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تمهيد من المدير العام

شهد عام ٢٠١٥ فرتة من النشاط املكثف لليونيدو. فقد 
واجهت املنظمة طائفة من التحديات واضطلعت بالكثري من 

املسؤوليات الهامة. وكان هذا هو العام الذي اعرتف فيه املجتمع 
الدويل بواليتنا فيام يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية املستدامة 

والشاملة للجميع باعتبارها أمراً حاسامً يف القضاء عىل الفقر 
لفائدة جميع الناس، من نساء ورجال، وشباب وكبار يف السن، 

وسكان املدن واألرياف، وشعوب الدول الكبرية والصغرية والدول 
الُجُزرية الصغرية جميعاً. ونحن يف غاية الرسور إذ نرحِّب بجزر 

مارشال، بوصفها أحدث دولة عضو يف اليونيدو، ونتطلع إىل 
التعاون بيننا يف املستقبل. 

ويف بداية عام ٢٠١٥، ذكرُت األهداف الرئيسية الثالثة التي   
تتوخاها اليونيدو يف اضطالعها بواليتها:

دُت هدف تعميم مراعاة  •  عىل مستوى السياسات العامة، حدَّ
التنمية الصناعية املستدامة والشاملة للجميع يف خطة 

التنمية الجديدة ملا بعد عام ٢٠١٥، عىل النحو الذي اتفق 
عليه املجتمع الدويل. 

•  عىل املستوى التشغييل، كان هديف هو تعميم مراعاة التنمية 
الصناعية املستدامة والشاملة للجميع يف عملياتنا التقنية 

والتحليلية واملعيارية. 
•  عىل املستوى اإلداري، كان الهدف هو مواصلة تحسني نظمنا 

وهياكلنا وعملياتنا حتى نصبح أكرث كفاءة وفعالية.
ومن دواعي رسوري، فيام يتعلق بالهدف املتوخى يف مجال   
السياسة العامة، أنَّ خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف 

التنمية املستدامة السبعة عرش الواردة فيها، التي اعتمدتها الجمعية 
العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب، تشمل الهدف ٩ بشأن إقامة 
بُنى تحتية قادرة عىل الصمود، وتحفيز التصنيع املستدام والشامل 

للجميع، وتشجيع االبتكار. وسوف يلعب االعرتاف بأهمية 
اليونيدو وواليتها الجديدة عىل الصعيد العاملي، وفائدتها للبلدان 
املتقدمة والنامية عىل حد سواء، دوراً حاسامً يف دعم البلدان عىل 

طريق التنمية عىل أساس االبتكار والتعلم التكنولوجي وعدم 
التهميش االجتامعي واالقتصادي واالستدامة البيئية.

ومن أجل تحقيق الهدف التشغييل، تعمل املنظمة عىل   
صقل إطارها الربنامجي، بضبط نهوجها يف التعاون التقني 
ودورها املعياري وكذا دورها االستشاري يف مجال السياسة 
العامة من خالل إقامة رشاكات مع الحكومات واملنظامت 

الدولية األخرى واملؤسسات املالية والقطاع الخاص واألوساط 
املدين.  األكادميية واملجتمع 

ويساهم القطاع الخاص بفضل قدراته املالية واإلدارية   
تحقيق  األهمية يف  بالغة  واالبتكارية مساهمة  والتكنولوجية 

ل إىل فهم أفضل  أهداف التنمية املستدامة. ومن ثمَّ فإنَّ التوصُّ
منَّا  ليستفيد كل  بفعالية  العمل معاً  التي متكِّننا من  للطريقة 
من كفاءات اآلخر أمر له أهمية حاسمة بالنسبة للمنظامت 
د  الدولية، واليونيدو عىل وجه الخصوص. ولذلك فإنَّني أشدِّ

بقوة عىل أهمية التواصل مع دوائر الصناعة والرابطات 
مستقبالً. عملنا  الصناعية يف 

وقد نجحنا، يف املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية الذي   
انعقد يف أديس أبابا يف متوز/يوليه املايض، يف التنظيم املشرتك 
التنمية الصناعية املستدامة والشاملة  الثالث بشأن  للملتقى 

للجميع لتسخري الرشاكات من أجل التنمية الصناعية. واجتذب 
امللتقى عدة مندوبني رفيعي املستوى من بينهم رئيس وزراء 

إثيوبيا، ووزير االقتصاد واملالية والتخطيط يف السنغال، واألمني 
العام لألمم املتحدة، ورئيس البنك الدويل، ورئيس مفوضية 

االتحاد األفريقي، واألمني التنفيذي للجنة األمم املتحدة 
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االقتصادية ألفريقيا. وأتاح امللتقى إطاراً ناجحاً للغاية للحوار بني 
أصحاب املصلحة املتعددين بشأن ُسبُل تحقيق التصنيع املستدام 

والشامل للجميع عن طريق اعتامد اسرتاتيجيات وسياسات 
وبرامج، وتعبئة موارد أصحاب املصلحة املتعددين من خالل 

برامج مبتكرة للرشاكة الُقطرية. 
وقد بدأ تنفيذ برنامج الرشاكة الُقطرية عىل أساس تجريبي يف   
إثيوبيا والسنغال يف ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٤، وهو مبادرة فريدة 

د السعي إىل إيجاد حلول مبتكرة وقامئة عىل  من نوعها، تجسِّ
الرشاكة وقويَّة األثر من أجل اإلرساع بتنفيذ نهج التنمية الصناعية 
د امللتقى عىل  املستدامة والشاملة للجميع. ويف هذا السياق، شدَّ

أنَّه من املتوقع يف املستقبل أن يزداد الطلب عىل خربات املنظامت 
الدولية، وال سيام الوكاالت املتخصصة مثل اليونيدو. ومنذ الرشوع 

ة بلدان عن  يف تنفيذ هذين الربنامجني الجديدين، أعربت عدَّ
اهتاممها باالنضامم إىل الربنامج، متشيا مع االسرتاتيجيات الوطنية 

التي تطبقها يف مجال التصنيع. ويرسُّ املنظمة أن ترحِّب بدولة 
عضو ثالثة، هي بريو، يف برنامج الرشاكة الُقطرية.

ويف أيلول/سبتمرب، شاركت اليونيدو يف تنظيم ملتقى بشأن   
تفعيل برامج التصنيع يف أفريقيا. وأظهر هذا امللتقى أهمية التحوُّل 
الهيكيل والسعي إىل تحقيق التصنيع املستدام والشامل للجميع يف 

ا. أفريقيا ويف أقل البلدان منوٍّ
وفيام يتعلق بهدفنا اإلداري، يأيت ضامن وجود إطار قوي   

للمساءلة أمام الدول األعضاء يف اليونيدو يف صدارة أولوياتنا. وقد 

أُعد إطارنا الربنامجي املتوسط األجل ٢٠١٦-٢٠١٩ ليتامىش متاماً 
مع خطة عام ٢٠٣٠، وسوف يكون مبثابة إطار اسرتاتيجي لربامجنا 
عىل مدى السنوات األربع القادمة. وقد واصلنا العمل عىل تعميم 

مراعاة األخالقيات واملساءلة يف عملياتنا. 
ومثة مبادرة هامة أخرى هي مبادرة الشفافية التي أطلقناها   

عىل نطاق املنظمة يف دورة لجنة الربنامج وامليزانية الحادية 
والثالثني يف أيار/مايو املايض. وسوف تزيد هذه املبادرة بدرجة 

كبرية من شفافية األنشطة التي نقوم بها يف مجال التعاون التقني 
وخدمات الدعم التي نقدمها. ويف إطار هذه املبادرة، أنشأنا 

منصة بيانات مفتوحة مخصصة باتت اآلن متاحة لجميع أصحاب 
املصلحة. وتشتمل املنصة عىل مجموعة متنوعة من املعلومات 
ذات الصلة بالربامج، مصنفة حسب البلدان والجهات املانحة، 

لها مجموعة من الوثائق والتقارير واملعلومات املالية الرئيسية  تكمِّ
ذات الصلة.

ويجب علينا اآلن أن نستفيد من هذه اإلنجازات الهامة   
إذا أردنا تسخري التنمية الصناعية املستدامة والشاملة للجميع 

للمساعدة يف القضاء عىل الفقر عىل نطاق عاملي بحلول 
عام ٢٠٣٠. وهذا وال شك تحّد هائل، إال أنَّ التغلب عليه أمر 
ممكن متاماً بالتكاتف مع رشكائنا العديدين. وإنَّني أتطلع إىل 

رحلتنا معاً عىل طريقنا نحو املستقبل.

لي يون، المدير العام لليونيدو
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تزخر بلداننا بإمكانات هائلة غري مستغلة. فلدينا األدوات والقدرات الالزمة للتغلب عىل 
العوائق، ألنَّنا دول قوية وقادرة عىل الصمود. والكثري من بلداننا غنية بالنفط بطبيعتها؛ وهناك 
بلدان أخرى هي من أكرب املنتجني لسلع أساسية مختلفة. وسوف يكون تحقيق هذه اإلمكانات 

ا  أحد األهداف األساسية لكل من خطة عام ٢٠٣٠، وبرنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان منوٍّ
للعقد ٢٠١١-٢٠٢٠.

ا أحمد أبتيو، وزير الصناعة يف إثيوبيا، ورئيس املؤمتر الوزاري ألقل البلدان منوٍّ

-   وضع سياسات عامة من أجل عالم متغير

 إنَّ ما أحرزته هذه البلدان [الربازيل واالتحاد الرويس والهند والصني وجنوب أفريقيا] 
 عىل صعيد النمو االقتصادي املطرد والحد من الفقر قد أصبح مرجعا، سواء للبلدان النامية 

حتى تقتدي بها، أو للبلدان الصناعية التي تسعى إىل استعادة ديناميتها االقتصادية. 
 يل يون، املدير العام لليونيدو، مبناسبة االجتامع الخامس لوزراء التجارة 
يف بلدان مجموعة بريكس

سنسعى إىل إقامة أسس اقتصادية متينة لصالح بلداننا جميعا ... وسنعتمد سياسات تعزز القدرات 
اإلنتاجية، والعاملة املنتجة، وتعميم االستفادة من الخدمات املالية، واإلنتاجية، والزراعة املستدامة، 

والتنمية الرعوية وتنمية املصائد، والتنمية الصناعية املستدامة، واستفادة الجميع من خدمات 
الطاقة الحديثة املستدامة التي ميكن التعويل عليها بتكلفة ميسورة، ونظم النقل املستدامة، 

وجودة البنيات التحتية وقدرتها عىل الصمود.
(A/RES/70/1 قرار الجمعية العامة)
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التنمية  اليونيدو وخطة 
العالمية

كان عام ٢٠١٥ َمعلامً بارزاً عىل مسار 
منظومة األمم املتحدة، إذ وضعت الدول 

األعضاء إطاراً يخلف إطار األهداف اإلمنائية 
لأللفية الذي اسُرتشد به يف وضع األولويات 

اإلمنائية الدولية عىل مدى العقد ونصف 
اعتمدت  أيلول/سبتمرب،  املاضيني. ففي  العقد 
التنمية  املتحدة خطة  العامة لألمم  الجمعية 

املستدامة لعام ٢٠٣٠، وهي خطة عاملية متثل 
نقطة مرجعية للعمل اإلمنايئ املتعدد األطراف 
حتى عام ٢٠٣٠، وتشمل جميع أبعاد التنمية 

املستدامة. ويشمل هذا اإلطار الهدف ٩، 
«إقامة بُنى تحتية قادرة عىل الصمود، 

للجميع،  والشامل  املستدام  التصنيع  وتحفيز 
وتشجيع االبتكار»، الذي يعرتف بوالية 

النامية  للبلدان  عامليٍّا  املنظمة بوصفها هدفاً 
واملتقدمة عىل حد سواء. 

وعىل هامش مؤمتر قمة التنمية املستدامة 
الذي انعقد يف نيويورك يف أيلول/سبتمرب، 

اشرتكت اليونيدو يف تنظيم ملتقى ملناقشة 
أثر خطة عام ٢٠٣٠ يف أفريقيا، جمع بني 

زعامء أفارقة مرموقني - رؤساء بنن وزامبيا 
ونيجرييا، ورئييس وزراء إثيوبيا وليسوتو، 
ونائب رئيس بوتسوانا - ووزراء ورؤساء 
تنفيذيني ملنظامت دولية ومسؤولني كبار 
وجهات فاعلة رئيسية يف مجال التنمية. 

وأسفر امللتقى عن توقيع بيان مشرتك 
بعنوان «ال بدَّ ألفريقيا من التصنيع!» من 

جانب الجهات األربع املشرتكة يف التنظيم، 
وهي مفوضية االتحاد األفريقي، ومكتب 
املستشار الخاص لشؤون أفريقيا، ولجنة 

األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا، واليونيدو. 
ويحثُّ البيان جميع أصحاب املصلحة عىل 
توحيد القوى وإقامة رشاكة عاملية جديدة 

من أجل تنفيذ خطة عام ٢٠٣٠، ال سيام 
فيام يتعلق بأشدِّ البلدان ضعفاً يف أفريقيا. 

وأكَّد البيان من جديد عىل التزام منظِّمي 
امللتقى بالتصنيع يف أفريقيا، فضالً عن 

دعمهم لقرار بشأن إعالن عقد ثالث للتنمية 
ألفريقيا. الصناعية 

ومع التزايد الرسيع يف عدد السكان الشباب، 
الذي يُتوقَّع أن يرتفع بنسبة ٤٢ يف املائة 

بحلول عام ٢٠٣٠، أُقرَّ بأنَّ التنمية الصناعية 
املستدامة والشاملة للجميع هي مفتاح إيجاد 

فرص العمل يف أفريقيا. وأبرز امللتقى كذلك 
الحاجة إىل أن تتوزَّع فوائد التصنيع بصورة 
متساوية، وإىل تعزيز دور املرأة يف اإلنتاج 

من أجل ضامن عدم التهميش، وإىل توسيع 
نطاق عملية التصنيع لتشمل املناطق الريفية 

يف أفريقيا، أي أن تضمن، يف جوهرها، عدم 
إقصاء أي أحد.

ويتمثَّل التحدي الرئييس أمامنا يف تنفيذ 
خطة عام ٢٠٣٠. وسوف يتطلب ذلك إدماج 

أهداف التنمية املستدامة يف االسرتاتيجيات 
التنظيمية واإلمنائية،  الوطنية  والسياسات 

فضالً عن حشد املوارد الالزمة. وتختلف خطة 
عام ٢٠٣٠ كثرياً عن إطار األهداف اإلمنائية 
لأللفية الذي حلَّت محلَّه؛ إذ سوف يحتاج 

تنفيذ الخطة إىل اتِّخاذ إجراءات جامعية 
جديدة ومبتكرة من أجل حشد املوارد من 
القطاع الخاص، واملجتمع املدين، واألوساط 
األكادميية، واملنظامت الدولية، ومؤسسات 

التمويل اإلمنايئ، والحكومات الوطنية، بهدف 
زيادة االستثامرات الالزمة لتحقيق أهدافها 

الطموحة. وغاياتها 

وقد أفضت املناقشات بشأن سبل تأمني 
التدفقات املالية الالزمة ملواجهة تحديات 

خطة عام ٢٠٣٠ إىل وضع خطة عمل أديس 
أبابا التي اعتُمدت يف املؤمتر الدويل الثالث 

العامة  التنمية، وأقرَّتها الجمعية  لتمويل 

•
•

•

•
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لألمم املتحدة يف ٢٧ متوز/يوليه ٢٠١٥. 
وأثناء مؤمتر أديس أبابا، شاركت اليونيدو يف 

تنظيم امللتقى الثالث بشأن التنمية الصناعية 
املستدامة والشاملة للجميع باالشرتاك مع 

حكومتي إثيوبيا والسنغال واللجنة االقتصادية 
ألفريقيا. واجتذب امللتقى عدداً من املتكلمني 
واملشاركني البارزين، وكذلك نحو ٤٠٠ مشارك 

من أكرث من ٧٠ بلداً. وُعرضت يف امللتقى 
التطبيقات العملية األوىل لنهج الرشاكات 
القطرية يف إثيوبيا والسنغال، ونجاحه يف 

تعبئة املوارد التقليدية وغري التقليدية 
لالستثامر يف التنمية الصناعية املستدامة 

للجميع. والشاملة 

ودرس امللتقى الرابع املعني بالتنمية 
الصناعية املستدامة والشاملة للجميع يف 
يومي ٣٠ ترشين الثاين/نوفمرب و١ كانون 

األول/ديسمرب يف السبل التي ميكن لليونيدو 
أن تسهم بها يف تعزيز الرتابط بني الصناعة 
والبنى التحتية واالبتكار يف سياق الهدف ٩.

واضطلعت اليونيدو أيضا بدور نشط يف 
مؤمتر باريس بشأن املناخ لعام ٢٠١٥ الذي 

ُعقد يف كانون األول/ديسمرب ووضع الخطوط 
العريضة التفاق عاملي ملكافحة تغري املناخ 

(انظر الفصل ٤). 

لت البلدان إىل اتفاق  ففي ذلك املؤمتر، توصَّ
عاملي وملزم عامليٍّا يتطلَّب عملية تحديث 

وإعادة هيكلة صناعية كربى من أجل خفض 
االنبعاثات بدرجة كبرية، وتعزيز قدرة 
املجتمعات عىل التغلب عىل آثار تغري 

املناخ. ويتامىش اتفاق باريس، الذي سيدخل 
حيز النفاذ يف عام ٢٠٢٠، مع خطة التنمية 

املستدامة لعام ٢٠٣٠، ويشرتكان يف عدد 
من األولويات البيئية العاملية املشرتكة، مبا يف 
ذلك التكيُّف مع تغريُّ املناخ والتخفيف من 
آثاره، وتعزيز القدرة عىل الصمود، وإدماج 

التدابري املعنية بتغريُّ املناخ يف السياسات 
واالسرتاتيجيات والخطط الوطنية، والتعجيل 

باتباع نهج مبتكر ورفع مستوى التدفقات 
التمويلية من أجل مكافحة تغريُّ املناخ. 

اليونيدو ومنظومة األمم 
المتحدة اإلنمائية

واصلت املنظمة التواصل عن كثب مع 
مؤسسات األمم املتحدة، مبا يف ذلك مجلس 

الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة 
الرفيعة املستوى  املعني بالتنسيق، واللجنة 

املعنية بالربامج، واللجنة اإلدارية الرفيعة 
املستوى، ومجموعة األمم املتحدة اإلمنائية.

وأسهمت املنظمة يف عدد من التقارير 
الصادرة عن األمني العام لألمم املتحدة، 
وعىل األخص بشأن استعراض السياسات 

الشامل الذي يجري كل أربع سنوات، وهو 
أداة الغرض منها ضامن االتِّساق والفعالية يف 

السياسات العامة عىل نطاق منظومة األمم 
املتحدة. وأثناء العام، شاركت اليونيدو يف 
املناقشات املشرتكة بني الوكاالت، وتأكَّدت 

من التوافق بني والية املنظمة واملبادئ 
الشامل  السياسات  لقرار استعراض  التوجيهية 

الذي يجري كل أربع سنوات لعام ٢٠١٢. 
وتعمل اليونيدو تدريجيٍّا عىل مواءمة 

دورات التخطيط االسرتاتيجي لديها مع 
دورة استعراض السياسات الشامل الذي 

يجري كل أربع سنوات، ومن املتوقع تحقيق 
املواءمة الكاملة بني إطار اليونيدو الربنامجي 

املتوسط األجل ودورة استعراض السياسات 
الشامل الذي يجري كل أربع سنوات بحلول 

عام ٢٠٢١. 

وشاركت اليونيدو مشاركة بنَّاءة يف حوارات 
املجلس االقتصادي واالجتامعي بشأن األنشطة 

التشغيلية من أجل التنمية. وساهمت 
يف الجزء املتعلق بالتكامل والجزء الرفيع 

املستوى من عمل املجلس االقتصادي 
واالجتامعي، بشأن التفاعل بني األبعاد الثالثة 
للتنمية املستدامة واملسائل الجامعة، وكذلك 

يف منتدى األمم املتحدة السيايس الرفيع 
املستوى، وهو إطار األمم املتحدة املركزي 

ملتابعة واستعراض خطة التنمية املستدامة 
لعام ٢٠٣٠.

كام تعاونت اليونيدو مع إدارة األمم املتحدة 
للشؤون االقتصادية واالجتامعية ورشكاء 

آخرين لألمم املتحدة يف إصدار منشور األمم 
املتحدة الرئييس املعنون «تقرير التنمية 

املستدامة عىل الصعيد العاملي» بشأن الرتابط 
بني العلوم والسياسات من أجل التنمية 

مجلس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعني بالتنسيق يجتمع يف باريس يف نيسان/أبريل.
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بالتعاون  اليونيدو،  املستدامة. واضطلعت 
مع الكيانات النظرية يف األمم املتحدة، بدور 
الوكالة الرائدة يف إعداد الفصل ٥ من تقرير 

عام ٢٠١٥ املعني بالنمو االقتصادي، والتنمية 
للجميع،  املستدامة والشاملة  الصناعية 

واالستهالك واإلنتاج املستدامني.

ويف ترشين األول/أكتوبر، استضافت اليونيدو 
ومكتب األمم املتحدة يف فيينا االجتامع السنوي 

لشبكة األمم املتحدة للتخطيط االسرتاتيجي 
حول موضوع «تنفيذ خطة التنمية لعام ٢٠٣٠: 

تحديات وفرص التخطيط االسرتاتيجي»، 
الذي شكَّل مساهمة رئيسية يف مجال التفكري 

والتعاون بشأن التخطيط االسرتاتيجي عىل 
نطاق املنظومة.

وواصلت اليونيدو املشاركة البنَّاءة يف مبادرة 
توحيد األداء التي تهدف إىل ضامن تعزيز 

اتِّساق السياسات وفعاليتها عىل نطاق 
منظومة األمم املتحدة وعىل الصعيد القطري. 

ويف متوز/يوليه، نرشت اليونيدو دليالً إعالميٍّا 
بعنوان «اليونيدو يف سياق االتساق عىل نطاق 

املنظومة وتوحيد األداء: نهج متعدد األبعاد 
لتحقيق األهداف املشرتكة»، يصف تاريخ 

مشاركة اليونيدو يف املبادرة ويعرض أمثلة عىل 
بعض من أنجح مشاريع توحيد األداء التي 

شاركت فيها املنظمة. 

وشاركت اليونيدو، بصفتها عضواً يف الفريق 
االستشاري ملجموعة األمم املتحدة اإلمنائية، 

مشاركة نشطة يف إثراء نهج االتِّساق عىل 
نطاق منظومة األمم املتحدة من أجل تنسيق 

االستجابة الحتياجات الدول األعضاء عن 
طريق آليات مبادرة وحدة العمل يف األمم 

املتحدة. كام استجابت اليونيدو بفعالية 
للتقييامت والتقديرات التي أجرتها وحدة 

التفتيش املشرتكة التابعة لألمم املتحدة، 
والتي نُرش آخرها خالل العام بشأن تعميم 

العاملة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق 
من جانب منظومة األمم املتحدة. وتعمل 

اليونيدو جنباً إىل جنب مع املنظامت الشقيقة 
من أرسة األمم املتحدة مبا يف ذلك برنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ، وهيئة األمم املتحدة 
للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، ومنظمة 

العمل الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة 
لألمم املتحدة (الفاو)، والصندوق الدويل 

الزراعية (اإليفاد). للتنمية 

وقد أسفر تنفيذ مبادرة توحيد األداء يف 
املنظمة عن تغيريات هامة يف الطريقة التي 
تعمل بها. ويشارك يف هذه املبادرة أصحاب 

دون مسؤولون عن عمليات  مصلحة متعدِّ
داخلية وميدانية، مام يتطلب وضع آلية تنسيق 

قوية لضامن اتصاالت شفافة وسلسة تقنيٍّا بني 
املستويني االسرتاتيجي والتشغييل. وأثناء فرتة 
السنتني الحالية، رصدت املنظمة ٧٫٢ ماليني 

دوالر من أجل الربمجة املشرتكة للمشاريع عىل 
الصعيد القطري. 

السياسة واالستراتيجية 
الجنسانية

إثر اعتامد خطة التنمية املستدامة 
لعام ٢٠٣٠، بذلت اليونيدو جهوداً متضافرة 

لزيادة قدرتها عىل تعزيز املساواة بني 
الجنسني وتقديم تقارير بشأنها. وقد 
املتعلقة  اليونيدو سياستها  استعرضت 

ثتها  باملساواة بني الجنسني لعام ٢٠٠٩ وحدَّ
الجنسانية األوىل  باعتامد اسرتاتيجيتها 

بشأن تنفيذ اإلجراءات التنظيمية الحالية 
التنظيمي  وتحسني هيكلها  واملستقبلية، 

بهدف النهوض بأهداف املساواة بني الجنسني 
ومتكني املرأة. 

ثة  الجنسانية املحدَّ السياسة  وتتوافق 
الجديدة، وكلتاهام  الجنسانية  واالسرتاتيجية 
ا مع وثائق  صدرت يف عام ٢٠١٥، توافقاً تامٍّ

باملنظمة،  الخاصة  التخطيط االسرتاتيجي 
وكذلك مع الركائز الست لخطة العمل عىل 
نطاق منظومة األمم املتحدة بشأن املساواة 
بني الجنسني ومتكني املرأة. ومن املتوخَّى أن 

تعزز االسرتاتيجية املساواة بني الجنسني سواء 
يف الخدمات التي تقدمها اليونيدو أو داخل 

نفسها.  املنظمة 

ويف إطار هيكل اليونيدو الجنساين الجديد 
الرامي إىل تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني 

املرأة، يرأس املدير العام لجنة توجيهية عىل 
مستوى اإلدارة العليا بشأن تعميم مراعاة 

املنظور الجنساين، يف حني يُتوقع من املنسقني 
عب  املعنيني باملساواة بني الجنسني يف جميع الشُّ

تخصيص ٢٠ يف املائة من وقت عملهم للمهام 
املتعلقة باملساواة بني الجنسني. وقد أنشئ 

مكتب للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف 
إدارة املوارد البرشية يف مكتب املدير العام، 

وجرى توسيع شبكة املنسقني املعنيني باملساواة 
بني الجنسني.

ومن أجل زيادة املساواة بني الجنسني داخل 
ثة إىل تقييم  املنظمة، تدعو السياسة املحدَّ

ملدى تعميم مراعاة املنظور الجنساين داخليٍّا، 
وإجراء مراجعات واستعراضات أقران بهذا 

دت االسرتاتيجية الجنسانية ثالث  الشأن. وحدَّ
أولويات للفرتة ٢٠١٦-٢٠١٩، هي: تشجيع 
التكافؤ بني الجنسني؛ وتشجيع قيم مراعية 

الجنسانية؛ وتعزيز املساءلة.  لالعتبارات 
وتواصل اليونيدو توفري بيانات متعلقة 

بالتوازن بني الجنسني بغية التوعية بالفجوات 
بني املوظفني من الجنسني، وتستخدم تلك 

البيانات لوضع أهداف واتخاذ تدابري تكفل 
سدَّ هذه الفجوات.

ومن أجل زيادة تعزيز املساواة بني 
الخدمات  املرأة من خالل  الجنسني ومتكني 

االسرتاتيجية  تضع  اليونيدو،  تقدمها  التي 
الجنسانية خارطة طريق وإجراءات إلدارة 

إدماج  تعزيز  بهدف  للسياسة،  وفقاً  الربامج 
واألنشطة  الربامج  الجنساين يف  املنظور 

الثالث  املواضيعية  أولوياتها  ويف  األساسية 
تعميم  اليونيدو، عن طريق  وتسعى  كافة. 

وأنشطتها  برامجها  يف  الجنساين  املنظور 
التغيري  اإلسهام يف تحقيق  إىل  األساسية، 

واملؤسسات  السياسات  مستوى  عىل  الهيكيل 
اهتامم  ويُوىل  املحلية.  واملجتمعات  واملنشآت 
عىل  تساعد  التي  الصناعية  للسياسات  خاص 

الجنسني يف قطاع  التفاوت بني  أوجه  معالجة 
املساواة يف شغل  التحويلية وعدم  الصناعة 

القيادية.  املناصب 

وسوف تكون جميع البيانات الرئيسية الناتجة 
عن الربامج واملشاريع، واإلحصاءات الصناعية، 



تقرير اليونيدو السنوي ٢٠١٥ 4

واإلحصاءات املتعلقة باملنظمة ذاتها مصنَّفة 
حسب نوع الجنس. وسوف تجري متابعة 

النواتج املتعلقة باملساواة بني الجنسني بالتشاور 
مع مديري املشاريع، مبا يف ذلك أسس القياس 
واألهداف التي يتعني تحقيقها. ويجري حاليا 

العمل عىل وضع نظام لتحسني الرصد وإعداد 
التقارير بشأن النتائج املتصلة بنوع الجنس يف 

املشاريع والربامج.

ة أدلة  ويف عام ٢٠١٥، نرشت اليونيدو عدَّ
بشأن تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف 

املشاريع. والغرض من هذه األدلة مساعدة 
املوظفني عىل مراعاة املنظور الجنساين 

سواء يف عملهم أم يف جميع مراحل دورات 
املشاريع، وتشمل موضوعاتها الخدمات 

والتكنولوجية  واالستثامرية  التجارية 
مة من أجل تنمية القطاع الخاص،  املقدَّ

وبناء القدرات التجارية، وتنمية األعامل 
التجارية الزراعية، واإلدارة البيئية، واملشاريع 

ذات الصلة بربوتوكول مونرتيال. وتخدم 
النظراء الوطنيني واملحليني،  األدلة أيضاً 

والوكاالت، والرشكاء الدوليني، والرشكاء من 
القطاع الخاص، فضالً عن فرادى الخرباء 

املشاركني يف أنشطة اليونيدو املتعلقة ببناء 
القدرات التجارية.

برنامج اليونيدو للشراكة

برامج   - للرشاكة  اليونيدو  نهج  يحشد 
القطرية - رشكاء خارجيني ويعبئ  الرشاكة 

آثار  موارد إضافية بهدف توسيع نطاق 
تقدمها  التي  التقني  التعاون  خدمات 

الصناعية  التنمية  بتحقيق  والتعجيل  املنظمة 
الدول  يف  للجميع  والشاملة  املستدامة 

إجراءات  اتِّخاذ  النهج  األعضاء. ويتطلب هذا 
التنمية  إسهامات رشكاء  ز  ويحفِّ جامعية، 

الدعم  تقديم  أجل  والدوليني من  املحليني 
للتنمية  الالزمة  املالية  واملوارد  واملعارف 

وإىل  للجميع.  والشاملة  املستدامة  الصناعية 
والتحليل  التقني  التعاون  خدمات  جانب 
السياسة  مجال  االستشارية يف  والخدمات 
أنشطة  بتنسيق  اليونيدو  تضطلع  العامة، 

املضيفة  الحكومة  قيادة  تحت  الرشاكة 

لنمو  متني  أساس  بناء  بغية  ومسؤوليتها 
مستدام. اقتصادي 

وتجري مواءمة كل برنامج من برامج الرشاكة 
القطرية مع أولويات التصنيع والخطط 

اإلمنائية يف البلدان املستفيدة. ويف بداية 
العام، اعتمدت الحكومتان املضيفتان يف 

إثيوبيا والسنغال - وهام أول بلدين يعتمدان 
الربنامج الجديد - وثائق برنامج الرشاكة 

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

برنامج الرشاكة القطرية.

ويركِّز برنامج الرشاكة القطرية يف إثيوبيا 
عىل تطوير الصناعات التحويلية الخفيفة 
القامئة عىل كثافة اليد العاملة، وال سيام 

صناعات تجهيز األغذية الزراعية، واملنسوجات 
واملالبس، والجلود واملنتجات الجلدية - وهي 
مجاالت تُعترب أكرث قابلية من غريها الجتذاب 

استثامرات القطاع الخاص مبا تنطوي عليه 
من إمكانية إيجاد فرص العمل، والروابط 

مع القطاع الزراعي، وقدرات التصدير. ويركِّز 
برنامج الرشاكة الُقطري يف السنغال عىل 

وضع السياسات الصناعية، وإنشاء قطاعات 
من األنشطة الزراعية املتكاملة من أجل 

سالسل القيمة الزراعية، وإنشاء مجمعات 
صناعية جديدة وتحديث املجمعات الصناعية 

القامئة. ويشمل كال الربنامجني تدابري شاملة 
ل بعضها بعضاً بحسب  لعدة قطاعات يكمِّ

األولويات التي تحددها الحكومة.

 دورة المؤتمر العام 
السادسة عشرة

انعقدت دورة املؤمتر العام السادسة عرشة يف 
ترشين الثاين/نوفمرب - كانون األول/ديسمرب 
ت أكرث من ٨٠٠ مشارك من  يف فيينا، وضمَّ

الحكومات والقطاع الخاص واألوساط األكادميية 
ووسائل اإلعالم تحت شعار «التصنيع املستدام 

من أجل تحقيق الرخاء للجميع».

وقد ُعقد املؤمتر يف لحظة حاسمة يف تاريخ 
بعد  العاملي،  الصعيد  اإلمنايئ عىل  التعاون 
شهرين من اتفاق قادة العامل عىل أهداف 

اعتامد  من  أسبوع  وقبل  املستدامة،  التنمية 
الحادية  الدورة  املنبثق عن  باريس  اتفاق 

اتفاقية األمم  والعرشين ملؤمتر األطراف يف 
والتنمية  املناخ.  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة 

للجميع  والشاملة  املستدامة  الصناعية 
اليونيدو منذ إعالن ليام  يف صلب والية 

الذي اعتمده املؤمتر العام يف عام ٢٠١٣. 
ويف أجواء من الرتقب والثقة يف مستقبل 
باملشاركني،  النمسا  رئيس  رحب  املنظمة، 

الذي  الهام  الضوء عىل «الدور  مسلطاً 
العيش  ُسبُل  توفري  اليونيدو يف  به  تضطلع 
التي نستقبل  البلدان  الكريم، وال سيام يف 

الرأي نفسه  ر  الالجئني اآلن». وتكرَّ منها 
ألقاها جوزيف  التي  الرئيسية  الكلمة  يف 

نوبل يف  الحائز عىل جائزة  شتيغليتس، 
الطابع  أشار إىل  االقتصادية، والذي  العلوم 
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التنمية، مشرياً  به مسائل  تتسم  الذي  املعقد 
إىل أنَّه «ال توجد عصا سحرية، وال ميكن 

تحتاج  بل  بأداة واحدة،  التعامل معها 
التصنيع  أدوات  إىل مجموعة شاملة من 

تُكيَّف بحسب ظروف كل بلد عىل حدة». 
التنمية  نهج  بأنَّ  اعتقاده  وأعرب عن 

الذي  للجميع  والشاملة  املستدامة  الصناعية 
الذي  ع  املوسَّ اليونيدو هو «اإلطار  تتبعه 
يحتاجه  ما  لتحقيق  للغاية  كان رضوريٍّا 

العامل اليوم». 

وطوال فرتة انعقاد املؤمتر، اتَّفق املشاركون عىل 
أنَّ اليونيدو تضطلع بدور رئييس يف تنفيذ خطة 

عام ٢٠٣٠، وأشاروا إىل أنَّ أولويات اليونيدو 
د متاماً األبعاد املرتابطة  املواضيعية تجسِّ

الثالثة للتنمية املستدامة، أي البعد االقتصادي 
واالجتامعي والبيئي. وأثنى املندوبون عىل 

الجهود التي تبذلها املنظمة منذ وقت طويل 
ملعالجة األسباب الجذرية للهجرة عن طريق 

املساعدة عىل فتح أبواب العمل من خالل 
مها.  مجموعة الخدمات التي تقدِّ

بالتنمية  املعني  الرابع  امللتقى  وأتاح 
لليونيدو،  التابع  للجميع  والشاملة  املستدامة 
للمؤمتر  العامة  الجلسات  إطار  ُعقد يف  الذي 

الرشاكات  ملناقشة  للمشاركني  ساحة  العام، 

القامئة بني جهات متعددة من أصحاب 
عامة عن  امللتقى ملحة  م  وقدَّ املصلحة. 

التي تحقَّقت حتى اآلن يف برنامج  اإلنجازات 
أعاله). وشملت  (انظر  القطرية  الرشاكة 

بني  اجتامعاً  األخرى  الرئيسية  األنشطة 
املدير العام ونائب رئيس املرصف األورويب 
التزامه  تأكيد  أعاد كالهام  لالستثامر، حيث 

والشاملة  املستدامة  الصناعية  التنمية  بتعزيز 
أفريقيا. وتناولت ثالث  للجميع، وال سيام يف 

ُعقدت عىل هامش  تفاعلية  نقاش  حلقات 
الذي تلعبه مراكز االبتكار يف  الدور  املؤمتر 
للجميع،  الرخاء  وتحقيق  املستدام  التصنيع 
وريادة األعامل من طرف الشباب والنساء، 

املناخ.  لتغري  للتصدي  املستدام  والتصنيع 
املؤمتَر  َسبَق  السابقة،  السنوات  وعىل غرار 
البلدان  الوزاري ألقل  املؤمتر  انعقاُد  العامَّ 

ا (انظر أدناه). منوٍّ

كام اعتمدت الدول األعضاء يف اليونيدو اإلطار 
الربنامجي املتوسط األجل للفرتة ٢٠١٦-٢٠١٩، 

الذي يحلُّ محلَّ اإلطار الربنامجي املتوسط 
ه  األجل لفرتة السنتني السابقتني، ويوجِّ

اإلجراءات االسرتاتيجية والربنامجية والتشغيلية 
التي سوف تتَّخذها املنظمة عىل مدى السنوات 

األربع القادمة. ويأخذ اإلطار الربنامجي 
املتوسط األجل للفرتة ٢٠١٦-٢٠١٩ يف الحسبان 

إعالن ليام: نحو تنمية صناعية شاملة للجميع 
ومستدامة، فضالً عن التوصيات املتعلقة مبعايري 

اإلدارة يف وثيقة اإلرشادات االسرتاتيجية. وقد 
تقرَّر اإلطار الربنامجي املتوسط األجل مبوجب 
خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ وما يتصل 

بها من أهداف التنمية املستدامة، وكذلك 
آليات االتِّساق عىل نطاق منظومة األمم 

املتحدة، مبا فيها نظام األمم املتحدة للمنسقني 
املقيمني واستعراض السياسات الشامل الذي 

يجري كل أربع سنوات.

ومتشيا مع تجديد الوالية املسندة إىل 
اليونيدو، يتمحور الرتكيز الربنامجي للمنظمة 
حول أولويات مواضيعية ثالث، هي: تحقيق 
الرخاء للجميع؛ والنهوض بالقدرة التنافسية 
ذ كل  االقتصادية؛ وحامية البيئة. وسوف يُنفَّ
من هذه املجاالت الربنامجية من خالل أربع 

وظائف، هي: التعاون التقني؛ وخدمات 
التحليل والبحث والخدمات االستشارية يف 
مجال السياسة العامة؛ واألنشطة املتعلقة 
باملعايري والجودة؛ وعقد اللقاءات وإقامة 

الرشاكات من أجل نقل املعارف والربط الشبيك 
والتعاون الصناعي.

املتوسط  الربنامجي  اإلطار  والجديد يف 
األجل للفرتة ٢٠١٦-٢٠١٩ هو األخذ بنهج 

هاينتس فيرش، رئيس النمسا، واملدير العام يف افتتاح املؤمتر العام. جوزيف إي. شتيغليتس، الحائز عىل جائزة نوبل، يلقي كلمة أمام الدورة السادسة 
عرشة للمؤمتر العام.
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الصناعية  التنمية  تعزيز  إزاء  جديد  تشاريك 
إىل  استناداً  للجميع،  والشاملة  املستدامة 

القطرية، ووضع إطار ميزين  الرشاكة  برامج 
الالزمة  املتوقعة  امليزانية  احتياجات  يبنيِّ 
األجل  املتوسط  الربنامجي  اإلطار  لتنفيذ 

نهج  وتعزيز  واألداء  للنتائج  املتكامل  واإلطار 
الدول  النتائج. وسلمت  القامئة عىل  اإلدارة 

املتوسط  الربنامجي  اإلطار  بأنَّ  أيضاً  األعضاء 
املنظمة  لتنفيذ والية  أداة هامة ومرنة  األجل 

املنظمة  أداء  بشأن  التقارير سواء  وتقديم 
التنمية  تحقيق  نحو  املحرز  م  التقدُّ بشأن  أم 

يف  للجميع  والشاملة  املستدامة  الصناعية 
املستفيدة.  البلدان 

مكاتب االتصال التابعة 
لليونيدو

واصلت مكاتب االتصال التابعة لليونيدو يف 
بروكسل وجنيف ونيويورك التوعية بربامج 

اليونيدو وأنشطتها وحشد الدعم لها عن طريق 
االتصاالت الوثيقة التي يجريها كل منها يف 

موقعه مع البعثات الدامئة، ومؤسسات منظومة 
األمم املتحدة، والهيئات الحكومية الدولية 
والهيئات املشرتكة بني الوكاالت، واملجتمع 

املدين، والقطاع الخاص.

مكتب نيويورك

واصل مكتب نيويورك القريب من مقر األمم 
املتحدة االضطالع بدور نشط يف وضع خطة 

التنمية ملا بعد عام ٢٠١٥، بوصفه عضواً 
رئيسيٍّا يف فريق الدعم التقني. واملكتب عىل 

اتصال منتظم بفريق أصدقاء التنمية الصناعية 
املستدامة والشاملة للجميع الذي ما فتئ 

ينارص هذه التنمية بوصفها لبنة أساسية يف 
جهود القضاء عىل الفقر والجوع عىل املدى 

الطويل. ويف االجتامع الخامس للفريق يف 
نيويورك يف شباط/فرباير، أكَّد املجتمعون أنَّ 

التنمية الصناعية املستدامة والشاملة للجميع 
ليست شاغالً يؤرق البلدان النامية وأفريقيا 

وحدها، بل هي مسألة تهم جميع بلدان 
العامل. وقد أسفرت الجهود املبذولة من أجل 

تعميم مراعاة التنمية الصناعية املستدامة 
والشاملة للجميع يف خطة التنمية ملا بعد 
عام ٢٠١٥ عن اعتامد الهدف ٩ يف خطة 

التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠. 

واستطاعت اليونيدو، من خالل وجودها يف 
نيويورك، أخذ زمام املبادرة يف حوار املجلس 
االقتصادي واالجتامعي بشأن تحديد املوقع 

الذي يتعني أن تتبوأه منظومة األمم املتحدة 
اإلمنائية عىل املدى الطويل (انظر أعاله). 

وساعد تحليل املناقشات عىل القيام داخليٍّا 
بصياغة اسرتاتيجيات رامية إىل تهيئة اليونيدو 

لتحقيق األغراض املنشودة قبل تنفيذ خطة 
التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠. 

وشملت أنشطة التواصل التي اضطلع بها 
مكتب نيويورك اإلحاطات اإلعالمية واملشاركة 
يف منتديات مختلفة. ويف اجتامع فريق الخرباء 

الرفيع املستوى الذي ُعقد يف نيويورك يف شباط/
فرباير وركَّز عىل االستفادة من تحسني إدارة 
الصناعات االستخراجية يف أفريقيا يف تعزيز 

التنمية الصناعية املستدامة والشاملة للجميع، 
عرضت اليونيدو دور هذه التنمية يف التحول 
ا. كام  الهيكيل يف أفريقيا ويف أقل البلدان منوٍّ

قدمت اليونيدو عرضاً إيضاحيٍّا مامثالً يف منتدى 
إعداد القادة الذي ُعقد يف آذار/مارس وركَّز 

عىل االرتقاء مبهارات الشباب يف أفريقيا. 

وعىل هامش املنتدى السيايس الرفيع املستوى 
املعني بالتنمية املستدامة، الذي ُعقد يف 

الفرتة من ٢٦ حزيران/يونيه إىل ٨ متوز/ يوليه 
يف نيويورك، شاركت اليونيدو يف تنظيم 

ملتقى ملناقشة النموذج األويل لتقرير التنمية 
املستدامة عىل الصعيد العاملي. 

