـــة اإلمجاليـــة  ٣,١لـــة الســـويدية للتعـــاون اإلمنـــائي متويـــل حنـــو الوكا
ماليني دوالر. ويساهم املشاركون مـن القطـاع اخلـاص بـاجلزء      ١٠,١للمشروع البالغ قدرها 

  الباقي من امليزانية.
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    برامج من أجل االستدامة البيئية    
املناخ، تنفِّذ اليونيدو، بالتعـاون مـع مرفـق     غيُّرتيف إطار التصدي للتحديات الناجتة عن   -١٧

ف بشـكل  ف. وتساعد هذه الـربامج اجملتمعـات الضـعيفة علـى التكيُّـ     البيئة العاملية، برامج للتكيُّ
  املناخ وعلى زيادة صمودها أمام تلك اآلثار. تغيُّرأفضل مع آثار 

مـن خـالل إضـافة القيمـة      وُيَعدُّ مشروع اليونيـدو املسـمى "بنـاء القـدرة علـى التحمـل        -١٨
ف الوطنيـة يف أوغنـدا، وبنـاء    للموز" يف أوغندا أحد األمثلة على ذلك. ومتشيا مع خطـة التكيُّـ  

على استراتيجياهتا الرئيسية يف جمال التصدي، مـن املتـوخى أن يـتمكن املسـتفيدون مـن اعتمـاد       
د اسـتراتيجيات احملافظـة   ف مبتكرة مثـل بنـاء اخلزانـات لتجميـع امليـاه واعتمـا      استراتيجيات تكيُّ

على التربة لزيادة القدرة على حتمل االهنياالت األرضـية املتـواترة وتـدهور التربـة الـذي يتفـاقم       
  ر املناخ.بفعل تغيُّ

وجيــري تطــوير مشــاريع مماثلــة يف قطاعــات خمتلفــة لفائــدة كــل مــن باكســتان وغامبيــا   -١٩
  والفلبني وكينيا وميامنار.

    
    طلوب من املؤمتر اختاذهاإلجراء امل  - ثالثاً  

  علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. ن حييطألعلَّ املؤمتر يودُّ   -٢٠
 


