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      متهيد من املدير العام
من الكثري فقد واجهت املنظمة طائفة من التحديات واضطلعت ب فترة من النشاط املكثف لليونيدو. ٢٠١٥شهد عام 

املستدامة امة. وكان هذا هو العام الذي اعترف فيه اجملتمع الدويل بواليتنا فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية اهلسؤوليات امل
نساء ورجال، وشباب وكبار يف السن،  الشاملة للجميع باعتبارها أمراً حامساً يف القضاء على الفقر لفائدة مجيع الناس، منو

، وشعوب الدول الكبرية والصغرية والدول اجلُُزرية الصغرية مجيعاً. وحنن يف غاية السرور إذ نرحِّب افاملدن واألري وسكان
  جبزر مارشال، بوصفها أحدث دولة عضو يف اليونيدو، ونتطلع إىل التعاون بيننا يف املستقبل. 

   اضطالعها بواليتها:، ذكرُت األهداف الرئيسية الثالثة اليت تتوخاها اليونيدو يف٢٠١٥ويف بداية عام 

يف  الشاملة للجميعواملستدامة على مستوى السياسات العامة، حددُت هدف تعميم مراعاة التنمية الصناعية  •  
  اجملتمع الدويل.  عليه الذي اتفق، على النحو ٢٠١٥خطة التنمية اجلديدة ملا بعد عام 

الشاملة للجميع يف عملياتنا واملستدامة ة الصناعية على املستوى التشغيلي، كان هديف هو تعميم مراعاة التنمي  •  
  التقنية والتحليلية واملعيارية. 

على املستوى اإلداري، كان اهلدف هو مواصلة حتسني نظمنا وهياكلنا وعملياتنا حىت نصبح أكثر   •  
  وفعالية.  كفاءة

وأهداف  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  ومن دواعي سروري، فيما يتعلق باهلدف املتوخى يف جمال السياسة العامة، أنَّ
 ٩ تشمل اهلدف التنمية املستدامة الـسبعة عشر الواردة فيها، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب،

وف يلعب الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار. وسوبشأن إقامة ُبىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع املستدام 
اليونيدو وواليتها اجلديدة على الصعيد العاملي، وفائدهتا للبلدان املتقدمة والنامية على حد سواء، دوراً حامساً  االعتراف بأمهية

وعدم التهميش االجتماعي واالقتصادي  يف دعم البلدان على طريق التنمية على أساس االبتكار والتعلم التكنولوجي
  واالستدامة البيئية.

بضبط هنوجها يف التعاون التقين ودورها  ن أجل حتقيق اهلدف التشغيلي، تعمل املنظمة على صقل إطارها الربناجمي،وم
شراكات مع احلكومات واملنظمات الدولية  إقامة يف جمال السياسة العامة من خالل املعياري وكذا دورها االستشاري

  األكادميية واجملتمع املدين. األخرى واملؤسسات املالية والقطاع اخلاص واألوساط 

مسامهة بالغة األمهية يف حتقيق أهداف التنمية  ويساهم القطاع اخلاص بفضل قدراته املالية واإلدارية والتكنولوجية واالبتكارية
 اآلخركفاءات  نم ليستفيد كل منابفعالية  املستدامة. ومن مثَّ فإنَّ التوصُّل إىل فهم أفضل للطريقة اليت متكِّننا من العمل معاً

أمر له أمهية حامسة بالنسبة للمنظمات الدولية، واليونيدو على وجه اخلصوص. ولذلك فإنَّين أشدِّد بقوة على أمهية التواصل 
  والرابطات الصناعية يف عملنا مستقبالً. ةالصناعدوائر مع 

 املشترك تنظيماليف  بابا يف متوز/يوليه املاضي،يف املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية الذي انعقد يف أديس أقد جنحنا، و
الشاملة للجميع لتسخري الشراكات من أجل التنمية الصناعية. واجتذب واملستدامة التنمية الصناعية  بشأن لملتقى الثالثل
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واألمني  ،السنغالووزير االقتصاد واملالية والتخطيط يف ، مندوبني رفيعي املستوى من بينهم رئيس وزراء إثيوبياعدة امللتقى 
واألمني التنفيذي للجنة األمم املتحدة  ،ورئيس مفوضية االحتاد األفريقي ،ورئيس البنك الدويل ،العام لألمم املتحدة

أصحاب املصلحة املتعددين بشأن ُسُبل حتقيق التصنيع  إطارا ناجحاً للغاية للحوار بني وأتاح امللتقى االقتصادية ألفريقيا.
موارد أصحاب املصلحة املتعددين من  استراتيجيات وسياسات وبرامج، وتعبئة اعتماد ل للجميع عن طريقالشاماملستدام و

  خالل برامج مبتكرة للشراكة القطرية. 

، وهو مبادرة ٢٠١٤ي يف إثيوبيا والسنغال يف تشرين الثاين/نوفمرب ـوقد بدأ تنفيذ برنامج الشراكة القطرية على أساس جتريب
جتسِّد السعي إىل إجياد حلول مبتكرة وقائمة على الشراكة وقويَّة األثر من أجل اإلسراع بتنفيذ هنج التنمية  ،من نوعها فريدة

 الشاملة للجميع. ويف هذا السياق، شدَّد امللتقى على أنَّه من املتوقع يف املستقبل أن يزداد الطلب علىواملستدامة الصناعية 
ومنذ الشروع يف تنفيذ هذين الربناجمني اجلديدين،  لوكاالت املتخصصة مثل اليونيدو.املنظمات الدولية، وال سيما ا خربات

مع االستراتيجيات الوطنية اليت تطبقها يف جمال التصنيع. ويسرُّ  أعربت عدَّة بلدان عن اهتمامها باالنضمام إىل الربنامج، متشيا
  راكة القطرية.املنظمة أن ترحِّب بدولة عضو ثالثة، هي بريو، يف برنامج الش

هذا امللتقى أمهية التحوُّل  ملتقى بشأن تفعيل برامج التصنيع يف أفريقيا. وأظهر ويف أيلول/سبتمرب، شاركت اليونيدو يف تنظيم
  الشامل للجميع يف أفريقيا ويف أقل البلدان منوا.و املستدام اهليكلي والسعي إىل حتقيق التصنيع

. ناأولويات يف صدارة ضمان وجود إطار قوي للمساءلة أمام الدول األعضاء يف اليونيدو يأيت وفيما يتعلق هبدفنا اإلداري،
 إطار يكون مبثابة ، وسوف٢٠٣٠ليتماشى متاماً مع خطة عام  ٢٠١٩- ٢٠١٦أُعد إطارنا الربناجمي املتوسط األجل  وقد

  عملياتنا.   تعميم مراعاة األخالقيات واملساءلة يف العمل علىاستراتيجي لرباجمنا على مدى السنوات األربع القادمة. وقد واصلنا 

ومثة مبادرة هامة أخرى هي مبادرة الشفافية اليت أطلقناها على نطاق املنظمة يف دورة جلنة الربنامج وامليزانية احلادية والثالثني 
ا يف جمال التعاون التقين يف أيار/مايو املاضي. وسوف تزيد هذه املبادرة بدرجة كبرية من شفافية األنشطة اليت نقوم هب

جلميع أصحاب  متاحةاآلن  باتت خمصصة هذه املبادرة، أنشأنا منصة بيانات مفتوحة وخدمات الدعم اليت نقدمها. ويف إطار
مصنفة حسب البلدان واجلهات املاحنة،  املصلحة. وتشتمل املنصة على جمموعة متنوعة من املعلومات ذات الصلة بالربامج،

  وعة من الوثائق والتقارير واملعلومات املالية الرئيسية ذات الصلة.تكمِّلها جمم

الشاملة للجميع للمساعدة واملستدامة وجيب علينا اآلن أن نستفيد من هذه اإلجنازات اهلامة إذا أردنا تسخري التنمية الصناعية 
التغلب عليه أمر ممكن متاماً  إال أنَّوهذا وال شك حتّد هائل،  .٢٠٣٠يف القضاء على الفقر على نطاق عاملي حبلول عام 

  بالتكاتف مع شركائنا العديدين. وإنَّين أتطلع إىل رحلتنا معاً على طريقنا حنو املستقبل.

  يل يون
  املدير العام
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  اليونيدو بإجياز
  

كانون  ٣١ . ويف١٩٨٥، مثَّ أصبحت وكالةً متخصِّصةً من وكاالت األمم املتحدة يف عام ١٩٦٦أُنشئت اليونيدو يف عام 
   دولةً عضواً. ١٧٠، بلغ عدُد الدول األعضاء يف املنظمة ٢٠١٥األول/ديسمرب 

  
  موظفاً يعملون يف املقر واملكاتب الثابتة األخرى. ٦٦٣، كان لدى اليونيدو ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١ويف 

  
)، السيد يل يون (الصني) مديراً عاما لليونيدو ٢٠١٣نيه حزيران/يو ٢٨وقد َعيَّن املؤمتُر العامُّ، يف دورته االستثنائية الثانية (

  ملدَّة أربع سنوات. 
  

بليون دوالر، وهو األكرب يف التاريخ احلديث للمنظمة.  ٠,٥، جتاوز حجم حافظة مشاريع اليونيدو اجلارية ٢٠١٥ويف عام 
ن دوالر. وبلغ حجم التمويل املقدَّم خلدمات مليو ١٧٤,٧ويف الوقت نفسه، ارتفع حجم برامج التعاون التقين املنفذة ليبلغ 

 ٢٠١٥ماليني دوالر (ال يشمل تكاليف الدعم) اعُتمد ألنشطة التعاون التقين يف عام  ٢٠٥اليونيدو مبلغاً صافياً قدره 
  بعده.  وما

  
البلدان ذات االقتصادات الشاملة للجميع يف البلدان النامية وواملستدامة وهدُف املنظمة الرئيسي هو تعزيز التنمية الصناعية 

   اون على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين والقطاعي.االنتقالية. ولبلوغ هذه الغاية، تعمل اليونيدو على تعزيز التع

  
ولدى اليونيدو، إىل جانب املقر يف فيينا، مكاتب اتِّصال يف بروكسل وجنيف ونيويورك. وتتألَّف شبكةُ اليونيدو امليدانية من 

بلداً. ولدى اليونيدو مثانية مكاتب لترويج االستثمار  ١١٦مكتباً مصغَّراً، تشمل  ١٧كتباً إقليميا وقُطريا وم ٣٠
لزيادة نظافة باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، الشبكة العاملية  ،تدير اليونيدو أيضاوالتكنولوجيا يف سبعة بلدان. و

  بلداً. ٦٣عضواً يعملون يف  ٧٤اليت تتألف من وارد وكفاءته يف استهالك املإلنتاج ا

  
ولليونيدو جهازان لتقرير السياسات مها: املؤمتر العام، الذي جيتمع مرَّةً كلَّ سنتني؛ وجملس التنمية الصناعية، الذي جيتمع مرَّةً 

  ع مرَّةً يف السنة.يف السنة. وجلنةُ الربنامج وامليزانية جهاز فرعي تابع جمللس التنمية الصناعية، وجتتم

  
واملؤمتُر العامُّ هو أعلى جهاز لتقرير السياسات يف املنظَّمة، وهو الذي حيدِّد مبادئها التوجيهية وسياساهتا، وُيقرُّ ميزانيةَ 

تشرين  ٣٠اليونيدو وبرنامج عملها ويعيِّن املديَر العام. وقد ُعقدت دورةُ املؤمتر العام السادسة عشرة يف الفترة من 
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 ٢٧يف فيينا. ومن املقرَّر أن ُتعقد دورته السابعة عشرة يف الفترة من  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٤ثاين/نوفمرب إىل ال
   .٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ١تشرين الثاين/نوفمرب إىل 

  
عادية والتشغيلية، ويقدِّم عضواً، وهو الذي يستعرض تنفيذ برنامج العمل وامليزانيتني ال ٥٣ويتألَّف جملس التنمية الصناعية من 

إىل املؤمتر العام توصيات بشأن مسائل السياسة العامة، مبا فيها تعيني املدير العام. وقد ُعقدت دورةُ اجمللس الثالثة واألربعون 
إىل  ٢٢. ومن املقرَّر أن ُتعقد دورته الرابعة واألربعون يف الفترة من ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٥إىل  ٢٣يف الفترة من 

   .٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب   ٢٤

  
عضواً، فهي تساعد اجمللس على إعداد ودراسة برنامج العمل وامليزانية وغري ذلك  ٢٧أمَّا جلنةُ الربنامج وامليزانية، اليت تتألَّف من 

 .٢٠١٥أيار/مايو  ٢٩إىل  ٢٧من املسائل املالية. وقد ُعقدت دورة جلنة الربنامج وامليزانية احلادية والثالثون يف الفترة من 
  .٢٠١٦ن/يونيه حزيرا ٢٢و ٢١املقرَّر أن ُتعقد دورهتا الثانية والثالثون يومي  ومن
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  عامة من أجل عامل متغري سياسات وضع  - ١
  

... وسنعتمد سياسات تعزز القدرات اإلنتاجية، والعمالة املنتجة،  "سنسعى إىل إقامة أسس اقتصادية متينة لصاحل بلداننا مجيعا
عميم االستفادة من اخلدمات املالية، واإلنتاجية، والزراعة املستدامة، والتنمية الرعوية وتنمية املصائد، والتنمية الصناعية وت

املستدامة، واستفادة اجلميع من خدمات الطاقة احلديثة املستدامة اليت ميكن التعويل عليها بتكلفة ميسورة، ونظم النقل 
  ).A/RES/70/1تحتية وقدرهتا على الصمود" (قرار اجلمعية العامة املستدامة، وجودة البنيات ال

فلدينا األدوات والقدرات الالزمة للتغلب على العوائق، ألنَّنا دول قوية وقادرة على  مستغلة. بإمكانات هائلة غري "تزخر بلداننا
 املنتجني لسلع أساسية خمتلفة. وسوف الصمود. والكثري من بلداننا غنية بالنفط بطبيعتها؛ وهناك بلدان أخرى هي من أكرب

، وبرنامج عمل اسطنبول لصاحل أقل البلدان ٢٠٣٠عام  حتقيق هذه اإلمكانات أحد األهداف األساسية لكل من خطة يكون
  ألقل البلدان منوا. ." أمحد أبتيو، وزير الصناعة يف إثيوبيا، ورئيس املؤمتر الوزاري٢٠٢٠‐٢٠١١منوا للعقد 

طرد امل قتصادياالنمو العلى صعيد  [الربازيل واالحتاد الروسي واهلند والصني وجنوب أفريقيا] البلدان حرزته هذهما أ "إنَّ
 تهادينامي مرجعا، سواء للبلدان النامية حىت تقتدي هبا، أو للبلدان الصناعية اليت تسعى إىل استعادة واحلد من الفقر قد أصبح

  بلدان جمموعة بريكس لليونيدو، مبناسبة االجتماع اخلامس لوزراء التجارة يف املدير العام يل يون، االقتصادية."
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  اليونيدو وخطة التنمية العاملية
منظومة األمم املتحدة، إذ وضعت الدول األعضاء إطاراً خيلف إطار األهداف  بارزاً على مسارمعلماً  ٢٠١٥كان عام 

ولويات اإلمنائية الدولية على مدى العقد ونصف العقد املاضيني. ففي به يف وضع األ اإلمنائية لأللفية الذي اسُترشد
متثل نقطة مرجعية  ، وهي خطة عاملية٢٠٣٠أيلول/سبتمرب، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة خطة التنمية املستدامة لعام 

، "إقامة ٩اإلطار اهلدف هذا مة. ويشمل ، وتشمل مجيع أبعاد التنمية املستدا٢٠٣٠حىت عام  للعمل اإلمنائي املتعدد األطراف
الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار"، الذي يعترف بوالية املنظمة وُبىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع املستدام 

للبلدان النامية واملتقدمة على حد سواء.  ابوصفها هدفاً عاملي  

ملناقشة  ملتقىيف تنظيم  اليونيدو اشتركتنعقد يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب، مؤمتر قمة التنمية املستدامة الذي ا وعلى هامش
رؤساء بنن وزامبيا ونيجرييا، ورئيسي وزراء إثيوبيا  - بني زعماء أفارقة مرموقني  يف أفريقيا، مجع ٢٠٣٠عام  أثر خطة

 كبار وجهات فاعلة رئيسية يف جمال ووزراء ورؤساء تنفيذيني ملنظمات دولية ومسؤولني - وليسوتو، ونائب رئيس بوتسوانا 
عن توقيع بيان مشترك بعنوان "ال بدَّ ألفريقيا من التصنيع!" من جانب اجلهات األربع املشتركة يف  امللتقى أسفرالتنمية. و

فريقيا، التنظيم، وهي مفوضية االحتاد األفريقي، ومكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية أل
عام  وإقامة شراكة عاملية جديدة من أجل تنفيذ خطة واليونيدو. وحيثُّ البيان مجيع أصحاب املصلحة على توحيد القوى

بالتصنيع يف  امللتقىمنظِّمي  ، ال سيما فيما يتعلق بأشدِّ البلدان ضعفاً يف أفريقيا. وأكَّد البيان من جديد على التزام٢٠٣٠
  ألفريقيا. عقد ثالث للتنمية الصناعيةإعالن بشأن  لقرار مأفريقيا، فضالً عن دعمه

بأنَّ التنمية  ، أُقر٢٠٣٠َّعام  حبلول املائةيف  ٤٢ نسبةب يرتفع لذي ُيتوقَّع أنومع التزايد السريع يف عدد السكان الشباب، ا
احلاجة إىل أن تتوزَّع كذلك لتقى امل الشاملة للجميع هي مفتاح إجياد فرص العمل يف أفريقيا. وأبرزواملستدامة الصناعية 

عدم التهميش، وإىل توسيع نطاق عملية  فوائد التصنيع بصورة متساوية، وإىل تعزيز دور املرأة يف اإلنتاج من أجل ضمان
  أحد. التصنيع لتشمل املناطق الريفية يف أفريقيا، أي أن تضمن، يف جوهرها، عدم إقصاء أي

إدماج أهداف التنمية املستدامة يف  يتطلب ذلك . وسوف٢٠٣٠عام   تنفيذ خطةويتمثَّل التحدي الرئيسي أمامنا يف
كثرياً عن  ٢٠٣٠  عام االستراتيجيات والسياسات الوطنية التنظيمية واإلمنائية، فضالً عن حشد املوارد الالزمة. وختتلف خطة

طة إىل اتِّخاذ إجراءات مجاعية جديدة ومبتكرة من إذ سوف حيتاج تنفيذ اخل إطار األهداف اإلمنائية لأللفية الذي حلَّت حملَّه؛
تمويل الأجل حشد املوارد من القطاع اخلاص، واجملتمع املدين، واألوساط األكادميية، واملنظمات الدولية، ومؤسسات 

  ، واحلكومات الوطنية، هبدف زيادة االستثمارات الالزمة لتحقيق أهدافها وغاياهتا الطموحة.اإلمنائي

إىل وضع خطة عمل أديس  ٢٠٣٠عام  ملناقشات بشأن سبل تأمني التدفقات املالية الالزمة ملواجهة حتديات خطةوقد أفضت ا
. وأثناء ٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٧أبابا اليت اعُتمدت يف املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، وأقرَّهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

الشاملة للجميع باالشتراك مع واملستدامة التنمية الصناعية  بشأن يدو يف تنظيم امللتقى الثالثمؤمتر أديس أبابا، شاركت اليون
حكوميت إثيوبيا والسنغال واللجنة االقتصادية ألفريقيا. واجتذب امللتقى عدداً من املتكلمني واملشاركني البارزين، وكذلك حنو 

األوىل لنهج الشراكات القطرية يف إثيوبيا والسنغال،  العملية التطبيقات بلداً. وُعرضت يف امللتقى ٧٠مشارك من أكثر من  ٤٠٠
  الشاملة للجميع.واملستدامة وجناحه يف تعبئة املوارد التقليدية وغري التقليدية لالستثمار يف التنمية الصناعية 
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 كانون األول/ديسمرب ١تشرين الثاين/نوفمرب و  ٣٠الشاملة للجميع يف يومي واملستدامة امللتقى الرابع املعين بالتنمية الصناعية  ودرس
  .٩الصناعة والبىن التحتية واالبتكار يف سياق اهلدف الترابط بني  تعزيز اليت ميكن لليونيدو أن تسهم هبا يف السبل يف

ع الذي ُعقد يف كانون األول/ديسمرب ووض ٢٠١٥بدور نشط يف مؤمتر باريس بشأن املناخ لعام أيضا واضطلعت اليونيدو 
  ). ٤اخلطوط العريضة التفاق عاملي ملكافحة تغري املناخ (انظر الفصل 

يتطلَّب عملية حتديث وإعادة هيكلة صناعية كربى من أجل  افي ذلك املؤمتر، توصَّلت البلدان إىل اتفاق عاملي وملزم عامليف
ويتماشى اتفاق باريس، الذي   املناخ.آثار تغري خفض االنبعاثات بدرجة كبرية، وتعزيز قدرة اجملتمعات على التغلب على

، ويشتركان يف عدد من األولويات البيئية العاملية ٢٠٣٠، مع خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٢٠سيدخل حيز النفاذ يف عام 
املعنية بتغيُّر املشتركة، مبا يف ذلك التكيُّف مع تغيُّر املناخ والتخفيف من آثاره، وتعزيز القدرة على الصمود، وإدماج التدابري 

ورفع مستوى التدفقات التمويلية من أجل  مبتكر هنج باتباعوالتعجيل الوطنية،  واخلطط املناخ يف السياسات واالستراتيجيات
  مكافحة تغيُّر املناخ. 

    

  اليونيدو ومنظومة األمم املتحدة اإلمنائية
ذلك جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة واصلت املنظمة التواصل عن كثب مع مؤسسات األمم املتحدة، مبا يف 

  املعين بالتنسيق، واللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج، واللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، وجمموعة األمم املتحدة اإلمنائية.

خص بشأن استعراض السياسات وأسهمت املنظمة يف عدد من التقارير الصادرة عن األمني العام لألمم املتحدة، وعلى األ
ضمان االتِّساق والفعالية يف السياسات العامة على نطاق  الغرض منها الشامل الذي جيري كل أربع سنوات، وهو أداة

منظومة األمم املتحدة. وأثناء العام، شاركت اليونيدو يف املناقشات املشتركة بني الوكاالت، وتأكَّدت من التوافق بني والية 
. وتعمل اليونيدو ٢٠١٢واملبادئ التوجيهية لقرار استعراض السياسات الشامل الذي جيري كل أربع سنوات لعام املنظمة 
على مواءمة دورات التخطيط االستراتيجي لديها مع دورة استعراض السياسات الشامل الذي جيري كل أربع  اتدرجيي

ونيدو الربناجمي املتوسط األجل ودورة استعراض السياسات الشامل سنوات، ومن املتوقع حتقيق املواءمة الكاملة بني إطار الي
  . ٢٠٢١الذي جيري كل أربع سنوات حبلول عام 

وشاركت اليونيدو مشاركة بنَّاءة يف حوارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن األنشطة التشغيلية من أجل التنمية. 
التفاعل بني األبعاد  املستوى من عمل اجمللس االقتصادي واالجتماعي، بشأنواجلزء الرفيع  اجلزء املتعلق بالتكامل وسامهت يف

إطار األمم املتحدة  ، وكذلك يف منتدى األمم املتحدة السياسي الرفيع املستوى، وهواجلامعةالثالثة للتنمية املستدامة واملسائل 
  .٢٠٣٠طة التنمية املستدامة لعام املركزي ملتابعة واستعراض خ

لألمم املتحدة يف إصدار منشور  ت اليونيدو مع إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية وشركاء آخرينكما تعاون
" بشأن الترابط بني العلوم والسياسات من أجل التنمية تقرير التنمية املستدامة على الصعيد العامليالرئيسي املعنون " األمم املتحدة

من  ٥إعداد الفصل يف  ةبدور الوكالة الرائد و، بالتعاون مع الكيانات النظرية يف األمم املتحدة،اليونيد واضطلعتاملستدامة. 
  واالستهالك واإلنتاج املستدامني.، الشاملة للجميعواملستدامة املعين بالنمو االقتصادي، والتنمية الصناعية  ٢٠١٥تقرير عام 
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ألمم املتحدة يف فيينا االجتماع السنوي لشبكة األمم املتحدة ويف تشرين األول/أكتوبر، استضافت اليونيدو ومكتب ا
ل شكَّ وفرص التخطيط االستراتيجي"، الذي حتديات :٢٠٣٠حول موضوع "تنفيذ خطة التنمية لعام  للتخطيط االستراتيجي

  والتعاون بشأن التخطيط االستراتيجي على نطاق املنظومة. مسامهة رئيسية يف جمال التفكري

ونيدو املشاركة البنَّاءة يف مبادرة توحيد األداء اليت هتدف إىل ضمان تعزيز اتِّساق السياسات وفعاليتها على نطاق وواصلت الي
اليونيدو يف سياق بعنوان " اإعالمي دليالًمنظومة األمم املتحدة وعلى الصعيد القطري. ويف متوز/يوليه، نشرت اليونيدو 

"، يصف تاريخ مشاركة اليونيدو األبعاد لتحقيق األهداف املشتركة ألداء: هنج متعدداالتساق على نطاق املنظومة وتوحيد ا
  بعض من أجنح مشاريع توحيد األداء اليت شاركت فيها املنظمة.  علىيف املبادرة ويعرض أمثلة 

ة يف إثراء هنج وشاركت اليونيدو، بصفتها عضواً يف الفريق االستشاري جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية، مشاركة نشط
االتِّساق على نطاق منظومة األمم املتحدة من أجل تنسيق االستجابة الحتياجات الدول األعضاء عن طريق آليات مبادرة 

األمم املتحدة. كما استجابت اليونيدو بفعالية للتقييمات والتقديرات اليت أجرهتا وحدة التفتيش املشتركة  وحدة العمل يف
العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق من جانب  بشأن تعميم عامال خاللواليت ُنشر آخرها ة، املتحدالتابعة لألمم 

منظومة األمم املتحدة. وتعمل اليونيدو جنباً إىل جنب مع املنظمات الشقيقة من أسرة األمم املتحدة مبا يف ذلك برنامج األمم 
األغذية والزراعة  اة بني اجلنسني ومتكني املرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمةاملتحدة اإلمنائي، وهيئة األمم املتحدة للمساو

  لألمم املتحدة (الفاو)، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية (اإليفاد).

ويشارك يف هذه املبادرة  وقد أسفر تنفيذ مبادرة توحيد األداء يف املنظمة عن تغيريات هامة يف الطريقة اليت تعمل هبا.
 اتصاالت لضمان مما يتطلب وضع آلية تنسيق قوية ن عن عمليات داخلية وميدانية،ومسؤول نوحاب مصلحة متعدِّدأص

ماليني دوالر  ٧,٢املنظمة  رصدتبني املستويني االستراتيجي والتشغيلي. وأثناء فترة السنتني احلالية،  اشفافة وسلسة تقني
  يد القطري. من أجل الربجمة املشتركة للمشاريع على الصع

    
  السياسة واالستراتيجية اجلنسانية

، بذلت اليونيدو جهوداً متضافرة لزيادة قدرهتا على تعزيز املساواة بني اجلنسني ٢٠٣٠إثر اعتماد خطة التنمية املستدامة لعام 
وحدَّثتها باعتماد  ٢٠٠٩لعام  سياستها املتعلقة باملساواة بني اجلنسني تقارير بشأهنا. وقد استعرضت اليونيدو وتقدمي

نسانية األوىل بشأن تنفيذ اإلجراءات التنظيمية احلالية واملستقبلية، وحتسني هيكلها التنظيمي هبدف النهوض استراتيجيتها اجل
   بأهداف املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.

مع وثائق  اتام ، توافقا٢٠١٥ًصدرت يف عام  واالستراتيجية اجلنسانية اجلديدة، وكلتامها احملدَّثة وتتوافق السياسة اجلنسانية
التخطيط االستراتيجي اخلاصة باملنظمة، وكذلك مع الركائز الست خلطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن 

اليت تقدمها املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. ومن املتوخَّى أن تعزز االستراتيجية املساواة بني اجلنسني سواء يف اخلدمات 
  اليونيدو أو داخل املنظمة نفسها. 

توجيهية  جلنة تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، يرأس املدير العام ويف إطار هيكل اليونيدو اجلنساين اجلديد الرامي إىل
ملعنيني باملساواة بني اجلنسني املنسقني ا بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، يف حني ُيتوقع من على مستوى اإلدارة العليا
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يف املائة من وقت عملهم للمهام املتعلقة باملساواة بني اجلنسني. وقد أنشئ مكتب للمساواة  ٢٠عب ختصيص مجيع الشُّ  يف
 املنسقني املعنيني باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف إدارة املوارد البشرية يف مكتب املدير العام، وجرى توسيع شبكة

  اجلنسني.  بني

 تقييم ملدى تعميم مراعاة املنظور اجلنساين احملدَّثة إىل ومن أجل زيادة املساواة بني اجلنسني داخل املنظمة، تدعو السياسة
٢٠١٦هبذا الشأن. وحدَّدت االستراتيجية اجلنسانية ثالث أولويات للفترة  أقران مراجعات واستعراضات ا، وإجراءداخلي -

مراعية لالعتبارات اجلنسانية؛ وتعزيز املساءلة. وتواصل اليونيدو  قيم التكافؤ بني اجلنسني؛ وتشجيع هي: تشجيع ،٢٠١٩
التوعية بالفجوات بني املوظفني من اجلنسني، وتستخدم تلك البيانات لوضع  متعلقة بالتوازن بني اجلنسني بغية بيانات توفري

  أهداف واختاذ تدابري تكفل سدَّ هذه الفجوات.

أجل زيادة تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة من خالل اخلدمات اليت تقدمها اليونيدو، تضع االستراتيجية ومن 
اجلنسانية خارطة طريق وإجراءات إلدارة الربامج وفقاً للسياسة، هبدف تعزيز إدماج املنظور اجلنساين يف الربامج واألنشطة 

ثالث كافة. وتسعى اليونيدو، عن طريق تعميم املنظور اجلنساين يف براجمها وأنشطتها األساسية ويف أولوياهتا املواضيعية ال
األساسية، إىل اإلسهام يف حتقيق التغيري اهليكلي على مستوى السياسات واملؤسسات واملنشآت واجملتمعات احمللية. وُيوىل 

وعدم   اجلنسني يف قطاع الصناعة التحويليةاهتمام خاص للسياسات الصناعية اليت تساعد على معاجلة أوجه التفاوت بني
  املناصب القيادية.  املساواة يف شغل

وسوف تكون مجيع البيانات الرئيسية الناجتة عن الربامج واملشاريع، واإلحصاءات الصناعية، واإلحصاءات املتعلقة باملنظمة 
ساواة بني اجلنسني بالتشاور مع مديري املشاريع، ذاهتا مصنَّفة حسب نوع اجلنس. وسوف جتري متابعة النواتج املتعلقة بامل

العمل على وضع نظام لتحسني الرصد وإعداد التقارير ا يتعني حتقيقها. وجيري حالياليت  هدافاألولقياس ا يف ذلك أسس  مبا
  بشأن النتائج املتصلة بنوع اجلنس يف املشاريع والربامج.

 هذه األدلة عميم مراعاة املنظور اجلنساين يف املشاريع. والغرض من، نشرت اليونيدو عدَّة أدلة بشأن ت٢٠١٥ويف عام 
املشاريع، وتشمل موضوعاهتا  يف مجيع مراحل دورات مراعاة املنظور اجلنساين سواء يف عملهم أم مساعدة املوظفني على

القدرات التجارية، وتنمية اخلدمات التجارية واالستثمارية والتكنولوجية املقدَّمة من أجل تنمية القطاع اخلاص، وبناء 
األعمال التجارية الزراعية، واإلدارة البيئية، واملشاريع ذات الصلة بربوتوكول مونتريال. وختدم األدلة أيضاً النظراء الوطنيني 

واحملليني، والوكاالت، والشركاء الدوليني، والشركاء من القطاع اخلاص، فضالً عن فرادى اخلرباء املشاركني يف أنشطة 
  ليونيدو املتعلقة ببناء القدرات التجارية.ا

    
  برنامج اليونيدو للشراكة
ر اثآخارجيني ويعبئ موارد إضافية هبدف توسيع نطاق  شركاء - برامج الشراكة القطرية  -  حيشد هنج اليونيدو للشراكة

 الشاملة للجميع يف الدول األعضاء.و املستدامةالتنمية الصناعية  والتعجيل بتحقيق اليت تقدمها املنظمة خدمات التعاون التقين
اتِّخاذ إجراءات مجاعية، وحيفِّز إسهامات شركاء التنمية احملليني والدوليني من أجل تقدمي الدعم واملعارف  ويتطلب هذا النهج

تحليل واخلدمات الشاملة للجميع. وإىل جانب خدمات التعاون التقين والواملستدامة واملوارد املالية الالزمة للتنمية الصناعية 
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يف جمال السياسة العامة، تضطلع اليونيدو بتنسيق أنشطة الشراكة حتت قيادة احلكومة املضيفة ومسؤوليتها بغية  االستشارية
  مستدام. اقتصادي لنمو بناء أساس متني

ان املستفيدة. ويف بداية وجتري مواءمة كل برنامج من برامج الشراكة القطرية مع أولويات التصنيع واخلطط اإلمنائية يف البلد
وثائق برنامج  - الربنامج اجلديد  يعتمدان ومها أول بلدين - العام، اعتمدت احلكومتان املضيفتان يف إثيوبيا والسنغال 

  اختريت بريو كثالث بلد مشارك يف برنامج الشراكة القطرية. الشراكة القطرية. ويف املؤمتر العام يف كانون األول/ديسمرب،

اليد العاملة، وال سيما  وبيا على تطوير الصناعات التحويلية اخلفيفة القائمة على كثافةرنامج الشراكة القطرية يف إثيويركِّز ب
وهي جماالت ُتعترب أكثر قابلية من  - صناعات جتهيز األغذية الزراعية، واملنسوجات واملالبس، واجللود واملنتجات اجللدية 

فرص العمل، والروابط مع القطاع الزراعي،  خلاص مبا تنطوي عليه من إمكانية إجيادغريها الجتذاب استثمارات القطاع ا
وقدرات التصدير. ويركِّز برنامج الشراكة القُطري يف السنغال على وضع السياسات الصناعية، وإنشاء قطاعات من األنشطة 

جديدة وحتديث اجملمعات الصناعية القائمة. الزراعية املتكاملة من أجل سالسل القيمة الزراعية، وإنشاء جممعات صناعية 
  تدابري شاملة لعدة قطاعات يكمِّل بعضها بعضاً حبسب األولويات اليت حتددها احلكومة. ويشمل كال الربناجمني

    

  دورة املؤمتر العام السادسة عشرة
 يف فيينا، وضمَّت أكثر من كانون األول/ديسمرب -  انعقدت دورة املؤمتر العام السادسة عشرة يف تشرين الثاين/نوفمرب

مشارك من احلكومات والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية ووسائل اإلعالم حتت شعار "التصنيع املستدام من أجل   ٨٠٠
  ".للجميعالرخاء حتقيق 

لعامل على أهداف ، بعد شهرين من اتفاق قادة االصعيد العامليعلى التعاون اإلمنائي وقد ُعقد املؤمتر يف حلظة حامسة يف تاريخ 
التنمية املستدامة، وقبل أسبوع من اعتماد اتفاق باريس املنبثق عن الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية 

الشاملة للجميع يف صلب والية اليونيدو منذ إعالن واملستدامة املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. والتنمية الصناعية  األمم
الترقب والثقة يف مستقبل املنظمة، رحب رئيس النمسا  . ويف أجواء من٢٠١٣اعتمده املؤمتر العام يف عام ليما الذي 

باملشاركني، مسلطاً الضوء على "الدور اهلام الذي تضطلع به اليونيدو يف توفري ُسُبل العيش الكرمي، وال سيما يف البلدان اليت 
نفسه يف الكلمة الرئيسية اليت ألقاها جوزيف ستيغليتز، احلائز على جائزة نوبل يف  ر الرأياآلن". وتكرَّنستقبل منها الالجئني 

عصا سحرية،  العلوم االقتصادية، والذي أشار إىل الطابع املعقد الذي تتسم به مسائل التنمية، مشرياً إىل أنَّه "ال توجد
دوات التصنيع ُتكيَّف حبسب ظروف كل بلد على ميكن التعامل معها بأداة واحدة، بل حتتاج إىل جمموعة شاملة من أ  وال

الشاملة للجميع الذي تتبعه اليونيدو هو "اإلطار املوسَّع الذي واملستدامة حدة". وأعرب عن اعتقاده بأنَّ هنج التنمية الصناعية 
لتحقيق ما حيتاجه العامل اليوم".  للغاية اكان ضروري  

، وأشاروا إىل ٢٠٣٠كون على أنَّ اليونيدو تضطلع بدور رئيسي يف تنفيذ خطة عام وطوال فترة انعقاد املؤمتر، اتَّفق املشار
أنَّ أولويات اليونيدو املواضيعية جتسِّد متاماً األبعاد املترابطة الثالثة للتنمية املستدامة، أي البعد االقتصادي واالجتماعي 

املساعدة وقت طويل ملعاجلة األسباب اجلذرية للهجرة عن طريق والبيئي. وأثىن املندوبون على اجلهود اليت تبذهلا املنظمة منذ 
   العمل من خالل جمموعة اخلدمات اليت تقدِّمها.على فتح أبواب 
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الشاملة للجميع التابع لليونيدو، الذي ُعقد يف إطار اجللسات العامة للمؤمتر ووأتاح امللتقى الرابع املعين بالتنمية املستدامة 
وقدَّم امللتقى حملة عامة عن  أصحاب املصلحة.القائمة بني جهات متعددة من ني ملناقشة الشراكات للمشاركساحة العام، 

األنشطة الرئيسية األخرى اجتماعاً بني  اإلجنازات اليت حتقَّقت حىت اآلن يف برنامج الشراكة القطرية (انظر أعاله). ومشلت
املستدامة حيث أعاد كالمها تأكيد التزامه بتعزيز التنمية الصناعية املدير العام ونائب رئيس املصرف األورويب لالستثمار، 

وال سيما يف أفريقيا. وتناولت ثالث حلقات نقاش تفاعلية ُعقدت على هامش املؤمتر الدور الذي تلعبه ، الشاملة للجميعو
باب والنساء، والتصنيع املستدام وريادة األعمال من طرف الش ،للجميعالرخاء حتقيق مراكز االبتكار يف التصنيع املستدام و

  ألقل البلدان منوا (انظر أدناه). لتغري املناخ. وعلى غرار السنوات السابقة، َسبَق املؤمتَر العامَّ انعقاُد املؤمتر الوزاري للتصدي

حملَّ اإلطار  ، الذي حيل٢٠١٩ُّ- ٢٠١٦كما اعتمدت الدول األعضاء يف اليونيدو اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة 
تني السابقتني، ويوجِّه اإلجراءات االستراتيجية والربناجمية والتشغيلية اليت سوف تتَّخذها الربناجمي املتوسط األجل لفترة السن

يف احلسبان إعالن  ٢٠١٩- ٢٠١٦املنظمة على مدى السنوات األربع القادمة. ويأخذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة 
تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة، فضالً عن التوصيات املتعلقة مبعايري اإلدارة يف وثيقة اإلرشادات ليما: حنو 

وما يتصل هبا من  ٢٠٣٠وقد تقرَّر اإلطار الربناجمي املتوسط األجل مبوجب خطة التنمية املستدامة لعام  .االستراتيجية
ها نظام األمم املتحدة للمنسقني لى نطاق منظومة األمم املتحدة، مبا فيأهداف التنمية املستدامة، وكذلك آليات االتِّساق ع

  السياسات الشامل الذي جيري كل أربع سنوات.املقيمني واستعراض 

هي: حتقيق  املسندة إىل اليونيدو، يتمحور التركيز الربناجمي للمنظمة حول أولويات مواضيعية ثالث، جتديد الواليةمع  ومتشيا
البيئة. وسوف ُينفَّذ كل من هذه اجملاالت الربناجمية من خالل  ومحايةاالقتصادية؛  والنهوض بالقدرة التنافسية ؛للجميعالرخاء 
جمال السياسة العامة؛ واألنشطة   واخلدمات االستشارية يف والبحث هي: التعاون التقين؛ وخدمات التحليل وظائف، أربع

  والربط الشبكي والتعاون الصناعي. قامة الشراكات من أجل نقل املعارفاملتعلقة باملعايري واجلودة؛ وعقد اللقاءات وإ

هو األخذ بنهج تشاركي جديد إزاء تعزيز التنمية  ٢٠١٩- ٢٠١٦واجلديد يف اإلطار الربناجمي املتوسط األجل للفترة 
يبيِّن احتياجات امليزانية املتوقعة  استناداً إىل برامج الشراكة القطرية، ووضع إطار ميزين، الشاملة للجميعواملستدامة الصناعية 

وتعزيز هنج اإلدارة القائمة على النتائج.  واإلطار املتكامل للنتائج واألداء الالزمة لتنفيذ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل
تقدمي التقارير سواء وسلمت الدول األعضاء أيضاً بأنَّ اإلطار الربناجمي املتوسط األجل أداة هامة ومرنة لتنفيذ والية املنظمة و

   الشاملة للجميع يف البلدان املستفيدة.واملستدامة م احملرز حنو حتقيق التنمية الصناعية بشأن التقدُّ بشأن أداء املنظمة أم
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  اجتماع اجلهات املاحنة

"،للجميعالرخاء  حتقيق ن أجلُنظِّم اجتماع اليونيدو الثاين للجهات املاحنة يف إطار موضوع املؤمتر العام "التصنيع املستدام م
مشارك، من بينهم وزراء ونوَّاب وزراء ومسؤولون حكوميون رفيعو املستوى وممثلون عن  ٤٠٠واجتذب أكثر من 

البعثات الدائمة ورؤساء اجملموعات اإلقليمية وجهات ماحنة، وممثلون عن منظمات دولية أخرى وعن القطاع اخلاص. 
يل على فعالية املساعدة التقنية اليت تقدمها اليونيدو، والقيمة اليت حيصل عليها املاحنون وكان اهلدف من االجتماع التدل

مقابل أمواهلم عندما تقترن خبربات املنظمة واخلدمات اليت تقدمها. وكانت جتارب اليونيدو الناجحة والتمويل املتعلق هبا 
ة ومسؤولون من البلدان املستفيدة ومستفيدون هنائيون موضوع حلقة نقاش تفاعلية تبادل فيها ممثلون عن اجلهات املاحن
إىل أنَّ اجمليبني يرحبون بعقد ملعرفة رأي املشاركني فيه اخلربات واملعارف. وأشارت نتائج استبيان ُوزع أثناء االجتماع 

  ملتقى مماثل يف املستقبل.
    

  مكاتب االتصال التابعة لليونيدو
 وحشد الدعم هلا ربامج اليونيدو وأنشطتهاالتوعية بنيدو يف بروكسل وجنيف ونيويورك واصلت مكاتب االتصال التابعة لليو

املتحدة، واهليئات  عن طريق االتصاالت الوثيقة اليت جيريها كل منها يف موقعه مع البعثات الدائمة، ومؤسسات منظومة األمم
  ، والقطاع اخلاص.احلكومية الدولية واهليئات املشتركة بني الوكاالت، واجملتمع املدين

  
  مكتب نيويورك

، ٢٠١٥واصل مكتب نيويورك القريب من مقر األمم املتحدة االضطالع بدور نشط يف وضع خطة التنمية ملا بعد عام 
الشاملة واملستدامة فريق أصدقاء التنمية الصناعية ب منتظم املكتب على اتصالو يف فريق الدعم التقين. ابوصفه عضواً رئيسي

القضاء على الفقر واجلوع على املدى الطويل. جهود لذي ما فتئ يناصر هذه التنمية بوصفها لبنة أساسية يف للجميع ا
الشاملة للجميع واملستدامة االجتماع اخلامس للفريق يف نيويورك يف شباط/فرباير، أكَّد اجملتمعون أنَّ التنمية الصناعية  ويف

ا وحدها، بل هي مسألة هتم مجيع بلدان العامل. وقد أسفرت اجلهود املبذولة من ليست شاغالً يؤرق البلدان النامية وأفريقي
 ٩  عن اعتماد اهلدف ٢٠١٥الشاملة للجميع يف خطة التنمية ملا بعد عام واملستدامة أجل تعميم مراعاة التنمية الصناعية 

  . ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام   يف

اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن  حوار أخذ زمام املبادرة يف نيويورك، واستطاعت اليونيدو، من خالل وجودها يف
 منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على املدى الطويل (انظر أعاله). وساعد حتليل املناقشات تتبوأه حتديد املوقع الذي يتعني أن

قبل تنفيذ خطة التنمية املستدامة ق األغراض املنشودة لتحقي هتيئة اليونيدو رامية إىل استراتيجيات بصياغة اعلى القيام داخلي
  . ٢٠٣٠لعام 

اليت اضطلع هبا مكتب نيويورك اإلحاطات اإلعالمية واملشاركة يف منتديات خمتلفة. ويف اجتماع  التواصلومشلت أنشطة 
ن حتسني إدارة الصناعات فريق اخلرباء الرفيع املستوى الذي ُعقد يف نيويورك يف شباط/فرباير وركَّز على االستفادة م

عرضت اليونيدو دور هذه التنمية يف التحول ، الشاملة للجميعواملستدامة االستخراجية يف أفريقيا يف تعزيز التنمية الصناعية 
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يف مماثالً يف منتدى إعداد القادة الذي ُعقد  اأفريقيا ويف أقل البلدان منوا. كما قدمت اليونيدو عرضاً إيضاحي  اهليكلي يف
  آذار/مارس وركَّز على االرتقاء مبهارات الشباب يف أفريقيا. 

حزيران/يونيه إىل  ٢٦املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة، الذي ُعقد يف الفترة من  وعلى هامش
التنمية املستدامة على الصعيد  ملتقى ملناقشة النموذج األويل لتقرير متوز/يوليه يف نيويورك، شاركت اليونيدو يف تنظيم  ٨

  العاملي. 

 وبالتعاون مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) واملنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)، نظَّمت اليونيدو
السياسات املعنية ملتقى يف أيار/مايو من أجل زيادة الوعي يف أوساط اجملتمع الدويل بأمهية التكامل واالتساق يف كذلك 

بالصناعة والتجارة واالبتكار، واملصمَّمة من أجل حتقيق األهداف العامة للخطط اإلمنائية الوطنية، وال سيما يف سياق خطة 
  .٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

ملستدامني وتشجيع تعزيز النمو والتحول االقتصاديني ااملذكرة املعنونة " مبهام الوكالة الرائدة يف صياغة واضطلعت اليونيدو
" يف حوار من ستة حوارات رفيعة املستوى أُجريت أثناء مؤمتر قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة، االستهالك املستدام

  التابعة لألمم املتحدة.  من الربامج والوكاالت ٢٥وتولت تنسيق املسامهات املقدَّمة من حنو 
    

  مكتب جنيف

للنقاش  ايف جنيف، ُتعد املدينة حمفالً رئيسي اومشترك بني الوكاالت سنوي دويل لتقى حكوميم ١٠٠يف ظلِّ انعقاد أكثر من 
بشأن قضايا التنمية االقتصادية املستدامة، وُيعزى ذلك إىل حد كبري إىل وجود عدد كبري من املؤسسات املتعددة األطراف 

جنيف مكان هام إلجراء املناقشات بشأن البعد البيئي للتنمية املعنية مبجال التنمية االقتصادية. ويف الوقت نفسه، فإنَّ 
تنظمها وكاالت منظومة األمم املتحدة، تتمثَّل إحدى  االقتصادية. وعالوة على متثيل اليونيدو يف العديد من االجتماعات اليت

إقامة شراكات جديدة.  وظائف مكتب اليونيدو يف جنيف يف تقوية عالقات العمل مع املنظمات الدولية األخرى وتشجيع
شراكات مع مركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، واالحتاد الدويل  وأثناء العام، عمل املكتب على استحداث

كات القائمة مع تلك اوجتديد الشر ،مطلع هذا العام لالتصاالت، الذي أرسل وفداً رفيع املستوى إىل مقر اليونيدو يف
يف حني بدأ العمل على  - ٩وهو أحد الشركاء يف اهلدف  - الدويل لالتصاالت   تِّفاق مع االحتادوجيري إعداد ااجلهات. 

  مع السياق اإلمنائي اجلديد.  مواءمتهو عاماً ٢٥القائم منذ  حتديث اتِّفاق العالقة بني اليونيدو ومنظمة العمل الدولية

ناء العام، شأنه يف ذلك شأن مكاتب اليونيدو األخرى، ضمان وكان أحد جماالت التركيز اهلامة ملكتب اليونيدو يف جنيف أث
الشاملة للجميع. واملستدامة االً، وإرساء الوضع االستراتيجي خلطة التنمية الصناعية ية اجلديدة للمنظمة متثيالً فعَّمتثيل الوال

املستدامة بضرورة التنمية الصناعية  وقد حتقق ذلك عن طريق إذكاء الوعي يف االجتماعات احلكومية الدولية واحملافل العامة
حتقيق النمو األخضر الشامل  املساعدة على من املناقشات أثناء العام على العوامل جزء كبري الشاملة للجميع. وَتركَّزو

 خدمات فضالً عن احلاجة إىل تنسيق تقدمي ووجود سياسات متسقة للتنمية االقتصادية، التجارة والتكنولوجيا - للجميع 
وامللتقيات التقنية، أبرزها منتدى رفيع املستوى  شارية يف جمال التنمية االقتصادية. كما نظَّم املكتب عدداً من اإلحاطاتاست

  الشامل للجميع يف أفريقيا، بالتعاون مع املكتب التمثيلي لالحتاد األفريقي.واملستدام بشأن التصنيع 
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دولة عضواً،  ٢٣ألمهية من أجل احلفاظ على عالقات عمل وثيقة مع وُيعد حضور اليونيدو القوي يف جنيف أمراً بالغ ا
ا، ليست ممثَّلة يف مقر اليونيدو يف فيينا. ولعبت االجتماعات الثنائية واجلماعية دوراً هامكمنابر  امعظمها من أقل البلدان منو

وثيق ملا تقدِّمه املنظمة من اخلدمات يف البلدان للحوار واملناقشات احلكومية الدولية وأنشطة الدعوة إىل املناصرة والرصد ال
املعنية. وعالوة على جلسات اإلحاطة الرمسية اليت ينظِّمها املكتب يف جنيف، أتاح إنشاء وصلة فيديو للبعثات الدائمة 

  املوجودة يف جنيف متابعة اإلحاطات اجلارية يف فيينا.

  مكتب بروكسل
شراكات مع مؤسسات االحتاد األورويب، وعلى وجه اخلصوص املفوضية  إقامة يتيح مكتب اليونيدو يف بروكسل للمنظمة

األوروبية، والربملان األورويب، وجملس أوروبا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية، وكذلك املصرف األورويب 
ي واحمليط اهلادئ. ـداً من أفريقيا والكاريببل ٧٩ي واحمليط اهلادئ اليت متثِّل ـلالستثمار، وأمانة جمموعة دول أفريقيا والكاريب

كما يظلُّ املكتب على اتصال وثيق مع سفارات الدول األعضاء يف اليونيدو املمثَّلة يف بروكسل، ومع طائفة واسعة من 
نظمات الوكاالت اإلمنائية الثنائية ومؤسسات التمويل اإلمنائي، ومراكز الفكر، والقطاع اخلاص، والرابطات الصناعية، وامل

  غري احلكومية، واألوساط األكادميية اليت تتابع سياسات االحتاد األورويب وأنشطته. 

. وجتدر اإلشارة بوجه خاص إىل ٢٠١٥وركَّز احلوار السياسايت أثناء العام على دور املنظمة يف خطة التنمية ملا بعد عام 
ة األوروبية والربملان األورويب واللجنة االقتصادية واالجتماعية األنشطة اليت نظَّمتها املفوضي تدخالت اليونيدو يف العديد من

األوروبية بشأن هذه املسألة. وقد ساهم املكتب يف قرار برملاين بشأن دور القطاع اخلاص يف التنمية، وقدَّم إحاطة إىل الدول 
اجتماع غري رمسي للفرقة العاملة املعنية الشاملة للجميع يف واملستدامة األعضاء باالحتاد األورويب بشأن التنمية الصناعية 

املؤسسة اآلسيوية  ملتقى نظَّمته بالتعاون اإلمنائي التابعة جمللس االحتاد األورويب. ويف أيلول/سبتمرب، مثَّل املكتب اليونيدو يف
  األوروبية يف جملس الشيوخ الفرنسي يف باريس. 