وبالتعاون مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية (األونكتاد) واملنظمة العاملية للملكية 

الفكرية (الويبو)، نظَّمت اليونيدو كذلك ملتقى 
يف أيار/مايو من أجل زيادة الوعي يف أوساط 
املجتمع الدويل بأهمية التكامل واالتساق يف 

السياسات املعنية بالصناعة والتجارة واالبتكار، 
مة من أجل تحقيق األهداف العامة  واملصمَّ
للخطط اإلمنائية الوطنية، وال سيام يف سياق 

خطة التنمية ملا بعد عام ٢٠١٥.

واضطلعت اليونيدو مبهام الوكالة الرائدة يف 
صياغة املذكرة املعنونة «تعزيز النمو والتحول 

االقتصاديني املستدامني وتشجيع االستهالك 
املستدام» يف حوار من ستة حوارات رفيعة 

املستوى أُجريت أثناء مؤمتر قمة األمم املتحدة 
للتنمية املستدامة، وتولت تنسيق املساهامت 

مة من نحو ٢٥ من الربامج والوكاالت  املقدَّ
التابعة لألمم املتحدة. 

مكتب جنيف

يف ظلِّ انعقاد أكرث من ١٠٠ ملتقى حكومي 
دويل ومشرتك بني الوكاالت سنويٍّا يف جنيف، 

اجتماع الجهات المانحة
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تُعد املدينة محفالً رئيسيٍّا للنقاش بشأن 
قضايا التنمية االقتصادية املستدامة، ويُعزى 

ذلك إىل حد كبري إىل وجود عدد كبري من 
املؤسسات املتعددة األطراف املعنية مبجال 
التنمية االقتصادية. ويف الوقت نفسه، فإنَّ 
جنيف مكان هام إلجراء املناقشات بشأن 

البعد البيئي للتنمية االقتصادية. وعالوة عىل 
متثيل اليونيدو يف العديد من االجتامعات التي 
تنظمها وكاالت منظومة األمم املتحدة، تتمثَّل 

إحدى وظائف مكتب اليونيدو يف جنيف يف 
تقوية عالقات العمل مع املنظامت الدولية 

األخرى وتشجيع إقامة رشاكات جديدة. وأثناء 
العام، عمل املكتب عىل استحداث رشاكات 

مع مركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل 
الدولية، واالتحاد الدويل لالتصاالت، الذي 

أرسل وفداً رفيع املستوى إىل مقر اليونيدو يف 
مطلع هذا العام، وتجديد الرشاكات القامئة 
مع تلك الجهات. ويجري إعداد اتِّفاق مع 

االتحاد الدويل لالتصاالت - وهو أحد الرشكاء 
يف الهدف ٩ - يف حني بدأ العمل عىل تحديث 

اتِّفاق العالقة بني اليونيدو ومنظمة العمل 
الدولية القائم منذ ٢٥ عاماً ومواءمته مع 

السياق اإلمنايئ الجديد. 

وكان أحد مجاالت الرتكيز الهامة ملكتب 
اليونيدو يف جنيف أثناء العام، شأنه يف ذلك 
شأن مكاتب اليونيدو األخرى، ضامن متثيل 

االً، وإرساء  الوالية الجديدة للمنظمة متثيالً فعَّ
الصناعية  التنمية  لخطة  االسرتاتيجي  الوضع 

للجميع. وقد تحقق  والشاملة  املستدامة 
ذلك عن طريق إذكاء الوعي يف االجتامعات 
العامة برضورة  الدولية واملحافل  الحكومية 

والشاملة  املستدامة  الصناعية  التنمية 
للجميع. وتَركَّز جزء كبري من املناقشات أثناء 

العام عىل العوامل املساعدة عىل تحقيق 
النمو األخرض الشامل للجميع - التجارة 

متسقة  سياسات  ووجود  والتكنولوجيا 
للتنمية االقتصادية، فضالً عن الحاجة إىل 

تنسيق تقديم خدمات استشارية يف مجال 
التنمية االقتصادية. كام نظَّم املكتب عدداً 

أبرزها  التقنية،  من اإلحاطات وامللتقيات 
التصنيع املستدام  منتدى رفيع املستوى بشأن 

بالتعاون مع  والشامل للجميع يف أفريقيا، 
األفريقي. لالتحاد  التمثييل  املكتب 

ويُعد حضور اليونيدو القوي يف جنيف أمراً بالغ 
األهمية من أجل الحفاظ عىل عالقات عمل 
وثيقة مع ٢٣ دولًة عضواً، معظمها من أقل 

ا، ليست ممثَّلة يف مقر اليونيدو يف  البلدان منوٍّ
فيينا. ولعبت االجتامعات الثنائية والجامعية 

ا كمنابر للحوار واملناقشات الحكومية  دوراً هامٍّ
الدولية وأنشطة الدعوة إىل املنارصة والرصد 

مه املنظمة من الخدمات يف  الوثيق ملا تقدِّ
البلدان املعنية. وعالوة عىل جلسات اإلحاطة 
الرسمية التي ينظِّمها املكتب يف جنيف، أتاح 

إنشاء وصلة فيديو للبعثات الدامئة املوجودة يف 
جنيف متابعة اإلحاطات الجارية يف فيينا.

مكتب بروكسل

للمنظمة  بروكسل  يف  اليونيدو  مكتب  يتيح 
إقامة رشاكات مع مؤسسات االتحاد 

األورويب، وعىل وجه الخصوص املفوضية 
األوروبية، والربملان األورويب، ومجلس أوروبا، 

األوروبية،  واالجتامعية  االقتصادية  واللجنة 
وكذلك املرصف األورويب لالستثامر، وأمانة 
واملحيط  والكاريبي  أفريقيا  دول  مجموعة 

بلداً من أفريقيا   ٧٩ التي متثِّل  الهادئ 
يظلُّ  الهادئ. كام  واملحيط  والكاريبي 

املكتب عىل اتصال وثيق مع سفارات الدول 
املمثَّلة يف بروكسل، ومع  اليونيدو  األعضاء يف 

الثنائية  اإلمنائية  الوكاالت  من  واسعة  طائفة 
الفكر،  ومراكز  اإلمنايئ،  التمويل  ومؤسسات 

الصناعية،  والرابطات  الخاص،  والقطاع 
واألوساط  الحكومية،  غري  واملنظامت 

االتحاد  سياسات  تتابع  التي  األكادميية 
وأنشطته.  األورويب 

وركَّز الحوار السياسايت أثناء العام عىل دور 
املنظمة يف خطة التنمية ملا بعد عام ٢٠١٥. 

وتجدر اإلشارة بوجه خاص إىل تدخالت 
اليونيدو يف العديد من األنشطة التي نظَّمتها 

يل يون، املدير العام لليونيدو، وأمربواز فايول، 
نائب رئيس املرصف األورويب لالستثامر، يشاركان 
يف فعاليات إلطالق تقرير جديد عن التعاون بني 

اليونيدو واالتحاد األورويب من ٢٠٠٥ إىل ٢٠١٥.
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املفوضية األوروبية والربملان األورويب واللجنة 
االقتصادية واالجتامعية األوروبية بشأن هذه 

املسألة. وقد ساهم املكتب يف قرار برملاين 
م  بشأن دور القطاع الخاص يف التنمية، وقدَّ
إحاطة إىل الدول األعضاء باالتحاد األورويب 

التنمية الصناعية املستدامة والشاملة  بشأن 
للجميع يف اجتامع غري رسمي للفرقة العاملة 

املعنية بالتعاون اإلمنايئ التابعة ملجلس 
االتحاد األورويب. ويف أيلول/سبتمرب، مثَّل 

املكتب اليونيدو يف ملتقى نظَّمته املؤسسة 
اآلسيوية األوروبية يف مجلس الشيوخ الفرنيس 

يف باريس. 

وعىل مدار العام، ساهم املكتب يف إجراء 
حوار رفيع املستوى مع املفوضية األوروبية 

يف ملتقيات كربى، مبا يف ذلك حوار بشأن 
السياسات الصناعية بني االتحاد األورويب 

وأمريكا الالتينية، ُعقد يف سانتياغو دي شييل 
يف نيسان/أبريل، ومنتدى فيينا للطاقة يف 

التنمية  بشأن  الثالث  وامللتقى  حزيران/يونيه، 
للجميع يف  والشاملة  املستدامة  الصناعية 
أديس أبابا يف متوز/يوليه، ومنتدى فيينا 

لسالمة األغذية يف أيلول/سبتمرب، والدورة 
الحادية والعرشون ملؤمتر األطراف يف اتفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف 
كانون األول/ديسمرب. وباإلضافة إىل ذلك، 

التجارية  نُظِّم ملتقى مشرتك بشأن األعامل 
الزراعية يف بلدان أفريقيا والكاريبي واملحيط 

الهادئ أثناء معرض ميالنو لعام ٢٠١٥ يف 
أيار/مايو. 

وكان الحوار والتعاون املثمر بني االتحاد 
األورويب واليونيدو موضوع تقرير بشأن 

السنوات العرش املاضية من التعاون. ويف 
متهيد التقرير، ذكر فرانز تيمريمانز، النائب 
األول لرئيس املفوضية األوروبية واملسؤول 
عن التنمية املستدامة، أنَّ خطة عام ٢٠٣٠ 

م خارطة طريق واضحة وطموحة  «تقدِّ
لالتحاد األورويب واليونيدو حتى يزيدا من 

جهودهام املشرتكة ويرسِّعا وتريتها من أجل 
تحقيق الرخاء واالستدامة للجميع». وقام 

ه مكتب بروكسل،  بإطالق التقرير، الذي أعدَّ
املدير العام لليونيدو ونائب املدير العام 

لشؤون التعاون الدويل والتنمية يف املفوضية 

األوروبية ونائب رئيس املرصف األورويب 
لالستثامر، وذلك يف املؤمتر العام املنعقد يف 

كانون األول/ديسمرب. ويف مجال التعاون 
التقني، تساعد الرشاكة مع االتحاد األورويب 

عىل السعي من أجل تحقيق التنمية الصناعية 
املستدامة والشاملة للجميع يف أكرث من 

د الرشاكة  ١٠٠ بلد من البلدان النامية. وتشدِّ
تحديداً عىل تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم 

التعاون الصناعي مع املنشآت ومراكز التميز 
األوروبية، وتعزيز تحوُّل البلدان النامية صوب 

االقتصاد األخرض. ومنذ عام ٢٠٠٥، يتزايد 
دور االتحاد األورويب كامنح رئييس للتربعات 

لليونيدو. وأثناء العام، أُبرمت اتِّفاقات جديدة 
لدعم التدريب املهني وتشغيل الشباب يف 
كوت ديفوار، وصناعة السكر يف مدغشقر، 

والقطاع الخاص يف موزامبيق، والتصدي لتغري 
املناخ يف جنوب أفريقيا وتحديد املواقع 

ثة عىل الصعيد العاملي. ونُظِّمت أنشطة  امللوَّ
هامة ذات صلة بالبيئة بالرشاكة مع برنامج 

األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة العمل الدولية، 
ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، يف 

إطار الرشاكة للعمل من أجل اقتصاد أخرض، 
ومن خالل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، 

وكالهام مموَّل من االتحاد األورويب.

وقد أدَّت املشاورات مع املرصف األورويب 
لالستثامر إىل توقيع مذكرة تفاهم يف متوز/يوليه 

يف لكسمربغ، ووضع برنامج للعمل اعتُمد يف 
اجتامع متابعة الحق ُعقد يف فيينا. 

محاور التركيز المتمايزة

أقل البلدان نموا

ا محور تركيز رئيسيٍّا  البلدان منوٍّ ال تزال أقل 
املعايري  بوضع  املتعلقة  اليونيدو  لوظائف 

االستشارية يف مجال  الخدمات  وتقديم 
والتعاون  االجتامعات  وعقد  العامة  السياسة 
الوزاري  املؤمتر  ُعقد  والتقني. وقد  الربنامجي 

ا يف ترشين الثاين/ السادس ألقل البلدان منوٍّ
العام. وبحضور  املؤمتر  قبيل  فيينا  نوفمرب يف 
نحو ٣٠٠ مشارك، من بينهم وزراء وغريهم 

الحكومات ووكاالت األمم  من كبار ممثيل 
اإلقليمية  االقتصادية  والجامعات  املتحدة 

املانحة  والجهات  املناظرة  واملؤسسات 
الكيفية  املؤمتر  ناقش  الخاص،  والقطاع 

الصناعية  التنمية  بها  تساعد  أن  التي ميكن 
عىل  البلدان  للجميع  والشاملة  املستدامة 
ا. وأتاح  الخروج من فئة أقل البلدان منوٍّ

التنويع  أمام  العقبات  لتناول  فرصة  املؤمتر 
ا وأمام الخروج  االقتصادي يف أقل البلدان منوٍّ

عليها، يف  التغلب  وُسبُل  الفئة،  تلك  من 
 .٢٠٣٠ لعام  املستدامة  التنمية  سياق خطة 

مراعاة  تعميم  كيفية  املؤمتر  ناقش  كام 
والشاملة  املستدامة  الصناعية  التنمية 
والسياسات  االسرتاتيجيات  يف  للجميع 

االستفادة  ُسبُل  الوطنية، ونظر يف  اإلمنائية 
التمويل الخارجي يف دعم جهود إخراج  من 

باالستناد  الفئة،  تلك  ا من  البلدان منوٍّ أقل 
الثالث  الدويل  للمؤمتر  األخرية  النتائج  إىل 

دراسية  جولة  نُظِّمت  كام  التنمية.  لتمويل 
النمسا  االبتكار يف والية  للمشاركني يف مراكز 

القطاعني  بني  للحوار  منرب  وأتيح  السفىل، 
ل ملشاريع  العام والخاص. ويرِد وصف مفصَّ
لتلبية  خصيصاً  هة  املوجَّ وبرامجها  اليونيدو 

ا يف الفصول ٢ و٣  احتياجات أقل البلدان منوٍّ
التقرير. و٤ من هذا 

رية الصغيرة النامية
ُ
الدول الُجز

من بني العوامل التي تتسم بها ٣٩ دولة 
ُجُزرية صغرية نامية موزَّعة بني مختلف 

القارات العزلة الجغرافية، وقابلية التعرُّض 
للكوارث الطبيعية، وقلَّة عدد السكان، 

واالعتامد املستمر عىل الواردات من الوقود 
األحفوري. ومنذ عام ١٩٩٢، اعرتفت األمم 

املتحدة بالدول الُجُزرية الصغرية النامية 
بوصفها مجموعة متميزة من البلدان النامية 

تواجهها تحديات مشرتكة. وهذه الدول 
محلُّ تركيز تدابري خاصة تُتَّخذ داخل أرسة 
األمم املتحدة وخارجها. وتضطلع اليونيدو 

بدور رئييس يف املبادرات املعنية بالدول 
الُجُزرية الصغرية النامية عىل نطاق منظومة 
األمم املتحدة، وال سيام منهاج العمل للدول 

الُجُزرية الصغرية النامية ومسار ساموا 
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ووسائل التنفيذ. وتُسهم شبكة اليونيدو 
العاملية للمراكز اإلقليمية للطاقة املستدامة 

يف تنفيذ مسار ساموا، وتيرسِّ للدول الُجُزرية 
الصغرية النامية تبادل املعارف والحلول 

التكنولوجية املكيَّفة. وقد افتُتح مركز 
دة وكفاءة استخدام  الكاريبي للطاقة املتجدِّ

الطاقة يف منطقة الكاريبي (انظر الفصل ٤) يف 
ترشين األول/أكتوبر يف بريدجتاون، بتمويل 

يل من الحكومة النمساوية، وسيُفتتح مركز  أوَّ
دة وكفاءة استخدام الطاقة  الطاقة املتجدِّ
يف منطقة املحيط الهادئ يف عام ٢٠١٦ يف 

نوكوالوفا مبناسبة املؤمتر الخامس والعرشين 

لرابطة الطاقة يف منطقة املحيط الهادئ 
الذي ستستضيفه تونغا. وقد ُعنيِّ مركز 

دة وكفاءة استخدام الطاقة  الطاقة املتجدِّ
يف منطقة الجامعة االقتصادية لدول غرب 

أفريقيا، والذي يعمل منذ عام ٢٠١٠ يف كابو 
فريدي، جهة وصل للدول الُجُزرية الصغرية 

النامية األفريقية. وشاركت اليونيدو يف جلسة 
املقابالت التي أجرتها وحدة التفتيش املشرتكة 

لجمع التعقيبات عىل دراسة استقصائية 
أُجريت لتقييم دور وعمل الفريق االستشاري 
املشرتك بني الوكاالت املعني بالدول الُجُزرية 

الصغرية النامية والتقدم املحرز حتى اآلن 

ال ملسار ساموا واسرتاتيجية  يف التنفيذ الفعَّ
موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل 

من أجل التنمية املستدامة للدول الُجُزرية 
النامية.  الصغرية 

ودخلت حيز النفاذ يف أيلول/سبتمرب معاهدة 
تنشئ أول منظمة حكومية دولية عاملية للدول 

الُجُزرية تحت اسم «مبادرة الدول الُجُزرية 
الصغرية النامية للطاقة املستدامة ومواجهة 

آثار تغري املناخ». وكانت األطراف األحد عرش 
األوىل املتعاقدة هي بربادوس وبليز وتوفالو 
وجزر البهاما وجزر كوك ودومينيكا وساموا 

وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسانت كيتس 
ونيفيس وسيشيل وغرينادا (انظر الفصل ٤). 

ويف ظل اضطالع برنامج األمم املتحدة 
ذ اليونيدو  اإلمنايئ مبهام الوكالة الرائدة، تنفِّ
حاليا خططاً إلدارة التخلص التدريجي من 

الهيدروكلوروفلوروكربونات يف أنتيغوا وبربودا 
وجزر البهاما وسانت فنسنت وجزر غرينادين 
وسانت لوسيا. ويشمل املرشوع رشاء معدات 
لصيانة أجهزة التربيد وتقديم ما يتصل بذلك 

من تدريب.

التقني  للتعاون  مشاريع  حاليٍّا  اليونيدو  وتعدُّ 
املحيط  يف  التالية  الُجُزرية  البلدان  لصالح 

وساموا  وتيمور-ليشتي  توفالو  الهادئ: 
إقليمي  برنامج  عن  فضالً  وفيجي،  وفانواتو 

ويشمل  وفيجي،  وفانواتو  ساموا  يضم 
األسامك واألعامل  الطاقة ومصائد  قطاعات 

وناقشت  والخيزران.  الزراعية  التجارية 
فانواتو يف ترشين  املوفدة إىل  اليونيدو  بعثة 

للجهود  املنظمة  دعم  سبل  الثاين/نوفمرب 
املبذولة إلعادة إعامرها يف أعقاب إعصار 

التي تضيف  اإلنتاجية  األنشطة  بام من خالل 
لسلعها. قيمة 

طة الدخل البلدان المتوسِّ

تتلقى البلدان املتوسطة الدخل املساعدة 
مها يف الوقت نفسه، وهي  اإلمنائية وتقدِّ

مجموعة شديدة التنوع من حيث 
الجغرافية والسكانية واالجتامعية  الخصائص 
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واالقتصادية، إال أنَّها تواجه تحديات إمنائية 
مشرتكة. ويعيش يف تلك البلدان ٥ باليني 

نسمة، أي ما يعادل ٧١ يف املائة من سكان 
العامل، بيد أنَّها ال تنتج إال ثلث الناتج املحيل 

اإلجاميل العاملي، ويسكنها ٧٣ يف املائة من 
فقراء العامل. ويف الوقت الراهن، ينتمي 

أكرث من نصف الدول األعضاء يف املنظمة، 
وعددها ١٧٠ دولة، إىل فئة البلدان املتوسطة 
الدخل. وتعمل اليونيدو عن كثب مع البلدان 
املتوسطة الدخل عىل التصدي للتحديات التي 

تواجهها، وعىل تشجيع رشاكاتها مع البلدان 
ذات الدخل املرتفع.

املستدامة  الصناعية  التنمية  تعزيز  وكان 
املتوسطة  البلدان  يف  للجميع  والشاملة 

الرتكيز يف مؤمتر دويل نظَّمته  الدخل محط 
مينسك،  يف  نيسان/أبريل  يف  اليونيدو 

بيالروس. ووصف  بالتعاون مع حكومة 
الفئة  من  ارتقت  التي  البلدان  ممثلو 

الدخل  الفئة ذات  الدخل إىل  املتوسطة 
التي  والسياسات  االسرتاتيجيات  املرتفع 

عقد  إىل  املشاركون  ودعا  بلدانهم.  اتَّبعتها 
اجتامعات خرباء مامثلة من أجل مواصلة 

وريادة  االبتكار  تشجيع  كيفية  بشأن  الحوار 
الدخل، وتبادل  املتوسطة  البلدان  األعامل يف 

الوقت  املامرسات يف  املعلومات وأفضل 
أثناء  املتكررة  املواضيع  أحد  نفسه. وكان 

أصحاب  بني  التعاون  أهمية  املناقشات 
التنمية  أجل  من  والرشاكات  املصلحة 
اليونيدو  املشاركون  ودعا  املستدامة. 

العمل مع  التمويل اإلمنايئ إىل  ومؤسسات 
التغلُّب  أجل  الدخل من  املتوسطة  البلدان 

الدخل املتوسط من  عىل ما يُسمى بفخ 
الصناعية  التنمية  وأدوات  اسرتاتيجيات  خالل 

للجميع. والشاملة  املستدامة 

مجموعة بريكس

أثناء مؤمتر القمة السابع ملجموعة بريكس - 
الرئيسية  الناشئة  مجموعة االقتصادات 

الخمسة التي تضم االتحاد الرويس والربازيل 
وجنوب أفريقيا والصني والهند - الذي ُعقد 

يف أوفا باالتحاد الرويس يف متوز/يوليه، أكَّدت 
داً أهمية والية اليونيدو  بلدان املجموعة مجدَّ
الفريدة يف تعزيز التنمية الصناعية املستدامة 

بتحقيقها.  والتعجيل  للجميع  والشاملة 
د إعالن أوفا عىل أنَّ انعدام االستقرار  وشدَّ

يف النظم املالية واالقتصادية وتقلُّب األسعار 
يف أسواق السلع األساسية العاملية زادا من 

أهمية التنويع الصناعي واالقتصادي من خالل 
الجديدة.  املبتكرة  والتكنولوجيات  الصناعات 

وميكن تشاطر خربات مجموعة بريكس 
والنجاح الذي حققته مع البلدان النامية 

األخرى عن طريق التشجيع بقوة عىل التعاون 
فيام بني بلدان الجنوب. وقد ُدعي املدير 

العام إىل مخاطبة االجتامع الخامس لوزراء 
التجارة يف بلدان املجموعة، الذي سبق انعقاد 

مؤمتر القمة، األمر الذي ميثِّل خطوة إضافية 
يف العالقة بني اليونيدو وبلدان املجموعة. 

وأسهمت اليونيدو أيضاً يف االجتامع من 
خالل صياغة ٦ اقرتاحات من أصل ٤٩ اقرتاحاً 

اشتملت عليها خارطة طريق مجموعة 
بريكس للتعاون يف مجاالت التجارة واالقتصاد 

واالستثامر حتى عام ٢٠٢٠. 

يف  اليونيدو  نظَّمتها  عمل  حلقة  وجمعت 
٣٢ بلداً،  كيتو يف متوز/يوليه بني ممثلني عن 

وبلدان  بريكس  بلدان مجموعة  فيها  مبا 

أجل  والكاريبي، من  الالتينية  أمريكا  من 
الدولية  التحالفات  تعزيز  ُسبُل  مناقشة 
العاملية مع تركيز خاص عىل  يف السوق 

رؤساء  وتناول  واملتوسطة.  الصغرية  املنشآت 
الصادرات  بتيسري  املعنية  الوطنية  الوكاالت 

االقتصادي  االتحاد  الخرباء من  وكبار 
من  وخرباء  اآلسيوية  األوروبية  للمنطقة 

الحكومات  وممثلو  بريكس  مجموعة  بلدان 
باعتامد  املعنية  اإلقليمية  واملنظامت 

وفرص  التحديات  االسترياد  ولوائح  املنتجات 
وساهمت  االسرتاتيجية.  والتحالفات  التعاون 

وتعزيز  الشبكات  إقامة  العمل يف  حلقة 
التجارة واالستثامر بني  الرشاكات يف مجايل 

املعنية.  املناطق 

وشاركت اليونيدو يف تحرير كتاب بعنوان 
«التغري الهيكيل والتنمية الصناعية يف بلدان 

مجموعة بريكس» نرشته مطبعة جامعة 
أكسفورد، ويُعرض مبزيد من التفصيل يف 

الفصل ٢.

م  ونُظمت جلسة إحاطة بشأن االقرتاح املقدَّ
بإنشاء منصة تكنولوجية مشرتكة بني اليونيدو 

وبلدان مجموعة بريكس لفائدة املشاركني 
يف املنتدى االقتصادي الدويل التاسع عرش يف 

مؤمتر عن البلدان املتوسطة الدخل، مينسك، بيالروس، نيسان/أبريل ٢٠١٥.
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سانت بطرسربغ باالتحاد الرويس يف أيلول/
سبتمرب، مبشاركة نواب املمثلني الدامئني 

لبلدان املجموعة. 

واملنصة التكنولوجية املشرتكة بني اليونيدو 
وبلدان مجموعة بريكس هي مجتمع إلكرتوين 

لألطراف الفاعلة املبتكرة يف بلدان املجموعة 
الراغبة يف تقاسم املعارف ونقل التكنولوجيا.

الذكرى السنوية الخمسون لتأسيس اليونيدو

اجتامع وزراء التجارة يف دول مجموعة بريكس، موسكو، االتحاد الرويس، متوز/يوليه ٢٠١٥.
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-   النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية

يتزايد التسليم بأنَّ التصنيع املستدام والشامل للجميع ميكن أن يؤدي إىل إيجاد فرص العمل وتوليد 
ا للتنمية. ويتوقف جني هذه  الدخل وزيادة اإلنتاجية وتحويل االقتصادات، وأن يكون محركاً رئيسيٍّ

الفوائد وغريها، أوالً وقبل كل يشء، عىل تشجيع نشوء قطاع خاص يتسم بالدينامية. وعىل وجه 
الخصوص، تحتاج البلدان إىل تشجيع املنشآت الصغرية واملتوسطة القادرة عىل املنافسة، إذ إنَّ تلك 
املنشآت هي املصدر الرئييس لألنشطة االقتصادية وأكرب مصدر لفرص العمل يف العديد من البلدان 

النامية - وهي املحركات الرئيسية لتمكني النساء والشباب. 
 رسالة بان يك-مون، األمني العام لألمم املتحدة، 

اد األعامل إىل املنتدى االستثامري الدويل األول لروَّ
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تعدُّ الصناعة تربة خصبة لريادة األعامل 
التكنولوجيا وتطويرها وتنويع  واالبتكار وتعلُّم 

األنشطة االقتصادية وإيجاد فرص العمل 
الالئق. وميكن ضامن تحقيق نتائج لصالح 

الفقراء واإلسهام يف رفع مستويات املعيشة 
عن طريق تحسني اإلنتاجية الصناعية، 

وال سيام يف البلدان النامية. وعالوة عىل ذلك، 
فإنَّ بناء القدرات التجارية من أجل زيادة 
فرص النفاذ إىل األسواق املحلية والدولية 

ميكن أن يسهم إسهاماً كبرياً يف مكافحة الفقر 
البلدان النامية.  يف 

يتيحان  التجارة  العوملة وتحرير  أنَّ  ويف حني 
انخفاض األسعار  تُنكر من حيث  ال  فرصاً 

السلع  وتوسيع نطاق ما هو متاح من 
يجعالن  أيضاً  فإنَّهام  الجيِّدة،  والخدمات 
التي  الرسيعة  ات  للتغريُّ األسواق عرضة 

يفضله  وما  التكنولوجيات  عىل  تطرأ 
املنافسة. ويف ظلِّ  املستهلك وضغوط 

بلدان  اعتامد  املتغريِّ وتزايد  الدويل  املشهد 
للبلدان من  العامل بعضها عىل بعض، ال بدَّ 

أن تكون قادرة عىل املنافسة يك تتمكن من 
تتمتع  أن  إىل  املنشآت  والنمو. وتحتاج  البقاء 

التنافس  قادرة عىل  تكون  بالكفاءة حتى 
اقتصادية وتجارية  بيئة  إىل  تحتاج  دوليا، كام 
التحديات من  لهذه  التصدي  داعمة. وميكن 
املناسبة  الصناعية  والربامج  السياسات  خالل 

الصناعي،  والتحديث  التطوير  يخصُّ  فيام 
وريادة  واملتوسطة  الصغرية  املنشآت  وتنمية 

الصناعية،  عات  التجمُّ وإنشاء  األعامل، 
االستثامر  وتعزيز  التجارية،  القدرات  وبناء 

والتكنولوجيا.

 تطوير البنية التحتية 
التجارية والصناعية

أضافت اليونيدو مؤخراً إىل عّدتها يف مجال 
السياسة العامة منهجيَة تحديد مجاالت النمو 
وتيسريه ألغراض التطوير والتنويع الصناعيني، 

التي استُحدثت بهدف مساعدة الدول األعضاء 
عىل التعجيل بتحقيق التصنيع يف بيئة عاملية 

تتسم بالدينامية. وتهدف هذه العّدة إىل إدماج 
مبادئ االقتصاديات الهيكلية الجديدة يف األطر 

التحليلية والتشغيلية القامئة، باالقرتان بربامج 
املنظمة املعنية بالتطوير والتنويع الصناعيني. 

وتستند العدة إىل فرضية مفادها أنَّ السياسات 
الحكومية بشأن التطوير والتنويع الصناعيني 

يجب أن ترتكز عىل الصناعات التي لها ميزة 
يل  نسبية كامنة. وأثناء العمل عىل اإلعداد األوَّ
للربنامج ومرحلة تنفيذه التجريبـي، تعاونت 

اليونيدو مع االقتصادي جسنت لِن والكلية 
الوطنية لشؤون التنمية يف جامعة بكني. 

ويجري العمل يف إطار مرشوٍع للتطوير 
والتحديث الصناعيني يف جمهورية تنزانيا 
املتحدة يهدف إىل تعزيز قدرات املنشآت 

الصغرية واملتوسطة عن طريق ترسيخ مبادئ 
ومامرسات، يف مجال األعامل التجارية، كفيلة 

بتحسني أداء هذه املنشآت وقدرتها عىل 
املنافسة يف املجال الصناعي وتشجيع النمو. 

وتم يف إطار هذا املرشوع، الذي أُطلق يف 
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عام ٢٠١١ بقيمة ١٫٩ مليون دوالر يف إطار 
برنامج اليونيدو القطري يف جمهورية تنزانيا 

املتحدة، إنجاز عملية تشخيص وتطوير شملت 
١٩ منشأة يف قطاعات األلبان وتجهيز الزيوت 

الغذائية واألغذية، وتدريب ٥٠ من الخرباء 
الوطنيني عىل منهجيات التطوير الصناعي. 
وأسفر ذلك عن زيادة يف املبيعات املحلية 

بنسبة ٣٨ يف املائة. وأفادت الرشكات بانخفاض 
كبري يف الفاقد أثناء عمليات التجهيز، األمر الذي 

أفىض إىل تحقيق املنشآت املستفيدة وفورات 
مجموعها مليون دوالر. وقد طُبِّقت الدروس 

ع الصناعي إلنتاج  املستفادة من مرشوع التجمُّ
ع  الزيوت الغذائية يف إثيوبيا عند إنشاء التجمُّ

الصناعي إلنتاج زيت عبَّاد الشمس يف دودوما، 
والذي وفَّرت له اليونيدو التدريب واملعدات 

والتكنولوجيا. وقام خرباء محليون، بالتعاون مع 
أحد خرباء اليونيدو من إثيوبيا، بتصميم وصنع 
ال ورخيص ملصفاة تكرير نصفي  منوذج أويل فعَّ

لزيت عبَّاد الشمس، وهو ما يعدُّ مثاالً ناجحاً 
عىل نقل التكنولوجيا فيام بني بلدان الجنوب 

باستخدام مواد متاحة محليا بالكامل. 

م  ويجري تنفيذ مرشوع يف نيجرييا ُصمِّ
بهدف تحسني املواءمة بني الجهود املبذولة 

لتطوير املهارات الصناعية من جهة واملهارات 
التي تحتاجها الصناعات من جهة أخرى، 

وتحديداً صناعات الجلود واملنتجات الجلدية، 
واملالبس واملنسوجات، والسيارات، والصلب، 

والبرتوكيامويات، وتشييد املساكن، وهي 
قطاعات فرعية ذات أولوية يف خطة الثورة 

الصناعية يف نيجرييا. ويهدف املرشوع إىل توفري 
قاعدة من األدلة بشأن الطلب عىل املهارات 

وعرضها والنقص الحاصل فيها يف البالد، وصياغة 
توصيات، بالتشاور مع أصحاب املصلحة 

املعنيني، بشأن السياسات الواجب اتِّباعها 
لوضع خطة عمل تهدف إىل التخفيف من حدة 

النقص يف املهارات الذي تواجهه البالد.

عات العلوم والصناعة  مجمَّ
والتكنولوجيا

ُسلِّط الضوء، يف حلقة نقاش نُظِّمت عىل 
هامش دورة املؤمتر العام السادسة عرشة يف 

كانون األول/ديسمرب، عىل دور مراكز االبتكار 
يف التصنيع املستدام وتحقيق الرخاء للجميع. 
وتناولت املناقشة كيفية تحفيز جهود االبتكار 

ت  والتنمية ذات املنحى التكنولوجي. وضمَّ
عات العلوم  حلقة النقاش خرباء من مجمَّ

والصناعة والتكنولوجيا، وحاضنات األعامل 
القامئة عىل التكنولوجيا، واألوساط األكادميية، 

والقطاع العام، وقطاع األعامل التجارية. 
وناقش أعضاء الحلقة كيفية االستفادة من 

دين من أجل  رشاكات أصحاب مصلحة متعدِّ
تقديم خدمات عالية الجودة تدعم ريادة 

األعامل والبحوث ونقل التكنولوجيا، وكيفية 
متكني مراكز االبتكار من االكتفاء ذاتيا وتحقيق 

االستدامة. كام تبادلوا أمثلة عىل أفضل 
املامرسات املتَّبعة يف مراكز االبتكار املعروفة، 

واستكشفوا دور مؤسسات وأفراد، مثل هيئات 
الحكم املحيل ورشكات التنمية العقارية 

والجامعات ومؤسسات البحث واملستثمرين 
وحاضنات األعامل التجارية، كمحركات لنمو 

هذه املراكز.

وتعمل اليونيدو عىل مساعدة حكومة 
كازاخستان عىل تحقيق رؤيتها املتمثلة يف أن 
ماً يف  تكون من بني البلدان الثالثني األكرث تقدُّ

العامل بحلول عام ٢٠٥٠. وتعكف الحكومة 
حاليا، متشيا مع هدفها املتمثل يف إنشاء 

عات صناعية للتكنولوجيا املتطوِّرة، عىل  مجمَّ
اإلعداد ملعرض إكسبو لعام ٢٠١٧، الذي سيقام 

يف الفرتة من حزيران/يونيه إىل أيلول/سبتمرب 
٢٠١٧. وهذه هي املرة األوىل التي يقام فيها 

املعرض العاملي يف كازاخستان، ويعدُّ ذلك 
عالمة بارزة يف طريق تحقيق أهداف البالد 

االسرتاتيجية لعام ٢٠٥٠.

ويُنظر يف إطار مرشوع جديد معني بتعزيز 
املستدامة والشاملة  الصناعية  التنمية 

للجميع يف منطقة الحزام االقتصادي لطريق 
عات ومناطق  الحرير الجديد يف إنشاء مجمَّ

ومدن صناعية يف أذربيجان وأوزبكستان 
وتركامنستان وطاجيكستان. وقد صيغ هذا 

املرشوع بالرشاكة مع مرصف التنمية اآلسيوي، 
ل مرشوعاً يضطلع به املرصف  وهو يكمِّ

عات صناعية يف قريغيزستان  بشأن إنشاء مجمَّ
وكازاخستان. وسوف يؤدِّي مرشوع الرشاكة 
إىل تعميق التكامل االقتصادي اإلقليمي من 

خالل نهوج قامئة عىل إنشاء ممرات - ممرات 
النقل واملمرات اللوجستية والصناعية - 

وسوف يكون له أثر إيجايب عىل الدخل وفرص 
التنافسية.  العمل والتنويع الصناعي والقدرة 
وباإلضافة إىل املساعدة عىل الحدِّ من الفقر 

والتفاوتات فيام بني املناطق، من املتوقَّع 
أن يؤدِّي املرشوع إىل فهم أفضل إلسهام 

عات ومناطق ومدن العلوم والصناعة  مجمَّ
التنمية االقتصادية املستدامة  والتكنولوجيا يف 
والشاملة للجميع يف منطقة الحزام االقتصادي 

لطريق الحرير الجديد.

ويف إطار مبادرة جديدة أخرى، تلتزم اليونيدو 
بتحسني اإلنتاجية والقدرة التنافسية واألداء 
عات الصناعية اإليكولوجية  البيئي يف املجمَّ

يف األرجنتني وباراغواي وبنام وبوليفيا 

 التطوير والتحديث الصناعي 
في جمهورية تنزانيا المتحدة
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القوميات) والسلفادور  (دولة-املتعددة 
وشييل وغواتيامال وكوستاريكا. وتتمثَّل 
أوىل خطوات املرشوع يف إنشاء منصة 

إقليمية لتبادل املعارف والخربات املتعلقة 
وإنشائها  الصناعية  عات  للمجمَّ بالتخطيط 

وإدارتها. وينصبُّ الرتكيز عىل تحسني املواد، 
وتحقيق أوجه كفاءة يف استخدام الطاقة ويف 
العمليات، فضالً عن تعزيز التعاون األقاليمي 

بهدف التعجيل بتحقيق النمو الصناعي 
املستدام والتنمية االجتامعية، مع تقليص 

البصمة البيئية إىل أدىن حد ممكن. وسوف 
يتناول املرشوع أيضاً عدداً من املشاكل 

التي تخص املنطقة، وهي ضعف اإلنتاجية 
والتدهور البيئي نتيجة استخدام عمليات 

وتكنولوجيات صناعية عفا عليها الزمن، 
وعدم كفاءة استخدام املوارد، وعدم وجود 
عات  اسرتاتيجيات لإلنتاج املستدام يف املجمَّ

الصناعية املستهدفة، ومحدودية الوعي 
بطرائق زيادة نظافة اإلنتاج وكفاءته يف 

استهالك املوارد.

وبدعم مايل من حكومة الصني، تدعم 
ات صناعية متكاملة  اليونيدو إنشاء ثالث منصَّ

يف السنغال يُتوقع أن تؤدي إىل إيجاد ما 
مجموعه ٠٠٠ ٢٤ فرصة عمل، وزيادة حصيلة 

ة التفاوتات  الصادرات، والتخفيف من حدَّ
فيام بني املناطق. ويندرج هذا املرشوع 

ضمن برنامج الرشاكة القطرية يف السنغال 
الذي يجمع بني رشكاء التنمية ووكاالت األمم 
املتحدة ومؤسسات التمويل اإلمنايئ والقطاع 

الخاص - يف ظلِّ قيادة حكومة السنغال 
ومسؤوليتها - من أجل النهوض بالتنمية 

الصناعية املستدامة والشاملة للجميع، يف 
إطار االسرتاتيجية اإلمنائية الوطنية الجديدة 
التي اعتمدتها الحكومة (انظر أيضاً الفصل 

م املحرز حتى اآلن األعامل  ١). ويشمل التقدُّ
ة صناعية متكاملة  التحضريية إلنشاء منصَّ

يف مدينة ديامنياديو، الواقعة عىل بعد نحو 
٣٠ كيلومرتاً من داكار، حيث تعتزم الحكومة 

بناء مدينة رقمية مستدامة وكبرية الحجم. 

االستثمار في التكنولوجيا 
واالبتكار

يُضطر املاليني من الرجال والنساء إىل العيش 
يف فقر بسبب عدم كفاية فرص العمل يف 

البلدان النامية. ومن بني أكرب العقبات التي 
تعرتض سبيل إيجاد فرص العمل محدوديُة 

فرص اكتساب املهارات واستخدام التكنولوجيا 
والحصول عىل املعلومات والتمويل. 

م مكاتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا  وتقدِّ
التابعة لليونيدو مجموعة كاملة من الخدمات 

للمستثمرين املحتملني يف البلدان النامية 
ومورِّدي التكنولوجيا إليها، بداية من توفري 

أحدث املعلومات بشأن فرص االستثامر وانتهاًء 
بكيفية مزاولة األعامل التجارية يف بيئات غري 

ههم هذه املكاتب يف كل مرحلة  مألوفة. وتوجِّ

من مراحل دورة االستثامر، وتتوسط يف إقامة 
الرشاكات بني املنشآت يف البلدان النامية 

والبلدان الصناعية، وتساعد، متى أمكن ذلك، 
عىل ترتيب الجوالت الدراسية والزيارات إىل 
املنشآت النظرية وعىل املشاَركة يف املعارض 
مة من الدول  الدولية. وتعدُّ الطلبات املقدَّ

األعضاء إلنشاء مكاتب جديدة لرتويج االستثامر 
والتكنولوجيا شاهداً عىل قدرة هذه املكاتب 

ة يف  عىل التكيُّف مع الظروف واألولويات املتغريِّ
البلدان النامية والبلدان املضيفة، وعىل تقديم 

خدمات جيدة حسب الطلب. 

وتعمل مكاتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا 
عىل نحو وثيق مع األجهزة التقنية األخرى 

داخل املنظمة لتقديم الخدمات ذات القيمة 
املضافة لعمالئها ورشكائها. وباإلضافة إىل 

األنشطة األساسية، أُطلق عدد من املشاريع 
الجديدة أثناء العام من أجل تعزيز قدرات 

الشبكة فيام يتعلق بالتوعية وتقديم 
الخدمات. وكان افتتاح مكتب ترويج االستثامر 

والتكنولوجيا يف نيجرييا يف نيسان/أبريل هو 
األول من نوعه يف أفريقيا. وسيدعم املكتب 

الجديد نيجرييا، فضالً عن بلدان الجامعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا، يف طريقها 
إىل تحقيق تنمية صناعية شاملة للجميع 

ومستدامة عن طريق تحديد االستثامرات 
والتكنولوجيات املالمئة واستقطابها وحشدها، 

وال سيام فيام يخصُّ املنشآت الصغرية 
واملتوسطة. وتقع مكاتب شبكة ترويج 

االستثامر والتكنولوجيا األخرى يف االتحاد 

تبادل المعارف في أمريكا الالتينية والكاريبـي

www.banknowledge.org/en
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  االستثمار في العراق

 

الرويس وإيطاليا والبحرين وجمهورية كوريا 
والصني واليابان.

ومنذ إعادة فتح وحدة ترويج االستثامر يف 
الهور بباكستان يف عام ٢٠١٤، تعمل اليونيدو 

والحكومة اإليطالية سويا عىل زيادة عدد 
املشاريع الصناعية يف باكستان من خالل 

جهود التعاون املنصب عىل قطاع األعامل. 
وأثناء عام ٢٠١٥، متكَّنت اليونيدو من تقييم 

احتياجات ١٠ رشكات جديدة من حيث تطوير 

التكنولوجيا واالستثامر األجنبي. وعملت وحدة 
ترويج االستثامر مبارشة مع املنشآت الصغرية 

واملتوسطة املحلية عىل تحديد مختلف الفرص 
االستثامرية، خمس منها يف قطاع األغذية 

الزراعية (منتجات األلبان والزيتون). 