كربى، مبا يف ذلك حوار  ملتقيات ملستوى مع املفوضية األوروبية يفوعلى مدار العام، ساهم املكتب يف إجراء حوار رفيع ا
كا الالتينية، ُعقد يف سانتياغو دي شيلي يف نيسان/أبريل، ومنتدى فيينا بشأن السياسات الصناعية بني االحتاد األورويب وأمري

ملة للجميع يف أديس أبابا يف متوز/يوليه، الشاواملستدامة للطاقة يف حزيران/يونيه، وامللتقى الثالث بشأن التنمية الصناعية 
ؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية مل نووالعشراألغذية يف أيلول/سبتمرب، والدورة احلادية  لسالمة ومنتدى فيينا

ية الزراعية يف بشأن األعمال التجار بشأن تغري املناخ يف كانون األول/ديسمرب. وباإلضافة إىل ذلك، ُنظِّم ملتقى مشترك
   يف أيار/مايو. ٢٠١٥لعام  ي واحمليط اهلادئ أثناء معرض ميالنوـبلدان أفريقيا والكاريب

وكان احلوار والتعاون املثمر بني االحتاد األورويب واليونيدو موضوع تقرير بشأن السنوات العشر املاضية من التعاون. 
أنَّ خطة عام  ،ألول لرئيس املفوضية األوروبية واملسؤول عن التنمية املستدامةالنائب افرانز تيمريمانز، متهيد التقرير، ذكر  ويف

عا وتريهتا ويسرِّ خارطة طريق واضحة وطموحة لالحتاد األورويب واليونيدو حىت يزيدا من جهودمها املشتركة "تقدِّم ٢٠٣٠
ه مكتب بروكسل، املدير العام لليونيدو ونائب من أجل حتقيق الرخاء واالستدامة للجميع". وقام بإطالق التقرير، الذي أعدَّ

املدير العام لشؤون التعاون الدويل والتنمية يف املفوضية األوروبية ونائب رئيس املصرف األورويب لالستثمار، وذلك يف املؤمتر 
 على السعي من أجل ويف جمال التعاون التقين، تساعد الشراكة مع االحتاد األورويبالعام املنعقد يف كانون األول/ديسمرب. 

اً على بلد من البلدان النامية. وتشدِّد الشراكة حتديد ١٠٠الشاملة للجميع يف أكثر من واملستدامة حتقيق التنمية الصناعية 
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األوروبية، وتعزيز حتوُّل البلدان النامية صوب  التميزتعزيز دور القطاع اخلاص، ودعم التعاون الصناعي مع املنشآت ومراكز 
لليونيدو. وأثناء العام، أُبرمت  ، يتزايد دور االحتاد األورويب كمانح رئيسي للتربعات٢٠٠٥اد األخضر. ومنذ عام االقتص

لتدريب املهين وتشغيل الشباب يف كوت ديفوار، وصناعة السكر يف مدغشقر، والقطاع اخلاص يف اتِّفاقات جديدة لدعم ا
يا وحتديد املواقع امللوَّثة على الصعيد العاملي. وُنظِّمت أنشطة هامة ذات صلة لتغري املناخ يف جنوب أفريق موزامبيق، والتصدي

ظمة العمل الدولية، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، يف إطار بالبيئة بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومن
  ل من االحتاد األورويب.ملناخ، وكالمها مموَّتكنولوجيا ا الشراكة للعمل من أجل اقتصاد أخضر، ومن خالل مركز وشبكة

وقد أدَّت املشاورات مع املصرف األورويب لالستثمار إىل توقيع مذكرة تفاهم يف متوز/يوليه يف لكسمربغ، ووضع برنامج 
  للعمل اعُتمد يف اجتماع متابعة الحق ُعقد يف فيينا. 

  
  حماور التركيز املتمايزة

  أقل البلدان منوا
يف جمال السياسة  لوظائف اليونيدو املتعلقة بوضع املعايري وتقدمي اخلدمات االستشارية اقل البلدان منوا حمور تركيز رئيسيال تزال أ

 العامة وعقد االجتماعات والتعاون الربناجمي والتقين. وقد ُعقد املؤمتر الوزاري السادس ألقل البلدان منوا يف تشرين الثاين/نوفمرب
من بينهم وزراء وغريهم من كبار ممثلي احلكومات ووكاالت األمم  مشارك، ٣٠٠يل املؤمتر العام. وحبضور حنو يف فيينا قب

املتحدة واجلماعات االقتصادية اإلقليمية واملؤسسات املناظرة واجلهات املاحنة والقطاع اخلاص، ناقش املؤمتر الكيفية اليت ميكن أن 
أقل البلدان منوا. وأتاح املؤمتر فرصة لتناول  فئة الشاملة للجميع البلدان على اخلروج منومة املستداتساعد هبا التنمية الصناعية 

العقبات أمام التنويع االقتصادي يف أقل البلدان منوا وأمام اخلروج من تلك الفئة، وُسُبل التغلب عليها، يف سياق خطة التنمية 
الشاملة للجميع يف االستراتيجيات واملستدامة تعميم مراعاة التنمية الصناعية . كما ناقش املؤمتر كيفية ٢٠٣٠املستدامة لعام 

دعم جهود إخراج أقل البلدان منوا من تلك الفئة،  يف والسياسات اإلمنائية الوطنية، ونظر يف ُسُبل االستفادة من التمويل اخلارجي
كما ُنظِّمت جولة دراسية للمشاركني يف مراكز االبتكار يف  .لتنميةباالستناد إىل النتائج األخرية للمؤمتر الدويل الثالث لتمويل ا

وأتيح منرب للحوار بني القطاعني العام واخلاص. ويرِد وصف مفصَّل ملشاريع اليونيدو وبراجمها املوجَّهة  والية النمسا السفلى،
  .من هذا التقرير ٤و ٣و ٢احتياجات أقل البلدان منوا يف الفصول  لتلبية خصيصاً

  

  الدول اجلُُزرية الصغرية النامية
دولة ُجُزرية صغرية نامية موزَّعة بني خمتلف القارات العزلة اجلغرافية، وقابلية التعرُّض  ٣٩من بني العوامل اليت تتسم هبا 

اعترفت ، ١٩٩٢للكوارث الطبيعية، وقلَّة عدد السكان، واالعتماد املستمر على الواردات من الوقود األحفوري. ومنذ عام 
متميزة من البلدان النامية تواجهها حتديات مشتركة. وهذه  األمم املتحدة بالدول اجلُُزرية الصغرية النامية بوصفها جمموعة

وتضطلع اليونيدو بدور رئيسي يف املبادرات  الدول حملُّ تركيز تدابري خاصة ُتتَّخذ داخل أسرة األمم املتحدة وخارجها.
للدول اجلُُزرية الصغرية النامية  سيما منهاج العمل  ة الصغرية النامية على نطاق منظومة األمم املتحدة، والاملعنية بالدول اجلُُزري

ومسار ساموا ووسائل التنفيذ. وُتسهم شبكة اليونيدو العاملية للمراكز اإلقليمية للطاقة املستدامة يف تنفيذ مسار ساموا، 
للطاقة املتجدِّدة  يـتبادل املعارف واحللول التكنولوجية املكيَّفة. وقد افُتتح مركز الكاريبوتيسِّر للدول اجلُُزرية الصغرية النامية 
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) يف تشرين األول/أكتوبر يف بريدجتاون، بتمويل أوَّيل من ٤ي (انظر الفصل ـوكفاءة استخدام الطاقة يف منطقة الكاريب
يف  ٢٠١٦استخدام الطاقة يف منطقة احمليط اهلادئ يف عام احلكومة النمساوية، وسُيفتتح مركز الطاقة املتجدِّدة وكفاءة 

نوكوالوفا مبناسبة املؤمتر اخلامس والعشرين لرابطة الطاقة يف منطقة احمليط اهلادئ الذي ستستضيفه تونغا. وقد ُعيِّن مركز 
يف  ٢٠١٠الذي يعمل منذ عام الطاقة املتجدِّدة وكفاءة استخدام الطاقة يف منطقة اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، و

كابو فريدي، جهة وصل للدول اجلُُزرية الصغرية النامية األفريقية. وشاركت اليونيدو يف جلسة املقابالت اليت أجرهتا وحدة 
التفتيش املشتركة جلمع التعقيبات على دراسة استقصائية أُجريت لتقييم دور وعمل الفريق االستشاري املشترك بني 

عين بالدول اجلُُزرية الصغرية النامية والتقدم احملرز حىت اآلن يف التنفيذ الفعَّال ملسار ساموا واستراتيجية امل الوكاالت
  النامية.   للدول اجلُُزرية الصغرية ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة موريشيوس

ية دولية عاملية للدول اجلُُزرية حتت اسم "مبادرة الدول كومودخلت حيز النفاذ يف أيلول/سبتمرب معاهدة تنشئ أول منظمة ح
ية الصغرية النامية للطاقة املستدامة ومواجهة آثار تغري املناخ". وكانت األطراف األحد عشر األوىل املتعاقدة اجلُُزر
ن وسانت كيتس بربادوس وبليز وتوفالو وجزر البهاما وجزر كوك ودومينيكا وساموا وسانت فنسنت وجزر غرينادي هي

الرائدة، تنفِّذ  ). ويف ظل اضطالع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبهام الوكالة٤(انظر الفصل ونيفيس وسيشيل وغرينادا 
أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما وجزر اهليدروكلوروفلوروكربونات يف  إلدارة التخلص التدرجيي من خططاً اليونيدو حاليا

شراء معدات لصيانة أجهزة التربيد وتقدمي ما يتصل بذلك  ويشمل املشروع وسانت لوسيا.غرينادين وسانت فنسنت 
  تدريب.  من

ليشيت وساموا - مشاريع للتعاون التقين لصاحل البلدان اجلُُزرية التالية يف احمليط اهلادئ: توفالو وتيمور حالياًاليونيدو  دُّوتع
موا وفانواتو وفيجي، ويشمل قطاعات الطاقة ومصائد األمساك واألعمال وفانواتو وفيجي، فضالً عن برنامج إقليمي يضم سا
 لجهودلدعم املنظمة سبل إىل فانواتو يف تشرين الثاين/نوفمرب املوفدة التجارية الزراعية واخليزران. وناقشت بعثة اليونيدو 

  .يف قيمة لسلعهااليت تض يف أعقاب إعصار بام من خالل األنشطة اإلنتاجيةها إعمار عادةاملبذولة إل
  

  البلدان املتوسِّطة الدخل
تتلقى البلدان املتوسطة الدخل املساعدة اإلمنائية وتقدِّمها يف الوقت نفسه، وهي جمموعة شديدة التنوع من حيث اخلصائص 

باليني  ٥دان اجلغرافية والسكانية واالجتماعية واالقتصادية، إال أنَّها تواجه حتديات إمنائية مشتركة. ويعيش يف تلك البل
يف  ٧٣ها ال تنتج إال ثلث الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، ويسكنها املائة من سكان العامل، بيد أنَّ يف ٧١نسمة، أي ما يعادل 

دولة، إىل فئة  ١٧٠املائة من فقراء العامل. ويف الوقت الراهن، ينتمي أكثر من نصف الدول األعضاء يف املنظمة، وعددها 
وسطة الدخل. وتعمل اليونيدو عن كثب مع البلدان املتوسطة الدخل على التصدي للتحديات اليت تواجهها، وعلى البلدان املت
  مع البلدان ذات الدخل املرتفع. شراكاهتا تشجيع

ه الشاملة للجميع يف البلدان املتوسطة الدخل حمط التركيز يف مؤمتر دويل نظَّمتواملستدامة وكان تعزيز التنمية الصناعية 
اليونيدو يف نيسان/أبريل يف مينسك، بالتعاون مع حكومة بيالروس. ووصف ممثلو البلدان اليت ارتقت من الفئة املتوسطة 

الدخل إىل الفئة ذات الدخل املرتفع االستراتيجيات والسياسات اليت اتَّبعتها بلداهنم. ودعا املشاركون إىل عقد اجتماعات 
وريادة األعمال يف البلدان املتوسطة الدخل، وتبادل  ار بشأن كيفية تشجيع االبتكارخرباء مماثلة من أجل مواصلة احلو
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املعلومات وأفضل املمارسات يف الوقت نفسه. وكان أحد املواضيع املتكررة أثناء املناقشات أمهية التعاون بني أصحاب 
ؤسسات التمويل اإلمنائي إىل العمل مع البلدان املصلحة والشراكات من أجل التنمية املستدامة. ودعا املشاركون اليونيدو وم

بفخ الدخل املتوسط من خالل استراتيجيات وأدوات التنمية الصناعية  املتوسطة الدخل من أجل التغلُّب على ما ُيسمى
  الشاملة للجميع.واملستدامة 

  جمموعة بريكس
االحتاد الروسي والربازيل الرئيسية اخلمسة اليت تضم  جمموعة االقتصادات الناشئة - أثناء مؤمتر القمة السابع جملموعة بريكس 

أمهية والية  داًوليه، أكَّدت بلدان اجملموعة جمدَّالذي ُعقد يف أوفا باالحتاد الروسي يف متوز/ي -وجنوب أفريقيا والصني واهلند 
. وشدَّد إعالن أوفا على أنَّ انعدام قهاوالتعجيل بتحقيالشاملة للجميع واملستدامة يف تعزيز التنمية الصناعية  اليونيدو الفريدة

االستقرار يف النظم املالية واالقتصادية وتقلُّب األسعار يف أسواق السلع األساسية العاملية زادا من أمهية التنويع الصناعي 
خربات جمموعة بريكس والنجاح  تشاطراجلديدة. وميكن  املبتكرةواالقتصادي من خالل الصناعات والتكنولوجيات 

حققته مع البلدان النامية األخرى عن طريق التشجيع بقوة على التعاون فيما بني بلدان اجلنوب. وقد ُدعي املدير العام إىل  الذي
يف  خماطبة االجتماع اخلامس لوزراء التجارة يف بلدان اجملموعة، الذي سبق انعقاد مؤمتر القمة، األمر الذي ميثِّل خطوة إضافية

اقتراحاً   ٤٩اقتراحات من أصل  ٦دو وبلدان اجملموعة. وأسهمت اليونيدو أيضاً يف االجتماع من خالل صياغة العالقة بني اليوني
  . ٢٠٢٠ جماالت التجارة واالقتصاد واالستثمار حىت عام للتعاون يف اشتملت عليها خارطة طريق جمموعة بريكس

بلداً، مبا فيها بلدان جمموعة بريكس وبلدان من  ٣٢عن  ممثلنيومجعت حلقة عمل نظَّمتها اليونيدو يف كيتو يف متوز/يوليه بني 
ي، من أجل مناقشة ُسُبل تعزيز التحالفات الدولية يف السوق العاملية مع تركيز خاص على املنشآت ـأمريكا الالتينية والكاريب

رباء من االحتاد االقتصادي للمنطقة الصغرية واملتوسطة. وتناول رؤساء الوكاالت الوطنية املعنية بتيسري الصادرات وكبار اخل
األوروبية اآلسيوية وخرباء من بلدان جمموعة بريكس وممثلو احلكومات واملنظمات اإلقليمية املعنية باعتماد املنتجات ولوائح 

ت يف االسترياد التحديات وفرص التعاون والتحالفات االستراتيجية. وسامهت حلقة العمل يف إقامة الشبكات وتعزيز الشراكا
  املناطق املعنية.  جمايل التجارة واالستثمار بني

" نشرته مطبعة جامعة التغري اهليكلي والتنمية الصناعية يف بلدان جمموعة بريكسوشاركت اليونيدو يف حترير كتاب بعنوان "
  .٢أكسفورد، وُيعرض مبزيد من التفصيل يف الفصل 

لفائدة  منصة تكنولوجية مشتركة بني اليونيدو وبلدان جمموعة بريكس وُنظمت جلسة إحاطة بشأن االقتراح املقدَّم بإنشاء
املشاركني يف املنتدى االقتصادي الدويل التاسع عشر يف سانت بطرسربغ باالحتاد الروسي يف أيلول/سبتمرب، مبشاركة نواب 

  املمثلني الدائمني لبلدان اجملموعة. 
  

  الذكرى السنوية اخلمسون لتأسيس اليونيدو
الذكرى السنوية اخلمسني لتأسيس اليونيدو. وسوف تكون هذه املناسبة فرصة هامة لالحتفال بإجنازات  ٢٠١٦عام يوافق 

وبناء على ذلك، بدأت األعمال التحضريية لالحتفال هبذه  املنظمة، فضالً عن التفكري يف األولويات االستراتيجية للمستقبل.
  .٢٠١٥املناسبة يف عام 
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تنظيم معرض يف مقر اليونيدو أثناء انعقاد الدورة الرابعة واألربعني جمللس  ئيسي يف هذا اإلطاروسوف يكون النشاط الر
حبضور متكلمني  للنقاش والتفكري، منرباً. وسيشمل املعرض ٢٠١٦ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥إىل  ٢١من التنمية الصناعية 

تحدة وغريها من املنظمات الدولية البارزة واألوساط نظومة األمم املومشاركني من بلدان خمتلفة ومن القطاع اخلاص وم
أنشطة  األكادميية واجملتمع املدين. كما سيقدم أمثلة على برامج اليونيدو ومشاريعها وأثرها على أرض الواقع. وسوف ُتنظَّم

 بشأن منصة شبكيةوإطالق  نشوراتيتم إصدار عدد من امل أخرى تسبق االحتفال الرئيسي يف مواقع ميدانية خمتلفة. وسوف
التواصل االجتماعي. وسوف يكون شعار الذكرى  أنشطة اليونيدو يف املاضي واحلاضر واملستقبل مدعومة حبملة على وسائل

  السنوية اخلمسني "معاً من أجل مستقبل مستدام".
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      النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية  -٢
ل للجميع ميكن أن يؤدي إىل إجياد فرص العمل وتوليد الدخل وزيادة اإلنتاجية شاماملستدام وال "يتزايد التسليم بأنَّ التصنيع

للتنمية. ويتوقف جين هذه الفوائد وغريها، أوالً وقبل كل شيء، على تشجيع  اوحتويل االقتصادات، وأن يكون حمركاً رئيسي
املنشآت الصغرية واملتوسطة القادرة  نشوء قطاع خاص يتسم بالدينامية. وعلى وجه اخلصوص، حتتاج البلدان إىل تشجيع

إنَّ تلك املنشآت هي املصدر الرئيسي لألنشطة االقتصادية وأكرب مصدر لفرص العمل يف العديد من البلدان  على املنافسة، إذ
   النساء والشباب". لتمكني احملركات الرئيسية وهي - النامية

  املنتدى االستثماري الدويل األول لروَّاد األعمالإىل ، مون، األمني العام لألمم املتحدة- رسالة بان كي

تعدُّ الصناعة تربة خصبة لريادة األعمال واالبتكار وتعلُّم التكنولوجيا وتطويرها وتنويع األنشطة االقتصادية وإجياد فرص 
 اإلنتاجية سنيعن طريق حت يف رفع مستويات املعيشة واإلسهام حتقيق نتائج لصاحل الفقراءوميكن ضمان  .العمل الالئق

النفاذ إىل  فرصبناء القدرات التجارية من أجل زيادة ، وال سيما يف البلدان النامية. وعالوة على ذلك، فإنَّ الصناعية
  يف مكافحة الفقر يف البلدان النامية.  كبريااألسواق احمللية والدولية ميكن أن يسهم إسهاماً 

فرصاً ال ُتنكر من حيث اخنفاض األسعار وتوسيع نطاق ما هو متاح من السلع  ويف حني أنَّ العوملة وحترير التجارة يتيحان
واخلدمات اجليِّدة، فإنَّهما أيضاً جيعالن األسواق عرضة للتغيُّرات السريعة اليت تطرأ على التكنولوجيات وما يفضله املستهلك 

للبلدان من أن تكون  ال بدَّ، بعضها على بعض ن العاملاعتماد بلدا وضغوط املنافسة. ويف ظلِّ املشهد الدويل املتغيِّر وتزايد
تكون قادرة على التنافس  كي تتمكن من البقاء والنمو. وحتتاج املنشآت إىل أن تتمتع بالكفاءة حىت قادرة على املنافسة

امج الصناعية الربالسياسات و من خالل التحدياتالتصدي هلذه  كما حتتاج إىل بيئة اقتصادية وجتارية داعمة. وميكن، دوليا
عات التطوير والتحديث الصناعي، وتنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة وريادة األعمال، وإنشاء التجمُّ املناسبة فيما خيصُّ

  الصناعية، وبناء القدرات التجارية، وتعزيز االستثمار والتكنولوجيا.
  

  تطوير البنية التحتية التجارية والصناعية
عّدهتا يف جمال السياسة العامة منهجيةَ حتديد جماالت النمو وتيسريه ألغراض التطوير والتنويع  إىل أضافت اليونيدو مؤخراً

التصنيع يف بيئة عاملية تتسم بالدينامية.  التعجيل بتحقيقالصناعيني، اليت اسُتحدثت هبدف مساعدة الدول األعضاء على 
بربامج  يف األطر التحليلية والتشغيلية القائمة، باالقتران ية اجلديدةالعّدة إىل إدماج مبادئ االقتصاديات اهليكل وهتدف هذه

العدة إىل فرضية مفادها أنَّ السياسات احلكومية بشأن التطوير والتنويع  املنظمة املعنية بالتطوير والتنويع الصناعيني. وتستند
تنفيذه  يل للربنامج ومرحلةاإلعداد األوَّ العمل على وأثناء .هلا ميزة نسبية كامنة الصناعيني جيب أن ترتكز على الصناعات اليت

   ي، تعاونت اليونيدو مع االقتصادي جسنت ِلن والكلية الوطنية لشؤون التنمية يف جامعة بكني.ـالتجريب

 زانيا املتحدة يهدف إىل تعزيز قدرات املنشآتـيف إطار مشروعٍ للتطوير والتحديث الصناعيني يف مجهورية تن وجيري العمل
كفيلة بتحسني أداء هذه املنشآت  مبادئ وممارسات، يف جمال األعمال التجارية، الصغرية واملتوسطة عن طريق ترسيخ

 ١,٩بقيمة  ٢٠١١ومت يف إطار هذا املشروع، الذي أُطلق يف عام  وقدرهتا على املنافسة يف اجملال الصناعي وتشجيع النمو.
منشأة يف  ١٩وتطوير مشلت  تشخيص زانيا املتحدة، إجناز عمليةـري يف مجهورية تنمليون دوالر يف إطار برنامج اليونيدو القط
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من اخلرباء الوطنيني على منهجيات التطوير الصناعي.  ٥٠وتدريب  واألغذية، الزيوت الغذائية قطاعات األلبان وجتهيز
أثناء عمليات  اخنفاض كبري يف الفاقدبوأفادت الشركات  .يف املائة ٣٨وأسفر ذلك عن زيادة يف املبيعات احمللية بنسبة 

التجهيز، األمر الذي أفضى إىل حتقيق املنشآت املستفيدة وفورات جمموعها مليون دوالر. وقد طُبِّقت الدروس املستفادة من 
يف الزيوت الغذائية يف إثيوبيا عند إنشاء التجمُّع الصناعي إلنتاج زيت عبَّاد الشمس  مشروع التجمُّع الصناعي إلنتاج

وقام خرباء حمليون، بالتعاون مع أحد خرباء اليونيدو من  دودوما، والذي وفَّرت له اليونيدو التدريب واملعدات والتكنولوجيا.
مثاالً ناجحاً على  اد الشمس، وهو ما يعدُّملصفاة تكرير نصفي لزيت عبَّ فعَّال ورخيص أويل منوذج إثيوبيا، بتصميم وصنع

  بالكامل.   بلدان اجلنوب باستخدام مواد متاحة حمليانقل التكنولوجيا فيما بني

لتطوير املهارات الصناعية من جهة  وجيري تنفيذ مشروع يف نيجرييا ُصمِّم هبدف حتسني املواءمة بني اجلهود املبذولة
املنسوجات، واملهارات اليت حتتاجها الصناعات من جهة أخرى، وحتديداً صناعات اجللود واملنتجات اجللدية، واملالبس و

والسيارات، والصلب، والبتروكيماويات، وتشييد املساكن، وهي قطاعات فرعية ذات أولوية يف خطة الثورة الصناعية يف 
وعرضها والنقص احلاصل فيها يف البالد،  األدلة بشأن الطلب على املهارات ويهدف املشروع إىل توفري قاعدة من نيجرييا.

حاب املصلحة املعنيني، بشأن السياسات الواجب اتِّباعها لوضع خطة عمل هتدف إىل أص وصياغة توصيات، بالتشاور مع
  البالد. تواجهه النقص يف املهارات الذي التخفيف من حدة

  
  ات العلوم والصناعة والتكنولوجياجممَّع

ل/ديسمرب، على دور على هامش دورة املؤمتر العام السادسة عشرة يف كانون األو حلقة نقاش ُنظِّمت ُسلِّط الضوء، يف
. وتناولت املناقشة كيفية حتفيز جهود االبتكار والتنمية ذات للجميعمراكز االبتكار يف التصنيع املستدام وحتقيق الرخاء 

املنحى التكنولوجي. وضمَّت حلقة النقاش خرباء من جممَّعات العلوم والصناعة والتكنولوجيا، وحاضنات األعمال القائمة 
 التجارية. وناقش أعضاء احللقة كيفية االستفادة من ، واألوساط األكادميية، والقطاع العام، وقطاع األعمالعلى التكنولوجيا

أصحاب مصلحة متعدِّدين من أجل تقدمي خدمات عالية اجلودة تدعم ريادة األعمال والبحوث ونقل التكنولوجيا،  شراكات
بعة يف مراكز أمثلة على أفضل املمارسات املتَّ يق االستدامة. كما تبادلواوحتق وكيفية متكني مراكز االبتكار من االكتفاء ذاتيا

واجلامعات  شركات التنمية العقاريةمثل هيئات احلكم احمللي ومؤسسات وأفراد،  دور واستكشفوا املعروفة، االبتكار
  .ومؤسسات البحث واملستثمرين وحاضنات األعمال التجارية، كمحركات لنمو هذه املراكز

مل اليونيدو على مساعدة حكومة كازاخستان على حتقيق رؤيتها املتمثلة يف أن تكون من بني البلدان الثالثني األكثر وتع
مع هدفها املتمثل يف إنشاء جممَّعات صناعية للتكنولوجيا  متشيا، . وتعكف احلكومة حاليا٢٠٥٠تقدُّماً يف العامل حبلول عام 

. وهذه ٢٠١٧، الذي سيقام يف الفترة من حزيران/يونيه إىل أيلول/سبتمرب ٢٠١٧بو لعام املتطوِّرة، على اإلعداد ملعرض إكس
يقام فيها املعرض العاملي يف كازاخستان، ويعدُّ ذلك عالمة بارزة يف طريق حتقيق أهداف البالد  هي املرة األوىل اليت
  .٢٠٥٠االستراتيجية لعام 

الشاملة للجميع يف منطقة احلزام االقتصادي لطريق واملستدامة ية الصناعية وُينظر يف إطار مشروع جديد معين بتعزيز التنم
احلرير اجلديد يف إنشاء جممَّعات ومناطق ومدن صناعية يف أذربيجان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان. وقد صيغ 

إنشاء جممَّعات صناعية  بشأن هذا املشروع بالشراكة مع مصرف التنمية اآلسيوي، وهو يكمِّل مشروعاً يضطلع به املصرف
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يف قريغيزستان وكازاخستان. وسوف يؤدِّي مشروع الشراكة إىل تعميق التكامل االقتصادي اإلقليمي من خالل هنوج قائمة 
وسوف يكون له أثر إجيايب على الدخل وفرص العمل  - ممرات النقل واملمرات اللوجستية والصناعية  - ممرات  على إنشاء

من املتوقَّع أن  عي والقدرة التنافسية. وباإلضافة إىل املساعدة على احلدِّ من الفقر والتفاوتات فيما بني املناطق،والتنويع الصنا
املستدامة يف التنمية االقتصادية  والتكنولوجيا العلوم والصناعة مدنو مناطقو جممَّعات يؤدِّي املشروع إىل فهم أفضل إلسهام

  ام االقتصادي لطريق احلرير اجلديد.الشاملة للجميع يف منطقة احلزو

عات الصناعية ويف إطار مبادرة جديدة أخرى، تلتزم اليونيدو بتحسني اإلنتاجية والقدرة التنافسية واألداء البيئي يف اجملمَّ
 .ستاريكااملتعددة القوميات) والسلفادور وشيلي وغواتيماال وكو- اإليكولوجية يف األرجنتني وباراغواي وبنما وبوليفيا (دولة

وتتمثَّل أوىل خطوات املشروع يف إنشاء منصة إقليمية لتبادل املعارف واخلربات املتعلقة بالتخطيط للمجمَّعات الصناعية 
وإنشائها وإدارهتا. وينصبُّ التركيز على حتسني املواد، وحتقيق أوجه كفاءة يف استخدام الطاقة ويف العمليات، فضالً عن 

النمو الصناعي املستدام والتنمية االجتماعية، مع تقليص البصمة البيئية إىل  التعجيل بتحقيقهبدف  تعزيز التعاون األقاليمي
ختص املنطقة، وهي ضعف اإلنتاجية والتدهور البيئي  أدىن حد ممكن. وسوف يتناول املشروع أيضاً عدداً من املشاكل اليت

ن، وعدم كفاءة استخدام املوارد، وعدم وجود استراتيجيات نتيجة استخدام عمليات وتكنولوجيات صناعية عفا عليها الزم
  .بطرائق زيادة نظافة اإلنتاج وكفاءته يف استهالك املواردلإلنتاج املستدام يف اجملمَّعات الصناعية املستهدفة، وحمدودية الوعي 

غال ُيتوقع أن تؤدي إىل إجياد ما ات صناعية متكاملة يف السنوبدعم مايل من حكومة الصني، تدعم اليونيدو إنشاء ثالث منصَّ
ويندرج هذا  فرصة عمل، وزيادة حصيلة الصادرات، والتخفيف من حدَّة التفاوتات فيما بني املناطق. ٢٤ ٠٠٠جمموعه 
ضمن برنامج الشراكة القطرية يف السنغال الذي جيمع بني شركاء التنمية ووكاالت األمم املتحدة ومؤسسات  املشروع

من أجل النهوض بالتنمية الصناعية  - ومسؤوليتها  يف ظلِّ قيادة حكومة السنغال - والقطاع اخلاص  اإلمنائيتمويل ال
). ١يف إطار االستراتيجية اإلمنائية الوطنية اجلديدة اليت اعتمدهتا احلكومة (انظر أيضاً الفصل ، الشاملة للجميعواملستدامة 

إلنشاء منصَّة صناعية متكاملة يف مدينة ديامنياديو، الواقعة على بعد حنو  ويشمل التقدُّم احملرز حىت اآلن األعمال التحضريية
  مستدامة وكبرية احلجم.  بناء مدينة رقمية تعتزم احلكومة كيلومتراً من داكار، حيث  ٣٠
  

  االستثمار يف التكنولوجيا واالبتكار
العمل يف البلدان النامية. ومن بني أكرب العقبات  ُيضطر املاليني من الرجال والنساء إىل العيش يف فقر بسبب عدم كفاية فرص

اكتساب املهارات واستخدام التكنولوجيا واحلصول على املعلومات  اليت تعترض سبيل إجياد فرص العمل حمدوديةُ فرص
  والتمويل. 

ن احملتملني يف البلدان كاملة من اخلدمات للمستثمري وتقدِّم مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا التابعة لليونيدو جمموعة
بكيفية مزاولة األعمال  النامية ومورِّدي التكنولوجيا إليها، بداية من توفري أحدث املعلومات بشأن فرص االستثمار وانتهاًء

يف كل مرحلة من مراحل دورة االستثمار، وتتوسط يف إقامة  التجارية يف بيئات غري مألوفة. وتوجِّههم هذه املكاتب
املنشآت يف البلدان النامية والبلدان الصناعية، وتساعد، مىت أمكن ذلك، على ترتيب اجلوالت الدراسية  الشراكات بني
املنشآت النظرية وعلى املشاَركة يف املعارض الدولية. وتعدُّ الطلبات املقدَّمة من الدول األعضاء إلنشاء مكاتب  والزيارات إىل
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اً على قدرة هذه املكاتب على التكيُّف مع الظروف واألولويات املتغيِّرة يف جديدة لترويج االستثمار والتكنولوجيا شاهد
  حسب الطلب.  جيدة البلدان النامية والبلدان املضيفة، وعلى تقدمي خدمات

وتعمل مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا على حنو وثيق مع األجهزة التقنية األخرى داخل املنظمة لتقدمي اخلدمات ذات 
مة املضافة لعمالئها وشركائها. وباإلضافة إىل األنشطة األساسية، أُطلق عدد من املشاريع اجلديدة أثناء العام من أجل القي

تعزيز قدرات الشبكة فيما يتعلق بالتوعية وتقدمي اخلدمات. وكان افتتاح مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا يف نيجرييا يف 
 أفريقيا. وسيدعم املكتب اجلديد نيجرييا، فضالً عن بلدان اجلماعة االقتصادية لدول نيسان/أبريل هو األول من نوعه يف

غرب أفريقيا، يف طريقها إىل حتقيق تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة عن طريق حتديد االستثمارات والتكنولوجيات 
توسطة. وتقع مكاتب شبكة ترويج االستثمار املالئمة واستقطاهبا وحشدها، وال سيما فيما خيصُّ املنشآت الصغرية وامل

  والتكنولوجيا األخرى يف االحتاد الروسي وإيطاليا والبحرين ومجهورية كوريا والصني واليابان.

على  ، تعمل اليونيدو واحلكومة اإليطالية سويا٢٠١٤ومنذ إعادة فتح وحدة ترويج االستثمار يف الهور بباكستان يف عام 
ت ، متكَّن٢٠١٥ عام . وأثناءاملنصب على قطاع األعمال لصناعية يف باكستان من خالل جهود التعاونزيادة عدد املشاريع ا

شركات جديدة من حيث تطوير التكنولوجيا واالستثمار األجنيب. وعملت وحدة ترويج  ١٠اليونيدو من تقييم احتياجات 
مخس منها يف قطاع األغذية ، د خمتلف الفرص االستثماريةاالستثمار مباشرة مع املنشآت الصغرية واملتوسطة احمللية على حتدي

  األلبان والزيتون).  منتجاتالزراعية (
  

  تبادل املعارف يف أمريكا الالتينية والكاريبـي
بنك املعارف الصناعية آليةٌ ثالثية متكِّن من تبادل املعارف واخلربات يف جمال التنمية الصناعية يف بلدان أمريكا الالتينية 

كاريبـي. وتقوم آلية العمل يف بنك املعارف بتعيني اخلرباء، والكفاءة يف توفري املعارف املتخصِّصة بتكلفة منخفضة، وال
وإتاحة فرص واعدة للتعاون. وجيري تيسري نقل املعارف وتشجيع التعاون عرب منصة حاسوبية 

)www.banknowledge.org/enمن أمريكا الالتينية والكاريبـي عدداً من مناطق  حزيران/يونيه، زار وفد رفيع املستوى  ). ويف
التكنولوجيا املتطورة يف والية النمسا السفلى لتعلُّم كيفية تطوير االبتكار على الصعيد اإلقليمي والسياسات االقتصادية، 

  لالتينية والكاريبـي.والنظر يف كيفية األخذ بالعناصر الرئيسية هبذا الشأن لصاحل املنشآت الصغرية واملتوسطة يف أمريكا ا
  

نظام لضمان  وبالتعاون مع هيئة تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة يف باكستان، نظَّمت اليونيدو حلقيت عمل حول
املمنوحة هلذه املنشآت يف باكستان، يف كراتشي وإسالم أباد يف نيسان/أبريل وأيار/مايو على الترتيب. وجاء  االئتمانات

دراسة جدوى يف آذار/مارس بشأن إنشاء صندوق لضمان االئتمانات املمنوحة  إمتام يف أعقاب تنظيم هاتني احللقتني
وقُدِّمت الدراسة إىل وزارة الصناعة واإلنتاج. ومن املتوقَّع أن ُتفضي الدراسة إىل ، باكستانيف  للمنشآت الصغرية واملتوسطة

نظم الضمان اليت ميكن أن تولِّد  طة يف باكستان، والنظر يفوضع أداة مفيدة لتقييم احتياجات املنشآت الصغرية واملتوس
 ميالنواستثمارات يف قطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة. ويف أيار/مايو، رتَّبت املنظمة حضور وفد من باكستان معرض 

أللبان، اجتهيز  وكان حمورهالتجاري، أحد أكرب معارض صناعة التغليف يف العامل،  IPACK-IMAومعرض  ٢٠١٥  لعام
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يف إيطاليا، األمر  غرف التجارةو وجتهيز اللحوم، واألغذية، والطاقة. كما أُتيحت للوفد الباكستاين الفرصة لزيارة الصناعات
  آالت يف قطاعي األلبان والغاز األحيائي. الذي أسفر عن إبرام عقود لشراء

  

  االستثمار يف العراق

قطاع تطوير ال ، على االنتهاء. والغرض من املشروع دعم٢٠٠٧يف عام يوشك مشروع استثماري كبري يف العراق، أُطلق 
. ويستند املشروع الذي تبلغ النمومن خالل تشجيع االستثمار يف شركات القطاع اخلاص يف مراحل خمتلفة من ، اصاخل

مية املنشآت وترويج ماليني دوالر إىل تكنولوجيات وضعتها اليونيدو وُجرِّبت واخُتربت بنجاح مثل برنامج تن ١٠قيمته 
االستثمار، وبرنامج مصافق التعاقد من الباطن والشراكات، والنموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى واإلبالغ. وتعمل أربعة 

مراكز لتنمية املنشآت أُسست يف بداية املشروع يف بغداد والبصرة وإربيل وذي قار مبثابة مراكز جامعة لتلبية مجيع 
ة واملتوسطة يف جماالت خمتلفة. وتشمل اخلدمات املقدَّمة التدريب يف جمال بناء القدرات، سواء احتياجات املنشآت الصغري

يف فصول دراسية أم عرب التعلم اإللكتروين، وترويج االستثمار، ووضع خطط العمل، وتقدمي املشورة، وإتاحة فرص 
سِّد حتوُّالً يف فلسفة عمل اليونيدو، بانتقاهلا من احلصول على التمويل، وتيسري الروابط. ومبرور الوقت، بات املشروع جي

تقدمي املساعدة اإلنسانية املباشرة إىل تقدمي برامج أكثر استنادا إىل املشاركة وأبعد أفقاً يف مرحلة ما بعد انتهاء النـزاعات. 
مليون دوالر، بينما  ٦٥بلغ فرصة استثمار وولَّد استثمارات ُتقدَّر قيمتها مب ٨٨وحىت اآلن، أعدَّ املشروع ملفات عن 

 ٩١اتفاق شراكة. وقد أُنشئ ما جمموعه  ٣٥شركة عراقية عن إبرام  ١٣٠أسفرت خدمات ترويج االستثمار املقدَّمة إىل 
فرصة عمل.  ١ ٦٠٠منشأة أخرى، األمر الذي وفَّر أكثر من  ١٨٤منشأة عراقية صغرية ومتوسطة وتوسَّعت أعمال 

كة من شركات القطاع اخلاص العراقية إىل معارض دولية، وأسفر ذلك عن عقد ما يقرب منشر  ٢٤٥وأُرسل ممثِّلون عن 
  اجتماع بني شركات عراقية ودولية وإقامة شراكات مفيدة. ٢ ٠٠٠

  
األنشطة هبدف حتفيز االستثمار والتجارة بني روَّاد  ونظَّم مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا يف البحرين عدداً من

يف البلدان الواقعة على طريق احلرير البحري والربي أثناء معرض الصني الدويل التاسع عشر لالستثمار والتجارة  األعمال
من روَّاد األعمال من  ٤٢من روَّاد األعمال البحرينيني فضالً عن  ١٢٧شيامني. وتألَّف وفد اليونيدو من  الذي عقد يف

عن مقر اليونيدو،  رويج االستثمار والتكنولوجيا يف البحرين إىل ممثلنيبلداً آخر. ويف آذار/مارس، انضمَّ مكتب ت  ١٨
 ١٠ي مدته ـوالوكالة األملانية للتعاون الدويل، واملركز العريب الدويل لريادة األعمال واالستثمار، هبدف إدارة برنامج تدريب

نوعية  عّدة إيكويب (لتحسني استناداً إىل. و)٤٥و ٤٤ الصفحتني انظر أدناهأيام يف اجلامعة امللكية للبنات بالبحرين (
السياسات الصناعية)، مجع الربنامج بني عدد من مقرري السياسات من البلدان النامية بغية صياغة وتصميم سياسات 

الشاملة للجميع يف سياقات بعينها. كما ساعد املكتب يف تنظيم املنتدى األول واملستدامة واستراتيجيات للتنمية الصناعية 
ريادة األعمال واالستثمار من أجل تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة يف كانون الثاين/يناير، حيث جرى التوقيع على ل

الشاملة للجميع يف إجياد فرص العمل وتوليد الدخل واملستدامة إعالن املنامة؛ ويشدِّد اإلعالن على أمهية التنمية الصناعية 
وأتاح إطارا  بلداً، ٨٠مشارك من  ١ ٠٠٠املنتدى أكثر من  ادات. واجتذب هذاوزيادة اإلنتاجية وحتويل االقتص
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يف قطاع األعمال مع شركاء حمتملني من مجيع أحناء  الستكشاف فرص التعاون فضالً عن االستثمار املشترك والشراكات
ار ثالثة أيام، املنتدى الدويل عقدت اليونيدو واجمللس األعلى للبيئة يف البحرين، على مد، العامل. وعلى هامش املنتدى

لالقتصاد األخضر والتكنولوجيا الذي ناقش االجتاهات العاملية وعرض دراسات حلاالت ناجحة على الصعيدين اإلقليمي 
  والدويل يف هذا القطاع اآلخذ يف التوسع. 

سية حول االستثمار يف تركيا بعنوان ويف شباط/فرباير، قدَّم مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا يف طوكيو الدعم حللقة درا
"الفرص املتاحة يف منطقة غرب البحر األسود" تبعتها بعد شهر حلقة دراسية عن الفرص التجارية واالستثمارية يف بلدان 

ملكتب اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، وال سيما أنغوال ومالوي وناميبيا. وأثناء زيارة املدير العام يف أيار/مايو، عقد ا
أجنحة  ج املكتب ألنشطة املنظمة من خالل. كما روَّللجميعالرخاء حتقيق حلقة دراسية بشأن التصنيع املستدام من أجل 

اليونيدو يف معرض اجملتمع الذكي يف حزيران/يونيه يف اليابان، حيث ُعرضت أمثلة على التكنولوجيات واحللول اجلديدة 
، وهو مهرجان للتعاون الدويل ٢٠١٥االجتماعية، ويف مهرجان غلوبال فيستا اليابان لعام املستخدمة يف إقامة الُبىن التحتية 

ُعقد يف تشرين األول/أكتوبر. ويف كانون األول/ديسمرب، نظَّم املكتب بعثة لتقصي احلقائق أوفدت إىل اهلند هبدف 
ومتكَّن عدد إدارة املياه ونظرياهتا يف اهلند.  عاملة يف جمال تكنولوجيا يابانية شركات إقامة شراكات بني استكشاف إمكانية

برعاية مكتب  ٢٠١٥التجاري الدويل لعام  ميالنومن املنشآت الصغرية واملتوسطة يف البلدان النامية من حضور معرض 
حاسوبية، أُتيح للمنشآت أن تطلب دعم املكتب لترتيب  ترويج االستثمار والتكنولوجيا يف إيطاليا. وباستخدام منصة

واملناطق الصناعية يف إيطاليا. وكان شعار  مناطق التكنولوجيا املتطورة اجتماعات أعمال جتارية أو جوالت دراسية إىل
 أتاح للمكتب فرصة  ما  ارتباطا وثيقا بعمل اليونيدو، وهو للحياة"، مرتبطاً طاقة وهو "تغذية الكوكب،، ٢٠١٥لعام  عرضامل

الغذائي واملواضيع ذات الصلة بالتغذية، والتنمية الريفية، واإلدارة املستدامة للموارد  أداء دور ريادي يف مناقشة بشأن األمن
   التجارية. للتوافق بني اآلالف من أصحاب األعمال مليون زائر وأتاح فرصة ٢٠الطبيعية. وقد استقبل املعرض أكثر من 

 لتجارة احلرة يف شنغهاي بغية استكشاف فرصالرؤساء التنفيذيني يف شركات من تايلند منطقة ا من ٦٠وزار أكثر من 
أعمال جديدة، برعاية مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا يف شنغهاي بالصني. كما نظَّم املكتب يوماً لليونيدو أثناء 

كار من أجل االبت معرض الصني (شنغهاي) الدويل الثالث للتكنولوجيا يف نيسان/أبريل حتت شعار "التجارة يف التكنولوجيا
  الوطنية".‘ حزام واحد، طريق واحد’التكنولوجي وتنفيذ استراتيجية 

  
  مصافق التعاقد من الباطن والشراكات

مصافق للتعاقد من الباطن والشراكات هبدف مساعدة املنشآت على مواجهة  عاماً مضت، أنشأت اليونيدو ٢٥على مدار 
د من الباطن واالستعانة مبصادر خارجية وسالسل التوريد يف اجملال عن التعاق حتديات العوملة واالستفادة من الفرص الناشئة

   لتحقيق التوافق بني املورِّدين واملشترين يف مجيع أحناء العامل. الشبكة بوابة معلومات وتتيح الصناعي.

ديدة يف إيران مصافق اليونيدو للتعاقد من الباطن والشراكات بعد االلتزام بتمويل مراكز ج توسيع شبكة ٢٠١٥ عام وشهد
اإلسالمية) وُعمان وغابون. ووسَّع برنامج ترويج االستثمار يف العراق نطاق أنشطته ليشمل بناء القدرات يف إطار - (مجهورية

يف إطار برنامج مصافق التعاقد من الباطن والشراكات يف أيار/مايو يف إربيل،  احتاد الصناعات العراقي، حيث ُعقد تدريب
  اإليطالية للتعاون اإلمنائي. بتمويل من الوكالة
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مصافق التعاقد من الباطن والشراكات، على حنو جيسِّد األمهية الكبرية اليت توليها  تعديالت على برنامج دخلتوأثناء العام، أُ
خاطفة  حملة نبذات عن املورِّدين يف املستقبل فعلى سبيل املثال، سوف يشمل إعداد املنظمة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين.

املنشأة املعنية، وبناًء على ذلك ستقترح اليونيدو إجراءات  توزيع اجلنسني يف خمتلف املستويات الوظيفية للعمالة يف عن
   ملموسة لتحقيق التوازن بني اجلنسني داخل تلك املنشأة.

حيث ُخصِّصت هلا منصة عرض بأملانيا،  ويف نيسان/أبريل، شاركت اليونيدو للمرة األوىل يف معرض جتاري دويل يف هانوفر
مصافق التعاقد من الباطن والشراكات التابع  جناح األعمال التجارية واألسواق العاملية لُتعرض فيها أعمال برنامج مستقلة يف
هلا فرصة إقامة صالت مع سالسل القيمة العاملية. واغتنمت  العارضني، وهو ما أتاح املصافق ضمن عدد من هلا. وكان
مصافق التعاقد من الباطن والشراكات يف الصني (شيان) والعراق والكامريون وموزامبيق ونيجرييا  رصة حضوراليونيدو ف

مصفق  إقامة مشروع إلنشاء واملقررة. كما استكشفت اليونيدو مع بنك قطر للتنمية إمكانية لتناقش معها املشاريع احلالية
مصفق التعاقد من الباطن والشراكات يف اهلند مع عدد من  يد برنامجللتعاقد من الباطن والشراكات يف قطر، ونظرت يف جتد

ت اليونيدو منتدى للشراكة األملانية العراقية أثناء املعرض، ساعد على التوعية هلندية الصغرية واملتوسطة. ونظَّماملنشآت ا
  اد الصناعات العراقي. بفرص االستثمار يف العراق من خالل مراكز تنمية املنشآت التابعة لليونيدو وكذلك احت

مصفق التعاقد من الباطن والشراكات يف باكستان يف هناية العام، نظَّمت اليونيدو يف  ويف إطار التحضري إلطالق برنامج
تعريف موظفي هيئة تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة يف الهور  نيسان/أبريل وأيار/مايو عدداً من احللقات الدراسية هبدف

  انظر القسم املتعلق مبكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا أعاله). بربناجمها (
  

  تنمية سالسل القيمة
جمموعة من العوامل  للتعلُّم التكنولوجي السريع واالبتكار والتنمية، ولكنها تؤدي أيضاً إىل إجياد تتيح عوملة اإلنتاج والتجارة الفرصة

هو إنشاء سالسل قيمة حملية تتسم بالكفاءة،  يكون اهلدف االستراتيجي للبلدان الناميةاخلارجية وأوجه االعتماد املتبادل. وينبغي أن 
  .صادراتالزيادة لو التنمية الصناعية الوطنية من املشاركة يف سالسل القيمة اإلقليمية والعاملية هبدفالفعالة واالستفادة 

يف بوغور بإندونيسيا، بعنوان "الوصول بإندونيسيا  وشاركت اليونيدو يف تنظيم حلقة عمل مدهتا يومان يف أيلول/سبتمرب
تعزيز  للمستوى األمثل من املشاركة يف سالسل القيمة العاملية"، بالتعاون مع وزارة اخلارجية. وساعدت حلقة العمل يف

ل القيمة العاملية فكرة األخذ باستراتيجية صناعية فعَّالة لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية الوطنية، وناقشت ديناميات سالس
عن تنمية سالسل  اوآثارها على االستراتيجيات والسياسات الصناعية الوطنية. ويف تركيا، قدَّمت اليونيدو عرضاً إيضاحي

الصناعية يف الدورة السادسة للجنة الدائمة للتعاون التجاري واالقتصادي التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي اليت - القيمة الزراعية
لسالسل  ما بعد الصناعات الناشئة وحترير التجارة: التنمية املنتجةواسُتند يف إعداد ورقة عمل بعنوان " يف أنقرة. ُعقدت

"، وهي من بني املنشورات العديدة اليت أصدرهتا اليونيدو عن سالسل القيمة خالل العام، إىل اخلربة القيمة والتجمُّعات
ة سالسل القيمة والتجمُّعات، وأوصت بتعزيز االبتكار واملعارف وتنمية القدرات من الواسعة اليت اكتسبتها املنظمة يف تنمي

  الشاملة للجميع. واملستدامة أجل حتقيق التنمية الصناعية 
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الدعم الذي تقدمه اليونيدو من أجل تنمية صناعية مستدامة ويقدم منشور آخر بعنوان "سالسل القيمة العاملية والتنمية: 
ومشاريع التعاون التقين من أجل حتقيق تنمية  التحليل، هنوج اليونيدو يف جماالت البحث ووضع أدوات وشاملة للجميع"

 ٤,٤ويف إطار مشروع جديد قيمته . )٤١صفحة الانظر ( عن طريق سالسل القيمة العاملية صناعية مستدامة وشاملة للجميع
مجهورية الكونغو الدميقراطية يف إجياد حماور منو تشجِّع التنمية ماليني دوالر أُطلق يف حزيران/يونيه، تدعم اليونيدو حكومة 

يركِّز املشروع على بناء سالسل قيمة زراعية يف مقاطعة الكونغو املركزية و القائمة على الزراعة يف املنطقة الغربية من البالد.
مات لتكون مبثابة مراكز للتنمية التقنية صناعية متعددة اخلد- فضالً عن دعم وزارة املالية يف إنشاء ثالث منصَّات زراعية

من البىن التحتية واخلدمات والتكنولوجيات الالزمة  استفادة املزارعني وروَّاد األعمال والتجارية. وسوف تيسِّر هذه املراكز
ع أن يستفيد نوعية منتجاهتم وزيادة دخلهم وإجياد فرص عمل جديدة. ومن املتوقَّ لزيادة اإلنتاجية وتطوير مهاراهتم وحتسني

منو يف مقاطعة الكونغو املركزية، ما يصل  إلجياد حماور من هذا املشروع، الذي متوِّله احلكومة يف إطار برنامج البنك الدويل
  من املزارعني.  ٥٠ ٠٠٠ إىل

الزراعة لألمم املتحدة يدعم مشروٌع أُطلق يف كانون الثاين/يناير بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األغذية وو
حكومةَ أرمينيا يف ضمان تنمية األعمال التجارية الزراعية على حنو يتسم بالكفاءة واالستدامة، مبا ُيسهم يف حتسني الظروف 

السائدة يف املناطق الريفية من البالد. وسوف ينشئ املشروع، الذي ميوِّله االحتاد األورويب ووكالة التنمية النمساوية، 
ت جديدة للمنتجني أو يعزِّز اجملموعات القائمة، وُيشركها بفعالية يف تنمية سالسل القيمة. وقد حدَّد املشروع حىت جمموعا

للحنطة السوداء واألجبان العالية القيمة والفواكه اجملففة واخلضروات هبدف دعم تنمية سالسل  اآلن جمموعات من املنتجني
جمموعة جديدة من املزارعني املشاركني يف سالسل القيمة املستهدفة قد  ٣٠ ، ستكون٢٠١٦القيمة. وحبلول هناية عام 

وسوف ُيقدَّم تدريب إضايف للعاملني يف جمموعات املنتجني يشمل املسائل املتعلقة . وقدَّمت خطط عمل سجَّلت نفسها رمسيا
تعقبها، وعمليات اتِّخاذ القرار املتعلقة  كانيةباألعمال التجارية، وإعداد امليزانيات والتمويل، والتسويق، وسالمة األغذية وإم

يف املائة من  ٣٠يف املائة منهم من النساء و ٤٠ - من املزارعني  ١ ٠٠٠بالتنمية الزراعية والريفية. وتلقَّى ما يزيد على 
اجملموعات اليت تلقَّت  إرشادات بشأن فوائد التنظيم اجلماعي وسبل حتسني اإلنتاج األوَّيل. ومن املتوقَّع أن حتقِّق - الشباب 

يف املائة يف مبيعاهتا السنوية. ويف إطار  ٢٠يف املائة يف أسعار السلع اليت تنتجها وزيادة بنسبة  ١٠املساعدة زيادة ال تقلُّ عن 
احل ماليني يورو من االحتاد األورويب ووكالة التنمية النمساوية لص ٣,٤احلصول على متويل جديد بقيمة  هذا الربنامج، أمكن

  سالسل القيمة املستهدفة. 
  

  دعم التجمُّعات الصناعية الصغرية واملتوسطة 
على مدار العام، شهدت املنظمة تزايد الطلب على الدعم يف جمال تنمية التجمُّعات واالحتادات، سواء من الدول األعضاء أو 

يادة عدد البلدان املستفيدة. ففي كولومبيا، على وز القطاع اخلاص، األمر الذي أدَّى إىل إطالق جمموعة من املشاريع اجلديدة
  مورِّدي السيارات. الستدامة قدرات سبيل املثال، متوِّل الوكالة الكورية للتعاون الدويل مشروعاً

درَّبت اليونيدو ، ويف إطار مشروع يف ميامنار يهدف إىل هتيئة بيئة مواتية لتنمية املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة
من ممثلي املنشآت، مبا يف ذلك  ٥٤٨جلسة تدريبية، يف حني شارك  ٣٥من مناطق خمتلفة يف البالد يف  افاً عموميموظ  ٩٥٩
جلنة من جلان إدارة املناطق الصناعية، يف التدريب واملناقشات بشأن تنمية التجمُّعات واملنشآت الصغرى والصغرية  ١٢
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من  ٣٠٠اب والنساء فيما يتعلق بتنمية األعمال التجارية. وتلقَّى أكثر من واملتوسطة. وأُويل اهتمام خاص الحتياجات الشب
روَّاد األعمال الشباب التوجيه، وجرى تيسري تقييم املشاريع االستثمارية من الناحيتني املالية واالقتصادية من خالل التدريب 

(الكومفار) وعلى اإلصدار املبسَّط من النموذج  الغواإلبعلى اإلصدار الثالث املتقدِّم من النموذج احلاسويب لتحليل اجلدوى 
يورو، إىل تعزيز الشراكات بني  مليون ١,٢نفسه. ويهدف املشروع، املموَّل من الوكالة اإليطالية للتعاون اإلمنائي مببلغ 

على املنافسة  املنشآت احمللية من جانب واملنشآت اإليطالية واألوروبية من جانب آخر. وشهدت قدرة املنشآت املستهدفة
وأنشطة الترويج املشتركة. واستفاد منتجو املشغوالت املطلية  زيادة واضحة نتيجة حللقات العمل وعمليات الشراء املشتركة

يف إيطاليا يف متحف الفن الشرقي ومعرضي رستروكتورا وإكسبوكاسا يف  أعماهلم باللّك من تصميمات جديدة وعرضوا
  .٢٠١٥ لعام ميالنوتورينو، ويف معرض 

وتوفِّر املنشآت الصغرية واملتوسطة معظم فرص العمل يف منطقة جنوب البحر األبيض املتوسط اليت تشمل األردن وتونس 
ا القطاعات اليت تشهد منو واجلزائر واجلمهورية العربية السورية ولبنان وليبيا ومصر واملغرب فضالً عن دولة فلسطني. ومن

ماليني  ٥مكانات توسُّع كبرية قطاُع الصناعات اإلبداعية والثقافية. ففي منطقة حتتاج إىل وال تزال تنطوي على إ سريعاً
لضمان اإلدماج االجتماعي، تسعى اليونيدو إىل حتسني القدرة التنافسية يف القطاع الثقايف  فرصة عمل جديدة سنويا

املعارف واملهارات التقليدية  - لشبان والشابات واإلبداعي من حيث األداء التجاري والبيئي واالجتماعي، وحتويل مواهب ا
  إىل أعمال جتارية وفرص عمل.  - والتراث الثقايف 

 ١٤٤ ُرصدويف إطار مشروع ميوِّله االحتاد األورويب مبسامهة من الوكالة اإليطالية للتعاون اإلمنائي، وهو اآلن يف عامه الثاين، 
هذا لدان املستفيدة، األمر الذي يسلِّط الضوء على اإلمكانات اهلائلة اليت يتمتع هبا يف البجتمُّعاً للصناعات اإلبداعية والثقافية 

القطاع يف هذه املنطقة. وقد طُلب إىل اللجان التوجيهية الوطنية يف البلدان السبعة أن ختتار قطاعني ذوي أولوية: يف اجلزائر: 
املوائل واجللود (القاهرة)؛ ويف األردن: األزياء واخلزف ميم تصاحللي (باتنة) واملشغوالت النحاسية (قسنطينة)؛ ويف مصر: 

 وهندسة الديكورزلية (الدار البيضاء) ـ(عمان)؛ ويف لبنان: احللي (بريوت) واألثاث (طرابلس)؛ ويف املغرب: املنسوجات املن
س)، واحلرف اليدوية التقليدية (مراكش)؛ ويف تونس: اخلزف (اجلم) وأدوات املائدة (نابل)؛ ويف دولة فلسطني: األثاث (نابل

منتجات جديدة والروابط التجارية مع املشترين واملستهلكني. وبرهن هذا  تطوير (بيت حلم). كما ركَّز املشروع على
ومها  ‐ املشروع ومشروع مماثل يف ميامنار بوضوح على أنَّه ميكن لليونيدو، باجلمع بني جمايل خربات يكمِّل أحدمها اآلخر 

أن حتقِّق أثراً أفضل على أرض الواقع من حيث تعزيز القدرة التنافسية وتنمية  - جمُّعات ودعم الصناعات اإلبداعية تنمية الت
  االجتماعي واالقتصادي.  ينالصعيدوتقوية شوكة الفئات السكانية الضعيفة على  املورِّدين

اجلبل األسود، جبائزة ، ي واألربعني يف بودفاادليونيدو يف معرض األغذية احلل مشروع هويف آذار/مارس، فاز عرض نظَّم
وُنظمت منصة العرض، اليت ُصمِّمت جلذب االنتباه إىل جتمُّعات النبيذ واألمساك وزيت الزيتون يف  "العارض األكثر ابتكاراً".

آت احمللية الصغرية اجلبل األسود، يف إطار مشروع مموَّل من االحتاد األورويب يهدف إىل تعزيز القدرة التنافسية لدى املنش
واملتوسطة يف اجلبل األسود من خالل تنمية التجمُّعات. ويسعى املشروع الذي تنفِّذه اليونيدو بالشراكة مع وزارة االقتصاد 

النفاذ إىل األسواق.  يف اجلبل األسود وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل حتسني قدرة جتمُّعات خمتارة يف اجلبل األسود على
من املوظفني املعينني  ١١٨منشأة صغرية ومتوسطة يف أربعة جتمُّعات، واستفاد منها مباشرة  ٣٤هدفت أنشطة املشروع واست
حتت االسم التجاري "أطايب اجلبل األسود".  لألغذية وجتّمع عدة منتجني. اعامالً مومسي ٢٧٠حمدَّدة وكذلك حنو  ملدة
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بالتجزئة والوكاالت السياحية وشركات جتهيز األغذية. وشارك يف املعرض  حمالت البيع واجتذبت منصة العرض زواراً من
   منتجاً من التجمُّعات املدعومة. ١٧
  

  إنشاء احتادات التصدير ودعمها 
وجوز  سبعة احتادات تصدير يف قطاعات املنيهوتيف إنشاء اليونيدو  ساعدت يف إطار مشروع أُجنز مؤخراً يف كوت ديفوار،

من املنشآت الصغرية واملتوسطة من حتسني إنتاجيتها  ٣٠كي واحلبوب واملنسوجات واملالبس. كما مكَّنت البالذر األمري
وقدرهتا التنافسية حىت أنَّ بعضها بدأ يف التصدير إىل األسواق الدولية. واستفادت مخس وعشرون شركة صناعية تنتمي إىل 

والتطوير، فضالً عن املساعدة  لعاملي، ووضع خطط إعادة اهليكلةقطاعات صناعية خمتلفة من أدوات التشخيص االستراتيجي ا
منشأة تعمل يف  ٢٦٣مشاركاً من  ١ ٧٦٠يف تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية احملدَّدة يف اخلطط. وقُدِّم التدريب ملا جمموعه 

رى. وكان املشروع خمتربات ومصارف ومؤسسات أخ جمال الصناعة التحويلية، وكذلك خلرباء استشاريني وموظفني يف
معياراً يف القطاعات املذكورة أعاله وإصدار تلك املعايري؛ وساعدت اليونيدو أربعة خمتربات على  ٢٤٦مسؤوالً عن اعتماد 

معدَّات إىل  مت اليونيدوتركيب نظم إلدارة اجلودة، وتلقَّى خمتربان منها مساعدة إضافية يف احلصول على االعتماد. وقدَّ
ا معين بقياس األبعاد واآلخر بتحليل منتجات املنسوجات واملالبس واختبارها. وكان من املهم بصفة خاصة خمتربين، أحدمه

والتطوير يف القطاعات األربعة. وأُنشئت وكالة وصندوق حتفيزي إلدارة الربنامج، وكان  صياغةُ برنامج وطين إلعادة اهليكلة
  إلنشاء ثالثة مراكز تقنية.  على استكمال دراسات اجلدوى استعداداً العمل جاريا

  
  اإليفاء باملعايري

يتوقف النمو االقتصادي يف أي بلد إىل حد كبري على قدرة ذلك البلد على بيع سلعه يف األسواق الدولية. ويف حني أنَّ 
أقل البلدان منوا،   سيماالعديد من البلدان النامية قد حقَّقت بالفعل جناحاً بالغاً يف هذا الصدد، فإنَّ بلداناً نامية أخرى، وال

تواجه صعوبة يف حتقيق هذه النقلة النوعية احلامسة. وبغية مساعدة املنشآت احمللية يف البلدان النامية على الدخول يف سالسل 
ول على القيمة العاملية، تساعد اليونيدو البلدان املستفيدة من خدماهتا على اإليفاء باملعايري الدولية ومطالب املشترين باحلص

  شهادات اعتماد تفيد بأنَّ املنتجات املورَّدة تستويف معايري السوق املعنية. 

كان الغرض من دورة  ومن بني اجملموعة الواسعة من الدورات التدريبية اليت قدَّمتها اليونيدو خالل العام يف هذا اجملال،
ية اإلقليمية يف أقل البلدان منوا. وضمَّت الدورة التدريبية بناء القدرات التجار تدريبية ُعقدت على مدار مخسة أيام يف مابوتو

ثالثة وعشرين مشاركاً من إثيوبيا وأوغندا وبوروندي وتشاد وتوغو والسنغال والسودان وليسوتو ومالوي وموزامبيق، 
من اليونيدو وغريها من  لضمان اجلودة خرباٌء حيث تولَّى إطالعهم على كيفية التغلب على العقبات املتعلقة بالبىن التحتية

للدول النامية، مبا يف ذلك مركز التجارة الدولية، واملنظمة الدولية  املواصفات القياس واالعتماد وتوحيد شبكة أعضاء
للتوحيد القياسي، واللجنة الكهروتقنية الدولية، وهيئة التعاون الدويل العتماد املختربات، واحملفل الدويل العتماد هيئات 

، واملنظمة الدولية لعلم القياس القانوين، واملكتب الدويل للموازين واملكاييل واملقاييس. وُنظِّمت هذه اجلودةادات إصدار شه
  من حكومة فنلندا إىل صندوق اليونيدو االستئماين للتجارة.  مهم لت بتربعوُموَّ بالتعاون مع اإلطار املتكامل املعزَّز الدورة
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، تقدِّم فيه االمتثال للمعايري التجارية ‐ أسواق جديدة  اإليفاء باملعايري لكسبتقريرها املعنون  من عدداً جديداً ونشرت اليونيدو
  ل. ُنهوجاً جديدة لتحليل قدرات البلدان النامية على االمتثال هلذه املعايري والتحديات اليت تواجهها واآلثار املترتبة على عدم االمتثا

لضمان اجلودة، فضالً عن أمهيته للتجارة والنمو االقتصادي، أمر بالغ  خيصُّ البنية التحتية فيما اًوجود نظام معترف به دوليو
ن العراق من إجراء أوَّل تقييم مستقل العتماد خمترب جتارب األمهية للرفاه االجتماعي والصحة والسالمة. وأثناء العام، متكَّ

. ويف هناية املطاف، ٢٠١٢يف إطار مشروع بدأ يف عام  وإقليميا عقب إنشاء هيئة اعتماد عراقية مستقلة معترف هبا دوليا
اهليئات الوطنية املعنية بتقييم االمتثال، فضالً عن اهليئات املعنية  سوف تقدِّم اهليئة الوطنية اجلديدة خدمات االعتماد جلميع

والر، والذي متوِّله الوكالة السويدية مليون د ١٢,٥باملصادقة والتفتيش. ويتمثَّل اهلدف العام للمشروع الذي تبلغ قيمته 
، يف مساعدة العراق على حتسني قدراته التجارية واالندماج على حنو أفضل يف سالسل القيمة اإلقليمية ةالدولي للتنمية

 د وتقييموالعاملية. وجيري تنفيذ املشروع بالتعاون الوثيق مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية واجمللس السويدي لالعتما
تطوير  يف دعم إنشاء هيئة االعتماد الوطنية وتشغيلها. ويف هناية املطاف، سوف يكفل ااالمتثال، بوصفه شريكاً استراتيجي

  زيادة محاية املستهلكني.  نظام ضمان اجلودة يف العراق

وضعت بلدان املنطقة العربية أسس ، ٢٠١١وبإنشاء اجلهاز العريب التنسيقي لالعتماد يف إطار أحد مشاريع اليونيدو يف عام 
للتعاون بني الدول العربية بشأن  جديد برنامج وخطت اليونيدو خطوة نوعية بإطالق اجلودة. لضمان البنية التحتية اإلقليمية

تصادي األغذية، أُعلن عنه أثناء الدورة الوزارية اخلامسة والتسعني للمجلس االق البىن التحتية يف جمايل ضمان اجلودة وسالمة
واالجتماعي التابع جلامعة الدول العربية، اليت ُعقدت يف القاهرة يف شباط/فرباير. ويتكوَّن الربنامج اجلديد من مشروعني، 

ويتناول العقبات املتصلة بالصحة العامة والصحة النباتية والعقبات التقنية اليت تعترض سبيل التجارة، وينطوي على التعاون مع 
. ويهدف املشروع األول للتنمية الدوليةية واملنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والوكالة السويدية جامعة الدول العرب

لضمان اجلودة وحتسني نوعية خدمات الدعم وطرائق تقدميها فيما يتعلق بالتوحيد القياسي  إىل تعزيز البنية التحتية اإلقليمية
االستراتيجية العربية للتقييس واجلودة، يف حني يركِّز املشروع الثاين على تعزيز القدرات االمتثال واالعتماد استناداً إىل  وتقييم

  الغذائية ونظم سالمة األغذية.  التجارية اإلقليمية يف جمايل الصناعة
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  جودة األغذية يف ميامنار

ا أنَّ ضعف االستثمار يف مرافق يعوق عدم وجود نظام وطين فعَّال لضمان اجلودة يف ميامنار منو التجارة والصادرات. كم
مليون يورو متوِّله  ٢,٦اختبار اجلودة قد حال دون تنمية القيمة املضافة وتنويع املنتجات الغذائية. ويف إطار مشروع قيمته 

هَّزة يف الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي، تتَّخذ اليونيدو حاليا خطوات من شأهنا التمكني من وصول املنتجات الغذائية اجمل
ميامنار إىل األسواق يف مجيع أرجاء منطقة جنوب شرق آسيا وخارجها. وعلى وجه التحديد، تقدم اليونيدو التدريب 

هبدف تعزيز قدرات خمتربات فحص األغذية األربعة القائمة على اإليفاء بالشروط الالزمة العتمادها وفقاً ملعيار املنظمة 
فيما خيصُّ بارامترات الفحص األساسية. وقدَّمت  ١٧٠٢٥الكهروتقنية الدولية رقم الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة 

اليونيدو إىل خمترب إدارة األغذية والعقاقري معدات تتيح له اإلسراع بتوسيع نطاق خدمات الفحص اليت يقدِّمها للمصدِّرين. 
ميامنار خلدمات التفتيش والفحص أن يكفل  ومن شأن إدخال حتسينات على إجراءات التفتيش الغذائي اليت تتبعها شركة

فيما خيصُّ  ١٧٠٢٠وفقاً ملعيار املنظمة الدولية للتوحيد القياسي/اللجنة الكهروتقنية الدولية رقم اعتماد تلك الشركة 
تدريب أثناء واردات البالد وصادراهتا. ويف جمال التوحيد القياسي، ستقدِّم اليونيدو الجلودة أعمال التفتيش املنفَّذة دعماً 

العمل إلدارة البحوث واالبتكار. ويشمل التقدُّم احملرز بعد سنتني تطوير املختربات األربعة وإطالق برنامج جتريبـي لألخذ 
منشأة صغرية ومتوسطة. وهتدف هذه املنشآت إىل الدخول يف سالسل توريد عاملية، وال ١٥بنظم إدارة سالمة األغذية يف 

يف االحتاد األورويب والواليات املتحدة. كما تقوم املنظمة بتدريب جمموعة أساسية من اخلرباء  سيما ضمن جتار التجزئة
  االستشاريني الوطنيني على نظم إدارة سالمة األغذية.

  
لدى مستهلكي األمساك اجملمدة وغريها  يف مجيع أحناء العامل، وال سيما استدامة مصائد األمساك للحاجة إىل وهناك إدراك جيد

من املأكوالت البحرية العارفني هبذا اجملال. وُيظهر املنتجون وفاءهم مبعايري الصيد املستدام من خالل عالمة هيئة االعتماد 
  على منتجاهتم. 

إىل دعم  - األسواق من خالل التجارة املسؤولة  استدامة النفاذ إىل برنامج -فيش يف إندونيسيا - ويهدف برنامج مسارت
التنوع البيولوجي عن طريق الدعوة إىل  محايةزيادة فرص العمل يف قطاع مصائد األمساك، مع ضمان النمو االقتصادي و

 ٢٠١٤استخدام موارد مصائد األمساك بطريقة مستدامة. وتتلقى الدعم يف إطار هذا الربنامج، الذي أطلقته اليونيدو يف عام 
قصبة وخيط يف  اليت ُتستخدم أمساك التونة - من سالسل القيمة  بدعم من أمانة الدولة للشؤون االقتصادية يف سويسرا، ثالثٌ

مع مراعاة آثارها االجتماعية واالقتصادية على املستويني احمللي والوطين،  - صيدها، وأمساك البنغاسيوس، واألعشاب البحرية 
وار بني القطاعني العام وال سيما على الفئات ذات الدخل املنخفض والنساء. ومتثَّلت أوىل خطوات املشروع يف بدء ح

التنوع البيولوجي، وسوف يستمر هذا احلوار لفترة طويلة  ومحايةواخلاص بشأن استخدام املوارد البحرية بطريقة مستدامة 
بعد انتهاء املشروع. ومن شأن الدعم املقدَّم إىل الصيادين واملزارعني واجملهِّزين يف سالسل القيمة الثالث أن يزيد من قدرة 

فيش، وهو - التعقب واإلنتاجية واالبتكار. وتعمل اليونيدو مع مركز فالكاب هتم على املنافسة من خالل حتسني إمكانيةمنتجا
متّيز تابع جلامعة مصائد األمساك يف جاكرتا، على بناء القدرات احمللية. وبالتشاور مع جامعة تسمانيا األسترالية، تعمل  مركز

العاملني يف مصائد األمساك يف املستقبل عن طريق حتقيق التكامل  ملستخدمة يف املركز لتدريبات ارَّراليونيدو على تعزيز املق
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شريكاً على حتسني أداء سالسل القيمة  ٢٠ي مع أكثر من ـاإلنتاجية واالبتكار. ويعمل الربنامج على أساس جتريب جانيب بني
  الثالث على مستوى املزارعني واملنشآت. 

غري جيدة قد أسهم يف زيادة اخلسائر يف األرواح يف أعقاب الزلزال املدمر الذي أصاب  ام مواد بناءوال شك يف أنَّ استخد
. وقد دفع ذلك احلكومة إىل اتِّخاذ إجراءات تصحيحية واستحداث لوائح وطنية بشأن ضمان اجلودة ٢٠١٠هاييت يف عام 

منطقة اجلماعة الكاريبية والسوق الكاريبية املشتركة الذي يكن هلا وجود حىت ذلك احلني. وكانت هاييت البلد الوحيد يف   مل
لفحص مواد البناء أو األغذية أو غريها من املنتجات،  اليس لديه مكتب وطين للمعايري، وال خمتربات معترف هبا دولي

املعايري اليت  ن قبيلجيد للتحقق من األوزان واملقاييس يف ضوء املعايري الدولية. ويتسم اعتماد معايري م مرفق قياس  وال
تصدرها اللجنة الكهروتقنية الدولية واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي بأمهية حيوية حىت تكون هاييت قادرة على املنافسة يف 
األسواق الدولية وعلى محاية مستهلكيها. وعلى هذه اخللفية، تعمل اليونيدو على مساعدة هاييت يف إقامة بنية حتتية وطنية 

األسواق الدولية واإلسهام يف اندماج البالد يف التجارة  اجلودة، متكِّن املنشآت يف البالد من تلبية متطلبات لضمان متينة
يسهم يف  هو إنشاء مكتب للمعايري يف هاييت للمشروع املموَّل من االحتاد األورويب وحمط التركيز الرئيسي اإلقليمية والدولية.

الصادرات وحيمي املستهلكني من املنتجات الرديئة. كما تعمل اليونيدو مع احلكومة على عملية إعادة اإلعمار ويشجِّع 
إعداد سياسة وطنية خاصة بضمان اجلودة، يف أعقاب العمل الذي اضطُلع به لسنِّ قانون وطين للتوحيد القياسي أثناء املرحلة 

  لتوحيد القياسي، وأنشأت جلنة كهروتقنية وطنية. األوىل من املشروع. وصارت هاييت اآلن عضواً يف املنظمة الدولية ل

مستدام بغية التصدِّي لتحديات الفقر واجلوع.  اقتصادي منو إىل حتقيق على غرار غريها من أقل البلدان منوا، وحتتاج مالوي،
وضمان ، على الترتيب، أطلقت مالوي مشروع "إنشاء بنية حتتية ُمحكمة للتوحيد القياسي ٢٠١٣و ٢٠١٢ويف عامي 

النفاذ إىل األسواق وبناء القدرات  اجلودة واالعتماد والقياس يف مالوي" بتمويل من االحتاد األورويب، ومشروع "دعم
  الزراعية" بتمويل من الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي. - املنتجات الصناعية التجارية بشأن

ألمم املتحدة اإلمنائي. ويهدف كال املشروعني إىل اإلسهام يف إنشاء وُتنفِّذ اليونيدو املشروع األول باالشتراك مع برنامج ا
اجلودة تتسم مبزيد من الفعالية واالستدامة من خالل حتسني أداء مكتب املعايري يف مالوي. وسوف  لضمان بنية حتتية وطنية

، يف األجل الطويل، على محاية حقوق ، كما ستساعدةالويامل تقدِّم البنية التحتية اجلديدة خدمات جتارية أفضل إىل املنشآت
للنفاذ إىل  املستهلكني. وسوف يضمن املشروعان أيضاً أن تتوفر للرابطة الوطنية للمزارعني من صغار املالك فرص أفضل

ضمان  وحتسني نظم األسواق احمللية واإلقليمية واألجنبية من خالل تعزيز عمليات االختبار واملصادقة على اعتماد الصادرات،
اجلودة املطبقة يف جمموعة خمتارة من سالسل القيمة. وحىت اآلن، اكتملت عمليات جتديد املختربات وتطويرها، وجرى 

اجلودة وُعقدت دورات تدريبية بشأن  بشأن ضمان تركيب معدات االختبار والقياس. وُوضعت سياسة وطنية جديدة
  دو مسؤولية تنفيذ هذه الدورات التدريبية من الناحية التقنية. املصادقة واالعتماد داخل البالد وخارجها. وتتوىل اليوني

وميكِّن دول منطقة يعمل جيداً اجلودة  لضمانمن البىن التحتية الالزمة مستدام  مشروع جديد يف بداية العام لوضع إطارٍ واسُتهل
يف التعاون فيما بني بلدان  من املشروع وسط أفريقيا من إزالة العقبات التقنية اليت تعترض سبيل التجارة. ويتمثل جزء كبري

ي وغابون والكامريون ـاجلنوب، ويشمل تشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسان تومي وبرينسيب
شأن املشروع أن املشروع بيئة اقتصادية مواتية لتيسري االمتثال لقواعد التجارة واللوائح التقنية الدولية. ومن  يئوالكونغو. وسيه
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إىل النفاذ إىل األسواق الدولية يف هناية املطاف. ومشلت األعمال التحضريية إنشاء و ُيفضي إىل تعزيز التكامل االقتصادي اإلقليمي
  اجلودة، وحتديد املنشآت اليت سوف تتلقى الدعم.  لضمان هياكل حوكمة املشروع، وحصر املختربات املعنية بالبنية التحتية

اجلودة وتشغيلها من أجل  حتتية لضمان بنية ر مشروع مماثل يف غرب أفريقيا، تساعد اليونيدو على وضع إطار إلنشاءويف إطا
تيسري التجارة األقاليمية والدولية، ومحاية املستهلكني والبيئة، وحتفيز التنمية االقتصادية املستدامة. وقد أُطلق املشروع الذي 

بني اليونيدو واجلماعة االقتصادية  مثرة التعاون بتمويل من االحتاد األورويب، وهو ٢٠١٢ام مليون يورو يف ع ١٢تبلغ قيمته 
اجلودة ومواءمة تلك السياسات يف  لضمان لدول غرب أفريقيا. ويشمل التقدُّم احملرز حىت اآلن حتديد السياسات الوطنية

اجلودة تتوىل مسؤولية االعتماد  لضمان معنية بالبنية التحتيةبلداً من البلدان املشمولة بالربنامج، وإنشاء هيئات إقليمية   ١٦
معياراً موحداً. كما قدَّم املشروع التدريب يف موضوع اجلودة إىل أكثر من  ١٤٥والقياس والتوحيد القياسي، واعتماد 

  بلداً. ١٥يف  بنشر ثقافة اجلودة امللتزمني من الصحفيني  ٣٥٠
  

  مواد التجميل يف كولومبيا
ّد يواجه العديد من البلدان النامية اليت تأمل يف النفاذ إىل أسواق التصدير هو إنتاج سلع تفي باملعايري ومتطلبات أكرب حت

صناعة ناشئة يف  ‐ أحد أكرب االقتصادات يف أمريكا الالتينية والكاريبـي  ‐ األسواق على الصعيد الدويل. ولدى كولومبيا 
منو كبرية. وبالرغم من أنَّ كولومبيا غنية باملواد اخلام الالزمة لكي تنضم إىل جمال مواد التجميل تنطوي على إمكانات 

بلدان العامل الرائدة يف جمال مواد التجميل القائمة على عناصر طبيعية يف السنوات اخلمس عشرة املقبلة، فإنَّها مل حتقِّق حىت 
ثغرات منها ضعف إطار الصحة العامة والصحة اآلن سوى قدر حمدود من النجاح على الصعيد اإلقليمي. وقد أسهمت 

النباتية، وعدم كفاية القدرة على الوفاء باملعايري الدولية، وعدم وجود خدمات معترف هبا دوليا لتقييم االمتثال يف اخنفاض 
ن عوامل االبتكار القدرة التنافسية ورفض البضائع املصدَّرة. ومل تستغل البالد بعد املوارد الطبيعية املتاحة لديها كعامل م

  واالمتياز يف األسواق الدولية. 

مليون  ٢,٧ومتوِّل أمانة الدولة للشؤون االقتصادية يف سويسرا وبرنامج التحول اإلنتاجي الكولوميب مشروعاً جديداً بقيمة 
واد التجميل، مبا دوالر، بغية مساعدة كولومبيا على تدعيم املؤسسات الرئيسية املعنية بضمان اجلودة اليت ختدم صناعة م

ميكِّن البالد من التوسُّع يف هذه الصناعة واملنافسة يف األسواق العاملية، وهو ما سيؤدي بدوره إىل إجياد فرص العمل 
الشاملة للجميع. وحىت اآلن، أجنزت اليونيدو تقييمات معمَّقة الحتياجات قطاع واملستدامة والنهوض بالتنمية الصناعية 

ربات البالد، فضالً عن وضع خارطة طريق لتطبيق ممارسات املختربات اجليِّدة الصادرة عن منظمة مواد التجميل وملخت
  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، اليت ستعود بالنفع أيضاً على قطاعات اقتصادية أخرى بعد تنفيذها.
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  حملة خاصة
  اليونيدو وصناعة املستحضرات الصيدالنية

ة حمليا على ميزتني للبلدان النامية، مها أن اإلنتاج احمللي يضمن توفري إمدادات جاهزة ينطوي إنتاج املستحضرات الصيدالني
بتكلفة معقولة من األدوية األساسية لسكان البالد، ويؤدي إىل إجياد فرص عمل ألشخاص متنوعي املهارات واخلربات. 

ية حمليا يف البلدان النامية، ساعدت اليونيدو يفويف بداية مشروع مدَّته عشر سنوات يهدف إىل تعزيز إنتاج األدوية األساس
صياغة خطة عمل للخطة األفريقية لصنع املستحضرات الصيدالنية اليت وضعتها مفوضية االحتاد األفريقي واليت تسري سرياً 

سية مأمونة وناجعة حثيثاً حنو بدء التنفيذ. واهلدف اإلمنائي العام للمشروع هو زيادة القدرة على اإلنتاج احمللي ألدوية أسا
  بتكلفة معقولة.

ويف شباط/فرباير، لعبت اليونيدو دوراً رئيسيا يف القمة األفريقية لصناعات املستحضرات الصيدالنية اليت ُعقدت يف أكرا، 
حيث نظَّمت عدداً من حلقات العمل وأدارت حلقات نقاش بشأن طائفة من املواضيع أو شاركت فيها، هبدف تشجيع 

عارف وإقامة الشراكات والتفكري االبتكاري بشأن إنتاج املستحضرات الصيدالنية حمليا. وُعقد معرض مشاطرة امل
  "فارمتيك أفريقيا" بالتوازي مع القمة. 

مفتشاً من جملس الصيدلة والسموم يف كينيا  ١٨وتشمل األمثلة على التدريب الذي قدَّمته اليونيدو أثناء العام تدريب 
طاع املعين يف غانا على املمارسات الصناعية اجليِّدة الصادرة عن منظمة الصحة العاملية. وباإلضافة إىل ممثالً من الق  ٣٠و

ذلك، أُجريت تقييمات أساسية ملمارسات التصنيع اجليدة لدى مجيع مصنِّعي املستحضرات الصيدالنية يف كينيا وعددهم 
متدرباً داخليا لدى الشركات  ٣٢جات علمية استفاد منها مصنِّعاً. كما دعمت اليونيدو برامج للتدريب ومنح در  ٣٤

األعضاء يف احتاد رابطات صناعات املستحضرات الصيدالنية يف شرق أفريقيا استناداً إىل مقرَّر دراسي وضعته اليونيدو 
تحدة. كما دعمتبالشراكة مع جامعة نريويب يف كينيا وجامعة موهيمبيلي للطب واخلدمات الصحية يف مجهورية تنـزانيا امل

اليونيدو تدريباً متقدِّماً على الصيدلة الصناعية ودورة ماجستري تقدِّمها جامعة بريدو (الواليات املتحدة) يف جمال التكنولوجيا
األحيائية واالبتكار واالمتثال لألنظمة، ُنظم كالمها يف كلية كيليمنجارو للصيدلة يف مجهورية تنـزانيا املتحدة. وباالشتراك 

  ع املبادرة األفريقية لصنع اللقاحات ومنظمة الصحة العاملية، أُجريت دراسة جدوى بشأن إنتاج اللقاحات يف القارة.م

واستجابة لطلب من األمني العام لألمم املتحدة يف تشرين الثاين/نوفمرب، رشَّحت اليونيدو ممثالً هلا يف فريق خرباء استشاري
ع املستوى املعين بتيسري احلصول على األدوية الذي يشترك يف رئاسته رئيسا بوتسوانا يعمل من أجل دعم عمل الفريق الرفي

حات واحللول املوصى هبا اوسويسرا السابقان. ويتمثَّل النطاق العام لعمل الفريق الرفيع املستوى يف "استعراض االقتر
الدويل حلقوق اإلنسان، وقواعد التجارة، والصحة  للمواءمة، يف السياسات العامة، بني حقوق املخترعني املربَّرة، والقانون

  العامة، يف سياق التكنولوجيات الصحية، وتقييم تلك االقتراحات واحللول".

وعلى الرغم من أنَّ لدى جنوب أفريقيا أكرب برنامج لعالج الفريوسات القهقرية على الصعيد العاملي، فال يزال يسجَّل به 
يف املائة من السكان. وقبل مخس ٢٠فريوسه يف العامل، حيث حيمل الفريوس ما يقرب من يدز وألأعلى معدالت لإلصابة با

سنوات، وافقت إيطاليا على متويل مشروع لليونيدو يكمِّل برناجماً ثنائيا أكرب بني إيطاليا وجنوب أفريقيا هبدف دعم وزارة
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يدز وفريوسه. ودعم املشروع، الذي جرى متديده الصحة يف جنوب أفريقيا يف تنفيذ برنامج وطين للتصدِّي الشامل لأل
، العملية اجلارية لالنتقال من العمل يف إطار جملس مراقبة ٢٠١٦أربع مرات قبل موعد انتهائه املقرَّر يف منتصف عام 

 ٢٥دريب األدوية إىل الكيان اجلديد املسمَّى هبيئة تنظيم املنتجات الصحية يف جنوب أفريقيا. وقد حتقَّق ذلك من خالل ت
من خرباء االستعراض على تقييم املعلومات املقدمة إىل هيئة التنظيم، وبناء قدرات مصنِّع لقاحات يعمل يف إطار شراكة بني

القطاعني العام واخلاص، وتنظيم حوار بني أصحاب مصلحة متعددين من أجل إزالة الفروق يف املهارات يف الصناعة 
نة استشارية علمية دولية، ُشكِّلت لذلك الغرض، بإجراء تقييم مستقل يف هناية الصيدالنية. وعهدت اليونيدو إىل جل

  املشروع، وحازت مكوِّنات املشروع الثالثة مجيعاً على درجات عالية جدا.
  

  
  السياسات والبحوث واإلحصاءات 

  
  العامة السياسة يف جمال اخلدمات االستشارية

ُتترجم بدورها إىل استراتيجيات وسياسات صناعية  سديدة، مشورة أساٌس لتقدمي التحليل السليم القائم على أسس علمية
االقتصادات االنتقالية. وباتِّباع السياسات الصحيحة، ميكن ألي بلد أن ينوِّع قدراته البلدان ذات مالئمة للبلدان النامية و

 يها ذلك البلد. ومن خالل ما تقدِّمه اليونيدو مناإلنتاجية حبيث تسهم الصناعة يف حتقيق األهداف اإلمنائية اليت يسعى إل
العامة، تزوِّد املنظمة الدول األعضاء باألدوات الالزمة لصياغة  السياسة يف جمال وخدمات استشارية حتليل خدمات

  االستراتيجيات والسياسات الصناعية املالئمة.

عاً من شأنه أن يزيد القدرة التنافسية الصناعية يف املنطقة ويف نيسان/أبريل، أطلقت اليونيدو وأمانة مجاعة شرق أفريقيا مشرو
فعَّالة. كما يهدف املشروع إىل جعل املعلومات عن الفرص املتاحة يف األسواق الصناعية  سياسات وبرامج صناعية من خالل

نمية القدرات القطاعني العام واخلاص على ت أكثر شفافية للقطاع اخلاص. وعلى وجه التحديد، سوف يساعد املشروع
الستخبارات الصناعية. ومن شأن ذلك أن ُيسفر ا يف جمالإقليمية  قدرات التحليلية يف جمال االستخبارات الصناعية، مع إنشاء

مزيد من الفعالية يف تنفيذ السياسات والربامج  أسس علمية، وهو ما سيؤدي بدوره إىل عن وضع استراتيجيات قائمة على
احلكومات الوطنية والرابطات  مليون دوالر، والذي متوِّله مجهورية كوريا، ١,٢وع الذي تبلغ قيمته املشر الصناعية. ويضمُّ

  الصناعية الرئيسية يف الدول املشاركة.

وشبكة احمليط اهلادئ وأوروبا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار مشروع متوِّله املفوضية األوروبية ويهدف إىل تشجيع التعاون يف 
نولوجيا واالبتكار بني الدول اجلُُزرية يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ واالحتاد األورويب. وعلى مدار علوم والتكجماالت ال

والصحة  العامني املاضيني، شاركت اليونيدو يف مشروع يهدف إىل تعزيز التعاون يف جماالت الصحة، والتغيُّر الدميغرايف
، وتدابري التصدي لتغري املناخ امة، والبحوث البحرية واملالحية، واالقتصاد األحيائي،املعنوية، واألمن الغذائي، والزراعة املستد

والبيئة، وكفاءة استخدام املوارد، واملواد اخلام. وأثناء العام، أجنزت اليونيدو استعراضاً لألدبيات االقتصادية املتعلقة بأنشطة 
استقصائية ومقابالت مع اجلهات املعنية يف بابوا غينيا اء دراسات على إجر االبتكار يف منطقة احمليط اهلادئ، وتعكف حاليا

   اجلديدة وساموا وفيجي، باإلضافة إىل كاليدونيا اجلديدة.
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وقد أُطلق مشروع مموَّل من مجهورية كوريا أثناء العام ملساعدة ميامنار على احلدِّ من الفقر وإجياد فرص العمل وتشجيع 
مع احلكومة على وضع  الصناعية يف البالد. وتعمل اليونيدو حاليا حتسني إطار السياسة االبتكار التكنولوجي من خالل

  صناعية ترمي إىل زيادة القدرة التنافسية للصناعات ذات األولوية اليت حدَّدهتا احلكومة.  استراتيجية وسياسة
  

  ٢٠١٦تقرير التنمية الصناعية لعام 
، أي تقرير التنمية الصناعية، دور التكنولوجيا واالبتكار يف حتقيق التنمية يتناول آخر عدد من منشور املنظمة الرئيسي

الشاملة للجميع، وخيلص إىل إمكانية تسخري التكنولوجيا خلدمة أبعاد االستدامة الثالثة مجيعاً يف الوقتواملستدامة الصناعية 
عملية التصنيع موجَّهة من جانب واضعي  والشامل للجميع إذا كانت املستدامو نفسه. وميكن حتقيق التصنيع السريع

  السياسات باتِّباع سياسات سليمة واحلرص على تاليف األخطاء اليت ارتكبها اآلخرون يف املاضي. 

ومن منظور اقتصادي، أفضت العوملة وجتزؤ اإلنتاج على الصعيد الدويل إىل تيسري انتشار التكنولوجيات اجلديدة من خالل
السلع املصنَّعة املتطورة. بيد أنَّ انتشار التكنولوجيا مل ُيترجم، يف كثري من األحيان، إىل فرص منو  التجارة املكثَّفة يف

ملموسة. وعلى مدار السنوات اخلمسني املاضية، مل ينجح سوى عدد قليل من البلدان يف حتقيق التصنيع السريع واحلفاظ 
غيُّر التكنولوجي أحد احملركات الرئيسية للنمو الطويل األجل، وهو يف على وترية النمو االقتصادي. ومن املسلَّم به أنَّ الت

. وينبغي دعم االبتكار بالتدابري املناسبة اليت تعزِّز العملية برمَّتها، بدءاً من اختراع التكنولوجيا وانتهاًء ٩  صلب اهلدف
  صني ومجهورية كوريا. باعتمادها من جانب الشركات؛ وكان هذا هو احلال يف البلدان املرجعية مثل ال

ومن منظور اجتماعي، ُيسهم التصنيع يف حتسني مؤشرات مثل مؤشر التنمية البشرية ومعدَّل الفقر. وبالرغم من أنَّ 
التكنولوجيا واألمتتة تؤديان بوجه عام إىل حتسني ظروف العمل، فإنَّ عدد الوظائف الفعلي قد ينخفض عندما حتلُّ اآلالت 

النقاط الرئيسية اليت يسلط التقرير الضوء عليها أنَّ التغيُّر التكنولوجي قادر على التخفيف من حدة هذا حملَّ العمال. ومن 
وصناعة تصريف النفايات وإعادة التدوير مثال على  ‐ األثر. فالتكنولوجيات اجلديدة تؤدي إىل إجياد أسواق جديدة 

ة الفرص أمام استثمارات مبزيد من العائدات. واألهم على وإىل خفض أسعار السلع االستهالكية، فضالً عن إتاح ‐  ذلك
  اإلطالق هو أنَّ التوسُّع يف الصناعات اجلديدة الكثيفة التكنولوجيا يستوعب العمَّال الذين حلت اآلالت حملهم. 

زيادة أرباحهم إىلومن منظور بيئي، متيل الشركات بطبيعتها إىل توخي الكفاءة يف استخدام املوارد. وحياول روَّاد األعمال 
أقصى حد عن طريق خفض استخدام املدخالت إىل أدىن حد من خالل االبتكارات يف أساليب اإلنتاج. وأثناء عملية التغيُّر
اهليكلي، يكون لالنتقال من الصناعات ذات التكنولوجيا املتوسطة إىل الصناعات ذات التكنولوجيا العالية مفيداً من املنظور

  إىل أنَّه ينطوي على خفض مستوى التلوث.  البيئي، بالنظر

وبالرغم من هذه الديناميات اإلجيابية، فإنَّ االجتاه احلايل الذي يشهده التغيُّر التكنولوجي ال يضمن مستقبالً مستداماً. فقد 
ملي للحدِّ من انبعاثاقترن التصنيع حىت اآلن بزيادة التلوث واستخدام املوارد. وال غىن عن العمل املتضافر على الصعيد العا

  غازات االحتباس احلراري وحتفيز تقدُّم تكنولوجي يراعي البيئة وتعميمه.
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  أنشطة البحث
 (انظر اإلطار). تقرير التنمية الصناعيةالعدد اجلديد من  املبذولة يف جمال البحث أثناء العام على إعداد ركَّزت معظم اجلهود

وأُطلع اجلمهور على العناصر الرئيسية لعمل اليونيدو  بالتعاون مع شركاء قيِّمني، ذكروأُعدت املنشورات األخرى اجلديرة بال
روتليدج عن  دليل" (Routledge Handbook of Industry and Developmentبعنوان " دليليف جمال التغيُّر اهليكلي يف إطار 

  اهليكلي وتنمية الصناعات التحويلية. الصناعة والتنمية)، الذي أسهمت فيه املنظمة بفصل عن أمناط التغيُّر
  

  اإلحصاءات
تضطلع اليونيدو بوالية دولية جلمع اإلحصاءات الصناعية العاملية وتصنيفها ونشرها. وشاركت اليونيدو، بوصفها شريكاً 

ت القائمة على يف األنشطة اإلحصائية الدولية، يف اللجنة التوجيهية لفريق أوالن باتار املعين بإحصاءات االقتصادا رئيسيا
لفريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت  املوارد الطبيعية، والدورة السنوية للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة، واالجتماع اخلتامي

املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية. وحضرت اليونيدو، بوصفها عضواً يف اللجنة املعنية بتنسيق األنشطة اإلحصائية، 
فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات  جنة العاديتني يف نيويورك وبانكوك. وشاركت اليونيدو يفدوريت الل

أهداف التنمية املستدامة، الذي أنشأته اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف دورهتا السادسة واألربعني، وُتعدُّ اليونيدو إحدى 
دو مشاركة نشطة يف املشاورات اليت أُجريت مع وكاالت األمم املتحدة بشأن إعداد الرائدة فيه. وشاركت اليوني الوكاالت

منشور عن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة وإطار رصدها. وقدَّمت اليونيدو جمموعة من املؤشرات اإلحصائية املتصلة 
، الذي ُعقد يف نيويورك يف ٢٠١٥بالتصنيع إىل اجتماع فريق اخلرباء بشأن إطار مؤشرات خطة التنمية ملا بعد عام 

  شباط/فرباير. 

ومشلت االجتماعات األخرى اجللسة العامة الثالثة والستني ملؤمتر اإلحصائيني األوروبيني، وفرقة العمل املشتركة بني 
عية آلسيا الوكاالت واملعنية بإحصاءات التجارة الدولية، واجتماعاً للجنة اإلحصاءات التابعة للجنة االقتصادية واالجتما

وعلى مدار العام، تعاونت اليونيدو عن كثب مع املكاتب اإلحصائية الوطنية ومع الشُّعب اإلحصائية  واحمليط اهلادئ.
مان وفييت نام وقريغيزستان مسائل من ُعبوزارات الصناعة. وتناولت الزيارات إىل املكاتب املناظرة يف أوكرانيا والصني و

ياغة ورصد مشاريع التعاون التقين بشأن الربامج اإلحصائية الصناعية اجلارية، وتبادل البيانات قبيل اخلدمات االستشارية، وص
  مع اليونيدو.

 ويطَّلع املستخدمون من العاملني يف جماالت البحوث والتحليل واتِّخاذ القرار يف مجيع أحناء العامل بانتظام على قاعدة البيانات اليت
يدو بيانات فصلية وسنوية بشأن الصناعات التحويلية العاملية وغريها من القطاعات الصناعية من تديرها اليونيدو. وتعرض اليون

حيث منوها وهياكلها ومستوياهتا. وأثناء العام، واصلت اليونيدو تصنيف اإلحصاءات الصناعية العاملية ونشرها من خالل 
   بيانات املتاحة على شبكة اإلنترنت والوسائط اإللكترونية.اإلصدارات املطبوعة من املنتجات اإلحصائية، فضالً عن قواعد ال
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Global Green Growth: Clean Energy Industrial Investments and Expanding Job Opportunities ):النمو األخضر العاملي
ونيه، وهو يتناول أثر خطط ): تقرير ُنشر يف حزيران/ياالستثمارات الصناعية باستخدام الطاقة النظيفة وزيادة فرص العمل

الطاقة النظيفة الواسعة النطاق على فرص العمل يف أملانيا وإندونيسيا والربازيل ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا، وخيلص 
إىل أنَّ مجيع البلدان، بصرف النظر عن مستوى تنميتها، ميكن أن جتين فوائد كبرية من االستثمارات يف الطاقة النظيفة 

. ويقدِّم التقرير أدلَّة قاطعة على أنَّ االستثمار يف الصناعة القائمة على الطاقة النظيفة بدالً من الصناعة التقليدية واملتجددة
القائمة على الوقود األحفوري يؤدي إىل حتقيق مكاسب صافية واضحة يف فرص العمل اجلديدة. كما يبيِّن التقرير أنَّ 

السنوية يف جمايل الكفاءة يف استخدام الطاقة ومصادر الطاقة املتجدِّدة النظيفة عند  البلدان اليت حتافظ على االستثمارات
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل تكون قادرة على احلفاظ على معدالت منو اقتصادي إجيابية، مع توفري املوارد  ١,٥معدَّل 

ن بني اليونيدو واملؤسسة العاملية للنمو األخضر، ويعرض يف الكافية من الطاقة لضمان استدامة النمو. والتقرير مثرة تعاو
  جملَّدين النتائج اإلمجالية للدراسة وأطر السياسات العامة ذات الصلة يف كل من البلدان اخلمسة.

  

Structural Change and Industrial Development in the BRICS )ان التغيُّر اهليكلي والتنمية الصناعية يف جمموعة بلد
): كتاب نشرته مطبعة جامعة أكسفورد يف متوز/يوليه. ويقدِّم الكتاب حتليالً يأيت يف الوقت املناسب لدور التغيُّر بريكس

نظر يفياهليكلي يف التنمية االقتصادية يف االحتاد الروسي والربازيل وجنوب أفريقيا والصني واهلند (جمموعة بلدان بريكس)، 
صناعات التحويلية. وينظر الكتاب الذي شاركت اليونيدو يف حتريره يف التجارب االقتصادية دور الصناعة، وال سيما ال

والتغيُّر اهليكلي يف البلدان اخلمسة طيلة العقود الثالثة املاضية، وحيدِّد االختالفات والقواسم املشتركة، ويستخلص الدروس 
  لفائدة البلدان األخرى اآلخذة يف التصنيع.

  

Global Value Chains and Development: UNIDO’s Support towards Inclusive and Sustainable Industrial Development

): منشور الشاملة للجميعواملستدامة سالسل القيمة العاملية والتنمية: الدعم املقدَّم من اليونيدو لتحقيق التنمية الصناعية (
نظمة يف جمال سالسل القيمة العاملية. وبالنظر إىل زيادة أمهيتها يف اإلنتاج والتجارة يوثِّق اخلربات الواسعة اليت تتمتع هبا امل

على الصعيد العاملي، فإنَّ االستعراض املنهجي يأيت يف الوقت املناسب ويوثِّق الدعم البعيد املدى الذي تقدِّمه اليونيدو 
  للتصنيع يف البلدان النامية.

  

اً لوالية اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة وبالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ومت مجع البيانات السنوية وفق
االقتصادي. وجرى التحقُّق من البيانات القُطرية الواردة من املكاتب اإلحصائية الوطنية، واسُتكملت بتقديرات اليونيدو، 

  وُحسِّنت من حيث قابليتها للمقارنة على الصعيد الدويل. 
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تشرين األول/أكتوبر، ُعقدت حلقة دراسية دولية عن اإلحصاءات الصناعية يف مقر  ٢٠احتفاالً باليوم العاملي لإلحصاء يف و
البلدان صوب حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وناقش املشاركون  اليونيدو ملناقشة دور اإلحصاءات الصناعية يف رصد تقدُّم

ؤشرات املتصلة بأهداف التنمية املستدامة، وأعربوا عن رغبتهم يف التعاون على حنو أوثق توافر البيانات ومنهجية تصنيف امل
  مع اليونيدو من أجل تنسيق اجلهود املبذولة فيما يتعلق ببناء القدرات يف البلدان النامية.