وبالتعاون مع هيئة تنمية املنشآت الصغرية 
واملتوسطة يف باكستان، نظَّمت اليونيدو 

حلقتي عمل حول نظام لضامن االئتامنات 
املمنوحة لهذه املنشآت يف باكستان، يف 

كراتيش وإسالم أباد يف نيسان/أبريل وأيار/
مايو عىل الرتتيب. وجاء تنظيم هاتني الحلقتني 

يف أعقاب إمتام دراسة جدوى يف آذار/مارس 
بشأن إنشاء صندوق لضامن االئتامنات 

املمنوحة للمنشآت الصغرية واملتوسطة يف 
مت الدراسة إىل وزارة الصناعة  باكستان، وقُدِّ
واإلنتاج. ومن املتوقَّع أن تُفيض الدراسة إىل 

وضع أداة مفيدة لتقييم احتياجات املنشآت 
الصغرية واملتوسطة يف باكستان، والنظر يف نظم 
الضامن التي ميكن أن تولِّد استثامرات يف قطاع 
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املنشآت الصغرية واملتوسطة. ويف أيار/مايو، 
رتَّبت املنظمة حضور وفد من باكستان معرض 

 IPACK-IMA ميالنو لعام ٢٠١٥ ومعرض
التجاري، أحد أكرب معارض صناعة التغليف 

يف العامل، وكان محوره تجهيز األلبان، وتجهيز 
اللحوم، واألغذية، والطاقة. كام أُتيحت للوفد 

الباكستاين الفرصة لزيارة الصناعات وغرف 
التجارة يف إيطاليا، األمر الذي أسفر عن 

إبرام عقود لرشاء آالت يف قطاعي األلبان 
والغاز األحيايئ.

ونظَّم مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا 
يف البحرين عدداً من األنشطة بهدف تحفيز 

اد األعامل يف البلدان  االستثامر والتجارة بني روَّ
الواقعة عىل طريق الحرير البحري والربي أثناء 

معرض الصني الدويل التاسع عرش لالستثامر 
والتجارة الذي عقد يف شيامني. وتألَّف وفد 

اد األعامل البحرينيني  اليونيدو من ١٢٧ من روَّ
اد األعامل من ١٨ بلداً  فضالً عن ٤٢ من روَّ
آخر. ويف آذار/مارس، انضمَّ مكتب ترويج 

االستثامر والتكنولوجيا يف البحرين إىل ممثلني 
عن مقر اليونيدو، والوكالة األملانية للتعاون 
الدويل، واملركز العريب الدويل لريادة األعامل 

واالستثامر، بهدف إدارة برنامج تدريبي مدته 
١٠ أيام يف الجامعة امللكية للبنات بالبحرين 

(انظر الصفحة ٣١). واستناداً إىل عّدة إيكويب 
(لتحسني نوعية السياسات الصناعية)، جمع 
الربنامج بني عدد من مقرري السياسات من 

البلدان النامية بغية صياغة وتصميم سياسات 
واسرتاتيجيات للتنمية الصناعية املستدامة 

والشاملة للجميع يف سياقات بعينها. كام 
ساعد املكتب يف تنظيم املنتدى األول لريادة 

األعامل واالستثامر من أجل تنمية صناعية 
شاملة للجميع ومستدامة يف كانون الثاين/يناير، 
د  حيث جرى التوقيع عىل إعالن املنامة؛ ويشدِّ
اإلعالن عىل أهمية التنمية الصناعية املستدامة 
والشاملة للجميع يف إيجاد فرص العمل وتوليد 
الدخل وزيادة اإلنتاجية وتحويل االقتصادات. 
واجتذب هذا املنتدى أكرث من ٠٠٠ ١ مشارك 

من ٨٠ بلداً، وأتاح إطارا الستكشاف فرص 
التعاون فضالً عن االستثامر املشرتك والرشاكات 
يف قطاع األعامل مع رشكاء محتملني من جميع 

أنحاء العامل. وعىل هامش املنتدى، عقدت 
اليونيدو واملجلس األعىل للبيئة يف البحرين، 

عىل مدار ثالثة أيام، املنتدى الدويل لالقتصاد 
األخرض والتكنولوجيا الذي ناقش االتجاهات 
العاملية وعرض دراسات لحاالت ناجحة عىل 
الصعيدين اإلقليمي والدويل يف هذا القطاع 

اآلخذ يف التوسع. 

م مكتب ترويج االستثامر  ويف شباط/فرباير، قدَّ
والتكنولوجيا يف طوكيو الدعم لحلقة دراسية 

حول االستثامر يف تركيا بعنوان «الفرص 
املتاحة يف منطقة غرب البحر األسود» تبعتها 
بعد شهر حلقة دراسية عن الفرص التجارية 

واالستثامرية يف بلدان الجامعة اإلمنائية 
للجنوب األفريقي، وال سيام أنغوال ومالوي 

وناميبيا. وأثناء زيارة املدير العام يف أيار/مايو، 
عقد املكتب حلقة دراسية بشأن التصنيع 
املستدام من أجل تحقيق الرخاء للجميع. 

كام روَّج املكتب ألنشطة املنظمة من خالل 
أجنحة اليونيدو يف معرض املجتمع الذيك 

يف حزيران/يونيه يف اليابان، حيث ُعرضت 
أمثلة عىل التكنولوجيات والحلول الجديدة 

املستخدمة يف إقامة البُنى التحتية االجتامعية، 
ويف مهرجان غلوبال فيستا اليابان لعام ٢٠١٥، 

وهو مهرجان للتعاون الدويل ُعقد يف ترشين 
األول/أكتوبر. ويف كانون األول/ديسمرب، 

نظَّم املكتب بعثة لتقيص الحقائق أوفدت 
إىل الهند بهدف استكشاف إمكانية إقامة 

رشاكات بني رشكات يابانية عاملة يف مجال 
تكنولوجيا إدارة املياه ونظرياتها يف الهند. 

ومتكَّن عدد من املنشآت الصغرية واملتوسطة 
يف البلدان النامية من حضور معرض ميالنو 

التجاري الدويل لعام ٢٠١٥ برعاية مكتب 
ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف إيطاليا. 

وباستخدام منصة حاسوبية، أُتيح للمنشآت 
أن تطلب دعم املكتب لرتتيب اجتامعات 

أعامل تجارية أو جوالت دراسية إىل مناطق 
الصناعية  املتطورة واملناطق  التكنولوجيا 

يف إيطاليا. وكان شعار املعرض لعام ٢٠١٥، 
وهو «تغذية الكوكب، طاقة للحياة»، مرتبطاً 

ارتباطا وثيقا بعمل اليونيدو، وهو ما أتاح 
للمكتب فرصة أداء دور ريادي يف مناقشة 
بشأن األمن الغذايئ واملواضيع ذات الصلة 

بالتغذية، والتنمية الريفية، واإلدارة املستدامة 
للموارد الطبيعية. وقد استقبل املعرض أكرث 
من ٢٠ مليون زائر وأتاح فرصة للتوافق بني 

اآلالف من أصحاب األعامل التجارية. 

وزار أكرث من ٦٠ من الرؤساء التنفيذيني يف 
رشكات من تايلند منطقة التجارة الحرة يف 

شنغهاي بغية استكشاف فرص أعامل جديدة، 
برعاية مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا 

يف شنغهاي بالصني. كام نظَّم املكتب يوماً 
لليونيدو أثناء معرض الصني (شنغهاي) الدويل 

الثالث للتكنولوجيا يف نيسان/أبريل تحت 
شعار «التجارة يف التكنولوجيا من أجل االبتكار 

التكنولوجي وتنفيذ اسرتاتيجية ’حزام واحد، 
طريق واحد‘ الوطنية».

مصافق التعاقد من الباطن 
والشراكات

عىل مدار ٢٥ عاماً مضت، أنشأت اليونيدو 
مصافق للتعاقد من الباطن والرشاكات بهدف 

مساعدة املنشآت عىل مواجهة تحديات العوملة 
واالستفادة من الفرص الناشئة عن التعاقد من 

الباطن واالستعانة مبصادر خارجية وسالسل 
التوريد يف املجال الصناعي. وتتيح الشبكة 

بوابة معلومات لتحقيق التوافق بني املورِّدين 
واملشرتين يف جميع أنحاء العامل. 

وشهد عام ٢٠١٥ توسيع شبكة مصافق 
اليونيدو للتعاقد من الباطن والرشاكات 

بعد االلتزام بتمويل مراكز جديدة يف إيران 
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ع  (جمهورية-اإلسالمية) وُعامن وغابون. ووسَّ
برنامج ترويج االستثامر يف العراق نطاق 

أنشطته ليشمل بناء القدرات يف إطار اتحاد 
الصناعات العراقي، حيث ُعقد تدريب يف 
إطار برنامج مصافق التعاقد من الباطن 

والرشاكات يف أيار/مايو يف إربيل، بتمويل من 
الوكالة اإليطالية للتعاون اإلمنايئ.

برنامج  أُدخلت تعديالت عىل  العام،  وأثناء 
والرشاكات،  الباطن  من  التعاقد  مصافق 

توليها  التي  الكبرية  األهمية  د  يجسِّ نحو  عىل 
الجنساين.  املنظور  مراعاة  لتعميم  املنظمة 

إعداد  املثال، سوف يشمل  فعىل سبيل 
املورِّدين يف املستقبل ملحة  نبذات عن 

الجنسني يف مختلف  توزيع  خاطفة عن 
املنشأة  يف  للعاملة  الوظيفية  املستويات 

اليونيدو  ذلك ستقرتح  وبناًء عىل  املعنية، 
بني  التوازن  لتحقيق  ملموسة  إجراءات 

املنشأة.  تلك  داخل  الجنسني 

ويف نيسان/أبريل، شاركت اليونيدو للمرة 
األوىل يف معرض تجاري دويل يف هانوفر 
صت لها منصة عرض  بأملانيا، حيث ُخصِّ

مستقلة يف جناح األعامل التجارية واألسواق 
العاملية لتُعرض فيها أعامل برنامج مصافق 
التعاقد من الباطن والرشاكات التابع لها. 

وكان عدد من املصافق ضمن العارضني، وهو 
ما أتاح لها فرصة إقامة صالت مع سالسل 
القيمة العاملية. واغتنمت اليونيدو فرصة 

حضور مصافق التعاقد من الباطن والرشاكات 
يف الصني (شيان) والعراق والكامريون 

وموزامبيق ونيجرييا لتناقش معها املشاريع 
الحالية واملقررة. كام استكشفت اليونيدو 

مع بنك قطر للتنمية إمكانية إقامة مرشوع 
إلنشاء مصفق للتعاقد من الباطن والرشاكات 

يف قطر، ونظرت يف تجديد برنامج مصفق 
التعاقد من الباطن والرشاكات يف الهند مع 

عدد من املنشآت الهندية الصغرية واملتوسطة. 
ونظَّمت اليونيدو منتدى للرشاكة األملانية 
العراقية أثناء املعرض، ساعد عىل التوعية 

بفرص االستثامر يف العراق من خالل مراكز 
تنمية املنشآت التابعة لليونيدو وكذلك اتحاد 

العراقي.  الصناعات 

ويف إطار التحضري إلطالق برنامج مصفق 
التعاقد من الباطن والرشاكات يف باكستان 
يف نهاية العام، نظَّمت اليونيدو يف نيسان/

أبريل وأيار/مايو عدداً من الحلقات الدراسية 
املنشآت  تنمية  بهدف تعريف موظفي هيئة 
الصغرية واملتوسطة يف الهور بربنامجها (انظر 

االستثامر  ترويج  املتعلق مبكاتب  القسم 
أعاله).  والتكنولوجيا 

تنمية سالسل القيمة

تتيح عوملة اإلنتاج والتجارة الفرصة للتعلُّم 
التكنولوجي الرسيع واالبتكار والتنمية، ولكنها 

تؤدي أيضاً إىل إيجاد مجموعة من العوامل 
الخارجية وأوجه االعتامد املتبادل. وينبغي أن 
يكون الهدف االسرتاتيجي للبلدان النامية هو 

إنشاء سالسل قيمة محلية تتسم بالكفاءة، 
واالستفادة الفعالة من املشاركة يف سالسل القيمة 

اإلقليمية والعاملية بهدف التنمية الصناعية 
الوطنية ولزيادة الصادرات.

اليونيدو يف تنظيم حلقة عمل مدتها  وشاركت 
بإندونيسيا،  أيلول/سبتمرب يف بوغور  يومان يف 
األمثل  للمستوى  بإندونيسيا  «الوصول  بعنوان 

من املشاركة يف سالسل القيمة العاملية»، 
بالتعاون مع وزارة الخارجية. وساعدت حلقة 

العمل يف تعزيز فكرة األخذ باسرتاتيجية 
االقتصادي  النمو  لتحقيق  الة  فعَّ صناعية 

ديناميات سالسل  وناقشت  الوطنية،  والتنمية 

االسرتاتيجيات  وآثارها عىل  العاملية  القيمة 
تركيا،  الوطنية. ويف  الصناعية  والسياسات 
تنمية  إيضاحيٍّا عن  اليونيدو عرضاً  مت  قدَّ

الدورة  الزراعية-الصناعية يف  القيمة  سالسل 
التجاري  للتعاون  الدامئة  للجنة  السادسة 

اإلسالمي  التعاون  التابعة ملنظمة  واالقتصادي 
التي ُعقدت يف أنقرة. واستُند يف إعداد ورقة 

الناشئة  الصناعات  عمل بعنوان «ما بعد 
لسالسل  املنتجة  التنمية  التجارة:  وتحرير 

عات»، وهي من بني املنشورات  القيمة والتجمُّ
اليونيدو عن سالسل  التي أصدرتها  العديدة 
القيمة خالل العام، إىل الخربة الواسعة التي 

القيمة  تنمية سالسل  املنظمة يف  اكتسبتها 
االبتكار واملعارف  بتعزيز  عات، وأوصت  والتجمُّ

التنمية  القدرات من أجل تحقيق  وتنمية 
للجميع.  والشاملة  املستدامة  الصناعية 

القيمة  ويقدم منشور آخر بعنوان «سالسل 
اليونيدو  تقدمه  الذي  الدعم  والتنمية:  العاملية 

تنمية صناعية مستدامة وشاملة  من أجل 
البحث  اليونيدو يف مجاالت  للجميع»، نهوج 

التعاون  التحليل ومشاريع  ووضع أدوات 
تنمية صناعية  التقني من أجل تحقيق 

مستدامة وشاملة للجميع عن طريق سالسل 
القيمة العاملية (انظر الصفحة ٢٨). ويف إطار 
مرشوع جديد قيمته ٤٫٤ ماليني دوالر أُطلق 

اليونيدو حكومة  يف حزيران/يونيه، تدعم 
إيجاد  الدميقراطية يف  الكونغو  جمهورية 

التنمية القامئة عىل الزراعة  ع  محاور منو تشجِّ
يف املنطقة الغربية من البالد. ويركِّز املرشوع 

عىل بناء سالسل قيمة زراعية يف مقاطعة 

تحليل سلسلة القيمة الزراعية وتنميتها.
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الكونغو املركزية فضالً عن دعم وزارة املالية 
ات زراعية-صناعية  يف إنشاء ثالث منصَّ

للتنمية  مراكز  مبثابة  لتكون  متعددة الخدمات 
التقنية والتجارية. وسوف تيرسِّ هذه املراكز 

اد األعامل من البنى  استفادة املزارعني وروَّ
الالزمة  والتكنولوجيات  والخدمات  التحتية 
مهاراتهم وتحسني  اإلنتاجية وتطوير  لزيادة 

نوعية منتجاتهم وزيادة دخلهم وإيجاد 
فرص عمل جديدة. ومن املتوقَّع أن يستفيد 

له الحكومة يف  من هذا املرشوع، الذي متوِّ
إطار برنامج البنك الدويل إليجاد محاور منو 

يف مقاطعة الكونغو املركزية، ما يصل إىل 
٠٠٠ ٥٠ من املزارعني. 

ويدعم مرشوٌع أُطلق يف كانون الثاين/يناير 
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
حكومَة أرمينيا يف ضامن تنمية األعامل 

بالكفاءة  الزراعية عىل نحو يتسم  التجارية 
واالستدامة، مبا يُسهم يف تحسني الظروف 

السائدة يف املناطق الريفية من البالد. وسوف 
له االتحاد األورويب  ينشئ املرشوع، الذي ميوِّ

مجموعات  النمساوية،  التنمية  ووكالة 
القامئة،  أو يعزِّز املجموعات  للمنتجني  جديدة 

القيمة.  تنمية سالسل  بفعالية يف  ويُرشكها 
د املرشوع حتى اآلن مجموعات من  وقد حدَّ

العالية  واألجبان  السوداء  للحنطة  املنتجني 
املجففة والخرضوات بهدف  والفواكه  القيمة 

نهاية  القيمة. وبحلول  تنمية سالسل  دعم 

عام ٢٠١٦، ستكون ٣٠ مجموعة جديدة 
من املزارعني املشاركني يف سالسل القيمة 

مت  لت نفسها رسميا وقدَّ املستهدفة قد سجَّ
م تدريب إضايف  خطط عمل. وسوف يُقدَّ

املسائل  املنتجني يشمل  للعاملني يف مجموعات 
امليزانيات  وإعداد  التجارية،  باألعامل  املتعلقة 

وإمكانية  األغذية  والتسويق، وسالمة  والتمويل، 
املتعلقة  القرار  اتِّخاذ  وعمليات  تعقبها، 

ما يزيد  وتلقَّى  والريفية.  الزراعية  بالتنمية 
عىل ٠٠٠ ١ من املزارعني - ٤٠ يف املائة 

منهم من النساء و٣٠ يف املائة من الشباب - 
التنظيم الجامعي وسبل  إرشادات بشأن فوائد 
يل. ومن املتوقَّع أن تحقِّق  تحسني اإلنتاج األوَّ

التي تلقَّت املساعدة زيادة ال تقلُّ  املجموعات 
عن ١٠ يف املائة يف أسعار السلع التي تنتجها 

وزيادة بنسبة ٢٠ يف املائة يف مبيعاتها السنوية. 
ويف إطار هذا الربنامج، أمكن الحصول عىل 

متويل جديد بقيمة ٣٫٤ ماليني يورو من 
النمساوية  التنمية  االتحاد األورويب ووكالة 

املستهدفة.  القيمة  لصالح سالسل 

عات الصناعية  دعم التجمُّ
الصغيرة والمتوسطة 

عىل مدار العام، شهدت املنظمة تزايد 
عات  الطلب عىل الدعم يف مجال تنمية التجمُّ

واالتحادات، سواء من الدول األعضاء أو القطاع 

الخاص، األمر الذي أدَّى إىل إطالق مجموعة 
من املشاريع الجديدة وزيادة عدد البلدان 

املستفيدة. ففي كولومبيا، عىل سبيل املثال، 
متوِّل الوكالة الكورية للتعاون الدويل مرشوعاً 

الستدامة قدرات مورِّدي السيارات.

ويف إطار مرشوع يف ميامنار يهدف إىل 
الصغرى  املنشآت  لتنمية  مواتية  بيئة  تهيئة 

اليونيدو  بت  درَّ واملتوسطة،  والصغرية 
مختلفة  مناطق  من  عموميٍّا  موظفاً   ٩٥٩
يف البالد يف ٣٥ جلسة تدريبية، يف حني 

شارك ٥٤٨ من ممثيل املنشآت، مبا يف ذلك 
الصناعية،  املناطق  إدارة  لجان  ١٢ لجنة من 

تنمية  بشأن  واملناقشات  التدريب  يف 
والصغرية  الصغرى  واملنشآت  عات  التجمُّ

اهتامم خاص الحتياجات  وأُويل  واملتوسطة. 
األعامل  بتنمية  يتعلق  فيام  والنساء  الشباب 

اد  التجارية. وتلقَّى أكرث من ٣٠٠ من روَّ
تقييم  تيسري  التوجيه، وجرى  الشباب  األعامل 

املالية  الناحيتني  من  االستثامرية  املشاريع 
التدريب عىل اإلصدار  واالقتصادية من خالل 

الحاسويب  النموذج  من  م  املتقدِّ الثالث 
وعىل  (الكومفار)  واإلبالغ  الجدوى  لتحليل 

نفسه. ويهدف  النموذج  ط من  املبسَّ اإلصدار 
اإليطالية  الوكالة  ل من  املموَّ املرشوع، 

يورو،  ١٫٢ مليون  مببلغ  اإلمنايئ  للتعاون 
املحلية  املنشآت  الرشاكات بني  تعزيز  إىل 

واألوروبية  اإليطالية  واملنشآت  من جانب 
من جانب آخر. وشهدت قدرة املنشآت 

التجمعات الصناعية الثقافية واإلبداعية يف نابل، تونس.
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نتيجة  واضحة  زيادة  املنافسة  عىل  املستهدفة 
املشرتكة  الرشاء  وعمليات  العمل  لحلقات 

منتجو  واستفاد  املشرتكة.  الرتويج  وأنشطة 
تصميامت  من  باللّك  املطلية  املشغوالت 

إيطاليا يف  جديدة وعرضوا أعاملهم يف 
الرشقي ومعريض رسرتوكتورا  الفن  متحف 
تورينو، ويف معرض ميالنو  وإكسبوكاسا يف 

لعام ٢٠١٥.

وتوفِّر املنشآت الصغرية واملتوسطة معظم 
فرص العمل يف منطقة جنوب البحر األبيض 

املتوسط التي تشمل األردن وتونس والجزائر 

والجمهورية العربية السورية ولبنان وليبيا 
ومرص واملغرب فضالً عن دولة فلسطني. ومن 

القطاعات التي تشهد منوٍّا رسيعاً وال تزال 
ع كبرية قطاُع  تنطوي عىل إمكانات توسُّ

الصناعات اإلبداعية والثقافية. ففي منطقة 
تحتاج إىل ٥ ماليني فرصة عمل جديدة سنويا 

لضامن اإلدماج االجتامعي، تسعى اليونيدو 
إىل تحسني القدرة التنافسية يف القطاع الثقايف 

واإلبداعي من حيث األداء التجاري والبيئي 
واالجتامعي، وتحويل مواهب الشبان والشابات 
- املعارف واملهارات التقليدية والرتاث الثقايف - 

إىل أعامل تجارية وفرص عمل. 

له االتحاد األورويب  ويف إطار مرشوع ميوِّ
للتعاون  اإليطالية  الوكالة  مبساهمة من 
اإلمنايئ، وهو اآلن يف عامه الثاين، رُصد 

والثقافية  اإلبداعية  للصناعات  عاً  ١٤٤ تجمُّ
يف البلدان املستفيدة، األمر الذي يسلِّط 

التي يتمتع  الهائلة  الضوء عىل اإلمكانات 
بها هذا القطاع يف هذه املنطقة. وقد طُلب 

البلدان  الوطنية يف  التوجيهية  اللجان  إىل 
السبعة أن تختار قطاعني ذوي أولوية: 
يف الجزائر: الحيل (باتنة) واملشغوالت 

(قسنطينة)؛ ويف مرص: تصميم  النحاسية 
املوائل والجلود (القاهرة)؛ ويف األردن: 

األزياء والخزف (عامن)؛ ويف لبنان: الحيل 
(بريوت) واألثاث (طرابلس)؛ ويف املغرب: 

البيضاء) وهندسة  (الدار  املنزلية  املنسوجات 
الديكور (مراكش)؛ ويف تونس: الخزف 

(الجم) وأدوات املائدة (نابل)؛ ويف دولة 
اليدوية  فلسطني: األثاث (نابلس)، والحرف 

التقليدية (بيت لحم). كام ركَّز املرشوع عىل 
التجارية  والروابط  تطوير منتجات جديدة 

مع املشرتين واملستهلكني. وبرهن هذا 
املرشوع ومرشوع مامثل يف ميامنار بوضوح 
عىل أنَّه ميكن لليونيدو، بالجمع بني مجايل 
ل أحدهام اآلخر - وهام تنمية  خربات يكمِّ
عات ودعم الصناعات اإلبداعية - أن  التجمُّ

تحقِّق أثراً أفضل عىل أرض الواقع من حيث 
املورِّدين  وتنمية  التنافسية  القدرة  تعزيز 

الضعيفة عىل  السكانية  الفئات  وتقوية شوكة 
واالقتصادي.  االجتامعي  الصعيدين 

ويف آذار/مارس، فاز عرض نظَّمه مرشوع 
لليونيدو يف معرض األغذية الحادي واألربعني 

يف بودفا، الجبل األسود، بجائزة «العارض 
األكرث ابتكاراً». ونُظمت منصة العرض، 

عات  مت لجذب االنتباه إىل تجمُّ التي ُصمِّ
النبيذ واألسامك وزيت الزيتون يف الجبل 

األسود، يف إطار مرشوع مموَّل من االتحاد 
األورويب يهدف إىل تعزيز القدرة التنافسية 

لدى املنشآت املحلية الصغرية واملتوسطة يف 
عات.  الجبل األسود من خالل تنمية التجمُّ

ذه اليونيدو  ويسعى املرشوع الذي تنفِّ
بالرشاكة مع وزارة االقتصاد يف الجبل األسود 

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ إىل تحسني 
عات مختارة يف الجبل األسود  قدرة تجمُّ

<
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عىل النفاذ إىل األسواق. واستهدفت أنشطة 
املرشوع ٣٤ منشأة صغرية ومتوسطة يف أربعة 

عات، واستفاد منها مبارشة ١١٨ من  تجمُّ
دة وكذلك نحو  املوظفني املعينني ملدة محدَّ

٢٧٠ عامالً موسميٍّا. وتجّمع عدة منتجني 
لألغذية تحت االسم التجاري «أطايب الجبل 

األسود». واجتذبت منصة العرض زواراً من 
محالت البيع بالتجزئة والوكاالت السياحية 
ورشكات تجهيز األغذية. وشارك يف املعرض 

عات املدعومة.  ١٧ منتجاً من التجمُّ

إنشاء اتحادات التصدير 
ودعمها 

يف إطار مرشوع أُنجز مؤخراً يف كوت ديفوار، 
ساعدت اليونيدو يف إنشاء سبعة اتحادات 
تصدير يف قطاعات املنيهوت وجوز البالذر 

األمرييك والحبوب واملنسوجات واملالبس. كام 
مكَّنت ٣٠ من املنشآت الصغرية واملتوسطة 

التنافسية  من تحسني إنتاجيتها وقدرتها 
حتى أنَّ بعضها بدأ يف التصدير إىل األسواق 
الدولية. واستفادت خمس وعرشون رشكة 

صناعية تنتمي إىل قطاعات صناعية مختلفة 
من أدوات التشخيص االسرتاتيجي العاملي، 

ووضع خطط إعادة الهيكلة والتطوير، فضالً 
عن املساعدة يف تنفيذ اإلجراءات ذات 

م التدريب  دة يف الخطط. وقُدِّ األولوية املحدَّ
ملا مجموعه ٧٦٠ ١ مشاركاً من ٢٦٣ منشأة 
تعمل يف مجال الصناعة التحويلية، وكذلك 

لخرباء استشاريني وموظفني يف مختربات 
ومصارف ومؤسسات أخرى. وكان املرشوع 

مسؤوالً عن اعتامد ٢٤٦ معياراً يف القطاعات 
املذكورة أعاله وإصدار تلك املعايري؛ وساعدت 

اليونيدو أربعة مختربات عىل تركيب نظم 
إلدارة الجودة، وتلقَّى مختربان منها مساعدة 

مت  إضافية يف الحصول عىل االعتامد. وقدَّ
ات إىل مختربين، أحدهام  اليونيدو معدَّ

معني بقياس األبعاد واآلخر بتحليل منتجات 
املنسوجات واملالبس واختبارها. وكان من 
املهم بصفة خاصة صياغُة برنامج وطني 

إلعادة الهيكلة والتطوير يف القطاعات 

األربعة. وأُنشئت وكالة وصندوق تحفيزي 
إلدارة الربنامج، وكان العمل جاريا عىل 

استكامل دراسات الجدوى استعداداً إلنشاء 
ثالثة مراكز تقنية. 

اإليفاء بالمعايير

يتوقف النمو االقتصادي يف أي بلد إىل حد 
كبري عىل قدرة ذلك البلد عىل بيع سلعه 

يف األسواق الدولية. ويف حني أنَّ العديد من 
البلدان النامية قد حقَّقت بالفعل نجاحاً بالغاً 

يف هذا الصدد، فإنَّ بلداناً نامية أخرى، وال سيام 
ا، تواجه صعوبة يف تحقيق  أقل البلدان منوٍّ

هذه النقلة النوعية الحاسمة. وبغية مساعدة 
املنشآت املحلية يف البلدان النامية عىل الدخول 

يف سالسل القيمة العاملية، تساعد اليونيدو 
البلدان املستفيدة من خدماتها عىل اإليفاء 

باملعايري الدولية ومطالب املشرتين بالحصول 
عىل شهادات اعتامد تفيد بأنَّ املنتجات املورَّدة 

تستويف معايري السوق املعنية. 

ومن بني املجموعة الواسعة من الدورات 
متها اليونيدو خالل العام  التدريبية التي قدَّ

يف هذا املجال، كان الغرض من دورة تدريبية 
ُعقدت عىل مدار خمسة أيام يف مابوتو بناء 
القدرات التجارية اإلقليمية يف أقل البلدان 

ت الدورة التدريبية ثالثة وعرشين  ا. وضمَّ منوٍّ
مشاركاً من إثيوبيا وأوغندا وبوروندي وتشاد 
وتوغو والسنغال والسودان وليسوتو ومالوي 
وموزامبيق، حيث توىلَّ إطالعهم عىل كيفية 

التغلب عىل العقبات املتعلقة بالبنى التحتية 
لضامن الجودة خرباٌء من اليونيدو وغريها 

من أعضاء شبكة القياس واالعتامد وتوحيد 
املواصفات للبلدان النامية، مبا يف ذلك مركز 
التجارة الدولية، واملنظمة الدولية للتوحيد 

القيايس، واللجنة الكهروتقنية الدولية، وهيئة 
التعاون الدويل العتامد املختربات، واملحفل 

الدويل العتامد هيئات إصدار شهادات الجودة، 
واملنظمة الدولية لعلم القياس القانوين، 

واملكتب الدويل للموازين واملكاييل واملقاييس. 
ونُظِّمت هذه الدورة بالتعاون مع اإلطار 

املتكامل املعزَّز وُموَّلت بتربع مهم من حكومة 
فنلندا إىل صندوق اليونيدو االستئامين للتجارة. 

جودة األغذية في ميانمار
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ونرشت اليونيدو عدداً جديداً من تقريرها 
املعنون اإليفاء باملعايري لكسب أسواق جديدة - 

م فيه نُهوجاً  االمتثال للمعايري التجارية، تقدِّ
جديدة لتحليل قدرات البلدان النامية عىل 

االمتثال لهذه املعايري والتحديات التي تواجهها 
واآلثار املرتتبة عىل عدم االمتثال. 

ووجود نظام معرتف به دوليٍّا فيام يخصُّ 
عن  فضالً  الجودة،  لضامن  التحتية  البنية 

بالغ  أمر  االقتصادي،  والنمو  للتجارة  أهميته 
والسالمة.  والصحة  االجتامعي  للرفاه  األهمية 

وأثناء العام، متكَّن العراق من إجراء أوَّل 
عقب  تجارب  مخترب  العتامد  مستقل  تقييم 
معرتف  مستقلة  عراقية  اعتامد  هيئة  إنشاء 
بها دوليا وإقليميا يف إطار مرشوع بدأ يف 

م  عام ٢٠١٢. ويف نهاية املطاف، سوف تقدِّ
االعتامد  خدمات  الجديدة  الوطنية  الهيئة 

بتقييم  املعنية  الوطنية  الهيئات  لجميع 
باملصادقة  املعنية  الهيئات  عن  فضالً  االمتثال، 

للمرشوع  العام  الهدف  ويتمثَّل  والتفتيش. 
١٢٫٥ مليون دوالر، والذي  تبلغ قيمته  الذي 

الدولية،  للتنمية  السويدية  الوكالة  له  متوِّ
العراق عىل تحسني قدراته  يف مساعدة 
التجارية واالندماج عىل نحو أفضل يف 

ويجري  والعاملية.  اإلقليمية  القيمة  سالسل 
مع مؤمتر  الوثيق  بالتعاون  املرشوع  تنفيذ 
واملجلس  والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم 

بوصفه  االمتثال،  وتقييم  لالعتامد  السويدي 
إنشاء هيئة  اسرتاتيجيٍّا يف دعم  رشيكاً 
نهاية  ويف  وتشغيلها.  الوطنية  االعتامد 

املطاف، سوف يكفل تطوير نظام ضامن 
املستهلكني.  زيادة حامية  العراق  الجودة يف 

وبإنشاء الجهاز العريب التنسيقي لالعتامد يف 
إطار أحد مشاريع اليونيدو يف عام ٢٠١١، 

وضعت بلدان املنطقة العربية أسس البنية 
التحتية اإلقليمية لضامن الجودة. وخطت 

اليونيدو خطوة نوعية بإطالق برنامج جديد 
للتعاون بني الدول العربية بشأن البنى 

التحتية يف مجايل ضامن الجودة وسالمة 
األغذية، أُعلن عنه أثناء الدورة الوزارية 
الخامسة والتسعني للمجلس االقتصادي 

واالجتامعي التابع لجامعة الدول العربية، 
التي ُعقدت يف القاهرة يف شباط/فرباير. 
ن الربنامج الجديد من مرشوعني،  ويتكوَّ

ويتناول العقبات املتصلة بالصحة العامة 
التقنية التي  النباتية والعقبات  والصحة 

تعرتض سبيل التجارة، وينطوي عىل التعاون 
مع جامعة الدول العربية واملنظمة العربية 

السويدية  الصناعية والتعدين والوكالة  للتنمية 
للتنمية الدولية. ويهدف املرشوع األول إىل 

تعزيز البنية التحتية اإلقليمية لضامن الجودة 
وتحسني نوعية خدمات الدعم وطرائق 

تقدميها فيام يتعلق بالتوحيد القيايس وتقييم 
االمتثال واالعتامد استناداً إىل االسرتاتيجية 

العربية للتقييس والجودة، يف حني يركِّز 
املرشوع الثاين عىل تعزيز القدرات التجارية 
اإلقليمية يف مجايل الصناعة الغذائية ونظم 

سالمة األغذية. 

وهناك إدراك جيد للحاجة إىل استدامة مصائد 
األسامك يف جميع أنحاء العامل، وال سيام 

لدى مستهليك األسامك املجمدة وغريها من 
املأكوالت البحرية العارفني بهذا املجال. ويُظهر 

املنتجون وفاءهم مبعايري الصيد املستدام من 
خالل عالمة هيئة االعتامد عىل منتجاتهم. 

ويهدف برنامج سامرت-فيش يف إندونيسيا - 
برنامج استدامة النفاذ إىل األسواق من خالل 
التجارة املسؤولة - إىل دعم النمو االقتصادي 

وزيادة فرص العمل يف قطاع مصائد األسامك، 
مع ضامن حامية التنوع البيولوجي عن طريق 

ملصق بلغة الشيشيوا املحلية يبني أهمية املوازين 
بالنسبة للمستهلكني يف مالوي.

ملصق بلغة الشيشيوا املحلية يبني أهمية تتبُّع 
املقاييس للتجارة يف مالوي.
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الدعوة إىل استخدام موارد مصائد األسامك 
بطريقة مستدامة. وتتلقى الدعم يف إطار هذا 
الربنامج، الذي أطلقته اليونيدو يف عام ٢٠١٤ 

بدعم من أمانة الدولة للشؤون االقتصادية 
يف سويرسا، ثالٌث من سالسل القيمة - أسامك 
التونة التي تُستخدم قصبة وخيط يف صيدها، 

وأسامك البنغاسيوس، واألعشاب البحرية - 
مع مراعاة آثارها االجتامعية واالقتصادية 
عىل املستويني املحيل والوطني، وال سيام 

عىل الفئات ذات الدخل املنخفض والنساء. 
ومتثَّلت أوىل خطوات املرشوع يف بدء حوار بني 
القطاعني العام والخاص بشأن استخدام املوارد 

البحرية بطريقة مستدامة وحامية التنوع 
البيولوجي، وسوف يستمر هذا الحوار لفرتة 
طويلة بعد انتهاء املرشوع. ومن شأن الدعم 

م إىل الصيادين واملزارعني واملجهِّزين  املقدَّ
يف سالسل القيمة الثالث أن يزيد من قدرة 
منتجاتهم عىل املنافسة من خالل تحسني 

إمكانية التعقب واإلنتاجية واالبتكار. وتعمل 
اليونيدو مع مركز فالكاب-فيش، وهو مركز 

متيّز تابع لجامعة مصائد األسامك يف جاكرتا، 
عىل بناء القدرات املحلية. وبالتشاور مع 

جامعة تسامنيا األسرتالية، تعمل اليونيدو عىل 
تعزيز املقرَّرات املستخدمة يف املركز لتدريب 
العاملني يف مصائد األسامك يف املستقبل عن 
طريق تحقيق التكامل بني جانبي اإلنتاجية 

واالبتكار. ويعمل الربنامج عىل أساس تجريبي 
مع أكرث من ٢٠ رشيكاً عىل تحسني أداء سالسل 
القيمة الثالث عىل مستوى املزارعني واملنشآت. 

وال شك يف أنَّ استخدام مواد بناء غري جيدة 
قد أسهم يف زيادة الخسائر يف األرواح يف 

أعقاب الزلزال املدمر الذي أصاب هايتي يف 
عام ٢٠١٠. وقد دفع ذلك الحكومة إىل اتِّخاذ 
إجراءات تصحيحية واستحداث لوائح وطنية 
بشأن ضامن الجودة مل يكن لها وجود حتى 
ذلك الحني. وكانت هايتي البلد الوحيد يف 

منطقة الجامعة الكاريبية والسوق الكاريبية 
املشرتكة الذي ليس لديه مكتب وطني 
للمعايري، وال مختربات معرتف بها دوليٍّا 

لفحص مواد البناء أو األغذية أو غريها من 
املنتجات، وال مرفق قياس جيد للتحقق من 
األوزان واملقاييس يف ضوء املعايري الدولية. 

ويتسم اعتامد معايري من قبيل املعايري التي 
الدولية واملنظمة  الكهروتقنية  اللجنة  تصدرها 
الدولية للتوحيد القيايس بأهمية حيوية حتى 
تكون هايتي قادرة عىل املنافسة يف األسواق 

الدولية وعىل حامية مستهلكيها. وعىل 
هذه الخلفية، تعمل اليونيدو عىل مساعدة 

هايتي يف إقامة بنية تحتية وطنية متينة 
لضامن الجودة، متكِّن املنشآت يف البالد من 
تلبية متطلبات األسواق الدولية واإلسهام يف 
اندماج البالد يف التجارة اإلقليمية والدولية. 
ومحط الرتكيز الرئييس للمرشوع املموَّل من 

االتحاد األورويب هو إنشاء مكتب للمعايري يف 
ع  هايتي يسهم يف عملية إعادة اإلعامر ويشجِّ

الصادرات ويحمي املستهلكني من املنتجات 
الرديئة. كام تعمل اليونيدو مع الحكومة عىل 

إعداد سياسة وطنية خاصة بضامن الجودة، 
يف أعقاب العمل الذي اضطُلع به لسنِّ قانون 

مواد التجميل في كولومبيا
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الصيدالنية المستحضرات  اليونيدو وصناعة 

وطني للتوحيد القيايس أثناء املرحلة األوىل 
من املرشوع. وصارت هايتي اآلن عضواً يف 
املنظمة الدولية للتوحيد القيايس، وأنشأت 

لجنة كهروتقنية وطنية. 

وتحتاج مالوي، عىل غرار غريها من أقل 
ا، إىل تحقيق منو اقتصادي مستدام  البلدان منوٍّ

ي لتحديات الفقر والجوع. ويف  بغية التصدِّ
عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، عىل الرتتيب، أطلقت 
مالوي مرشوع «إنشاء بنية تحتية ُمحكمة 

للتوحيد القيايس وضامن الجودة واالعتامد 
والقياس يف مالوي» بتمويل من االتحاد 

األورويب، ومرشوع «دعم النفاذ إىل األسواق 
وبناء القدرات التجارية بشأن املنتجات 
الوكالة  الصناعية-الزراعية» بتمويل من 

الرنويجية للتعاون اإلمنايئ. 

ذ اليونيدو املرشوع األول باالشرتاك مع  وتُنفِّ
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. ويهدف كال 

املرشوعني إىل اإلسهام يف إنشاء بنية تحتية 
وطنية لضامن الجودة تتسم مبزيد من الفعالية 

واالستدامة من خالل تحسني أداء مكتب 
م البنية التحتية  املعايري يف مالوي. وسوف تقدِّ
الجديدة خدمات تجارية أفضل إىل املنشآت 

املالوية، كام ستساعد، يف األجل الطويل، عىل 
حامية حقوق املستهلكني. وسوف يضمن 
املرشوعان أيضاً أن تتوفر للرابطة الوطنية 

للمزارعني من صغار املالك فرص أفضل للنفاذ 
إىل األسواق املحلية واإلقليمية واألجنبية من 
خالل تعزيز عمليات االختبار واملصادقة عىل 

اعتامد الصادرات، وتحسني نظم ضامن الجودة 

لمحة خاصة
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املطبقة يف مجموعة مختارة من سالسل القيمة. 
وحتى اآلن، اكتملت عمليات تجديد املختربات 

وتطويرها، وجرى تركيب معدات االختبار 
والقياس. وُوضعت سياسة وطنية جديدة بشأن 

ضامن الجودة وُعقدت دورات تدريبية بشأن 
املصادقة واالعتامد داخل البالد وخارجها. 

وتتوىل اليونيدو مسؤولية تنفيذ هذه الدورات 
التدريبية من الناحية التقنية. 

واستُهل مرشوع جديد يف بداية العام لوضع 
إطاٍر مستدام من البنى التحتية الالزمة لضامن 

الجودة يعمل جيداً وميكِّن دول منطقة وسط 
أفريقيا من إزالة العقبات التقنية التي تعرتض 
سبيل التجارة. ويتمثل جزء كبري من املرشوع 
يف التعاون فيام بني بلدان الجنوب، ويشمل 

تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية 
الكونغو الدميقراطية وسان تومي وبرينسيبي 

وغابون والكامريون والكونغو. وسيهيئ 
املرشوع بيئة اقتصادية مواتية لتيسري االمتثال 
لقواعد التجارة واللوائح التقنية الدولية. ومن 

شأن املرشوع أن يُفيض إىل تعزيز التكامل 

االقتصادي اإلقليمي وإىل النفاذ إىل األسواق 
الدولية يف نهاية املطاف. وشملت األعامل 
التحضريية إنشاء هياكل حوكمة املرشوع، 

وحرص املختربات املعنية بالبنية التحتية 
لضامن الجودة، وتحديد املنشآت التي سوف 

الدعم.  تتلقى 

ويف إطار مرشوع مامثل يف غرب أفريقيا، 
تساعد اليونيدو عىل وضع إطار إلنشاء 

بنية تحتية لضامن الجودة وتشغيلها من 
أجل تيسري التجارة األقاليمية والدولية، 
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وحامية املستهلكني والبيئة، وتحفيز 
أُطلق  التنمية االقتصادية املستدامة. وقد 

املرشوع الذي تبلغ قيمته ١٢ مليون يورو 
يف عام ٢٠١٢ بتمويل من االتحاد األورويب، 

وهو مثرة التعاون بني اليونيدو والجامعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا. ويشمل 

م املحرز حتى اآلن تحديد السياسات  التقدُّ
الوطنية لضامن الجودة ومواءمة تلك 

السياسات يف ١٦ بلداً من البلدان املشمولة 
بالربنامج، وإنشاء هيئات إقليمية معنية 

التحتية لضامن الجودة تتوىل مسؤولية  بالبنية 
االعتامد والقياس والتوحيد القيايس، واعتامد 

م املرشوع  ١٤٥ معياراً موحداً. كام قدَّ
التدريب يف موضوع الجودة إىل أكرث من 
٣٥٠ من الصحفيني امللتزمني بنرش ثقافة 

الجودة يف ١٥ بلداً.

والبحوث  السياسات 
ات  واإلحصاء

 الخدمات االستشارية في مجال 
العامة السياسة 

التحليل السليم القائم عىل أسس علمية 
أساٌس لتقديم مشورة سديدة، تُرتجم بدورها 

إىل اسرتاتيجيات وسياسات صناعية مالمئة 
للبلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات 

الصحيحة،  السياسات  االنتقالية. وباتِّباع 
ع قدراته اإلنتاجية  ميكن ألي بلد أن ينوِّ

بحيث تسهم الصناعة يف تحقيق األهداف 
اإلمنائية التي يسعى إليها ذلك البلد. ومن 

مه اليونيدو من خدمات تحليل  خالل ما تقدِّ
وخدمات استشارية يف مجال السياسة 

د املنظمة الدول األعضاء باألدوات  العامة، تزوِّ
الالزمة لصياغة االسرتاتيجيات والسياسات 

الصناعية املالمئة.