وع على مشاركة رصد األنشطة املتصلة بأهداف التنمية املستدامة. وسوف ينطوي املشر من التحضري ملشروع وانُتهي
أسس سالسل بيانات اليونيدو، واالضطالع بأنشطة للتوعية منها عقد  اليونيدو يف عملية التفاوض الدولية، وإعادة تقدير

حلقة دراسية دولية بشأن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة مبشاركة عدد من املكاتب اإلحصائية الوطنية والشركاء الدوليني 
اعتباراً  ٢٠١٥إىل عام  ٢٠٠٥أسسها للفترة من عام  ف تنشر اليونيدو سالسل البيانات املعاد تقديريف جمال التنمية. وسو

  .٢٠١٦من عام 

. وباإلضافة إىل احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية يف املنشور املعنون وجرى جتميع اجلداول اإلحصائية للسنوات األخرية
  ن املنتجات اإلحصائية، وترد قائمة بتلك املنتجات يف التذييل كاف.، نشرت اليونيدو العديد م٢٠١٥عام  حولية

بيانات عن مستوى الصناعات التحويلية العاملية  احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعيةويشمل العدد احلادي والعشرون من 
حويلية العاملية، وال سيما يف . ويقدِّم التقرير تقييماً الجتاهات النمو يف الصناعات الت٢٠١٤وهيكلها ومنوها حىت عام 

على مستوى منخفض من النمو،  ٢٠١٤سنوات الكساد االقتصادي. فقد ظل إنتاج الصناعات التحويلية العاملية يف عام 
مع تغيُّر طفيف يف معدَّل النمو مقارنة بالعام السابق. وقد أسهمت االقتصادات الصناعية النامية والناشئة بأكرب نسبة من 

حقق يف الصناعات التحويلية العاملية، حيث ظلَّ معدَّل منو الصناعات التحويلية يف البلدان الصناعية منخفضاً. كما النمو املت
عن عدم التماثل يف توزيع إنتاج الصناعات التحويلية على الصعيد العاملي. وأُفيد بأنَّ عدد البلدان اليت  احلوليةتكشف 

  افة الصناعية أكرب بكثري من عدد البلدان اليت زاد فيها.اخنفض فيها نصيب الفرد من القيمة املض
  

وحتظى تقارير اليونيدو الفصلية بشأن الصناعات التحويلية العاملية باعتراف واسع النطاق باعتبارها مصدراً ال غىن عنه 
منو الصناعات التحويلية  للمعلومات عن احلالة الراهنة لالقتصاد العاملي مصنَّفة حبسب القطاع الصناعي واملنطقة. وقد ظلَّ

الت النمو يف االقتصادات الصناعية الناشئة الرئيسية مثل الربازيل والصني. العاملية منخفضاً على مدار العام يف ظلِّ تراجع معدَّ
اعات لنمو الصن اولوحظ شيء من التحسُّن يف البلدان األوروبية، يف حني حافظت الواليات املتحدة على مستويات أعلى نسبي

االتحويلية. وتصف ورقة منهجية عن تعديل املؤشرات الفصلية مومسي االتجارَب السابقة يف جمال إعداد مؤشرات معدَّلة مومسي 
الإلنتاج الوطين على الصعيد الدويل يف األحوال اليت ترِد فيها أرقام النمو من املصادر الوطنية دون تعديلها مومسي.  

) إىل زيادة كبرية يف عدد /https://stat.unido.orgنات من مجيع قواعد بيانات اليونيدو على اإلنترنت (وقد أدَّت إتاحة البيا
املشتركني واملستخدمني املنتظمني فضالً عن خفض التكاليف وزيادة اإليرادات من مبيعات البيانات. وتواصل اليونيدو 

البيانات على أقراص مدجمة لتلبية طلبات املكتبات أو املستخدمني يف األماكن اليت تكون فيها وصالت إصدار قواعد 
  اإلنترنت بطيئة أو ال ُيعتمد عليها.
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رابطة الدول املستقلة، بتمويل  لفائدة بلدان اوتشمل املساعدة التقنية املقدَّمة يف جمال اإلحصاءات الصناعية مشروعاً إقليمي
ه االحتاد الروسي. ويف إطار هذا املشروع، ُحسِّنت برامج مجع البيانات القائمة يف عدد من البلدان يف املنطقة من أجل تربَّع ب

وُعقدت حلقات عمل تدريبية يف سان بطرسربغ باالحتاد الروسي، ويف بيشكيك. . مواءمتها مع املعايري املوصى هبا دوليا
، حلقة دراسية رفيعة املستوى حضرها عدد من منتجي البيانات ومستخدميها يف وُعقدت يف فيينا، يف كانون األول/ديسمرب

واتُّفق على جمموعة جديدة من األنشطة مع اللجنة اإلحصائية احلكومية . اإلدارات املعنية بوضع السياسات يف بلدان املنطقة
  يف أوكرانيا.

دف إىل تعزيز القدرات اإلحصائية يف البالد من خالل وبدأ تنفيذ مشروع آخر يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية يه
تدريب اإلحصائيني، وإنشاء نظام متكامل لإلحصاءات داخل وزارة الصناعة والتجارة، واستحداث إطار منهجي متَّسق 

  ي هبدف وضع السياسات، وإجراء دراسة استقصائية صناعية. ـللتحليل التجريب

حسني مجع اإلحصاءات الصناعية الوطنية وتصنيفها وحتليلها عن طريق إنشاء سجل لت يف غابون مشروع قيد التنفيذ وهناك
دراسات استقصائية وتنفيذها، وأنشطة بناء قدرات  إعداد ، وبناء القدرات علىبانتظام لألعمال التجارية وآلية لتحديثه

  ية وأدائها استناداً إىل إحصاءات موثوقة. تقييم القدرة التنافسية للصناعة الغابون . واهلدف من املشروع هومديرية اإلحصاء

ويساعد مشروع مماثل يف ُعمان على حتسني البنية التحتية اإلحصائية يف البالد عن طريق إنشاء نظام دائم تديره وزارة 
 لصلةسنوية بانتظام، وحفظ البيانات ونشرها، وإعداد املؤشرات ذات ا صناعية استقصائية دراسات التجارة والصناعة إلجراء

الستيفاء متطلبات عملية وضع السياسات. وسوف يستحدث املشروع مؤشرات لرصد وقياس األداء العام للقطاع الصناعي 
املساعدة التقنية إىل نيجرييا هبدف تعزيز القدرات اإلحصائية الصناعية  كما قدمت اليونيدو ككل وأداء القطاعات الفرعية.

  خستان كذلك.وأُعد مشروع جديد لفائدة كازا لديها،

ومشل التدريب الذي قدَّمته اليونيدو أثناء العام يف جمال اإلحصاء عقد حلقة عمل يف بروكسل يف أيار/مايو، بدعم من املكتب 
بشأن  ااإلحصائي لالحتاد األورويب. وبالتعاون مع املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية، نظَّمت اليونيدو برناجماً تدريبي

ان يف أيار/مايو، حضره ممثلون عن املكاتب اإلحصائية الوطنية يف يف معاجلة البيانات الصناعية يف عمَّ "R"براجمية استخدام 
  املنطقة العربية. 

زانيا املتحدة، زوَّدت اليونيدو خرباء ـوقُدِّمت املساعدة أيضاً إىل عدد من أقل البلدان منوا. ففي إطار مشروع يف مجهورية تن
الصناعية بأحدث املبادئ التوجيهية واملعايري الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية، ووضعت نظاماً إلجراء  اإلحصاءات

دراسات استقصائية صناعية سنوية بشأن اإلحصاءات الصناعية. وأُنشئت وحدتان لالستخبارات الصناعية يف الرب الرئيسي 
، سيكون هناك ٢٠١٦لول وقت اكتمال املشروع يف منتصف عام ويف جزيرة زجنبار هبدف دعم األنشطة احلكومية. وحب

 سنوية بانتظام، وحفظ البيانات ونشرها، وإعداد املؤشرات ذات الصلة صناعية استقصائية دراسات نظام دائم إلجراء
مجاعة  بلدانا أخرى داخل الستيفاء متطلبات عملية وضع السياسات. وجيري اآلن استنساخ املشروع وتوسيع نطاقه ليشمل

شرق أفريقيا. وطُلب إىل اليونيدو أيضاً تقدمي مساعدة مماثلة إىل بلدان أخرى من أقل البلدان منوا يف أفريقيا، مبا يف ذلك 
  بوركينا فاسو وزامبيا ومالوي والنيجر، ويف آسيا واحمليط اهلادئ، مبا يف ذلك بوتان وتوفالو وجزر سليمان وميامنار ونيبال.

  



 
44 

 

  
  حملة خاصة

  هد تنمية القدرات التابع لليونيدومع
يقدِّم معهد تنمية القدرات التابع لليونيدو برامج للتعلم وإجراء البحوث، وحلقات عمل متكِّن املشاركني من اكتساب 

الشاملةوأحدث املعارف واملهارات وأفضل املمارسات واخلربات الدولية بشأن املواضيع املتصلة بالتنمية الصناعية املستدامة 
  للجميع. 

وتكفل الربامج الرفيعة املستوى اليت يقدِّمها املعهد لكبار املسؤولني احلكوميني فرصة اكتساب املعارف مباشرة من 
أخصائيني ممارسني يف اليونيدو وأكادمييني معروفني يف إطار دورات موجزة. وُترسي الربامج التخصصية أساساً للنمو 

رات يف أوساط الباحثني الشباب واملهنيني يف القطاع اخلاص ومقرِّري السياسات الصناعي املستدام عن طريق بناء القد
هبدف ضمان وضع سياسات مستنرية يف الوقت املناسب وتعزيز املؤسسات والبىن التحتية. ويقدِّم املعهد للمهنيني الشباب 

ملواضيعية املتصلة بالتنمية الصناعية وطالب الدكتوراة دورات دراسية صيفية متقدِّمة قائمة على البحوث يف اجملاالت ا
يف املائة مقارنة بالعام السابق. ٨٨بلداً، بزيادة قدرها  ٩٥طلباً من  ٣٧٤املستدامة. وقد اجتذبت الدورة الصيفية هلذا العام 

وتوطيد ومعهد اليونيدو، باإلضافة إىل دوره التعليمي، مبثابة حمفل عاملي لدعم أنشطة احلوار بشأن السياسات العامة 
شبكات املعارف. وأثناء العام، اشتركت اليونيدو مع وزارة االقتصاد يف اإلمارات العربية املتحدة وجملس الربنامج العاملي 
املعين مبستقبل الصناعات التحويلية التابع للمنتدى االقتصادي العاملي يف تنظيم أول مؤمتر قمة عاملي لألمم املتحدة بشأن 

وسوف تضع القمة العاملية للصناعة والتصنيع، اليت أُطلقت يف أيلول/سبتمرب يف اإلمارات العربية الصناعات التحويلية. 
الشاملة للجميع من خالل اجلمع بني رؤساء حكومات ووزراء واملتحدة، برناجما للنقاش بشأن التنمية الصناعية املستدامة 

التحويلية وغريها من اجلهات املعنية الرائدة يف اجملال  ورؤساء تنفيذيني من كربى الشركات العاملة يف جمال الصناعات
الصناعي. وسوف تيسِّر القمة تبادل املعارف والتكنولوجيا، وتنهض بإقامة الشبكات والتعاون والشراكات بني اجلهات 

هذا  يواجهها املعنية بالصناعات التحويلية، وتعزِّز تنمية القدرات يف قطاع الصناعات التحويلية وتكشف التحديات اليت
من املتوقَّع أن تضع لذا، فمخس دورات على مدى عشر سنوات، مبعدل دورة واحدة كل سنتني، و تعقدوسوف  ،القطاع

برناجما للصناعات التحويلية يف املستقبل. وسوف ُتعقد الدورة األوىل من سلسلة مؤمترات القمة يف أبو ظيب يف النصف 
  .٢٠١٦الثاين من عام 

الشاملة للجميع ومسامهتها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وإذ يسلِّمود نصرياً قويا للتنمية الصناعية املستدامة وُيعدُّ املعه
املعهد بالتفاوت بني املرأة والرجل من حيث املزايا والفرص املتاحة لكل منهما يف العديد من البلدان النامية، فإنَّه يسعى إىل 

سني يف حلقات العمل اليت ينظِّمها، ويشجِّع املشاركني على النظر يف القضايا املعروضة عليهم من حتقيق التوازن بني اجلن
منظور يراعي االعتبارات اجلنسانية. وال يقتصر اهلدف من ذلك على متكني املرأة يف املناطق النامية من اكتساب املعارف يف

وإمنا يشمل أيضاً طرح مسألة تكافؤ الرجل واملرأة للنقاش. وقد أدمججمال التكنولوجيات اخلضراء وأمناط الطاقة املستدامة، 
  املعهد التحليالت اجلنسانية يف مواده الدراسية.

ويقوم منوذج عمل املعهد على الشراكة؛ فموارده املتواضعة حتتم عليه التعاون مع املؤسسات األكادميية والبحثية حىت يتسىن له 
قة شراكة مستمرة باملركز املشترك بني جامعة األمم املتحدة وجامعة ماسترخيت للبحث تنفيذ واليته. وتربط املعهد عال
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والتدريب االقتصاديني واالجتماعيني بشأن االبتكار والتكنولوجيا يف برنامج للدكتوراة، وقد انتهى طالبان من جامعة 
درجة الدكتوراة. ومشلت أنشطة الشراكة ماسترخيت من تدريب داخلي حبثي يف اليونيدو يف إطار متطلبات حصوهلما على 
شاملة للجميع" بالتعاون مع و مستدامة تنمية األخرى أثناء العام تنظيم دورة تدريبية يف موضوع "الصناعة اخلضراء: حنو حتقيق

ء، بالتعاونجامعة البحرين ومكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا يف البحرين، والدورة الصيفية السنوية بشأن الصناعة اخلضرا
 -يف حزيران/يونيه  - وهي الرابعة من نوعها  - مع جامعة أوروبا الوسطى يف بودابست. وقد ُعقدت دورة هذا العام 

طالبا،  ١٢٥الشاملة للجميع ". وشارك ومتوز/يوليه يف موضوع "الصناعة اخلضراء: مسارات حنو التنمية الصناعية املستدامة 
املرشحني، يف دورة للتعلم اإللكتروين مدهتا شهر واحد. وشارك املرشحون اخلمسة  من ٤٠٠اختريوا من بني أكثر من 

والعشرون الناجحون بعد ذلك يف برنامج تدريبـي يف عني املكان حبرم اجلامعة، حيث تلقوا تدريبا بشأن التنمية الصناعية 
، واجملمَّعات يف استهالك املوارد وكفاءتهنتاج اإلزيادة نظافة والسياسات الصناعية اخلضراء، و، الشاملة للجميعواملستدامة 

الصناعية اإليكولوجية، والبعد اجلنساين يف الصناعات اخلضراء، وحتليل التكاليف البيئية، وتصريف النفايات، واملسؤولية 
  الدورة.الطالب عن معظم نتائج استقصاء رضا  وأظهرتاالجتماعية للشركات، واملعايري البيئية الدولية يف التجارة. 

وأسفرت شراكة حديثة مع الوكالة األملانية للتعاون الدويل عن تنظيم برنامج تدريبـي يف اجلامعة امللكية للبنات يف البحرين 
من املوظفني  ٢٢بعنوان "حتسني نوعية السياسات الصناعية". وتلقى التدريب يف إطار الربنامج الذي امتد لعشرة أيام 

بلداً من البلدان املنخفضة الدخل بشأن صياغة االستراتيجيات الصناعية هبدف حتقيق  ٢١عيني من العموميني واحملللني الصنا
الشاملة للجميع. ومن شأن حتسني االستراتيجيات الصناعية أن يؤدي يف األجل الطويل إىل إقامة والتنمية الصناعية املستدامة 

رصا للعمل الالئق. ويف هناية حلقة العمل، حدَّد املشاركون قطاعات صناعية مستدامة وقادرة على الصمود تنتج ثروات وف
  .جمموعة تدابري لبناء القدرات مصممة خصيصا هبدف حتسني عملية وضع االستراتيجيات الصناعية يف بلداهنم
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      حتقيق الرخاء للجميع  -٣
 للجميعالشاملة واملستدامة ز التنمية الصناعية وحنن نسعى إىل تعزي ٩ اهلدفبفيما يتعلق  كبريةأمهية  ستكون خلربة اليونيدو"

 لكنها ستكون مطلوبة أيضاً فيما يتعلق جبوانب أخرى عديدة من األهداف، مثل القضاء على الفقر .والتعجيل بتحقيقها
   ".ومحاية البيئة وحتقيق املساواة بني اجلنسني ةومنتج ةوحتقيق عمالة كامل

  ني للجمعية العامة لألمم املتحدة خماطباً املؤمتر العام لليونيدو يف دورته السادسة عشرةز ليكيتوفت، رئيس الدورة السبعـموغن

املخرجات  من التركيز على املنظمة توّجهوهو ناجح للغاية أيضاً يف العمل على تغيري ...  أود أن أهنئ املدير العام يل يون"
من حيث  على أعمال اليونيدو يف جمال التعاون التقين املترتبةثار اآلق أو األثر الفعلي، مما يربز تفّو لةاحملّص التركيز على إىل

سبل العيش  توفري اليونيدو يف به ضطلعت التطورات األخرية الدور اهلام الذي تربزو...  قاألمهية على مقدار األموال اليت تنفَ
  " .الجئني اآلن بأعداد كبريةال منهاستقبل ن الكرمي، وال سيما يف البلدان اليت

  يف الدورة السادسة عشرة للمؤمتر العام لليونيدو ،رئيس النمسا ،فيشر هاينتس

يف األرياف يف املقام األول،  منتشرين لكن الفقر املدقع والفقر املعتدل ال يزاالن خفَّت حدة الفقر على العموم يف مجيع أحناء العامل،
لي غري احملقتصادي االنشاط الو ،نتاجية منخفضةاإل حيثريفية الناطق امليف املائة من فقراء العامل يف  ٧٥ حيث يعيش ما نسبته

التراجع نتيجةً للنمو  شهد الفقر يف املناطق الريفية قدراً منو .وظائف غري مستقرةالبطالة مرتفعة والمعدالت  حيثو، متنوع
 الصناعية-سني اإلنتاجية الزراعيةعلى حاله يف احلاالت اليت أخفقت فيها السياسات يف حت لكنه بقي االقتصادي السريع،

ومتكني سكان الريف من التمتع باخلدمات االجتماعية والبنية التحتية  األرياف واملدن بنياقتصادية  روابط إقامة وتيسري
 وقد واصلت اليونيدو طوال العام .فرص العمل لفقراء األرياف، مبن فيهم النساء والشباب إتاحةو ،واملرافق العامة املناسبة

األمن البشري يف تعزيز األنشطة اإلنتاجية وإطار تركيز جهودها على تنمية الصناعات الزراعية ومتكني النساء والشباب يف 
  .زماتاألفترات ما بعد اخلروج من 

  
  األعمال التجارية الزراعية والتنمية الريفية

املنتجات الزراعية وحتويلها وتوزيعها على  تشمل أنشطة األعمال التجارية الزراعية توريد املدخالت الزراعية وإنتاج
والصناعات الزراعية، بوصفها عنصراً من عناصر الصناعة التحويلية اليت تضاف هبا قيمة إىل املواد اخلام  .املستهلكني النهائيني

فهي تسهم  .لناميةالزراعية من خالل التصنيع واحلفظ والتجهيز وغريها من عمليات املعاجلة، هي حمركات للنمو يف البلدان ا
 أداء وحتسني نوعيتها وحتسني يف توليد فرص للعمل وإدرار الدخل واحلد من خسائر ما بعد احلصاد وتعزيز سالمة األغذية

   .الصادرات والتنمية االقتصادية الشاملة

لزراعية والتنمية الريفية يف جهود اليونيدو الرامية إىل حتفيز األعمال التجارية ا يف الرئيسي التركيز حمور كان ،وخالل السنة
وظلت فئات الشباب والنساء واجملتمعات  .ريادة األعمال والتدريب املهين الصناعة وبرامج تطوير تطويَر البلدان املستفيدة
 وميكن االطالع .ريادة األعمال تطوير مهاراتب يف جمالستهدفة يف العديد من املشاريع، وال سيما املفئات الاحمللية الضعيفة 
  .هبذا الشأن يف األقسام ذات الصلة أدناه على تفاصيل
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  مبادرة تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية األفريقية

هتدف مبادرة تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية األفريقية إىل تعزيز القدرة التنافسية للبلدان النامية يف 
 .وهي مبادرة مشتركة بني اليونيدو ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية .الصناعات الزراعية

وتشمل أهدافها الرئيسية تقدمي الدعم التقين إىل قطاع الزراعة يف أفريقيا لتكوين سالسل قيمة زراعية عالية اإلنتاجية 
األسواق؛ وزيادة دخل املزارعني من خالل عمليات النفاذ إىل من املنتجني الزراعيني الصغار واملتوسطني  متكّنوالرحبية 

زاً للمستهلكني يف األسواق احمللية واإلقليمية والعاملية؛ واإلبقاء على نسبة أعلىإضافة القيمة؛ وتوفري منتجات أعلى قيمة ومتيُّ
وتنفذ  .؛ واإلدارة املستدامة للمواردمن سعر املستهلك داخل اجملتمعات احمللية والبلدان اليت جيري فيها اإلنتاج األويل

زانيا ـإطار املبادرة يف عدد من البلدان من بينها إثيوبيا وبوركينا فاسو وجزر القمر ومجهورية تن يفمشاريع ا اليونيدو حالي
مثلةاألومن  .املتحدة ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا والسودان وسرياليون وغانا وليربيا ومدغشقر والنيجر ونيجرييا

املشاريع اليت أجنزت بنجاح يف هذا اإلطار مشروع سلسلة القيمة لزبدة الكريتة الذي متوله لكسمربغ ومتخض عنه  على
ألف امرأة يف مايل، وبرنامج مساعدة اجملتمعات احمللية الضعيفة يف غريب أوغندا من أجل لدى  سبل كسب الرزقحتسني 

  .خ عن طريق تطوير سلسلة القيمة للموزحتسني التكيف مع آثار تغري املنا
  

  صناعات األغذية الزراعية
مليون دوالر لتعزيز  ١٢ تنفذ اليونيدو، استناداً إىل اتفاق صندوق استئماين بني اليونيدو وحكومة النيجر، مشروعاً قيمته

شجع هذا املشروع التابع ملبادرة وي .األمن الغذائي وإدرار الدخل عن طريق تنشيط سالسل القيمة للحوم واأللبان واللوبيا
 تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية األفريقية التحول الزراعي يف أهم سالسل القيمة للبالد مع معاجلة

للحوم ا منتجات لزيادة كمية اوهو يستفيد من املهارات واملوارد املتاحة حملي .مسأليت انعدام األمن الغذائي وإجياد فرص العمل
 لمنتجات احليوانية األولية وزيادةلإجياد سوق  ويهدف املشروع إىل .سعرها ختفيضنوعيتها و املصنعة واللوبيا وحتسني

، "كيليشي" وإنشاء مركز إنتاج ملا يسمى مذحبني إصالح وتشمل األنشطة اجلارية .إمكانية النفاذ إىل األسواق الدولية املرحبة
مشكلة انعدام األمن الغذائي،  حدةوختفف مبادرة اللوبيا من  .اللنب د، فضالً عن مركزين جلمعوهو نوع من حلم البقر املقد

  .والنساء والشباب يف الريف املالك صغاربينما تدر صادرات اللوبيا إيرادات إضافية على 

ادي، وال سيما يف املناطق إىل تفاقم الضعف االقتص من شأن القصور يف النمو االقتصادي وتغري الظروف املناخية أن يؤدياو
تنمية املنطقة الشرقية  مهمتها املتمثلة يف ويرمي أحد مشاريع اليونيدو اجلارية إىل مؤازرة وكالة اجلهة الشرقية يف أداء .الريفية

  .من طرف السكان احملليني من أجل احلد من الفقر من املغرب، حيث تستهدف على وجه التحديد إنتاج العسل وتسويقه

صر، تساعد مبادرة التجارة اخلضراء البالد على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية من خالل التعاون مع يف مو
وكيفاً مبا يتماشى  اويرمي مشروع اليونيدو هذا حتديداً إىل حتسني املنتجات الطازجة كم .القطاعني اخلاص والعام يف إيطاليا

وحتسني كفاءة عمليات ، والعمليات االبتكار يف املنتجات األغذية ومراقبتها، وتعزيزلسالمة  مع معايري االحتاد األورويب
 وهو .وزيادة حجم صادراهتا، واللوجستيات األعمال التجارية الزراعية اجلمع والنقل والتصدير، وتشجيع زيادة االستثمار يف

ويشجع على احلد من االعتماد على األمسدة يتيح فرصاً جتارية لصغار املزارعني واملنتجني ويهيئ فرص عمل للشباب 
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وجترى ضمن املشروع جتارب على أصناف  .مكاتب يف النوبارية واملنيا واألقصر وقد فُتحت ثالثة .واملبيدات الكيميائية
  .بالشراكة مع شركة دولية للبذور لمعاجلة الصناعيةل جديدة من الطماطم مالئمة

لزيادة سالمة األغذية يف البلدان  مة األغذية فهي مبادرة للقطاعني العام واخلاص خمصصةأما شراكة البنك الدويل العاملية لسال
لشركاء املبادرة  امعتكفاً استراتيجييف حزيران/يونيه وقد استضافت اليونيدو  .البلدان الناميةغريها من املتوسطة الدخل و

 ٢٠١٦ القرار وخيارات التمويل ووضع استراتيجية لعامالستعراض االستراتيجية احلالية واحلوكمة والتنفيذ وعمليات صنع 
يونيه، مذكرة /، الذي ُعقد يف بيجني يف حزيران٢٠١٥ عت اليونيدو خالل املؤمتر الدويل لسالمة األغذية لعامووقّ .وما بعده

 األغذية لسالمة فيينا وأدى ذلك إىل االشتراك يف تنظيم منتدى .تفاهم مع إدارة األغذية والعقاقري الصينية لتعزيز التعاون
بلداً ميثلون طائفة عريضة من أصحاب  ٥٠ مشاركاً من حوايل ١٦٠ سبتمرب وحضره/الذي ُعقد يف مقر اليونيدو يف أيلول

  .ويف الصناعة الغذائية األغذية سالمة إدارة املصلحة العاملني يف

عن احلد الالزم لالستهالك احمللي املقدر ، اطن سنوي ١٠٠ ٠٠٠ صر إنتاج السكر، الذي يبلغ حنواً منويف مدغشقر، يقْ
ولذلك فقد أطلقت اليونيدو يف وقت سابق من هذا العام مشروعاً لرفع اإلنتاجية وزيادة القيمة املضافة  .طن ١٦٠ ٠٠٠  ـب

ع ، يتناول املشروسالسل القيمة ومن خالل اعتماد هنج .ملشاريع قصب السكر باعتباره خطوة حنو زيادة األمن الغذائي
ويف إطار البعد البيئي للمشروع، ُيقترح  .املعوقات على طول سلسلة توريد قصب السكر، من اإلنتاج إىل التسويق خمتلف

مركز مدغشقر للقصب والسكر والقطاع اخلاص ورابطات  بنيوجيمع املشروع  .ثفل قصب السكر مصدراً للطاقة استخدام
ثالثة  األوىلوقد أقامت اليونيدو خالل موسم الزراعة  .طويلة بعد انتهائه املنتجني يف شراكة تكفل استدامة املشروع لفترة

رجل وامرأة، نسبة كبرية  ٣٠٠ كما حضر حنٌو من .مزارع ٤٠٠ مشاتل وقدمت تدريباً على ممارسات اإلنتاج اجليدة حلوايل
من املقرر إقامتها يف إطار  لبيئةبا رفيقة جتريبيةوستمثل ثالث وحدات جتهيز  .منهم من الشباب، حلقات دراسية للتوعية

   .املشروع منوذجاً حيتذى به يف مناطق أخرى من البلد
  

  األلبان يف بنغالديش مراكز

حمطة مركزية ينقل من من صغار املالك و صغرية ختدم املزارعنيال قرىاأللبان من الع يجمتمن مراكز ل تتألف شبكةهي 
ما عندهم من ويضمن املزارعون احلصول على دخل ثابت عن طريق تسليم  .إليها اللنب قبل تسليمه إىل مصنع التجهيز

لأللبان يف بنغالديش يف إطار  كادمييةأ إنشاء بصددواليونيدو  .ألبان ُيكفل هلم فيه بيع ذلك اللنبمركز اللنب مباشرة إىل 
اخلاصة لأللبان يف بنغالديش  الوكالة السويدية للتنمية الدولية وشركة بران بني والعام اخلاص القطاعني بني شراكات

وستكون هذه األكادميية جزءاً ال يتجزأ من تطوير  وتغليفها وجتهيزها. وشركة تترا باك املتعددة اجلنسيات لتعبئة األغذية
قطاع األلبان وستنقل الدراية الالزمة وأفضل املمارسات يف جمال إنتاج األلبان بكفاءة من قاعات الدراسة إىل مزارع 

رع إنتاج والتقدم احملرز حىت اآلن مشجع، حيث أثبت منوذج احملاور بنجاح أنه من املمكن أن تكون مزا .الصغرية األلبان
 حنوٍ منكبريا يف سبل كسب الرزق لدى  ولبنغالديش أن تتوقع حتسناً .أديرت بشكل سليم  األلبان التجارية مرحبةً إذا ما

د أربعك، كثري منهم من النساء، لدى اكتمال تنفيذ املشروع الذي ميتصغار املال لبان مناألمن أصحاب مزارع  ٢٠ ٠٠٠
، مما سيؤدي بدوره إىل متكني بنغالديش من خفضالنوعية وحتسنينتاج ، وذلك من خالل زيادة اإل٢٠١٨يف عام  سنوات

  العرض احلايل.بطلب املستهلكني املتزايد على اللنب، الذي يتجاوز بكثري  وارداهتا من احلليب اجملفف والوفاء
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سلسلة قيمة  إطارالفقراء يف  خيدموطين  اقتصادي منو حتقيقاملسامهة يف  رواندا يفمشروع جديد سيدشن قريباً  من الغرضو
األسر يف الريف، مع التركيز  سبل كسب الرزق لدىاملناخ ملنتجات األلبان وحتسني  تغريمستدامة وقادرة على التكيف مع 

  .تغذية ومتكني النساء والشبابعلى األمن الغذائي وال
  
  السمكية صناعاتال
مليون شخص، ويعتمد واحد من كل مخسة أفراد  ٢٠٠ توفري الرزق واألمن الغذائي من أجليف  ةأمهية حيوي صيد األمساكل

د إىل املصائ بوسائل ِحرفية صيد الكفاف وأصبح التحول من .للربوتني ايف هذا الكوكب على األمساك مصدراً رئيسي
  .الصناعية وشبه الصناعية ركيزة أساسية يف استراتيجية التنمية املستدامة للعديد من البلدان النامية الساحلية

وقد التمست والية البحر األمحر التابعة حلكومة السودان خالل السنوات األخرية العون يف التحول من مصائد األمساك اليت 
والغرض من مشروع جديد تضطلع به اليونيدو  .لصناعية اليت تدار على حنو مستداميغلب عليها الطابع احلريف إىل املصائد ا

بناء القدرات  هويف السودان،  والسمكية احليوانية والثروةواملعهد النروجيي للبحوث البحرية، بالتعاون مع وزارة الزراعة 
يهدف هذا املشروع الذي ميتد ثالث سنوات  كما .راملؤسسية لإلدارة املستدامة ملصائد األمساك البحرية يف والية البحر األمح

ملصائد البحرية، واليت ذه اومتوله السفارة النروجيية يف اخلرطوم إىل االستفادة على حنو مستدام من اإلمكانات االقتصادية هل
دم املساعدة يقسرصد ولل ئيةاستقصا دراساتوسيجري فريق املشروع أربع  .يورو يف السنة مليون ٢٥ تقدر مبا يصل إىل

عن حالة األرصدة السمكية الساحلية  املعلومات أحدثالتقنية لوضع نظام إلحصاءات مصائد األمساك من أجل تبادل 
   .واملفرغةوالكميات املصطادة 

جنوب السودان اجملاورة أن تتمكن البالد من زيادة اإلنتاج دولة ل ٢٠١٣- ٢٠١١ املتوقع يف اخلطة اإلمنائية للفترةمن وكان 
هذا  بلوغ تعذر ه، إال أن٢٠١٣ طن حبلول عام ١٠٠ ٠٠٠ طن إىل ٤٠ ٠٠٠ ـوإمدادات السوق من األمساك مما يقدر ب

دوالر ال  ماليني ٨,٦ ومتول حكومة كندا مشروعاً مدته مخس سنوات وقيمته .بسبب الصراعات وتدابري التقشف اهلدف
أيضاً تشجيع النمو االقتصادي  يشمل األمساك فحسب، بلمساعدة جنوب السودان على زيادة معروضها من  حديقف عند 

وعلى وجه التحديد، سيزيد املشروع من قدرة الرجال والنساء يف املناطق  .والتنمية املستدامة حتت قيادة القطاع اخلاص
ملنتجات األمساك وا صيد وتسويق علىو، املختارة على الوصول إىل مراكز استقبال األمساك ومواقع تفريغها وأسواقها

ويستهدف هذا املشروع النساء من خالل عدد من اخلطوات اليت ستتيح هلن  .عالية اجلودة بطريقة مستدامةالالسمكية 
   .وأنشطة أخرى ذات صلة مدرة للدخل مشاريع صغرية املشاركة يف

ارة العاملية إىل زيادة القدرة مليون دوالر ميوله اإلطار املتكامل املعزز التابع ملنظمة التج ١,٣ ويهدف مشروع جديد قيمته
وكخطوة أوىل، تقوم اليونيدو حاليا باختيار جهات جتهيز وتصدير بغية  .كمبوديا التنافسية ملنتجات املصائد السمكية يف

كامبوت : ساحلية هيمقاطعات  ذلك، ستطبق اليونيدو الدروس املستفادة على ثالث وبعد حتقيق .زيادة إمكاناهتا التصديرية
صادرات مصائد األمساك البحرية يف كمبوديا إىل فتح أسواق جديدة  وستؤدي الزيادة يف .ونغ وبريه سيهانوكوكوه ك

   .ماليني شخص ٦ عمل مومسي ملا يصل إىل فرصوتوفري فرص عمل بدوام كامل أو بدوام جزئي أو 
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ي ـبلدان أمريكا الالتينية والكاريب ما تستأثربينثالثة أرباع مزارع اجلمربي يف العامل يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،  وتوجد
حدثت زيادة مطردة يف التجارة منذ سبعينيات  قدو .جبل اإلنتاج املتبقي، ومعظم ذلك يف إكوادور والربازيل واملكسيك
ساعد وت .للتوسع كبريةإمكانات  هناكزالت   أنه ما إالالقرن املاضي، عندما بدأت تربية اجلمربي يف املنطقة ألول مرة، 

 .لليونيدو على زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية لسالسل قيمة اجلمربي على الصعيدين احمللي واإلقليمي مبادرة جديدة
االستفادة من  الشاملة للجميع داخل الصناعة، معواملستدامة وتستكشف املبادرة استراتيجيات جديدة للتنمية الصناعية 

 وكولومبيا وكوبا الدومينيكية واجلمهورية إكوادورملعارف والتكنولوجيا فيما بني اخلربات اإلقليمية وتشجيع تبادل ا
ويهدف املشروع إىل حتسني اإليرادات يف مجيع سالسل القيمة الوطنية للجمربي وتعزيز التكامل  .ونيكاراغوا واملكسيك

من شأهنا احلد من األثر البيئي  املوارد استهالك يف كفاءة وأكثر أنظف إنتاج بنظم األخذ اإلقليمي لقطاعات اجلمربي مع
وصندوق األوبك للتنمية الدولية يف  االنتهاء من هذا املشروع املمول من صناديق استئمانية لليونيدو ومن املقرر .للصناعة
  .٢٠١٧ أوائل عام

  
  الصناعات اجللدية

جللود للبلدان النامية، ا تصنيعأنظف لشهد هذا العام إصدار واحد من أمشل املنشورات على اإلطالق بشأن تكنولوجيات 
خربات واسعة تراكمت على مدى العقود املاضية، فضالً عن  املستمد من "إطار تصنيع اجللود على حنوٍ مستدام" وهو

املواضيع التقليدية  العودة إىل تناول منشورات تقنية عديدة تدور حول خمتلف جوانب صناعة اجللود. وهو ال يقف عند حد
 وحمايداً جديداً يقدم كذلك تقييماً فحسب، بلالكروم والتحكم يف عنصر  تصاد يف استهالك املياه وإزالة الكلسمثل االق

مبزيٍد من التفصيل  للمناقشةواجلافة  السائلة التشطيبموضوع عمليات  ُيطرح مع االجتاهات اجلديدة، اومتشي .لتقنيات أنظف
  .طاقة مبزيٍد من االهتماماستهالك ال حيظى موضوع وباملثل، .عن ذي قبل

املنظمة يف مشاريع صناعة اجللود من خالل حتسني ممارسات الصحة  شواغليف صدارة  زالت صحة العاملني وسالمتهم  وما
نكليزية واهلندية بشأن كيفية التعامل مع وقد نشرت املنظمة خالل السنة دليالً مفيداً باللغات البنغالية واإل .والسالمة املهنيتني

ويرافق الدليل مواد للتعلم اإللكتروين واالختبار الذايت  .كربيتيد اهليدروجني يف املدابغ وحمطات معاجلة مياه الصرف غاز
وأتيحت دورات أخرى للتعلم اإللكتروين تتعلق بسلسلة قيمة  .معاجلة مياه الصرف ملؤسسات التدريب والشركات وحمطات

   .عهد تنمية القدرات التابع لليونيدواجللود من خالل منصة التعلم اإللكتروين مل

شجرة ستشكل حزاماً أخضر حول منطقة دباغة يف مدينة  ٥٠ ٠٠٠ أبريل يف غرس حنوٍ من/وساعدت اليونيدو يف نيسان
جممَّعات، يف مسعًى للحد من  ١٠ يف متفرقاً مدبغاً ٢٥٠ لتجميعضمن خطة  وتندرج املنطقة اجلديدة .سيالكوت الباكستانية

 وهذا .بيئي وتنفيذ تدابري للتكيف من أجل مواجهة الفيضانات وغريها من الكوارث اليت تعزى إىل تغري املناخأثرها ال
املشروع شراكة بني القطاعني العام واخلاص حتت قيادة رابطة مدابغ سيالكوت احملدودة، وهي منظمة غري رحبية أنشئت هلذا 

 ظمة تقييماً ملخاطر املناخ ذات الصلة وتأثريها االجتماعي ووضعتوأجرت املن .الغرض بدعم من احلكومة الباكستانية
وستبدأ  .حملطة مشتركة ملعاجلة مياه الصرف من شأهنا احلد من اآلثار يف البيئة واملياه مع زيادة درجة صمود املباين تصميما
علم إلكتروين لصناعة األحذية يف استحداث دورة تالنجاح يف وعقب  .وضع التصميم النهائي بعد ٢٠١٦ يف عام البناء أعمال
وكانت دورة التعلم اإللكتروين  .، أضافت اليونيدو عدداً من الدروس واالختبارات إىل الربنامج على مدى السنة٢٠١٤ عام
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 زانيا املتحدة، رغم أن مؤسسات أخرى يفـيف موانزا جبمهورية تن للتكنولوجياجتربةً جديدةً بالنسبة إىل فرع معهد دار السالم 
وضع اللمسات األخرية على ترتيبات للتوأمة بني معهد تنمية القدرات التابع  اوجيري حالي .البالد تستخدمها منذ إطالقها
للتعلم اإللكتروين والتدريب " كامن سنس" األحذية بأملانيا ومستشاري صناعة يفالكفاءات الدويل  لليونيدو وفرع موانزا ومركز

وفمرب، بدأت دورة تدريبية خمتلطة مدهتا مثانية أشهر للمنشآت الصغرية واملتوسطة يف صناعة ن/ويف تشرين الثاين .بالنمسا
ألحذية بأنشطة التدريب اإللكتروين، ا يف صناعةالدويل  الكفاءات وُيعىن مركز .لكترويناإلوالتعلم  التعلم املباشر األحذية، تشمل

أما معهد اليونيدو فسوف يستضيف بوابة نظام إدارة  .لكتروين ومنهجياتهاملساعدة يف أدوات التعلم اإل" سنس كامن" بينما تقدم
يف قطاع اجللود  ساعد على بناء منشآت صغرى وصغريةو ٢٠١٤ ومثة مشروع آخر أطلق يف عام .التدريبية الدورةوالتعلم 

 متكنت منشآت صغرى وصغرية،وقد  .أحد أهم جماالت النمو الدينامي القتصاد البالد وهوواملنتجات اجللدية يف إثيوبيا، 
شبكة، من القيام بأنشطة مشتركة من قبيل شراء املواد اخلام واملشاركة يف عطاءات ومناقصات  ١٢ عها يفيمجتبفضل 

 ٣ ٨٠٠ منشأة، مبتوسط ٣٧٧ وتتلقي املساعدة يف الوقت الراهن .البالغ الصغر واستئجار املعدات وتقاسم قروض التمويل
 التجمعات إنشاء يدو مع مؤسسات حملية على وضع برامج لبناء القدرات تغطي مواضيع مثل منهجيةعملت اليون  وقد .عامل
تطبيق نظم ختطيط  وتلقى عدٌد من شركات اجللود احمللية املساعدة يف .التصميمات واألمناط ووضع األعمال التجارية وتنمية

جميات من خرباء تكنولوجيا ان رسوم ترخيص، ومطورو الربجميات جمانية دواالرب فتوحة املصدر، حيثاملاملوارد املؤسسية 
العاملني يف صناعة اجللود واملنتجات اجللدية اإلثيوبية وبعض الطلبة املختارين من جامعة  كما تلقى بعض .املعلومات احملليني
اجلهات املعنية وطنيا لدى  ومشل املشروع أيضاً إنشاء رابطة نسائية تروج ملنتجات النساء .امتخصص أديس أبابا تدريبا

ويدعم املشروع كذلك تطوير  .للمستفيدين من املشروع فرصة للمشاركة يف عدد من املعارض التجارية  وأتيح .ودوليا
جمموعات جديدة من املنتجات والترويج هلا يف األسواق واملعارض التجارية على الصعيدين الوطين والدويل، ويرصد عن 

   .د باملعايري البيئيةفضالً عن التقّي، األنشطة خمتلفكثب مشاركة املرأة يف 

يضم جمموعة من املدابغ املوصلة  بالبيئة رفيق وسيزيد من دعم تطوير الصناعة إنشاء مدينة مودجو للجلود، وهي حي حديث
الستثمار يف لكسمربغ يف لصرف األورويب املوقد قُدمت دراسة جدوى إىل  .مبحطة مشتركة ملعاجلة مياه الصرف

   .أبريل/سانني
  

  صناعات النسيج
وعي املستهلكني يف البلدان الصناعية بالتكلفة احملتملة ملا ختفي املالبس اليت يشتروهنا  تزايديف السنوات األخرية  بدأ
وقد أحدث اهنيار مبىن مصنع رانا بالزا يف بنغالديش  .اإلنترنت أو من املتاجر خلفها من مآسٍ إنسانية واستغالل  عرب
التوريد  وما افتضح أمره من تشغيل لألطفال يف صناعة املالبس حتوالً يف جمرى األمور حنو إدارة لسالسل ٢٠١٣  عام  يف

التوريد يف قطاع املالبس، حضرت اليونيدو  ويف إطار التحضري ملبادرة لالحتاد األورويب بشأن سالسل .مبزيٍد من املسؤولية
يونيه من أجل تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة /يناير وحزيران/الثايناجتماعات ألصحاب املصلحة يف بروكسل يف كانون 

  .واستكشاف اخليارات املمكنة
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  قبل امليالد ٥٩٠٠

واليوم، مع استعار التنافس يف  .سنٍة مضت ٣ ٠٠٠ألرمينيا تراث غين يف جمال إنتاج املنسوجات يعود تارخيه إىل أكثر من 
داً سواء، مل تعد البالد حتتل مكانةً رائدةً يف األسواق العاملية، وإن كانت موّر دي على حمجيع أحناء العامل الصناعي والنام

تساعد يف إحياء صناعة  ،٢٠١٤منذ عام  ،زالت اليونيدو وما .للمنسوجات واملالبس يف إطار رابطة الدول املستقلةا رئيسي
ويهدف هذا  .ألرمينيا وقدرهتا التنافسية على الصعيد الدويلالنسيج واملالبس يف أرمينيا وحتسني مكانة الصادرات الصناعية 

املتاحة الفرص  واالستفادة من املشروع الذي ميوله االحتاد الروسي إىل زيادة حصة منتجي النسيج واملالبس يف األسواق احمللية
ت التقنية احمللية على دعم تطوير وتعمل اليونيدو على بناء القدرا .االحتاد االقتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية سوق يف

املنتجات ب والوصولوحتديث املنشآت الصغرية واملتوسطة، وحتسني نوعية املالبس اليت تنتجها املنشآت املستفيدة التجريبية 
اء لألزي بورغو‐فرباير، أنشئ يف ميالنو مركز أتكس/ويف شباط .التصميمات املتفردة ذاتسلع الفاخرة الاألرمينية إىل مكانة 

بالشراكة مع معهد بورغو لألزياء اإليطايل لدعم تصميم املنتجات الصناعية وإعداد الباترونات وتعديل قياساهتا وتقدمي 
وساعدت اليونيدو املنشآت املشاركة من خالل التدريب على تصميم املنتجات  .خدمات أخرى إىل املتعهدين احملليني

واملوارد البشرية والشؤون املالية والتسويق والتواصل القياسي ة والتوحيد واجلودة وختطيط اإلنتاج واملسائل القانوني
" BC 5900" وُتوج ذلك بإطالق ثالث جمموعات مشتركة من املالبس متقدمة التصميم حتت مسمى .واتصاالت املشاريع

  .د الروسيرضت على مشترين وخرباء أزياء واجلمهور يف معارض وأسواق دولية أقيمت يف أرمينيا واالحتاُع
  

للمساعدة على مكافحة الفقر يف مناطق إنتاج  ٢٠٠٤ أقيمت الشراكة بني االحتاد األورويب وأفريقيا يف جمال القطن يف عامو
 .فرص العمل واستدامة صناعة القطن يف أفريقيا القطن يف أفريقيا عن طريق زيادة القدرة التنافسية والقيمة املضافة وإجياد

مارس يف سلسلة من حلقات العمل اليت نظمتها منظمة األغذية والزراعة ومركز التجارة الدولية، /آذار وشاركت اليونيدو يف
وانضمت املنظمة أيضاً إىل مبادرة جديدة للبنك  .يف جمال صناعة القطن يف غرب أفريقيا املستقبل يفحيث ناقشت التعاون 
  .امليكنة الزراعية يف أفريقيا الدويل من أجل تعزيز

سبتمرب يف بورصة بتركيا استهدفت االرتقاء مبهارات املشاركني ودرايتهم يف جمال /ُعقدت حلقة عمل دولية يف أيلولوقد 
 ،تركيابالتعاون مع حكومة  ظمتوحضر حلقة العمل هذه اليت ُن .املنسوجات التقنية وصناعة األقمشة غري املنسوجة

نام   س ومجهورية مولدوفا وسري النكا والسنغال والسودان وفييتوتون وتركيابنغالديش والبوسنة واهلرسك  مشاركون من
  .وقريغيزستان وكازاخستان وكينيا ونيجرييا
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  الصناعات احلرجية

يتطلب جمموعة خاصة من املهارات والتدريب. ، مما لتصبح رفيقة بالبيئة أكثر فأكثر ال تكف الصناعات احلرجية عن التغري
ي يف جنوب أفريقيا، بتمويل ـي جتريبـعلى تنفيذ مشروع تدريب اظمة األغذية والزراعة حاليوتعمل اليونيدو بالتعاون مع من

وتعتزم اليونيدو، إذا جنح ذلك املسعى، تكرار  .من حكومة فنلندا، لتصميم واختبار جمموعات مواد تدريبية مالئمة للصناعة
تعاون اإلقليمي بشأن التعليم والتدريب يف ميدان ومالوي واهلدف من ذلك هو حتسني ال .الربنامج يف زامبيا وزمبابوي

احلرجية يف منطقة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، مما سيؤدي إىل إجياد عمالة خضراء  الصناعةصناعة األخشاب و
األخشاب  استخدام املناشري الكهربائية وتقطيع بشأنوقد أُعدت برامج تدريبية  .واستدامة إدارة الغابات واالستفادة منها

 .وجتفيفها لزيادة قدرة األشجار على التجدد من خالل توظيف تقنيات أقل هدراً، مع إيالء اهتمام خاص لسالمة العمال
مكفول من خالل جعل املشروع نظرياً ملديرية األنواع الدخيلة املُغرية بكلية سيدارا للزراعة يف مقاطعة والتنوع البيولوجي 

وستضمن شهادات التدريب توفري فرص عمل أفضل للمتدربني، الذين ُيختارون بشكل عام من الفئات  .ناتال‐ كوازولو
  .الضعيفة من السكان

  
   

  يف قريغيزستان املساكن وفرص العمل
 فالبالد تعاين افتقاراً إىل مواد بناء رخيصة وإىل .ميثل نقص املساكن أحد أكثر التحديات اليت تواجهها قريغيزستان إحلاحاً

تكنولوجيات تصنيع رفيقة بالبيئة وقصوراً يف الدعم املؤسسي للتكنولوجيات اخلضراء واالستثمارات الفعالة من حيث 
وميكن التصدي هلذا التحدي عن طريق توفري مواد رخيصة إلنشاء املساكن وترميم نظم قنوات الري والصرف  .التكلفة

   .د فرص عمل يف نفس الوقتوإصالحها، وال سيما يف املناطق الريفية، مع إجيا

حمدودي تليب احتياجات سكان الريف و للبناءوقد كشفت دراسة أجرهتا اليونيدو عن احلاجة إىل مواد وتكنولوجيات 
مواد خام حملية متاحة بوفرة، فضالً عن  ٢٠١٤وحددت اليونيدو ضمن مشروع مدته ثالث سنوات بدأ يف عام  .الدخل

الطوب واشترت معدات إلنتاج  .لعضوية وغري العضوية ميكن أن يأخذ هبا قطاع البناءا املخلفات تكنولوجيات تستخدم
 ووفرت التدريب ‐يف إطار املشروع يعتمد مواد البناء  منأول نوع و وه ‐ من تلك املواد بعد خلطها بالطني لتثبتها 

واسُتهلت إجراءات شراء املعدات ذات وُحددت تقنيات إلنتاج ست مواد بناء أخرى مراعية للبيئة  .الالزم يف هذا الشأن
وسيكون مركز لعرض التكنولوجيات تابع لليونيدو، بدعم من مؤسستني وطنيتني قريغيزيتني، مبثابة مركز معارف  .الصلة
 وسيساعد .مرفق تدريب للخرباء احمللينيكبالفعالية من حيث التكلفة ومراعاة البيئة و املتسمةبديلة الديدة واجلبناء الملواد 

 .هذا املشروع املمول من االحتاد الروسي والذي تبلغ قيمته مليوينْ دوالر على إجياد مساكن منخفضة التكلفة وفرص عمل

  النظاميتعزيز االقتصاد 

من خالل مشروع لتوسيع النظام الوطين لتسجيل املنشآت  النظامييف فييت نام، استمر العمل على تعزيز االقتصاد 
 ل قانوينودخ مع ،٢٠١٥لكيانات التجارية، مبا فيها املنشآت ذات االستثمار األجنيب يف عامالتجارية ليشمل مجيع ا
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 بشأنالسنة، ُحمِّلت يف نظام التسجيل البيانات السابقة  خاللو .يوليه/حيز النفاذ يف متوزين املنشآت واالستثمار اجلديد
على معلومات تسجيل صاحلة  االطالعتيح للجمهور مقاطعة، مما ي ٦٣منشأة ذات استثمار أجنيب من  ١٧ ٠٠٠أكثر من 

وتلقى أكثر من  .هلا تنفيذية من أجل وضع قوانني جديدة ولوائحة العامة وقدمت املشورة يف جمال السياس .وملزمة قانوناً
آت تدريباً بشأن متطلبات قانون املنش امكتب تسجيل إقليمي ٦٣موظف من وكالة تسجيل املنشآت التجارية ومن   ٦٠٠

وقررت احلكومة استخدام رقم التعريف الفريد  احملّسن. اجلديد وما يتصل به من لوائح تنفيذية، فضالً عن استخدام النظام
ومن األنشطة األخرى  .للمنشآت يف النظام الوطين لتسجيل املنشآت التجارية يف مجيع معامالت الكيانات العامة يف البالد

عيد الوطين بشأن قانوين املنشآت واالستثمار اجلديدين ولوائحهما التنفيذية، وال سيما اليت أِجنزت أنشطة توعية على الص
فييت نام من هذا املشروع بمليون كيان جتاري يف اجملموع   ١,٢ حوايل استفادو .فيما يتعلق بتسجيل الكيانات التجارية

  .الذي مولته أمانة الدولة للشؤون االقتصادية يف سويسرا
 
  

  الصناعة قطاع يف  إدماج املرأة
ج اليت اعتمدهتا اليونيدو من أجل إدماج املرأة يف عملية وذل جهد يف مجيع أجزاء هذا التقرير إلعالم القارئ مبختلف النهُب

إيراد ب اجملال ال يسمحيف املقام األول، لكن  مبراعاة املرأة ويقدم هذا القسم حملة موجزة عن املبادرات اليت أطلقت .التصنيع
  .اشاملة هبذه األنشطة فيه، وهذا يشمل تقريباً مجيع مشاريع اليونيدو وبراجمها اليت تتضمن منظوراً جنساني قائمة