اليونيدو وأمانة  نيسان/أبريل، أطلقت  ويف 
جامعة رشق أفريقيا مرشوعاً من شأنه أن 

املنطقة  الصناعية يف  التنافسية  القدرة  يزيد 
الة.  من خالل سياسات وبرامج صناعية فعَّ

كام يهدف املرشوع إىل جعل املعلومات 

عن الفرص املتاحة يف األسواق الصناعية 
أكرث شفافية للقطاع الخاص. وعىل وجه 

القطاعني  التحديد، سوف يساعد املرشوع 
التحليلية  القدرات  تنمية  العام والخاص عىل 

يف مجال االستخبارات الصناعية، مع إنشاء 
قدرات إقليمية يف مجال االستخبارات 

الصناعية. ومن شأن ذلك أن يُسفر عن وضع 
اسرتاتيجيات قامئة عىل أسس علمية، وهو 
ما سيؤدي بدوره إىل مزيد من الفعالية يف 
ويضمُّ  الصناعية.  والربامج  السياسات  تنفيذ 

املرشوع الذي تبلغ قيمته ١٫٢ مليون دوالر، 
الحكومات  له جمهورية كوريا،  والذي متوِّ
الرئيسية يف  الصناعية  والرابطات  الوطنية 

الدول املشاركة.

وشبكة املحيط الهادئ وأوروبا للعلوم 
له املفوضية  والتكنولوجيا واالبتكار مرشوع متوِّ

األوروبية ويهدف إىل تشجيع التعاون يف 
مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار بني 

الدول الُجُزرية يف منطقة جنوب املحيط 
الهادئ واالتحاد األورويب. وعىل مدار العامني 
املاضيني، شاركت اليونيدو يف مرشوع يهدف 

إىل تعزيز التعاون يف مجاالت الصحة، والتغريُّ 
الدميغرايف والصحة املعنوية، واألمن الغذايئ، 

والزراعة املستدامة، والبحوث البحرية 
واملالحية، واالقتصاد األحيايئ، وتدابري التصدي 
لتغري املناخ، والبيئة، وكفاءة استخدام املوارد، 

واملواد الخام. وأثناء العام، أنجزت اليونيدو 
املتعلقة  لألدبيات االقتصادية  استعراضاً 

بأنشطة االبتكار يف منطقة املحيط الهادئ، 
وتعكف حاليا عىل إجراء دراسات استقصائية 

ومقابالت مع الجهات املعنية يف بابوا غينيا 
الجديدة وساموا وفيجي، باإلضافة إىل 

الجديدة.  كاليدونيا 

وقد أُطلق مرشوع مموَّل من جمهورية 
كوريا أثناء العام ملساعدة ميامنار عىل الحدِّ 

من الفقر وإيجاد فرص العمل وتشجيع 
االبتكار التكنولوجي من خالل تحسني 

إطار السياسة الصناعية يف البالد. وتعمل 
اليونيدو حاليا مع الحكومة عىل وضع 

اسرتاتيجية وسياسة صناعية ترمي إىل زيادة 
القدرة التنافسية للصناعات ذات األولوية 

دتها الحكومة.  التي حدَّ

أنشطة البحث

ركَّزت معظم الجهود املبذولة يف مجال البحث 
أثناء العام عىل إعداد العدد الجديد من 

تقرير التنمية الصناعية (انظر اإلطار). وأُعدت 
املنشورات األخرى الجديرة بالذكر بالتعاون 

مع رشكاء قيِّمني، وأُطلع الجمهور عىل العنارص 
الرئيسية لعمل اليونيدو يف مجال التغريُّ الهيكيل 
 Routledge Handbook» يف إطار دليل بعنوان

of Industry and Development» (دليل 
روتليدج عن الصناعة والتنمية)، الذي أسهمت 

فيه املنظمة بفصل عن أمناط التغريُّ الهيكيل 
وتنمية الصناعات التحويلية.

اإلحصاءات

تضطلع اليونيدو بوالية دولية لجمع اإلحصاءات 
الصناعية العاملية وتصنيفها ونرشها. وشاركت 

اليونيدو، بوصفها رشيكاً رئيسيٍّا يف األنشطة 
اإلحصائية الدولية، يف اللجنة التوجيهية لفريق 

أوالن باتار املعني بإحصاءات االقتصادات 
القامئة عىل املوارد الطبيعية، والدورة السنوية 

للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة، واالجتامع 
الختامي لفريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت 

املعني مبؤرشات األهداف اإلمنائية لأللفية. 
وحرضت اليونيدو، بوصفها عضواً يف اللجنة 
املعنية بتنسيق األنشطة اإلحصائية، دوريت 

اللجنة العاديتني يف نيويورك وبانكوك. وشاركت 
اليونيدو يف فريق الخرباء املشرتك بني الوكاالت 

املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة، 
الذي أنشأته اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة 
يف دورتها السادسة واألربعني، وتُعدُّ اليونيدو 

إحدى الوكاالت الرائدة فيه. وشاركت اليونيدو 
مشاركة نشطة يف املشاورات التي أُجريت 

مع وكاالت األمم املتحدة بشأن إعداد منشور 
عن مؤرشات أهداف التنمية املستدامة 

مت اليونيدو مجموعة  وإطار رصدها. وقدَّ
من املؤرشات اإلحصائية املتصلة بالتصنيع 

إىل اجتامع فريق الخرباء بشأن إطار مؤرشات 
خطة التنمية ملا بعد عام ٢٠١٥، الذي ُعقد يف 

نيويورك يف شباط/فرباير. 
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وشملت االجتامعات األخرى الجلسة العامة 
الثالثة والستني ملؤمتر اإلحصائيني األوروبيني، 
وفرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت واملعنية 

بإحصاءات التجارة الدولية، واجتامعاً 
للجنة اإلحصاءات التابعة للجنة االقتصادية 

واالجتامعية آلسيا واملحيط الهادئ. وعىل مدار 
العام، تعاونت اليونيدو عن كثب مع املكاتب 

عب اإلحصائية  اإلحصائية الوطنية ومع الشُّ
بوزارات الصناعة. وتناولت الزيارات إىل املكاتب 

املناظرة يف أوكرانيا والصني وُعامن وفييت 

نام وقريغيزستان مسائل من قبيل الخدمات 
االستشارية، وصياغة ورصد مشاريع التعاون 

التقني بشأن الربامج اإلحصائية الصناعية 
الجارية، وتبادل البيانات مع اليونيدو.

ويطَّلع املستخدمون من العاملني يف مجاالت 
البحوث والتحليل واتِّخاذ القرار يف جميع 

أنحاء العامل بانتظام عىل قاعدة البيانات التي 
تديرها اليونيدو. وتعرض اليونيدو بيانات 
فصلية وسنوية بشأن الصناعات التحويلية 

العاملية وغريها من القطاعات الصناعية من 
حيث منوها وهياكلها ومستوياتها. وأثناء 

العام، واصلت اليونيدو تصنيف اإلحصاءات 
الصناعية العاملية ونرشها من خالل اإلصدارات 

املطبوعة من املنتجات اإلحصائية، فضالً عن 
قواعد البيانات املتاحة عىل شبكة اإلنرتنت 

اإللكرتونية.  والوسائط 

وتم جمع البيانات السنوية وفقاً لوالية اللجنة 
اإلحصائية لألمم املتحدة وبالتعاون مع منظمة 

تقرير التنمية الصناعية لعام 

The Role of Technology and Innovation in 
Inclusive and Sustainable Industrial Development

Industrial Development Report 2016



تقرير اليونيدو السنوي ٢٠١٥ 28

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 
وجرى التحقُّق من البيانات الُقطرية الواردة 
من املكاتب اإلحصائية الوطنية، واستُكملت 

نت من حيث  بتقديرات اليونيدو، وُحسِّ
قابليتها للمقارنة عىل الصعيد الدويل. 

واحتفاالً باليوم العاملي لإلحصاء يف ٢٠ ترشين 
األول/أكتوبر، ُعقدت حلقة دراسية دولية 
عن اإلحصاءات الصناعية يف مقر اليونيدو 
ملناقشة دور اإلحصاءات الصناعية يف رصد 

م البلدان صوب تحقيق أهداف التنمية  تقدُّ
املستدامة. وناقش املشاركون توافر البيانات 
ومنهجية تصنيف املؤرشات املتصلة بأهداف 

التنمية املستدامة، وأعربوا عن رغبتهم يف 
التعاون عىل نحو أوثق مع اليونيدو من أجل 

تنسيق الجهود املبذولة فيام يتعلق ببناء 
القدرات يف البلدان النامية.

وانتُهي من التحضري ملرشوع رصد األنشطة 
املتصلة بأهداف التنمية املستدامة. وسوف 

ينطوي املرشوع عىل مشاركة اليونيدو يف عملية 
التفاوض الدولية، وإعادة تقدير أسس سالسل 
بيانات اليونيدو، واالضطالع بأنشطة للتوعية 

منها عقد حلقة دراسية دولية بشأن مؤرشات 
أهداف التنمية املستدامة مبشاركة عدد من 

املكاتب اإلحصائية الوطنية والرشكاء الدوليني 
يف مجال التنمية. وسوف تنرش اليونيدو سالسل 

البيانات املعاد تقدير أسسها للفرتة من عام 
٢٠٠٥ إىل عام ٢٠١٥ اعتباراً من عام ٢٠١٦.

وجرى تجميع الجداول اإلحصائية للسنوات 
األخرية يف املنشور املعنون الحولية الدولية 
لإلحصاءات الصناعية. وباإلضافة إىل حولية 

عام ٢٠١٥، نرشت اليونيدو العديد من 
املنتجات اإلحصائية، وترد قامئة بتلك املنتجات 

يف التذييل كاف.

وتحظى تقارير اليونيدو الفصلية بشأن 
الصناعات التحويلية العاملية باعرتاف واسع 

النطاق باعتبارها مصدراً ال غنى عنه 
للمعلومات عن الحالة الراهنة لالقتصاد العاملي 
مصنَّفة بحسب القطاع الصناعي واملنطقة. وقد 

ظلَّ منو الصناعات التحويلية العاملية منخفضاً 
الت النمو يف  عىل مدار العام يف ظلِّ تراجع معدَّ

 Global Green Growth: Clean Energy Industrial
 Investments and Expanding Job Opportunities

 Structural Change and Industrial Development in the
 BRICS

 Global Value Chains and Development: UNIDO’s Support
 towards Inclusive and Sustainable Industrial Development
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االقتصادات الصناعية الناشئة الرئيسية مثل 
ن يف  الربازيل والصني. ولوحظ يشء من التحسُّ

البلدان األوروبية، يف حني حافظت الواليات 
املتحدة عىل مستويات أعىل نسبيٍّا لنمو 

الصناعات التحويلية. وتصف ورقة منهجية عن 
تعديل املؤرشات الفصلية موسميٍّا التجارَب 

لة  السابقة يف مجال إعداد مؤرشات معدَّ
موسميٍّا لإلنتاج الوطني عىل الصعيد الدويل يف 
األحوال التي ترِد فيها أرقام النمو من املصادر 

الوطنية دون تعديلها موسميٍّا.

وقد أدَّت إتاحة البيانات من جميع قواعد 
https://) بيانات اليونيدو عىل اإلنرتنت

/stat.unido.org) إىل زيادة كبرية يف عدد 
املشرتكني واملستخدمني املنتظمني فضالً عن 

خفض التكاليف وزيادة اإليرادات من مبيعات 
البيانات. وتواصل اليونيدو إصدار قواعد 

البيانات عىل أقراص مدمجة لتلبية طلبات 
املكتبات أو املستخدمني يف األماكن التي تكون 
فيها وصالت اإلنرتنت بطيئة أو ال يُعتمد عليها.

مة يف مجال  وتشمل املساعدة التقنية املقدَّ
إقليميٍّا لفائدة  اإلحصاءات الصناعية مرشوعاً 

بلدان رابطة الدول املستقلة، بتمويل تربَّع 
به االتحاد الرويس. ويف إطار هذا املرشوع، 

نت برامج جمع البيانات القامئة يف عدد  ُحسِّ
من البلدان يف املنطقة من أجل مواءمتها مع 

املعايري املوىص بها دوليا. وُعقدت حلقات 
عمل تدريبية يف سان بطرسربغ باالتحاد 

الرويس، ويف بيشكيك. وُعقدت يف فيينا، يف 
كانون األول/ديسمرب، حلقة دراسية رفيعة 
املستوى حرضها عدد من منتجي البيانات 

ومستخدميها يف اإلدارات املعنية بوضع 
السياسات يف بلدان املنطقة. واتُّفق عىل 

مجموعة جديدة من األنشطة مع اللجنة 
الحكومية يف أوكرانيا. اإلحصائية 

وبدأ تنفيذ مرشوع آخر يف جمهورية الو 
الشعبية الدميقراطية يهدف إىل تعزيز 

القدرات اإلحصائية يف البالد من خالل تدريب 
اإلحصائيني، وإنشاء نظام متكامل لإلحصاءات 

داخل وزارة الصناعة والتجارة، واستحداث إطار 
منهجي متَّسق للتحليل التجريبـي بهدف وضع 
السياسات، وإجراء دراسة استقصائية صناعية. 

 

ممثلو مكاتب إحصائية 
وطنية ورشكاء إمنائيون 

دوليون يحرضون الحلقة 
الدراسية الدولية بشأن 

مؤرشات أهداف التنمية 
املستدامة.
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وهناك مرشوع قيد التنفيذ يف غابون لتحسني 
جمع اإلحصاءات الصناعية الوطنية وتصنيفها 

وتحليلها عن طريق إنشاء سجل لألعامل 
التجارية وآلية لتحديثه بانتظام، وبناء 

القدرات عىل إعداد دراسات استقصائية 
وتنفيذها، وأنشطة بناء قدرات مديرية 

اإلحصاء. والهدف من املرشوع هو تقييم 
الغابونية وأدائها  التنافسية للصناعة  القدرة 

استناداً إىل إحصاءات موثوقة. 

ويساعد مرشوع مامثل يف ُعامن عىل تحسني 
البنية التحتية اإلحصائية يف البالد عن 

طريق إنشاء نظام دائم تديره وزارة التجارة 
والصناعة إلجراء دراسات استقصائية صناعية 

سنوية بانتظام، وحفظ البيانات ونرشها، 
وإعداد املؤرشات ذات الصلة الستيفاء 

متطلبات عملية وضع السياسات. وسوف 
يستحدث املرشوع مؤرشات لرصد وقياس 
األداء العام للقطاع الصناعي ككل وأداء 
القطاعات الفرعية. كام قدمت اليونيدو 

املساعدة التقنية إىل نيجرييا بهدف تعزيز 
القدرات اإلحصائية الصناعية لديها، وأُعد 

مرشوع جديد لفائدة كازاخستان كذلك.

مته اليونيدو أثناء  وشمل التدريب الذي قدَّ
العام يف مجال اإلحصاء عقد حلقة عمل 

يف بروكسل يف أيار/مايو، بدعم من املكتب 
اإلحصايئ لالتحاد األورويب. وبالتعاون مع 

املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية، 
نظَّمت اليونيدو برنامجاً تدريبيٍّا بشأن استخدام 

برامجية «R» يف معالجة البيانات الصناعية يف 
ن يف أيار/مايو، حرضه ممثلون عن املكاتب  عامَّ

اإلحصائية الوطنية يف املنطقة العربية. 

مت املساعدة أيضاً إىل عدد من أقل  وقُدِّ
ا. ففي إطار مرشوع يف جمهورية  البلدان منوٍّ

لمحة خاصة

معهد تنمية القدرات التابع لليونيدو
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تنزانيا املتحدة، زوَّدت اليونيدو خرباء 
اإلحصاءات الصناعية بأحدث املبادئ التوجيهية 
واملعايري الدولية املتعلقة باإلحصاءات الصناعية، 

ووضعت نظاماً إلجراء دراسات استقصائية 
صناعية سنوية بشأن اإلحصاءات الصناعية. 

وأُنشئت وحدتان لالستخبارات الصناعية يف الرب 
الرئييس ويف جزيرة زنجبار بهدف دعم األنشطة 

الحكومية. وبحلول وقت اكتامل املرشوع يف 
منتصف عام ٢٠١٦، سيكون هناك نظام دائم 

إلجراء دراسات استقصائية صناعية سنوية 
بانتظام، وحفظ البيانات ونرشها، وإعداد 

املؤرشات ذات الصلة الستيفاء متطلبات عملية 

وضع السياسات. ويجري اآلن استنساخ املرشوع 
وتوسيع نطاقه ليشمل بلدانا أخرى داخل 

جامعة رشق أفريقيا. وطُلب إىل اليونيدو أيضاً 
تقديم مساعدة مامثلة إىل بلدان أخرى من أقل 
ا يف أفريقيا، مبا يف ذلك بوركينا فاسو  البلدان منوٍّ

وزامبيا ومالوي والنيجر، ويف آسيا واملحيط 
الهادئ، مبا يف ذلك بوتان وتوفالو وجزر سليامن 

وميامنار ونيبال.



تقرير اليونيدو السنوي ٢٠١٥ 32

-   تحقيق الرخاء للجميع

ستكون لخربة اليونيدو أهمية كبرية فيام يتعلق بالهدف ٩ ونحن نسعى إىل تعزيز التنمية 
الصناعية املستدامة والشاملة للجميع والتعجيل بتحقيقها. لكنها ستكون مطلوبة أيضاً فيام يتعلق 
بجوانب أخرى عديدة من األهداف، مثل القضاء عىل الفقر وتحقيق عاملة كاملة ومنتجة وحامية 

البيئة وتحقيق املساواة بني الجنسني. 
 موغنز ليكيتوفت، رئيس الدورة السبعني للجمعية العامة لألمم املتحدة 

مخاطباً املؤمتر العام لليونيدو يف دورته السادسة عرشة

أود أن أهنئ املدير العام يل يون ... وهو ناجح للغاية أيضاً يف العمل عىل تغيري توّجه املنظمة من الرتكيز عىل 
املخرجات إىل الرتكيز عىل املحّصلة أو األثر الفعيل، مام يربز تفّوق اآلثار املرتتبة عىل أعامل اليونيدو يف مجال 
التعاون التقني من حيث األهمية عىل مقدار األموال التي تنَفق ... وتربز التطورات األخرية الدور الهام الذي 
 تضطلع به اليونيدو يف توفري سبل العيش الكريم، وال سيام يف البلدان التي نستقبل منها الالجئني اآلن 
بأعداد كبرية. 
 هاينتس فيرش، رئيس النمسا، يف الدورة السادسة عرشة 

للمؤمتر العام لليونيدو
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خفَّت حدة الفقر عىل العموم يف جميع 
والفقر  املدقع  الفقر  لكن  أنحاء العامل، 
املعتدل ال يزاالن منترشين يف األرياف 
يف املقام األول، حيث يعيش ما نسبته 

٧٥ يف املائة من فقراء العامل يف املناطق 
والنشاط  منخفضة،  اإلنتاجية  الريفية حيث 

االقتصادي املحيل غري متنوع، وحيث 
غري  والوظائف  مرتفعة  معدالت البطالة 

الريفية  املناطق  الفقر يف  مستقرة. وشهد 
للنمو االقتصادي  نتيجًة  الرتاجع  قدراً من 
الرسيع، لكنه بقي عىل حاله يف الحاالت 
السياسات يف تحسني  فيها  التي أخفقت 

إقامة  وتيسري  الزراعية-الصناعية  اإلنتاجية 
روابط اقتصادية بني األرياف واملدن 

بالخدمات  التمتع  الريف من  ومتكني سكان 
العامة  واملرافق  التحتية  والبنية  االجتامعية 

املناسبة، وإتاحة فرص العمل لفقراء األرياف، 
النساء والشباب. وقد واصلت  مبن فيهم 
العام تركيز جهودها عىل  اليونيدو طوال 
النساء  الزراعية ومتكني  الصناعات  تنمية 

والشباب يف إطار األنشطة اإلنتاجية وتعزيز 
األمن البرشي يف فرتات ما بعد الخروج 

من األزمات.

األعمال التجارية الزراعية 
والتنمية الريفية

تشمل أنشطة األعامل التجارية الزراعية 
توريد املدخالت الزراعية وإنتاج املنتجات 

الزراعية وتحويلها وتوزيعها عىل املستهلكني 
الزراعية، بوصفها  النهائيني. والصناعات 

عنرصاً من عنارص الصناعة التحويلية التي 
تضاف بها قيمة إىل املواد الخام الزراعية من 
خالل التصنيع والحفظ والتجهيز وغريها من 

عمليات املعالجة، هي محركات للنمو يف 
البلدان النامية. فهي تسهم يف توليد فرص 

للعمل وإدرار الدخل والحد من خسائر 
ما بعد الحصاد وتعزيز سالمة األغذية 

وتحسني نوعيتها وتحسني أداء الصادرات 
الشاملة.  االقتصادية  والتنمية 

وخالل السنة، كان محور الرتكيز الرئييس يف 
الرامية إىل تحفيز األعامل  اليونيدو  جهود 

الريفية يف  والتنمية  الزراعية  التجارية 
وبرامج  الصناعة  تطويَر  البلدان املستفيدة 

تطوير ريادة األعامل والتدريب املهني. 
واملجتمعات  والنساء  الشباب  فئات  وظلت 

املستهدفة يف  الفئات  الضعيفة  املحلية 
العديد من املشاريع، وال سيام يف مجال 
بتطوير مهارات ريادة األعامل. وميكن 

ربط الشباب يف منطقة غينيا الحرجية: أتاحت اليونيدو للمجتمعات املحلية التعرف عىل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والوصول إىل الشبكة العاملية.



االطالع عىل تفاصيل بهذا الشأن يف األقسام 
ذات الصلة أدناه.

صناعات األغذية الزراعية

تنفذ اليونيدو، استناداً إىل اتفاق صندوق 
استئامين بني اليونيدو وحكومة النيجر، 

مرشوعاً قيمته ١٢ مليون دوالر لتعزيز األمن 
الغذايئ وإدرار الدخل عن طريق تنشيط 

سالسل القيمة للحوم واأللبان واللوبيا. 
ويشجع هذا املرشوع التابع ملبادرة تنمية 

األعامل التجارية الزراعية والصناعات الزراعية 
األفريقية التحول الزراعي يف أهم سالسل 
القيمة للبالد مع معالجة مسألتي انعدام 
األمن الغذايئ وإيجاد فرص العمل. وهو 

يستفيد من املهارات واملوارد املتاحة محليا 
لزيادة كمية منتجات اللحوم املصنعة واللوبيا 

وتحسني نوعيتها وتخفيض سعرها. ويهدف 
املرشوع إىل إيجاد سوق للمنتجات الحيوانية 

األولية وزيادة إمكانية النفاذ إىل األسواق 
الدولية املربحة. وتشمل األنشطة الجارية 

إصالح مذبحني وإنشاء مركز إنتاج ملا يسمى 
«كيلييش»، وهو نوع من لحم البقر املقدد، 

فضالً عن مركزين لجمع اللنب. وتخفف مبادرة 
اللوبيا من حدة مشكلة انعدام األمن الغذايئ، 

بينام تدر صادرات اللوبيا إيرادات إضافية 
عىل صغار املالك والنساء والشباب يف الريف.

ومن شأن القصور يف النمو االقتصادي وتغري 
الظروف املناخية أن يؤديا إىل تفاقم الضعف 

االقتصادي، وال سيام يف املناطق الريفية. ويرمي 
أحد مشاريع اليونيدو الجارية إىل مؤازرة وكالة 
الجهة الرشقية يف أداء مهمتها املتمثلة يف تنمية 

املنطقة الرشقية من املغرب، حيث تستهدف 
عىل وجه التحديد إنتاج العسل وتسويقه من 

طرف السكان املحليني من أجل الحد من الفقر.

ويف مرص، تساعد مبادرة التجارة الخرضاء البالد 
عىل تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية 

من خالل التعاون مع القطاعني الخاص والعام 
يف إيطاليا. ويرمي مرشوع اليونيدو هذا تحديداً 

إىل تحسني املنتجات الطازجة كامٍّ وكيفاً مبا 
يتامىش مع معايري االتحاد األورويب لسالمة 

األغذية ومراقبتها، وتعزيز االبتكار يف املنتجات 

والعمليات، وتحسني كفاءة عمليات الجمع 
والنقل والتصدير، وتشجيع زيادة االستثامر 
يف األعامل التجارية الزراعية واللوجستيات، 

وزيادة حجم صادراتها. وهو يتيح فرصاً تجارية 
لصغار املزارعني واملنتجني ويهيئ فرص عمل 
للشباب ويشجع عىل الحد من االعتامد عىل 

األسمدة واملبيدات الكيميائية. وقد فُتحت ثالثة 
مكاتب يف النوبارية واملنيا واألقرص. وتجرى 

ضمن املرشوع تجارب عىل أصناف جديدة من 
الطامطم مالمئة للمعالجة الصناعية بالرشاكة 

مع رشكة دولية للبذور.

أما رشاكة البنك الدويل العاملية لسالمة 
األغذية فهي مبادرة للقطاعني العام والخاص 

مخصصة لزيادة سالمة األغذية يف البلدان 
املتوسطة الدخل وغريها من البلدان النامية. 

وقد استضافت اليونيدو يف حزيران/يونيه 
معتكفاً اسرتاتيجيا لرشكاء املبادرة الستعراض 

االسرتاتيجية الحالية والحوكمة والتنفيذ 
وعمليات صنع القرار وخيارات التمويل ووضع 

اسرتاتيجية لعام ٢٠١٦ وما بعده. ووقَّعت 
اليونيدو خالل املؤمتر الدويل لسالمة األغذية 
لعام ٢٠١٥، الذي ُعقد يف بيجني يف حزيران/

  مبادرة تنمية األعمال التجارية الزراعية والصناعات الزراعية األفريقية
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يونيه، مذكرة تفاهم مع إدارة األغذية والعقاقري 
الصينية لتعزيز التعاون. وأدى ذلك إىل االشرتاك 

يف تنظيم منتدى فيينا لسالمة األغذية الذي 
ُعقد يف مقر اليونيدو يف أيلول/سبتمرب وحرضه 
١٦٠ مشاركاً من حوايل ٥٠ بلداً ميثلون طائفة 

عريضة من أصحاب املصلحة العاملني يف إدارة 
سالمة األغذية ويف الصناعة الغذائية. 

ويف مدغشقر، يْقرص إنتاج السكر، الذي يبلغ 
نحواً من ٠٠٠ ١٠٠ طن سنويا، عن الحد الالزم 

لالستهالك املحيل املقدر بـ ٠٠٠ ١٦٠ طن. 
ولذلك فقد أطلقت اليونيدو يف وقت سابق 

من هذا العام مرشوعاً لرفع اإلنتاجية وزيادة 
القيمة املضافة ملشاريع قصب السكر باعتباره 

خطوة نحو زيادة األمن الغذايئ. ومن خالل 
اعتامد نهج سالسل القيمة، يتناول املرشوع 
مختلف املعوقات عىل طول سلسلة توريد 

قصب السكر، من اإلنتاج إىل التسويق. ويف إطار 
البعد البيئي للمرشوع، يُقرتح استخدام ثفل 

قصب السكر مصدراً للطاقة. ويجمع املرشوع 
بني مركز مدغشقر للقصب والسكر والقطاع 

الخاص ورابطات املنتجني يف رشاكة تكفل 
استدامة املرشوع لفرتة طويلة بعد انتهائه. وقد 

أقامت اليونيدو خالل موسم الزراعة األوىل ثالثة 
مشاتل وقدمت تدريباً عىل مامرسات اإلنتاج 

الجيدة لحوايل ٤٠٠ مزارع. كام حرض نحٌو من 
٣٠٠ رجل وامرأة، نسبة كبرية منهم من الشباب، 
حلقات دراسية للتوعية. وستمثل ثالث وحدات 
تجهيز تجريبية رفيقة بالبيئة من املقرر إقامتها 
يف إطار املرشوع منوذجاً يحتذى به يف مناطق 

أخرى من البلد. 

والغرض من مرشوع جديد سيدشن قريباً يف 
رواندا املساهمة يف تحقيق منو اقتصادي وطني 

يخدم الفقراء يف إطار سلسلة قيمة مستدامة 
وقادرة عىل التكيف مع تغري املناخ ملنتجات 

األلبان وتحسني سبل كسب الرزق لدى األرس يف 
الريف، مع الرتكيز عىل األمن الغذايئ والتغذية 

ومتكني النساء والشباب.

السمكية الصناعات 

لصيد األسامك أهمية حيوية يف توفري الرزق 
واألمن الغذايئ من أجل ٢٠٠ مليون شخص، 

ويعتمد واحد من كل خمسة أفراد يف هذا 
الكوكب عىل األسامك مصدراً رئيسيٍّا للربوتني. 

وأصبح التحول من صيد الكفاف بوسائل 
ِحرفية إىل املصائد الصناعية وشبه الصناعية 

ركيزة أساسية يف اسرتاتيجية التنمية املستدامة 
للعديد من البلدان النامية الساحلية.

وقد التمست والية البحر األحمر التابعة 
لحكومة السودان خالل السنوات األخرية 

العون يف التحول من مصائد األسامك التي 
يغلب عليها الطابع الحريف إىل املصائد 
الصناعية التي تدار عىل نحو مستدام. 
والغرض من مرشوع جديد تضطلع به 

اليونيدو واملعهد الرنويجي للبحوث البحرية، 
بالتعاون مع وزارة الزراعة والرثوة الحيوانية 

والسمكية يف السودان، هو بناء القدرات 
املؤسسية لإلدارة املستدامة ملصائد األسامك 
البحرية يف والية البحر األحمر. كام يهدف 

هذا املرشوع الذي ميتد ثالث سنوات ومتوله 
السفارة الرنويجية يف الخرطوم إىل االستفادة 
عىل نحو مستدام من اإلمكانات االقتصادية 
لهذه املصائد البحرية، والتي تقدر مبا يصل 

إىل ٢٥ مليون يورو يف السنة. وسيجري فريق 
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املرشوع أربع دراسات استقصائية للرصد 
وسيقدم املساعدة التقنية لوضع نظام 

إلحصاءات مصائد األسامك من أجل تبادل 
أحدث املعلومات عن حالة األرصدة السمكية 

الساحلية والكميات املصطادة واملفرغة. 

وكان من املتوقع يف الخطة اإلمنائية للفرتة 
٢٠١١-٢٠١٣ لدولة جنوب السودان املجاورة 
أن تتمكن البالد من زيادة اإلنتاج وإمدادات 
السوق من األسامك مام يقدر بـ ٠٠٠ ٤٠ طن 

إىل ٠٠٠ ١٠٠ طن بحلول عام ٢٠١٣، إال أنه 
تعذر بلوغ هذا الهدف بسبب الرصاعات 

وتدابري التقشف. ومتول حكومة كندا مرشوعاً 
مدته خمس سنوات وقيمته ٨٫٦ ماليني دوالر 

ال يقف عند حد مساعدة جنوب السودان 
عىل زيادة معروضها من األسامك فحسب، 

بل يشمل أيضاً تشجيع النمو االقتصادي 
والتنمية املستدامة تحت قيادة القطاع 

الخاص. وعىل وجه التحديد، سيزيد املرشوع 
من قدرة الرجال والنساء يف املناطق املختارة 

عىل الوصول إىل مراكز استقبال األسامك 
ومواقع تفريغها وأسواقها، وعىل صيد 

وتسويق األسامك واملنتجات السمكية العالية 
الجودة بطريقة مستدامة. ويستهدف هذا 

املرشوع النساء من خالل عدد من الخطوات 
التي ستتيح لهن املشاركة يف مشاريع صغرية 

وأنشطة أخرى ذات صلة مدرة للدخل. 

ويهدف مرشوع جديد قيمته ١٫٣ مليون دوالر 
ميوله اإلطار املتكامل املعزز التابع ملنظمة 

التجارة العاملية إىل زيادة القدرة التنافسية 
ملنتجات املصائد السمكية يف كمبوديا. وكخطوة 
أوىل، تقوم اليونيدو حاليا باختيار جهات تجهيز 

وتصدير بغية زيادة إمكاناتها التصديرية. 
وبعد تحقيق ذلك، ستطبق اليونيدو الدروس 
املستفادة عىل ثالث مقاطعات ساحلية هي: 

كامبوت وكوه كونغ وبريه سيهانوك. وستؤدي 
الزيادة يف صادرات مصائد األسامك البحرية يف 

كمبوديا إىل فتح أسواق جديدة وتوفري فرص 
عمل بدوام كامل أو بدوام جزيئ أو فرص عمل 

موسمي ملا يصل إىل ٦ ماليني شخص. 

وتوجد ثالثة أرباع َمزارع الجمربي يف العامل 
يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ، بينام تستأثر 
بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي بجل اإلنتاج 

املتبقي، ومعظم ذلك يف إكوادور والربازيل 
واملكسيك. وقد حدثت زيادة مطردة يف التجارة 

منذ سبعينيات القرن املايض، عندما بدأت 
تربية الجمربي يف املنطقة ألول مرة، إال أنه ما 

زالت هناك إمكانات كبرية للتوسع. وتساعد 
مبادرة جديدة لليونيدو عىل زيادة اإلنتاجية 

والقدرة التنافسية لسالسل قيمة الجمربي 
عىل الصعيدين املحيل واإلقليمي. وتستكشف 
املبادرة اسرتاتيجيات جديدة للتنمية الصناعية 

املستدامة والشاملة للجميع داخل الصناعة، 
مع االستفادة من الخربات اإلقليمية وتشجيع 
تبادل املعارف والتكنولوجيا فيام بني إكوادور 

والجمهورية الدومينيكية وكوبا وكولومبيا 
واملكسيك ونيكاراغوا. ويهدف املرشوع إىل 
تحسني اإليرادات يف جميع سالسل القيمة 

الوطنية للجمربي وتعزيز التكامل اإلقليمي 
لقطاعات الجمربي مع األخذ بنظم إنتاج أنظف 
وأكرث كفاءة يف استهالك املوارد من شأنها الحد 
من األثر البيئي للصناعة. ومن املقرر االنتهاء 

من هذا املرشوع املمول من صناديق استئامنية 
لليونيدو وصندوق األوبك للتنمية الدولية يف 

أوائل عام ٢٠١٧.

الجلدية الصناعات 

شهد هذا العام إصدار واحد من أشمل 
املنشورات عىل اإلطالق بشأن تكنولوجيات 
أنظف لتصنيع الجلود للبلدان النامية، وهو 

«إطار تصنيع الجلود عىل نحٍو مستدام» 
املستمد من خربات واسعة تراكمت عىل 
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مدى العقود املاضية، فضالً عن منشورات 
تقنية عديدة تدور حول مختلف جوانب 

صناعة الجلود. وهو ال يقف عند حد العودة 
إىل تناول املواضيع التقليدية مثل االقتصاد 

يف استهالك املياه وإزالة الكلس والتحكم يف 
عنرص الكروم فحسب، بل يقدم كذلك تقييامً 

جديداً ومحايداً لتقنيات أنظف. ومتشيا مع 
االتجاهات الجديدة، يُطرح موضوع عمليات 

التشطيب السائلة والجافة للمناقشة مبزيٍد 
من التفصيل عن ذي قبل. وباملثل، يحظى 

موضوع استهالك الطاقة مبزيٍد من االهتامم.

وما زالت صحة العاملني وسالمتهم يف صدارة 
شواغل املنظمة يف مشاريع صناعة الجلود 

من خالل تحسني مامرسات الصحة والسالمة 
املهنيتني. وقد نرشت املنظمة خالل السنة 
واإلنكليزية  البنغالية  باللغات  مفيداً  دليالً 

التعامل مع غاز  والهندية بشأن كيفية 
الهيدروجني يف املدابغ ومحطات  كربيتيد 

معالجة مياه الرصف. ويرافق الدليل مواد 
الذايت ملؤسسات  اإللكرتوين واالختبار  للتعلم 
التدريب والرشكات ومحطات معالجة مياه 

الرصف. وأتيحت دورات أخرى للتعلم 
الجلود من  تتعلق بسلسلة قيمة  اإللكرتوين 
تنمية  التعلم اإللكرتوين ملعهد  خالل منصة 

لليونيدو.  التابع  القدرات 

وساعدت اليونيدو يف نيسان/أبريل يف 
غرس نحٍو من ٠٠٠ ٥٠ شجرة ستشكل 

حزاماً أخرض حول منطقة دباغة يف مدينة 
املنطقة  الباكستانية. وتندرج  سيالكوت 

الجديدة ضمن خطة لتجميع ٢٥٠ مدبغاً 
عات، يف مسعًى للحد من  متفرقاً يف ١٠ مجمَّ
أثرها البيئي وتنفيذ تدابري للتكيف من أجل 

مواجهة الفيضانات وغريها من الكوارث التي 
تعزى إىل تغري املناخ. وهذا املرشوع رشاكة 

بني القطاعني العام والخاص تحت قيادة 
رابطة مدابغ سيالكوت املحدودة، وهي 

منظمة غري ربحية أنشئت لهذا الغرض بدعم 
من الحكومة الباكستانية. وأجرت املنظمة 
تقييامً ملخاطر املناخ ذات الصلة وتأثريها 

االجتامعي ووضعت تصميام ملحطة مشرتكة 

ملعالجة مياه الرصف من شأنها الحد من اآلثار 
يف البيئة واملياه مع زيادة درجة صمود املباين. 

وستبدأ أعامل البناء يف عام ٢٠١٦ بعد وضع 
التصميم النهايئ. وعقب النجاح يف استحداث 
دورة تعلم إلكرتوين لصناعة األحذية يف عام 
٢٠١٤، أضافت اليونيدو عدداً من الدروس 
واالختبارات إىل الربنامج عىل مدى السنة. 

وكانت دورة التعلم اإللكرتوين تجربًة جديدًة 
بالنسبة إىل فرع معهد دار السالم للتكنولوجيا 

يف موانزا بجمهورية تنزانيا املتحدة، رغم 
أن مؤسسات أخرى يف البالد تستخدمها 

منذ إطالقها. ويجري حاليا وضع اللمسات 
األخرية عىل ترتيبات للتوأمة بني معهد تنمية 
القدرات التابع لليونيدو وفرع موانزا ومركز 

الكفاءات الدويل يف صناعة األحذية بأملانيا 
ومستشاري «كامن سنس» للتعلم اإللكرتوين 
والتدريب بالنمسا. ويف ترشين الثاين/نوفمرب، 

بدأت دورة تدريبية مختلطة مدتها مثانية 
أشهر للمنشآت الصغرية واملتوسطة يف صناعة 

األحذية، تشمل التعلم املبارش والتعلم 
اإللكرتوين. ويُعنى مركز الكفاءات الدويل يف 

صناعة األحذية بأنشطة التدريب اإللكرتوين، 
بينام تقدم «كامن سنس» املساعدة يف أدوات 

التعلم اإللكرتوين ومنهجياته. أما معهد 

اليونيدو فسوف يستضيف بوابة نظام إدارة 
التعلم والدورة التدريبية. ومثة مرشوع آخر 
أطلق يف عام ٢٠١٤ وساعد عىل بناء منشآت 

صغرى وصغرية يف قطاع الجلود واملنتجات 
الجلدية يف إثيوبيا، وهو أحد أهم مجاالت 
النمو الدينامي القتصاد البالد. وقد متكنت 

منشآت صغرى وصغرية، بفضل تجميعها 
يف ١٢ شبكة، من القيام بأنشطة مشرتكة 
من قبيل رشاء املواد الخام واملشاركة يف 

عطاءات ومناقصات وتقاسم قروض التمويل 
البالغ الصغر واستئجار املعدات. وتتلقي 
املساعدة يف الوقت الراهن ٣٧٧ منشأة، 

مبتوسط ٨٠٠ ٣ عامل. وقد عملت اليونيدو 
مع مؤسسات محلية عىل وضع برامج لبناء 

القدرات تغطي مواضيع مثل منهجية إنشاء 
التجمعات وتنمية األعامل التجارية ووضع 

التصميامت واألمناط. وتلقى عدٌد من رشكات 
الجلود املحلية املساعدة يف تطبيق نظم 

تخطيط املوارد املؤسسية املفتوحة املصدر، 
حيث الربامجيات مجانية دون رسوم ترخيص، 

ومطورو الربامجيات من خرباء تكنولوجيا 
املعلومات املحليني. كام تلقى بعض العاملني 

يف صناعة الجلود واملنتجات الجلدية اإلثيوبية 
وبعض الطلبة املختارين من جامعة أديس 

الخطة الرئيسية ملنطقة الدباغة يف سيالكوت، 
باكستان؛ تبدأ أعامل اإلنشاء يف عام ٢٠١٦.

زراعة األشجار يف سيالكوت، باكستان.
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أبابا تدريبا متخصصا. وشمل املرشوع أيضاً 
إنشاء رابطة نسائية تروج ملنتجات النساء 
لدى الجهات املعنية وطنيا ودوليا. وأتيح 

للمستفيدين من املرشوع فرصة للمشاركة يف 
عدد من املعارض التجارية. ويدعم املرشوع 

كذلك تطوير مجموعات جديدة من املنتجات 
والرتويج لها يف األسواق واملعارض التجارية 

عىل الصعيدين الوطني والدويل، ويرصد عن 
كثب مشاركة املرأة يف مختلف األنشطة، فضالً 

البيئية.  عن التقيّد باملعايري 

وسيزيد من دعم تطوير الصناعة إنشاء مدينة 
مودجو للجلود، وهي حي حديث رفيق 

بالبيئة يضم مجموعة من املدابغ املوصلة 
مبحطة مشرتكة ملعالجة مياه الرصف. وقد 
قُدمت دراسة جدوى إىل املرصف األورويب 

لالستثامر يف لكسمربغ يف نيسان/أبريل. 

النسيج صناعات 

بدأ يف السنوات األخرية تزايد وعي املستهلكني 
يف البلدان الصناعية بالتكلفة املحتملة ملا 

تخفي املالبس التي يشرتونها عرب اإلنرتنت أو 
من املتاجر خلفها من مآٍس إنسانية واستغالل. 

وقد أحدث انهيار مبنى مصنع رانا بالزا يف 
بنغالديش يف عام ٢٠١٣ وما افتضح أمره من 
تشغيل لألطفال يف صناعة املالبس تحوالً يف 

مجرى األمور نحو إدارة لسالسل التوريد مبزيٍد 
من املسؤولية. ويف إطار التحضري ملبادرة لالتحاد 
األورويب بشأن سالسل التوريد يف قطاع املالبس، 

حرضت اليونيدو اجتامعات ألصحاب املصلحة 
يف بروكسل يف كانون الثاين/يناير وحزيران/يونيه 

من أجل تبادل الخربات واملامرسات الجيدة 
واستكشاف الخيارات املمكنة.

وأقيمت الرشاكة بني االتحاد األورويب وأفريقيا 
يف مجال القطن يف عام ٢٠٠٤ للمساعدة 

عىل مكافحة الفقر يف مناطق إنتاج القطن 
يف أفريقيا عن طريق زيادة القدرة التنافسية 

والقيمة املضافة وإيجاد فرص العمل واستدامة 
صناعة القطن يف أفريقيا. وشاركت اليونيدو يف 
آذار/مارس يف سلسلة من حلقات العمل التي 

نظمتها منظمة األغذية والزراعة ومركز التجارة 
الدولية، حيث ناقشت التعاون يف املستقبل يف 

مجال صناعة القطن يف غرب أفريقيا. وانضمت 
املنظمة أيضاً إىل مبادرة جديدة للبنك الدويل 

من أجل تعزيز امليكنة الزراعية يف أفريقيا.

وقد ُعقدت حلقة عمل دولية يف أيلول/
االرتقاء  استهدفت  برتكيا  بورصة  سبتمرب يف 

املشاركني ودرايتهم يف مجال  مبهارات 
غري  األقمشة  وصناعة  التقنية  املنسوجات 
التي  العمل هذه  املنسوجة. وحرض حلقة 

مشاركون  تركيا،  مع حكومة  بالتعاون  نُظمت 
وتركيا  والهرسك  والبوسنة  بنغالديش  من 
وتونس وجمهورية مولدوفا ورسي النكا 

وقريغيزستان  نام  وفييت  والسودان  والسنغال 
ونيجرييا. وكينيا  وكازاخستان 

املتدربون يف مقاطعة كوازولو-ناتال بجنوب أفريقيا يكتسبون مهارات جديدة يف استخدام املناشري الكهربائية 
وتقطيع األخشاب وتجفيفها.