فعلى  .وقد أتيحت لليونيدو خالل العام عدة فرص لعرض جهودها الرامية إىل إدماج املرأة يف خمتلف جوانب التنمية الصناعية
، وركز على إجنازات !"رصوََّت: لإلنسانية متكني املرأة متكٌني" مارس/آذار ٨ ة يفسبيل املثال، كان حمور اليوم الدويل للمرأ

يونيه جلسة تواصل خاصة عن مسامهة املرأة يف جمال الطاقة /كما ضم منتدى فيينا للطاقة الذي ُعقد يف حزيران. املرأة
 ريادة مناقشة حول ،ديسمرب/ كانون األولالدورة السادسة عشرة للمؤمتر العام لليونيدو يف ، على هامشدارتو املستدامة،

شيها عايِملشاركني فرصة أخرى لالستماع إىل وقائع من ُما بنيتواصل للوأتاح حفل  .كوسيلة للتصدي للبطالة لألعمالاملرأة 
نت اليونيدو وعّي .الشاملة للجميعواملستدامة للتنمية الصناعية  ابريادة األعمال باعتبارها حمركا أساسي املرأة قيامتربز أمهية 

 لألعمال املرأة ريادة نروجيية سفريةً للنوايا احلسنة لدعم جهود املنظمة يف جمال التصنيع، وال سيما رائدة أعمال خالل املؤمتر
وأدت اليونيدو دوراً بارزاً يف مؤمتر بشأن التمكني االقتصادي للمرأة يف بلدان الشرق األوسط ومشال  .)٥ (انظر الفصل

أكتوبر، وكذلك حلقة عمل أدارهتا اليونيدو بشأن متكني /يف تشرين األول ٢٠١٥ برعاية معرض ميالنو لعام قدأفريقيا ُع
 تسخري"نوفمرب /تشرين الثاين ٢٠ وكان حمور يوم التصنيع يف أفريقيا هذا العام يف .املرأة يف جمال التغذية واألمن الغذائي

   ".فقر وإجياد فرص العمل للنساء والشبابيف القضاء على ال املنشآت الصغرية واملتوسطة

يف إطار مشروع  مايو/كما ُعقد مؤمتر دويل بشأن دور املرأة يف القطاعني الصناعي واملايل من االقتصاد يف أوكرانيا يف أيار
 اساتسي ونوقشت يف املؤمتر، ضمن مجلة أمور، سبل وضع .وأكثر كفاءة يف استهالك املوارد أنظفاليونيدو ملركز إنتاج 

   .جامع يف سياقات التنمية الصناعية واالستقرار املايل موضوعك مراعية للمنظور اجلنساين

من هيئة األمم املتحدة للمرأة ومركز التجارة الدولية ومنظمة العمل  لسبتمرب، اجتمع املدير العام برؤساء ك/ويف أيلول
يف سياق خطة التنمية  اد املشتركة الرامية إىل متكني املرأة اقتصاديالدولية واالحتاد الدويل لالتصاالت ملناقشة سبل تعزيز اجلهو
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زالت هيئة األمم املتحدة للمرأة الشريك الرئيسي لليونيدو فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني   وما .٢٠٣٠ املستدامة لعام
ومها  اقتصاديا،املرأة  املعرفية لتمكني ابةبوالوتشارك املنظمة يف خطة العمل على نطاق منظومة األمم املتحدة و .ومتكني املرأة

ا هيئة األمم املتحدة للمرأة، فضال عن آليات التنسيق املشتركة بني الوكاالت من قبيل الشبكة املشتركة بني تقودمه مبادرتان
ساواة بني وقد عرضت ما اجتمع لديها من معارف وخربات يف جمال امل .الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني

مؤسسات أخرى تابعة لألمم  اجلنسني ومتكني املرأة من خالل منابر خمتلفة، مبا يف ذلك برامج التعاون التقين املشتركة مع
املرأة اقتصاديا وبرنامج الصناعة اخلضراء  لتمكني املعرفيةبوابة الجنسانية على الصعيد القطري و مواضيعية أفرقةو املتحدة

  .املنسقني املعنيني بالقضايا اجلنسانية ملرفق البيئة العاملية ة يف الصناعة اخلضراء وشبكةوفرعه املخصص للمرأ

الرامية إىل  اجلهودمبادرة رائدة لتعزيز  بتجريب اليونيدو تقوم وبالشراكة مع مبادرة الطاقة املستدامة والتأقلم مع تغري املناخ،
ي ـرية الصغرية النامية يف مناطق احمليط اهلادئ والكاريبُزستدامة للدول اجلُتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف قطاع الطاقة امل

الضعيفة، وال سيما الالجئني واملشردين، فال غرو أن  الفئاتمن  نسبة مرتفعةوألن النساء ميثلن  .وأفريقيا واحمليط اهلندي
هذه اجلهود مشروع التدريب املهين لالجئني  ومن بني .من جهود املنظمة للتخفيف من حمنة الالجئني يستهدفهن جانب كبري

 املالبسصناعة  املهارات يف جمال لبناء ثابتة ومتنقلةتدريب السوريني من الشباب والنساء يف تركيا باستخدام وحدات 
ح لعدد معترب يف اجملتمعات احمللية املضيفة لالجئني السوريني يف املفرق باألردن، مما أتا نياالجتماعي والوئام التماسك حتقيقو

كما استفادت نساء من كوت ديفوار ممن التمسن ملجأً يف  .نتاجياإللعمل لمن النساء العاطالت عن العمل إجياد فرص 
ن أنواع خمتلفة من الفرص االقتصادية داخل بيئتهن ريادة األعمال ملساعدهتن يف تبيُّ ليربيا من تدريب لتطوير قدرات

متكني الفقراء والنساء يف اجملتمعات املعرضة " يف مشروع انظور اجلنساين شرطاً أساسيوميثل تعميم مراعاة امل .وخارجها
يف جيبويت، حيث أسهم تدريب على جتهيز " الكوارث الطبيعية من خالل تنويع سبل العيش الصمود أمام للفيضانات من

ئد األمساك يف جنوب السودان النساء يف وساعد مشروع ملصا .األمساك اجلافة يف حتسني معارف بائعات األمساك ومهاراهتن
لإلدماج االقتصادي  ويف غينيا، تدير اليونيدو مشروعا .ةصغري إقامة مشاريع يف صيد األمساك احمللية اليت تعتمد على تمعاتاجمل

 منريها ذه األنشطة وغهل أكثر تفصيال وصف أدناه يردو .إعادة تدوير النفايات الصلبة جمالللنساء املعرضات للخطر يف 
  .ستضعفاتاملنساء ال من غريهناألنشطة اليت تدعم الالجئات و

يف مشروع لتحفيز الكفاءة يف استهالك الطاقة يف الصناعة يف مجهورية مقدونيا  املنظور اجلنساين إىل حد كبري يراعىو
يف املائة من املتدربني يف  ٣٥ سبةن النساء تشكيل داخلي إىل قد أدى توفري رعاية لألطفال أثناء تدريبف .اسابق اليوغوسالفية

وتشارك النساء يف غامبيا عن كثب يف تعزيز  .يونيه/إدارة الطاقة الذي بدأ يف حزيران نظم برناجمها لبناء القدرات يف جمال
ويف إطار مشروع  .مشاريعهن اخلاصة إلقامةأتيح هلن تدريب وسبل للحصول على قروض ومنح  نظم الطاقة املتجددة، وقد

ستساعد يف  LOMI نتجات اجللدية حتت اسماملنيدو يف إثيوبيا، أنشئت بشكل رمسي رابطة للنساء العامالت يف قطاع لليو
ركزت بعض األنشطة على تدريب املرأة على  وبينما .الترويج ملنتجاهتن على الصعيدين الوطين والدويل (انظر أعاله)

حتسني حياة املرأة عن طريق التخفيف من  أنشطة أخرى من الغرض نكاريادة املشاريع،  االضطالع بأدوار يف اإلدارة أو
وألن نقص املياه يف بلدة شيكواالكواال مبوزامبيق ميثل عبئاً على النساء والفتيات، حيث تقع على عواتقهن  .أعبائها اليومية

 يف ميضينه كّن الوقت الذي توفري مسؤولية جلب املياه، فقد أدى تركيب اليونيدو لنظم ضخ مياه تعمل بالطاقة الشمسية إىل
وقود الطهي النظيف يف زجنبار ب األخذ النساء الاليت استفدن من وأُعجبت .الستغالله يف أنشطة مدرة للدخل جلب املياه
 .ووقود اإليثانول األحيائي وبنظافة املواقدزانيا املتحدة بالسهولة اليت أصبحن جيدهنا يف إعداد وجبات سريعة ـجبمهورية تن
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يثانول وسيؤدي توسيع نطاق هذا الربنامج إىل توفري فرص ملباشرة أعمال جتارية للنساء يف جماالت إنتاج اإليثانول ومواقد اإل
على نطاق صغري اوتوزيعها وتسويقها حملي.  

 .ع القوى العاملةيشكلن سوى رب يف املائة من خرجيي اجلامعات يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، غري أهنن ال ٥١ متثل النساءو
ويشمل األردن واإلمارات العربية املتحدة والبحرين وتونس  يناير/ويهدف مشروع إقليمي جديد اعُتمد يف كانون الثاين
إىل تعزيز اإلدماج االقتصادي للمرأة وهتيئة الظروف املؤاتية للنمو املستدام  واجلزائر ودولة فلسطني وقطر ولبنان ومصر واملغرب

كما استهدف مؤمتر نظمته اليونيدو يف تشرين  .لرائدات األعمال يع عن طريق االستفادة من اإلمكانات اهلائلةوالشامل للجم
حتمل اسم "ال سالم بدون عدالة" النساء يف الشرق األوسط ومنطقة مشال  أكتوبر بالتعاون مع منظمة دولية غري رحبية/األول
 .بتمويل من إيطاليا أكتوبر/يف تشرين األول ٢٠١٥ الل معرض ميالنو لعاموزاري خ مستوى وُعقد هذا املؤمتر على .أفريقيا

رائدات األعمال يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا،  وضع تقييم: وُنظر خالل املؤمتر يف نتائج دراستني حتليليتني مها
بأستراليا  البلدان الست املستهدفة نة، ومقاراألردن وتونس ودولة فلسطني ولبنان ومصر واملغرب التركيز بوجه خاص على  مع

وتعكس الدراسة األوىل  .ريادة املرأة لألعمال يف دعم تطوير العامة ةمارسات يف جمال السياساملوإيطاليا وتركيا فيما يتعلق ب
رائدات  ءللحصول على آرا ايف البلدان الستة، وُتبذل جهود حالي رائدة أعمال ٤٤٦ نتائج استقصاء جارٍ استكملته حىت اآلن

أكتوبر سبل تعزيز دور املرأة يف /رين األولونوقش خالل مؤمتر ثان نظمته اليونيدو يف ميالنو يف تش .أعمال يف األرياف
  .صناعة األمن الغذائي الزراعي يف إثيوبيا

  

  الشوكي التصدي للفقر بالتني

ه القاحلة من العامل ويوفر مصدراً لطعام مغذٍّ يف املناطق القاحلة وشب ينمو املدجنةالصبار  نباتاتالتني الشوكي نوع من 
ميكن جتهيز جمموعة متنوعة واسعة من املنتجات الغذائية منه، كما ميكن استخدامه علفاً للماشية، ال سيما خالل املوسم 

ية، وعلى يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة الشمالجيدا وهلذا النبات فائدة إضافية تتمثل يف قدرته على النمو  .اجلاف
وقد وافق  .ويف املناطق شبه القاحلة من مشال إثيوبيا، هلذا النبات القدرة على مقاومة التصحر التربة.التخفيف من تدهور 

مليون دوالر سيؤدي إىل  ٢,٥على املسامهة يف تكاليف مشروع قيمته  ٢٠١٣صندوق األوبك للتنمية الدولية يف عام 
الريفية يف مشال إثيوبيا على تبين تقنيات جتهيز  احمللية عن طريق مساعدة اجملتمعاتحتسني سلسلة القيمة للتني الشوكي 
وسيتيح املشروع فرص عمل جديدة يف توريد وجتهيز  .بأحدث تكنولوجيا جمهز مصنعحديثة يف جمال الصناعة الزراعية يف 

تح أول خط لتجهيز الفواكه الطازجة، مبا يف وقد افُت .التني الشوكي ملن يواجهون الفقر واجلوع، ال سيما النساء والشباب
وضعت اليونيدو استراتيجية تسويق حملية ودولية، وحددت و .نوفمرب/ذلك وحدات التنظيف والفرز، يف تشرين الثاين

 .كما أنشأت تعاونيات للمزارعني ووقعت اتفاقات شراكة مع شركاء حمليني أساسيني .الشركاء التجاريني احملتملني
  .مة األغذية والزراعة لألمم املتحدة مع اليونيدو على توسيع املشروع يف املستقبلوستعمل منظ

  
ن لتجهيز املنيهوت، وتلقت سبعون امرأة اويف إطار مشروع يف غينيا، طُورت مخسة مراكز لتجهيز زبدة الكريتة ومركز

  .نوعيتها نوحيّس اق الدوليةاملنتجات املوجهة إىل األسو يزيد من كمية تدريباً على استخدام املعدات، مما
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  تشغيل الشباب
بلغ عدد العاطلني عن العمل من الشباب ، ٢٠١٥لعام  اجتاهات تشغيل الشباب العامليةعن  منظمة العمل الدوليةتقرير ل وفقاً

يف مجيع أحناء العاملة الكامنة الشبابية القوة يف املائة من  ٤٣ما يقرب من مالحظة أن مع ، ٢٠١٤ مليوناً يف هناية عام ٧٣,٣
ومبا أن القطاع اخلاص هو املصدر الرئيسي إلجياد  .ما يكفي لتجنب الفقرإما تعاين من البطالة التامة وإما ال تكسب العامل 

من النمو  لفرص العمل على الصعيد العاملي، فإن حكومات عديدة تعترب إنشاء قطاع خاص قوي ومتنوع حمركاً لك
يف كثري من األحيان صعوبة يف احلصول على رأس مال إلقامة  جيدونفإن الشباب  ومع ذلك، والتشغيل.االقتصادي 

وللتصدي هلذه  .مشاريعهم أو توسيع نطاقها ألن االستثمار فيهم ُيعترب خماطرة كبرية نظراً حلداثة سنهم وافتقارهم إىل اخلربة
خلدمة الشباب الذين يرغبون يف حتسني معيشتهم املشكلة، وضعت اليونيدو هنجاً متكامالً يساعد احلكومات ويدعم اهليئات 

  .منشآت مستدامة إقامةمن خالل 

ريادة األعمال والسياسات املناصرة للشباب حمط تركيز عدد من احملافل الدولية على مدار  وكان تشغيل الشباب وتطوير
ادي واالجتماعي لألمم املتحدة، الذي ملنتدى الشباب التابع للمجلس االقتص يف فريق التنظيم عضوا وكانت اليونيدو .السنة

ويف املنتدى العاملي األول بشأن سياسات الشباب، الذي ُعقد يف باكو يف تشرين  .فرباير/عقد يف نيويورك يف شباط
 املقترنة بتشغيل الشباب العامة، السياسة جمال يف ،قة نقاش بشأن اإلجنازات والتحدياتأكتوبر، أدارت اليونيدو حل/األول
أذربيجان هذا املنتدى ونظمه جملس أوروبا وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة  حكومة واستضافت .ة األعمالورياد

وساعدت اليونيدو يف إدارة  .لألمم املتحدة املعين بالشباب عامالمني األاألمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب مبعوث 
امللتقى الرفيع املستوى لالحتفال بالذكرى السنوية العشرين  مني العام وسامهت يفأطلقها مبعوث األمناقشة عرب اإلنترنت 

  .حلملة برنامج العمل العاملي للشباب

، الشباب الراغبني يف ريادة األعمال وكثرياً ما تكون خدمات تطوير األعمال التجارية منعدمة أو صعبة املنال بالنسبة إىل
الذين لديهم خربة أقل بالشبكات واألسواق وفرص  للشبابحتياجات اخلاصة فقلما تستهدف اال ،إن وجدتووحىت 

 ولذلك فإن برنامج العمل اإلنتاجي للشباب الذي تنفذه اليونيدو يساعد .هذا اجملال ممن هم أكرب منهم سنا يف االستثمار
 .كبرية لتشغيل الشباب مكانياتالراغبني يف ريادة األعمال عن طريق حتديد القطاعات وسالسل القيمة اليت تنطوي على إ

إقامة مشاريع ويعلمهم  ، اجلدوى املالية من"كومفارال" وهو يقيِّم، من خالل منوذجه احلاسويب لتحليل اجلدوى واإلبالغ
   .املهارات املطلوبة لذلك

حتويل القروض إىل  وقدرهتم على للشباب اجلدارة االئتمانية ويقف مشروع للعمل اإلنتاجي للشباب يف أرمينيا شاهداً على
متجدِّد أنشأته حكومة أرمينيا واليونيدو قروضاً منخفضة  ويتيح صندوق .الالزم أعمال جتارية مرحبة، مىت ما تلقوا الدعم

مشروع لليونيدو يدعم  نجاحوقد أشيد ب .تدريب مكثف وخدمات جتارية ومساعدة تقنية للمستفيدينب باالقتران الفائدة،
يوليه، حيث أشري فيه إىل ارتفاع /لشباب وتوسيعها يف تقييم مستقل ملنتصف املدة أجرِي يف متوزتأسيس منشآت يقودها ا

عام وااللتزام الوطين القوي بإضفاء الطابع املؤسسي على هنج  الطلب على القروض ومسامهة املشروع يف إحداث تغيري
   .ثر حتفيزياملشروع من خالل تكراره وتوسيع نطاقه، مما يدل على ما كان له من أ

 ويف إطار مشروع مماثل يف إثيوبيا، تعمل اليونيدو مع أصحاب مصلحة رئيسيني على وضع استراتيجية وطنية لتعزيز بيئة
رئيسية الالية املاملؤسسات  كما تقوم يف الوقت نفسه ببناء قدرات .من الشباب والنساء لرواد األعمال ، خاصةًريادة األعمال
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اليت تديرها نساء أو  املنشآت ن اخلدمات املالية وغري املالية للمنشآت الصغرية واملتوسطة، وال سيمام أفضلنوعية  تقدمي على
عقد  وسيؤدي .يف البالد التحديات أمام الصمود على وقادرةمستدامة  منشآت إقامة ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل .شباب

وسيكتمل هذا املشروع الذي متوله  .يقودها شباب ونساء منتدًى لالستثمار إىل جذب استثمارات أجنبية وحملية يف منشآت
   .٢٠١٧ الوكالة اإليطالية للتعاون اإلمنائي يف هناية عام

يندرج ضمن برنامج األمم املتحدة املشترك  وريادهتم لألعمال موضوع مشروع جديد تشغيل الشباب كما كانت قابلية
 فرص العمل يهدف هذا املشروع الذي متوله السويد إىل زيادة عددو .زانيا املتحدةـبشأن تشغيل الشباب يف مجهورية تن

   .سواء، وذلك من خالل إقامة روابط بني املنشآت التجارية واجلامعات داملتاحة، يف الرب الرئيسي ويف جزيرة زجنبار على ح

يق قدر أكرب من النمو ويف إطار مشروع مدته سبع سنوات يف كوت ديفوار، تعمل اليونيدو على مساعدة البالد على حتق
 مراكز من ١١ وهي تقدم املساعدة حاليا إىل .للتدريب املهين هاإصالح نظام االقتصادي واالستقرار االجتماعي من خالل

، ٢٠١٢ وقد دربت اليونيدو منذ إطالق هذا املشروع الذي ميوله االحتاد األورويب يف عام .زراعيةالواملدارس  التدريب املهين
من الشباب، وساعدت يف بناء قدرات  ٤ ٠٠٠ وزارة العمل والشؤون االجتماعية والتدريب املهين، أكثر منبالتعاون مع 

   .مسؤولني حكوميني وأفراد يف اإلدارة يف مراكز تدريب مهين جتريبية

 عمل على احلصولزال  ما -  عاما ١٨,٧ حيث يبلغ متوسط العمر حاليا - غينيا  ويشكل الشباب حوايل نصف سكان
وبالرغم من بذل احلكومة قصارى جهدها، فإن  .حسب التقديرات يف املائة منهم ٧٠ بعيد املنال بالنسبة إىل االكتفاء الذايتو

يف ارتفاع متواصل، مما يؤدي إىل اإلحباط وعدم  سنة ٣٥و ١٥ األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني بطالة معدل
يكتسي إجياد أنشطة مدرة  ملشكلة بوجه خاص يف املناطق احلضرية، حيثوتشتد ا .االستقرار، بل والعنف يف بعض األحيان

وقد أتاح مشروع اسُتكمل هذا العام فرص  .مسؤولني يف اجملتمع ءللدخل للشباب أمهية حامسة إذا أريد هلم أن يصبحوا أعضا
من  ٤  ٠٠٠ حوايل وتلقى .فاياتإعادة تدوير الن يفكفاءة ال منزاد يف نفس الوقت   عمل للشباب من األحياء احملرومة، كما

النفايات الصلبة، مثل اجلمع والفرز والتطهري واإلدارة  تصريف الشباب والنساء تدريباً خالل فترة املشروع على أنشطة
عمال يف وقت الحق يف مراكز جلمع النفايات يف العاصمة وخارجها على حد  ووجد العديد منهم .املتكاملة لألماكن العامة

 .من الشبان والشابات من كسب العيش من خالل دعم اليونيدو ملبادرات اقتصادية فردية ٥٠٠ ن أكثر منومتكّ .سواء
يف  العنف نبذقيم  التوعية االجتماعية، حلقات العمل واملناقشات ومحالت  وشجع املشروع أيضاً، من خالل سلسلة من

ملستفادة من املشروع على مشاريع مماثلة مناصرة للنساء وستطبق الدروس ا .اخلطورة شديدةالعشرين من اجملتمعات احمللية 
   .اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  البلدان األعضاء يف غريها منوالشباب يف غينيا و

يف بعض من أفقر  من الشباب ٣ ٣٠٠ ويف إطار مشروع آخر أِجنز مؤخراً يف غينيا بتمويل من اليابان، ساعدت اليونيدو
وسيؤدي ذلك بدوره  .جراءريادة األعمال واملهارات التقنية الالزمة لتحويلهم إىل أُ الد على اكتساب مهاراتاملناطق يف الب

واستضافت مراكز  .اإلقليميعلى الصعيد السالم  حتقيق األرياف واملسامهة يف يفاملداخيل غري الزراعية  إىل متكينهم من زيادة
وأُصلحت مخس ورش صغرية  .املشاركني فيها من الشابات ية كان نصفبرامج تدريب ١٠ جمتمعية يف جنوب شرق غينيا

   .وُزودت حبرفيني حمليني كي ُتستخدم كمراكز لربامج التدريب التقين

، للتنمية الدولية مارس يف زامبيا بتمويل من الوكالة السويدية/مشروع جديد استهل يف آذار يف إطار، اوتنقل اليونيدو حالي
جرف التربة والشاحنات  املعدات الثقيلة، مثل معدات الالزمة لتشغيل ديثة للتدريب على املهارات املهنيةالدراية التقنية احل
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وتعمل املنظمة مع الكلية التقنية الشمالية يف زامبيا على بناء  .اآلالت، من أجل هتيئة فرص عمل للشباب فضالً عن إصالح
ومن السمات املميزة للمشروع شراكة إمنائية بني  .عدات حديثة للتدريبسيها وحتسني املناهج احلالية وتوفري مقدرات مدّر

ومبا أن قطاعي التعدين والنقل يف زامبيا يتطلبان فنيني ومشغلني مهرة،  .القطاعني العام واخلاص مع جمموعة فولفو
أحدث التكنولوجيات لضمان  استخدام املشروع يوائم بني املهارات التقنية والطلب يف الصناعة، وتتيح جمموعة فولفو  فإن

   .لتلبية املتطلبات من القوة العاملة املتخرجني اجلدد إعداد

دور بارز يف برامج اليونيدو القطرية، وال سيما يف منطقيت اإليكواس  للجميع تنيوريادة األعمال الشامل ولربنامج التنمية
 تدريب بطالة الشباب من خالل ربنامجاملتبع يف هذا الهج نالويعاجل  .شرق أفريقيا واجلنوب األفريقيدول والسوق املشتركة ل

باألدوات الالزمة  من الشبابيزود الراغبني يف ريادة األعمال  على املهارات اليت تتطلبها سوق العمل، كما حمدد اهلدف
القطاع اخلاص واملكونات الرئيسية هي بناء القدرات املالية والتقنية وإقامة شراكات مع  .إلدارة مشاريعهم اخلاصة

 ويشارك أصحاب املصلحة على مجيع املستويات، ويعملون على تعزيز احلوار .والسلطات الوطنية واجملتمع املدين وقادة الرأي
 بتمويل من وجيري تنفيذ الربنامج حاليا يف مايل بتمويل من صندوق األمم املتحدة لبناء السالم، ويف السنغال .التنفيذ وزيادة

  .وتوغو وزامبيا والنيجر ومن املقرر أن يبدأ تنفيذ الربنامج العام القادم يف بوركينا فاسو .حكومة لكسمربغ

وعدم املساواة بني  تصريف النفايات عدداً من التحديات اإلمنائية اليت تتراوح بني تواجهاملنطقة العربية  الرغم من أن وعلى
يف عوقات املميثل واحداً من أشد  ،عدالت على الصعيد العامليمن أعلى امل وهو اجلنسني، فإن معدل البطالة بني الشباب،

مبتدئة يقودها  منشآت السوق واعتمدته من أجل دعم حتركه أعدت اليونيدو هنجاً في مصر، على سبيل املثال،ف .املنطقة
قدرات البناء ن استفادت ممن هذا النوع اليت تلقت مساعدة تقنية و وبلغ عدد املنشآت .تصريف النفايات شباب يف جمال

هذا  وُنفذ .عند انتهاء املشروع يف هناية السنة منشأة ١٥ من خالل تدريب مكثف على اجلوانب التقنية إلدارة األعمال
املهارات لدى طالب الفرقة  نقص تعاون مع جامعة جنوب الوادي املصرية يف حمافظة قنا لسدبال املشروع الذي مولته اليابان

 ١١ يف وجرِّب السياق املصري حسب ريادة األعمال برنامج اليونيدو ملناهج تدريس وكيِّف اعة،النهائية يف كلية الزر
تدريب ال آخر اشاب ٥٧ كما تلقى .وما يربو على ألفي طالب نيمدرس ١٠٤باستهداف  يف قنا، فنية مدرسة ثانوية

 )الدفيئةالصوبة (ة تدريباً على زراعات وشاب اشاب ٢٥٩ ويف إطار املشروع نفسه، تلقى .مشرفني يف مركز اتصاالت حمليك
 جديدة (من أصل صوبة ٢٢ بصفة مستقلة مزارعاً وأنشأوا ٩٩ وقد درب هؤالء بدورهم .خرباء بصفة ٢٦ واعُتمد منهم

   .إمجاالً)، مما أوجد فرص عمل ثابتة ومؤقتة  ٢٦
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  يف تونسالتدريبـي  HP LIFEبرنامج 

يف إجناز مشروع يف تونس لتوفري فرص عمل ومهارات ريادة األعمال للشباب  شهدت السنة املشمولة باالستعراض النجاح
فقد  .كخطوة حنو احلد من الفقر ‐ قصرين والقريوان وسيدي بوزيد الكاف وال ‐الذين يعيشون يف مناطق هشة يف البالد 

شباب لشركة هيوليت لتدريب ال HP LIFE من رواد األعمال الشباب، نصفهم من اإلناث، يف إطار برنامج ٧٤٠تلقى 
تطوير  بشأن دورة توجيههذا التدريب باملشاركة يف منهم  ٦٨جلسة خالل العام، وتابع  ٣٨يف  اتدريباً فردي ،باكارد

من طالب الكليات واجلامعات تدريباً عرب اإلنترنت باستخدام  ٥٠٠كما تلقى حنٌو من  .األعمال التجارية مدهتا أربعة أيام
على السبعة  ٢٠١٢التدريب اإللكتروين منذ بداية الربنامج يف عام  اعدد املستفيدين التونسيني من هذ وزاد ؛HP LIFE منصة
. HP LIFE  وحظي ستة عشر مدرباً من أربع مناطق خمتلفة من القطاعني العام واخلاص بصفة مدرب معتمد لربنامج .آالف

شركة يف قطاعات املنسوجات واألغذية واجللود عن  التدريبية اليت قُدمت خلمس عشرة" خضِّر أعمالك" ومتخضت دورة
ومشل الربنامج أيضاً تشكيل مثانية مراكز تنسيقية بشأن منصة ريادة األعمال الرقمية، .ماليني دوالر ٣,٢وفورات تقدر مببلغ 

لرواد املشورة خبرياً لتقدمي  ٥٩مستخدم، وأتيح  ٩ ٠٠٠واجتذب املنتدى ما يقرب من  .مع مرافق للمنصة يف أربع حمافظات
شركة، فضالً عن مساعدات قُدمت  ٣٧عديدة من خالل املساعدة يف تأسيس  عملفرص  أتيحتوقد  .من الشباب األعمال

وقد مولت  وتطويرها.منشأة أخرى   ٨٦وستتاح آالف من فرص العمل األخرى من خالل توسيع  .لسبع شركات قائمة
  .تحدة للتنمية الدولية وشركة هيوليت باكاردالربنامج حكومة إيطاليا ووكالة الواليات امل

  

 منحاً وبرامج لبناء القدرات يف جمال HP LIFE من خالل برنامج ٢٠١١ قد قدمت شركة هيوليت باكارد منذ عامو
 يف أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ ةعتمداملتدريب الكز امر من ٣٠ وتكنولوجيا املعلومات يف أكثر من األعمال ريادة مهارات

 منهمالفعليني  ،ورواد أعمال من الشباب واستهدفت أنشطة التدريب مدربني .واملنطقة العربية يـالكاريبووأمريكا الالتينية 
 .مع التركيز على األشخاص املهمشني، اأو جزئي اوالعاطلني عن العمل كلي ،على حد سواء والراغبني يف دخول هذا اجملال

فرصة  ٢٠ ٠٠٠ طالب وإجياد ٥٠ ٠٠٠ بني اليونيدو وشركة هيوليت باكارد تدريبوقد دعم املشروع العاملي املشترك 
وقدم عدٌد من املنظمات الشريكة مرافق وموارد بشرية للتدريب، وكان معظم هذه املنظمات مؤسسات تدريب غري  .للعمل
لتعلم اإللكتروين، اتسع نطاق ل HP LIFE ويف أعقاب إطالق منصة .اجلماعات احمللية املستهدفةب صالت مباشرة هلارحبية 

  .يشمل مؤسسات عامة وخاصة وجامعات وجهات أكادميية ومنظمات غري حكومية الشركاء، حيث أصبح

حققت كمبوديا نتائج أفضل من معظم جرياهنا يف ميدان تشغيل الشباب، وإن كان استقصاء أجرته جلنة الشباب من أجل و
لشباب الكمبودي، قد كشف أن ما يقرب من نصف األشخاص الستمائة والثالثني الوحدة والتنمية، وهي حتالف بني رابطات ا
تدير  ٢٠١٢ زالت اليونيدو منذ عام  وما .انشغاالهتم ذكروا أن البطالة تتصدر الذين مشلهم االستقصاء يف مجيع أحناء البلد

 وعلى مدى .لكترونية يف نفس الوقتتصريف النفايات اإل قضية معاجلة مشروعاً إلجياد املزيد من فرص العمل للشباب، مع
تدريباً على خدمات التركيب واإلصالح ملنتجات شركة  اشاب ٢٤١ البالغة ثالث سنوات، تلقى فترة تنفيذ املشروع
وتتضمن  .لدى شركة سامسونغ نيمتدربني داخلي رواد أعمال أو منهم بالفعل موظفني أو ١٥٦ سامسونغ، وأصبح

عن أحدث وسائل ا تدريبي منوذجاً يف جمموعة خمتارة من معاهد التدريب املهين إللكترونياتالتدريبية بشأن االدورات 
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وقد وضعت كمبوديا استراتيجية للنفايات اإللكترونية، فضالً عن  .التدريب على التركيب واإلصالح يف شركة سامسونغ
 يف قطاع اتدريب على املهارات إجنازاً تارخييومثلت مشاركة عدد من النساء يف حلقات العمل وال .خطة عمل ملرفق تفكيك

  .الذكورعادة ما يهيمن عليه 

يساعد مرفق تطوير التعلم واملعرفة، وهو مبادرة مشتركة بني اليونيدو والوكالة السويدية للتنمية الدولية، الشباب يف البلدان و
هو إنشاء نظم للتدريب املهين تتسم بالكفاءة ذلك  منواهلدف  .اخلضراء ةجمال الصناع يفمهارات  النامية على اكتساب

السوق من خالل تقاسم املعارف واتباع هنج مبتكر للشراكات اإلمنائية بني القطاعني العام واخلاص  للطلب يف تستجيبو
ق على حملية للتدريب الصناعي بالشراكة مع القطاع اخلاص، يعني املرف ومن خالل دعم أكادمييات .املتعلقة بتنمية املهارات

 .تلبية الطلب املتزايد يف أسواق العمل على العمال املهرة، مع اإلسهام يف التنمية الصناعية الشاملة للجميع يف نفس الوقت
ويدير شركاء املرفق مخسة مشاريع يف ميدان الشراكات اإلمنائية بني القطاعني العام واخلاص مبسامهات عينية من الشركاء 

وبالتعاون مع شركات تصنيع  .اإلعداد لعشرة مشاريع أخرى ايا" و"فولفو"، كما جيري حاليالتجاريني "فيستو" و"سكان
، مبا يف ذلك تشغيل وصيانة املعدات تتيح فرصا للعمل صناعية مهارات عاملية، ستوفر مشاريع الشراكات هذه تدريباً على

إلعداد الشراكات اإلمنائية بني القطاعني العام  وسائل ويوفر املرفق .الثقيلة واآلالت، فضالً عن اللوجستيات والتشغيل اآليل
 مشروعني مماثلني وقد أفادت اخلربة املكتسبة من أول مشروعني يف إثيوبيا وإقليم كردستان العراقي .واخلاص واالستفادة منها

مهين من تتبُّعها من  ت مراكز تدريبنالسنة مؤشرات أداء رئيسية ومكَّ وحددت اليونيدو خالل .املغربويف زامبيا  نيجاري
ي عن ـمنوذج تدريب ق إلدارة مراكز التدريب من خاللائوأرِشد املديرون إىل أفضل الطر .اإلنترنت خالل أداة رصد على

   .ختطيط األعمال التجارية

  

  مهارات جديدة يف العراقاكتساب 
ت جديدة يف األكادميية السويدية اكتساب مهارا يفاستمر الشباب العاطل عن العمل يف العراق الذي متزقه احلروب 

شركة وهي مع سكانيا ( يف إطار شراكة ٢٠١٢للتدريب، وهي مركز للتدريب املهين أنشأته اليونيدو يف أربيل عام 
 "التعليم أوالً"سويدية تعمل يف جمال تصنيع السيارات وتوزيع املركبات الثقيلة) والوكالة السويدية للتنمية الدولية وشركة 

  .الدويل ووزارة العمل والشؤون االجتماعية يف حكومة إقليم كردستانللتعليم 

وتتيح األكادميية، اليت متثل جزءاً من مرفق اليونيدو لتطوير التعلم واملعرفة، دورات يف امليكانيكا األساسية، مع التركيز على 
أن الرتاع املتواصل يف البلد حيد من تأثري  غري .اآلالت الثقيلة واحلوسبة واللغة اإلنكليزية لطالب من مجيع أحناء العراق

  حدة الضغوط االقتصادية. خدمات اليونيدو يف ختفيف
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  وإعادة التأهيل بعد األزمات البشري مناأل
إمكانية احلصول  تركز اليونيدو على األمن البشري وإعادة التأهيل بعد األزمات من خالل زيادة املهارات من أجل زيادة

   .ناء القدرات اإلنتاجيةعلى عمل وإعادة ب

وهذا يسهم يف استعادة سبل كسب الرزق اليت دمرهتا الصراعات والكوارث الطبيعية من خالل إجياد فرص اقتصادية 
 حياهتم تغيري جمرد مدنيني ساعني إىل زوعة السالح، أوـمن الجئني ونازحني وعائدين ومجاعات من -  للسكان املتضررين

التحتية  وإصالح البنية للتعجيل بتحقيق االنتعاش االقتصادي أنشطة ات مرحلة ما بعد األزموتشمل املساعدة يف .لألفضل
  .الزراعية أو الصناعية املتضررة وإجياد فرص للعمل وحتقيق االستقرار يف اجملتمعات احمللية

ه يف اجملاالت ذات األولوية مايو، شاركت اليونيدو يف استضافة حلقة نقاش بشأن تطبيق هنج األمن البشري وإسهام/ويف أيار
 معنيون عن كثب موظفون باألمم املتحدة واليونيدو احللقة وكان من أعضاء .ككل ملنظومة األمم املتحدة واجملتمع الدويل

   .فضالً عن ممثل عن إدارة التنمية الدولية بكلية لندن لالقتصاد باألمن البشري يف طاجيكستان ومصر،
  

  واهلجرة الالجئون
صراعات يف الئ لجِوُت .وغريها من البلدان إىل بلدان جماورة ام املشمول باالستعراض عدداً غري مسبوق من الالجئنيشهد الع

أشد األزمات  األزمة الراهنة يف اجلمهورية العربية السورية إال أن العديد من بلدان العامل أناساً إىل الفرار من ديارهم،
، ٢٠١٥ هناية عام يف ،ماليني ٧ على النازحني وإمجايل عدد ماليني، ٤,٥ ريني علىزيادة عدد الالجئني السوف .منازع  بال

شاكل اجملتمعات ملال ملشاكل الالجئني فحسب، بل  حل مناسب متتحن هذه األزمة قدرة اجملتمع الدويل على التوصل إىل
   .املضيفة أيضاً

 .يف األشهر املقبلة اتوقع أن يرتفع هذا العدد ارتفاعاً حاد، ومن املنيالسوريني على املليون الالجئنيففي تركيا، يزيد عدد 
وسيزود مشروع جديد لليونيدو متوله حكومة اليابان ألف سوري من النساء والشباب مبهارات مهنية تسهل اندماجهم يف 

التحكم يف  ة مع رئاسةويف شراك .احلصول على عمل إذا عادوا إىل اجلمهورية العربية السورية اجملتمع التركي أو تضمن هلم
، تدير اليونيدو برناجماً لتدريب املدربني بإسطنبول ري املالبس اجلاهزةالكوارث وحاالت الطوارئ بتركيا ورابطات مصّد

ن التدريب وسيتضمن مكّو .يشمل مواضيع من قبيل التخطيط والتنفيذ ومهارات التدريس وإدارة فصول الدراسة والتوجيه
ن له مكّوالتفصيل وإدارة األعمال وغري ذلك من املهارات املهنية وفقاً الحتياجات السوق، وسيكّم ضيعمواالتقين يف الدورة 

زاعات والوساطة يهدف إىل تعزيز اجلهود األخرى األوسع نطاقاً الرامية إىل حتقيق االستقرار يف اجملتمعات احمللية ـعن تسوية الن
   .ارهمواليت قد تفيد الالجئني عندما يعودون إىل دي

 ١٥ ويف بعض البلدات، مثل املفرق اليت تقع على بعد .الجئ ٦٥٠ ٠٠٠ ويقترب عدد الالجئني السوريني يف األردن من
 الغرض من كانو .يف املائة من السكان ٩٠ كيلومتراً من احلدود مع اجلمهورية العربية السورية، يشكل الالجئون قرابة

ريادة األعمال، فضالً  شباب يف اجملتمع األردين املضيف على تطويرو نساء يبتدر ٢٠١٤يف عام  مشروع لليونيدو أطلقته
من النساء  ٢٢٨ وقد شارك ما جمموعه .عن مهارات يدوية مثل صنع السالل والتطريز وإعادة تدوير املشغوالت اليدوية

   .ليالئم احتياجاهتم خصيصاً مصمم األعمال ريادةوالشباب احملليني يف برنامج لتنمية املهارات والتدريب على 
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 ٢٥ سبب زيادة يف عدد السكان بنسبة تزيد على الجئ، مما وجتاوز عدد الفارين إىل لبنان منذ اندالع األزمة السورية مليون
 الذي كان السياحة اللبناين قطاع يفإىل فقدان وظائف زاع الدائر يف اجلمهورية العربية السورية اجملاورة ـالن أدىو .يف املائة

 حيث أصبح واحد من كل مخسة لبنانيني عاطالً عن العمل، أي ضعف تقديرات البنك الدويل قبل عام، ا يف السابقدهرمز
وقد نفذت اليونيدو، بدعم من حكوميت إيطاليا واليابان،  .أصبح من األولويات فإن إجياد فرص عمل ومن مث ،٢٠١١

وقدمت دعماً للمجتمعات املضيفة  .ن خالل املهارات والدرايةمشروعاً لتحسني القدرة اإلنتاجية للمجتمعات املضيفة م
يف مجيع أنشطة املشروع لضمان إشراك كل من  اتشاركي اهنج املتضررة من ارتفاع تدفق الالجئني السوريني، معتمدةً

وساعد  .معروفة يةلبنان تدريب وجرت أنشطة بناء القدرات وتنمية املهارات يف مرافق .اجملتمعات املضيفة والالجئني أنفسهم
وأقيمت روابط مع مؤسسات ذات صلة  .تطويرها من خالل التدريب والتكنولوجيا منشآت خمتارة أو إقامةاملشروع على 

واستفاد ما يقرب  .لرواد األعمال الذين استهدفهم املشروع من القطاع اخلاص وكيانات مالية أخرى إلتاحة خيارات متويل
وع، كما استفادت السلطات اللبنانية ومجاعات الالجئني من أنشطة بناء القدرات وحتسني أسرة مباشرة من املشر ٣٠٠ من

  .حيتمل كثريا أن تتيح فرصا للعمل املستفيدين من املشروع املنشآت الصغرية واملتوسطة اليت أكرب وكان من .البنية التحتية

وقد صدرت يف هناية العام ورقة عمل بعنوان  .لكمن مشاريع اليونيدو يف أجزاء أخرى من العامل كذ الجئونال ويستفيد
" شارك يف إعدادها كبري ليربيا إىل العائدينلالجئني  توفره اليونيدو يف إعادة اإلدماج االقتصادي الذيتدريب الة تأثري دراس"

عدد كانون من ورقة العمل هذه فصالً يف  توليفة جديدة وستكون .باحثني يف مركز دراسات الالجئني جبامعة أكسفورد
  .مركز دراسات الالجئني باجلامعة ايصدره اليت اهلجرة القسرية نشرة من ٢٠١٦ يناير/الثاين

  
  الفئات الضعيفة األخرى

من  ٢٥٠ يف إطار مشروع ممول من اليابان يرمي إىل التصدي للعنف والتطرف من خالل التدريب على املهارات، يتعلم
كما ستساعد  .أفضل ستساعدهم على تأمني مستقبل حياتيةو تقنية مهارات صومالالشباب املعرضني للخطر يف كيسمايو بال

مشاريع مماثلة يف جيبويت وليربيا يف إعادة بناء اجملتمعات احمللية اليت تضررت من عدم االستقرار االجتماعي والكوارث 
  .الطبيعية، فضالً عن تقدمي الدعم إىل اجملتمعات احمللية املضيفة لالجئني

 

  د يف وجه العاصفةالصمو

وغريها من الكوارث الطبيعية اليت تتعرض هلا جيبويت أثر مدمر على اجملتمعات احمللية  السريعة اجلفاف والفيضانات لظواهر
حترم الكوارث الطبيعية هذها، ويف أحيان كثرية جد .املوارد وآليات التكيف الالزمة جملاهبة األزمات ليست لديهااألفقر اليت 
 .املنشآت البلدية واملنازل واملعدات وتدمري للبنية التحتية وفقدان للماشية يفمن سبل عيشها مبا تسببه من أضرار  اجملتمعات

ومما  .ويف ظل اخنفاض فرص العمل وحمدودية إمكانية احلصول على املوارد، تكون النساء على األخص يف موقف ضعف
من نزاعات يف  فارونن غري شرعيني ومن الفيضانات يف جيبويت مهاجريزيد الطني بلة أن أغلبية سكان املناطق املتضررة 

أبريل إىل مساعدة احلكومة على بناء القدرة على/ويهدف مشروع ممول من اليابان أطلقته اليونيدو يف نيسان .بلدان جماورة
لية الضعيفة، وخباصة اجملتمعات احمل بتمكني املشروع سيقوموعلى وجه التحديد،  .الصمود يف وجه الكوارث الطبيعية

يف نفس  أفرادها مع تعليم املتاحة هلا النساء يف اجملتمعات احمللية املعرضة للفيضانات، من خالل تنويع خيارات سبل العيش
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) على النساءسيما   (ال األشخاص منوقد قدم املشروع التدريب لسبعني  .الوقت كيفية مواجهة الفيضانات غري املتوقعة
ركات اخلارجية للقوارب واستخدام أدوات الصيد (للرجال احملمساك وجتفيفها وتعبئتها وتسويقها وصيانة عمليات حفظ األ

وقدمت الوكالة اليابانية للتعاون الدويل خدمات خبري  .والنساء الضعفاء)، وذلك بالشراكة مع شركة ياماها موتور
حيضر مائة ومخسون شخصا آخر من الرجال والنساء ومن املقرر أن  .استشاري دون مقابل لعرض كيفية جتفيف األمساك

سواحل البالد اليت يبلغ طوهلا  بفضل جيبويتمصائد األمساك يف  قطاعلنمو  كبريةوهناك إمكانية  .حلقات عمل للتوعية
وسيؤدي تعزيز هذا القطاع إىل حتسني األمن الغذائي بالبالد وإجياد فرص عمل للفئات  .كم وثروهتا السمكية ٣٧٢
  .عيفة من السكانالض

 

  
تقدمي تدريب تقين ونقل  متكنت اليونيدو يف إطار مشروع قيمته مليون دوالر اسُتكمل خالل السنة يف جنوب الصومال منو

 من احلرفيني العاطلني جزئيا ١٤٠ الدينامية لفائدة يةقطاعات االقتصادالللتكنولوجيا بغية االستفادة من منو السوق يف 
واتُّخذت مبادرات للمساعدة التقنية بناًء على  .ذوي اإلمكانات العالية منو موظفيها والشباب وأصحاب منشآت صغرى أ

 زالت احملرك لالنتعاش االقتصادي يف أرض جوبا بعد حتريرها من  عالية النمو اليت كانت وماالمتطلبات القطاعات التجارية 
 ورات تدريب على مهارات تقنية حول إنتاج األصولوأعدت د وقد أنشأت اليونيدو مرفق تدريب متنقالً .املتمردين

وأتاح هذا ملديري املشاريع توفري تدريب أثناء العمل يف جماالت تقنية  .املستفيدين لدىباملسؤولية  العمومية وبث اإلحساس
ة على األصول ومن األمثل .قطاع البناء بأسواق حملية للمنتجات والسلع واخلدمات، وعلى األخص يف صلة قويةله  ،وجتارية

 الدويلملشاة للوصول بأمان إىل مطار كيسمايو ا عبورعام ل ممرميكانيكا تابعة لوزارة النقل و ورشة تأُصلح الرئيسية اليت
   .لتحسني تدابري األمن باملطار وحواجز ختفيف السرعة

ستوطنات البشرية وهيئة ينفَّذ بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للم يركز مشروع لألمن البشري يف صعيد مصرو
خطر الفقر والبطالة  املتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة على محاية اجملتمعات احمللية من األمم

االعتماد  ،من خالل متكينها ،وقد أتاح هذا املشروع، الذي تقوده اليونيدو، للمجتمعات احمللية .واملرض والتدهور البيئي
واختارت حمافل أمنية أنشئت يف مثاين قرى التركيز على  .مواطن الضعف وبناء مستقبلها بنفسها سها يف معاجلةنف على

 .والتدابري الصحية وتصريف النفايات وتربية احليوانات، فضالً عن النهوض باألحياء اجملمعات االقتصادية، مثل األثاث
مدارس واالرتقاء باملهارات يف منظمات حملية و منازل وجتديدصحي  صرف نظمإنشاء مثل  -  حملية مشاريع  ساعدت  وقد
ومن اإلجنازات الرئيسية األخرى  .فرص عمل للشباب يف املنطقة وأتاحت مستفيد ٣٠ ٠٠٠ أكثر من -  حكومية غري

ثالثة  وزيادة اإلنتاجية، مما أدى إىل زيادة الدخل رواد األعمال جمموعات من يد على(دفيئات)  صوباتللمشروع إنشاء 
وقد أنشأ ثالثون من منتجي البلح حمطة تعبئة وتغليف خاصة هبم وزادوا قيمة  .أضعاف وتوفري فرص عمل دائمة ومومسية

النخيل، وهم يتقاضون أجوراً  ةالشباب تدريباً على مكافحة سوس رواد األعمال وتلقى عشرة من .منتجهم ثالثة أضعاف
وتلقت مخسون  .التعليف واحللب وزيادة قيمة إنتاج اجلنب من حتسني ممارساتمزارعاً  ٨٠ ومتكن أكثر من .على خدماهتم

  .امرأة تدريباً على صناعة أقفاص اخلوص والتجارة فيها

إلتاحة فرص  ٢٠١٤ ُخطط يف عام يف وقف أي تقدم يف مشروع تسبب عدم االستقرار السياسي يف اليمن حىت اآلن وقد
  .اجملتمعيني واملصاحلة لالندماج مشروع إطار يف لكسب العيش للشباب املعرضني للخطر
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 يهدف مشروع أطِلق مؤخراً يف مجهورية إيران اإلسالمية إىل دعم وزارة التعاونيات والعمل والرعاية االجتماعية إلجيادو
 رحتديد وتطوي وسيكون مفتاح النجاح .لألشخاص ذوي اإلعاقة، فضالً عن الشباب والنساء نتجاملفرص للعمل الالئق و

يف سبيل فهم ديناميات  ،واستخدمت اليونيدو .فرص عمل بطريقة فعالة من حيث التكلفة حيتمل أن تتيح القطاعات اليت
واسع النطاق لالقتصاد وسوق العمل وتقييماً  مسحا العمالة تشمل منهجية لتشخيص حالة ،العمالة على الصعيد الوطين

واملنشآت الصغرى والصغرية  النظامية غري املهن األولية من املشروع أن املرحلة نتائج وقد أظهرت .ملواطن القوة والضعف
وينبغي التركيز يف استراتيجية طويلة األجل يف تأمني سبل املعيشة لعدد كبري من العمال؛ اتؤدي يف األجل القصري دوراً رئيسي 

 ،ثر إجراء تقييمات ودراسات مستفيضةإ ،ومتكنت اليونيدو .مقابل أجرالعمل  العيش والعمل على تطوير تحسني ظروفل
السياحة واحلرف اليدوية واملالبس : وهي يف ستة قطاعات فرص عمل حيتمل كثريا أن تتيح اليتقطاعات عدد ال من حصر

    .واألحذية واملنتجات اجللدية واألعمال التجارية الزراعية وتكنولوجيا املعلومات
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  محاية البيئة  -٤
اليت تؤديها األدوار  تعدُّداملركزي لالقتصاد العاملي. وجيسد برنامج منتدى فيينا للطاقة هلذا العام الطاقة هي اجلهاز العصيب "

من الروابط املتبادلة مع املساواة  جزءو للتنمية احلضرية، حمركو حلقة وصل مع أهداف التنمية املستدامة األخرى، فهي .الطاقة
، استهالكها طويل من الدراية واخلربة الفنيتني يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة ختاري بني اجلنسني ومتكني املرأة. ولدى النمسا

  " .إلطالع اآلخرين عليه وهي على استعداد

  مايكل لينهارت، األمني العام للوزارة االحتادية النمساوية للشؤون األوروبية والدولية

 مصادر هور البيئي وتغري املناخ، فإن اليونيدو تدعم استفادة اجلميع منلتدلتأثري ا أكثر تعرضاملا كانت املرأة يف البلدان النامية "
الطاقة وتكنولوجيات  استهالك ، وتشّجع على استخدام التكنولوجيات اليت حتقق كفاءةمعقولة تكلفةب الطاقة النظيفة املوثوقة

   "الطاقة املتجددة.