الحرجية الصناعات 
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 قبل الميالد

 

"5900 BC"

 المساكن وفرص العمل 
في قيرغيزستان



إدماج المرأة في قطاع الصناعة 

بُذل جهد يف جميع أجزاء هذا التقرير 
إلعالم القارئ مبختلف النهوج التي اعتمدتها 

اليونيدو من أجل إدماج املرأة يف عملية 
التصنيع. ويقدم هذا القسم ملحة موجزة عن 
املبادرات التي أطلقت مبراعاة املرأة يف املقام 

األول، لكن املجال ال يسمح بإيراد قامئة شاملة 
بهذه األنشطة فيه، وهذا يشمل تقريباً جميع 

مشاريع اليونيدو وبرامجها التي تتضمن 
جنسانيٍّا. منظوراً 

وقد أتيحت لليونيدو خالل العام عدة فرص 
لعرض جهودها الرامية إىل إدماج املرأة يف 

مختلف جوانب التنمية الصناعية. فعىل سبيل 
املثال، كان محور اليوم الدويل للمرأة يف ٨ آذار/

مارس «متكني املرأة متكنٌي لإلنسانية: تَصوَّر!»، 
وركز عىل إنجازات املرأة. كام ضم منتدى فيينا 

للطاقة الذي ُعقد يف حزيران/يونيه جلسة 
تواصل خاصة عن مساهمة املرأة يف مجال 

الطاقة املستدامة، ودارت، عىل هامش الدورة 
السادسة عرشة للمؤمتر العام لليونيدو يف 

كانون األول/ديسمرب، مناقشة حول ريادة املرأة 

لألعامل كوسيلة للتصدي للبطالة. وأتاح حفل 
للتواصل بني املشاركني فرصة أخرى لالستامع 

إىل وقائع من ُمعاِيشيها تربز أهمية قيام املرأة 
بريادة األعامل باعتبارها محركا أساسيا للتنمية 
الصناعية املستدامة والشاملة للجميع. وعيَّنت 

اليونيدو خالل املؤمتر رائدة أعامل نرويجية 
سفريًة للنوايا الحسنة لدعم جهود املنظمة يف 
مجال التصنيع، وال سيام ريادة املرأة لألعامل 

(انظر الفصل ٥). وأدت اليونيدو دوراً بارزاً يف 
مؤمتر بشأن التمكني االقتصادي للمرأة يف بلدان 

الرشق األوسط وشامل أفريقيا ُعقد برعاية 
معرض ميالنو لعام ٢٠١٥ يف ترشين األول/

أكتوبر، وكذلك حلقة عمل أدارتها اليونيدو 
بشأن متكني املرأة يف مجال التغذية واألمن 

الغذايئ. وكان محور يوم التصنيع يف أفريقيا 
هذا العام يف ٢٠ ترشين الثاين/نوفمرب «تسخري 

املنشآت الصغرية واملتوسطة يف القضاء عىل 
الفقر وإيجاد فرص العمل للنساء والشباب». 

كام ُعقد مؤمتر دويل بشأن دور املرأة يف 
القطاعني الصناعي واملايل من االقتصاد يف 

أوكرانيا يف أيار/مايو يف إطار مرشوع اليونيدو 
ملركز إنتاج أنظف وأكرث كفاءة يف استهالك 

املوارد. ونوقشت يف املؤمتر، ضمن جملة أمور، 
سبل وضع سياسات مراعية للمنظور الجنساين 
كموضوع جامع يف سياقات التنمية الصناعية 

واالستقرار املايل. 

ويف أيلول/سبتمرب، اجتمع املدير العام برؤساء 
كل من هيئة األمم املتحدة للمرأة ومركز 

التجارة الدولية ومنظمة العمل الدولية 
واالتحاد الدويل لالتصاالت ملناقشة سبل 

تعزيز الجهود املشرتكة الرامية إىل متكني املرأة 
اقتصاديا يف سياق خطة التنمية املستدامة 
لعام ٢٠٣٠. وما زالت هيئة األمم املتحدة 

للمرأة الرشيك الرئييس لليونيدو فيام يتعلق 
باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة. وتشارك 
املنظمة يف خطة العمل عىل نطاق منظومة 

األمم املتحدة والبوابة املعرفية لتمكني 
املرأة اقتصاديا، وهام مبادرتان تقودهام 

هيئة األمم املتحدة للمرأة، فضال عن آليات 
التنسيق املشرتكة بني الوكاالت من قبيل 

النظامي تعزيز االقتصاد 
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الشبكة املشرتكة بني الوكاالت املعنية باملرأة 
واملساواة بني الجنسني. وقد عرضت ما اجتمع 

لديها من معارف وخربات يف مجال املساواة 
بني الجنسني ومتكني املرأة من خالل منابر 
مختلفة، مبا يف ذلك برامج التعاون التقني 
املشرتكة مع مؤسسات أخرى تابعة لألمم 
املتحدة وأفرقة مواضيعية جنسانية عىل 

الصعيد القطري والبوابة املعرفية لتمكني 
املرأة اقتصاديا وبرنامج الصناعة الخرضاء 

وفرعه املخصص للمرأة يف الصناعة الخرضاء 
الجنسانية  بالقضايا  وشبكة املنسقني املعنيني 

العاملية. البيئة  ملرفق 

وبالرشاكة مع مبادرة الطاقة املستدامة والتأقلم 
مع تغري املناخ، تقوم اليونيدو بتجريب مبادرة 
رائدة لتعزيز الجهود الرامية إىل تعميم مراعاة 

املنظور الجنساين يف قطاع الطاقة املستدامة 
للدول الُجُزرية الصغرية النامية يف مناطق 

املحيط الهادئ والكاريبي وأفريقيا واملحيط 
الهندي. وألن النساء ميثلن نسبة مرتفعة من 

الفئات الضعيفة، وال سيام الالجئني واملرشدين، 
فال غرو أن يستهدفهن جانب كبري من جهود 

املنظمة للتخفيف من محنة الالجئني. ومن 
بني هذه الجهود مرشوع التدريب املهني 

لالجئني السوريني من الشباب والنساء يف تركيا 
باستخدام وحدات تدريب ثابتة ومتنقلة لبناء 

املهارات يف مجال صناعة املالبس وتحقيق 
التامسك والوئام االجتامعيني يف املجتمعات 
املحلية املضيفة لالجئني السوريني يف املفرق 

باألردن، مام أتاح لعدد معترب من النساء 
العاطالت عن العمل إيجاد فرص للعمل 

اإلنتاجي. كام استفادت نساء من كوت ديفوار 
ممن التمسن ملجأً يف ليربيا من تدريب 

لتطوير قدرات ريادة األعامل ملساعدتهن 
يف تبنيُّ أنواع مختلفة من الفرص االقتصادية 
داخل بيئتهن وخارجها. وميثل تعميم مراعاة 

املنظور الجنساين رشطاً أساسيا يف مرشوع 
«متكني الفقراء والنساء يف املجتمعات املعرضة 

للفيضانات من الصمود أمام الكوارث الطبيعية 
من خالل تنويع سبل العيش» يف جيبويت، حيث 

أسهم تدريب عىل تجهيز األسامك الجافة يف 
تحسني معارف بائعات األسامك ومهاراتهن. 

وساعد مرشوع ملصائد األسامك يف جنوب 
السودان النساء يف املجتمعات املحلية التي 
تعتمد عىل صيد األسامك يف إقامة مشاريع 

صغرية. ويف غينيا، تدير اليونيدو مرشوعا 
لإلدماج االقتصادي للنساء املعرضات للخطر 
يف مجال إعادة تدوير النفايات الصلبة. ويرد 

أدناه وصف أكرث تفصيال لهذه األنشطة وغريها 
من األنشطة التي تدعم الالجئات وغريهن من 

النساء املستضعفات.

ويراعى املنظور الجنساين إىل حد كبري يف 
مرشوع لتحفيز الكفاءة يف استهالك الطاقة يف 

الصناعة يف جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
سابقا. فقد أدى توفري رعاية لألطفال أثناء 
تدريب داخيل إىل تشكيل النساء نسبة ٣٥ 

يف املائة من املتدربني يف برنامجها لبناء 
القدرات يف مجال نظم إدارة الطاقة الذي بدأ 

يف حزيران/يونيه. وتشارك النساء يف غامبيا 
عن كثب يف تعزيز نظم الطاقة املتجددة، 

وقد أتيح لهن تدريب وسبل للحصول عىل 
قروض ومنح إلقامة مشاريعهن الخاصة. ويف 

إطار مرشوع لليونيدو يف إثيوبيا، أنشئت 
بشكل رسمي رابطة للنساء العامالت يف قطاع 
املنتجات الجلدية تحت اسم LOMI ستساعد 

يف الرتويج ملنتجاتهن عىل الصعيدين الوطني 
والدويل (انظر أعاله). وبينام ركزت بعض 
األنشطة عىل تدريب املرأة عىل االضطالع 
بأدوار يف اإلدارة أو ريادة املشاريع، كان 

الغرض من أنشطة أخرى تحسني حياة املرأة 
عن طريق التخفيف من أعبائها اليومية. وألن 

نقص املياه يف بلدة شيكواالكواال مبوزامبيق 
ميثل عبئاً عىل النساء والفتيات، حيث تقع 

عىل عواتقهن مسؤولية جلب املياه، فقد أدى 
تركيب اليونيدو لنظم ضخ مياه تعمل بالطاقة 
الشمسية إىل توفري الوقت الذي كنَّ ميضينه يف 
جلب املياه الستغالله يف أنشطة مدرة للدخل. 

وأُعجبت النساء الاليت استفدن من األخذ 
بوقود الطهي النظيف يف زنجبار بجمهورية 

تنزانيا املتحدة بالسهولة التي أصبحن يجدنها 
يف إعداد وجبات رسيعة وبنظافة املواقد 

ووقود اإليثانول األحيايئ. وسيؤدي توسيع 
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نطاق هذا الربنامج إىل توفري فرص ملبارشة 
أعامل تجارية للنساء يف مجاالت إنتاج 

اإليثانول ومواقد اإليثانول وتوزيعها وتسويقها 
محليٍّا عىل نطاق صغري.

ومتثل النساء ٥١ يف املائة من خريجي 
الجامعات يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا، 
غري أنهن ال يشكلن سوى ربع القوى العاملة. 

ويهدف مرشوع إقليمي جديد اعتُمد يف كانون 
الثاين/يناير ويشمل األردن واإلمارات العربية 

املتحدة والبحرين وتونس والجزائر ودولة 
فلسطني وقطر ولبنان ومرص واملغرب إىل تعزيز 

اإلدماج االقتصادي للمرأة وتهيئة الظروف 
املؤاتية للنمو املستدام والشامل للجميع عن 

طريق االستفادة من اإلمكانات الهائلة لرائدات 
األعامل. كام استهدف مؤمتر نظمته اليونيدو 
يف ترشين األول/أكتوبر بالتعاون مع منظمة 
دولية غري ربحية تحمل اسم «ال سالم بدون 

عدالة» النساء يف الرشق األوسط ومنطقة شامل 
أفريقيا. وُعقد هذا املؤمتر عىل مستوى وزاري 

خالل معرض ميالنو لعام ٢٠١٥ يف ترشين 
األول/أكتوبر بتمويل من إيطاليا. ونُظر خالل 
املؤمتر يف نتائج دراستني تحليليتني هام: تقييم 

وضع رائدات األعامل يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا، مع الرتكيز بوجه خاص 

عىل األردن وتونس ودولة فلسطني ولبنان 
ومرص واملغرب، ومقارنة البلدان الست 

فيام  وتركيا  وإيطاليا  بأسرتاليا  املستهدفة 
العامة  السياسة  يتعلق باملامرسات يف مجال 

يف دعم تطوير ريادة املرأة لألعامل. وتعكس 
نتائج استقصاء جاٍر استكملته  الدراسة األوىل 

حتى اآلن ٤٤٦ رائدة أعامل يف البلدان الستة، 
وتُبذل جهود حاليا للحصول عىل آراء رائدات 

أعامل يف األرياف. ونوقش خالل مؤمتر ثان 
نظمته اليونيدو يف ميالنو يف ترشين األول/

أكتوبر سبل تعزيز دور املرأة يف صناعة األمن 
الغذايئ الزراعي يف إثيوبيا.

ويف إطار مرشوع يف غينيا، طُورت خمسة 
لتجهيز  الكريتة ومركزان  لتجهيز زبدة  مراكز 

امرأة تدريباً  املنيهوت، وتلقت سبعون 
عىل استخدام املعدات، مام يزيد من كمية 

املنتجات املوجهة إىل األسواق الدولية 
نوعيتها. ويحّسن 

الشباب تشغيل 

لتقرير منظمة العمل الدولية عن  وفقاً 
اتجاهات تشغيل الشباب العاملية لعام ٢٠١٥، 

بلغ عدد العاطلني عن العمل من الشباب 
٧٣٫٣ مليوناً يف نهاية عام ٢٠١٤، مع مالحظة 
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أن ما يقرب من ٤٣ يف املائة من القوة 
الشبابية العاملة الكامنة يف جميع أنحاء العامل 

إما تعاين من البطالة التامة وإما ال تكسب 
ما يكفي لتجنب الفقر. ومبا أن القطاع الخاص 

هو املصدر الرئييس إليجاد فرص العمل عىل 
الصعيد العاملي، فإن حكومات عديدة تعترب 
إنشاء قطاع خاص قوي ومتنوع محركاً لكل 
من النمو االقتصادي والتشغيل. ومع ذلك، 

فإن الشباب يجدون يف كثري من األحيان 
صعوبة يف الحصول عىل رأس مال إلقامة 

مشاريعهم أو توسيع نطاقها ألن االستثامر 
فيهم يُعترب مخاطرة كبرية نظراً لحداثة 

سنهم وافتقارهم إىل الخربة. وللتصدي لهذه 
املشكلة، وضعت اليونيدو نهجاً متكامالً 

يساعد الحكومات ويدعم الهيئات لخدمة 
الشباب الذين يرغبون يف تحسني معيشتهم 

من خالل إقامة منشآت مستدامة.

وكان تشغيل الشباب وتطوير ريادة األعامل 
والسياسات املنارصة للشباب محط تركيز 

عدد من املحافل الدولية عىل مدار السنة. 
وكانت اليونيدو عضوا يف فريق التنظيم 

ملنتدى الشباب التابع للمجلس االقتصادي 
واالجتامعي لألمم املتحدة، الذي عقد يف 

نيويورك يف شباط/فرباير. ويف املنتدى العاملي 
األول بشأن سياسات الشباب، الذي ُعقد يف 

باكو يف ترشين األول/أكتوبر، أدارت اليونيدو 
حلقة نقاش بشأن اإلنجازات والتحديات، 

يف مجال السياسة العامة، املقرتنة بتشغيل 
الشباب وريادة األعامل. واستضافت حكومة 
أذربيجان هذا املنتدى ونظمه مجلس أوروبا 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ومنظمة األمم 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة ومكتب 
مبعوث األمني العام لألمم املتحدة املعني 

بالشباب. وساعدت اليونيدو يف إدارة مناقشة 
عرب اإلنرتنت أطلقها مبعوث األمني العام 

وساهمت يف امللتقى الرفيع املستوى لالحتفال 
بالذكرى السنوية العرشين لحملة برنامج 

العاملي للشباب. العمل 

وكثرياً ما تكون خدمات تطوير األعامل 
التجارية منعدمة أو صعبة املنال بالنسبة إىل 

الشباب الراغبني يف ريادة األعامل، وحتى وإن 
وجدت، فقلام تستهدف االحتياجات الخاصة 

للشباب الذين لديهم خربة أقل بالشبكات 
واألسواق وفرص االستثامر ممن هم أكرب منهم 
سنا يف هذا املجال. ولذلك فإن برنامج العمل 

اإلنتاجي للشباب الذي تنفذه اليونيدو يساعد 
الراغبني يف ريادة األعامل عن طريق تحديد 
القطاعات وسالسل القيمة التي تنطوي عىل 
إمكانيات كبرية لتشغيل الشباب. وهو يقيِّم، 
من خالل منوذجه الحاسويب لتحليل الجدوى 

واإلبالغ «الكومفار»، الجدوى املالية من إقامة 
مشاريع ويعلمهم املهارات املطلوبة لذلك. 

ويقف مرشوع للعمل اإلنتاجي للشباب يف 
أرمينيا شاهداً عىل الجدارة االئتامنية للشباب 

وقدرتهم عىل تحويل القروض إىل أعامل 
تجارية مربحة، متى ما تلقوا الدعم الالزم. 

د أنشأته حكومة أرمينيا  ويتيح صندوق متجدِّ
واليونيدو قروضاً منخفضة الفائدة، باالقرتان 
بتدريب مكثف وخدمات تجارية ومساعدة 

تقنية للمستفيدين. وقد أشيد بنجاح مرشوع 
لليونيدو يدعم تأسيس منشآت يقودها 

الشباب وتوسيعها يف تقييم مستقل ملنتصف 
املدة أجِري يف متوز/يوليه، حيث أشري فيه 
إىل ارتفاع الطلب عىل القروض ومساهمة 

املرشوع يف إحداث تغيري عام وااللتزام 

املصدر: تقرير منظمة العمل الدولية عن اتجاهات العاملة العاملية لدى الشباب لعام ٢٠١٥
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التنمية املستدامة للمشغوالت اليدوية يف فييت نام.



الوطني القوي بإضفاء الطابع املؤسيس عىل 
نهج املرشوع من خالل تكراره وتوسيع نطاقه، 

مام يدل عىل ما كان له من أثر تحفيزي. 

ويف إطار مرشوع مامثل يف إثيوبيا، تعمل 
اليونيدو مع أصحاب مصلحة رئيسيني عىل 
وضع اسرتاتيجية وطنية لتعزيز بيئة ريادة 
األعامل، خاصًة لرواد األعامل من الشباب 
والنساء. كام تقوم يف الوقت نفسه ببناء 

قدرات املؤسسات املالية الرئيسية عىل تقديم 
نوعية أفضل من الخدمات املالية وغري املالية 

للمنشآت الصغرية واملتوسطة، وال سيام املنشآت 
التي تديرها نساء أو شباب. ومن شأن ذلك أن 
يؤدي إىل إقامة منشآت مستدامة وقادرة عىل 

الصمود أمام التحديات يف البالد. وسيؤدي عقد 
منتدًى لالستثامر إىل جذب استثامرات أجنبية 

ومحلية يف منشآت يقودها شباب ونساء. 
وسيكتمل هذا املرشوع الذي متوله الوكالة 

اإليطالية للتعاون اإلمنايئ يف نهاية عام ٢٠١٧. 

كام كانت قابلية تشغيل الشباب وريادتهم 
لألعامل موضوع مرشوع جديد يندرج ضمن 
برنامج األمم املتحدة املشرتك بشأن تشغيل 

الشباب يف جمهورية تنزانيا املتحدة. ويهدف 
هذا املرشوع الذي متوله السويد إىل زيادة عدد 
فرص العمل املتاحة، يف الرب الرئييس ويف جزيرة 

زنجبار عىل حد سواء، وذلك من خالل إقامة 
روابط بني املنشآت التجارية والجامعات. 

ويف إطار مرشوع مدته سبع سنوات يف كوت 
ديفوار، تعمل اليونيدو عىل مساعدة البالد 
عىل تحقيق قدر أكرب من النمو االقتصادي 

واالستقرار االجتامعي من خالل إصالح نظامها 
للتدريب املهني. وهي تقدم املساعدة حاليا 
إىل ١١ من مراكز التدريب املهني واملدارس 

الزراعية. وقد دربت اليونيدو منذ إطالق هذا 
املرشوع الذي ميوله االتحاد األورويب يف عام 
٢٠١٢، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون 

االجتامعية والتدريب املهني، أكرث من 
٠٠٠ ٤ من الشباب، وساعدت يف بناء قدرات 
مسؤولني حكوميني وأفراد يف اإلدارة يف مراكز 

تدريب مهني تجريبية. 
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البرنامج الدراسي الخاص بريادة األعمال في كابو فيردي

مجموعة من الطالب. إىل أقىص اليمني: سويل الري 
فرييرا غوميز، طالبة يف الصف العارش ترغب يف افتتاح 

صالون تجميل مبساعدة والدتها .

الثاين من اليمني: باولو يورغ، أحد الخريجني 
(الصف الثاين عرش)، عندما علم أن السمك يعرض 

بسعر منخفض يف جزيرة فوغو، فكر يف استرياده 
إىل الجزيرة الرئيسية وبيعه يف سوق قريب من 

املدرسة. وقد أنجز دراسة استقصائية للسوق وأقام 
رشاكة مع بائعة أسامك. ووفرت له الحكومة ثالجة 

دعام ملرشوعه. كام أن مدرسه، جواو دومينغوس، 
مازال يقدم له التوجيه .

الثاين من اليسار: طالب بدأ للتو حضور دورات ريادة 
األعامل. وبعد الدرس األول، بدأ يف إنتاج حلوى 

وبيعها يف املعارض التي تقيمها املدرسة وخالل فرتات 
االسرتاحة. وهو يسدد الرسوم املدرسية من اإليرادات 

التي يتحصل عليها من ذلك. 



ويشكل الشباب حوايل نصف سكان غينيا - 
حيث يبلغ متوسط العمر حاليا ١٨٫٧ عاما - 

ما زال الحصول عىل عمل واالكتفاء الذايت 
بعيد املنال بالنسبة إىل ٧٠ يف املائة منهم 

حسب التقديرات. وبالرغم من بذل الحكومة 
قصارى جهدها، فإن معدل بطالة األشخاص 
الذين ترتاوح أعامرهم بني ١٥ و٣٥ سنة يف 

ارتفاع متواصل، مام يؤدي إىل اإلحباط وعدم 
االستقرار، بل والعنف يف بعض األحيان. وتشتد 

املشكلة بوجه خاص يف املناطق الحرضية، 
حيث يكتيس إيجاد أنشطة مدرة للدخل 

للشباب أهمية حاسمة إذا أريد لهم أن يصبحوا 
أعضاء مسؤولني يف املجتمع. وقد أتاح مرشوع 

استُكمل هذا العام فرص عمل للشباب من 
األحياء املحرومة، كام زاد يف نفس الوقت 

من الكفاءة يف إعادة تدوير النفايات. وتلقى 
حوايل ٠٠٠ ٤ من الشباب والنساء تدريباً خالل 

فرتة املرشوع عىل أنشطة ترصيف النفايات 

الصلبة، مثل الجمع والفرز والتطهري واإلدارة 
املتكاملة لألماكن العامة. ووجد العديد منهم 
عمال يف وقت الحق يف مراكز لجمع النفايات 
يف العاصمة وخارجها عىل حد سواء. ومتّكن 

أكرث من ٥٠٠ من الشبان والشابات من كسب 
العيش من خالل دعم اليونيدو ملبادرات 

اقتصادية فردية. وشجع املرشوع أيضاً، من 
خالل سلسلة من حلقات العمل واملناقشات 

وحمالت التوعية االجتامعية، قيم نبذ العنف 
يف عرشين من املجتمعات املحلية الشديدة 
الخطورة. وستطبق الدروس املستفادة من 

املرشوع عىل مشاريع مامثلة منارصة للنساء 
والشباب يف غينيا وغريها من البلدان األعضاء يف 

الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا. 

ويف إطار مرشوع آخر أنِجز مؤخراً يف غينيا 
بتمويل من اليابان، ساعدت اليونيدو ٣٠٠ ٣ 

من الشباب يف بعض من أفقر املناطق يف 

البالد عىل اكتساب مهارات ريادة األعامل 
واملهارات التقنية الالزمة لتحويلهم إىل أُجراء. 

وسيؤدي ذلك بدوره إىل متكينهم من زيادة 
املداخيل غري الزراعية يف األرياف واملساهمة 

يف تحقيق السالم عىل الصعيد اإلقليمي. 
واستضافت مراكز مجتمعية يف جنوب رشق 

غينيا ١٠ برامج تدريبية كان نصف املشاركني 
فيها من الشابات. وأُصلحت خمس ورش 

صغرية وُزودت بحرفيني محليني يك تُستخدم 
كمراكز لربامج التدريب التقني. 

وتنقل اليونيدو حاليا، يف إطار مرشوع جديد 
استهل يف آذار/مارس يف زامبيا بتمويل من 
الوكالة السويدية للتنمية الدولية، الدراية 

التقنية الحديثة للتدريب عىل املهارات 
املهنية الالزمة لتشغيل املعدات الثقيلة، مثل 

معدات جرف الرتبة والشاحنات فضالً عن 
إصالح اآلالت، من أجل تهيئة فرص عمل 

للشباب. وتعمل املنظمة مع الكلية التقنية 
الشاملية يف زامبيا عىل بناء قدرات مدرّسيها 

وتحسني املناهج الحالية وتوفري معدات حديثة 
للتدريب. ومن السامت املميزة للمرشوع 
رشاكة إمنائية بني القطاعني العام والخاص 

مع مجموعة فولفو. ومبا أن قطاعي التعدين 
والنقل يف زامبيا يتطلبان فنيني ومشغلني مهرة، 

فإن املرشوع يوائم بني املهارات التقنية والطلب 
يف الصناعة، وتتيح مجموعة فولفو استخدام 

أحدث التكنولوجيات لضامن إعداد املتخرجني 
الجدد لتلبية املتطلبات من القوة العاملة. 

ولربنامج التنمية وريادة األعامل الشاملتني 
للجميع دور بارز يف برامج اليونيدو القطرية، 

وال سيام يف منطقتي اإليكواس والسوق 
املشرتكة لدول رشق أفريقيا والجنوب األفريقي. 

ويعالج النهج املتبع يف هذا الربنامج بطالة 
الشباب من خالل تدريب محدد الهدف عىل 
املهارات التي تتطلبها سوق العمل، كام يزود 

الراغبني يف ريادة األعامل من الشباب باألدوات 
الالزمة إلدارة مشاريعهم الخاصة. واملكونات 

الرئيسية هي بناء القدرات املالية والتقنية 
وإقامة رشاكات مع القطاع الخاص والسلطات 
الوطنية واملجتمع املدين وقادة الرأي. ويشارك 
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الناجحون الطلبة 



أصحاب املصلحة عىل جميع املستويات، 
ويعملون عىل تعزيز الحوار وزيادة التنفيذ. 
ويجري تنفيذ الربنامج حاليا يف مايل بتمويل 
من صندوق األمم املتحدة لبناء السالم، ويف 

السنغال بتمويل من حكومة لكسمربغ. ومن 
املقرر أن يبدأ تنفيذ الربنامج العام القادم يف 

بوركينا فاسو وتوغو وزامبيا والنيجر.

وعىل الرغم من أن املنطقة العربية تواجه 
عدداً من التحديات اإلمنائية التي ترتاوح بني 

ترصيف النفايات وعدم املساواة بني الجنسني، 
فإن معدل البطالة بني الشباب، وهو من أعىل 

املعدالت عىل الصعيد العاملي، ميثل واحداً 
من أشد املعوقات يف املنطقة. ففي مرص، 

عىل سبيل املثال، أعدت اليونيدو نهجاً تحركه 
السوق واعتمدته من أجل دعم منشآت 
مبتدئة يقودها شباب يف مجال ترصيف 

النفايات. وبلغ عدد املنشآت من هذا النوع 
التي تلقت مساعدة تقنية واستفادت من 

بناء القدرات من خالل تدريب مكثف عىل 
الجوانب التقنية إلدارة األعامل ١٥ منشأة 
عند انتهاء املرشوع يف نهاية السنة. ونُفذ 

هذا املرشوع الذي مولته اليابان بالتعاون مع 
جامعة جنوب الوادي املرصية يف محافظة قنا 

لسد نقص املهارات لدى طالب الفرقة النهائية 
يف كلية الزراعة، وكيِّف برنامج اليونيدو 

ملناهج تدريس ريادة األعامل حسب السياق 
املرصي وجرِّب يف ١١ مدرسة ثانوية فنية يف 

قنا، باستهداف ١٠٤ مدرسني وما يربو عىل 
ألفي طالب. كام تلقى ٥٧ شابا آخر التدريب 

كمرشفني يف مركز اتصاالت محيل. ويف إطار 
املرشوع نفسه، تلقى ٢٥٩ شابا وشابة تدريباً 
عىل زراعات الصوبة (الدفيئة) واعتُمد منهم 

٢٦ بصفة خرباء. وقد درَّب هؤالء بدورهم 
٩٩ مزارعاً وأنشأوا بصفة مستقلة ٢٢ صوبة 

جديدة (من أصل ٢٦ إجامالً)، مام أوجد فرص 
عمل ثابتة ومؤقتة. 

وقد قدمت رشكة هيوليت باكارد منذ عام 
٢٠١١ من خالل برنامج HP LIFE منحاً 

وبرامج لبناء القدرات يف مجال مهارات ريادة 
األعامل وتكنولوجيا املعلومات يف أكرث من 
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٣٠ من مراكز التدريب املعتمدة يف أفريقيا 
وآسيا واملحيط الهادئ وأمريكا الالتينية 

العربية. واستهدفت  والكاريبي واملنطقة 
أنشطة التدريب مدربني ورواد أعامل من 

الشباب، الفعليني منهم والراغبني يف دخول 
هذا املجال عىل حد سواء، والعاطلني عن 

العمل كليا أو جزئيا، مع الرتكيز عىل األشخاص 
املهمشني. وقد دعم املرشوع العاملي املشرتك 

بني اليونيدو ورشكة هيوليت باكارد تدريب 
٠٠٠ ٥٠ طالب وإيجاد ٠٠٠ ٢٠ فرصة للعمل. 

وقدم عدٌد من املنظامت الرشيكة مرافق 
وموارد برشية للتدريب، وكان معظم هذه 
املنظامت مؤسسات تدريب غري ربحية لها 

صالت مبارشة بالجامعات املحلية املستهدفة. 
ويف أعقاب إطالق منصة HP LIFE للتعلم 
اإللكرتوين، اتسع نطاق الرشكاء، حيث أصبح 

يشمل مؤسسات عامة وخاصة وجامعات 
وجهات أكادميية ومنظامت غري حكومية.

وحققت كمبوديا نتائج أفضل من معظم 
جريانها يف ميدان تشغيل الشباب، وإن 

كان استقصاء أجرته لجنة الشباب من أجل 
الوحدة والتنمية، وهي تحالف بني رابطات 
الشباب الكمبودي، قد كشف أن ما يقرب 

من نصف األشخاص الستامئة والثالثني الذين 
شملهم االستقصاء يف جميع أنحاء البلد ذكروا 

أن البطالة تتصدر انشغاالتهم. وما زالت 
اليونيدو منذ عام ٢٠١٢ تدير مرشوعاً إليجاد 
املزيد من فرص العمل للشباب، مع معالجة 
قضية ترصيف النفايات اإللكرتونية يف نفس 

الوقت. وعىل مدى فرتة تنفيذ املرشوع البالغة 
ثالث سنوات، تلقى ٢٤١ شابٍّا تدريباً عىل 
خدمات الرتكيب واإلصالح ملنتجات رشكة 

سامسونغ، وأصبح ١٥٦ منهم بالفعل موظفني 
أو رواد أعامل أو متدربني داخليني لدى 

رشكة سامسونغ. وتتضمن الدورات التدريبية 
بشأن اإللكرتونيات يف مجموعة مختارة من 
معاهد التدريب املهني منوذجاً تدريبيٍّا عن 

أحدث وسائل التدريب عىل الرتكيب واإلصالح 
يف رشكة سامسونغ. وقد وضعت كمبوديا 

اسرتاتيجية للنفايات اإللكرتونية، فضالً عن 
خطة عمل ملرفق تفكيك. ومثلت مشاركة 

عدد من النساء يف حلقات العمل والتدريب 
عىل املهارات إنجازاً تاريخيٍّا يف قطاع عادة 

ما يهيمن عليه الذكور.

التعلم واملعرفة،  ويساعد مرفق تطوير 
وهو مبادرة مشرتكة بني اليونيدو والوكالة 

البلدان  الشباب يف  الدولية،  للتنمية  السويدية 
النامية عىل اكتساب مهارات يف مجال 

الصناعة الخرضاء. والهدف من ذلك هو 
بالكفاءة  املهني تتسم  للتدريب  إنشاء نظم 

وتستجيب للطلب يف السوق من خالل 
تقاسم املعارف واتباع نهج مبتكر للرشاكات 

املتعلقة  العام والخاص  القطاعني  اإلمنائية بني 
بتنمية املهارات. ومن خالل دعم أكادمييات 

بالرشاكة مع  الصناعي  للتدريب  محلية 
القطاع الخاص، يعني املرفق عىل تلبية الطلب 

املتزايد يف أسواق العمل عىل العامل املهرة، 

اكتساب مهارات جديدة في العراق
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الشاملة  الصناعية  التنمية  مع اإلسهام يف 
للجميع يف نفس الوقت. ويدير رشكاء املرفق 
خمسة مشاريع يف ميدان الرشاكات اإلمنائية 

العام والخاص مبساهامت عينية  القطاعني  بني 
التجاريني «فيستو» و»سكانيا»  الرشكاء  من 
و»فولفو»، كام يجري حاليا اإلعداد لعرشة 

مشاريع أخرى. وبالتعاون مع رشكات تصنيع 
عاملية، ستوفر مشاريع الرشاكات هذه تدريباً 

عىل مهارات صناعية تتيح فرصا للعمل، مبا 
الثقيلة  يف ذلك تشغيل وصيانة املعدات 

اللوجستيات والتشغيل  واآلالت، فضالً عن 
اآليل. ويوفر املرفق وسائل إلعداد الرشاكات 

العام والخاص  اإلمنائية بني القطاعني 
واالستفادة منها. وقد أفادت الخربة املكتسبة 
من أول مرشوعني يف إثيوبيا وإقليم كردستان 

العراقي مرشوعني مامثلني جاريني يف زامبيا 
دت اليونيدو خالل السنة  واملغرب. وحدَّ

مؤرشات أداء رئيسية ومكَّنت مراكز تدريب 
مهني من تتبُّعها من خالل أداة رصد عىل 

اإلنرتنت. وأرِشد املديرون إىل أفضل الطرائق 
إلدارة مراكز التدريب من خالل منوذج 
التجارية.  تدريبي عن تخطيط األعامل 

األمن البشري وإعادة التأهيل 
بعد األزمات

تركز اليونيدو عىل األمن البرشي وإعادة 
التأهيل بعد األزمات من خالل زيادة املهارات 

من أجل زيادة إمكانية الحصول عىل عمل 
وإعادة بناء القدرات اإلنتاجية. 

وهذا يسهم يف استعادة سبل كسب الرزق 
التي دمرتها الرصاعات والكوارث الطبيعية 

من خالل إيجاد فرص اقتصادية للسكان 
املترضرين - من الجئني ونازحني وعائدين 

وجامعات منزوعة السالح، أو مجرد مدنيني 
ساعني إىل تغيري حياتهم لألفضل. وتشمل 

املساعدة يف مرحلة ما بعد األزمات أنشطة 
للتعجيل بتحقيق االنتعاش االقتصادي وإصالح 

البنية التحتية الزراعية أو الصناعية املترضرة 

وإيجاد فرص للعمل وتحقيق االستقرار يف 
املحلية. املجتمعات 

ويف أيار/مايو، شاركت اليونيدو يف استضافة 
حلقة نقاش بشأن تطبيق نهج األمن البرشي 
وإسهامه يف املجاالت ذات األولوية ملنظومة 
األمم املتحدة واملجتمع الدويل ككل. وكان 
من أعضاء الحلقة موظفون باألمم املتحدة 

واليونيدو معنيون عن كثب باألمن البرشي يف 
طاجيكستان ومرص، فضالً عن ممثل عن إدارة 

التنمية الدولية بكلية لندن لالقتصاد. 

والهجرة الالجئون 

شهد العام املشمول باالستعراض عدداً غري 
مسبوق من الالجئني إىل بلدان مجاورة وغريها 

من البلدان. وتُلِجئ الرصاعات يف العديد 
من بلدان العامل أناساً إىل الفرار من ديارهم، 
إال أن األزمة الراهنة يف الجمهورية العربية 

السورية أشد األزمات بال منازع. فزيادة عدد 
الالجئني السوريني عىل ٤٫٥ ماليني، وإجاميل 

عدد النازحني عىل ٧ ماليني، يف نهاية عام 
٢٠١٥، متتحن هذه األزمة قدرة املجتمع 

تعزيز التامسك والوئام االجتامعيني يف املجتمعات املحلية التي تستضيف الالجئني السوريني يف املفرق، األردن.
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الدويل عىل التوصل إىل حل مناسب ال ملشاكل 
الالجئني فحسب، بل ملشاكل املجتمعات 

أيضاً.  املضيفة 

ففي تركيا، يزيد عدد الالجئني السوريني عىل 
املليونني، ومن املتوقع أن يرتفع هذا العدد 

ارتفاعاً حادٍّا يف األشهر املقبلة. وسيزود مرشوع 
جديد لليونيدو متوله حكومة اليابان ألف 
سوري من النساء والشباب مبهارات مهنية 

تسهل اندماجهم يف املجتمع الرتيك أو تضمن 
لهم الحصول عىل عمل إذا عادوا إىل الجمهورية 

العربية السورية. ويف رشاكة مع رئاسة التحكم 
يف الكوارث وحاالت الطوارئ برتكيا ورابطات 

مصّدري املالبس الجاهزة بإسطنبول، تدير 
اليونيدو برنامجاً لتدريب املدربني يشمل 

مواضيع من قبيل التخطيط والتنفيذ ومهارات 
التدريس وإدارة فصول الدراسة والتوجيه. 

ن التدريب التقني يف الدورة  وسيتضمن مكوِّ
مواضيع التفصيل وإدارة األعامل وغري ذلك 

من املهارات املهنية وفقاً الحتياجات السوق، 
وسيكّمله مكوِّن عن تسوية النزاعات والوساطة 
يهدف إىل تعزيز الجهود األخرى األوسع نطاقاً 

الرامية إىل تحقيق االستقرار يف املجتمعات 
املحلية والتي قد تفيد الالجئني عندما يعودون 

إىل ديارهم. 

ويقرتب عدد الالجئني السوريني يف األردن 
من ٠٠٠ ٦٥٠ الجئ. ويف بعض البلدات، مثل 

املفرق التي تقع عىل بعد ١٥ كيلومرتاً من 
الحدود مع الجمهورية العربية السورية، 

يشكل الالجئون قرابة ٩٠ يف املائة من 
السكان. وكان الغرض من مرشوع لليونيدو 
أطلقته يف عام ٢٠١٤ تدريب نساء وشباب 

يف املجتمع األردين املضيف عىل تطوير ريادة 
األعامل، فضالً عن مهارات يدوية مثل صنع 
السالل والتطريز وإعادة تدوير املشغوالت 

اليدوية. وقد شارك ما مجموعه ٢٢٨ من 
النساء والشباب املحليني يف برنامج لتنمية 

املهارات والتدريب عىل ريادة األعامل مصمم 
احتياجاتهم.  ليالئم  خصيصاً 

وتجاوز عدد الفارين إىل لبنان منذ اندالع 
األزمة السورية مليون الجئ، مام سبب زيادة 
يف عدد السكان بنسبة تزيد عىل ٢٥ يف املائة. 

وأدى النزاع الدائر يف الجمهورية العربية 
السورية املجاورة إىل فقدان وظائف يف قطاع 
السياحة اللبناين الذي كان مزدهرا يف السابق، 

حيث أصبح واحد من كل خمسة لبنانيني 
عاطالً عن العمل، أي ضعف تقديرات البنك 

الدويل قبل عام ٢٠١١، ومن ثم فإن إيجاد 
فرص عمل أصبح من األولويات. وقد نفذت 

اليونيدو، بدعم من حكومتي إيطاليا واليابان، 
لتحسني القدرة اإلنتاجية للمجتمعات  مرشوعاً 
املضيفة من خالل املهارات والدراية. وقدمت 

دعامً للمجتمعات املضيفة املترضرة من 
ارتفاع تدفق الالجئني السوريني، معتمدًة نهجا 

تشاركيا يف جميع أنشطة املرشوع لضامن 
إرشاك كل من املجتمعات املضيفة والالجئني 

أنفسهم. وجرت أنشطة بناء القدرات وتنمية 
املهارات يف مرافق تدريب لبنانية معروفة. 
وساعد املرشوع عىل إقامة منشآت مختارة 

أو تطويرها من خالل التدريب والتكنولوجيا. 
وأقيمت روابط مع مؤسسات ذات صلة من 
القطاع الخاص وكيانات مالية أخرى إلتاحة 

لبنان: دعم املجتمعات املحلية املضيفة املترضرة من ارتفاع تدفق الالجئني السوريني.
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التدريب الذي توفره اليونيدو يف إعادة اإلدماج 
االقتصادي لالجئني العائدين إىل ليربيا» شارك يف 
إعدادها كبري باحثني يف مركز دراسات الالجئني 
بجامعة أكسفورد. وستكون توليفة جديدة من 

ورقة العمل هذه فصالً يف عدد كانون الثاين/
يناير ٢٠١٦ من نرشة الهجرة القرسية التي 

يصدرها مركز دراسات الالجئني بالجامعة.

الفئات الضعيفة األخرى

يف إطار مرشوع ممول من اليابان يرمي إىل 
التدريب  التصدي للعنف والتطرف من خالل 

عىل املهارات، يتعلم ٢٥٠ من الشباب 
بالصومال  للخطر يف كيساميو  املعرضني 

تقنية وحياتية ستساعدهم عىل  مهارات 
تأمني مستقبل أفضل. كام ستساعد مشاريع 

مامثلة يف جيبويت وليربيا يف إعادة بناء 
املجتمعات املحلية التي ترضرت من عدم 
الطبيعية،  والكوارث  االجتامعي  االستقرار 

فضالً عن تقديم الدعم إىل املجتمعات 
لالجئني. املضيفة  املحلية 

ومتكنت اليونيدو يف إطار مرشوع قيمته 
مليون دوالر استُكمل خالل السنة يف جنوب 

الصومال من تقديم تدريب تقني ونقل 
للتكنولوجيا بغية االستفادة من منو السوق 
يف القطاعات االقتصادية الدينامية لفائدة 

١٤٠ من الحرفيني العاطلني جزئيا وأصحاب 
منشآت صغرى أو موظفيها والشباب من 

ذوي اإلمكانات العالية. واتُّخذت مبادرات 
للمساعدة التقنية بناًء عىل متطلبات 

القطاعات التجارية العالية النمو التي كانت 
وما زالت املحرك لالنتعاش االقتصادي يف 

أرض جوبا بعد تحريرها من املتمردين. وقد 
أنشأت اليونيدو مرفق تدريب متنقالً وأعدت 
دورات تدريب عىل مهارات تقنية حول إنتاج 
األصول العمومية وبث اإلحساس باملسؤولية 

لدى املستفيدين. وأتاح هذا ملديري املشاريع 
توفري تدريب أثناء العمل يف مجاالت تقنية 

وتجارية، له صلة قوية بأسواق محلية 

خيارات متويل لرواد األعامل الذين استهدفهم 
املرشوع. واستفاد ما يقرب من ٣٠٠ أرسة 

مبارشة من املرشوع، كام استفادت السلطات 
اللبنانية وجامعات الالجئني من أنشطة 

بناء القدرات وتحسني البنية التحتية. وكان 
من أكرب املستفيدين من املرشوع املنشآت 

الصغرية واملتوسطة التي يحتمل كثريا أن تتيح 
للعمل. فرصا 

ويستفيد الالجئون من مشاريع اليونيدو يف 
أجزاء أخرى من العامل كذلك. وقد صدرت يف 
نهاية العام ورقة عمل بعنوان «دراسة تأثري 
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للمنتجات والسلع والخدمات، وعىل األخص يف 
قطاع البناء. ومن األمثلة عىل األصول الرئيسية 

التي أُصلحت ورشة ميكانيكا تابعة لوزارة 
النقل وممر عام لعبور املشاة للوصول بأمان 

إىل مطار كيساميو الدويل وحواجز تخفيف 
الرسعة لتحسني تدابري األمن باملطار. 

ويركز مرشوع لألمن البرشي يف صعيد مرص 
ذ بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة  ينفَّ

البرشية وهيئة األمم املتحدة  للمستوطنات 
الدولية واملنظمة  العمل  للمرأة ومنظمة 

الدولية للهجرة عىل حامية املجتمعات 
املحلية من خطر الفقر والبطالة واملرض 

والتدهور البيئي. وقد أتاح هذا املرشوع، 
للمجتمعات املحلية،  اليونيدو،  الذي تقوده 

من خالل متكينها، االعتامد عىل نفسها يف 
الضعف وبناء مستقبلها  معالجة مواطن 

بنفسها. واختارت محافل أمنية أنشئت يف 
مثاين قرى الرتكيز عىل املجمعات االقتصادية، 

مثل األثاث وترصيف النفايات وتربية 
الحيوانات، فضالً عن النهوض باألحياء 

والتدابري الصحية. وقد ساعدت مشاريع 
محلية - مثل إنشاء نظم رصف صحي 

وتجديد منازل ومدارس واالرتقاء باملهارات 
يف منظامت محلية غري حكومية - أكرث من 

٠٠٠ ٣٠ مستفيد وأتاحت فرص عمل للشباب 
يف املنطقة. ومن اإلنجازات الرئيسية األخرى 

للمرشوع إنشاء صوبات (دفيئات) عىل يد 
مجموعات من رواد األعامل وزيادة اإلنتاجية، 

مام أدى إىل زيادة الدخل ثالثة أضعاف 
وتوفري فرص عمل دامئة وموسمية. وقد 

أنشأ ثالثون من منتجي البلح محطة تعبئة 
وتغليف خاصة بهم وزادوا قيمة منتجهم 

ثالثة أضعاف. وتلقى عرشة من رواد األعامل 
الشباب تدريباً عىل مكافحة سوسة النخيل، 
وهم يتقاضون أجوراً عىل خدماتهم. ومتكن 

أكرث من ٨٠ مزارعاً من تحسني مامرسات 
التعليف والحلب وزيادة قيمة إنتاج الجنب. 

وتلقت خمسون امرأة تدريباً عىل صناعة 
أقفاص الخوص والتجارة فيها.

وقد تسبب عدم االستقرار السيايس يف اليمن 
حتى اآلن يف وقف أي تقدم يف مرشوع ُخطط 

يف عام ٢٠١٤ إلتاحة فرص لكسب العيش 
للشباب املعرضني للخطر يف إطار مرشوع 

لالندماج واملصالحة املجتمعيني.

ويهدف مرشوع أطلِق مؤخراً يف جمهورية 
إيران اإلسالمية إىل دعم وزارة التعاونيات 
والعمل والرعاية االجتامعية إليجاد فرص 

للعمل الالئق واملنتج لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
فضالً عن الشباب والنساء. وسيكون مفتاح 

النجاح تحديد وتطوير القطاعات التي 
يحتمل أن تتيح فرص عمل بطريقة فعالة 

من حيث التكلفة. واستخدمت اليونيدو، يف 
سبيل فهم ديناميات العاملة عىل الصعيد 
الوطني، منهجية لتشخيص حالة العاملة 

تشمل مسحا واسع النطاق لالقتصاد وسوق 
العمل وتقييامً ملواطن القوة والضعف. وقد 

أظهرت نتائج املرحلة األولية من املرشوع 

أعىل: تتلقى نادية وأرستها دعام من مرشوع األمن البرشي يف صعيد مرص.  أسفل: تتلقى زينب، وهي منتجة 
ماهرة يف مجال الحرف اليدوية، دعام من مرشوع األمن البرشي يف صعيد مرص.
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أن املهن غري النظامية واملنشآت الصغرى 
والصغرية تؤدي يف األجل القصري دوراً رئيسيٍّا 
يف تأمني سبل املعيشة لعدد كبري من العامل؛ 

وينبغي الرتكيز يف اسرتاتيجية طويلة األجل 
لتحسني ظروف العيش والعمل عىل تطوير 

العمل مقابل أجر. ومتكنت اليونيدو، إثر 
إجراء تقييامت ودراسات مستفيضة، من 

حرص عدد القطاعات التي يحتمل كثريا أن 
تتيح فرص عمل يف ستة قطاعات وهي: 

السياحة والحرف اليدوية واملالبس واألحذية 
واملنتجات الجلدية واألعامل التجارية الزراعية 

املعلومات. وتكنولوجيا 
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-   حماية البيئة

الطاقة هي الجهاز العصبي املركزي لالقتصاد العاملي. ويجسد برنامج منتدى فيينا للطاقة لهذا العام 
د األدوار التي تؤديها الطاقة. فهي حلقة وصل مع أهداف التنمية املستدامة األخرى، ومحرك  تعدُّ
للتنمية الحرضية، وجزء من الروابط املتبادلة مع املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة. ولدى النمسا 

تاريخ طويل من الدراية والخربة الفنيتني يف مجال الطاقة املتجددة وكفاءة استهالكها، وهي عىل 
استعداد إلطالع اآلخرين عليه.

مايكل لينهارت، األمني العام للوزارة االتحادية النمساوية للشؤون األوروبية والدولية

ملا كانت املرأة يف البلدان النامية أكرث تعرضا لتأثري التدهور البيئي وتغري املناخ، فإن اليونيدو 
ع عىل  تدعم استفادة الجميع من مصادر الطاقة النظيفة املوثوقة بتكلفة معقولة، وتشجِّ

استخدام التكنولوجيات التي تحقق كفاءة استهالك الطاقة وتكنولوجيات الطاقة املتجددة.
يل يون، املدير العام لليونيدو
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كان عام ٢٠١٥ عالمة فارقة بالنسبة إىل 
منظومة األمم املتحدة وكوكب األرض ككل. 

إذ سيؤدي اعتامد خطة التنمية املستدامة 
لعام ٢٠٣٠ يف أيلول/سبتمرب واتفاق باريس 

يف الدورة الحادية والعرشين ملؤمتر األطراف 
يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

تغري املناخ يف كانون األول/ديسمرب، متى 
نُفذا بفاعلية، إىل التأثري البالغ عىل مستقبل 

مجتمعاتنا واقتصاداتنا وكوكبنا، مبنح اإلنسانية 
فرصة لتحقيق منو اقتصادي شامل اجتامعيا 

بيئيا.  ومستدام 

تحقيق  باريس خطوة حاسمة صوب  واتفاق 
أمانا واستدامة، مام يحد من  أكرث  مستقبل 

زيادة قدرة  املناخ مع  بتغري  املرتبطة  املخاطر 
القدرة  التكيف معه، وزيادة  البرشية عىل 
انبعاثات  وتخفيض  آثاره  مع  التأقلم  عىل 

الوقت نفسه.  الحراري يف  غازات االحتباس 
مع  نحو مكثف  اليونيدو عىل  وستعمل 

األعضاء ملساعدتها يف تحقيق أهداف  الدول 
التعاون مع جهات  اتفاق باريس، إضافًة إىل 
من غري الدول عىل تعميم أفضل املامرسات 

الصناعي يف جميع  اإلنتاج  عمليات  البيئية يف 
العامل. أنحاء 

الجديد  االتفاق  أن  ثقة من  واليونيدو عىل 
مواجهة  إطارا شامال ميكنها من خالله  يوفر 
توجيهات  يتضمن  إذ  املناخ.  تغري  تحديات 

الالزمة ويضع  اإلجراءات  بشأن  واضحة 
ورصد  الشفافية  عىل  للحفاظ  آليات 

بدعم  الكفيلة  الوسائل  عن  فضال  الفاعلية، 
ذلك  مبا يف  التنفيذ،  النامية يف  البلدان 

وسيحفز  التكنولوجيا.  ونقل  املالية  املساعدة 

واالستثامر يف حلول  االبتكار  الجديد  االتفاق 
أجل  من  وتكنولوجياتها  النظيفة  الطاقة 

املناخ  تغري  مع  التأقلم  القدرة عىل  تحسني 
ينصب  مجاالت  االنبعاثات، وهي  من  والحد 

األسايس. اليونيدو  اهتامم  عليها 

للنمو  محركا  بوصفها  الصناعة،  وتساعد 
الرخاء ورفع  تحقيق  االقتصادي، عىل 
من رشائح  العديد  معيشة  مستويات 

العامل.  الدول حول  العديد من  املجتمع يف 
تاريخيا  الصناعة  تتحمل  نفسه،  الوقت  ويف 

الطبيعية  املوارد  نضوب  عن  املسؤولية 
اليونيدو  وتعزز  والرتبة.  واملياه  الهواء  وتلوث 

خالل  من  املستدامة  الصناعية  التنمية 
القامئة،  للصناعات  البيئي  األداء  تحسني 

توفر  استحداث صناعات جديدة  وتعزيز 
البيئية. والخدمات  السلع 

استدامة  عىل  الصناعة  اليونيدو  وتساعد 
الصناعية  التنمية  تشجيع  طريق  عن  النمو 

املوارد،  استهالك  بالكفاءة يف  تتسم  التي 
والصحة  الطبيعية  البيئة  حامية  عىل  وتحرص 

البلدان  ستتمكن  الطريقة،  وبهذه  البرشية. 
والنفاذ  املنافسة  قدرتها عىل  تحسني  من 

إىل األسواق مع الحد، يف الوقت نفسه، من 
البيئية.  بصمتها 
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المستدامة المدن 
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60% 
of the world’s population will
live in cities by 2030, 
up from 50% in 2013.  

80% 
of all urban growth in the
next 20 years will take place
in Africa and Asia.  

by 2030

مدينة مالكا، ماليزيا.

201350%

203060%
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الطاقة المستدامة

منذ الثورة الصناعية األوىل، ما فتئت 
املجتمعات تعتمد عىل زيادة إمدادات 

الطاقة لتلبية احتياجاتها من التنمية والنمو 
االقتصاديني. ويتطلب التصدي للتحديات 

العاملية الراهنة إعادة النظر بعمق يف طريقة 
إنتاج الطاقة واستهالكها. وتثبت األدلة أن بلوغ 
مستقبل مستدام يستلزم أن تكون نظم الطاقة 

موثوقة وسليمة بيئيا وذات تكلفة معقولة. 
ويتطلب إحداث تحول من هذا النوع يف مجال 

الطاقة االلتزام والجرأة يف العمل.

والصناعة مسؤولة اليوم عن أكرث من ثلث 
االستهالك العاملي للطاقة وانبعاثات غازات 

االحتباس الحراري، وستواصل تحريك الطلب 
العاملي عىل الطاقة خالل العقود القادمة، 

ال سيام يف االقتصادات النامية والناشئة. ويف 
الوقت نفسه، سيظل التغيري الهيكيل من 

خالل التصنيع املحرك الرئييس للحد من الفقر 
وتكوين الرثوة يف عامل ما بعد عام ٢٠١٥، وهو 
ما يزيد من حتمية النمو والتنمية االقتصاديني 

للجميع.  والشاملني  املستدامني 

 استخدام الطاقة المتجددة 
في أغراض إنتاجية

تركز اليونيدو، كجزء ال يتجزأ من واليتها املتمثلة 
يف دعم أهداف التنمية املستدامة املتصلة 

بالصناعة، وال سيام الهدف ٩ والهدف ٧، عىل 
تعزيز الطاقة النظيفة املتجددة لألغراض 

اإلنتاجية والتطبيقات الصناعية يف البلدان 
النامية. ولتدعيم األنشطة اإلنتاجية، وزيادة 

القدرة التنافسية للمنشآت الصغرية واملتوسطة 
يف املناطق الريفية داخل الشبكة وخارجها، تعزز 

اسرتاتيجية اليونيدو يف مجال الطاقة املتجددة 
الشبكات الصغرى القامئة عىل التكنولوجيات 
القابلة للتطبيق واملربهن عىل فعاليتها مثل 
محطات الطاقة الكهرمائية الصغرية والكتلة 

األحيائية والطاقة الشمسية والرياح. 

الشبكات الصغرى وغيرها من حلول 
الطاقة النظيفة في األرياف

سوق نظم الطاقة املتجددة يف غامبيا صغرية 
حاليا ولكنها تنمو برسعة. وقد تحققت نتائج 

ممتازة يف مرشوع لليونيدو يستهدف تهيئة بيئة 
سوقية تحفز االستثامرات يف مجال الشبكات 

الصغرى القامئة عىل استخدام الطاقة املتجددة 
يف أغراض إنتاجية يف املناطق الريفية يف ذلك 

البلد، وفقا لتقييم مستقل ملنتصف املدة أجراه 
مرفق البيئة العاملية يف شباط/فرباير. وشملت 

عنارص التدريب يف املرشوع دورة لتدريب 
املدربني فضال عن دورة تدريبية متخصصة 

لعدد بلغ ٣٠ خبريا من خرباء الطاقة املتجددة. 
وقدم خرباء وطنيون ودوليون، بالتعاون 

مع مركز التدريب التابع للرشكة الوطنية 
للمياه والكهرباء، دورة أخرى ملديري منشآت 

ومهندسني، كام تلقت ٥٢ امرأة تدريبا عىل 
الطاقة املتجددة يف مرشوع رابطة نساء مبولو 

يف إطار عنرص تعميم املنظور الجنساين. وتجاوز 
املرشوع التوقعات من حيث الكهرباء املولدة 

واألهداف األخرى. 

وتعاين تشاد، رغم غناها باملوارد الطبيعية، من 
الفقر املدقع. واستهالك الطاقة منخفض فيها، 

ويشكل استهالك الطاقة من املصادر التقليدية 
كالحطب ما يصل إىل ٩٠ يف املائة من إجاميل 
استهالك الطاقة. ويؤدي االعتامد عىل الوقود 

األحفوري يف توليد الطاقة الكهربائية إىل ارتفاع 

الصغيرة  الكهرمائية   الطاقة 
نيجيريا في 
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نسبي يف انبعاثات غازات االحتباس الحراري. 
ولدى تشاد موارد طاقة متجددة ضخمة توفر 

بديال نظيفا الستخدام الوقود األحفوري يف توليد 
الكهرباء، مع خفض تكاليف التشغيل والصيانة، 

وتقليص انبعاثات غازات االحتباس الحراري، 
وتقليل االعتامد عىل أسواق النفط الدولية 

والتعرض لتقلباتها. والطاقة املتجددة مالمئة 
بشكل خاص للمناطق الريفية النائية التي تفتقر 

إىل شبكات، حيث ميكن أن توفر أقل خيارات 
إمدادات الطاقة تكلفًة إلدرار الدخل ومامرسة 

األنشطة االجتامعية-االقتصادية.

وواصلت اليونيدو، خالل السنة، إحراز تقدم 
جيد يف مرشوع ميوله مرفق البيئة العاملية 

ويستهدف االستعاضة عن مواقد الطهي 
الطاقة  الكفاءة يف استهالك  العدمية  التقليدية 
يف تشاد بعدد يبلغ ٥٠٠ ١ من النامذج التي 

الكفاءة، حيث تستهلك الحطب  تحقق هذه 
بنسبة أقل ترتاوح بني ٥٠ و٨٠ يف املائة. 

والهدف من ذلك هو الحد من انبعاثات ثاين 
أكسيد الكربون مبقدار ١٦٢ ١٢ طنا سنويا 

مع خفض تركيزات الدخان وانبعاثات غازات 
االحتباس الحراري. وقد طُرحت مواقد الطهي 

الجديدة يف صناعتني من صناعات تجهيز 
التقليدية هام: صنع جعة  األغذية الزراعية 

الذرة البيضاء (بييل بييل وكوتشات وأرغي)، 
وهو من أعامل املرأة عادًة، وشواء اللحم 
(تشيليه)، الذي يعترب من أعامل الرجل. 

وأدى مرشوع أنجز مؤخرا يستهدف تعزيز 
التكنولوجيات ذات الكفاءة يف استهالك 

الطاقة يف قطاع صنع الجعة يف بوركينا فاسو 
إىل تحسني الحالة الصحية وزيادة الدخل 
وتوفري الوقت ألكرث من ٠٠٠ ١ عاملة يف 

مجال صنع الجعة. وحالت االستعاضة عن 

مواقد الطهي التقليدية بنامذج ذات كفاءة 
يف استهالك الطاقة دون تعرض النساء 

للدخان السام وكان لها أثر مبارش عىل البيئة. 
ويعمل االتحاد الوطني لصانعي الجعة عىل 

والتمكني  والتعاون  التامسك االجتامعي  تقوية 
التفاوضية لدى املستفيدين، كام  والقوة 

سيضمن نظام ائتامنات بالغة الصغر عىل 
مستوى املجتمع املحيل استدامة املرشوع 

إمكانية حصول  ومعالجة مشكلة عدم 
ائتامنات. املستفيدين عىل 

محطات الطاقة الكهرمائية الصغيرة

بعد النجاح يف إطالق منشور رئييس لليونيدو، 
وهو التقرير املتعلق بتطوير محطات الطاقة 

الكهرمائية الصغرية لعام ٢٠١٣، أنشأت 
املنظمة شبكة من مراكز التنسيق الوطنية 

مع رشكاء من الصناعة يف إطار التحضري 
للعدد التايل من التقرير؛ وستكون الشبكة 

أيضا مرجعا يف تصميم مشاريع محطات 
الطاقة الكهرمائية الصغرية وإعدادها، مبا يف 
ذلك اقرتاحات مرفق البيئة العاملية. وستوفر 
الطبعة الثانية من التقرير للمامرسني وصناع 
القرار واملستثمرين األدوات الالزمة لإلرساع 

بتطوير محطات الطاقة الكهرمائية الصغرية، 
مبا يف ذلك البيانات املحدثة والتحليل املتعمق 

للسياسات واالستثامر ودراسات الحاالت 
املفصلة. ومثة مرجع قيِّم آخر هو املنصة 

 (www.smallhydroworld.org) املعرفية
بالتعاون مع مركز هانجاو الدويل ملحطات 

الطاقة الكهرمائية الصغرية بالصني (انظر 
التقرير السنوي لعام ٢٠١٤).

محطة للطاقة الكهرمائية الصغرى مبستوى سطح مياه بالغ االنخفاض يف مويا، كينيا.
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ويف إطار مبادرة تعاونية مع املركز، سيُعار ثالثة 
مختصني يف مجال محطات الطاقة الكهرمائية 

الصغرية إىل اليونيدو ملدة تبلغ ستة أشهر. ومن 
ضمن األنشطة املشرتكة املقررة املساعدة يف 
مجاالت تقييم املوارد، وإجراء دراسة جدوى 

ووضع خطط استثامر للتمويل املشرتك يف 
خمسة بلدان -هي إثيوبيا وبريو وقريغيزستان 
وميامنار ونيجرييا- التي أبانت عن درجة عالية 
من املسؤولية الوطنية، واتضح أن لديها موارد 

ملحطات الطاقة الكهرمائية الصغرية، وأبدى 
خرباؤها االستعداد لتلقي التدريب، وكان 

هناك دعٌم من مجتمعاتها املحلية وإمكانيٌة 
لالستخدامات اإلنتاجية املبارشة وغري املبارشة 
يف نظام محطات الطاقة الكهرمائية الصغرية. 

ويف إطار رشاكة مع املركز وغريه من املؤسسات 
الصينية، قدمت اليونيدو دورة تدريبية يف 

زامبيا يف إطار مرشوع يرمي إىل بدء استخدام 
شبكات صغرى ملحطات الطاقة الكهرمائية 

الصغرية كمصدر متجدد للطاقة لالستخدامات 
اإلنتاجية، ال سيام يف املناطق الريفية. وستجري 

اليونيدو دراسة جدوى ملحطات الطاقة 
الكهرمائية الصغرية املمكن إقامتها استنادا إىل 

النتائج اإليجابية ملرشوع مامثل يف شيوا نغاندو 
يف شامل ذلك البلد. 

وقد شهد آذار/مارس إطالق مرشوع ميوله 
مرفق البيئة العاملية وتنفذه اليونيدو والجامعة 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا ووزارة الطاقة 
والصناعة يف غينيا-بيساو لتشجيع االستثامر يف 

مشاريع تكنولوجيات الطاقة املتجددة الصغرية 
واملتوسطة يف قطاع الكهرباء بالبلد. وقد أعلن 

عن إطالق املرشوع يف أثناء حلقة عمل ُعقدت 
عىل مدار أربعة أيام يف بيساو عن شبكات 
الطاقة املتجددة الصغرى. ونظرا إىل اعتامد 

غينيا-بيساو عىل توليد الكهرباء بواسطة الديزل 
بتكلفة باهظة، فإن تكلفة توليد الكهرباء 
وأسعار االستهالك هي من أعىل التكاليف 

واألسعار يف غرب أفريقيا، وال يتخطى عدد من 
يحصلون عىل الكهرباء بانتظام نسبة ضئيلة من 
السكان. واستخدام وسيلة غري موثوقة ومكلفة 

لإلمداد بالطاقة يعني استمرار انخفاض اإلنتاجية 
والقدرة التنافسية للصناعة القامئة عىل الزراعة 
أساسا. وسيجري التصدي لهذه التحديات من 

خالل مرشوع ثان لتطوير قدرات محطة طاقة 
كهرمائية تقدر قدرتها بـ٢٠ ميغاواط يف سالثينو، 
بتمويل من صندوق الطاقة املستدامة من أجل 

أفريقيا، وهو صندوق متعدد املانحني متوله 
حكومات الدامنرك واململكة املتحدة والواليات 
املتحدة، ويستضيفه مرصف التنمية األفريقي. 

وسيقلل املرشوع اعتامد غينيا-بيساو عىل 
توليد الكهرباء بواسطة الديزل بتكلفة باهظة 

وسيساعد قطاع الكهرباء يف ذلك البلد يف امليض 
نحو استخدام أمناط أكرث استدامة. 

وخالل السنة، أطلقت اليونيدو مرشوعا 
جديدا مدته خمس سنوات ملساعدة الصني يف 
خفض األثر البيئي ملحطات الطاقة الكهرمائية 

الصغرية لديها مع تعزيز قدرتها التنافسية. 
والهدف من ذلك هو الحد من انبعاثات 
غازات االحتباس الحراري واالعتامد عىل 

الوقود األحفوري عن طريق تطوير محطات 
الطاقة الكهرمائية الصغرية املوجودة بالفعل 

وجعلها أكرث مراعاة للبيئة وتحسني إدارتها.

الغاز األحيائي

الغاز األحيايئ خليط من الغازات ينتج عن 
تحلل مواد النفايات العضوية يف غياب 

األوكسجني. وباستخدام النفايات الزراعية 
أو الحرضية املتاحة عىل نطاق واسع -مواد 
املصانع أو املجاري أو السامد الطبيعي أو 

النفايات الخرضاء أو فضالت الطعام- يغدو 
ذلك الغاز بديال قليل االنبعاث الكربوين 

للوقود األحفوري ويعالج أيضا مشكلة ترصيف 
النفايات. وميكن توظيفه يف جميع أنحاء 

العامل يف االستخدامات اإلنتاجية والتطبيقات 
الصناعية، فضال عن تطبيقات التنقل. ويف 

املايض القريب، توّسع استخدام الغاز األحيايئ يف 
املجال الصناعي توسعا كبريا، وبات اآلن يسهم 

يف اإلمداد بالتدفئة والكهرباء يف مجموعة 
متنوعة من الصناعات.

وتحويل النفايات إىل طاقة هو املجال الذي 
يركز عليه مرشوع للغاز األحيايئ جار حاليا 

يف أوروغواي يهدف إىل تحويل مختلف 

الزيارة امليدانية للمشاركني يف منتدى فيينا للطاقة 
لعام ٢٠١٥ إىل محطة توليد الحرارة والكهرباء معاً عن 

طريق الكتلة األحيائية الحرجية يف سيمريينغ، فيينا.
© office@ludwigschedl.com

املشاركون يف حلقة عمل دولية عن الغاز األحيايئ 
تحت شعار «اإلسهام يف معرفة ووضع الحلول»، 

يزورون الناس ترينيداد، أوروغواي.
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أنواع النفايات املتولدة من سالسل اإلنتاج 
الزراعي والصناعي-الزراعي إىل طاقة وغريها 
من املنتجات الثانوية. واملرشوع املمول من 

مرفق البيئة العاملية واملطروح يف حلقة عمل 
عقدت يف مقر اليونيدو يف حزيران/يونيه بشأن 

تسخري الغاز األحيايئ لالستخدامات اإلنتاجية 
والتطبيقات الصناعية والتنقلية سيساعد يف 
تعزيز إطار السياسة العامة للتكنولوجيات 

املنخفضة االنبعاثات، وتشجيع بدائل تحويل 
النفايات إىل طاقة، وتكنولوجيات معالجة 

النفايات املنخفضة االنبعاثات، فضال عن تعزيز 
القدرات يف مجال استدامة ترصيف النفايات 

وتكنولوجيات املعالجة املنخفضة االنبعاثات يف 
القطاعات ذات األولوية. ونتج عن حلقة عمل 
فيينا، التي عقدت يف الفرتة السابقة عىل عقد 

منتدى فيينا للطاقة لعام ٢٠١٥، عقد حلقة 
عمل دولية يف مونتيفيديو يف ترشين األول/

أكتوبر كان موضوعها الغاز األحيايئ، ومن املقرر 
أيضا عقد حلقات عمل مامثلة لبلدان أخرى 
منها األرجنتني والربازيل. وأطلقت اليونيدو 

مرشوعا يف أواخر عام ٢٠١٤ يهدف إىل خفض 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري يف شييل 

بدعم األخذ بتكنولوجيات طاقة الغاز األحيايئ 
يف صناعات زراعية مختارة، وال سيام صناعة 

األلبان يف منطقتي لوس الغوس ولوس ريوس. 
وسيساعد مرشوع اعتمد حديثا بشأن تطبيقات 

الغاز األحيايئ للصناعة الزراعية الربازيلية يف 
الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

واالعتامد عىل الوقود األحفوري من خالل 
تعزيز التنقل باستخدام الغاز األحيايئ وغريه من 

حلول الطاقة لألغراض اإلنتاجية، وعن طريق 
تعزيز السلسلة الوطنية لتوريد تكنولوجيا الغاز 
األحيايئ. ويف مرشوع أنجز حديثا بشأن صناعة 

اللحوم واملذابح يف السنغال (انظر القسم 
املتعلق باملجمعات الصناعية اإليكولوجية 

والتكافل الصناعي أدناه)، يغطي مولد كهربايئ 
حراري يعمل بالغاز األحيايئ جزءا كبريا من 

الكهرباء املستهلكة يف املذابح.

ويف ترشين األول/أكتوبر، شاركت اليونيدو 
يف تنظيم ملتقى، عىل هامش املؤمتر الدويل 

للطاقة املتجددة الذي ُعِقد يف كيب تاون 
بجنوب أفريقيا، عن تطبيقات الغاز األحيايئ 

يف جنوب أفريقيا؛ ونوقش يف ملتقى ثان 
عىل هامش املؤمتر شاركت اليونيدو يف 
تنظيمه مسألة املراكز اإلقليمية املعنية 

املستدامة.  بالطاقة 

الطاقة الشمسية

أثبتت كهربة الريف باستخدام التكنولوجيا 
الفولطاضوئية نجاحها يف البلدان النامية. ففي 
إطار عمل اليونيدو يف دعم التنمية الصناعية 

املستدامة والشاملة للجميع، تعزز املنظمة 
إمكانية الحصول عىل الطاقة لالستخدامات 

اإلنتاجية، وتشارك يف أنشطة الطاقة الشمسية 
الفولطاضوئية يف بلدان مثل أوغندا وجمهورية 

تنزانيا املتحدة وزامبيا والسودان وغينيا - بيساو 
وكابو فريدي وكوت ديفوار ومرص وملديف 

ونيجرييا والهند.

لتوفري  الشمسية بنجاح  الطاقة  وقد ُسخرت 
مياه الرشب والري يف خمس قرى يف مقاطعة 

بلد معرض  تشيكواالكواال مبوزامبيق، وهي 
الفصل ٣).  املناخ (انظر  للتأثر بشدة بتغري 

ومل يعد سكان القرى، وبخاصة النساء 
والفتيات، مضطرين إىل قضاء ساعات من 

وقت عملهم اإلنتاجي يف جلب املياه بفضل 
التي  الشمسية،  بالطاقة  العاملة  الضخ  نظم 

برنامج  اليونيدو يف إطار  صممتها وركبتها 
األمم املتحدة املشرتك املعني بتعميم مراعاة 
التأقلم مع تغري  البيئي والقدرة عىل  املنظور 

املناخ يف موزامبيق.

وتؤدي اليونيدو دورا رئيسيا يف الربنامج الجديد 
املشرتك بني الوكاالت يف السودان من أجل 

تعزيز إمكانية الحصول عىل الطاقة النظيفة 
يف منطقة دارفور من خالل توفري نظم الطاقة 
الشمسية الفولطاضوئية يف ٧٠ مدرسة وعيادة 

صحية ومركز نسايئ وغريها من املرافق 
املجتمعية. وستستفيد ٠٠٠ ٧٠ من األرس 

العائدة استفادة مبارشة من املرشوع، بينام 
سيستفيد منه آالف اآلخرين يف قرى نائية 

استفادة غري مبارشة. وسيتمثل دور املنظمة 
يف املرشوع، الذي يقوده برنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ، يف وضع برامج تدريب مهني وإدارتها 

من أجل بناء القدرات يف مجال تركيب نظم 
الطاقة الشمسية وتشغيلها وصيانتها. 
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وأنشئ املركز الدويل لتعزيز الطاقة الشمسية 
ونقلها يف النجاو بالصني، يف إطار مرشوع 
من مشاريع اليونيدو أنجز يف عام ٢٠٠٩. 
وقد نالت تكنولوجيات ومنتجات الطاقة 

الشمسية التي استحدثت يف املركز اعرتافا 
دوليا مع تركيز متزايد عىل التعاون الدويل 

ونقل التكنولوجيا واملعارف. ومن أجل تدعيم 
موقف املركز بوصفه مرجعا عامليا رائدا يف 
مجال تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية 

ونقلها، تعكف حكومة الصني واليونيدو عىل 
تنفيذ مرحلة ثانية من املرشوع. وستشمل 

املرحلة الثانية تقييام للمركز، فضال عن 
خارطة طريق للتعاون فيام بني بلدان الجنوب 

يف ميدان تكنولوجيا الطاقة الشمسية. 

وسيساعد مرشوٌع جديد قيمته ٦٫٥ ماليني 
دوالر أطلق يف آذار/مارس مَرص يف سعيها إىل 
والشاملة  املستدامة  الصناعية  التنمية  تحقيق 

للجميع من خالل جعل اقتصاد ذلك البلد 
املتزايد عىل  الطلب  للبيئة وتلبية  أكرث مراعاًة 

الطاقة يف القطاع الصناعي. وسريكز مرشوع 
اليونيدو عىل تطوير القدرات املحلية عىل 

ومكوناتها  الشمسية  الطاقة  منتجات  تصنيع 
التي تتوافق مع معايري الجودة الدولية. 

ومن املتوقع أن يجذب استثامرات كبرية من 
القطاع الخاص، مام سيسمح ملرص بأداء دور 

رائد يف صناعة الطاقة الشمسية يف الرشق 
األوسط وشامل أفريقيا. ويف إطار مرشوع يف 
املرافق  اليونيدو منشآت  تساعد  بنغالديش، 

تعزيز قدراتها  الشمسية عىل  للطاقة  الصغرى 
الطاقة يف  التقنية واملؤسسية بغية توفري 

املناطق الريفية. واملرشوع الذي يعترب مبادرة 
للتعاون فيام بني بلدان الجنوب واملمول 
من خالل مركز اليونيدو الخاص بالتعاون 
الصناعي بني بلدان الجنوب، يشمل نقل 

وبنغالديش.  الهند  بني  واملعارف  التكنولوجيا 
وميثل مرشوع أطلق عليه اسم «اإلضاءة 

إعداده  ويجري  للجميع»  الشمسية  بالطاقة 
لفائدة كوت ديفوار وغانا رشاكة مع منظمة 
التي تتخذ من  الدولية  العالقات االقتصادية 
الطاقة، بتمويل  فيينا مقرا لها ومؤسسة عامل 

الدولية. للتنمية  من صندوق األوبك 

ة استهالك الطاقة في الصناعة كفاء

اليونيدو ملتزمة مبساعدة الصناعات عىل 
استهالك الطاقة مبزيد من الكفاءة من خالل 

إتاحة أفضل املامرسات والتكنولوجيات 
التشغيلية لإلرساع بتحقيق النمو االقتصادي، 

وتحسني القدرة التنافسية، وإيجاد فرص العمل، 
مع التصدي للتحدي الجسيم املتمثل يف تغري 
املناخ. وتويل املنظمة أهمية خاصة ملتطلبات 

كفاءة استهالك الطاقة بالنسبة للمنشآت 
الصغرية واملتوسطة، التي متثل العمود الفقري 

للتنمية االجتامعية-االقتصادية، وال سيام يف 
البلدان النامية واالقتصادات الرسيعة النمو. 

ويركز برنامج كفاءة استهالك الطاقة يف الصناعة 
التابع لليونيدو عىل السياسات واملعايري، وبناء 

القدرات، والتوعية، وتقديم بيانات عملية 
للتكنولوجيات الجديدة. ويشجع أيضا عىل 
تطبيق نظم إدارة الطاقة، استنادا إىل معيار 
إدارة الطاقة ( أيسو ٥٠٠٠١) الذي وضعته 
املنظمة الدولية للتوحيد القيايس والوصول 

بنظام الطاقة إىل املستوى األمثل. وتركّز 
مشاريع أخرى عىل تحسني كفاءة املعدات 

الصناعية الشديدة االستهالك للطاقة ومركبات 
النقل ذات الكفاءة يف استهالك الطاقة والقليلة 
االنبعاث الكربوين والبنية التحتية ذات الصلة. 

وتتلقى كولومبيا املساعدة من اليونيدو لتعزيز 
أدائها يف مجال الطاقة عن طريق األخذ بنظم 

نظام تسخني املياه بالطاقة الشمسية يف املدابغ 
ببنغالديش. 

مركز للرتويج لحلول الطاقة الشمسية عىل الصعيد املحيل يف تشاد.
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إدارة الطاقة وتحسينات تقنية مبا يف ذلك 
الوصول بنظم املحركات والبخار واملضخات 
إىل املستوى األمثل. ويف إطار مرشوع جديد 

من مشاريع مرفق البيئة العاملية أطلق يف 
نهاية السنة، ستتمكن كولومبيا من توفري 

الطاقة وجعل صناعاتها أكرث ربحية وتنافسية. 
وسينطوي املرشوع عىل بناء قدرات املؤسسات 

الوطنية العتامد تدابري الكفاءة يف استهالك 
الطاقة، بتجميع كادر من خرباء إدارة الطاقة 

من القطاعني العام والخاص، وتعزيز القدرات 
يف مجال تقييم كفاءة استهالك الطاقة والوصول 
بالنظم إىل املستوى األمثل، ووضع خطة متويل 

لتنفيذ تدابري الكفاءة يف استهالك الطاقة. 

وعىل الرغم من التنوع الرسيع يف اقتصاد جنوب 
أفريقيا، فال يزال متمحورا إىل حد كبري حول 

العمليات الكبرية الشديدة االستهالك للطاقة، 
مثل التصنيع والتعدين والصناعات القامئة عىل 

املعادن األولية. وتدعم اليونيدو الجهود التي 
تبذلها الحكومة من أجل التغلب عىل النقص 

يف الطاقة واألسعار املتزايدة التي تعوق منو 
الربح املحيل اإلجاميل يف ذلك البلد من خالل 

وضع أطر لسياسات كفاءة استهالك الطاقة يف 
الصناعة، واألخذ بنظم إدارة الطاقة وتعزيزها، 

وبناء القدرات وتطوير قدرات الخرباء والتوعية. 

والهند هي رابع أكرب اقتصاد يف العامل من حيث 
تعاُدل القوة الرشائية. حيث يتسم االقتصاد 
بالتنوع بطبيعته، ويشمل الزراعة الحديثة 
والتقليدية وطائفة واسعة من الصناعات 

ومجموعة من الخدمات. وتساهم املنشآت 
الصغرى والصغرية واملتوسطة مبا يقرب من 

٤٥ يف املائة من الناتج الصناعي، و٤٠ يف املائة 
من الصادرات، وتشّغل أكرث من ٦٩ مليون 
نسمة. ومثة مرشوع يحرز تقدما جيدا هو 
مرشوع لتهيئة وتعزيز بيئة سوقية مؤاتية 

لألخذ بسبل تحقيق كفاءة استهالك الطاقة 
وتعزيز استخدام تكنولوجيات الطاقة املتجددة 

يف تطبيقات العمليات يف ١٢ تجّمعا مختارا 
ملنشآت صغرى وصغرية ومتوسطة شديدة 

االستهالك للطاقة يف الهند. وقد قُدم مقرتحان 
للمساعدة يف تعديل التكنولوجيات املوجودة. 
ووضعت اليونيدو مشاريع بيان عميل تخص 

معلومات الطاقة وتحليالتها وتعمل عىل وضع 
ثالثة مشاريع أخرى تخص الطاقة املتجددة 

وكفاءة استهالك الطاقة. وقد أجري تقييم عىل 
أساس أخذ عيّنات ملدى كفاءة استهالك الطاقة 

يف ١٠ تجمعات من أجل وضع أفضل املامرسات 
التشغيلية. ويف إطار مرشوع منفصل، تعمل 

اليونيدو جنبا إىل جنب مع حكومة الهند عىل 
مرشوع سيساعد املنشآت الصغرى والصغرية 

واملتوسطة عىل اعتامد مامرسات تشغيلية 
أكرث استدامة. والهدف من ذلك هو تعزيز 

كفاءة استهالك الطاقة، وإنشاء ومتويل صندوق 
متجدد لكفالة تكرار تدابري كفاءة استهالك 

الطاقة وتذليل أي صعاب. وسينطوي املرشوع 
عىل بناء قدرات ١٠ تجمعات شديدة االستهالك 
للطاقة، وتقديم بيانات عملية لخفض استهالك 

الطاقة عىل مستوى كل تجمع، وإنشاء آليات 
مالية مستدامة وفعالة.

وقد ساعد مرشوع من مشاريع مرفق البيئة 
العاملية، أنجز خالل السنة، يف تعزيز مفهوم 

كفاءة استهالك الطاقة يف فييت نام عن طريق 

إدارة الطاقة والوصول بالنظم إىل املستوى 
األمثل. وقد اعتمد ٦٢ مصنعا معيار املنظمة 

الدولية للتوحيد القيايس املتعلق بإدارة الطاقة، 
حيث وضعت تلك املصانع خططا يف مجال 
الطاقة وأنجزت مشاريع لتحسني التشغيل 

مبساعدة من خرباء وطنيني مدربني. وحصل 
١٥ مصنعا من تلك املصانع عىل شهادة أيسو 

٥٠٠٠١. وأجرت اليونيدو ١٥٠ تقييام للنظم أدى 
١٣٩ تقييام منها إىل الوصول بالنظم إىل املستوى 

األمثل. واستطاعت املنظمة توعية الجمهور 
برضورة إدارة الطاقة من خالل اسرتاتيجية 

اتصاالت دينامية طوال مدة املرشوع البالغة 
خمس سنوات، وهو ما كانت مثرته أربعة برامج 

تلفزيونية عن معيار أيسو ٥٠٠٠١ و١٥ دراسة 
حالة ومقطعي فيديو. وبفضل التدريب املكثف 
الذي قدمته اليونيدو، أصبح لدى فييت نام اآلن 
كادر من الخرباء املعتمدين يف مختلف جوانب 

إدارة الطاقة والوصول بالنظم إىل املستوى 
األمثل، وميكن للبلد أن يتطلع إىل مزيد من 

الكفاءة يف استهالك الطاقة يف املستقبل. وقد 
أدى االهتامم القوي باملرشوع إىل اتخاذ مبادرة 

جديدة يف فييت نام تركز بصفة خاصة عىل 
املراجل الصناعية. ويهدف املرشوع إىل خفض 

استهالك الطاقة وانبعاثات غازات االحتباس 
الحراري من خالل التحول إىل استخدام املراجل 

التي تحقق كفاءة استهالك الطاقة واعتامد 
أفضل املامرسات التشغيلية يف الصناعة، حيث 

ستساعد اليونيدو عىل تهيئة بيئة مواتية لها 
يف القطاعات الصناعية الفرعية يف ذلك البلد. 

وما ينقص حتى اآلن هو وضع نهج محدد 
الهدف إليجاد سوق فييتنامية للمراجل التي 
تحقق الكفاءة يف استهالك الطاقة، وهو أمر 

يؤدي إىل ضياع فرص تحقيق الوفورات. وسييرس 
املرشوع تطوير كل من جانبي االستخدام النهايئ 
والعرض يف سوق املراجل الصناعية ذات الكفاءة 

يف استهالك الطاقة؛ وسيحقق ذلك عن طريق 
تحسني السياسات واللوائح املتعلقة بنظام 

التوحيد القيايس للمراجل بغية فرض استخدام 
املراجل ذات الكفاءة يف استهالك الطاقة، فضال 

عن بناء قدرات مصّنعي املراجل املحليني، 
ومشغليها، ومستخدميها النهائيني، والخرباء 

االستشاريني يف مجال الطاقة، والجهات التي 
تقدم خدمات الطاقة وغريها من الجهات. 
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اليونيدو  وقَّعت  الثاين/يناير،  كانون  ويف 
واملجلس األعىل للطاقة يف ديب مذكرة تفاهم 

تعزيز  إىل  الرامية  املشرتكة  األنشطة  بشأن 
يف  والحلول  والتكنولوجيات  السياسات 

العربية  اإلمارات  املستدامة يف  الطاقة  مجال 
املتحدة، فضال عن بلدان أخرى يف املنطقة 
املعارف  تبادل  االتفاق عىل  العربية. ويركز 
وهو  الجنوب،  بلدان  بني  فيام  والتكنولوجيا 
الصناعية  التنمية  ما من شأنه أن يؤدي إىل 

للجميع.  والشاملة  املستدامة 

السياسات والشبكات المعنية بالمناخ

تركز الشعبة الجديدة للسياسات والشبكات 
املعنية باملناخ عىل التكنولوجيات القليلة 

االنبعاث الكربوين والقضايا الجامعة، والشبكات 
واملنصات العاملية، والسياسات املناخية املراعية 

للمنظور الجنساين. وتستجيب لزيادة الطلب 
عىل الرشاكات املبتكرة، والحلول املتكاملة 
دة املستويات الرامية إىل التصدي  واملتعدِّ

يات املتعلقة بالطاقة واملناخ والتنمية  للتحدِّ
يف آن واحد. وتبوِّئ الشعبة اليونيدو موقعا 

اسرتاتيجيا يف املحافل العاملية املعنية بالطاقة 
وتغري املناخ، وتتوىل تنسيق الربامج العاملية 

واإلقليمية املتعلقة بالتكنولوجيات والشبكات 
القليلة االنبعاث الكربوين.