  ، املدير العام لليونيدويل يونغ

سيؤدي اعتماد خطة التنمية  إذمنظومة األمم املتحدة وكوكب األرض ككل. إىل بالنسبة  عالمة فارقة ٢٠١٥كان عام 
يف أيلول/سبتمرب واتفاق باريس يف الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة  ٢٠٣٠املستدامة لعام 

مستقبل جمتمعاتنا واقتصاداتنا  التأثري البالغ على علية، إىلبشأن تغري املناخ يف كانون األول/ديسمرب، مىت ُنفذا بفا اإلطارية
  مستدام بيئيا. و شامل اجتماعيا اقتصادي منو نح اإلنسانية فرصة لتحقيقمب وكوكبنا،

مع زيادة قدرة  واتفاق باريس خطوة حامسة صوب حتقيق مستقبل أكثر أمانا واستدامة، مما حيد من املخاطر املرتبطة بتغري املناخ
 .يف الوقت نفسهاالحتباس احلراري  زيادة القدرة على التأقلم مع آثاره وختفيض انبعاثات غازاتو شرية على التكيف معه،الب

جهات  مع الدول األعضاء ملساعدهتا يف حتقيق أهداف اتفاق باريس، إضافةً إىل التعاون مععلى حنو مكثف  وستعمل اليونيدو
  ات البيئية يف عمليات اإلنتاج الصناعي يف مجيع أحناء العامل.من غري الدول على تعميم أفضل املمارس

مواجهة حتديات تغري املناخ. إذ يتضمن توجيهات واليونيدو على ثقة من أن االتفاق اجلديد يوفر إطارا شامال ميكنها من خالله 
ن الوسائل الكفيلة بدعم البلدان واضحة بشأن اإلجراءات الالزمة ويضع آليات للحفاظ على الشفافية ورصد الفاعلية، فضال ع

وسيحفز االتفاق اجلديد االبتكار واالستثمار يف حلول الطاقة  النامية يف التنفيذ، مبا يف ذلك املساعدة املالية ونقل التكنولوجيا.
نصب عليها اهتمام واحلد من االنبعاثات، وهي جماالت يمع تغري املناخ النظيفة وتكنولوجياهتا من أجل حتسني القدرة على التأقلم 

  اليونيدو األساسي.

يف  رفع مستويات معيشة العديد من شرائح اجملتمعو وتساعد الصناعة، بوصفها حمركا للنمو االقتصادي، على حتقيق الرخاء
ء هلواا تلوثو ملوارد الطبيعيةا نضوب ويف الوقت نفسه، تتحمل الصناعة تارخييا املسؤولية عن العديد من الدول حول العامل.

الصناعية املستدامة من خالل حتسني األداء البيئي للصناعات القائمة، وتعزيز استحداث واملياه والتربة. وتعزز اليونيدو التنمية 
  صناعات جديدة توفر السلع واخلدمات البيئية.
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وحترص املوارد،  استهالك يفعن طريق تشجيع التنمية الصناعية اليت تتسم بالكفاءة  النمواستدامة وتساعد اليونيدو الصناعة على 
إىل األسواق  والنفاذ من حتسني قدرهتا على املنافسة البلدان وهبذه الطريقة، ستتمكن. محاية البيئة الطبيعية والصحة البشرية على

  . البيئية بصمتها مع احلد، يف الوقت نفسه، من

  
 

  املدن املستدامة
مدن ذكية ومستدامة على السواء. ويصح هذا القول أكثر ما يصح يف حالةاالجتاه احلايل حنو التحضر املتسارع يستلزم تطوير 

البلدان النامية واالقتصادات الناشئة حيث يرتفع النمو احلضري مع االفتقار إىل نظم وبىن حتتية كافية. وتشري التقديرات إىل أن
. ويتيح هذا٢٠٣٠حبلول عام يف املائة  ٦٠ إىلأكثر من نصف البشر يعيشون حاليا يف املدن، وهو رقم من املتوقع أن يرتفع 

الوضع فرصة لليونيدو ملساعدة البلدان على مواجهة حتديات التنمية احلضرية والصناعية من خالل خربهتا يف تعزيز املدن
وآمنة، إىل ضرورة جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع ١١املستدامة. وتدعو خطة التنمية العاملية، يف اهلدف 

الشاملة للجميع تشكل جزءا الو املستدامة وقادرة على الصمود ومستدامة يف حني أن والية املنظمة املتمثلة يف حتقيق التنمية
الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار.و املستدام املتمثل يف إقامة ُبىن حتتية قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع ٩يتجزأ من اهلدف 
حتت عنوان "املدن املستدامة: مراكز لالبتكار وفرص العمل والتصنيع اًمفيد دليالًين/نوفمرب، نشرت اليونيدو ويف تشرين الثا

  أفضل للعيش". ووالتصدي لتغري املناخ"، يتضمن وصفا للمساعدة اليت تقدمها اليونيدو جلعل املدن أنظف 

تصاد التدوير. وهذا أوضح ما يكون يف املراكز احلضريةواملصادر املتجددة وذات الكفاءة يف استهالك الطاقة هي حمرك اق
الكبرية اليت تعتمد على مصادر الطاقة املوثوقة واملستدامة إلدارة اخلدمات األساسية ومواقع اإلنتاج الصناعي. وقد شهدت

ة من السكان يف املناطقيف املائ ٧٤بـماليزيا تقدما كبريا يف التنمية االقتصادية يف السنوات األخرية، حيث يقيم ما يقدر 
احلضرية. ولئن كان ذلك يطرح حتديات من حيث التخطيط احلضري والتنمية، فإنه أيضا يبشر بتحسني مستويات املعيشة، مع
وجود عالقة ال ميكن إنكارها بني التحضر وارتفاع مستويات الدخل. وحيدو اليونيدو األمل يف مراعاة االعتبارات املناخية يف

إلدارة احلضريني يف مدينة مالكا من خالل اعتماد سياسات وطنية وخمططات حوافز وأنشطة بناء قدرات.التخطيط وا
وسيشجع املشروع الذي أطلق مؤخرا استخدام املركبات الكهربائية من خالل تقدمي بيان عملي ملرافق الشحن اليت تعمل

مات، وما إىل ذلك، وسيوضح كيف أن كفاءة استهالك الطاقةبالطاقة الشمسية، والشبكات الذكية وتطبيقات تكنولوجيا املعلو
واستخدام الطاقة املتجددة ميكن أن يطبقا على املباين اإلدارية والتجارية. وستنظَّم جمموعة من األنشطة لتوعية املسؤولني

الصعيد احمللي يف مالكا وعلى الصعيداحلكوميني واملوردين واملستخدمني النهائيني باملنافع والفرص املرتبطة باملدن املستدامة على 
  الوطين. 

والنقل القليل االنبعاث الكربوين الذي حيقق كفاءة استهالك الطاقة هو أيضا موضوع مشروع جديد سيساعد ماليزيا على بلوغ
 خفضأال يؤدي املشروع إىل ومن املفترض. ٢٠٢٠يف املائة من مجيع املركبات تعمل بالكهرباء حبلول عام  ١٠هدف جعل 

انبعاثات غازات االحتباس احلراري فحسب، بل إىل إحداث آثار كبرية على املدى الطويل من حيث الدخل وإجياد فرص العمل
  على السواء يف ماليزيا، فضال عن املنافع البيئية، كخفض تلوث اهلواء والضوضاء، ال سيما يف املدن الكبرية. 
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كبات كهربائية ذات كفاءة يف استهالك الطاقة وقليلة االنبعاث الكربوين ووسائلومن املقرر أيضا أن تطرح جنوب أفريقيا مر
نقل غري آلية يف إطار مبادرات ذلك البلد يف جمال النقل األخضر واملدن اخلضراء. وسيساعد مشروع أطلق خالل السنة يف تعزيز

ياسات وبناء القدرات املؤسسية والتنسيق والتوعية.استخدام املركبات الكهربائية ووسائل النقل غري اآللية من خالل وضع الس
ومن شأن البيانات العملية اليت تنفذ على مستوى البلديات ويف حمميات الصيد املساعدة على نشوء طلب قوي يف السوق على

  املركبات والدراجات الكهربائية وعلى احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري.

مؤخرا يف الصني، يطرح تكنولوجيات قليلة االنبعاث الكربوين يف السلسلة الكاملة لتوريد  ومثة مشروع مماثل، أطلق
املركبات اليت تعمل بآلية توليد احلركة ونقلها بغية حتقيق وفورات كبرية يف الطاقة وخفض االنبعاثات يف صناعة السيارات. 

بنظام آلية توليد احلركة ونقلها وتشمل البطارية الكهربائية  وتكنولوجيات "الطاقة اجلديدة" املتقدمة يف املركبات اليت تعمل
والتكنولوجيات الكهربائية اهلجينة تتمتع مبيزات الكفاءة الكبرية يف استهالك الطاقة وانعدام االنبعاثات من ماسورة العادم. 

فإنه ال يقلل من أثره على البيئة إذا ولئن كان استخدام املركبات املوفِّرة للطاقة يقلل الطلب على استرياد الوقود السائل، 
كان املصدر األساسي للكهرباء هو توليد الطاقة عن طريق حرق الفحم. واملشروع الذي ميوله املركز الصيين الدويل للتبادل 

االقتصادي والتقين وُينفذ بالتعاون مع اجلمعية الصينية ملهندسي السيارات سيتوىل مبدئيا جتربة تكنولوجيات مبتكرة 
  للمركبات اليت تعمل بالطاقة اجلديدة واملتجددة يف شنغهاي ويانشنغ.

   
  الطاقة املستدامة

 .نياالقتصاديوالنمو منذ الثورة الصناعية األوىل، ما فتئت اجملتمعات تعتمد على زيادة إمدادات الطاقة لتلبية احتياجاهتا من التنمية 
وتثبت األدلة أن بلوغ مستقبل  يف طريقة إنتاج الطاقة واستهالكها. بعمق لنظرإعادة التحديات العاملية الراهنة ل التصدي تطلبيو

جمال يف  هذا النوعإحداث حتول من ويتطلب . وذات تكلفة معقولة موثوقة وسليمة بيئيا مستدام يستلزم أن تكون نظم الطاقة
  .واجلرأة يف العمل االلتزام الطاقة

 حتريك ، وستواصلاالحتباس احلراري ستهالك العاملي للطاقة وانبعاثات غازاتوالصناعة مسؤولة اليوم عن أكثر من ثلث اال
ويف الوقت نفسه، سيظل التغيري . الطلب العاملي على الطاقة خالل العقود القادمة، ال سيما يف االقتصادات النامية والناشئة

، وهو ما يزيد من حتمية ٢٠١٥عامل ما بعد عام احملرك الرئيسي للحد من الفقر وتكوين الثروة يف  اهليكلي من خالل التصنيع
   .للجميع الشاملنياملستدامني واالقتصاديني والتنمية  النمو

  
  إنتاجية أغراض استخدام الطاقة املتجددة يف

 ٩تركز اليونيدو، كجزء ال يتجزأ من واليتها املتمثلة يف دعم أهداف التنمية املستدامة املتصلة بالصناعة، وال سيما اهلدف 
األنشطة  ولتدعيم. ، على تعزيز الطاقة النظيفة املتجددة لألغراض اإلنتاجية والتطبيقات الصناعية يف البلدان النامية٧واهلدف 

داخل الشبكة وخارجها، تعزز استراتيجية  الصغرية واملتوسطة يف املناطق الريفية للمنشآت اإلنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية
مثل حمطات  واملربهن على فعاليتها القائمة على التكنولوجيات القابلة للتطبيق الصغرى اقة املتجددة الشبكاتاليونيدو يف جمال الط
   والكتلة األحيائية والطاقة الشمسية والرياح. الصغرية الطاقة الكهرمائية
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  النظيفة يف األرياف الشبكات الصغرى وغريها من حلول الطاقة
 ستهدفي ليونيدول مشروع ت نتائج ممتازة يفققحتوقد . غامبيا صغرية حاليا ولكنها تنمو بسرعة سوق نظم الطاقة املتجددة يف

إنتاجية يف  أغراض يفالطاقة املتجددة استخدام بكات الصغرى القائمة على بيئة سوقية حتفز االستثمارات يف جمال الش هتيئة
ومشلت عناصر التدريب  .يف شباط/فربايرمرفق البيئة العاملية ملدة أجراه وفقا لتقييم مستقل ملنتصف ا، املناطق الريفية يف ذلك البلد

خرباء  وقدم. خبريا من خرباء الطاقة املتجددة ٣٠يف املشروع دورة لتدريب املدربني فضال عن دورة تدريبية متخصصة لعدد بلغ 
 دورة أخرى ملديري منشآت ومهندسني،كهرباء، بالتعاون مع مركز التدريب التابع للشركة الوطنية للمياه وال ،ودوليون وطنيون
 عنصر تعميم املنظور اجلنساين. وجتاوز يف إطار مشروع رابطة نساء مبولوامرأة تدريبا على الطاقة املتجددة يف  ٥٢تلقت  كما

   املشروع التوقعات من حيث الكهرباء املولدة واألهداف األخرى.

ويشكل استهالك الطاقة من املصادر  فيها، . واستهالك الطاقة منخفضمن الفقر املدقع الطبيعية،غناها باملوارد  رغم ،تشاد وتعاين
توليد الطاقة يف  االعتماد على الوقود األحفوري ويؤدي .يف املائة من إمجايل استهالك الطاقة ٩٠ما يصل إىل  التقليدية كاحلطب

ولدى تشاد موارد طاقة متجددة ضخمة توفر بديال نظيفا  .ياالحتباس احلرار يف انبعاثات غازات نسيب ارتفاعإىل الكهربائية 
االحتباس  ص انبعاثات غازاتيتكاليف التشغيل والصيانة، وتقل مع خفض، توليد الكهرباءستخدام الوقود األحفوري يف ال

خاص للمناطق الريفية  والطاقة املتجددة مالئمة بشكل. لتقلباهتا أسواق النفط الدولية والتعرض االعتماد على وتقليل ،احلراري
شبكات، حيث ميكن أن توفر أقل خيارات إمدادات الطاقة تكلفةً إلدرار الدخل وممارسة األنشطة  تفتقر إىل النائية اليت
  االقتصادية.- االجتماعية

اقد الطهي يستهدف االستعاضة عن موومشروع ميوله مرفق البيئة العاملية  يف واصلت اليونيدو، خالل السنة، إحراز تقدم جيدو
حيث تستهلك  ،كفاءةهذه الحتقق  من النماذج اليت ١ ٥٠٠يف تشاد بعدد يبلغ الطاقة  استهالكيف الكفاءة  العدميةالتقليدية 

 ١٢ ١٦٢ مبقدار . واهلدف من ذلك هو احلد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربونيف املائة ٨٠و ٥٠ بني بنسبة أقل تتراوح طباحل
رحت مواقد الطهي اجلديدة يف صناعتني من . وقد طُاالحتباس احلراري زات الدخان وانبعاثات غازاتطنا سنويا مع خفض تركي

وهو من أعمال املرأة  وأرغي)، ات(بيلي بيلي وكوتش الذرة البيضاء جعةصنع  صناعات جتهيز األغذية الزراعية التقليدية مها:
وأدى مشروع أجنز مؤخرا يستهدف تعزيز التكنولوجيات ذات . لمن أعمال الرجالذي يعترب  ،وشواء اللحم (تشيليه) عادةً،

كثر ألوقت الوزيادة الدخل وتوفري  ةيالصحاحلالة اجلعة يف بوركينا فاسو إىل حتسني  صنع الطاقة يف قطاع استهالك الكفاءة يف
الطاقة  استهالك كفاءة يف وحالت االستعاضة عن مواقد الطهي التقليدية بنماذج ذات. اجلعة صنع عاملة يف جمال ١ ٠٠٠من 

لصانعي اجلعة على تقوية التماسك  االحتاد الوطين ويعمل للدخان السام وكان هلا أثر مباشر على البيئة. النساء دون تعرض
سيضمن نظام ائتمانات بالغة الصغر على مستوى اجملتمع  كما االجتماعي والتعاون والتمكني والقوة التفاوضية لدى املستفيدين،

  .ائتمانات حصول املستفيدين علىإمكانية عدم مشكلة لي استدامة املشروع ومعاجلة احمل
  

  حمطات الطاقة الكهرمائية الصغرية
، ٢٠١٣التقرير املتعلق بتطوير حمطات الطاقة الكهرمائية الصغرية لعام وهو  رئيسي لليونيدو، منشور بعد النجاح يف إطالق

وستكون  ؛التقرير من التايلللعدد  الوطنية مع شركاء من الصناعة يف إطار التحضريأنشأت املنظمة شبكة من مراكز التنسيق 
 مرفق البيئة العاملية.اقتراحات الشبكة أيضا مرجعا يف تصميم مشاريع حمطات الطاقة الكهرمائية الصغرية وإعدادها، مبا يف ذلك 
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حمطات الطاقة  تطويرلإلسراع ب ثمرين األدوات الالزمةوستوفر الطبعة الثانية من التقرير للممارسني وصناع القرار واملست
 ومثة مرجع. االستثمار ودراسات احلاالت املفصلةو للسياسات املتعمقوالتحليل  الكهرمائية الصغرية، مبا يف ذلك البيانات احملدثة

الكهرمائية الصغرية  الطاقة حملطات الدويل او) بالتعاون مع مركز هاجنwww.smallhydroworld.org( املنصة املعرفية آخر هو قيِّم
  ).٢٠١٤التقرير السنوي لعام بالصني (انظر 

ويف إطار مبادرة تعاونية مع املركز، سُيعار ثالثة خمتصني يف جمال حمطات الطاقة الكهرمائية الصغرية إىل اليونيدو ملدة تبلغ ستة 
يم املوارد، وإجراء دراسة جدوى ووضع خطط استثمار املساعدة يف جماالت تقياملقررة األنشطة املشتركة  ومن ضمن. أشهر

من املسؤولية  أبانت عن درجة عالية اليت -هي إثيوبيا وبريو وقريغيزستان وميامنار ونيجرييا- للتمويل املشترك يف مخسة بلدان 
 دعم كان هناكو، ي التدريبلتلق االستعدادأبدى خرباؤها ، وطات الطاقة الكهرمائية الصغريةحملموارد اتضح أن لديها الوطنية، و

 إطار ويف .يف نظام حمطات الطاقة الكهرمائية الصغريةاملباشرة وغري املباشرة الستخدامات اإلنتاجية ل وإمكانيةٌ احمللية اجمتمعاهت من
ء استخدام بد مشروع يرمي إىل يف إطار وغريه من املؤسسات الصينية، قدمت اليونيدو دورة تدريبية يف زامبيا ركزاملشراكة مع 
كمصدر متجدد للطاقة لالستخدامات اإلنتاجية، ال سيما يف املناطق الريفية.  الصغرية حملطات الطاقة الكهرمائية صغرى شبكات

 وستجري اليونيدو دراسة جدوى حملطات الطاقة الكهرمائية الصغرية املمكن إقامتها استنادا إىل النتائج اإلجيابية ملشروع مماثل يف
  يف مشال ذلك البلد.  نغاندو شيوا

اليونيدو واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ووزارة  وتنفذه وقد شهد آذار/مارس إطالق مشروع ميوله مرفق البيئة العاملية
يف قطاع  توسطةاملبيساو لتشجيع االستثمار يف مشاريع تكنولوجيات الطاقة املتجددة الصغرية و-الطاقة والصناعة يف غينيا

يف أثناء حلقة عمل ُعقدت على مدار أربعة أيام يف بيساو عن شبكات الطاقة  إطالق املشروع وقد أعلن عن. البلدب ءالكهربا
 تكلفة توليد الكهرباء إن، فباهظة تكلفةب الديزلالكهرباء بواسطة بيساو على توليد -اعتماد غينيا ونظرا إىل. املتجددة الصغرى
نسبة  بانتظام يف غرب أفريقيا، وال يتخطى عدد من حيصلون على الكهرباء واألسعار ليفهي من أعلى التكا وأسعار االستهالك
واستخدام وسيلة غري موثوقة ومكلفة لإلمداد بالطاقة يعين استمرار اخنفاض اإلنتاجية والقدرة التنافسية . ضئيلة من السكان

طة طاقة من خالل مشروع ثان لتطوير قدرات حموسيجري التصدي هلذه التحديات . للصناعة القائمة على الزراعة أساسا
ميغاواط يف سالثينو، بتمويل من صندوق الطاقة املستدامة من أجل أفريقيا، وهو صندوق متعدد  ٢٠كهرمائية تقدر قدرهتا بـ

املشروع  لوسيقل .ويستضيفه مصرف التنمية األفريقي، والواليات املتحدة املاحنني متوله حكومات الدامنرك واململكة املتحدة
يساعد قطاع الكهرباء يف ذلك البلد يف املضي حنو سو باهظة تكلفةب الديزلالكهرباء بواسطة بيساو على توليد - اعتماد غينيا

   استخدام أمناط أكثر استدامة.
   

  الطاقة الكهرمائية الصغرية يف نيجرييا
مخة للكامريون هي إحدى أمجل املناطق يف نيجرييا، لكنها هضبة مامبيال اخلالبة الواقعة يف والية ترابا الشمالية الشرقية املتا

يف الوقت نفسه إحدى أقل املناطق منوا فيها، حيث تعاين من الفقر والبطالة نتيجة للرتاعات الدائرة على األراضي 
طقة منذ حنو عشرمعظمهم من العودة إىل املن متكَّنواالضطرابات األهلية، مما يضطر اآلالف إىل مغادرة ذلك البلد. وعندما 

سنوات، اختذت اليونيدو، جنبا إىل جنب مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة األغذية والزراعة وجهات 
أخرى، خطوات للحيلولة دون تكرار الرتاعات اإلثنية وإجياد بيئة متكينية للمجتمعات احمللية. وإحدى املصانع الرئيسية يف 
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مزارع متعاقد من صغار املالك. وقد  ٦ ٠٠٠ نيجرييا احملدودة للمشروبات يف كاكارا وتضم املنطقة هي شركة مامبيال
أدت التكاليف الضخمة لتشغيل مولدات الديزل واملراجل اليت تعمل بالوقود اخلشيب املستخدمة يف جتفيف الشاي إىل 

ة والية ترابا وبتمويل من مفوضية ت من فرص العمل. وقبل عامني، وبدعم من حكومدَّاستبعاد أي فرصة للتوسع وح
األمم املتحدة لشؤون الالجئني، أقامت اليونيدو ومركز هاجناو الدويل حملطات الطاقة الكهرمائية الصغرية حمطة من هذا 

كيلوواط توفر إمدادات كهرباء نظيفة لكل من مصنع الشاي واجملتمعات احمللية. ومل تقتصر ٤٠٠النوع بقدرة تشغيلية تبلغ 
طة، اليت افتتحت يف آب/أغسطس، على مساعدة مصنع الشاي يف تنويع إنتاجه وحتقيق ربح للمرة األوىل منذ عقدين احمل

تقريبا، بل خفضت انبعاثات غازات االحتباس احلراري من خالل التحول من وقود الديزل والوقود اخلشيب إىل الطاقة 
  الكهرمائية املتجددة.

 
  

مشروعا جديدا مدته مخس سنوات ملساعدة الصني يف خفض األثر البيئي حملطات الطاقة  وخالل السنة، أطلقت اليونيدو
 االحتباس احلراري واهلدف من ذلك هو احلد من انبعاثات غازات. التنافسية قدرهتا مع تعزيزلديها الكهرمائية الصغرية 

صغرية املوجودة بالفعل وجعلها أكثر مراعاة للبيئة حمطات الطاقة الكهرمائية ال تطوير واالعتماد على الوقود األحفوري عن طريق
  .إدارهتا وحتسني

  
  الغاز األحيائي

الزراعية أو  النفايات وباستخدام. نتج عن حتلل مواد النفايات العضوية يف غياب األوكسجنيي الغاز األحيائي خليط من الغازات
يغدو  -فضالت الطعام اخلضراء أو النفايات أو سماد الطبيعيالأو  اجملاري املصانع أومواد - املتاحة على نطاق واسع احلضرية 

وميكن توظيفه يف مجيع أحناء . النفايات تصريف يعاجل أيضا مشكلةوالكربوين للوقود األحفوري االنبعاث  قليل ذلك الغاز بديال
ع استخدام الغاز ضي القريب، توّسويف املا. العامل يف االستخدامات اإلنتاجية والتطبيقات الصناعية، فضال عن تطبيقات التنقل

  الكهرباء يف جمموعة متنوعة من الصناعات.و التدفئةاإلمداد باألحيائي يف اجملال الصناعي توسعا كبريا، وبات اآلن يسهم يف 

 تلفخميهدف إىل حتويل  يف أوروغواي جار حالياللغاز األحيائي  ة هو اجملال الذي يركز عليه مشروعوحتويل النفايات إىل طاق
واملشروع املمول . الزراعي إىل طاقة وغريها من املنتجات الثانوية-النفايات املتولدة من سالسل اإلنتاج الزراعي والصناعي أنواع

يف حلقة عمل عقدت يف مقر اليونيدو يف حزيران/يونيه بشأن تسخري الغاز األحيائي  واملطروح من مرفق البيئة العاملية
سيساعد يف تعزيز إطار السياسة العامة للتكنولوجيات املنخفضة  لتطبيقات الصناعية والتنقليةلالستخدامات اإلنتاجية وا

فضال عن تعزيز نخفضة االنبعاثات، املمعاجلة النفايات تكنولوجيات االنبعاثات، وتشجيع بدائل حتويل النفايات إىل طاقة، و
ونتج عن . نخفضة االنبعاثات يف القطاعات ذات األولويةاملة لنفايات وتكنولوجيات املعاجلاستدامة تصريف ا جمالالقدرات يف 

، عقد حلقة عمل دولية يف مونتيفيديو ٢٠١٥حلقة عمل فيينا، اليت عقدت يف الفترة السابقة على عقد منتدى فيينا للطاقة لعام 
لة لبلدان أخرى منها األرجنتني عقد حلقات عمل مماث أيضا يف تشرين األول/أكتوبر كان موضوعها الغاز األحيائي، ومن املقرر

يف شيلي  االحتباس احلراري اتيهدف إىل خفض انبعاثات غاز ٢٠١٤وأطلقت اليونيدو مشروعا يف أواخر عام . والربازيل
تكنولوجيات طاقة الغاز األحيائي يف صناعات زراعية خمتارة، وال سيما صناعة األلبان يف منطقيت لوس الغوس ب األخذ بدعم

تطبيقات الغاز األحيائي للصناعة الزراعية الربازيلية يف احلد من انبعاثات  بشأن وسيساعد مشروع اعتمد حديثا .ولوس ريوس
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الغاز األحيائي وغريه من حلول  باستخدام واالعتماد على الوقود األحفوري من خالل تعزيز التنقل االحتباس احلراري غازات
 بشأن السلسلة الوطنية لتوريد تكنولوجيا الغاز األحيائي. ويف مشروع أجنز حديثاوعن طريق تعزيز  اإلنتاجية، لألغراض الطاقة

يغطي مولد  املتعلق باجملمعات الصناعية اإليكولوجية والتكافل الصناعي أدناه)، القسم يف السنغال (انظر واملذابح صناعة اللحوم
  .املذابحتهلكة يف جزءا كبريا من الكهرباء املس عمل بالغاز األحيائيي كهربائي حراري

املؤمتر الدويل للطاقة املتجددة الذي ُعِقد يف كيب  ملتقى، على هامش ويف تشرين األول/أكتوبر، شاركت اليونيدو يف تنظيم
اليونيدو شاركت  ونوقش يف ملتقى ثان على هامش املؤمتر ؛، عن تطبيقات الغاز األحيائي يف جنوب أفريقياتاون جبنوب أفريقيا

   سألة املراكز اإلقليمية املعنية بالطاقة املستدامة.م يف تنظيمه
    

  الطاقة الشمسية
في إطار عمل اليونيدو يف دعم التنمية فا يف البلدان النامية. هأثبتت كهربة الريف باستخدام التكنولوجيا الفولطاضوئية جناح

قة لالستخدامات اإلنتاجية، وتشارك يف أنشطة احلصول على الطاإمكانية مة املنظ تعزز، للجميع الشاملةواملستدامة ة يالصناع
بيساو وكابو فريدي  -الطاقة الشمسية الفولطاضوئية يف بلدان مثل أوغندا ومجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا والسودان وغينيا 

  وكوت ديفوار ومصر وملديف ونيجرييا واهلند.

 مخس قرى يف مقاطعة تشيكواالكواال مبوزامبيق، وهي بلد وقد ُسخرت الطاقة الشمسية بنجاح لتوفري مياه الشرب والري يف
قضاء ساعات  مضطرين إىل وخباصة النساء والفتيات، ،مل يعد سكان القرىو ).٣بتغري املناخ (انظر الفصل  بشدة معرض للتأثر

 يف إطار تها اليونيدوبالطاقة الشمسية، اليت صممتها وركبالعاملة نظم الضخ بفضل من وقت عملهم اإلنتاجي يف جلب املياه 
  .تغري املناخ يف موزامبيق املنظور البيئي والقدرة على التأقلم مع مراعاة برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بتعميم

احلصول على الطاقة إمكانية وتؤدي اليونيدو دورا رئيسيا يف الربنامج اجلديد املشترك بني الوكاالت يف السودان من أجل تعزيز 
مدرسة وعيادة صحية ومركز نسائي  ٧٠فة يف منطقة دارفور من خالل توفري نظم الطاقة الشمسية الفولطاضوئية يف النظي

آالف  منهيستفيد س، بينما استفادة مباشرة من املشروع العائدة من األسر ٧٠ ٠٠٠ ستفيدستو .وغريها من املرافق اجملتمعية
الذي يقوده برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف  ،يتمثل دور املنظمة يف املشروعوس .استفادة غري مباشرةنائية  قرى اآلخرين يف

  . وضع برامج تدريب مهين وإدارهتا من أجل بناء القدرات يف جمال تركيب نظم الطاقة الشمسية وتشغيلها وصيانتها

وع من مشاريع اليونيدو أجنز يف عام مشربالصني، يف إطار لتعزيز الطاقة الشمسية ونقلها يف الجناو  الدويل ركزاملوأنشئ 
الشمسية اليت استحدثت يف املركز اعترافا دوليا مع تركيز متزايد على التعاون  الطاقة منتجاتو تكنولوجيات . وقد نالت٢٠٠٩

الطاقة  بوصفه مرجعا عامليا رائدا يف جمال تطوير تكنولوجيا ومن أجل تدعيم موقف املركز .الدويل ونقل التكنولوجيا واملعارف
وستشمل املرحلة الثانية تقييما للمركز، . الشمسية ونقلها، تعكف حكومة الصني واليونيدو على تنفيذ مرحلة ثانية من املشروع

  . رطة طريق للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف ميدان تكنولوجيا الطاقة الشمسيةفضال عن خا

املستدامة ة ي آذار/مارس مصر يف سعيها إىل حتقيق التنمية الصناعدوالر أطلق يف نيمالي ٦,٥وسيساعد مشروع جديد قيمته 
. من خالل جعل اقتصاد ذلك البلد أكثر مراعاةً للبيئة وتلبية الطلب املتزايد على الطاقة يف القطاع الصناعيللجميع الشاملة و

ية ومكوناهتا اليت تتوافق مع معايري وسريكز مشروع اليونيدو على تطوير القدرات احمللية على تصنيع منتجات الطاقة الشمس
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يسمح ملصر بأداء دور رائد يف صناعة الطاقة سذب استثمارات كبرية من القطاع اخلاص، مما جي ومن املتوقع أن. اجلودة الدولية
اقة ويف إطار مشروع يف بنغالديش، تساعد اليونيدو منشآت املرافق الصغرى للط. الشمسية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا

واملشروع الذي يعترب مبادرة للتعاون فيما بني . الشمسية على تعزيز قدراهتا التقنية واملؤسسية بغية توفري الطاقة يف املناطق الريفية
 املعارفالتكنولوجيا وبلدان اجلنوب واملمول من خالل مركز اليونيدو اخلاص بالتعاون الصناعي بني بلدان اجلنوب، يشمل نقل 

كوت ديفوار فائدة ل جيري إعدادهالشمسية للجميع" وبالطاقة "اإلضاءة  اسم وميثل مشروع أطلق عليه. نغالديشبني اهلند وب
قتصادية الدولية اليت تتخذ من فيينا مقرا هلا ومؤسسة عامل الطاقة، بتمويل من صندوق وغانا شراكة مع منظمة العالقات اال

  األوبك للتنمية الدولية.
    

  قة يف الصناعةاستهالك الطا كفاءة
استهالك الطاقة مبزيد من الكفاءة من خالل إتاحة أفضل املمارسات  على اليونيدو ملتزمة مبساعدة الصناعات

 التصدي لإلسراع بتحقيق النمو االقتصادي، وحتسني القدرة التنافسية، وإجياد فرص العمل، مع والتكنولوجيات التشغيلية
استهالك الطاقة بالنسبة للمنشآت الصغرية  خ. وتويل املنظمة أمهية خاصة ملتطلبات كفاءةاجلسيم املتمثل يف تغري املنا للتحدي

االقتصادية، وال سيما يف البلدان النامية واالقتصادات السريعة النمو. - واملتوسطة، اليت متثل العمود الفقري للتنمية االجتماعية
ليونيدو على السياسات واملعايري، وبناء القدرات، والتوعية، وتقدمي يف الصناعة التابع ل ويركز برنامج كفاءة استهالك الطاقة

تطبيق نظم إدارة الطاقة، استنادا إىل معيار إدارة الطاقة ( أيسو  بيانات عملية للتكنولوجيات اجلديدة. ويشجع أيضا على
أخرى  مشاريع وى األمثل. وتركّز) الذي وضعته املنظمة الدولية للتوحيد القياسي والوصول بنظام الطاقة إىل املست٥٠٠٠١

والقليلة  استهالك الطاقة الشديدة االستهالك للطاقة ومركبات النقل ذات الكفاءة يف على حتسني كفاءة املعدات الصناعية
  االنبعاث الكربوين والبنية التحتية ذات الصلة. 

طاقة وحتسينات تقنية مبا يف النظم إدارة ب األخذ طريقعن  الطاقة ئها يف جمالوتتلقى كولومبيا املساعدة من اليونيدو لتعزيز أدا
ويف إطار مشروع جديد من مشاريع مرفق البيئة العاملية . احملركات والبخار واملضخات إىل املستوى األمثل بنظم ذلك الوصول

طوي املشروع على بناء وسين. أطلق يف هناية السنة، ستتمكن كولومبيا من توفري الطاقة وجعل صناعاهتا أكثر رحبية وتنافسية
الطاقة، بتجميع كادر من خرباء إدارة الطاقة من القطاعني العام  استهالك قدرات املؤسسات الوطنية العتماد تدابري الكفاءة يف

إىل املستوى األمثل، ووضع خطة متويل لتنفيذ  بالنظم والوصول تقييم كفاءة استهالك الطاقة واخلاص، وتعزيز القدرات يف جمال
  . الطاقة استهالك بري الكفاءة يفتدا

وعلى الرغم من التنوع السريع يف اقتصاد جنوب أفريقيا، فال يزال متمحورا إىل حد كبري حول العمليات الكبرية الشديدة 
كومة املعادن األولية. وتدعم اليونيدو اجلهود اليت تبذهلا احل القائمة على مثل التصنيع والتعدين والصناعات ،االستهالك للطاقة

من أجل التغلب على النقص يف الطاقة واألسعار املتزايدة اليت تعوق منو الربح احمللي اإلمجايل يف ذلك البلد من خالل وضع 
واألخذ بنظم إدارة الطاقة وتعزيزها، وبناء القدرات وتطوير قدرات  استهالك الطاقة يف الصناعة، أطر لسياسات كفاءة

  اخلرباء والتوعية. 

الشرائية. حيث يتسم االقتصاد بالتنوع بطبيعته، ويشمل الزراعة  القوة لرابع أكرب اقتصاد يف العامل من حيث تعاُدواهلند هي 
وتساهم املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة مبا يقرب . من اخلدماتوجمموعة  احلديثة والتقليدية وطائفة واسعة من الصناعات
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ومثة مشروع حيرز تقدما . مليون نسمة ٦٩أكثر من  وتشّغل يف املائة من الصادرات، ٤٠يف املائة من الناتج الصناعي، و ٤٥من 
الطاقة وتعزيز استخدام تكنولوجيات  استهالك سبل حتقيق كفاءةب مؤاتية لألخذ وتعزيز بيئة سوقية لتهيئة جيدا هو مشروع

. االستهالك للطاقة يف اهلند ةمتوسطة شديدو صغريةو صغرى ملنشآت اخمتارجتّمعا  ١٢يف  اتالطاقة املتجددة يف تطبيقات العملي
اليونيدو مشاريع بيان عملي ختص معلومات الطاقة  ووضعت وقد قُدم مقترحان للمساعدة يف تعديل التكنولوجيات املوجودة.

على أساس  متقيي وقد أجري. الطاقة استهالك ثالثة مشاريع أخرى ختص الطاقة املتجددة وكفاءة وتعمل على وضع وحتليالهتا
ويف إطار مشروع منفصل،  .أفضل املمارسات التشغيلية وضع من أجل جتمعات ١٠لطاقة يف ا استهالككفاءة دى مل أخذ عّينات

على مشروع سيساعد املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة على اعتماد تعمل اليونيدو جنبا إىل جنب مع حكومة اهلند 
صندوق متجدد لكفالة ومتويل الطاقة، وإنشاء  استهالك هلدف من ذلك هو تعزيز كفاءةوا. ممارسات تشغيلية أكثر استدامة

 جتمعات شديدة االستهالك ١٠ قدرات وسينطوي املشروع على بناء الطاقة وتذليل أي صعاب. استهالك تكرار تدابري كفاءة
  .آليات مالية مستدامة وفعالة ، وإنشاءكل جتمع للطاقة، وتقدمي بيانات عملية خلفض استهالك الطاقة على مستوى

الطاقة يف فييت نام عن  استهالك وقد ساعد مشروع من مشاريع مرفق البيئة العاملية، أجنز خالل السنة، يف تعزيز مفهوم كفاءة
تعلق امل القياسي لتوحيدلمصنعا معيار املنظمة الدولية  ٦٢وقد اعتمد . إىل املستوى األمثل بالنظم طريق إدارة الطاقة والوصول

 وطنيني خرباء بإدارة الطاقة، حيث وضعت تلك املصانع خططا يف جمال الطاقة وأجنزت مشاريع لتحسني التشغيل مبساعدة من
 ١٣٩أدى  للنظم تقييما ١٥٠وأجرت اليونيدو  .٥٠٠٠١ يسوأ مصنعا من تلك املصانع على شهادة ١٥وحصل  مدربني.

الل واستطاعت املنظمة توعية اجلمهور بضرورة إدارة الطاقة من خ .األمثلإىل املستوى  بالنظم تقييما منها إىل الوصول
أيسو  معيار استراتيجية اتصاالت دينامية طوال مدة املشروع البالغة مخس سنوات، وهو ما كانت مثرته أربعة برامج تلفزيونية عن

لدى فييت نام اآلن كادر من أصبح يدو، التدريب املكثف الذي قدمته اليون وبفضل .فيديو ومقطعي دراسة حالة ١٥و ٥٠٠٠١
 مزيد من إىل املستوى األمثل، وميكن للبلد أن يتطلع إىل بالنظم اخلرباء املعتمدين يف خمتلف جوانب إدارة الطاقة والوصول

تركز بصفة مبادرة جديدة يف فييت نام  اختاذ وقد أدى االهتمام القوي باملشروع إىل .يف املستقبل الطاقة استهالككفاءة يف ال
االحتباس احلراري من خالل  ويهدف املشروع إىل خفض استهالك الطاقة وانبعاثات غازاتخاصة على املراجل الصناعية. 

الطاقة واعتماد أفضل املمارسات التشغيلية يف الصناعة، حيث ستساعد  استهالك اليت حتقق كفاءةالتحول إىل استخدام املراجل 
حىت اآلن هو وضع هنج حمدد اهلدف  ينقصوما  القطاعات الصناعية الفرعية يف ذلك البلد.يف  تية هلااليونيدو على هتيئة بيئة موا

وسييسر . الطاقة، وهو أمر يؤدي إىل ضياع فرص حتقيق الوفورات استهالك جياد سوق فييتنامية للمراجل اليت حتقق الكفاءة يفإل
وسيحقق  الطاقة؛ استهالك ذات الكفاءة يف الصناعيةاملراجل سوق  يف املشروع تطوير كل من جانيب االستخدام النهائي والعرض

 استخدام املراجل ذات الكفاءة يف فرض لمراجل بغيةل التوحيد القياسينظام ذلك عن طريق حتسني السياسات واللوائح املتعلقة ب
ها النهائيني، واخلرباء االستشاريني يف عي املراجل احملليني، ومشغليها، ومستخدميالطاقة، فضال عن بناء قدرات مصّن استهالك

  . من اجلهات اجمال الطاقة، واجلهات اليت تقدم خدمات الطاقة وغريه

ويف كانون الثاين/يناير، وقعت اليونيدو واجمللس األعلى للطاقة يف ديب مذكرة تفاهم بشأن األنشطة املشتركة الرامية إىل تعزيز 
يف اإلمارات العربية املتحدة، فضال عن بلدان أخرى يف املنطقة ال الطاقة املستدامة يف جموالتكنولوجيات واحللول  سياساتال

ة يعلى تبادل املعارف والتكنولوجيا فيما بني بلدان اجلنوب، وهو ما من شأنه أن يؤدي إىل التنمية الصناع تفاقاالركز يو .العربية
  . للجميع الشاملةواملستدامة 
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  املناخالسياسات والشبكات املعنية ب
على التكنولوجيات القليلة االنبعاث الكربوين والقضايا اجلامعة،  للسياسات والشبكات املعنية باملناخ تركز الشعبة اجلديدة

، املبتكرةوتستجيب لزيادة الطلب على الشراكات . للمنظور اجلنساين املراعية العاملية، والسياسات املناخية واملنصات والشبكات
الشعبة  وتبوِّئ .الرامية إىل التصدي للتحدِّيات املتعلقة بالطاقة واملناخ والتنمية يف آن واحد املتعدِّدة املستوياتة واملتكاملواحللول 
موقعا استراتيجيا يف احملافل العاملية املعنية بالطاقة وتغري املناخ، وتتوىل تنسيق الربامج العاملية واإلقليمية املتعلقة  اليونيدو

  قليلة االنبعاث الكربوين.الالشبكات بالتكنولوجيات و

  والقضايا اجلامعة  التكنولوجيات القليلة االنبعاث الكربوين
 يف آن واحد االنبعاث الكربوين وغريه من االنبعاثات بوصفها حلوال حمتملة للتصدي القليلة برزت تكنولوجيات الطاقة النظيفة

املتقدمة اليت  املبتكرةوتشمل طائفة من التكنولوجيات . تدام يف البلدان الناميةالطاقة والتصنيع غري املس وفقر لتحديات تغري املناخ
 استهالك تعزز الطاقة واملوارد املتجددة وكفاءة فحسب، بل االحتباس احلراري ال تسهم اسهاما كبريا يف خفض انبعاثات غازات

اث الكربوين وغريه من االنبعاثات آلية شاملة لنقل االنبع القليلة ويوفر برنامج تكنولوجيات الطاقة النظيفة. أيضا الطاقة
 املناسبة يف جمال شاريعاملاالقتصادية، وحتديد - االجتماعية- جات التقنيةالتكنولوجيا بناء على ثالث لبنات هي: تقييم االحتيا

ملي، والشراكات بني القطاعني االنبعاث الكربوين وغريه من االنبعاثات، ومشاريع البيان الع القليلة تكنولوجيات الطاقة النظيفة
ويساعد هذا النهج القائم على . ومناذج األعمال التجارية اجلديدة لتكنولوجياتل زيادة البيانات العملية العام واخلاص الرامية إىل

يفية غري تتوافر هلا مقومات االستمرار، ال سيما يف املناطق الرفرص عمل  لبنات ثالث يف إقامة مشاريع جتارية صغرية وإجياد
  .املرتبطة بالشبكات الوطنية

  
  أفريقيا التكنولوجيا اليابانية املقدمة إىل

 القليلة االنبعاث الكربوين وغريه من االنبعاثات يف إثيوبيا وكينيا تساعد حكومة اليابان على تعزيز تكنولوجيات الطاقة
نتاجية يف الصناعة عن طريق تعزيز القدرات احمللية. لتعزيز إمكانية احلصول على الطاقة لالستخدامات اإلنتاجية وحتسني اإل

لطاقة القليلة االنبعاث الكربوين اليابانية املبتكرة لتكنولوجيات ال ماليني دوالر على ٨,٢ويركز الربنامج الذي تبلغ ميزانيته 
يف أفريقيا. وتنطوي إحدى وحتويل النفايات إىل طاقة  كالطاقة الكهرمائية الصغرى والطاقة الشمسية وغريه من االنبعاثات
 .مبستوى سطح مياه بالغ االخنفاض أو بدون سد األخذ بتكنولوجيا الطاقة الكهرمائية الصغرى التكنولوجيات على

بالغ االخنفاض أن تولدمبستوى سطح مياه  الطاقة الكهرمائية الصغرى لنظم الطاقة الكهرمائية التقليدية، ميكننظم  الفوخب
حل رفيق بالبيئة ال يتطلب  . وهيواجملاري ها يف قنوات الري الزراعي، فضال عن قنوات مياه الشربالكهرباء عند تركيب

أعماال هندسية مكثفة أو صيانة باهظة التكلفة، مما جيعلها مناسبة لتوليد الكهرباء يف املناطق غري املوصلة بالشبكة. وحىت 
تشغيلهما يف فينتايل بإثيوبيا ومويا بكينيا. وعقدت يف كينيا كيلوواط وبدء  ١٠نظامني بقدرة  اآلن، جرى بنجاح تركيب

من اخلرباء ومقرري السياسات من إثيوبيا  ١٩حلقات عمل لبناء قدرات اجملتمعات احمللية وكذلك يف اليابان لعدد بلغ 
عزز املشروع، الذيسيو ويساعد املشروع أيضا يف صياغة سياسات لرصد تقدمي خدمات الطاقة يف املناطق الريفية. .وكينيا

القليلة االنبعاث الكربوين  هنج السياسة القائم على السوق من أجل نشر تكنولوجيات الطاقة النظيفة بلغ اآلن عامه الثاين،
  أيضا روابط مع آلية منح االئتمان املشتركة باليابان. وسيقيم وغريه من االنبعاثات وزيادة االستثمارات.
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الترابط والتفاعل بني  ة ألوجهالشامل من أجل الدراسة  وكاالت األمم املتحدة اليت أطلقت مشروعاوكانت اليونيدو من بني أوىل
، وهو مشروع "مترابطة من أجل االستدامة حلول"مشروع إطالق وشهد آذار/مارس . الطاقة واملياه والغذاء والنظم اإليكولوجية

املشروع املشترك بني هذا ويهدف . اإليكولوجية النظم اه والغذاء وأمنيرمي إىل الوقوف على حلول متكاملة لقضايا الطاقة واملي
 حتقيق األهدافالتوصل إىل االتفاقات ويف  اليونيدو ومرفق البيئة العاملية واملعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي إىل سد الثغرات

مع أهداف التنمية املستدامة من  هبا ميكن التعامل املشترك ية اليتكيفالوسيبحث . التنمية وتغري املناخ يف جمايل املتعلقة بالتمويل
املشروع إىل  وُيفترض أن يؤدي .أحد اجملاالت على غريه من اجملاالت املطروحة يف املشاكل ومدى تأثري أجل تعظيم الفوائد

املفاضلة والتفاعل احملتمل فهم لعملييت أفضل  بناء على عملية صنع القرارختصيص املوارد على حنو منسق ومستدام وإىل ختطيط 
كأداة  نسقي حتليل إلتاحة إطار وستعمل املنظمات الثالث معا. بني القرارات، فضال عن إنشاء شبكة معارف وقدرات إقليمية

   من أدوات السياسة العامة ترمي إىل مساعدة البلدان يف اختاذ قرارات مستنرية.

فمن احملتمل أن  صة عندما يتعلق األمر بالتعامل مع اآلثار السلبية لتغري املناخ.أمهية خا ويكتسي التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
رغم فعاليته  جيعل نقل التكنولوجيا فيما بني بلدان اجلنوب حال أقل تكلفة قد واجهت حتديات مماثلة، مما أخرى بلدان تكون

 الكفاءةاحملدودة طرقها املزدمحة  يف التعامل مع جيا املناخمركز وشبكة اليونيدو لتكنولوالبالغة. وعندما طلبت بوتان املساعدة من 
   .ذات الصلةسياسات ونظم النقل  قيام تايلند بإطالعها علىيّسر املركز  العاملة بالوقود األحفوري لديها، ونظم النقل

  
  واملنصات العاملية الشبكات

 نولوجيا التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ.مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ الذراع التنفيذية آللية التكميثِّل 
، وهو يساعد ٢٠١٣يف كوبنهاغن يف عام  تشترك اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف استضافته، الذي ،املركز وقد أنشئ

 االنبعاث الكربوين وقلة الطاقة استهالك ءة يفالكفاب التنمية البلدان النامية على اعتماد تكنولوجيات مناخية تساعدها يف حتقيق
شورة بشأن األطر السياساتية والقانونية املقدرات والوفِّر حلوال تكنولوجية وبناء ي كما على التأقلم مع آثار تغري املناخ.والقدرة 

من بلدان نامية للحصول على طلب  ١٠٠وقد تلقى املركز ما يزيد على . كل بلد على حدة والتنظيمية املكيَّفة وفقا الحتياجات
معنية  جهات منمكونة  شبكةوتقدَّم احللول من خالل  يف جماالت منها الزراعة وتصريف النفايات. تكنولوجيةمساعدة 

فضال  ،والباحثني بتكنولوجيا املناخ من األوساط األكادميية واألوساط املالية واملنظمات غري احلكومية والقطاعني العام واخلاص
شركاء الشبكة الفرصة لعرض التكنولوجيات لالعضوية  وتتيح من مراكز التنسيق الوطنية اليت اختارهتا بلداهنا. ١٤٠ ر منعن أكث

 للمشاركة يف والسياسات واملمارسات ذات الصلة ولتيسري تعميمها يف البلدان النامية عن طريق استيفاء الشروط املسبقة
ومتثل املنتديات اإلقليمية  تقنية و/أو خدمات بناء القدرات ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ.العطاءات التنافسية لتقدمي املساعدة ال
للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب واملساعدة يف تعزيز الشبكة اإلقليمية للكيانات  امفيد إطارا التابعة ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

يف مطلع عام  نةوسينعقد املنتدى اإلقليمي للكيانات الوطنية املعّيية بالتكنولوجيا. اجلهات األخرى املعنب نة وعالقتهاالوطنية املعّي
  .يف تونغا بالتعاون مع أمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط اهلادئ ٢٠١٦

ملا  الثيةفيما بني بلدان اجلنوب وشراكة ث وهي شراكة- وواصلت شبكة اليونيدو العاملية للمراكز اإلقليمية للطاقة املستدامة 
منوها خالل السنة. وتوجد حاليا مثانية مراكز حتظى بدعم من حكومة كل منها وهي: املركز الكارييب  - ٢٠١٥بعد عام 

ومركز شرق أفريقيا  ،استهالك الطاقة للطاقة املتجددة وكفاءة استهالك الطاقة، ومركز اإليكواس للطاقة املتجددة وكفاءة
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استهالك الطاقة، ومركز أمريكا الوسطى  الطاقة، ومركز اهليمااليا للطاقة املتجددة وكفاءة استهالك للطاقة املتجددة وكفاءة
استهالك الطاقة، واملركز اإلقليمي  استهالك الطاقة، ومركز احمليط اهلادئ للطاقة املتجددة وكفاءة للطاقة املتجددة وكفاءة

استهالك الطاقة. وتقدم  نوب األفريقي للطاقة املتجددة وكفاءةللطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الدول العربية، ومركز اجل
دعما قّيما للمشاريع اليت تنفذها اليونيدو  وتقدم املراكز بدورها اليونيدو الدعم التقين يف أثناء إنشاء املراكز وتشغيلها،

سر تنفيذ مبادرة الطاقة املستدامة وغريها من املنظمات الدولية. وتعزز هذه املراكز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وتي
للجميع، وتكّمل األنشطة الوطنية يف جماالت وضع السياسات وتطوير القدرات وإدارة املعارف والتوعية، فضال عن تنشيط 

  االستثمار واألعمال التجارية.

ومصرف التنمية األفريقي  قةالطا استهالك لطاقة املتجددة وكفاءةاإليكواس لويف أيلول/سبتمرب، انضمت اليونيدو إىل مركز 
وجهات أخرى من أجل تنظيم منتدى اإليكواس الرفيع املستوى املعين بسياسات الطاقة املستدامة واالستثمار يف أبيدجان بكوت 

الطاقة يف بربادوس يف الشهر التايل حبضور وزراء  استهالك مركز الكارييب للطاقة املتجددة وكفاءة واحُتِفل بافتتاح. ديفوار
بشأن مركز اجلنوب األفريقي  قد اجتماع، ُعأيضا ويف تشرين األول/أكتوبر. لطاقة وغريهم من أصحاب املصلحة الرئيسينيا

يف جنوب أفريقيا، حيث  على هامش املؤمتر الدويل للطاقة املتجددة التأسيس ديثاحلالطاقة  استهالك للطاقة املتجددة وكفاءة
   الطاقة يف اجلنوب األفريقي. استهالك تجددة واألسواق ذات الكفاءة يفقدمت اليونيدو تقريرا عن الطاقة امل

ملراكز على تعزيز قدرات املنظمات اإلقليمية، واملساعدة يف وضع ا الرامية إىل دعموخالل السنة، ركزت أنشطة اليونيدو 
احلصول على  وتعزيز إمكانية املستدامة، الطاقة، والتوعية مبسائل الطاقة استهالك السياسات اإلقليمية للطاقة املتجددة وكفاءة

 قيمته وميول املشروع الذي تبلغ. البيانات ذات الصلة، وتدريب املدربني، وإنشاء شبكات البحوث التطبيقية، وتيسري االستثمار
ة للتعاون اإلمنائي الدويل ماليني دوالر من املفوضية األوروبية ومرفق البيئة العاملية ووكالة التنمية النمساوية والوكالة اإلسباني ١٠

  .من خالل ترتيبات التمويل املشترك مليون دوالر ٤٠إضايف قدره صص مبلغ ُخو وشركاء آخرين.

وشهد شهر أيلول/سبتمرب اإلنشاء الرمسي ملبادرة الطاقة املستدامة والقدرة على التأقلم مع آثار تغري املناخ يف الدول اجلزرية 
. وهي مبادرة مشتركة بني البلدان األعضاء يف حتالف الدول دة التثبيت) يف حفل أقيم يف نيويوركالصغرية النامية (مبادرة قاع

اجلزرية الصغرية لتزويد الدول اجلزرية الصغرية النامية بآلية مؤسسية مجاعية من أجل مساعدهتا يف حتويل قطاعات الطاقة الوطنية 
امة ويف توليد املوارد املالية الالزمة ملعاجلة مسألة القدرة على التأقلم مع آثار تغري للتنمية االقتصادية املستد عوامل حافزة لديها إىل

السوق ب ربط قطاع الطاقة يف الدول اجلزرية الصغرية الناميةت ا صممت لتكون "قاعدة تثبيت"هذا االسم ألهن وهي حتمل املناخ.
واق الكربون يف االحتاد األورويب والواليات املتحدة من أجل مبادلة لتمويل وتكنولوجيات الطاقة املستدامة، فضال عن أسل العاملية

تضطلع به اليونيدو يف عملية التأسيس. ويسلط إعالن مبادرة قاعدة التثبيت الضوء على الدور املهم الذي . انبعاثات الكربون
املستدامة أنشأهتا اليونيدو بدعم مايل من وسينفذ اجلهاز اجلديد أنشطته من خالل شبكة من املراكز اإلقليمية املعنية بالطاقة 

  حكومة النمسا.

ويستكشف منتدى فيينا للطاقة، وهو مبادرة مشتركة بني اليونيدو واحلكومة النمساوية ووكالة التنمية النمساوية ومبادرة الطاقة 
وفتح منتدى هذا . منظور الطاقة املستدامة املستدامة للجميع واملعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي، التحديات اإلمنائية الراهنة من

ملدة ثالثة أيام ُعقد  الذي ،املؤمتر ومجع .والقدرات اإلنتاجية للجميع العام حوارا بشأن الطاقة املستدامة من أجل التنمية الشاملة
والدورة احلادية  يف أيلول/سبتمرب يف فيينا يف حزيران/يونيه يف الفترة السابقة على عقد مؤمتر قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة
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من  ١ ٦٠٠بني أكثر من  طراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف كانون األول/ديسمرب،والعشرين ملؤمتر األ
ى الفرص مقرري السياسات وممثلي اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية لتبادل أفضل املمارسات، والوقوف عل

من بني  وكانوالتحديات، وإقامة الشبكات، وتكثيف التعاون والشراكات التجارية يف سياق الطاقة املستدامة للجميع. 
املشاركني للمرة األوىل وفود رفيعة املستوى من املفوضية األوروبية ووزارة االقتصاد والتجارة والصناعة يف اليابان ووزارة الطاقة 

ربط بني خطة ت حلقة الوصل األساسية اليت بكون الطاقة املستدامة ٢٠١٥وأقر منتدى فيينا للطاقة لعام  بالواليات املتحدة.
   املناخ. وإجراءات التصدي لتغري ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

    

  املراعية للمنظور اجلنساين السياسات املناخية
تدابري محاية بفيما يتعلق طليعة الغالبا ما تكون يف  وارد ولكنهابشدة لآلثار السلبية لتغري املناخ والتلوث وشح امل معرضةاملرأة 
املراعية للمنظور اجلنساين يف البلدان املستفيدة  ناصرة السياسات املناخيةمل ومع أخذ ذلك يف االعتبار، تركز جهود اليونيدو. البيئة
 التكنولوجيات املوفرة لليد العاملة، ودور املرأة بوصفهااستفادة املرأة من مصادر الطاقة املستدامة، فضال عن إتاحة إمكانية على 
 وتسعى اليونيدو أيضا إىل ضمان .وأدائها دورا قياديا يف هذا اجملال يف الصناعة اخلضراء تهامحاية البيئة ومشارك يف ارئيسي عامال
  القدرات على الصعيدين الدويل والوطين. االحتياجات واألولويات املختلفة للرجال والنساء يف االتفاقات واللوائح وبناء مراعاة

  

  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مشاريع الطاقة والبيئة

يف كانون الثاين/يناير، أصدرت اليونيدو دليلها املعنون "تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مشاريع اإلدارة البيئية" باعتباره
ميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مشاريع الطاقة وتغري املناخ". ويهدف كالدليال مكمال لدليل العام املاضي املعنون "تع

املنشورين إىل مساعدة موظفي اليونيدو املعنيني باإلدارة البيئية يف تطبيق منظور جنساين يف عملهم، وعلى حنو أكثر حتديدا،
كون الدليالن مفيدين أيضا للنظراء الوطنينيتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع مراحل دورات املشاريع. وميكن أن ي

واحملليني، والوكاالت، والشركاء الدوليني والشركاء من القطاع اخلاص وفرادى اخلرباء الذين يعملون عن كثب مع
  اليونيدو يف جمال اإلدارة البيئية.

إىل األفرقة العاملة ملشروع املساواة  وتشارك اليونيدو يف طائفة من أنشطة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، وانضمت مؤخرا
بني اجلنسني الستغالل فرص تغري املناخ، وهو مبادرة مشتركة من مبادرات االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة ووكالة الواليات 

د من املتحدة للتنمية الدولية. ومبا أن النساء واألطفال عرضة أكثر من الرجال ملخاطر امللوثات العضوية الثابتة، فالعدي
مشاريع اليونيدو الرامية إىل احلد من امللوثات العضوية الثابتة أو القضاء عليها توجه االنتباه إىل املخاطر اخلاصة اليت 

 تواجهها املرأة. وُتدَرج أنشطة جنسانية يف مجيع أعمال الربجمة واملشاريع ضمن برنامج اليونيدو املتعلق باتفاقية استكهومل.
تدريبا وجرى تطوير مهاراهتن يف إطار  ‐ يف املائة من مجيع املشاركني ٤٨يشكلن  ‐ امرأة  ٩ ٩٧٥وخالل السنة تلقت 

  الربنامج.
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 ااملناسبة يف جمال الطاقة. ونتيجةً لذلك، ال تزال قدراهت ال توضع يف احلسبان معارف املرأة وخربهتا يف استخدام التكنولوجيات
للتصدي لتغري املناخ، غري مستغلة. ونظمت اليونيدو  مبتكرة ما ُيتخذ من تدابري توجيه على عناصر للتغيري، االكامنة، بوصفه
عرب اإلنترنت يف أيار/مايو بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، ومركز تكنولوجيا املناخ، ومؤسسة إنرجيا  حلقة دراسية

ورواد أعمال  بني خرباء أدارهتا اليونيدو نترنت اليتعرب اإل ومجعت احللقة الدراسية .EmpowerWomen.org ومؤسسة متكني املرأة
أعضاء احللقة على أن النساء غالبا ما حيرمن  يف جمال الطاقة املستدامة للتفكري يف دور تكنولوجيات الطاقة يف متكني املرأة. واتفق

لوجيات املالئمة واستخدامها. فيما يتعلق بالتكنو من احلصول على التكنولوجيات والتمويل، فضال عن املعلومات والتدريب
أعضاء احللقة الدراسية بالتسليم باحلاجة إىل االعتراف مبختلف  للمرأة يف هذا القطاع، أوصى وسعيا إىل املزيد من التمكني

وذات ة واالقتصاديواملتينة  والتركيز على االبتكارات البسيطة -كتفضيل املرأة مناذج العمل التعاوين مثال-أساليب العمل وقبوهلا 
والقادرة على إحداث تغيري جذري يف احلياة. وحضر احللقة  التكلفة املعقولة والسهلة االستخدام والصيانة وغري الضارة بالبيئة

على أمهية ضمان  شددوا فيها بأسئلة وتعليقات أسهموا يف املناقشة بلدا، ٩٠مشاركا ينتمون إىل أكثر من  ١٧٠حنو  الدراسية
  ارات املتعلقة بالسياسات العامة.ومراعاة األبعاد اجلنسانية يف احلو ع القرارمشاركة املرأة يف صن

  االستدامة البيئية
 

  حملة خاصة
  اليونيدو وشركة هاينكن

تشكل ضغوطا متزايدة على البيئة، وال سيما مسائل الترابط بني املياه كلها عوامل تغري املناخو النمو السكاين وتغري أمناط احلياة
يف ٥٠وإىل الطاقة بنسبة  يف املائة ٤٠إىل املياه بنسبة  ٢٠٣٠وُيتوقع أن يزيد احتياج العامل حبلول عام  .األغذية نتاجوالطاقة وإ

استهالك املياه والطاقة مبزيد من الكفاءة ألنه ال غىن هلا عن هذين وخمتلف الصناعات ألسر املعيشيةعلى ا وجيب املائة.
املسؤولية التحلي بروح من املهم أكثر من أي وقت مضى ألغذية يف مجيع أحناء العامل، بات. ومع تزايد الطلب على ااملوردين

وهتدف. املتعلقة باملواردوصناعة اجلعة من القطاعات اليت تشمل هذه املواضيع الثالثة  .يف اجملال الزراعي يف إجياد موردين
شراكات بني القطاعني إىل تشجيع إقامة للجعة اهلولنديةن هاينك ُوقعت يف شباط/فرباير بني اليونيدو وشركة مذكرة تفاهم
يعاين من اإلجهادوظى باألولوية حي مستجمعا ١١ختطيط املوارد املائية وإدارهتا بروح من املسؤولية يف  ترمي إىل العام واخلاص

  املائي يف إثيوبيا وإندونيسيا واجلزائر ومصر واملكسيك ونيجرييا.

وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة للوقوف على األسباب اجلذرية ىل جنب مع شركة هاينكنوستعمل اليونيدو جنبا إ
٣,٣خبفض متوسط استهالك املياه إىل  الشركة التزام وستكمل املبادرات لإلجهاد املائي ووضع برامج تعاونية للحد منه.

يف هذه املناطق. كما يستفيد هذا املشروع من الدعماملوجودة  يف مصانع اجلعة من اجلعة هيكتولترات من املياه لكل هيكتولتر
يف هذا واملمارسات املبتكرة ودراية فنية واسعتني يف جمال حفظ املياه والتكنولوجيا املقدم من إسرائيل، وهي بلد ذو خربة

  . اجملال

دت بنجاح حلقات عمل وقد بدأت مثار مشروع إدارة املياه الذي ينفذ على مدار ثالث سنوات يف الظهور بالفعل. وُعق
تستهدف إشراك أصحاب املصلحة حضرها ممثلون عن احلكومة واجملتمع املدين والقطاعات املعنية وذلك يف أيلول/سبتمرب 
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يف جيما بإثيوبيا ويف تشرين الثاين/نوفمرب يف الغوس بنيجرييا. أما التدابري اليت حددها أصحاب املصلحة من أجل احلد من 
دابينا بإثيوبيا فهي إعادة حتريج مستجمعات املياه املتدهورة يف املنبع، وتعزيز املمارسات املستدامة يف جمايلاإلجهاد املائي يف 

استخدام األراضي واحلراجة الزراعية، وإنشاء مرافق حفظ مياه على مستوى اجملتمعات احمللية. وإضافةً إىل حسن إدارة 
جراء دراسات جدوى يف سرياليون الستكشاف ما قد يكون هناك من شركة هاينكن يف إ املياه، تتعاون اليونيدو مع

مصادر للطاقة املتجددة اليت من شأهنا متكني مصنع اجلعة التابع هلاينكن يف فريتاون من أن يصبح منتجا مستقال للطاقة، مع 
ارة الطاقة والوصول بنظم إعادة الفائض إىل اجملتمع احمللي. وتعكف اليونيدو وهاينكن على دراسة خيار إنشاء نظام إلد

الطاقة إىل املستوى األمثل داخل مصنع سيديبنغ للجعة بالقرب من جوهانسربغ جبنوب أفريقيا. وهاتان املنهجيتان 
بسرعة وإىل حد  املستخدمتان يف حتقيق كفاءة استهالك الطاقة يف الصناعة مربهن على فعاليتهما يف حتسني هذه الكفاءة

ئية، الكهربا الطاقة صفة خاصة مبا يترتب على ذلك من اخنفاض يف الطلب على الطاقة، وال سيماكبري. وجيدر الترحيب ب
  نظرا إىل القيود احلالية يف جمال الطاقة داخل جنوب أفريقيا.

 
  

 ءة، وتطويرمبزيد من الكفا املوارد استهالك وتواصل اليونيدو تعزيز التنمية الصناعية املستدامة عن طريق زيادة قدرة الصناعة على
 وقد أعيد تشكيل هيكل تقدمي خدمات املنظمة يف جمايل الطاقة والبيئة يف. مستدامة بيئيا واستخدامها وصيانتها تكنولوجيات

واليتها يف جمال التنمية  يف إطار لتعاون التقينل أنشطة اليونيدومعين بالبيئة من أجل مواصلة تعزيز  أكرب فرع وأنشئ السنة، مطلع
   .للجميع الشاملةوملستدامة اة يالصناع

اقتصاد التدوير، الذي يتمثل منوذج  اعتماد متكني البلدان من فهو اخلدمات املقدمة يف إطار برنامج اليونيدو للبيئةالغرض من أما 
ددا بطريقة ، وإعادة استخدام املوارد أو امتصاص البيئة هلا جمعلى التصنيع أو نفايات تلوث أي ترتُّب الوضع املثايل فيه يف عدم

فقد أشري يف مجيع األطر  وتزايد التركيز العاملي على تعزيز اقتصادات التدوير. تقدمي اخلدماتل هاوتوائم اليونيدو بني جهود. آمنة
وإعالن  اقتصاد التدويراملفوضية األوروبية بشأن أهداف التنمية املستدامة واستراتيجية ، أي ٢٠١٥السياساتية املعتمدة يف عام 

 وطنية سياسات تثبتكما  .ز على اقتصاد التدويريتركإىل ال ،٢٠١٥جمموعة الدول السبعة لعام دة الصادر يف مؤمتر قمة القا
ها وإعادة استخدام وإعادة لتقليل النفايات يف الصني وخطة عمل كويبالوطين اقتصاد التدوير تعزيز  قانون ، مثلأطول أمدا
  املفهوم. هبذا واالهتمام القُطري درة بقوة على الصعيدي زمام املبايف اليابان، تولّ تدويرها

أعضاء، تنفذ اليونيدو أنشطة تعاون تقين تدعم بقوة منوذج اقتصاد التدوير  دول وجهتها ويف إطار االستجابة هلذه النداءات اليت
 من كفاءة هذه األنشطةتزيد و. ئةنضوب املوارد احملدودة وتدهور البي ال تؤدي إىل قيمةال إلضافة متعددة من خالل توفري آليات

املوارد يف عمليات التصنيع، وتيسر ابتكار منتجات غري ضارة بالبيئة واعتمادها وصيانتها، ومتدد العمر النافع للمنتجات  استهالك
  ياه.الصناعية. وإضافة إىل ذلك، ُتستهدف أيضا املدخالت الصناعية كالطاقة وامل للنفايات املستدام التصريف ن منومتكّ
   

  مرفق البيئة العاملية
الرئيسية لألنشطة البيئية اليت تضطلع هبا املنظمة. إحدى اجلهات املاحنة هو ١٩٩١مرفق البيئة العاملية الذي أنشئ يف عام 

تمروتس ٢٠١٤يف دورة التجديد السادسة ملوارد مرفق البيئة العاملية اليت بدأت يف متوز/يوليه لليونيدو ويتواصل األداء اجليد
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من مرفق البيئة العاملية ضخمة متويل مبالغ موافقات على . وقد متكنت املنظمة من احلصول على٢٠١٨حىت حزيران/يونيه 
يف املائة ٤٠املرفق، أي بزيادة قدرها حوايل  مليون دوالر من منح ٢٧٠ مقدارها خالل دورة التجديد اخلامسة ملوارد املرفق

مليون دوالر ٣٢٠ادا إىل هذه األرقام، ُيقدر أن تستطيع اليونيدو احلصول على مبلغ يصل إىل واستن .عن دورة التجديد الرابعة
اخلدمات إمجايل يف يف املائة ٣٠ بنسبةة املرفق أسهمت حافظ، ٢٠١٥عام  خالل دورة التجديد السادسة ملوارد املرفق. ويف

يف املائة يف السنوات القادمة نتيجةً الستمرار ٢٠أعلى من  توىعند مس اليونيدو. ومن املتوقع أن يستقر هذا الرقم قدمتها اليت
  تمويل املرفق. الوضع فيما يتعلق ب

وتشرين  ، وأيار/مايو٢٠١٤(تشرين األول/أكتوبر  ويف برامج العمل الثالثة األوىل لدورة التجديد السادسة
 يف ،مليون دوالر ٩٩,٨١جمموعها  خبصوص منح يبلغ )، حصلت اليونيدو على موافقات مبدئية٢٠١٥األول/أكتوبر
مليون دوالر للمواد الكيميائية والنفايات (مبا يف  ٢٢,٨: موزعة كما يلي نسبية فيها، لديها خربة حمددة جماالت أنشطة

مليون دوالر لتغري ٤٠و مليون دوالر للمياه الدولية، ١٣,٢ذلك امللوثات العضوية الثابتة والنفايات اإللكترونية والزئبق)؛ و
استهالك الطاقة يف الصناعة والطاقة املتجددة لألغراض اإلنتاجية). وإضافة إىل ذلك، استطاعت اليونيدو أيضا املناخ (كفاءة

مليون دوالر يف برناجمني جديدين من برامج مرفق البيئة العاملية مها:  ٢٣,١على مبالغ كبرية بقيمة  احلصول على موافقات
الستدامة والقدرة على التأقلم من أجل حتقيق األمن الغذائي يف أفريقيا جنوب الصحراء "املدن املستدامة" و"تعزيز ا

  الكربى".
   

  استهالك املوارد يف الصناعة تعزيز الكفاءة يف
وكفاءته يف استهالك  اإلنتاج عاما من النجاح يف تنفيذ الربنامج العاملي لزيادة نظافة ٢٠شهدت السنة قيد االستعراض إمتام 

د الذي تديره اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. ويركز الربنامج على التعجيل بتطبيق االستراتيجيات البيئية الوقائية املوار
 اليت يتعرض هلا واحلد من املخاطر مزيد من الكفاءة يف استهالك املوارد الطبيعية على العمليات واملنتجات واخلدمات من أجل

  البشر والبيئة. 

اليت  املوارد استهالك يف وكفاءته اإلنتاج نظافة لزيادة ةالعاملي شبكةالالربنامج على الصعيدين الوطين واإلقليمي من خالل ذ وينفَّ
 ٧٤وتتألف الشبكة من . يف مجيع أحناء العامليف هذا الصدد من اجلهات املقدمة للخدمات  ٧٠ أكثر من جتمع يف عضويتها

عضوا يف أوروبا  ٢٤و عضوا يف آسيا واحمليط اهلادئ، ١٦و أعضاء يف الدول العربية، ٦و عضوا يف أفريقيا، ١٢عضوا منهم 
 اإلنتاج نظافة زيادةل برامج وطنية جديدة خالل السنة طلقتوقد أُ عضوا يف أمريكا الالتينية والكارييب. ١٦و وآسيا الوسطى،

  يف إكوادور والبوسنة واهلرسك. املوارد استهالك يف وكفاءته

يف مؤمتر الشبكة العاملية املشترك  املوارد استهالك يف وكفاءته اإلنتاج نظافة برنامج زيادة عاما على انطالق ٢٠مبرور واحُتفل 
يف تشرين  الذي ُعقد ،املوارد استهالك يف وكفاءته اإلنتاج نظافة زيادةببني اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة املعين 

املراكز " ، املعنونويتضمن املنشور املشترك بني اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة). ر أدناهاألول/أكتوبر يف سويسرا (انظ
املوارد واألثر البيئي من ناحية ومنو  استهالك : من أجل فك االرتباط بنياتعاما من اإلجناز ٢٠ ‐  إلنتاجزيادة نظافة االوطنية ل

تغري وأمهيته يف ظل  املوارد استهالك يف وكفاءته اإلنتاج نظافة زيادة فهومم تطور عن شاملة حملة "أخرى ناحية التصنيع من
  .دوليةالمنائية اإل اخلطط
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يف تشرين األول/أكتوبر يف دافوس  املوارد استهالك يف وكفاءته اإلنتاج نظافة املعين بزيادة الشبكة العامليةقد مؤمتر وقد ُع
ومجع املؤمتر، الذي اشتركت يف تنظيمه اليونيدو وبرنامج األمم  .٢٠١٥لعام  بسويسرا، باالشتراك مع منتدى املوارد العاملي

 بلدا، فضال عن ٦٠من أكثر من  املوارد استهالك يف وكفاءته اإلنتاج نظافة أعضاء يف الشبكة العاملية لزيادة املتحدة للبيئة،
يف جمال زيادة نظافة ، وخرباء املوارد استهالك يف وكفاءته اإلنتاج نظافة جمال زيادة دوليني يف ممارسنيو حكوميني مسؤولني
 وكفاءته اإلنتاج نظافة زيادةل الترويج وج املؤمتر باعتماد إعالن دافوس بشأن. وُتلتمويل التنمية مؤسسات  عنوممثلني، اإلنتاج

 اإلنتاج نظافة زيادةالترويج ل نتقالية. ويدعو اإلعالن إىلاال قتصاداتاال ذات البلدانيف البلدان النامية و املوارد استهالك يف
  .٢٠٣٠دعما خلطة التنمية املستدامة لعام  وتعزيزها اوتعميمه املوارد استهالك يف وكفاءته

  
  املوارد استهالك يف وكفاءته اإلنتاج نظافة زيادة

حتّسن دائم وقابل مشروع أجنز مؤخرا يف تونس وأدى إىل حتقيق على املستوى القُطري هذه املنهجية من األمثلة على تطبيق
 وسويسرا تونس كومتاحمولت  للمنشآت الصغرية واملتوسطة يف ذلك البلد. وقد يف القدرة التنافسية واألداء البيئي للقياس

هي الفنادق، وجتهيز األغذية، واملنسوجات  ‐ وطبقت مخسة قطاعات اقتصادية  .املشروع الذي تبلغ مدته مخس سنوات
 إىل حتّسن ملحوظ يف االستخدام، مما أدى نهجيةهذه امل ‐ ة، واملعاجلة السطحية لألجزاء املعدنيةواملالبس، واجللود واألحذي

استحداث نظام حمسن  للمواد والطاقة واملياه واحلد من إنتاج النفايات الصلبة والسائلة واالنبعاثات. وأدى اإلنتاجي
تقليل استهالك املياه يف قطاع الفنادق  ا وترشيح امللوثات إىلللمساءلة يف جمال الطاقة واستخدام مولّد أوزون لقتل البكتريي

 غساالت يف املائة باستخدام ٥٠تقليل استهالك املياه بنسبة  يف املائة، بينما استطاعت صناعة النسيج ٧٠بنسبة قدرها 
من  ٦٠ن بينهم شخصا، م ٣٥٠شركة يف تونس هذه املنهجية حاليا، واستفاد أكثر من  ٨٠ جديدة. ويف اجملموع، تطبق

الشركات  ٢٠٣٠عليها. وتقدر الفوائد اليت ستجنيها حىت عام  الشباب العاطلني عن العمل، استفادةً مباشرةً من التدريب
  مليون يورو. ٧٠اليت خضعت للمراجعة واجملتمع التونسي ككل مببلغ قدره 

  
  اجملمعات الصناعية اإليكولوجية والتكافل الصناعي

، يف هذه احلالة، يف اعية اإليكولوجية النهج الذي تتبعه املنظمة يف تعزيز اقتصاد التدوير على النحو املطبقجتسد اجملمعات الصن
أضر  هيف ذلك البلد، لكن مناطق صناعية التنمية االقتصاديةويف فييت نام، أفاد إنشاء  .)٦٧صفحة الانظر ( إطار املدن املستدامة

وجودة إىل جممعات صناعية إيكولوجية هو اهلدف من مشروع لليونيدو أطلق يف السنة املاضية وحتويل املناطق الصناعية املبالبيئة. 
ومن املتوقع أن يساعد املشروع يف خفض  ماليني دوالر. ٥بتمويل مقدم من مرفق البيئة العاملية واحلكومة السويسرية قدره 

 متر مكعب سنويا، وضمانماليني  ٦ مبا مقداره ك املياهطن واستهال ١٨٢ ٠٠٠ مبا مقداره االحتباس احلراري انبعاثات غازات
وقليلة االنبعاث  لمعايري الدولية. وسيتحقق هذا من خالل زيادة نقل التكنولوجيات النظيفةل نوعية املياه املستعملة مطابقة

 استهالك يف وكفاءته اإلنتاج نظافة زيادةاستخدام منهجية  التحقق منري، يف إطار جتو الكربوين واستخدامها وتعميمها.
االنبعاث الكربوين، فضال عن حتديد االحتياجات التدريبية داخل  والقليلة هذه التكنولوجيا النظيفة تطبيق إمكانية دراسة املوارد،

أدائها الشامل وإدارته.  الشركات. وعالوة على ذلك، يستهدف املشروع تعزيز القدرات اإلدارية للمجمعات من أجل رصد
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 عما يترتب على مشاركتهم يف املشروع من فوائد بالنسبة صحاب املصلحة الرئيسينيألمعلومات التوعية  أنشطة وقد وفرت
  .والشركات اخلاصة والبيئة احملليني لسكانل

طن من  ٢٠ ٠٠٠يوميا حنو  مذاحبها السنغالية جهة فاعلة رئيسية يف قطاع اللحوم يف السنغال وتنتج املذابح وشركة إدارة
كيلوواط من  ٢ ٢٠٠من املياه وأكثر من  ا مكعبامتر ٢٥٠ويف املتوسط، يستهلك املوقع . ُيستهلك معظمها يف داكار اللحوم،

وتشارك تلك الصناعة مع غريها من الصناعات على امتداد الساحل يف صرف جزء كبري من النفايات اخلام  الكهرباء يوميا.
وشاطئا بالغ الروعة قبل أن  للصيادين قرية مزدهرةيف السابق  ن، الذي كانمباشرة يف مياه خليج ها طنا يوميا ٢٢٠البالغة 

الرئيسي من أحد مصادر التلوث الرئيسية إىل  املذبح ويف إطار مشروع أجنز مؤخرا، متكنت اليونيدو من حتويل تتسمم مياهه.
النفايات احليوانية إىل وقود  صاد التدوير حتويلُاقت منوذج . ومن األمثلة على اإلمكانيات الكامنة يفمصدر إلنتاج الطاقة النظيفة

يف املياه املستعملة  اخنفاض ، حدثويف مقابل ذلك أحيائي يوفر بدوره الكهرباء املستخدمة يف تشغيل الثالجات وتسخني املياه.
أفضل املمارسات  النفايات. ومن املقرر أن تطبق معاجلة جديدة يف جمال وأتيحت فرص عمل والنفايات الصلبة واالنبعاثات
مياه مستعملة يف السنغال ومنطقة اجلماعة االقتصادية  ختلف الصناعات اليتوعلى  أخرى مذابح املستقاة من هذا املشروع على

  لدول غرب أفريقيا. 

فلم  ،مليون نسمة يف هناية السنة، من سكان املدن ١٥ربع سكان السنغال، الذين ُيقدر أن يصل عددهم إىل  ورغم أن
التحضر السريع يف ذلك البلد ختطيط حضري فعال. ومثة مشروع جديد من مشاريع اليونيدو يركز على األنشطة  بيواك

ويشجع يف الوقت ذاته استراتيجيات النمو احلضري  بالتحكم يف مياه العواصف والتكيف مع آثار تغري املناخ، ذات الصلة
ثان من عناصر املشروع، ستساعد اليونيدو  ى التأقلم. ويف إطار عنصراملدى اليت تعاجل قضييت االستدامة والقدرة عل الطويل

من شأهنا أن حتفز الصناعة املستدامة عن  يف وضع استراتيجية للصناعة اخلضراء يف اجملمعات الصناعية األكرب حجما يف داكار
واستخدام تكنولوجيات الطاقة  استهالك املوارد، صناعات جديدة على أساس كفاءة طريق ختضري الصناعات القائمة وإجياد

استهالك الطاقة اليت ال  املتجددة، إضافة إىل تعزيز اإلدارة املتكاملة للنفايات. وسيدعم املشروع إدماج التدابري املتعلقة بكفاءة
تتطلب استثمارات أولية ضخمة. وينسحب ذلك على أبيدجان، وهي أكرب مدن كوت ديفوار وعاصمتها السابقة. وقد أدى 

مو السكاين املتزايد بسرعة إىل اكتظاظ مروري خانق وتلوث اهلواء. وبالتعاون مع مصرف التنمية األفريقي، تنفذ اليونيدو الن
النقل  األخذ بعناصر وبىن حتتية لنظم مشروعا ميوله مرفق البيئة العاملية ملعاجلة مشكلة التلوث وحتسني حالة املرور من خالل

  وية. املناطق ذات األول يف الذكية
  

  صناعات إعادة التدوير
تواجهها أيضا هي النفايات اإللكترونية؛ حيث يشهد تدفق هذا النوع من النفايات منوا يف  مثة مشكلة بيئية على املدن أن

سريع للمعدات  استبدال البلدان النامية مع تزايد انضمام بلدان العامل إىل جمتمع املعلومات العاملي ومواجهتها معدل
نتقالية، قلما جيري التخلص من األجهزة اإللكترونية بطريقة مناسبة، اال نية. ويف االقتصادات النامية واالقتصاداتاإللكترو
وكذلك على البيئة. ولئن كان قطاع  على السكان احملليني لذلك حمدودة، وهو ما يترتب عليه أخطار اللوائح املنظمة كما أن

قوامها عدة باليني من الدوالرات يف مجيع أحناء العامل، فهو غائب إىل حد كبري  اخلدمات البيئية قد تطور حىت صار صناعة
  يف البلدان النامية. 
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أو جيري التخلص منها  األسر ما حتتفظ هبا عادةًو ،وتنتج النفايات اإللكترونية يف إثيوبيا عن كل من املعدات اجلديدة واملستعملة
العراء؛ وتقدر كمية املعدات الكهربائية واإللكترونية غري الصاحلة للعمل يف أكرب  يف مقالب النفايات يف غري مفروزة كنفايات

مرفق البيئة العاملية إىل وضع استراتيجية وطنية إلدارة  باالشتراك مع وأدى مشروع ممول. طن ٤ ٣٠٠عشر مدن يف إثيوبيا بنحو 
ووضعه  عمل مستداميف تصميم منوذج وساعدت اليونيدو  .املستعملة ةاإللكترونياملعدات النفايات اإللكترونية ونظام جلمع 

وُجدد مرفق . للعمال املهرة وغري املهرةإجياد فرص عمل جديدة إىل  مما أدىالنفايات اإللكترونية،  لتصريف موضع التنفيذ
ب جهات إعادة التدري واستهدفت برامج إصالح حواسيب موجود يف ضواحي أديس أبابا وزّود بأجهزة حديثة إلعادة التدوير.

 .فوائد املشروع سواء داخل البلد أو يف البلدان اجملاورةب ُعرِّف وقد. يف القطاعني النظامي وغري النظامي النفايات مجعالتدوير و
 تصريف فرص عمل للشباب العاطلني عن العمل يف كمبوديا يفتتيح  حد املشاريع اجلارية اليتأل ٣الفصل  ويرد وصف يف
  ية.ونالنفايات اإللكتر

  
  فيف من املشاكل البيئية العامليةبناء القدرات من أجل وضع برامج للتخ

خبري من االحتاد الروسي وأرمينيا وأوكرانيا وبيالروس وقريغيزستان وكازاخستان على تدريب  ١٠٠حصل ما يزيد على 
املشاركني، الذين مثلوا خالل السنة بشأن وضع برامج للتصدي للتحديات البيئية العاملية. وقد ُعرضت أيضا على 

احلكومات واألوساط األكادميية واملنظمات غري احلكومية، كيفية االستفادة من التمويل املقدم من اجلهات املاحنة الثنائية 
واملتعددة األطراف، وخصوصا مرفق البيئة العاملية. ومشل املشروع املمول من االحتاد الروسي، أربع حلقات عمل قطرية 

 ١٠عمل إقليمية مبشاركة خرباء وطنيني ودوليني من البلدان املستفيدة. وأسفر املشروع عن عرض  وأربع حلقات
فضال عن ثالثة ، مقترحات وطنية لتقدميها إىل مرفق البيئة العاملية وغريه من اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف

تكنولوجيا النظيفة والتخلص من الزئبق. واستهدف تدريب املدربنيمقترحات إقليمية مبدئية تتعلق بالنفايات اإللكترونية وال
احملليني ومشاركتهم يف وضع املشاريع وتقييمها تعزيز املهارات التقنية احمللية لالستفادة من التمويل البيئي املتعددة األطراف 

ية واالمتثال لاللتزامات املنصوص عليها يف املتاح واإلسهام يف جهود البلدان املعنية الرامية إىل التخفيف من املشاكل البيئ
االتفاقات البيئية الدولية املصدق عليها. كما أدى بناء قدرات اخلرباء احملليني إىل إجياد فرص للتواصل بني املهنيني، 
رامية إىل  واالستفادة من البلدان الناجحة، وحشد املوارد البشرية واملالية الوطنية لوضع األساس النظري ملشاريع إقليمية

  التصدي لآلثار البيئية السلبية غري املباشرة على الصعيد اإلقليمي وإعداد تلك املشاريع وإطالقها.
  

  اإلدارة املبتكرة للمواد الكيميائية
. جزءا ال يتجزأ من حياتنا، يف شكل منتجات ومستحضرات صيدالنية ومواد أولية صناعية وزراعية ،املواد الكيميائية أصبحت

وكثريا ما يكون  .غري سليم خدمت أو جرى التخلص منها على حنوإذا اسُت يكون هلا أثر هدام على حياة اإلنسان والبيئةوقد 
  املواد الكيميائية. إدارة سوءأشد أفراد اجملتمع فقرا هم أكثرهم عرضة لآلثار الضارة النامجة عن 

إلدارة املبتكرة السليمة ل السنة، طرحت اليونيدو هنجها الشاملومن خالل املنتديات العاملية املتعددة اليت عقدت على مدار 
ومن العناصر األساسية هلذا النهج التأجري الكيميائي، وهو أحد مناذج األعمال التجارية يف . يالصناعاجملال للمواد الكيميائية يف 

هدف إىل تعظيم الفائدة احملصلة ي هووانتقالية.  اتواقتصاد نامية اقتصادات يف سباقة إىل تطبيقها اليونيدو كانت جمال التدوير اليت
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. وتستخدم اليونيدو التأجري إىل أقصى حد ، مع تقليل التكاليف واألثر البيئييالصناعاجملال من املواد املكلفة واخلطرة يف 
تأثري اإلنتاج واالستهالك صناعات يف مجيع أحناء العامل من أجل تلبية احلاجة امللحة إىل احلد من  سنوات يف ١٠ الكيميائي منذ

  .اإلنسانصحة و الكيميائيني على البيئة واملياه

وجمموعة  تدرجيية ، وضعت اليونيدو منهجيةيف اجملال الصناعي وللمساعدة يف ضمان استمرار اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية
الصغرية  املنشآت وستساعد جمموعة األدوات. الكيميائيةأدوات بشأن النهج املبتكرة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات 

واملتوسطة يف البلدان النامية واالقتصادات الناشئة على تطبيق أحدث احللول لالستعاضة عن املواد الكيميائية اخلطرة، وخفض 
الوقاية من احلوادث مع حتسني  ، واختاذ تدابري سليمة للحد من املخاطر من أجلالكيميائية استهالك املواد الكيميائية والنفايات

 وكفاءته يف استهالك إلنتاجزيادة نظافة اوقد قدمت حكومة سويسرا، يف إطار متويل الربنامج العاملي ل. أداء املنشآت التجارية
فيذ هذا وجيري تن. مليون يورو للوقوف على هنج مبتكرة لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الكيميائية ٢,٥املوارد، 

مضت ثالثة أعوام على بدء ربت املنهجية، اليت قد اخُتوالنهج اجلديد يف بريو والسلفادور وغواتيماال وكولومبيا ومصر واملغرب. 
. وساعدت يف الوقوف على خمتلف احللول املبتكرة يف جماالت من قبيل منشأة ٢٣فيها  شاركت يف مشاريع جتريبية ،تطبيقها

  ين الطالء واالستخدام الصناعي للمذيبات. إنتاج البوليمرات وتكو
  

  الطالء احملتوي على الرصاص
 حالة وفاة سنويا عن التسمم بالرصاص، لسبب رئيسي هو ١٤٣ ٠٠٠حسب تقديرات منظمة الصحة العاملية، تنجم 

 لدى جديدة ذهنية حالة إعاقة ٦٠٠ ٠٠٠ ينجم عن التعرض للرصاص التسبب يفكما الطالء احملتوي على الرصاص. 
األطفال كل سنة. ويف العام املاضي، انضمت اليونيدو إىل التحالف العاملي للتخلص من الطالء احملتوي على الرصاص، 

 للطالء مهين وهي مبادرة مشتركة بني برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية للحد من التعرض يف سياق
ميوله مرفق البيئة العاملية إىل احلد من آثار الرصاص  . ويهدف مشروع جديدهباألطفال  تسمم على الرصاص ومنع احملتوي

متاما. ه مع اختاذ خطوات للتخلص من املوجود يف الطالء على صحة اإلنسان والبيئة يف منطقة التجارة احلرة لدول األنديز،
وهي عضو نشط يف  ترك يف متويل املشروع،وستعمل اليونيدو بالتعاون مع وكالة الواليات املتحدة حلماية البيئة اليت ستش

على الرصاص. وسيحصل املشروع أيضا على دعم من اجمللس الدويل للطالء  الطالء احملتوي التحالف العاملي للتخلّص من
‐ بياوهي إكوادور ودولة بوليفيا املتعددة القوميات وبريو وكولوم ‐ وحرب الطباعة. أما البلدان األربعة املشاركة يف الربنامج 

 طن تقريبا من الطالء سنويا، خيصص ثالثة أرباعها تقريبا لالستخدام يف اجملال املعماري ٤٦٠ ٠٠٠جمموعها  فتنتج كمية
الرصاص املستخدم يف الطالء،  وبوضع احلد األقصى املسموح به قانونا لكمية ربع واحد لالستخدام يف اجملال الصناعي.و

طن ٧ ١٠٠بالكميات التالية:  الرصاص سنويا احملتوي على الطالء ختفيض مقدار ت،ميكن للبلدان األربعة، حسب التقديرا
طن (بريو).  ٥٢ ٩٠٠طن (إكوادور)، و ٢٣ ٢٠٠طن (كولومبيا)، و ٨٤ ٠٠٠(دولة بوليفيا املتعددة القوميات)، و

  على الرصاص.وسيعمل املشروع أيضا على التوعية على الصعيدين الوطين واإلقليمي بأخطار الطالء احملتوي 
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  إدارة موارد املياه
يف القطاع  وسيزداد الطلب العاملي على املياه للصناعات التحويلية. من املوارد احليوية رد الطبيعية احملدودة، مثل املاء،املوا

التعاون والتنمية (منظمة  ٢٠٥٠عام  التوقعات البيئية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حىت ، حسب تقريرالصناعي
يف حال عدم وضع سياسات  ٢٠٥٠إىل عام  ٢٠٠٠يف املائة من عام  ٤٠٠بنسبة  ،، باريس)٢٠١٢يف امليدان االقتصادي، 

يف االقتصادات الناشئة والبلدان النامية، مع ما أساسا هذه الزيادة  حصلوست ، وهو ما يتجاوز بكثري أي قطاع آخر.جديدة
ومن مث، بات من احملتم أن يشكل حفظ املياه وإدارهتا على . وجودهتا وتوزيعها ق بإمدادات املياهيترتب على ذلك من آثار تلح

 ومن خالل تطبيق مبادئ اقتصاد التدوير، تساعد اليونيدو يف كفالة. حنو مستدام جزءا ال يتجزأ من أي تنمية صناعية يف املستقبل
   وإعادة استخدامها إىل أقصى حد ممكن يف العمليات الصناعية. يلصناعااجملال يف  املياه االستدامة والكفاءة يف استهالك

اجلهود الرامية إىل حتسني  جنحت وقد. ٢٠٠٥يف عام  بدأ وتصادف السنة قيد االستعراض هناية عقد األمم املتحدة للمياه الذي
 جلنة ات اليت تصدرها واملؤمترات اليت تنظمهاالعاملي، مبا يف ذلك مسامهات اليونيدو يف املنشور الربنامج يف املياه موضوع مكانة

، عندما وافقت اجلمعية العامة يف أيلول/سبتمرب على هدف حفظ املياه كأحد أهداف التنمية املعنية باملوارد املائية األمم املتحدة
   املستدامة القائمة بذاهتا.

البحري الكبري خلليج املكسيك، عهد مرفق البيئة  اإليكولوجي ويف أعقاب إجناز مشروع ناجح يف جمال تقييم وإدارة النظام
األنشطة النامجة عن  كميات امللوثات العاملية أيضا إىل اليونيدو، بوصفها الوكالة الرائدة، مبهمة وضع مشروع يستهدف خفض

ن البلدان الشريكة من . وتتعاون اليونيدو مع منظمة األغذية والزراعة، وهو ما ميكاملستدامة مصائد األمساك ة واستعادةيالصناع
  االستفادة من املزايا النسبية لكلتا الوكالتني.

االحتاد األورويب إىل تغيري طريقة إنتاج السلع واخلدمات واستهالكها يف منطقة جنوب  الذي ميوله ويهدف برنامج سويتشميد
جملتمع املدين ومقرري السياسات من خالل اخلضراء الناشئني وا ورواد األعمال الصناعةقطاع يدعم هو و. البحر األبيض املتوسط

الربنامج، الذي تنفذه اليونيدو وبرنامج األمم  وتشارك البلدان التالية يف .والتواصلوأنشطة البيان العملي  العامة وضع السياسات
 البيان العملي ألنشطة ويف إطار التحضري. األردن وإسرائيل وتونس واجلزائر ودولة فلسطني ولبنان ومصر واملغرب :املتحدة للبيئة

جهة  ٢١وحددت  الصناعة، أرسلت اليونيدو بعثات استطالعية لتقييم القدرات واألولويات احمللية يف اإلنتاج املستدام،قطاع يف 
تدريبا على  مجيع الشركاءتلقى و. من القطاعات العام وشبه العام واخلاص، فضال عن األوساط األكادميية اخلدمات تقدميل

 ُعقد أولو وهم حاليا يف طور حتديد الصناعات اليت ستتلقى املساعدة التقنية. ،نقل التكنولوجيات السليمة بيئياليونيدو لامنهجية 
يف برشلونة بإسبانيا يف  "٢٠١٥كت يسويتشميد كون" حتت شعاراجتماع سنوي ألصحاب املصلحة يف برنامج سويتشميد 

وتوسيع نطاق االبتكارات االجتماعية هو حتقيق التآزر وتبادل املعارف  وكان اهلدف من املؤمتر. تشرين الثاين/نوفمرب
  . واإليكولوجية اليت تعزز االستهالك واإلنتاج املستدامني

  
  تطوير الصناعة من خالل بروتوكول مونتريال

راف، مثل بروتوكول مونتريال اجلهود اليت تبذهلا اليونيدو ملساعدة البلدان على االمتثال لالتفاقات البيئية املتعددة األطتساعد 
العمليات واملنتجات الصناعية للوفاء  تطوير ومن خالل. قتصاد التدويرال يف الدعم القوي ،ألوزونل بشأن املواد املستنفدة

من  صالحيتها مع متديدتطوير منتجات أكثر استدامة بيئيا،  علىتساعد اليونيدو  ،االتفاقات هذه املنصوص عليها يف باملعايري
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الكفاءة وخفض االنبعاثات، مع إجياد فرص عمل وضمان االستخدام الطويل  مزيد من ويؤدي ذلك إىل حتقيق. الل الصيانةخ
الصناعة لتحقيق  تدخل تغيريات على قطاع ، ما فتئت اليونيدو١٩٩٢ومنذ عام . األجل للتكنولوجيات واملنتجات املستدامة

 مشروعا ١ ٣٤٠وقد أمتت أكثر من . املستنفدة لألوزون يف العامل النامي التخلص التدرجيي من أكثر من ثلث املوادهدف 
 مبوجب بروتوكول مونتريال من خالل الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال ومرفق البيئة العاملية ومن خالل

 ٧٠يف  اتاهليدروكلوروفلوروكربون . وتنفذ اليونيدو، يف الوقت الراهن، خطط إدارة التخلص التدرجيي منثنائية مسامهات
الرعاية الصحية، فضال عن و والتربيد وتكييف اهلواء واهلباء اجلوي واملذيبات املواد الرغوية أنشطتها قطاعات بلدا. وتستهدف

ة باألوزون اجلديدة غري الضار التكنولوجيا واملعداتيقترن األخذ ب ويف مجيع اجملاالت،الوقاية من احلرائق والصناعة الزراعية. 
  . مقرونا بالتدريب على استخدام التكنولوجيا والسالمة والصيانة واإلصالح

التعاون فيما بني بلدان  اتأنشطة اليونيدو الرامية إىل تعزيز التخلص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربون كما تشجع 
ورية كوريا الشعبية الدميقراطية وأخرى إىل الصني جولة دراسية إىل اهلند قامت هبا وحدات األوزون يف مجه وأتاحت اجلنوب.

التكنولوجيات البديلة،  خبصوص قامت هبا وحدات األوزون يف باكستان فرصة للحصول على معلومات تقنية وجتربة مباشرة
وقطاع ومة وقدمت احلك. تدابري اإلنفاذ واملنهجيات املتعلقة بالتخلص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات خبصوص وأيضا

خدمات قيمة يف جمال نقل التكنولوجيا ألنشطة اليونيدو، مع التركيز على التخلص التدرجيي من  الصنيالصناعة يف 
  .يف بلدان مثل الربازيل واجلزائر اتاهليدروكلوروفلوروكربون

    

  التغيري املستدام للعمليات واملنتجات
تنفيذ من خالل  ات،على التخلص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربون الصناعة يف مجيع أحناء العاملقطاع تساعد اليونيدو 

لألوزون، تسعى تلك املشاريع إىل  ةاملستنفد املواد وإضافةً إىل إزالة. بالشراكة مع جهات وطنية ودولية عدد كبري من املشاريع
. وفضال ضئيال االحترار العاملي يف إسهامها لاحتما يكون مواد تطبيق خيارات تكنولوجية تقلل اآلثار املناخية من خالل اعتماد

 لبيئة واملتسمة بالكفاءة يفبا الرفيقة من التحول على نطاق واسع إىل مزيد من املنتجاتالصناعة املشاريع قطاع ن عن ذلك، متكّ
  .لصيانتها املوارد، مع تزويد قطاع اخلدمات باملهارات الالزمة استهالك

 على صيانة وحدات تكييف اهلواء باستخدام الصيانة يع أحناء العامل، تدّرب اليونيدو تقنييومن خالل مشاريع متعددة يف مج
فحسب، بل من  متغرية التقنيني يف احلفاظ على سبل معيشتهم يف بيئة تقنية هذا التدريبلن يساعد و. لبيئةبا رفيقة تكنولوجيات

معدات  متديد صالحية . وسيكون التقنيون قادرين علىسوق العملشأنه أيضا أن يؤدي إىل حتسن كبري يف مهاراهتم املطلوبة يف 
  .للطاقة اإلمجايلاملعدات  ، مع تقليل استهالكلوقت طويل للعمل التربيد وتكييف اهلواء

 يضع مشروع متعلق خبطة إلدارة التخلص التدرجيي من اهليدروكلوروفلوروكربونات يف قطاع تكييف اهلواء ويف الصني،
مادة  ماليني وحدة لتكييف اهلواء، باستخدام ٥ة على حتويل خطوط التجميع، بإنتاج سنوي يزيد عن اللمسات األخري
(الربوبني). واستجابةً للرغبة اليت أعرب عنها عدد من البلدان يف أفريقيا وأمريكا الالتينية والكارييب يف  R-290التربيد الطبيعية 

إىل العديد من البلدان  R-290ليونيدو وحدات لتكييف اهلواء تعمل مبادة التكنولوجيا اجلديدة املراعية للمناخ، قدمت ا
  ألغراض التدريب. 
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ومن بينها  ،٢٠١٦لموافقة عليها يف مطلع عام ل ومن املقرر أن تقدم ،نولوجياعدد من مشاريع البيان العملي للتك وجيري إعداد
معدات املستخدم يف قطاع جتميع  ٢٢كربون املهلجن التخلص التدرجيي من مركب الكلوروفلورو بشأن مشروع بيان عملي

. وسريكز املشروع العاملي على نظم التربيد يف قطاع جتارة التجزئة ويدرس جوانب مثل مدى مالءمة التكنولوجيا، التربيد
 يكون احتمال بديلة تكنولوجيا بتطبيق هبدف وضع مفهوم متكامل للتخزين املناخالطاقة ومنافع و اإلضافية، وتكاليف التشغيل

  ترشيد استهالك الطاقة. و (وال سيما ثاين أكسيد الكربون) ضئيال االحترار العاملي يف إسهامها

بدائل مراعية للمناخ من ب واألخذ قترح اليونيدو هنجا استباقيا يف احتواء مواد التربيد وختفيض التسربت ويف إطار مشروع آخر،
 تلقت اليونيدو متويال إلجراء دراسيت جدوىو .الكارييبو غرب آسيا وأمريكا الالتينيةخالل مشاريع البيان العملي يف أفريقيا و

(مصر) وما يتصل هبا من التكنولوجيات غري  طاقة التربيدوالتوزيع املركزيني لنتاج اإلبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة عن 
  العينية (الكويت).

لتخلص التدرجيي من اهليدرو ل ازمني جدوال بروتوكول مونتريال ليشملونتيجة للمناقشات اجلارية بشأن تعديل 
بدائل املواد املستنفدة بطرية املتعلقة االستقصائية القُلدراسات ا تمويلل آلية الصندوق املتعدد األطراف أنشأ ،اتكربون فلورو

  بلدا. ٢٦ويف غضون السنة، تلقت اليونيدو متويال إلجراء دراسات استقصائية يف  لألوزون.
    