التكنولوجيات القليلة االنبعاث الكربوني 
والقضايا الجامعة 

القليلة  النظيفة  برزت تكنولوجيات الطاقة 
االنبعاث الكربوين وغريه من االنبعاثات 

بوصفها حلوال محتملة للتصدي يف آن واحد 
لتحديات تغري املناخ وفقر الطاقة والتصنيع 

غري املستدام يف البلدان النامية. وتشمل 
طائفة من التكنولوجيات املبتكرة املتقدمة 

التي ال تسهم اسهاما كبريا يف خفض انبعاثات 
غازات االحتباس الحراري فحسب، بل تعزز 

الطاقة واملوارد املتجددة وكفاءة استهالك 
الطاقة أيضا. ويوفر برنامج تكنولوجيات 

الطاقة النظيفة القليلة االنبعاث الكربوين 
وغريه من االنبعاثات آلية شاملة لنقل 

التكنولوجيا بناء عىل ثالث لبنات هي: تقييم 
التقنية-االجتامعية-االقتصادية،  االحتياجات 

وتحديد املشاريع املناسبة يف مجال 

إلى أفريقيا المقدمة  اليابانية  التكنولوجيا 

محطة للطاقة الكهرمائية الصغرى مبستوى سطح مياه بالغ االنخفاض يف مويا، كينيا.
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القليلة االنبعاث  النظيفة  الطاقة  تكنولوجيات 
الكربوين وغريه من االنبعاثات، ومشاريع 

البيان العميل، والرشاكات بني القطاعني العام 
والخاص الرامية إىل زيادة البيانات العملية 

للتكنولوجيات ومناذج األعامل التجارية 
الجديدة. ويساعد هذا النهج القائم عىل 

لبنات ثالث يف إقامة مشاريع تجارية صغرية 
وإيجاد فرص عمل تتوافر لها مقومات 

االستمرار، ال سيام يف املناطق الريفية غري 
الوطنية. بالشبكات  املرتبطة 

وكانت اليونيدو من بني أوىل وكاالت األمم 
املتحدة التي أطلقت مرشوعا من أجل 

الدراسة الشاملة ألوجه الرتابط والتفاعل بني 
اإليكولوجية.  والنظم  والغذاء  الطاقة واملياه 

وشهد آذار/مارس إطالق مرشوع «حلول 
مرتابطة من أجل االستدامة»، وهو مرشوع 

يرمي إىل الوقوف عىل حلول متكاملة 
النظم  لقضايا الطاقة واملياه والغذاء وأمن 

اإليكولوجية. ويهدف هذا املرشوع املشرتك 
العاملية واملعهد  البيئة  اليونيدو ومرفق  بني 

التطبيقي إىل سد  النظم  الدويل لتحليل 
الثغرات يف التوصل إىل االتفاقات وتحقيق 

التنمية  بالتمويل يف مجايل  املتعلقة  األهداف 
التي ميكن  الكيفية  املناخ. وسيبحث  وتغري 

التنمية  التعامل املشرتك بها مع أهداف 
املستدامة من أجل تعظيم الفوائد ومدى 

تأثري املشاكل املطروحة يف أحد املجاالت عىل 
غريه من املجاالت. ويُفرتض أن يؤدي املرشوع 
إىل تخصيص املوارد عىل نحو منسق ومستدام 

وإىل تخطيط عملية صنع القرار بناء عىل 
والتفاعل  املفاضلة  لعمليتي  فهم  أفضل 

املحتمل بني القرارات، فضال عن إنشاء شبكة 
املنظامت  إقليمية. وستعمل  معارف وقدرات 
الثالث معا إلتاحة إطار تحليل نسقي كأداة 

من أدوات السياسة العامة ترمي إىل مساعدة 
البلدان يف اتخاذ قرارات مستنرية. 

ويكتيس التعاون فيام بني بلدان الجنوب 
أهمية خاصة عندما يتعلق األمر بالتعامل 

مع اآلثار السلبية لتغري املناخ. فمن املحتمل 
أن تكون بلدان أخرى قد واجهت تحديات 

مامثلة، مام يجعل نقل التكنولوجيا فيام بني 
بلدان الجنوب حال أقل تكلفة رغم فعاليته 

البالغة. وعندما طلبت بوتان املساعدة من 
مركز وشبكة اليونيدو لتكنولوجيا املناخ يف 

التعامل مع طرقها املزدحمة املحدودة الكفاءة 
ونظم النقل العاملة بالوقود األحفوري لديها، 
يّرس املركز قيام تايلند بإطالعها عىل سياسات 

ونظم النقل ذات الصلة. 

الشبكات والمنصات العالمية

ميثِّل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ الذراع 
التنفيذية آللية التكنولوجيا التابعة التفاقية 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ. وقد 
أنشئ املركز، الذي تشرتك اليونيدو وبرنامج 

األمم املتحدة للبيئة يف استضافته، يف كوبنهاغن 
يف عام ٢٠١٣، وهو يساعد البلدان النامية 

عىل اعتامد تكنولوجيات مناخية تساعدها يف 
تحقيق التنمية بالكفاءة يف استهالك الطاقة 
وقلة االنبعاث الكربوين والقدرة عىل التأقلم 

مع آثار تغري املناخ. كام يوفِّر حلوال تكنولوجية 
وبناء القدرات واملشورة بشأن األطر السياساتية 
والقانونية والتنظيمية املكيَّفة وفقا الحتياجات 

كل بلد عىل حدة. وقد تلقى املركز ما يزيد 
عىل ١٠٠ طلب من بلدان نامية للحصول عىل 
مساعدة تكنولوجية يف مجاالت منها الزراعة 
م الحلول من خالل  وترصيف النفايات. وتقدَّ

شبكة مكونة من جهات معنية بتكنولوجيا 
املناخ من األوساط األكادميية واألوساط املالية 

أعىل الصفحة ميينا: تبادل التكنولوجيا بني بلدان 
الجنوب عن طريق مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ.  

أعىل الصفحة يسارا: بيان عميل لتكنولوجيات 
الطاقة يف إندونيسيا.  أعىل: مركز وشبكة تكنولوجيا 

املناخ تعمل مع حكومة كولومبيا للمساعدة يف 
قياس آثار مشاريع التكيف الوطنية.
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واملنظامت غري الحكومية والقطاعني العام 
والخاص والباحثني، فضال عن أكرث من ١٤٠ من 
مراكز التنسيق الوطنية التي اختارتها بلدانها. 
وتتيح العضوية لرشكاء الشبكة الفرصة لعرض 

التكنولوجيات والسياسات واملامرسات ذات 
الصلة ولتيسري تعميمها يف البلدان النامية عن 

طريق استيفاء الرشوط املسبقة للمشاركة 
يف العطاءات التنافسية لتقديم املساعدة 
التقنية و/أو خدمات بناء القدرات ملركز 

وشبكة تكنولوجيا املناخ. ومتثل املنتديات 
اإلقليمية التابعة ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ 

إطارا مفيدا للتعاون فيام بني بلدان الجنوب 
واملساعدة يف تعزيز الشبكة اإلقليمية للكيانات 

الوطنية املعيّنة وعالقتها بالجهات األخرى 
املعنية بالتكنولوجيا. وسينعقد املنتدى اإلقليمي 
للكيانات الوطنية املعيّنة يف مطلع عام ٢٠١٦ يف 
تونغا بالتعاون مع أمانة برنامج البيئة اإلقليمي 

للمحيط الهادئ.

وواصلت شبكة اليونيدو العاملية للمراكز 
اإلقليمية للطاقة املستدامة -وهي رشاكة 

فيام بني بلدان الجنوب ورشاكة ثالثية ملا بعد 
عام ٢٠١٥- منوها خالل السنة. وتوجد حاليا 

مثانية مراكز تحظى بدعم من حكومة كل منها 
وهي: املركز الكاريبي للطاقة املتجددة وكفاءة 

استهالك الطاقة، ومركز اإليكواس للطاقة 

املتجددة وكفاءة استهالك الطاقة، ومركز رشق 
أفريقيا للطاقة املتجددة وكفاءة استهالك 
الطاقة، ومركز الهياماليا للطاقة املتجددة 

وكفاءة استهالك الطاقة، ومركز أمريكا الوسطى 
للطاقة املتجددة وكفاءة استهالك الطاقة، 

ومركز املحيط الهادئ للطاقة املتجددة وكفاءة 
استهالك الطاقة، واملركز اإلقليمي للطاقة 

املتجددة وكفاءة الطاقة يف الدول العربية، 
ومركز الجنوب األفريقي للطاقة املتجددة 

وكفاءة استهالك الطاقة. وتقدم اليونيدو الدعم 
التقني يف أثناء إنشاء املراكز وتشغيلها، وتقدم 

املراكز بدورها دعام قيّام للمشاريع التي 
تنفذها اليونيدو وغريها من املنظامت الدولية. 

وتعزز هذه املراكز التعاون فيام بني بلدان 
الجنوب، وتيرس تنفيذ مبادرة الطاقة املستدامة 

للجميع، وتكّمل األنشطة الوطنية يف مجاالت 
وضع السياسات وتطوير القدرات وإدارة 

املعارف والتوعية، فضال عن تنشيط االستثامر 
واألعامل التجارية.

ويف أيلول/سبتمرب، انضمت اليونيدو إىل مركز 
اإليكواس للطاقة املتجددة وكفاءة استهالك 

الطاقة ومرصف التنمية األفريقي وجهات 
أخرى من أجل تنظيم منتدى اإليكواس الرفيع 

املستوى املعني بسياسات الطاقة املستدامة 
واالستثامر يف أبيدجان بكوت ديفوار. واحتُِفل 

بافتتاح مركز الكاريبي للطاقة املتجددة وكفاءة 
استهالك الطاقة يف بربادوس يف الشهر التايل 
بحضور وزراء الطاقة وغريهم من أصحاب 

املصلحة الرئيسيني. ويف ترشين األول/أكتوبر 
أيضا، ُعقد اجتامع بشأن مركز الجنوب األفريقي 

للطاقة املتجددة وكفاءة استهالك الطاقة 
الحديث التأسيس عىل هامش املؤمتر الدويل 

للطاقة املتجددة يف جنوب أفريقيا، حيث 
قدمت اليونيدو تقريرا عن الطاقة املتجددة 
واألسواق ذات الكفاءة يف استهالك الطاقة يف 

الجنوب األفريقي. 

وخالل السنة، ركزت أنشطة اليونيدو الرامية 
إىل دعم املراكز عىل تعزيز قدرات املنظامت 

اإلقليمية، واملساعدة يف وضع السياسات 
اإلقليمية للطاقة املتجددة وكفاءة استهالك 
الطاقة، والتوعية مبسائل الطاقة املستدامة، 
وتعزيز إمكانية الحصول عىل البيانات ذات 

الصلة، وتدريب املدربني، وإنشاء شبكات 
البحوث التطبيقية، وتيسري االستثامر. وميول 
املرشوع الذي تبلغ قيمته ١٠ ماليني دوالر 

من املفوضية األوروبية ومرفق البيئة العاملية 
ووكالة التنمية النمساوية والوكالة األسبانية 

للتعاون اإلمنايئ الدويل ورشكاء آخرين. وُخصص 
مبلغ إضايف قدره ٤٠ مليون دوالر من خالل 

ترتيبات التمويل املشرتك.

وشهد شهر أيلول/سبتمرب اإلنشاء الرسمي 
ملبادرة الطاقة املستدامة والقدرة عىل التأقلم 
مع آثار تغري املناخ يف الدول الجزرية الصغرية 
النامية (مبادرة قاعدة التثبيت) يف حفل أقيم 
يف نيويورك. وهي مبادرة مشرتكة بني البلدان 

األعضاء يف تحالف الدول الجزرية الصغرية 
لتزويد الدول الجزرية الصغرية النامية بآلية 

مؤسسية جامعية من أجل مساعدتها يف 
تحويل قطاعات الطاقة الوطنية لديها إىل 

عوامل حافزة للتنمية االقتصادية املستدامة 
ويف توليد املوارد املالية الالزمة ملعالجة مسألة 
القدرة عىل التأقلم مع آثار تغري املناخ. وهي 

تحمل هذا االسم ألنها صممت لتكون «قاعدة 
تثبيت» تربط قطاع الطاقة يف الدول الجزرية 

النامية بالسوق العاملية للتمويل  الصغرية 
وتكنولوجيات الطاقة املستدامة، فضال عن 

أسواق الكربون يف االتحاد األورويب والواليات 

 منتدى فيينا للطاقة لعام ٢٠١٥ يفتتح حوارا بشأن الطاقة املستدامة لتحقيق التنمية الشاملة للجميع 
والقدرات اإلنتاجية.
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املتحدة من أجل مبادلة انبعاثات الكربون. 
ويسلط إعالن مبادرة قاعدة التثبيت الضوء 
عىل الدور املهم الذي تضطلع به اليونيدو 

يف عملية التأسيس. وسينفذ الجهاز الجديد 
أنشطته من خالل شبكة من املراكز اإلقليمية 

اليونيدو  املعنية بالطاقة املستدامة أنشأتها 
بدعم مايل من حكومة النمسا.

ويستكشف منتدى فيينا للطاقة، وهو مبادرة 
مشرتكة بني اليونيدو والحكومة النمساوية 
ووكالة التنمية النمساوية ومبادرة الطاقة 
املستدامة للجميع واملعهد الدويل لتحليل 

النظم التطبيقي، التحديات اإلمنائية الراهنة 
من منظور الطاقة املستدامة. وفتح منتدى هذا 

العام حوارا بشأن الطاقة املستدامة من أجل 
التنمية الشاملة للجميع والقدرات اإلنتاجية. 

وجمع املؤمتر، الذي ُعقد ملدة ثالثة أيام يف فيينا 
يف حزيران/يونيه يف الفرتة السابقة عىل عقد 

مؤمتر قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف 
أيلول/سبتمرب والدورة الحادية والعرشين ملؤمتر 
األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغري املناخ يف كانون األول/ديسمرب، بني أكرث من 

٦٠٠ ١ من مقرري السياسات وممثيل املجتمع 
املدين والقطاع الخاص واألوساط األكادميية 

لتبادل أفضل املامرسات، والوقوف عىل الفرص 
والتحديات، وإقامة الشبكات، وتكثيف التعاون 
والرشاكات التجارية يف سياق الطاقة املستدامة 

للجميع. وكان من بني املشاركني للمرة األوىل 
وفود رفيعة املستوى من املفوضية األوروبية 
ووزارة االقتصاد والتجارة والصناعة يف اليابان 
ووزارة الطاقة بالواليات املتحدة. وأقر منتدى 

فيينا للطاقة لعام ٢٠١٥ بكون الطاقة املستدامة 
حلقة الوصل األساسية التي تربط بني خطة 

التنمية ملا بعد عام ٢٠١٥ وإجراءات التصدي 
لتغري املناخ. 

 السياسات المناخية المراعية 
للمنظور الجنساني

املرأة معرضة بشدة لآلثار السلبية لتغري املناخ 
والتلوث وشح املوارد ولكنها غالبا ما تكون 

يف الطليعة فيام يتعلق بتدابري حامية البيئة. 

ومع أخذ ذلك يف االعتبار، تركز جهود اليونيدو 
ملنارصة السياسات املناخية املراعية للمنظور 

الجنساين يف البلدان املستفيدة عىل إتاحة 
إمكانية استفادة املرأة من مصادر الطاقة 

املستدامة، فضال عن التكنولوجيات املوفرة لليد 
العاملة، ودور املرأة بوصفها عامال رئيسيا يف 
حامية البيئة ومشاركتها يف الصناعة الخرضاء 

وأدائها دورا قياديا يف هذا املجال. وتسعى 
اليونيدو أيضا إىل ضامن مراعاة االحتياجات 

واألولويات املختلفة للرجال والنساء يف 
االتفاقات واللوائح وبناء القدرات عىل 

الصعيدين الدويل والوطني.

ال توضع يف الحسبان معارف املرأة وخربتها يف 
استخدام التكنولوجيات املناسبة يف مجال الطاقة. 

ونتيجًة لذلك، ال تزال قدراتها الكامنة، بوصفها 
عنارص للتغيري، عىل توجيه ما يُتخذ من تدابري 

مبتكرة للتصدي لتغري املناخ، غري مستغلة. 
ونظمت اليونيدو حلقة دراسية عرب اإلنرتنت 
يف أيار/مايو بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة 

للمرأة، ومركز تكنولوجيا املناخ، ومؤسسة إنرجيا 
 .EmpowerWomen.org ومؤسسة متكني املرأة

تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مشاريع الطاقة والبيئة
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وجمعت الحلقة الدراسية عرب اإلنرتنت التي 
أدارتها اليونيدو بني خرباء ورواد أعامل يف مجال 

الطاقة املستدامة للتفكري يف دور تكنولوجيات 
الطاقة يف متكني املرأة. واتفق أعضاء الحلقة 

عىل أن النساء غالبا ما يحرمن من الحصول عىل 
التكنولوجيات والتمويل، فضال عن املعلومات 
والتدريب فيام يتعلق بالتكنولوجيات املالمئة 

واستخدامها. وسعيا إىل املزيد من التمكني 
للمرأة يف هذا القطاع، أوىص أعضاء الحلقة 

الدراسية بالتسليم بالحاجة إىل االعرتاف 
مبختلف أساليب العمل وقبولها -كتفضيل 

املرأة مناذج العمل التعاوين مثال- والرتكيز عىل 
االبتكارات البسيطة واملتينة واالقتصادية وذات 
التكلفة املعقولة والسهلة االستخدام والصيانة 

وغري الضارة بالبيئة والقادرة عىل إحداث تغيري 
جذري يف الحياة. وحرض الحلقة الدراسية نحو 

١٧٠ مشاركا ينتمون إىل أكرث من ٩٠ بلدا، 
أسهموا يف املناقشة بأسئلة وتعليقات شددوا 

فيها عىل أهمية ضامن مشاركة املرأة يف صنع 
القرار ومراعاة األبعاد الجنسانية يف الحوارات 

املتعلقة بالسياسات العامة.

االستدامة البيئية

تواصل اليونيدو تعزيز التنمية الصناعية 
املستدامة عن طريق زيادة قدرة الصناعة عىل 

استهالك املوارد مبزيد من الكفاءة، وتطوير 
تكنولوجيات مستدامة بيئيا واستخدامها 

وصيانتها. وقد أعيد تشكيل هيكل تقديم 
خدمات املنظمة يف مجايل الطاقة والبيئة يف 

مطلع السنة، وأنشئ فرع أكرب معني بالبيئة من 
أجل مواصلة تعزيز أنشطة اليونيدو للتعاون 

التقني يف إطار واليتها يف مجال التنمية الصناعية 
املستدامة والشاملة للجميع. 

أما الغرض من الخدمات املقدمة يف إطار 
برنامج اليونيدو للبيئة فهو متكني البلدان من 

اعتامد منوذج اقتصاد التدوير، الذي يتمثل 
الوضع املثايل فيه يف عدم ترتُّب أي تلوث 
أو نفايات عىل التصنيع، وإعادة استخدام 

املوارد أو امتصاص البيئة لها مجددا بطريقة 
آمنة. وتوائم اليونيدو بني جهودها لتقديم 

العالمية البيئة  مرفق 

إطالق رشاكة تحت شعار «حلول مرتابطة من أجل االستدامة» بني مرفق البيئة العاملية واملعهد الدويل لتحليل 
النظم التطبيقي واليونيدو [انظر الصفحة ٦٥]. 
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حلقة عمل ألصحاب املصلحة بشأن إدارة املياه، نيجرييا.

اليونيدو وشركة هاينكن

 
لمحة خاصة
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الخدمات وتزايد الرتكيز العاملي عىل تعزيز 
اقتصادات التدوير. فقد أشري يف جميع األطر 

السياساتية املعتمدة يف عام ٢٠١٥، أي أهداف 
املفوضية  املستدامة واسرتاتيجية  التنمية 

األوروبية بشأن اقتصاد التدوير وإعالن القادة 
الصادر يف مؤمتر قمة مجموعة الدول السبعة 

لعام ٢٠١٥، إىل الرتكيز عىل اقتصاد التدوير. 
كام تثبت سياسات وطنية أطول أمدا، مثل 

قانون تعزيز اقتصاد التدوير الوطني يف الصني 
وخطة عمل كويب لتقليل النفايات وإعادة 

استخدامها وإعادة تدويرها يف اليابان، توّيل 
زمام املبادرة بقوة عىل الصعيد الُقطري 

واالهتامم بهذا املفهوم.

ويف إطار االستجابة لهذه النداءات التي 
وجهتها دول أعضاء، تنفذ اليونيدو أنشطة 

تعاون تقني تدعم بقوة منوذج اقتصاد 
التدوير من خالل توفري آليات متعددة إلضافة 

القيمة ال تؤدي إىل نضوب املوارد املحدودة 
وتدهور البيئة. وتزيد هذه األنشطة من 

كفاءة استهالك املوارد يف عمليات التصنيع، 
وتيرس ابتكار منتجات غري ضارة بالبيئة 

واعتامدها وصيانتها، ومتدد العمر النافع 
للمنتجات ومتّكن من الترصيف املستدام 

للنفايات الصناعية. وإضافة إىل ذلك، تُستهدف 
أيضا املدخالت الصناعية كالطاقة واملياه.

ة في استهالك الموارد   تعزيز الكفاء
في الصناعة

شهدت السنة قيد االستعراض إمتام ٢٠ عاما 
من النجاح يف تنفيذ الربنامج العاملي لزيادة 

نظافة اإلنتاج وكفاءته يف استهالك املوارد 
الذي تديره اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة. ويركز الربنامج عىل التعجيل بتطبيق 

الوقائية عىل العمليات  البيئية  االسرتاتيجيات 
واملنتجات والخدمات من أجل مزيد من 

الكفاءة يف استهالك املوارد الطبيعية والحد 
من املخاطر التي يتعرض لها البرش والبيئة. 

ذ الربنامج عىل الصعيدين الوطني  وينفَّ
واإلقليمي من خالل الشبكة العاملية لزيادة 

نظافة اإلنتاج وكفاءته يف استهالك املوارد التي 
تجمع يف عضويتها أكرث من ٧٠ من الجهات 
املقدمة للخدمات يف هذا الصدد يف جميع 
أنحاء العامل. وتتألف الشبكة من ٧٤ عضوا 

منهم ١٢ عضوا يف أفريقيا، و٦ أعضاء يف 
الدول العربية، و١٦ عضوا يف آسيا واملحيط 

الهادئ، و٢٤ عضوا يف أوروبا وآسيا الوسطى، 
و١٦ عضوا يف أمريكا الالتينية والكاريبي. وقد 

أُطلقت خالل السنة برامج وطنية جديدة 
لزيادة نظافة اإلنتاج وكفاءته يف استهالك 

املوارد يف إكوادور والبوسنة والهرسك.

٢٠ عاما عىل انطالق برنامج  واحتُفل مبرور 
اإلنتاج وكفاءته يف استهالك  زيادة نظافة 
املشرتك  العاملية  الشبكة  املوارد يف مؤمتر 

للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج  اليونيدو  بني 
اإلنتاج وكفاءته يف  نظافة  بزيادة  املعني 

استهالك املوارد، الذي ُعقد يف ترشين األول/
أدناه). ويتضمن  (انظر  أكتوبر يف سويرسا 

وبرنامج  اليونيدو  بني  املشرتك  املنشور 
«املراكز  املعنون  للبيئة،  املتحدة  األمم 

٢٠ عاما  الوطنية لزيادة نظافة اإلنتاج - 
من اإلنجازات: من أجل فك االرتباط بني 

ناحية ومنو  البيئي من  املوارد واألثر  استهالك 
ناحية أخرى» ملحة شاملة عن  التصنيع من 

اإلنتاج وكفاءته يف  تطور مفهوم زيادة نظافة 
الخطط  املوارد وأهميته يف ظل تغري  استهالك 

الدولية. اإلمنائية 

ته في استهالك الموارد زيادة نظافة اإلنتاج وكفاء

1995 2003 2009 2010 2015

8 NCPCs

RECPnetRECPCP

over 30
NCPCs

over 40
NCPCs

over 70
RECPnet
members

12
6

24

16 16
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وقد ُعقد مؤمتر الشبكة العاملية املعني بزيادة 
نظافة اإلنتاج وكفاءته يف استهالك املوارد يف 

ترشين األول/أكتوبر يف دافوس بسويرسا، 
باالشرتاك مع منتدى املوارد العاملي لعام 

٢٠١٥. وجمع املؤمتر، الذي اشرتكت يف تنظيمه 
اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، أعضاء 

يف الشبكة العاملية لزيادة نظافة اإلنتاج وكفاءته 
يف استهالك املوارد من أكرث من ٦٠ بلدا، فضال 

عن مسؤولني حكوميني ومامرسني دوليني يف 
مجال زيادة نظافة اإلنتاج وكفاءته يف استهالك 

املوارد، وخرباء يف مجال زيادة نظافة اإلنتاج، 
وممثلني عن مؤسسات لتمويل التنمية. وتُوج 

املؤمتر باعتامد إعالن دافوس بشأن الرتويج 
لزيادة نظافة اإلنتاج وكفاءته يف استهالك املوارد 

يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات 
االنتقالية. ويدعو اإلعالن إىل الرتويج لزيادة 

نظافة اإلنتاج وكفاءته يف استهالك املوارد 
وتعميمها وتعزيزها دعام لخطة التنمية 

املستدامة لعام ٢٠٣٠.

 المجمعات الصناعية اإليكولوجية 
والتكافل الصناعي

اإليكولوجية  الصناعية  تجسد املجمعات 
النهج الذي تتبعه املنظمة يف تعزيز اقتصاد 
التدوير عىل النحو املطبق، يف هذه الحالة، 

يف إطار املدن املستدامة (انظر الصفحتني ٥٦ 

و٥٧). ويف فييت نام، أفاد إنشاء مناطق 
صناعية التنمية االقتصادية يف ذلك البلد، 

لكنه أرض بالبيئة. وتحويل املناطق الصناعية 
املوجودة إىل مجمعات صناعية إيكولوجية 
هو الهدف من مرشوع لليونيدو أطلق يف 

السنة املاضية بتمويل مقدم من مرفق البيئة 
العاملية والحكومة السويرسية قدره ٥ ماليني 

دوالر. ومن املتوقع أن يساعد املرشوع يف 
خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري 
مبا مقداره ٠٠٠ ١٨٢ طن واستهالك املياه 

مبا مقداره ٦ ماليني مرت مكعب سنويا، وضامن 
مطابقة نوعية املياه املستعملة للمعايري 
الدولية. وسيتحقق هذا من خالل زيادة 

النظيفة وقليلة االنبعاث  التكنولوجيات  نقل 
الكربوين واستخدامها وتعميمها. وتجري، يف 

إطار التحقق من استخدام منهجية زيادة 
نظافة اإلنتاج وكفاءته يف استهالك املوارد، 

دراسة إمكانية تطبيق هذه التكنولوجيا 
النظيفة والقليلة االنبعاث الكربوين، فضال عن 
تحديد االحتياجات التدريبية داخل الرشكات. 

وعالوة عىل ذلك، يستهدف املرشوع تعزيز 
القدرات اإلدارية للمجمعات من أجل رصد 

أدائها الشامل وإدارته. وقد وفرت أنشطة 
التوعية معلومات ألصحاب املصلحة الرئيسيني 

عام يرتتب عىل مشاركتهم يف املرشوع من 
فوائد بالنسبة للسكان املحليني والرشكات 

والبيئة. الخاصة 

ورشكة إدارة املذابح السنغالية جهة فاعلة 
رئيسية يف قطاع اللحوم يف السنغال وتنتج 

مذابحها يوميا نحو ٠٠٠ ٢٠ طن من اللحوم، 
يُستهلك معظمها يف داكار. ويف املتوسط، 
يستهلك املوقع ٢٥٠ مرتا مكعبا من املياه 

وأكرث من ٢٠٠ ٢ كيلوواط من الكهرباء يوميا. 
وتشارك تلك الصناعة مع غريها من الصناعات 

عىل امتداد الساحل يف رصف جزء كبري من 
النفايات الخام البالغة ٢٢٠ طنا يوميا مبارشة 
يف مياه خليج هان، الذي كان يف السابق قرية 

مزدهرة للصيادين وشاطئا بالغ الروعة قبل 
أن تتسمم مياهه. ويف إطار مرشوع أنجز 

مؤخرا، متكنت اليونيدو من تحويل املذبح 
الرئييس من أحد مصادر التلوث الرئيسية إىل 

مصدر إلنتاج الطاقة النظيفة. ومن األمثلة عىل 
اإلمكانيات الكامنة يف منوذج اقتصاد التدوير 

تحويُل النفايات الحيوانية إىل وقود أحيايئ 
يوفر بدوره الكهرباء املستخدمة يف تشغيل 

الثالجات وتسخني املياه. ويف مقابل ذلك، حدث 
انخفاض يف املياه املستعملة والنفايات الصلبة 

واالنبعاثات وأتيحت فرص عمل جديدة يف 
مجال معالجة النفايات. ومن املقرر أن تطبق 

أفضل املامرسات املستقاة من هذا املرشوع 
عىل مذابح أخرى وعىل الصناعات التي تخلف 

مياه مستعملة يف السنغال ومنطقة الجامعة 
االقتصادية لدول غرب أفريقيا. 

ورغم أن ربع سكان السنغال، الذين يُقدر أن 
يصل عددهم إىل ١٥ مليون نسمة يف نهاية 

السنة، من سكان املدن، فلم يواكب التحرض 
الرسيع يف ذلك البلد تخطيط حرضي فعال. 

ومثة مرشوع جديد من مشاريع اليونيدو 
يركز عىل األنشطة ذات الصلة بالتحكم يف 

مياه العواصف والتكيف مع آثار تغري املناخ، 
ويشجع يف الوقت ذاته اسرتاتيجيات النمو 
الحرضي الطويل املدى التي تعالج قضيتي 

االستدامة والقدرة عىل التأقلم. ويف إطار عنرص 
ثان من عنارص املرشوع، ستساعد اليونيدو يف 

وضع اسرتاتيجية للصناعة الخرضاء يف املجمعات 
الصناعية األكرب حجام يف داكار من شأنها أن 
تحفز الصناعة املستدامة عن طريق تخضري 
الصناعات القامئة وإيجاد صناعات جديدة 

عىل أساس كفاءة استهالك املوارد، واستخدام 
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تكنولوجيات الطاقة املتجددة، إضافة إىل تعزيز 
اإلدارة املتكاملة للنفايات. وسيدعم املرشوع 

إدماج التدابري املتعلقة بكفاءة استهالك الطاقة 
التي ال تتطلب استثامرات أولية ضخمة. 

وينسحب ذلك عىل أبيدجان، وهي أكرب مدن 
كوت ديفوار وعاصمتها السابقة. وقد أدى 
النمو السكاين املتزايد برسعة إىل اكتظاظ 

مروري خانق وتلوث الهواء. وبالتعاون مع 
مرصف التنمية األفريقي، تنفذ اليونيدو مرشوعا 

ميوله مرفق البيئة العاملية ملعالجة مشكلة 
التلوث وتحسني حالة املرور من خالل األخذ 

بعنارص وبنى تحتية لنظم النقل الذكية يف 
املناطق ذات األولوية. 

صناعات إعادة التدوير

مثة مشكلة بيئية عىل املدن أن تواجهها 
أيضا هي النفايات اإللكرتونية؛ حيث يشهد 

تدفق هذا النوع من النفايات منوا يف البلدان 
النامية مع تزايد انضامم بلدان العامل إىل 

مجتمع املعلومات العاملي ومواجهتها معدل 
استبدال رسيع للمعدات اإللكرتونية. ويف 

النامية واالقتصادات االنتقالية،  االقتصادات 
قلام يجري التخلص من األجهزة اإللكرتونية 

بطريقة مناسبة، كام أن اللوائح املنظمة لذلك 
محدودة، وهو ما يرتتب عليه أخطار عىل 

السكان املحليني وكذلك عىل البيئة. ولنئ كان 
قطاع الخدمات البيئية قد تطور حتى صار 
صناعة قوامها عدة باليني من الدوالرات يف 

جميع أنحاء العامل، فهو غائب إىل حد كبري يف 
النامية.  البلدان 

وتنتج النفايات اإللكرتونية يف إثيوبيا عن كل 
من املعدات الجديدة واملستعملة، وعادًة 

ما تحتفظ بها األرس أو يجري التخلص منها 
كنفايات غري مفروزة يف مقالب النفايات 

يف العراء؛ وتقدر كمية املعدات الكهربائية 
واإللكرتونية غري الصالحة للعمل يف أكرب 

عرش مدن يف إثيوبيا بنحو ٣٠٠ ٤ طن. وأدى 
مرشوع ممول باالشرتاك مع مرفق البيئة 

العاملية إىل وضع اسرتاتيجية وطنية إلدارة 
النفايات اإللكرتونية ونظام لجمع املعدات 

اإللكرتونية املستعملة. وساعدت اليونيدو يف 
تصميم منوذج عمل مستدام ووضعه موضع 

التنفيذ لترصيف النفايات اإللكرتونية، مام 
أدى إىل إيجاد فرص عمل جديدة للعامل 

املهرة وغري املهرة. وُجدد مرفق إصالح 
حواسيب موجود يف ضواحي أديس أبابا وزّود 

بأجهزة حديثة إلعادة التدوير. واستهدفت 
برامج التدريب جهات إعادة التدوير وجمع 

النفايات يف القطاعني النظامي وغري النظامي. 
وقد ُعرِّف بفوائد املرشوع سواء داخل البلد أو 

يف البلدان املجاورة. ويرد وصف يف الفصل ٣ 
ألحد املشاريع الجارية التي تتيح فرص عمل 

للشباب العاطلني عن العمل يف كمبوديا يف 
النفايات اإللكرتونية. ترصيف 

اإلدارة المبتكرة للمواد الكيميائية

أصبحت املواد الكيميائية، يف شكل منتجات 
ومستحرضات صيدالنية ومواد أولية صناعية 

وزراعية، جزءا ال يتجزأ من حياتنا. وقد يكون 
لها أثر هدام عىل حياة اإلنسان والبيئة إذا 

استُخدمت أو جرى التخلص منها عىل نحو غري 
سليم. وكثريا ما يكون أشد أفراد املجتمع فقرا 
هم أكرثهم عرضة لآلثار الضارة الناجمة عن 

سوء إدارة املواد الكيميائية.

ومن خالل املنتديات العاملية املتعددة التي 
عقدت عىل مدار السنة، طرحت اليونيدو 

نهجها الشامل لإلدارة املبتكرة السليمة للمواد 
الكيميائية يف املجال الصناعي. ومن العنارص 
األساسية لهذا النهج التأجري الكيميايئ، وهو 

أحد مناذج األعامل التجارية يف مجال التدوير 
التي كانت اليونيدو سباقة إىل تطبيقها يف 

اقتصادات نامية واقتصادات انتقالية. وهو 
يهدف إىل تعظيم الفائدة املحصلة من املواد 

املكلفة والخطرة يف املجال الصناعي، مع 
تقليل التكاليف واألثر البيئي إىل أقىص حد. 

وتستخدم اليونيدو التأجري الكيميايئ منذ 
١٠ سنوات يف صناعات يف جميع أنحاء العامل 

من أجل تلبية الحاجة امللحة إىل الحد من 
تأثري اإلنتاج واالستهالك الكيميائيني عىل البيئة 

واملياه وصحة اإلنسان.

 بناء القدرات من أجل وضع 
برامج للتخفيف من المشاكل 

العالمية البيئية 
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وللمساعدة يف ضامن استمرار اإلدارة السليمة 
للمواد الكيميائية يف املجال الصناعي، وضعت 
اليونيدو منهجية تدريجية ومجموعة أدوات 
بشأن النهج املبتكرة لإلدارة السليمة للمواد 
وستساعد  الكيميائية.  والنفايات  الكيميائية 

مجموعة األدوات املنشآت الصغرية واملتوسطة 
يف البلدان النامية واالقتصادات الناشئة عىل 

تطبيق أحدث الحلول لالستعاضة عن املواد 
الكيميائية الخطرة، وخفض استهالك املواد 

الكيميائية، واتخاذ تدابري  الكيميائية والنفايات 
سليمة للحد من املخاطر من أجل الوقاية من 

الحوادث مع تحسني أداء املنشآت التجارية. 
وقد قدمت حكومة سويرسا، يف إطار متويل 

الربنامج العاملي لزيادة نظافة اإلنتاج وكفاءته 

الطالء المحتوي على الرصاص

 

 

 

 
   

يف استهالك املوارد، ٢٫٥ مليون يورو للوقوف 
عىل نهج مبتكرة لإلدارة السليمة للمواد 
الكيميائية. ويجري  والنفايات  الكيميائية 

تنفيذ هذا النهج الجديد يف بريو والسلفادور 
وغواتيامال وكولومبيا ومرص واملغرب. وقد 

اختُربت املنهجية، التي مضت ثالثة أعوام عىل 
بدء تطبيقها، يف مشاريع تجريبية شاركت 
فيها ٢٣ منشأة. وساعدت يف الوقوف عىل 

مختلف الحلول املبتكرة يف مجاالت من قبيل 
إنتاج البوليمرات وتكوين الطالء واالستخدام 

للمذيبات.  الصناعي 

إدارة موارد المياه

املوارد الطبيعية املحدودة، مثل املاء، من 
املوارد الحيوية للصناعات التحويلية. وسيزداد 
الطلب العاملي عىل املياه يف القطاع الصناعي، 

تقرير التوقعات البيئية ملنظمة  حسب 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي حتى 

عام ٢٠٥٠ (منظمة التعاون والتنمية يف 
امليدان االقتصادي، ٢٠١٢، باريس)، بنسبة 
٤٠٠ يف املائة من عام ٢٠٠٠ إىل عام ٢٠٥٠ 
يف حال عدم وضع سياسات جديدة، وهو 

ما يتجاوز بكثري أي قطاع آخر. وستحصل هذه 
الزيادة أساسا يف االقتصادات الناشئة والبلدان 
النامية، مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار تلحق 
بإمدادات املياه وتوزيعها وجودتها. ومن ثم، 

بات من املحتم أن يشكل حفظ املياه وإدارتها 
عىل نحو مستدام جزءا ال يتجزأ من أي تنمية 

صناعية يف املستقبل. ومن خالل تطبيق 
مبادئ اقتصاد التدوير، تساعد اليونيدو يف 

كفالة االستدامة والكفاءة يف استهالك املياه يف 
املجال الصناعي وإعادة استخدامها إىل أقىص 

حد ممكن يف العمليات الصناعية. 

وتصادف السنة قيد االستعراض نهاية عقد 
األمم املتحدة للمياه الذي بدأ يف عام ٢٠٠٥. 

وقد نجحت الجهود الرامية إىل تحسني مكانة 
موضوع املياه يف الربنامج العاملي، مبا يف 

ذلك مساهامت اليونيدو يف املنشورات التي 
تصدرها واملؤمترات التي تنظمها لجنة األمم 

املتحدة املعنية باملوارد املائية، عندما وافقت 
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الجمعية العامة يف أيلول/سبتمرب عىل هدف 
حفظ املياه كأحد أهداف التنمية املستدامة 

بذاتها.  القامئة 

ويف أعقاب إنجاز مرشوع ناجح يف مجال تقييم 
وإدارة النظام اإليكولوجي البحري الكبري لخليج 

املكسيك، عهد مرفق البيئة العاملية أيضا إىل 
اليونيدو، بوصفها الوكالة الرائدة، مبهمة وضع 

مرشوع يستهدف خفض كميات امللوثات 
الناجمة عن األنشطة الصناعية واستعادة 

مصائد األسامك املستدامة. وتتعاون اليونيدو 
مع منظمة األغذية والزراعة، وهو ما ميكن 

البلدان الرشيكة من االستفادة من املزايا 
النسبية لكلتا الوكالتني.

ويهدف برنامج سويتشميد الذي ميوله 
االتحاد األورويب إىل تغيري طريقة إنتاج السلع 
والخدمات واستهالكها يف منطقة جنوب البحر 

األبيض املتوسط. وهو يدعم قطاع الصناعة 
ورواد األعامل الخرضاء الناشئني واملجتمع 
املدين ومقرري السياسات من خالل وضع 
السياسات العامة وأنشطة البيان العميل 

والتواصل. وتشارك البلدان التالية يف الربنامج، 
الذي تنفذه اليونيدو وبرنامج األمم املتحدة 

للبيئة: األردن وإرسائيل وتونس والجزائر 
ودولة فلسطني ولبنان ومرص واملغرب. ويف 

إطار التحضري ألنشطة البيان العميل يف قطاع 
الصناعة، أرسلت اليونيدو بعثات استطالعية 

لتقييم القدرات واألولويات املحلية يف اإلنتاج 
املستدام، وحددت ٢١ جهة لتقديم الخدمات 

من القطاعات العام وشبه العام والخاص، 
فضال عن األوساط األكادميية. وتلقى جميع 
الرشكاء تدريبا عىل منهجية اليونيدو لنقل 

التكنولوجيات السليمة بيئيا، وهم حاليا يف 
طور تحديد الصناعات التي ستتلقى املساعدة 

التقنية. وُعقد أول اجتامع سنوي ألصحاب 
املصلحة يف برنامج سويتشميد تحت شعار 
«سويتشميد كونيكت ٢٠١٥» يف برشلونة 

بإسبانيا يف ترشين الثاين/نوفمرب. وكان 
الهدف من املؤمتر هو تحقيق التآزر وتبادل 

املعارف وتوسيع نطاق االبتكارات االجتامعية 
واإليكولوجية التي تعزز االستهالك واإلنتاج 

املستدامني. 

 تطوير الصناعة من خالل 
بروتوكول مونتريال

اليونيدو ملساعدة  تبذلها  التي  الجهود  تساعد 
البيئية  لالتفاقات  االمتثال  البلدان عىل 

املتعددة األطراف، مثل بروتوكول مونرتيال 
بشأن املواد املستنفدة لألوزون، يف الدعم 
القوي القتصاد التدوير. ومن خالل تطوير 

للوفاء  الصناعية  واملنتجات  العمليات 
باملعايري املنصوص عليها يف هذه االتفاقات، 

اليونيدو عىل تطوير منتجات أكرث  تساعد 
بيئيا، مع متديد صالحيتها من  استدامة 

خالل الصيانة. ويؤدي ذلك إىل تحقيق مزيد 
من الكفاءة وخفض االنبعاثات، مع إيجاد 

فرص عمل وضامن االستخدام الطويل األجل 
ومنذ  املستدامة.  واملنتجات  للتكنولوجيات 

عام ١٩٩٢، ما فتئت اليونيدو تدخل تغيريات 
التخلص  لتحقيق هدف  الصناعة  عىل قطاع 

التدريجي من أكرث من ثلث املواد املستنفدة 
لألوزون يف العامل النامي. وقد أمتت أكرث من 
٣٤٠ ١ مرشوعا مبوجب بروتوكول مونرتيال 

من خالل الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ 
العاملية  البيئة  بروتوكول مونرتيال ومرفق 

اليونيدو،  ثنائية. وتنفذ  ومن خالل مساهامت 
يف الوقت الراهن، خطط إدارة التخلص 

الهيدروكلوروفلوروكربونات  من  التدريجي 
يف ٧٠ بلدا. وتستهدف أنشطتها قطاعات 

الهواء والهباء  الرغوية والتربيد وتكييف  املواد 

رشكة إلنتاج الثالجات يف مقاطعة خويب، الصني، حيث يستبدل الكلورو فلورو كربون-١٢ مبربد طبيعي، وهو 
الهيدروكربون (HC)، املعروف تجاريا باسمي R600a (أيسوبيوتان) وR290 (بروبان). ونظرا لقابلية هذين 

الغازين لالشتعال، نفذت اليونيدو برنامجا تدريبيا مخصصا للمشغلني لضامن االستخدام اآلمن والفعال 
الجديدين. للمربدين 
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الجوي واملذيبات والرعاية الصحية، فضال عن 
الوقاية من الحرائق والصناعة الزراعية. ويف 

بالتكنولوجيا  األخذ  يقرتن  املجاالت،  جميع 
واملعدات الجديدة غري الضارة باألوزون 

التكنولوجيا  استخدام  بالتدريب عىل  مقرونا 
والصيانة واإلصالح.  والسالمة 

الرامية  اليونيدو  أنشطة   كام تشجع 
التدريجي من  التخلص  تعزيز  إىل 

فيام  التعاون  الهيدروكلوروفلوروكربونات 
الجنوب. وأتاحت جولة دراسية  بلدان  بني 

إىل الهند قامت بها وحدات األوزون يف 
الدميقراطية  الشعبية  كوريا  جمهورية 
وأخرى إىل الصني قامت بها وحدات 

األوزون يف باكستان فرصة للحصول عىل 
بخصوص  مبارشة  وتجربة  تقنية  معلومات 

بخصوص  وأيضا  البديلة،  التكنولوجيات 
بالتخلص  املتعلقة  واملنهجيات  اإلنفاذ  تدابري 
الهيدروكلوروفلوروكربونات.  من  التدريجي 
الصني  الصناعة يف  الحكومة وقطاع  وقدمت 

التكنولوجيا  نقل  مجال  قيمة يف  خدمات 
التخلص  الرتكيز عىل  مع  اليونيدو،  ألنشطة 

يف  الهيدروكلوروفلوروكربونات  من  التدريجي 
والجزائر. الربازيل  مثل  بلدان 

 التغيير المستدام للعمليات 
والمنتجات

تساعد اليونيدو قطاع الصناعة يف جميع 
أنحاء العامل عىل التخلص التدريجي من 

الهيدروكلوروفلوروكربونات، من خالل تنفيذ 
عدد كبري من املشاريع بالرشاكة مع جهات 

وطنية ودولية. وإضافًة إىل إزالة املواد 
املستنفدة لألوزون، تسعى تلك املشاريع 

إىل تطبيق خيارات تكنولوجية تقلل اآلثار 
املناخية من خالل اعتامد مواد يكون احتامل 

إسهامها يف االحرتار العاملي ضئيال. وفضال 
عن ذلك، متكِّن املشاريع قطاع الصناعة 

من التحول عىل نطاق واسع إىل مزيد من 
بالكفاءة  بالبيئة واملتسمة  الرفيقة  املنتجات 

يف استهالك املوارد، مع تزويد قطاع الخدمات 
الالزمة لصيانتها. باملهارات 

ومن خالل مشاريع متعددة يف جميع أنحاء 
الصيانة عىل  تقنيي  اليونيدو  العامل، تدّرب 

باستخدام  الهواء  تكييف  صيانة وحدات 
يساعد  ولن  بالبيئة.  رفيقة  تكنولوجيات 

هذا التدريب التقنيني يف الحفاظ عىل سبل 
تقنية متغرية فحسب، بل  بيئة  معيشتهم يف 

من شأنه أيضا أن يؤدي إىل تحسن كبري يف 
العمل. وسيكون  مهاراتهم املطلوبة يف سوق 
التقنيون قادرين عىل متديد صالحية معدات 
لوقت طويل،  للعمل  الهواء  التربيد وتكييف 
مع تقليل استهالك املعدات اإلجاميل للطاقة.