  بدائل املواد اخلطرة
. البلدان الناميةب ةالصناعقطاع يف  املستنفدة لألوزون بروميد امليثيلمادة متاما من فيه التخلص  هو العام املقرر ٢٠١٥عام كان 

ومن . راعيةالز واحملاصيل مع اجمللس الوطين الكيين إلنتاج احلبوب بالتعاون كينيا من الوفاء هبذا الشرط وقد مكنت اليونيدو
 .لبيئةببدائل رفيقة با معدات وتوفري التدريب والتوعية، اسُتعيض عن بروميد امليثيل متخصصة وتقدمي مشورة خالل إسداء

 هاستهالك رصدو واستخداماتهبروميد امليثيل  منتدابري تنظيمية ملراقبة الواردات قد اختذت، قبل إمتام املشروع، احلكومة  وكانت
  . تطلبات بروتوكول مونتريالوضمان االمتثال مل

  
  التحكم يف امللوثات من خالل اتفاقية استكهومل

لتدوير من ل اقتصاد إقامة لملوثات العضوية الثابتة منل ن تقدمي املساعدة إىل البلدان يف الوفاء مبتطلبات اتفاقية استكهوملميكّ
النفايات بطريقة تقلل إىل  وتصريف ات إعادة التدويرثابتة وإنشاء صناع عضوية ملوثات صناعات جديدة ال تطلق إنشاء خالل

   .قطاع الصناعة ككل امللوثات العضوية الثابتة وإطالقها يف إنتاج أدىن حد من

الصناعة من أجل الوصول بعمليات اإلنتاج إىل املستوى األمثل لتفادي انبعاثات امللوثات العضوية قطاع وتعمل اليونيدو مع 
 لملوثات العضوية الثابتة، فضال عن بناء مرافق وتشغيلها من أجلل وخطوط إنتاج جديدة باستخدام بدائل الثابتة، وإنشاء مرافق

 النفايات اإللكترونية لتصريف الدعم املقدم من اليونيدو يندرج كما. ملواد احملتوية على تلك امللوثاتا التحكم بطريقة آمنة يف
  ل وميول يف إطار برنامج امللوثات العضوية الثابتة.هذه األعما ضمن صناعات إعادة التدوير وإقامة
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  التنفيذ على الصعيد الوطين
للملوثات  بلدا يف وضع خطط التنفيذ الوطنية لديها واستعراضها وحتديثها يف إطار اتفاقية استكهومل ٧٤ساعدت اليونيدو 

مليون دوالر من منح مرفق  ١٦١,٢١ية قدرها بلدا بقيمة إمجال ٥٥مشروعا يف أكثر من  ٨٢العضوية الثابتة وتنفذ حاليا 
  البيئة العاملية. 

ا من امللوثات العضوية طن ١ ٧٧٥التخلص من إىل الدعم الذي تقدمه اليونيدو إىل البلدان يف تنفيذ اتفاقية استكهومل  وأدى
 ) معالسمية (الديوكسني والفيورانشديدة الغري املقصودة  الثابتة امللوثات العضوية انبعاثات ميكروغراما من ٤٥ ٣٨٨و الثابتة

ونتج عن عناصر بناء القدرات يف املشاريع تدريب ما جمموعه . من امللوثات العضوية الثابتة اطن ١ ٥٩٣ا جمموعه مب االحتفاظ
مشروعا جتاريا جديدا وحشدت  ٢٠ويسرت مشاريع اليونيدو إنشاء  امرأة. ٥ ٠٠٠مشارك، من بينهم حنو  ١٦ ٠٠٠حوايل 
قانونا بيئيا  ٢٥سن أكثر من  وأالبلدان أيضا يف إقرار  املنظمة ، ساعدتاليونيدو مشاريع ومن خالل. رات إضافية ضخمةاستثما

  شركة. ٦٠أفضل املمارسات اليت اعتمدهتا األخذ بوسياسة بيئية وشجعت 
    

  أفضل املمارسات والتكنولوجيات البيئية
املتاحة وأفضل املمارسات البيئية يف قطاعات الصناعة ذات  جياتالتكنولو على تعزيز أفضلبشكل خاص جرى التشديد 

صناعات  وإقامة لملوثات العضوية الثابتةل إنتاج بدائل على لعملل قويا وعالوة على ذلك، قدم برنامج اليونيدو دعما. األولوية
  ثابتة وإعادة التدوير. عضوية ملوثات ال تطلق جديدة

 ملمة إملاما تاما مبفاهيم أفضلة الو الدميقراطية الشعبية والفلبني وكمبوديا ومنغوليا إندونيسيا وتايلند ومجهوريوباتت 
. ويف إطار مشروع واملراجل الصناعية اليت تعمل بالوقود األحفوري رافقاملاملتاحة وأفضل املمارسات البيئية يف  التكنولوجيات

 اليونيدو مبادئ توجيهية بشأن أفضلية الثابتة، قدمت للملوثات العضو على الوفاء بالتزاماهتا مبوجب اتفاقية استكهومل هتاملساعد
املتاحة/أفضل املمارسات البيئية للقطاع الذي راعى السمات احملددة للصناعة يف ذلك البلد، واملمارسات الشائعة  التكنولوجيات

اليونيدو يف جمال أفضل التكنولوجيات  طةأنش وقد ثبتت فاعلية. ةاقتصادي- يف املنطقة وما يتصل بذلك من اعتبارات اجتماعية
للبيان العملي. وأدارت اليونيدو أيضا حلقيت عمل  يف املرافق التجريبية املتاحة/أفضل املمارسات البيئية يف احلد من الديوكسني

وية الثابتة املتاحة/أفضل املمارسات البيئية وامللوثات العض للتوعية يف كل بلد، فضال عن دورات عن أفضل التكنولوجيات
مفهوما  درجوقد أُامرأة).  ٢٥٤خبريا (منهم  ٧٩٧ما جمموعه  ودربت ،ستوى األمثلإىل امل بعمليات املراجل الصناعية والوصول

. ويف إطار مشروع املتاحة/أفضل املمارسات البيئية يف مناهج اجلامعات الشريكة يف مجيع البلدان املشاركة اتالتكنولوجي أفضل
وترينيداد تقدم اليونيدو حاليا املساعدة إىل أنتيغوا وبربودا وبربادوس وبليز  ،جمال امللوثات العضوية الثابتةرييب يف الكاإقليمي يف 

  .وتوباغو وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس ونيفس وسانت لوسيا وسورينام

واهلدف من ذلك . نفيذ الوطنية هبا يف إطار االتفاقيةوهناك مشروع يف أفريقيا يساعد عددا من أقل البلدان منوا يف تنفيذ خطط الت
 العمليات الصناعية، وحتسني يف املتاحة/أفضل املمارسات البيئية التكنولوجياتأفضل  تطبيق هو هتيئة بيئة مواتية من خالل

وقد   الزراعة.لثابتة يفاألنواع املختلفة من النفايات احلضرية واملساعدة يف التخلص التدرجيي من امللوثات العضوية ا تصريف
وعقدت بوروندي حلقة عمل  .تبلغ مدته مخس سنوات، و٢٠١١بدأ يف عام الذي  املشروعتقدم جيد خالل السنة يف حرز أُ
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من  موظفاً وموظفة ٣٥قدت يف أوغندا وحضر حلقة عمل ُع خاصة. شركات منها مؤسساتعدة  مشاركا من ٤٥لعدد بلغ 
املتاحة/أفضل  التكنولوجيات وُنفذت محالت توعية حمددة اهلدف يف جمال أفضل اص.املؤسسات احلكومية والقطاع اخل

املمارسات البيئية خالل النصف الثاين من السنة على الصعيد الوطين، فضال عن جولة دراسية ملوظفي شركة كومبولتشا 
اليت تعرض  ضاء على املمارسات األخرىللمنسوجات يف إثيوبيا للتعرف على كيفية التخلص التدرجيي من األصباغ اخلطرة والق

 يف اتباع ستمرارلال على تراخيص تتعلق بالنفاياتوسوازيلند مجهورية ترتانيا املتحدة  شركة يف ١٥وحصلت . البيئة للخطر
  مستدامة. ممارسات

  
  يف إطار اتفاقية ميناماتا  خفض استخدام الزئبق

وتتناول االتفاقية . لتلوث الناجم عن معدن ثقيلا إىل مكافحة خصيصا يرمي اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق هي أول اتفاق عاملي
 اجلويةالنبعاثات لمسائل تتصل باستخدام الزئبق وإطالقه، مبا يف ذلك التجارة فيه واستخداماته الصناعية واملصادر الرئيسية 

يف  بنشاط . وشاركت اليونيدوخلص منهماألمد طويل والت مركباتهو فضال عن ختزين الزئبق ،يف البيئةالزئبق  هطالقإلو
  .املنفذة وكالةالاملفاوضات اليت أفضت إىل التصديق على االتفاقية، وهي تواصل مشاركتها الوثيقة بوصفها 

ار متكينية يف إط أنشطة تنفيذل اليونيدو هي املنظمة الرائدة يف الربنامج املشترك بني املنظمات لإلدارة السليمة للمواد الكيميائيةو
 استخراج إجراء تقييمات أولية يف إطار االتفاقية ووضع خطط عمل وطنية يف جمال . ومن ضمن تلك األنشطةاتفاقية ميناماتا

  صغري.  على نطاقالذهب بالوسائل اِحلرفية و
  

  التنفيذ على الصعيد الوطين
جلهود اليت يبذهلا ذلك البلد للحد ا ني املقبلتني،وجب اتفاقية ميناماتا يف تشاد خالل السنتيجرى مبسالتقييم األويل، الذي  سيكمل

. والبلدان األخرى اليت صدقت على االتفاقية خالل السنة هي األردن وساموا والكويت. لزئبقتأثري الاإلنسان والبيئة من تعرض 
عمل  حلقة لعقدت أويف االضطالع باألنشطة التمكينية خالل السنة يف جزر القمر وكولومبيا. و أحرزت اليونيدو تقدما كما
إقليمية لدعم البلدان يف منطقة احمليط اهلادئ يف التصديق على اتفاقية ميناماتا وتنفيذها يف آبيا يف كانون الثاين/يناير،  دون

  وافتتحها رئيس وزراء ساموا. 

وطنية بشأن الزئبق  عمل (خطةمرفق البيئة العاملية خالل السنة غابون وموزامبيق  أقرها األنشطة التمكينية األخرى اليتومشلت 
أويل مبوجب  (تقييموكابو فريدي ونيبال سان تومي وبرينسييب  صغري)، الذهب بالوسائل اِحلرفية وعلى نطاق استخراجقطاع  يف

، وبنن وغينيا ومايل السنغال تشمل إقليمية مشاريع الزئبق)، فضال عن وسائل التحكم يف اتفاقية ميناماتا)، وتونس (حتسني
كما  أفريقيا الناطقة بالفرنسية).بلدان أويل مبوجب اتفاقية ميناماتا يف  كينا فاسو وتوغو والنيجر على حنو منفصل (تقييموبور
يف أرمينيا، حيث تلقى املشاركون تدريبا على وضع قوائم اجلرد، وكذلك يف الصني وفييت نام  عملالحلقات قدت أوىل ُع

تدريب  تنظيممعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث من أجل  معق مشترك بني الوكاالت وجيري حاليا اإلعداد التفا. ونيجرييا
  يف اليمن.
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  نطاق صغري استخراج الذهب بالوسائل اِحلرفية وعلى

 مشروع إقليمي يف بوركينا فاسو والسنغال ومايل من أجل حتسني اآلثار الصحية والبيئية ٢٠١٦سينجز يف أيلول/سبتمرب 
عن طريق احلد من انبعاثات الزئبق وتعزيز اإلدارة السليمة للمواد  صغري نطاق وعلىبالوسائل اِحلرفية  الذهب الستخراج
الذهب بالوسائل اِحلرفية  استخراج أما يف كوت ديفوار، فسينجز مشروع للحد من خماطر التلوث بالزئبق النامجة عن. الكيميائية

وتعكف اليونيدو ، يف حني أن مشروعا مماثال يف مايل على وشك اإلجناز. ٢٠١٦حبلول الربع الثالث من عام  صغري على نطاقو
استخراج الذهب بوسائل  الزئبق النامجة عن انبعاثات إىل أدىن حد ممكن منتقليل الرامية إىل  متكاملة تدابري أيضا على تعزيز

   يف إكوادور وبريو.حرفية 
  

  العمليات الصناعية
، فضال عن البيئة، عن طريق احلد من انبعاثات الزئبق وتعزيز اإلنسان صحة محاية رامية إىل اريعتتواصل يف الفلبني ومنغوليا مش
يهدف إىل خفض  ٢٠١٥أما يف الصني، فقد أجنز مشروع ممول من مرفق البيئة العاملية يف عام . اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

الكارييب، و أمريكا الالتينيةمنطقة يف وأما  يميائية يف عمليات صهر الزنك.انبعاثات الزئبق وتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الك
وقد ُوِضعت مقترحات ملشاريع جديدة خالل السنة لتركيا . فتنفذ اليونيدو مشروعا يتعلق بنفايات الزئبق يف األرجنتني

 .ات هذه البلدانالنكا ونيجرييا، وقد وافقت عليها حكوم وسري
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  نظمةإدارة خدمات امل  - ٥
 موارد باستخداملتحقيق املزيد  اجلاريةاجلهود وب[يف املنظمة] لقائم االتحويلي واملوجه حنو النتائج  "إننا معجبون حبجم العمل

  " .أقل

 يونيدولمؤمتر العام لللاليونيدو، يف الدورة السادسة عشرة  لدىالنرويج الدائمة ممثلة هانسن، نغيل أ بينيتالسفرية 

 وقد شاركت األرجنتنيلمؤمتر العام. لالبيانات املفتوحة خالل هذه الدورة  منصةلشفافية يف اليونيدو وإطالق "نرحب مببادرة ا
على احلكومات وقدرهتا على معرفة حالة تنفيذ كل مشروع  افوائده تقتصرلن ه األداة اليت يف اجملموعة اليت سامهت يف إعداد هذ

تمتد لتشمل اجملتمع املدين وقدرته على احلصول على بيانات حمدثة عن العمل املهم وإمنا س فحسب، من املشاريع على وجه الدقة
  الذي تقوم به هذه املنظمة." 

  لليونيدو لمؤمتر العاملاألرجنتني الدائم لدى اليونيدو، يف الدورة السادسة عشرة ممثل روسي، غماريانو  السفري رافائيل

إىل البيانات من خالل منصة البيانات الوصول وإتاحة  الشفافيةيونيدو يف زيادة أن أمسع عن مشاركة ال أيضا "يسعدين للغاية
  املفتوحة مبا يف ذلك الربامج واملشاريع اجلارية يف أحناء العامل".

 تنمية باملفوضية األوروبيةتعاون واللمديرية العامة لللفريناندو فروتوسو دي ميلو، املدير العام 

خلدمات الدعم اليت تقدمها اليونيدو واليت لوالها ما كان من املمكن إمتام العمل املبني يف  اًزموج اًهذا الفصل وصفيستعرض 
أكرب مساحة ممكنة يف هذا التقرير على الرغم مما سبق ومراعاةً العتبارات التكلفة والرغبة يف إفساح الفصول األربعة السابقة. و

   ير إىل تناول األنشطة اإلدارية مبزيد من االختصار مقارنةً مبا سبق.الفنية للمنظمة، عمدنا يف هذا التقر لعرض األنشطة

  التمويل
ويشهد هذا االرتفاع على فاعلية جهود  .مليون دوالر ١٧٤,٧إىل  التقينالتعاون مشاريع تنفيذ وصل حجم ، ٢٠١٥يف عام 
  يف ميزانيتها العادية. لتحقيق مكاسب إضافية على صعيد الكفاءة يف ظل اخنفاض املسامهاتالرامية املنظمة 

املبلغ املعتمد لتمويل أنشطة التعاون صايف  حىت وصل وشهد متويل اخلدمات اليت تقدمها املنظمة زيادة للسنة الرابعة على التوايل
وما بعده. ويعترب هذا  ٢٠١٥يف عام  (األرقام ال تشمل تكاليف الدعم ما مل يذكر خالف ذلك) دوالريني مال ٢٠٥التقين إىل 

الذي كان  ٢٠١٤يف عام  مستوى التربعات اليت خصصتيف املائة عن  ٧,٢ملبلغ ثاين أكرب مبلغ يف تاريخ املنظمة بزيادة قدرها ا
 .مرتفعا أصال

مليون  ٦٦,٩لمشاريع والربامج املنفذة يف أفريقيا بصايف مبلغ ل يف املقام األول خصصت حصيلة التربعات ومن الناحية اجلغرافية،
مليون دوالر، واألنشطة العاملية  ٢٨,٣والدول العربية مببلغ  ،مليون دوالر ٤٩,٦ا آسيا واحمليط اهلادئ مببلغ تلته ،دوالر

 ١٤,٢مث أمريكا الالتينية والكارييب مببلغ  دوالر، مليون ١٩، وأوروبا ووسط آسيا مببلغ دوالر مليون ٢٧,١واألقاليمية مببلغ 
حيث بلغ صايف املسامهات اليت الذي شهدته السنوات األخرية  االجتاه العام استمرية، فقد أما من الناحية املواضيع .دوالر مليون
احلد من الفقر من خالل  ميدانتلتها املسامهات يف  ،مليون دوالر ١٢١,٥ملشاريع البيئة والطاقة اجلهات املاحنة ها تخصص
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 ٢٠,٦ال بناء القدرات التجارية يف املركز الثالث مببلغ وجاءت املشاريع يف جم ،مليون دوالر ٥٦,٣نتاجية مببلغ اإلنشطة األ
 مليون دوالر. ٦,٤بواقع  اجلامعةمث تدخالت اليونيدو  ،مليون دوالر

، تعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال على رأس املسامهني يف جمال البيئة والطاقةاملالصندوق ووظل مرفق البيئة العاملية 
غري مسبوق، مبلغ قياسي مليون دوالر، وهو  ٧٥,٢قدرها  زيادة صافية يف ميزانيات املشاريعققت وبفضل مسامهات األول، حت

  مليون دوالر. ٣١,٩ وبلغت مسامهات الثاين

الذي حققه يف  املرتفعاملستوى ظل حجم التمويل تقريباً على نفس  ،احلكومات واملؤسساتمن املقدم التمويل  وعلى صعيد
. واحتفظ امببلغ يزيد عن املليون دوالر لكل منه جهة ماحنة ١٣فيه  ، وسامهتمليون دوالر ٩٢,٤ حيث بلغ ٢٠١٤عام 

مليون دوالر  ٣١,٢االحتاد األورويب مرة أخرى مبوقع الصدارة بني املسامهني بزيادة صافية يف ميزانيات املشاريع قدرها 
بلدان جنوب الصحراء الكربى والواقعة لدان األفريقية يف الب الواسعة النطاق التقين األساس لدعم مشاريع التعاونيف  وجهت

  منطقة البحر املتوسط. 

مليون دوالر،  ١١,٨املعتمدة املليون دوالر جاءت سويسرا مببلغ  مسامهاهتمومن بني كبار املسامهني اآلخرين الذين جتاوز صايف 
ماليني دوالر لكل منهما،  ٣,٤، والنرويج والسويد مببلغ ماليني دوالر ٤,٩ماليني دوالر تلتهما الصني مببلغ  ٦,٩واليابان مببلغ 
 امليون دوالر ومجهورية كوري ٢,٥مليون دوالر، ونيجرييا مببلغ  ٢,٧ماليني دوالر، واالحتاد الروسي مببلغ  ٣,٢وإيطاليا مببلغ 

مليون دوالر.  ١,١نيا مببلغ مليون دوالر، وأملا ١,٦مليون دوالر، ومصر مببلغ  ٢,٢مليون دوالر، وكندا مببلغ  ٢,٣مببلغ 
من احلكومات ومن االحتاد األورويب حسب املنطقة  املقدمة للمسامهات املعتمدةالتوزيع املواضيعي واجلغرايف  اءب التذييل وُيفصل(

 ).املواضيعية واألولوية

االتفاقات  عات اآلجلة يف إطاراملدفوووصل مستوى  ،مليون دوالر ٤٧٥,٨وبلغت األموال املتاحة لتنفيذ املشاريع يف املستقبل 
. ٢٠١٤عام ب مقارنةًيف املائة  ٥مليون دوالر، مما ميثل اخنفاضاً بنسبة  ١٧٣,٨املتاحة إىل  اجلهات املاحنةاملوقعة بعد إضافة أموال 

، فإنه ٢٠١٦اخلدمات يف عام  نفس مستوى تقدمي علىتقريبا باحلفاظ لليونيدو  التمويلهذا من املفترض أن يسمح ورغم أن 
حتقيق الطموحات والطلبات املتزايدة بغية للقدرات األساسية للمنظمة  اتعزيز دعمه باليونيدو اجلهات املعنيةيستدعي من 

 .٢٠٣٠يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام جلمهور املستفيدين من عملها 

  مرفق البيئة العاملية
املشاريع اليت ميوهلا املرفق يف عام حيث شكلت  اليونيدو ومرفق البيئة العاملية الشراكة بني يف اً كبرياًتوطدشهدت األعوام املاضية 

 .٤التعاون التقين للمنظمة. وللمزيد من التفاصيل راجع الفصل  أعماليف املائة من إمجايل  ٣٠حوايل  ٢٠١٥

من جهة،  للجميع الشاملةاملستدامة وصناعية يف حتقيق التنمية الاملتمثلة املنظمة  مهمةبني  السياق وتربط املشاريع املنفذة يف هذا
تغري املناخ واملواد ومنها التخفيف من آثار  ،رفق البيئة العامليةم العمل احملددة اليت يركز عليهاميادين  ومن جهة أخرى بعض

لتكيف مع تغري املناخ. مشاريع ترتبط با إقامة يفأيضا اليونيدو تشارك ، ٢٠١٤واملخلفات واملياه الدولية. فمنذ عام  يائيةالكيم
  .٢٠١٦البدء يف تنفيذمها يف مطلع عام  من املتوقع باكستانيف أوغندا و مشروعني أوليني هبذا الشأنوضع  ٢٠١٥عام  شهدو
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أبرم اتفاق  ،قيد االستعراضونتيجة للمشاورات اليت جرت بني املدير العام والرئيس التنفيذي ملرفق البيئة العاملية خالل العام 
املدن النهج املتكامل بشأن يف إطار دورة التجديد السادسة ملوارده، أي برنامج  للمرفق الرئيسةون خبصوص التدخالت للتعا

  ألمن الغذائي.ابشأن املستدامة و

 ه بشأناتوسياس احلالية للمرفق التزام املنظمة الكامل باملعايري االئتمانية ،مايويار/أيف شهر  ، يف اجتماعه املعقودوأكد جملس املرفق
اليونيدو للتعجيل  يسعيف الوقت الراهن. ويدعم هذا االلتزام  املعمول هبا احلماية البيئية واالجتماعية واملساواة بني اجلنسني

 وضع أن يؤدي إىل التعاون يف األمر الذي ُينتظر منهوهو  كشريك رئيسي حمتمل، الصندوق األخضر للمناخ باعتمادها لدى
  آثار تغري املناخ والتكيف معه.من تخفيف لبرامج واسعة النطاق ل

 بروتوكول مونتريال

يف  ١٠مليون دوالر بزيادة أكثر من  ٣١,٩تعدد األطراف إىل املمن الصندوق  املمولة وصل صايف الزيادة يف ميزانيات املشاريع
 وضع ان املعنية، واصلت اليونيدوطلب اللجنة التنفيذية للصندوق وباالتفاق مع البلدبناء على . و٢٠١٤عام ب مقارنةًاملائة 

أكثر كفاءة يف و على السواء جديدة صديقة للبيئة وطبقة األوزون كنولوجياتعلى استحداث تتركز مشاريع إلقامة مقترحات 
ذ تنفيطبيعية هبدف التربيد الغازات يف هذا الشأن تستخدم الختبار تقنيات مناسبة وجيري تنفيذ مشاريع بيانية . استخدام الطاقة

 ).٤أيضاً الفصل  انظريف املستقبل (على نطاق أكرب مشاهبة مشاريع 

  يق االستئمانية املتعددة الشركاءالتمويل املقدم من الصناد
خدمات من أجل من الصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء املقدم ، شهد هذا العام ارتفاعاً طفيفاً يف التمويل ٢٠١٤مقارنة بعام 

دوالر. وتعود هذه الزيادة باألساس إىل ارتفاع املسامهات املقدمة من يني مال ٣,٤املنظمة ليصل إىل  توفرها ليتالتعاون التقين ا
مليون دوالر بينما احتفظت مسامهات برامج توحيد األداء والصناديق االستئمانية  ١,٤صندوق األمم املتحدة لبناء السالم إىل 
وهو ما يربز  ،مليون دوالر ١,٩صايف االعتمادات  حيث بلغ ٢٠١٤ت عليه حىت عام املتعددة الشركاء مبستوى مماثل ملا كان

 اليونيدو. يف حافظة مشاريعصدري التمويل األخريين احملدودة ملمهية األ

 اليونيدوالصناديق االستئمانية اليت تديرها 

الصندوق االستئماين للشراكة الذي  بشروط ميسرة عن طريق تأسيسعلى الترويج لتقدمي تربعات خمصصة املدير العام عمل 
برامج الشراكة القطرية وتنسيقها وإطالقها وكذلك تنظيم أنشطة املنتدى العاملي املخصصة لتشجيع  تطويريتوقع أن يسهم يف 

مية لتنسعيا إىل تشجيع ااحلكومات والقطاع اخلاص ومؤسسات التمويل اإلمنائي  يف املقام األولمبادرات الشراكة اليت تستهدف 
، دوالرماليني  ٤تبلغ من الصني بالفعل مسامهات املنظمة قد تلقت . وبطرائق عملية املنحى للجميع الشاملةاملستدامة والصناعية 
تلقت يورو. كما  ١٥١,٩٩٤إيطاليا من يورو، و ٢٤٦,٧٠٩، ومن االحتاد الروسي ٢٠١٥تكاليف الدعم يف عام شاملة ل
  لصاحل صندوق أمريكا الالتينية والكارييب. من حكومة املكسيك  مسامهات املنظمة

املنظمة مبوارد  مداداالستئمانية إلها صناديق لصاحلتواصل اليونيدو سعيها احلثيث إىل التشجيع على تقدمي املزيد من املسامهات و
  طلبات الدول األعضاء بسرعة وفاعلية.االستخدام مبا يلزم لتلبية مرنة 
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 ورصدهاالربامج  اعتماد

 منها ل البت يف واحدجَّبرناجماً ومشروعاً وأ ١١٦بينها  برناجماً ومشروعاً اعتمد من ١١٨لس التنفيذي خالل العام تسلم اجمل
 ٢٠١٣و ٢٠١٤يف أعوام  املسجلةاملعدالت  يف املائة، وهو يفوق ٩٨معدل االعتماد اإلمجايل وبلغ ، حلني إعادة تقدميه

، ٢٠١٠و ٢٠١١عامي ويزيد بكثري على معديل ، على التوايل يف املائة ٩١و ئةيف املا ٨٨و يف املائة ٩٥اليت بلغت  ٢٠١٢و
مقارنةً بالسنوات  االرتفاع امللموس يف معدالت االعتمادرجع الفضل يف هذا . ويالتوايل على يف املائة ٧٥و يف املائة ٧٩ومها 

جودة املشاريع. حسن لضمان  ملنظمةاستحداث قائمة مرجعية بشأن قواعد االمتثال الصارم على نطاق ا إىل السابقة
بينما كان  ،من إمجايل عدد املشاريع املقدمة خالل العام يف املائة ٣٣أفريقيا بـنسبة  استأثرت املشاريع املعتزم تنفيذها يفو

يف  ١٤، والدول العربية على يف املائة ٨وحصلت أوروبا وآسيا الوسطى على يف املائة  ١٩نصيب منطقة آسيا واحمليط اهلادئ 
من إمجايل  يف املائة ١٨. وبلغت نسبة الربامج واملشاريع العاملية واألقاليمية يف املائة ٨، وأمريكا الالتينية والكارييب على املائة

يف  ٣٨الربامج واملشاريع حسب اجملاالت املواضيعية أن برامج ومشاريع البيئة والطاقة مثلت  ُيظهر تصنيفاملشاريع املقدمة. و
يف املائة  ١٠، ومشاريع بناء القدرات التجارية املائة ٣٣ن إمجايل املشاريع املقدمة بينما مثلت أنشطة احلد من الفقر م املائة
  .يف املائة ١٩ جلامعةا الربامج واملشاريعو

  

 التقييم

على اإلمنائية نشطة األاجلمعية العامة قراراً تارخيياً خبصوص بناء القدرات لتقييم اعتمدت ، ٢١٠٤ديسمرب كانون األول/يف 
بالتعاون مع  ،عقدت اليونيدو ،هي السنة الدولية للتقييم. واحتفاالً هبذه املناسبة ٢٠١٥وأعلنت أن سنة  القطري،ستوى امل

أبريل نيسان/اجتماعاً لفريق رفيع املستوى يف  ،اليت تتخذ من فيينا مقراً هلا وبرنامج التعاون اإلمنائي النمساوي األخرى املنظمات
احلاجة إىل  - والتعلم  على األدلة. وعقد االجتماع حتت عنوان "املساءلة ةناقشة استخدام التقييم يف صنع السياسات القائممل

 النتائج والتأثري".

يف احللقة للفريق، وكذلك يف االجتماع السنوي  ،فريق األمم املتحدة املعين بالتقييم، باعتبارها عضواً يف شاركت اليونيدوو
وتناولت احللقة موضوعات مثل دمج  ،مارسآذار/اليت عقدها الفريق لتبادل ممارسات التقييم يف نيويورك يف شهر  الدراسية

وإدارة عمليات التقييم وتصميم  لتقييم األثر ساليب املشتركةالتقييم واألعمليات املساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان يف 
 وتنمية قدرات التقييم الوطنية. املواضيعية

ألنشطة  مواضيعيةوقادت عمليات تقييم  ،وتونس لندوتاي إندونيسيايف  قطريةأجرت اليونيدو تقييمات  ،وخالل هذا العام
كما تناولت هذه التقييمات مشاريع  ،والشباب للسكان، مبا يشمل املرأة عملالاملشاريع وخلق فرص تنمية املنظمة يف جمال 

أمريكا الالتينية والكارييب وأوروبا وآسيا الوسطى. وأجرت املنظمة عمليات تقييم  انعلى بلد التركيزبروتوكول مونتريال مع 
شاريع املتقييم عمليات لوأنشطة ضمان اجلودة الدعم ضروبا من مت لمشاريع اليت ميوهلا مرفق البيئة العاملية وقدَّلهنائية مستقلة 

عمل يف كولومبيا ملدة  حلقة ة املستقلة ملشاريع املرفق. وُعقدتمنتصف املدلعمليات استعراض قائمة بذاهتا وكذلك الربامج الو
 ناظرة.تتعزيز قدرات التقييم لدى الوزارات املإىل الرامية اليونيدو  أمريكا الالتينية والكارييب يف إطار جهودبلدان أربعة أيام ل
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عية يضاعمليات تقييم مو ،مهمة التقييم املستقل من خالل ،املنظمة يُتجر أهداف التنمية املستدامة، من املنتظر أناعتماد  وبعد
عن طريق  بالصناعة وأهداف التنمية املستدامة املتعلقة ٩للمشاريع والربامج املتعلقة بتنفيذ اهلدف وعمليات تقييم استراتيجية 

 ،املنظمة حافظة مشاريعمن واقع التنفيذ والدروس املستفادة يف النتائج  وجتميعيف هذا السياق اجلوانب اجملدية وغري اجملدية حتديد 
 .والتفوق على صعيد املنظمةاملساءلة التعلم والستمرار يسريا وذلك ت

  املوظفون
جلنة  أجرته الذي الشامل االستعراض خالل العام ومها: املوحد يف موضوعني على مستوى النظام عن كثباخنرطت اليونيدو 

العاملني املوظفني خدمة  النتهاء والعليا، ورفع السن اإللزامية الفنية الفئتني وظفني يفامل روجملموعة عناصر أج اخلدمة املدنية الدولية
اخلدمات واملعايري  بشأن بشرية موارد لشبكة جترييب مشروع . ووقع االختيار على املنظمة للمشاركة يف تنفيذسنة ٦٥إىل 

توحيد األداء. كما شاركت  ملبادرة يتم فيها التنفيذ التجرييباليت  احملليني يف البلدان املوظفني املوحدة/املشتركة يف تعيني واختيار
ألمان أماكن اإلقامة وكذلك معايري األمن املتعلقة بسفر  ملعايري العمل الدنيا احلالية املوحدنظام ال مستوى علىاملنظمة يف مراجعة 

ا.املوظفني جو 

لديها ووضعت عدداً من  إدارة املوارد البشرية إطار الستعراض ألوىلوعلى املستوى التنظيمي، راجعت املنظمة نتائج املرحلة ا
داخل املنظمة. وجرت املرحلة  الوظيفيلتعاقب ل تخطيطالوتنمية قدراهتم وتسهيل  الدعم تطوير املوظفني مهني التدابري اجلديدة

 املواضيع لس املوظفني. وكان من بنيجمو املوظفني الذين رشحتهم اإلدارة االستعراض يف منتصف العام مبشاركة الثانية من
مجلة أشياء  يف ،يهدف دارة أداء املوظفنيإلاملدروسة السياسات والنظم مبا فيها نظام تصنيف الوظائف وإطار الكفاءات ونظام 

املؤسسية والفنية ونظم جوائز  رفاواحلفاظ على املع ،وسياسة التناوب ،إىل حتديد مصادر التعقيب أخرى،
 ترقيات.االستحقاق/ال

ردا  ٤٢٠ آراء املوظفني حول خدمات دعم الربامج، حيث ورد ومن املبادرات اجلديدة اليت ظهرت خالل العام مبادرة استطالع
وهو ما ميثل حوايل نصف  ،اليونيدو يف بروكسل وجينيف ونيويورك واملكاتب امليدانية ومكاتب يف اجملموع من موظفي املقر

حتسني اخلدمات ووضعتها موضع التنفيذ يف اجملاالت التالية: ضمان  وقفت املنظمة على مقترحاتونتيجة لذلك،  عدد املوظفني.
مراعاة احتياجات العمالء والتدريب  وتعزيز ؛وحتسني زمن االستجابة وزمن اختاذ القرار ؛وجود هنج موحد ومتماسك

 للوضع ملفات إلكترونية ثت املنظمة يف إطار جترييبكما استحد .األنظمة والقواعد وتعزيز مستوى االتساق يف تفسري ؛والتواصل
 وتوجيه املوظفني التمهيدي لتدريبل هنج جديد وضع ٢٠١٦الرمسي. وتضم املبادرات اجلديدة اليت من املنتظر تنفيذها يف عام 

 باإلضافة إىل برنامج منقح لتنمية قدرات املوظفني.

، اليونيدو ووضع سياسة ملكافحة التحرش والتمييز العام سياسة السفر يف اللاألخرى اليت مشلتها املناقشات خ املواضيع ومن بني
الرمسي الداخلي. وأعاق جتميد التوظيف املعمول به خالل  الةاستعراض نظام العد عدم اكتمالإىل التوظيف  قيود يف حني أدت

 ءد البشرية املؤهلة. وفيما يتعلق باخلرباالستقطاب املوار الكفاءات البحث عن هذا العام تنفيذ املقترحات اخلاصة بتدابري
 قطعت املنظمة أشواطاً يف سبيل توسيع دائرة الكفاءات املوجودة لديها باالستعانة بشركة توظيف خارجية. ،اخلارجيني
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  أمن املوظفني
نية غري مسبوقة قيد االستعراض زيادة يف مناطق الرتاع وتصاعداً يف اإلرهاب العاملي وهو ما ميثل حتديات أم شهدت السنة

فريوس اإليبوال يف غرب أفريقيا إىل اختاذ  ظهور وأدى .اخلطر شديدةمناطق  اليونيدو وعملياهتا اليت جتري يف الغالب يف ألنشطة
ملدة طويلة. ورغم ذلك، متكنت املنظمة من  واستمرار العمل هبايف هذه املنطقة  املنظمة تدابري أمنية استثنائية للسفر والفعاليات

اليت تواجه جمموعة متنوعة من  البلدانإىل  بعثات يف املوفديناملنتدبني منهم أم  موظفيها وخربائها سواء وسالمة ان أمنضم
ضعت كما ُو اجلوي، وخصوصاً السفر الرمسي للسفر جديدةأمنية اسُتحدثت سياسات  قداألزمات واألوضاع الطارئة. و

واألمن يف مركز فيينا الدويل. وتلقى املوظفون تدريباً بشأن خماطر اإلصابة  السالمة ات من أجل ضمانزماألإرشادات إلدارة 
التقين وبراجمه يف  املنظمة من مواصلة مشاريع التعاون مكَّنعام، وهو ما  أمين تدريب باإلضافة إىل ابفريوس اإليبوال والوقاية منه

 سياسات وتنفيذ وضع اليونيدو بفاعلية يف ككل، شاركت املنظومة البلدان اليت تسود فيها أوضاع أمنية خطرية. وعلى مستوى
 يف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن.املنشورة جديدة  منيةأ

 األعمالدعم خدمات 

 من خالل وحدة خاصة لدعم األعمال والنظم. وخالل هذا العام اليونيدو ُيدار نظام ختطيط املوارد املؤسسية املتكامل لدى
 مكوناته إىل أحدث نسخة منه جلميع الكبري التطوير منها ،يف تشغيله والفعاليةكفاءة الحتسينات لزيادة  نظامال هذاطرأت على 
النظام واستخدام اخلواص والوظائف اجلديدة. ويف  إىلوزيادة إمكانية الدخول  تبسيط العمليات أكثر للمستخدمني للتمكني من

جودة اخلدمات ونطاقها، استعانت املنظمة جبهات خارجية لتقدمي خطوة خلفض التكلفة اإلمجالية للملكية ورفع مستوى 
 إىل تسهيل إدارة والنظم العمليات حتسينات خدمات معينة من خدمات نظام ختطيط املوارد املؤسسية يف بداية هذا العام. وأدت

وكانت املنظمة من  .املعريف والتعاون رفإدارة املعاو والسفر، ،املشتريات، وإدارة املوارد املالية والبشريةو واملشاريع، احلوافظ
 الوصلة املالية اجلديدة للصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة حيث تسمح هذه للوصلة البينية املتبّننيل ائأو

  مبيكنة إصدار التقارير ونقل البيانات.

جديدة  منصات وتشمل املبادرة .تهاأنشط يف زيادة الشفافية إىل هتدف املنظمة نطاق علىمايو إطالق مبادرة أيار/وشهد شهر 
التنمية الصناعية  يفشركاء الو واجلهات املاحنةوالرصد تستهدف مجيع املعنيني وخصوصاً الدول األعضاء  إلصدار التقارير

اجلديدة مثل لوحة املتابعة  اخلواص الشبكة اخلارجية للدول األعضاء عدداً من وتضم. اجلمهورعامة للجميع و الشاملةو املستدامة
على الرابط التايل:  ةاملتوفراجلديدة عرض منصة البيانات املفتوحة تو .ألنشطة اليونيدو العامة اليت تتناول اجملاالت األساسية

https://open.unido.org، بيانات مبا يف ذلك  اجلارية،حول الربامج واملشاريع  خريطة تفاعلية للعامل حتتوي على معلومات تفصيلية
املناطق  املشاريع وبيانات املساواة بني اجلنسني، جممعة حسب والزمنية، ومدير أطرهاو ونواجتها ، وحمصالت املشاريعالتنفيذ
بلد واجلهة املاحنة. ومن حصائية عن الإ بيانات وكذلكصلة  ومواد أخرى ذات وثائق املشاريعب ستكمل هذه البيانات. وُتوالدول

املبادرة الدولية  إىلوتعتزم املنظمة االنضمام  ،املعلومات املتوفرة يف نطاق مزيدا من االتساع ٢٠١٦املنتظر أن يشهد عام 
 .انالت اعترافاً دولي مبادرة وهي ،للشفافية يف املعونة

بصفة خاصة  وهي تركز ،املنظمة لوالية للترويج ةبة ديناميبوا للجميع الشاملةو املستدامة التنمية الصناعية عملياتمتثل منصة و
املستدامة حشد املوارد وتنسيقها من أجل تنفيذ التنمية الصناعية  على . ومن املنتظر أن تساعداتهنج تعزيز الشراك على
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 مع لشراكة اجلديدةا متكّناجلهات املعنية. و خمتلفحمددة وتسهيل التوفيق بني  وتشجيع فرص استثمارية للجميع الشاملةو
  والتشاور حول األمور ذات االهتمام املشترك. وثيقالتعاون التيسري  من"ساب"  شركة القطاع اخلاص ممثالً يف

 تاليت تشكل ختطيط املوارد املؤسسية بشأناجملموعة ذات املصلحة اخلاصة  نائباً لرئيس األعمال والنظم دعموُعني رئيس وحدة 
 ،ختطيط املوارد املؤسسية جمموعة متنوعة من نظممؤسسات دولية تقوم بتشغيل  تضم و ،األمم املتحدةمة وحديثاً على نطاق منظ

 بشأن مواضيع نطاق األمم املتحدة مع شركة "ساب" أداء دور ريادي يف عملية التواصل على من اليونيدو ُيمكِّنوهو ما 
  استراتيجية وتشغيلية. 

 اخلدمات القانونية

االجتماع الذي  داخل منظومة األمم املتحدة هو هدف املسائل القانونية والدعم املشترك بني الوكاالت يف تعزيز التنسيقكان 
 ٢٠/مايو. وانعقد االجتماع حبضور املستشارين القانونيني ملا يزيد على أياريومني يف فيينا يف شهر  على مدار اليونيدواستضافته 

مواضيع  ألمني العام للشؤون القانونية واملستشار القانوين لألمم املتحدة، وتناولوكالة متخصصة ومنظمة معنية بقيادة وكيل ا
طرف املنظمات الدولية. ويضمن مكتب  مع اجلهات املاحنة ومحاية امللكية الفكرية من اتمثل االمتيازات واحلصانات، واالتفاق

اخلارجية والداخلية لإلطار القانوين للمنظمة، كما يضمن وبراجمها مع اجلوانب  تهاتوافق مجيع أنشط لليونيدو الشؤون القانونية
 عالقاهتا مع احلكومات واملنظمات يف متعزيز سيادة القانون سواء داخل املنظمة أ اإلدارة السليمة لشؤون املنظمة عن طريق

 ا.واملنشآت واألفراد، باإلضافة إىل محاية مواقف املنظمة وحقوقها ومصاحلها القانونية والدفاع عنه

  والتوعية إىل املناصرة الدعوة
يف وذلك  ٢٠١٥للتواصل والدعوة إىل املناصرة على دعم وتعزيز مناقشات خطة التنمية ملا بعد عام  تهاركزت املنظمة يف أنشط

تدامة وألهداف التنمية املس ٢٠٣٠ خلطة عام الترويجركزت على مث  ،التحضري ملؤمتر قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامةإطار 
نشر الرسائل يف موعة من الفعاليات العاملية وأنشطة املنتديات العاملية يف معرض هذا العام قد ساعدت جم. واملعتمدة السبعة عشر

  األساسية والترويج على نطاق واسع ألنشطة املنظمة مبا يف ذلك النهج الذي تتبناه يف برنامج الشراكة القطرية.

وقادة قطاع األعمال ورجال الصناعة من  سفراء النوايا احلسنة عدداً من الشخصيات العامة وعينت املنظمة يف إطار برنامج
صورهتا وتواصلها مع احلكومات والقطاع اخلاص يف أحناء العامل.  حتسنيمناطق خمتلفة يف العامل بغرض تعزيز مسعة املنظمة و

ملبادرة "ُصنع يف أفريقيا" ومستشارة  ةالتنفيذي ةالرئيس ،هيلني هايواستفادت املنظمة من أنشطة التوعية اليت قامت هبا الصينية 
 ةالتنفيذي ةالرئيس ،ثيوبية والرواندية والسنغالية يف جمال تشجيع االستثمار والتصنيع. وُعينت جني فاجنني سوهلاميإلاحلكومات ا

 كالسيد مار يشغل كما ،التصنيع جمال يفحلسنة للنوايا ا اليونيدولشركة جانوسفابريكان إيه إس النروجيية لصناعة املالبس سفرية 
 ويشارك ؛منصب سفري النوايا احلسنة لألعمال التجارية الزراعية فان مونتاجو من معهد فالمز البلجيكي للتكنولوجيا احليوية

 لصناعة املستدامة يف بالده.ا ، يف أنشطة الدعوة إىل مناصرةبرازيلي فضاء رائد ، وهوماركوس بونتيس

وحضر عدد كبري من  Making It أعداد من جملة ةمبواضيع التنمية الصناعية يف العامل، صدرت ثالث اجلمهور اهتمام إثارة وبغية
  والية املنظمة وأنشطتها. إيضاحية عن أحناء العامل حماضرات وعروضاً مجيعالفرق الزائرة املكونة من الطلبة اجلامعيني من 
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 ٤٨ ٠٠٠ حيث وصل عدد متابعيها على تويتر إىلاالجتماعي، ا على مواقع التواصل من حضوره كثريااليونيدو  عززت قدو
وحققت مقاطع الفيديو املنتجة واملنشورة  .ازائر أسبوعي ١٠ ٠٠٠ زار صفحات الفيسبوك التابعة هلا ما يزيد عن متابع بينما

 إقامة شبكة من املهنيني تضم يف "ينكد إنل"مشاهدة كما سامهت التفاعالت على موقع  ٢٥٠ ٠٠٠ على اليوتيوب ما يزيد عن
 ياتصورة تعكس أنشطة املنتد ٣ ٠٠٠ عن على ما يزيد افليكر حالي فرد بينما حيتوي أرشيف الصور اإللكتروين ٢٥ ٠٠٠
وهو  ،الشبكي املفتوح للجمهور امليدان. إضافة إىل ذلك عملت املنظمة على تطوير وحتديث موقعها لليونيدو وعملها يف ةالعاملي

 .اأداة إعالمية مجاهريية رئيسية جتتذب ما يصل إىل مليون زائر سنوي

 خدمات الدعم

 إدارة املباين

 الكائنة يف املركز األخرىالدولية تتحمل املنظمة مسؤولية إدارة جممع مباين مركز فيينا الدويل وصيانته نيابة عن املنظمات 
فرداً من املتخصصني وموظفي الدعم املؤهلني يف جماالت  ١١١يضم  اًريقفهلذا العمل  ، وختصصواليت تتشارك يف هذا اجملمع

 إدارة املباين اليت لدائرة فترات السنتني وتبلغ ميزانية .ةندسة اإللكترونياهلية وهندسة التكييف وائاهلندسة املدنية والكهرب
 اإلصالحعمليات ية السنوية لتنفيذ مشاريع بينما تبلغ امليزان ،مليون يورو ٤٢ حوايل تكلفتهال مُّيف حتاملنظمات  تشترك

 يورو للمشاريع اخلاصة ماليني ١٠تبلغ حوايل لكل سنتني  ميزانية إضافية تنفَّذ يورو. كما ماليني ٣,٥ واالستبدال الرئيسية
  .الكائنة يف املركز ختلف املنظماتمل

لتنفيذ  لطارئة يتفوق من حيث الكفاءة على النظام القدميلإلشعار باملشاكل ا دائرة إدارة املباين نظاماً العام، استحدثت وخالل
كبري يف  لتحقيق اخنفاض املتخذة تدابريال وتضمنتطلب.  ٢٥ ٠٠٠ والبالغ عددها احل املشاكل اليت تنجزها سنوي طلبات

يف  فواتريداد الوإع تكاليف االتصاالت وحتسني مستوى الوصول إىل شبكة اإلنترنت تركيب نظام مستقل لتشغيل لوحة املفاتيح
، Bو A اإلنترنت يف املبنينيب الالسلكي االتصال وحتسني املنظمة، ونظام جديد للتواصل العاملي عن طريق بروتوكول اإلنترنت،

 الشبكة احمللية الالسلكية داخل املبنيني إىل جديدةنقطة وصول  ٩٠ومركز بيانات جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتركيب 
D وEمبا يف ذلك املطابخ الصغرية امللحقة باملبنيني ،اجملمع للتجديد األماكن يف ا خضع عدد من، كم A وB، الصحية يف  املرافقو

ملراقبة املصاعد والتحكم فيها، وحتديث عدد من املصاعد، وتنفيذ  ، هذا باإلضافة إىل تركيب نظام جديدGو F املبنينيأجزاء من 
 .للحريق املقاومة بواباألالتدفئة والتربيد والصرف ومضخات املياه واملواسري و ملعدات رئيسية واستبدالإصالح  عمليات

   توفري النفقاتأخرى لتدابري 
سواء يف تكاليف وذلك  ،قرامليف  امجيع جوانب عملياهت تنفيذ تدابري لترشيد النفقات يف إىلسعت املنظمة جاهدة  ،العام خالل
/مارس تنفيذ آذاركفاءة والفعالية يف مكان العمل. وشهد شهر اللزيادة  تدابري ل استحداثخال من متكاليف االتصال أ مالسفر أ

ا أوصل معدالت بدل اإلقامة اليومي جلميع املوظفني يف املنظمة الذين يسافرون خارج مم ،سياسة جديدة للسفر بعد تنقيحها
ذاكر السفر عرب اإلنترنت إىل حتقيق وفورات يف رسوم كما أدى اعتماد هنج مركزي يف حجز ت مركز عملهم إىل املستوى نفسه.

ن هذه املكاتب من كَّوهو ما م ،مكاتب ميدانية ١٠أكثر من يف بربوتوكول اإلنترنت  هواتف تعملبت كِّوُر املعامالت.
وفري تكاليف بالفيديو. وصدرت إرشادات حول سبل ت خلدمات التداول احلصول على أسعار أدىن كما مت ،جماناً االتصال باملقر

 على إبرام عقد مشترك لشراء واتفقت مجيع املنظمات الدولية الكائنة يف مركز فيينا الدويل ،التجوال على اهلواتف احملمولة الرمسية
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املكتبية. ومن املنتظر أن تؤدي املناقشات اجلارية حول خفض التكاليف العامة لالتصاالت إىل توفري مبالغ ضخمة يف  اللوازم
  القادمة. األعوام
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  )١(األمم املتحدة للتنمية الصناعية الدول األعضاء يف منظمة

 االحتاد الروسي

 إثيوبيا

 أذربيجان

 األرجنتني

 األردن

 أرمينيا

 إريتريا

 إسبانيا

 إسرائيل

 أفغانستان

 إكوادور

 ألبانيا

 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة

 إندونيسيا

 أنغوال

 أوروغواي

 انأوزبكست

 أوغندا

 أوكرانيا

 )اإلسالمية-مجهورية(إيران

 آيرلندا

 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة

                                                         
 .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١ يف )١(
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 باراغواي

 باكستان

 البحرين

 الربازيل

 بربادوس

 بلجيكا

 بلغاريا

 بليز

 بنغالديش

 بنما

 بنن

 بوتان

 بوتسوانا

 بوركينا فاسو

 بوروندي

 البوسنة واهلرسك

 بولندا

 )املتعددة القوميات-ةدول(بوليفيا

 بريو

 بيالروس

 تايلند

 تركمانستان

 تركيا

 ترينيداد وتوباغو

 تشاد

 توغو

 توفالو
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 تونس

 تونغا

 ليشيت-تيمور

 جامايكا

 اجلبل األسود

 اجلزائر

 جزر البهاما

 جزر القمر

 جزر مارشال

 مجهورية أفريقيا الوسطى

 اجلمهورية التشيكية

 نيكيةاجلمهورية الدومي

 اجلمهورية العربية السورية

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مجهورية ترتانيا املتحدة

 مجهورية كوريا

 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية

 مجهورية الوس الدميقراطية الشعبية

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقا
 مجهورية مولدوفا

 جنوب أفريقيا

 جورجيا

 جيبويت

 لدامنركا

 دومينيكا

 رواندا

 رومانيا
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 زامبيا

 زمبابوي

 ساموا

 سان تومي وبرينسييب

 سانت فنسنت وجزر غرينادين

 سانت كيتيس ونيفيس

 سانت لوسيا

 سري النكا

 السلفادور

 سلوفاكيا

 سلوفينيا

 السنغال

 سوازيلند

 السودان

 سورينام

 السويد

 سويسرا

 سرياليون

 سيشيل

 شيلي

 ربياص

 الصومال

 الصني

 طاجيكستان

 العراق

 ُعمان

 غابون
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 غامبيا

 غانا

 غرينادا

 غواتيماال

 غيانا

 غينيا

 غينيا االستوائية

 بيساو-غينيا

 فانواتو

 الفلبني

 )البوليفارية-فرتويال (مجهورية

 فنلندا

 فيجي

 فييت نام

 قربص

 قطر

 قريغيزستان

  كابو فريدي
 كازاخستان

 امريونالك

 كرواتيا

 كمبوديا

 كوبا

 كوت ديفوار

 كوستاريكا

 كولومبيا

 الكونغو
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 الكويت

 كينيا

 لبنان

 لكسمربغ

 ليربيا

 ليبيا

 ليسوتو

 مالطة

 مايل

 ماليزيا

 مدغشقر

 مصر

 املغرب

 املكسيك

 مالوي

 ملديف

 اململكة العربية السعودية

 منغوليا

 موريتانيا

 موريشيوس

 يقموزامب

 موناكو

 ميامنار

 ناميبيا

 النرويج

 النمسا

 نيبال
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 النيجر

 نيجرييا

 نيكاراغوا

 هاييت

 اهلند

 هندوراس

 هنغاريا

 هولندا

 اليابان

 اليمن

 اليونان
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