الصني، يضع مرشوع متعلق بخطة   ويف 
التدريجي من  التخلص  إلدارة 

تكييف  قطاع  يف  الهيدروكلوروفلوروكربونات 
األخرية عىل تحويل خطوط  اللمسات  الهواء 

٥ ماليني  يزيد عن  بإنتاج سنوي  التجميع، 
مادة  باستخدام  الهواء،  لتكييف  وحدة 

(الربوبني).   R-290 الطبيعية  التربيد 
أعرب عنها عدد من  التي  للرغبة  واستجابًة 

الالتينية  وأمريكا  أفريقيا  يف  البلدان 
املراعية  الجديدة  التكنولوجيا  يف  والكاريبي 

لتكييف  وحدات  اليونيدو  قدمت  للمناخ، 
الهواء تعمل مبادة R-290 إىل العديد من 

التدريب.  ألغراض  البلدان 

ويجري إعداد عدد من مشاريع البيان العميل 
للتكنولوجيا، ومن املقرر أن تقدم للموافقة 

عليها يف مطلع عام ٢٠١٦، ومن بينها 
مرشوع بيان عميل بشأن التخلص التدريجي 

من مركب الكلوروفلوروكربون املهلجن 

ميينا: رشكة إلنتاج ضواغط الثالجات يف مقاطعة خويب، الصني. وتعمل تلك الضواغط بواسطة مربدي الهيدروكربون R600 أو R290. وإىل جانب حاميتهام لطبقة األوزون 
وضآلة احتامل إسهامهام يف االحرتار العاملي للغاية ، فإن النتائج التي يحققها استخدامهام من حيث الكفاءة يف استهالك الطاقة أفضل من نتائج الضواغط السابقة التي 

تعمل بواسطة الكلورو فلورو كربون-١٢ أو غريه من البدائل مثل R134a وR404a.  يسارا: مرشوع إيضاحي لربوتوكول مونرتيال يف جنوب أفريقيا بشأن الفوائد التقنية 
واالقتصادية لحقن املواد الرغوية عن طريق التفريغ يف عزل األلواح الشطائرية املتقطعة.
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٢٢ املستخدم يف قطاع تجميع معدات التربيد. 
وسريكز املرشوع العاملي عىل نظم التربيد يف 

قطاع تجارة التجزئة ويدرس جوانب مثل 
مدى مالءمة التكنولوجيا، وتكاليف التشغيل 
اإلضافية، ومنافع الطاقة واملناخ بهدف وضع 
بتطبيق تكنولوجيا  للتخزين  مفهوم متكامل 

بديلة يكون احتامل إسهامها يف االحرتار 
العاملي ضئيال (وال سيام ثاين أكسيد الكربون) 

وترشيد استهالك الطاقة. 

ويف إطار مرشوع آخر، تقرتح اليونيدو نهجا 
استباقيا يف احتواء مواد التربيد وتخفيض 

الترسب واألخذ ببدائل مراعية للمناخ من 
خالل مشاريع البيان العميل يف أفريقيا 

وغرب آسيا وأمريكا الالتينية والكاريبي. 
وتلقت اليونيدو متويال إلجراء دراستي جدوى 

بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة 
عن اإلنتاج والتوزيع املركزيني لطاقة التربيد 
(مرص) وما يتصل بها من التكنولوجيات غري 

(الكويت). العينية 

ونتيجة للمناقشات الجارية بشأن تعديل 
بروتوكول مونرتيال ليشمل جدوال زمنيا 

للتخلص التدريجي من الهيدرو فلورو كربونات، 

أنشأ الصندوق املتعدد األطراف آلية لتمويل 
الدراسات االستقصائية الُقطرية املتعلقة 

ببدائل املواد املستنفدة لألوزون. ويف غضون 
السنة، تلقت اليونيدو متويال إلجراء دراسات 

استقصائية يف ٢٦ بلدا.

بدائل المواد الخطرة

كان عام ٢٠١٥ هو العام املقرر التخلص فيه 
املستنفدة  امليثيل  بروميد  مادة  من  متاما 

النامية.  بالبلدان  الصناعة  قطاع  لألوزون يف 
بهذا  الوفاء  كينيا من  اليونيدو  وقد مكنت 

الكيني  الوطني  املجلس  مع  بالتعاون  الرشط 
ومن  الزراعية.  واملحاصيل  الحبوب  إلنتاج 

وتقديم  متخصصة  إسداء مشورة  خالل 
استُعيض  والتوعية،  التدريب  وتوفري  معدات 

بالبيئة.  رفيقة  ببدائل  امليثيل  بروميد  عن 
إمتام  اتخذت، قبل  الحكومة قد  وكانت 

الواردات  ملراقبة  تنظيمية  تدابري  املرشوع، 
ورصد  واستخداماته  امليثيل  بروميد  من 

ملتطلبات  االمتثال  وضامن  استهالكه 
مونرتيال.  بروتوكول 

 التحكم في الملوثات من خالل 
اتفاقية استكهولم

ميّكن تقديم املساعدة إىل البلدان يف الوفاء 
مبتطلبات اتفاقية استكهومل للملوثات العضوية 

الثابتة من إقامة اقتصاد للتدوير من خالل 
إنشاء صناعات جديدة ال تطلق ملوثات عضوية 
ثابتة وإنشاء صناعات إعادة التدوير وترصيف 
النفايات بطريقة تقلل إىل أدىن حد من إنتاج 

امللوثات العضوية الثابتة وإطالقها يف قطاع 
الصناعة ككل. 

وتعمل اليونيدو مع قطاع الصناعة من أجل 
الوصول بعمليات اإلنتاج إىل املستوى األمثل 
لتفادي انبعاثات امللوثات العضوية الثابتة، 

وإنشاء مرافق وخطوط إنتاج جديدة باستخدام 
بدائل للملوثات العضوية الثابتة، فضال عن بناء 
مرافق وتشغيلها من أجل التحكم بطريقة آمنة 
يف املواد املحتوية عىل تلك امللوثات. كام يندرج 

الدعم املقدم من اليونيدو لترصيف النفايات 
اإللكرتونية وإقامة صناعات إعادة التدوير 
ضمن هذه األعامل وميول يف إطار برنامج 

امللوثات العضوية الثابتة.

يسارا: أحد املشغلني املحليني من رشكة Koncar Kontaktori Relei d.o.o. الذي اكتسب مهارات إزالة 
التلوث من خالل املرشوع إلزالة امللوثات العضوية الثابتة واملركبات الثنائية الفينيل املتعدد الكلور التي 

ب يف إحدى املرافق التجريبية يف  تنظمها اتفاقية استكهومل.  ميينا: أنشطة تشغيل املرجل الجديد املركَّ
جمهورية الو الدميقراطية الشعبية.



77تقرير اليونيدو السنوي ٢٠١٥

التنفيذ على الصعيد الوطني

ساعدت اليونيدو ٧٤ بلدا يف وضع خطط التنفيذ 
الوطنية لديها واستعراضها وتحديثها يف إطار 
اتفاقية استكهومل للملوثات العضوية الثابتة 
وتنفذ حاليا ٨٢ مرشوعا يف أكرث من ٥٥ بلدا 

بقيمة إجاملية قدرها ١٦١٫٢١ مليون دوالر من 
منح مرفق البيئة العاملية. 

وأدى الدعم الذي تقدمه اليونيدو إىل البلدان 
يف تنفيذ اتفاقية استكهومل إىل التخلص من 

٧٧٥ ١ طنا من امللوثات العضوية الثابتة 
و٣٨٨ ٤٥ ميكروغراما من انبعاثات امللوثات 

العضوية الثابتة غري املقصودة الشديدة 
السمية (الديوكسني والفيوران) مع االحتفاظ 

مبا مجموعه ٥٩٣ ١ طنا من امللوثات العضوية 
الثابتة. ونتج عن عنارص بناء القدرات يف 

املشاريع تدريب ما مجموعه حوايل ٠٠٠ ١٦ 
مشارك، من بينهم نحو ٠٠٠ ٥ امرأة. ويرست 

مشاريع اليونيدو إنشاء ٢٠ مرشوعا تجاريا 
جديدا وحشدت استثامرات إضافية ضخمة. 

ومن خالل مشاريع اليونيدو، ساعدت املنظمة 
البلدان أيضا يف إقرار أو سن أكرث من ٢٥ قانونا 

بيئيا وسياسة بيئية وشجعت األخذ بأفضل 
املامرسات التي اعتمدتها ٦٠ رشكة.

 أفضل الممارسات والتكنولوجيات 
البيئية

جرى التشديد بشكل خاص عىل تعزيز أفضل 
التكنولوجيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية 
يف قطاعات الصناعة ذات األولوية. وعالوة عىل 

ذلك، قدم برنامج اليونيدو دعام قويا للعمل 
عىل إنتاج بدائل للملوثات العضوية الثابتة 

وإقامة صناعات جديدة ال تطلق ملوثات 
عضوية ثابتة وإعادة التدوير.

وباتت إندونيسيا وتايلند وجمهورية الو 
الدميقراطية الشعبية والفلبني وكمبوديا 

ومنغوليا ملمة إملاما تاما مبفاهيم أفضل 
التكنولوجيات املتاحة وأفضل املامرسات البيئية 

يف املرافق واملراجل الصناعية التي تعمل 

بالوقود األحفوري. ويف إطار مرشوع ملساعدتها 
عىل الوفاء بالتزاماتها مبوجب اتفاقية استكهومل 

للملوثات العضوية الثابتة، قدمت اليونيدو 
مبادئ توجيهية بشأن أفضل التكنولوجيات 

املتاحة/أفضل املامرسات البيئية للقطاع الذي 
راعى السامت املحددة للصناعة يف ذلك البلد، 

واملامرسات الشائعة يف املنطقة وما يتصل 
بذلك من اعتبارات اجتامعية-اقتصادية. وقد 
ثبتت فاعلية أنشطة اليونيدو يف مجال أفضل 

التكنولوجيات املتاحة/أفضل املامرسات البيئية 
يف الحد من الديوكسني يف املرافق التجريبية 
للبيان العميل. وأدارت اليونيدو أيضا حلقتي 

عمل للتوعية يف كل بلد، فضال عن دورات عن 
أفضل التكنولوجيات املتاحة/أفضل املامرسات 

البيئية وامللوثات العضوية الثابتة والوصول 
بعمليات املراجل الصناعية إىل املستوى األمثل، 

ودربت ما مجموعه ٧٩٧ خبريا (منهم ٢٥٤ 
امرأة). وقد أُدرج مفهوما أفضل التكنولوجيات 

املتاحة/أفضل املامرسات البيئية يف مناهج 
الجامعات الرشيكة يف جميع البلدان املشاركة. 
ويف إطار مرشوع إقليمي يف الكاريبي يف مجال 
امللوثات العضوية الثابتة، تقدم اليونيدو حاليا 
املساعدة إىل أنتيغوا وبربودا وبربادوس وبليز 

وترينيداد وتوباغو وسانت فنسنت وجزر 
غرينادين وسانت كيتس ونيفس وسانت 

لوسيا وسورينام.

وهناك مرشوع يف أفريقيا يساعد عددا من 
أقل البلدان منوا يف تنفيذ خطط التنفيذ 
الوطنية بها يف إطار االتفاقية. والهدف 

من ذلك هو تهيئة بيئة مواتية من خالل 
تطبيق أفضل التكنولوجيات املتاحة/أفضل 

املامرسات البيئية يف العمليات الصناعية، 
وتحسني ترصيف األنواع املختلفة من النفايات 

الحرضية واملساعدة يف التخلص التدريجي 
من امللوثات العضوية الثابتة يف الزراعة. وقد 

أُحرز تقدم جيد خالل السنة يف املرشوع الذي 
بدأ يف عام ٢٠١١، وتبلغ مدته خمس سنوات. 

وعقدت بوروندي حلقة عمل لعدد بلغ ٤٥ 
مشاركا من عدة مؤسسات منها رشكات خاصة. 
وحرض حلقة عمل ُعقدت يف أوغندا ٣٥ موظفاً 

وموظفة من املؤسسات الحكومية والقطاع 
الخاص. ونُفذت حمالت توعية محددة الهدف 

يف مجال أفضل التكنولوجيات املتاحة/أفضل 
املامرسات البيئية خالل النصف الثاين من 

السنة عىل الصعيد الوطني، فضال عن جولة 
دراسية ملوظفي رشكة كومبولتشا للمنسوجات 

يف إثيوبيا للتعرف عىل كيفية التخلص 
التدريجي من األصباغ الخطرة والقضاء عىل 

املامرسات األخرى التي تعرض البيئة للخطر. 
وحصلت ١٥ رشكة يف جمهورية تنزانيا املتحدة 

وسوازيلند عىل تراخيص تتعلق بالنفايات 
لالستمرار يف اتباع مامرسات مستدامة.

 خفض استخدام الزئبق في إطار 
اتفاقية ميناماتا 

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق هي أول اتفاق 
عاملي يرمي خصيصا إىل مكافحة التلوث الناجم 

عن معدن ثقيل. وتتناول االتفاقية مسائل تتصل 
باستخدام الزئبق وإطالقه، مبا يف ذلك التجارة 
فيه واستخداماته الصناعية واملصادر الرئيسية 
لالنبعاثات الجوية وإلطالقه الزئبق يف البيئة، 

فضال عن تخزين الزئبق ومركباته ألمد طويل 
والتخلص منهام. وشاركت اليونيدو بنشاط 

يف املفاوضات التي أفضت إىل التصديق عىل 
االتفاقية، وهي تواصل مشاركتها الوثيقة بوصفها 

الوكالة املنفذة.

واليونيدو هي املنظمة الرائدة يف الربنامج 
املشرتك بني املنظامت لإلدارة السليمة للمواد 

الكيميائية لتنفيذ أنشطة متكينية يف إطار 
اتفاقية ميناماتا. ومن ضمن تلك األنشطة 

إجراء تقييامت أولية يف إطار االتفاقية ووضع 
خطط عمل وطنية يف مجال استخراج الذهب 

بالوسائل الِحرفية وعىل نطاق صغري. 

التنفيذ على الصعيد الوطني

سيكمل التقييم األويل، الذي سيجرى مبوجب 
اتفاقية ميناماتا يف تشاد خالل السنتني املقبلتني، 
الجهود التي يبذلها ذلك البلد للحد من تعرض 
اإلنسان والبيئة لتأثري الزئبق. والبلدان األخرى 

التي صدقت عىل االتفاقية خالل السنة هي 
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األردن وساموا والكويت. كام أحرزت اليونيدو 
تقدما يف االضطالع باألنشطة التمكينية خالل 
السنة يف جزر القمر وكولومبيا. وعقدت أول 

حلقة عمل دون إقليمية لدعم البلدان يف 
منطقة املحيط الهادئ يف التصديق عىل اتفاقية 
ميناماتا وتنفيذها يف آبيا يف كانون الثاين/يناير، 

وافتتحها رئيس وزراء ساموا. 

وشملت األنشطة التمكينية األخرى التي 
أقرها مرفق البيئة العاملية خالل السنة غابون 

وموزامبيق (خطة عمل وطنية بشأن الزئبق 
يف قطاع استخراج الذهب بالوسائل الِحرفية 
وعىل نطاق صغري)، سان تومي وبرينسيبي 

وكابو فريدي ونيبال (تقييم أويل مبوجب 
اتفاقية ميناماتا)، وتونس (تحسني وسائل 

التحكم يف الزئبق)، فضال عن مشاريع إقليمية 
تشمل السنغال وغينيا ومايل، وبنن وبوركينا 

فاسو وتوغو والنيجر عىل نحو منفصل (تقييم 
أويل مبوجب اتفاقية ميناماتا يف بلدان أفريقيا 
الناطقة بالفرنسية). كام ُعقدت أوىل حلقات 

العمل يف أرمينيا، حيث تلقى املشاركون 

تدريبا عىل وضع قوائم الجرد، وكذلك يف 
الصني وفييت نام ونيجرييا. ويجري حاليا 

اإلعداد التفاق مشرتك بني الوكاالت مع معهد 
األمم املتحدة للتدريب والبحث من أجل 

تنظيم تدريب يف اليمن.

 استخراج الذهب بالوسائل الِحرفية 
وعلى نطاق صغير

سينجز يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٦ مرشوع إقليمي 
يف بوركينا فاسو والسنغال ومايل من أجل 
تحسني اآلثار الصحية والبيئية الستخراج 

الذهب بالوسائل الِحرفية وعىل نطاق صغري 
عن طريق الحد من انبعاثات الزئبق وتعزيز 

اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية. أما يف كوت 
ديفوار، فسينجز مرشوع للحد من مخاطر 

التلوث بالزئبق الناجمة عن استخراج الذهب 
بالوسائل الِحرفية وعىل نطاق صغري بحلول 

الربع الثالث من عام ٢٠١٦، يف حني أن مرشوعا 
مامثال يف مايل عىل وشك اإلنجاز. وتعكف 

اليونيدو أيضا عىل تعزيز تدابري متكاملة رامية 
إىل التقليل إىل أدىن حد ممكن من انبعاثات 

الزئبق الناجمة عن استخراج الذهب بوسائل 
حرفية يف إكوادور وبريو. 

العمليات الصناعية

تتواصل يف الفلبني ومنغوليا مشاريع رامية إىل 
حامية صحة اإلنسان، فضال عن البيئة، عن 

طريق الحد من انبعاثات الزئبق وتعزيز اإلدارة 
السليمة للمواد الكيميائية. أما يف الصني، فقد 

أنجز مرشوع ممول من مرفق البيئة العاملية يف 
عام ٢٠١٥ يهدف إىل خفض انبعاثات الزئبق 
وتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية يف 
عمليات صهر الزنك. وأما يف منطقة أمريكا 

الالتينية والكاريبي، فتنفذ اليونيدو مرشوعا 
يتعلق بنفايات الزئبق يف األرجنتني. وقد 

ُوِضعت مقرتحات ملشاريع جديدة خالل السنة 
لرتكيا ورسي النكا ونيجرييا، وقد وافقت عليها 

حكومات هذه البلدان.

 ميينا: يف كوت ديفوار، سوف ينجز مرشوع للحد من مخاطر التلوث بالزئبق الناجمة عن استخراج الذهب بالوسائل الِحرفية عىل نطاق صغري بحلول الربع الثالث 
من عام ٢٠١٦.  يسارا: استخراج الذهب عىل نطاق صغري يف موزامبيق.

الصورة (يسارا): السيد محمد عبد الله محمد سامل، 
أحد الخرباء املحليني من السودان يدرب موظفني 

نظراء (من إدارة املصائد البحرية) عىل تشغيل 
وصيانة سفن بحرية مستخدمة يف الدراسات 

االستقصائية للموارد البحرية املتجددة. 
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-   إدارة خدمات المنظمة

إننا معجبون بحجم العمل التحوييل واملوجه نحو النتائج القائم [يف املنظمة] وبالجهود الجارية لتحقيق 
املزيد باستخدام موارد أقل. 
 السفرية بينتي أنغيل هانسن، ممثلة الرنويج الدامئة لدى اليونيدو، 
يف الدورة السادسة عرشة للمؤمتر العام لليونيدو

نرحب مببادرة الشفافية يف اليونيدو وإطالق منصة البيانات املفتوحة خالل هذه الدورة للمؤمتر العام. وقد 
شاركت األرجنتني يف املجموعة التي ساهمت يف إعداد هذه األداة التي لن تقترص فوائدها عىل الحكومات 

وقدرتها عىل معرفة حالة تنفيذ كل مرشوع من املشاريع عىل وجه الدقة فحسب، وإمنا ستمتد لتشمل 
املجتمع املدين وقدرته عىل الحصول عىل بيانات محدثة عن العمل املهم الذي تقوم به هذه املنظمة. 

 السفري رافائيل ماريانو غرويس، ممثل األرجنتني الدائم لدى اليونيدو، 
يف الدورة السادسة عرشة للمؤمتر العام لليونيدو

يسعدين للغاية أيضا أن أسمع عن مشاركة اليونيدو يف زيادة الشفافية وإتاحة 
الوصول إىل البيانات من خالل منصة البيانات املفتوحة مبا يف ذلك الربامج 
واملشاريع الجارية يف أنحاء العامل.
 فريناندو فروتوسو دي ميلو، املدير العام للمديرية العامة للتعاون 
والتنمية باملفوضية األوروبية
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يستعرض هذا الفصل وصفاً موجزاً لخدمات 
الدعم التي تقدمها اليونيدو والتي لوالها 
ما كان من املمكن إمتام العمل املبني يف 

الفصول األربعة السابقة. وعىل الرغم مام سبق 
ومراعاًة العتبارات التكلفة والرغبة يف إفساح 

أكرب مساحة ممكنة يف هذا التقرير لعرض 
األنشطة الفنية للمنظمة، عمدنا يف هذا التقرير 
إىل تناول األنشطة اإلدارية مبزيد من االختصار 

مقارنًة مبا سبق. 

التمويل

يف عام ٢٠١٥، وصل حجم تنفيذ مشاريع 
التعاون التقني إىل ١٧٤٫٧ مليون دوالر. ويشهد 
هذا االرتفاع عىل فاعلية جهود املنظمة الرامية 
لتحقيق مكاسب إضافية عىل صعيد الكفاءة يف 

ظل انخفاض املساهامت يف ميزانيتها العادية.

وشهد متويل الخدمات التي تقدمها املنظمة 
زيادة للسنة الرابعة عىل التوايل حتى وصل 
صايف املبلغ املعتمد لتمويل أنشطة التعاون 

التقني إىل ٢٠٥ ماليني دوالر (األرقام ال تشمل 
تكاليف الدعم ما مل يذكر خالف ذلك) يف 

عام ٢٠١٥ وما بعده. ويعترب هذا املبلغ ثاين 
أكرب مبلغ يف تاريخ املنظمة بزيادة قدرها 

٧٫٢ يف املائة عن مستوى التربعات التي 
خصصت يف عام ٢٠١٤ الذي كان مرتفعا أصال.

ومن الناحية الجغرافية، خصصت حصيلة 
التربعات يف املقام األول للمشاريع والربامج 
املنفذة يف أفريقيا بصايف مبلغ ٦٦٫٩ مليون 

دوالر، تلتها آسيا واملحيط الهادئ مببلغ 
٤٩٫٦ مليون دوالر، والدول العربية مببلغ 

٢٨٫٣ مليون دوالر، واألنشطة العاملية 

واألقاليمية مببلغ ٢٧٫١ مليون دوالر، وأوروبا 
ووسط آسيا مببلغ ١٩ مليون دوالر، ثم أمريكا 
الالتينية والكاريبي مببلغ ١٤٫٢ مليون دوالر. 

أما من الناحية املواضيعية، فقد استمر االتجاه 
العام الذي شهدته السنوات األخرية حيث بلغ 

صايف املساهامت التي خصصتها الجهات املانحة 
ملشاريع البيئة والطاقة ١٢١٫٥ مليون دوالر، 

تلتها املساهامت يف ميدان الحد من الفقر من 
خالل األنشطة اإلنتاجية مببلغ ٥٦٫٣ مليون 

دوالر، وجاءت املشاريع يف مجال بناء القدرات 
التجارية يف املركز الثالث مببلغ ٢٠٫٦ مليون 
دوالر، ثم تدخالت اليونيدو الجامعة بواقع 

٦٫٤ ماليني دوالر.

وظل مرفق البيئة العاملية والصندوق املتعدد 
األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال عىل رأس 
املساهمني يف مجال البيئة والطاقة، وبفضل 

مساهامت األول، تحققت زيادة صافية 
يف ميزانيات املشاريع قدرها ٧٥٫٢ مليون 

دوالر، وهو مبلغ قيايس غري مسبوق، وبلغت 
مساهامت الثاين ٣١٫٩ مليون دوالر.

وعىل صعيد التمويل املقدم من الحكومات 
واملؤسسات، ظل حجم التمويل تقريباً عىل 

نفس املستوى املرتفع الذي حققه يف عام ٢٠١٤ 
حيث بلغ ٩٢٫٤ مليون دوالر، وساهمت فيه 
١٣ جهة مانحة مببلغ يزيد عن املليون دوالر 

لكل منها. واحتفظ االتحاد األورويب مرة أخرى 
مبوقع الصدارة بني املساهمني بزيادة صافية يف 

ميزانيات املشاريع قدرها ٣١٫٢ مليون دوالر 
وجهت يف األساس لدعم مشاريع التعاون 

التقني الواسعة النطاق يف البلدان األفريقية 
الواقعة جنوب الصحراء الكربى وبلدان منطقة 

البحر املتوسط. 

زادت التربعات املقدمة من أجل الخدمات التي توفرها اليونيدو للسنة الرابعة عىل التوايل.



تقرير اليونيدو السنوي ٢٠١٥ 82

ومن بني كبار املساهمني اآلخرين الذين 
تجاوز صايف مساهامتهم املعتمدة املليون 

دوالر جاءت سويرسا مببلغ ١١٫٨ مليون دوالر، 
واليابان مببلغ ٦٫٩ ماليني دوالر تلتهام الصني 

مببلغ ٤٫٩ ماليني دوالر، والرنويج والسويد 
مببلغ ٣٫٤ ماليني دوالر لكل منهام، وإيطاليا 

مببلغ ٣٫٢ ماليني دوالر، واالتحاد الرويس مببلغ 
٢٫٧ مليون دوالر، ونيجرييا مببلغ ٢٫٥ مليون 

دوالر وجمهورية كوريا مببلغ ٢٫٣ مليون دوالر، 
وكندا مببلغ ٢٫٢ مليون دوالر، ومرص مببلغ 
١٫٦ مليون دوالر، وأملانيا مببلغ ١٫١ مليون 

دوالر. (ويُفصل التذييل باء التوزيع املواضيعي 
والجغرايف للمساهامت املعتمدة املقدمة 

من الحكومات ومن االتحاد األورويب حسب 
املنطقة واألولوية املواضيعية.)

وبلغت األموال املتاحة لتنفيذ املشاريع يف 
املستقبل ٤٧٥٫٨ مليون دوالر، ووصل مستوى 
املدفوعات اآلجلة يف إطار االتفاقات املوقعة 

بعد إضافة أموال الجهات املانحة املتاحة 
إىل ١٧٣٫٨ مليون دوالر، مام ميثل انخفاضاً 

بنسبة ٥ يف املائة مقارنًة بعام ٢٠١٤. ورغم 
أن من املفرتض أن يسمح هذا التمويل 

لليونيدو بالحفاظ تقريبا عىل نفس مستوى 
تقديم الخدمات يف عام ٢٠١٦، فإنه يستدعي 

من الجهات املعنية باليونيدو تعزيز دعمها 
للقدرات األساسية للمنظمة بغية تحقيق 

الطموحات والطلبات املتزايدة لجمهور 
املستفيدين من عملها يف سياق خطة التنمية 

املستدامة لعام ٢٠٣٠.

مرفق البيئة العالمية

شهدت األعوام املاضية توطداً كبرياً يف الرشاكة 
بني اليونيدو ومرفق البيئة العاملية حيث 

شكلت املشاريع التي ميولها املرفق يف عام 
٢٠١٥ حوايل ٣٠ يف املائة من إجاميل أعامل 

التعاون التقني للمنظمة. وللمزيد من 
التفاصيل راجع الفصل ٤.

وتربط املشاريع املنفذة يف هذا السياق بني 
مهمة املنظمة املتمثلة يف تحقيق التنمية 

الصناعية املستدامة والشاملة للجميع من جهة، 

ومن جهة أخرى بعض ميادين العمل املحددة 
التي يركز عليها مرفق البيئة العاملية، ومنها 

التخفيف من آثار تغري املناخ واملواد الكيميائية 
واملخلفات واملياه الدولية. فمنذ عام ٢٠١٤، 

تشارك اليونيدو أيضا يف إقامة مشاريع ترتبط 
بالتكيف مع تغري املناخ. وشهد عام ٢٠١٥ 

وضع مرشوعني أوليني بهذا الشأن يف أوغندا 
وباكستان من املتوقع البدء يف تنفيذهام يف 

مطلع عام ٢٠١٦.

ونتيجة للمشاورات التي جرت بني املدير العام 
والرئيس التنفيذي ملرفق البيئة العاملية خالل 

العام قيد االستعراض، أبرم اتفاق للتعاون 
بخصوص التدخالت الرئيسة للمرفق يف إطار 

دورة التجديد السادسة ملوارده، أي برنامج 
النهج املتكامل بشأن املدن املستدامة وبشأن 

األمن الغذايئ.

وأكد مجلس املرفق، يف اجتامعه املعقود 
يف شهر أيار/مايو، التزام املنظمة الكامل 

باملعايري االئتامنية الحالية للمرفق وسياساته 
بشأن الحامية البيئية واالجتامعية واملساواة 
بني الجنسني املعمول بها يف الوقت الراهن. 

ويدعم هذا االلتزام سعي اليونيدو للتعجيل 
باعتامدها لدى الصندوق األخرض للمناخ 

كرشيك رئييس محتمل، وهو األمر الذي يُنتظر 
منه أن يؤدي إىل التعاون يف وضع برامج 

واسعة النطاق للتخفيف من آثار تغري املناخ 
والتكيف معه.

بروتوكول مونتريال

وصل صايف الزيادة يف ميزانيات املشاريع 
املمولة من الصندوق املتعدد األطراف إىل 

٣١٫٩ مليون دوالر بزيادة أكرث من ١٠ يف املائة 
مقارنًة بعام ٢٠١٤. وبناء عىل طلب اللجنة 
التنفيذية للصندوق وباالتفاق مع البلدان 

املعنية، واصلت اليونيدو وضع مقرتحات إلقامة 
مشاريع تركز عىل استحداث تكنولوجيات 
جديدة صديقة للبيئة وطبقة األوزون عىل 

السواء وأكرث كفاءة يف استخدام الطاقة. ويجري 
تنفيذ مشاريع بيانية الختبار تقنيات مناسبة 

يف هذا الشأن تستخدم غازات التربيد الطبيعية 

بهدف تنفيذ مشاريع مشابهة عىل نطاق أكرب 
يف املستقبل (انظر أيضاً الفصل ٤).

التمويل المقدم من الصناديق االستئمانية 
المتعددة الشركاء

مقارنة بعام ٢٠١٤، شهد هذا العام ارتفاعاً 
طفيفاً يف التمويل املقدم من الصناديق 

االستئامنية املتعددة الرشكاء من أجل خدمات 
التعاون التقني التي توفرها املنظمة ليصل إىل 
٣٫٤ ماليني دوالر. وتعود هذه الزيادة باألساس 

إىل ارتفاع املساهامت املقدمة من صندوق 
األمم املتحدة لبناء السالم إىل ١٫٤ مليون 

دوالر بينام احتفظت مساهامت برامج توحيد 
األداء والصناديق االستئامنية املتعددة الرشكاء 
مبستوى مامثل ملا كانت عليه حتى عام ٢٠١٤ 
حيث بلغ صايف االعتامدات ١٫٩ مليون دوالر، 

وهو ما يربز األهمية املحدودة ملصدري 
التمويل األخريين يف حافظة مشاريع اليونيدو.

الصناديق االستئمانية التي تديرها 
اليونيدو

عمل املدير العام عىل الرتويج لتقديم 
تربعات مخصصة برشوط ميرسة عن طريق 
تأسيس الصندوق االستئامين للرشاكة الذي 
يتوقع أن يسهم يف تطوير برامج الرشاكة 

القطرية وتنسيقها وإطالقها وكذلك تنظيم 
أنشطة املنتدى العاملي املخصصة لتشجيع 
مبادرات الرشاكة التي تستهدف يف املقام 

األول الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات 
التمويل اإلمنايئ سعيا إىل تشجيع التنمية 

الصناعية املستدامة والشاملة للجميع بطرائق 
عملية املنحى. وقد تلقت املنظمة بالفعل 
مساهامت من الصني تبلغ ٤ ماليني دوالر، 
شاملة لتكاليف الدعم يف عام ٢٠١٥، ومن 

االتحاد الرويس ٧٠٩ ٢٤٦ يورو، ومن إيطاليا 
٩٩٤ ١٥١ يورو. كام تلقت املنظمة مساهامت 

من حكومة املكسيك لصالح صندوق أمريكا 
الالتينية والكاريبي. 
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وتواصل اليونيدو سعيها الحثيث إىل التشجيع 
عىل تقديم املزيد من املساهامت لصالح 

صناديقها االستئامنية إلمداد املنظمة مبوارد 
مرنة االستخدام مبا يلزم لتلبية طلبات الدول 

األعضاء برسعة وفاعلية.

اعتماد البرامج ورصدها

تسلم املجلس التنفيذي خالل العام ١١٨ برنامجاً 
ومرشوعاً اعتمد من بينها ١١٦ برنامجاً ومرشوعاً 

ل البت يف واحد منها لحني إعادة تقدميه،  وأجَّ
وبلغ معدل االعتامد اإلجاميل ٩٨ يف املائة، وهو 
يفوق املعدالت املسجلة يف أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٣ 

و٢٠١٢ التي بلغت ٩٥ يف املائة و٨٨ يف املائة 
و٩١ يف املائة عىل التوايل، ويزيد بكثري عىل 

معديل عامي ٢٠١١ و٢٠١٠، وهام ٧٩ يف املائة 
و٧٥ يف املائة عىل التوايل. ويرجع الفضل يف هذا 

االرتفاع امللموس يف معدالت االعتامد مقارنًة 
بالسنوات السابقة إىل استحداث قامئة مرجعية 

بشأن قواعد االمتثال الصارم عىل نطاق 
املنظمة لضامن حسن جودة املشاريع. 
واستأثرت املشاريع املعتزم تنفيذها يف 

أفريقيا بنسبة ٣٣ يف املائة من إجاميل عدد 
املشاريع املقدمة خالل العام، بينام كان 

نصيب منطقة آسيا واملحيط الهادئ ١٩ يف 
املائة وحصلت أوروبا وآسيا الوسطى عىل 

٨ يف املائة، والدول العربية عىل ١٤ يف املائة، 
وأمريكا الالتينية والكاريبي عىل ٨ يف املائة. 

وبلغت نسبة الربامج واملشاريع العاملية 
واألقاليمية ١٨ يف املائة من إجاميل املشاريع 
املقدمة. ويُظهر تصنيف الربامج واملشاريع 

حسب املجاالت املواضيعية أن برامج 
ومشاريع البيئة والطاقة مثلت ٣٨ يف املائة 

من إجاميل املشاريع املقدمة بينام مثلت 
أنشطة الحد من الفقر ٣٣ املائة، ومشاريع 
بناء القدرات التجارية ١٠ يف املائة والربامج 

واملشاريع الجامعة ١٩ يف املائة.

التقييم

يف كانون األول/ديسمرب ٢١٠٤، اعتمدت 
الجمعية العامة قراراً تاريخيٍّا بخصوص 

بناء القدرات لتقييم األنشطة اإلمنائية عىل 
املستوى القطري، وأعلنت أن سنة ٢٠١٥ هي 

السنة الدولية للتقييم. واحتفاالً بهذه املناسبة، 
عقدت اليونيدو، بالتعاون مع املنظامت األخرى 

التي تتخذ من فيينا مقراً لها وبرنامج التعاون 
اإلمنايئ النمساوي، اجتامعاً لفريق رفيع املستوى 

يف نيسان/أبريل ملناقشة استخدام التقييم 
يف صنع السياسات القامئة عىل األدلة. وعقد 

االجتامع تحت عنوان «املساءلة والتعلم - 
الحاجة إىل النتائج والتأثري».

وشاركت اليونيدو، باعتبارها عضواً يف فريق 
األمم املتحدة املعني بالتقييم، يف االجتامع 

السنوي للفريق، وكذلك يف الحلقة الدراسية 
التي عقدها الفريق لتبادل مامرسات التقييم 

يف نيويورك يف شهر آذار/مارس، وتناولت 
الحلقة موضوعات مثل دمج املساواة بني 

الجنسني وحقوق اإلنسان يف عمليات التقييم 
واألساليب املشرتكة لتقييم األثر وتصميم 

وإدارة عمليات التقييم املواضيعية وتنمية 
قدرات التقييم الوطنية.

وخالل هذا العام، أجرت اليونيدو تقييامت 
قطرية يف إندونيسيا وتايلند وتونس، وقادت 

عمليات تقييم مواضيعية ألنشطة املنظمة 
يف مجال تنمية املشاريع وخلق فرص العمل 

للسكان، مبا يشمل املرأة والشباب، كام 
تناولت هذه التقييامت مشاريع بروتوكول 

مونرتيال مع الرتكيز عىل بلدان أمريكا الالتينية 
والكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى. وأجرت 

املنظمة عمليات تقييم نهائية مستقلة 
للمشاريع التي ميولها مرفق البيئة العاملية 
مت رضوبا من الدعم وأنشطة ضامن  وقدَّ
الجودة لعمليات تقييم املشاريع والربامج 
القامئة بذاتها وكذلك لعمليات استعراض 
منتصف املدة املستقلة ملشاريع املرفق. 

وُعقدت حلقة عمل يف كولومبيا ملدة أربعة 
أيام لبلدان أمريكا الالتينية والكاريبي يف 

إطار جهود اليونيدو الرامية إىل تعزيز قدرات 
التقييم لدى الوزارات املتناظرة.

وبعد اعتامد أهداف التنمية املستدامة، من 
املنتظر أن تُجري املنظمة، من خالل مهمة 



التقييم املستقل، عمليات تقييم مواضيعية 
اسرتاتيجية وعمليات تقييم للمشاريع والربامج 

املتعلقة بتنفيذ الهدف ٩ وأهداف التنمية 
املستدامة املتعلقة بالصناعة عن طريق تحديد 
الجوانب املجدية وغري املجدية يف هذا السياق 
وتجميع النتائج والدروس املستفادة يف التنفيذ 

من واقع حافظة مشاريع املنظمة، وذلك 
تيسريا الستمرار التعلم واملساءلة والتفوق عىل 

صعيد املنظمة.

الموظفون

انخرطت اليونيدو عن كثب يف موضوعني 
عىل مستوى النظام املوحد خالل العام وهام: 
االستعراض الشامل الذي أجرته لجنة الخدمة 

املدنية الدولية ملجموعة عنارص أجور املوظفني 
يف الفئتني الفنية والعليا، ورفع السن اإللزامية 
النتهاء خدمة املوظفني العاملني إىل ٦٥ سنة. 

ووقع االختيار عىل املنظمة للمشاركة يف تنفيذ 
مرشوع تجريبي لشبكة موارد برشية بشأن 

الخدمات واملعايري املوحدة/املشرتكة يف تعيني 
واختيار املوظفني املحليني يف البلدان التي يتم 

فيها التنفيذ التجريبي ملبادرة توحيد األداء. كام 
شاركت املنظمة يف مراجعة عىل مستوى النظام 
املوحد ملعايري العمل الدنيا الحالية ألمان أماكن 

اإلقامة وكذلك معايري األمن املتعلقة بسفر 
ا. املوظفني جوٍّ

وعىل املستوى التنظيمي، راجعت املنظمة 
نتائج املرحلة األوىل الستعراض إطار إدارة 
املوارد البرشية لديها ووضعت عدداً من 

التدابري الجديدة لدعم تطوير املوظفني مهنيا 
وتنمية قدراتهم وتسهيل التخطيط للتعاقب 

الوظيفي داخل املنظمة. وجرت املرحلة الثانية 
من االستعراض يف منتصف العام مبشاركة 
املوظفني الذين رشحتهم اإلدارة ومجلس 

املوظفني. وكان من بني املواضيع املدروسة 
السياسات والنظم مبا فيها نظام تصنيف 

الوظائف وإطار الكفاءات ونظام إلدارة أداء 
املوظفني يهدف، يف جملة أشياء أخرى، إىل 
تحديد مصادر التعقيب، وسياسة التناوب، 

والحفاظ عىل املعارف املؤسسية والفنية ونظم 
جوائز االستحقاق/الرتقيات.

ومن املبادرات الجديدة التي ظهرت خالل 
العام مبادرة استطالع آراء املوظفني حول 

خدمات دعم الربامج، حيث ورد ٤٢٠ ردا يف 
املجموع من موظفي املقر واملكاتب امليدانية 

ومكاتب اليونيدو يف بروكسل وجينيف 
ونيويورك، وهو ما ميثل حوايل نصف عدد 

املوظفني. ونتيجة لذلك، وقفت املنظمة عىل 
مقرتحات تحسني الخدمات ووضعتها موضع 
التنفيذ يف املجاالت التالية: ضامن وجود نهج 

موحد ومتامسك؛ وتحسني زمن االستجابة 
وزمن اتخاذ القرار؛ وتعزيز مراعاة احتياجات 
العمالء والتدريب والتواصل؛ وتعزيز مستوى 

االتساق يف تفسري األنظمة والقواعد. كام 
استحدثت املنظمة يف إطار تجريبي ملفات 
إلكرتونية للوضع الرسمي. وتضم املبادرات 
الجديدة التي من املنتظر تنفيذها يف عام 

٢٠١٦ وضع نهج جديد للتدريب التمهيدي 
وتوجيه املوظفني باإلضافة إىل برنامج منقح 

لتنمية قدرات املوظفني.

ومن بني املواضيع األخرى التي شملتها 
املناقشات خالل العام سياسة السفر يف 

اليونيدو ووضع سياسة ملكافحة التحرش 
والتمييز، يف حني أدت قيود التوظيف إىل 

عدم اكتامل استعراض نظام العدالة الرسمي 
الداخيل. وأعاق تجميد التوظيف املعمول 

به خالل هذا العام تنفيذ املقرتحات الخاصة 
بتدابري البحث عن الكفاءات الستقطاب 

املوارد البرشية املؤهلة. وفيام يتعلق بالخرباء 
الخارجيني، قطعت املنظمة أشواطاً يف سبيل 

توسيع دائرة الكفاءات املوجودة لديها 
باالستعانة برشكة توظيف خارجية.

أمن الموظفين

شهدت السنة قيد االستعراض زيادة يف مناطق 
النزاع وتصاعداً يف اإلرهاب العاملي وهو 

ما ميثل تحديات أمنية غري مسبوقة ألنشطة 
اليونيدو وعملياتها التي تجري يف الغالب يف 
مناطق شديدة الخطر. وأدى ظهور فريوس 

اإليبوال يف غرب أفريقيا إىل اتخاذ تدابري أمنية 
استثنائية للسفر والفعاليات املنظمة يف هذه 

املنطقة واستمرار العمل بها ملدة طويلة. 

ورغم ذلك، متكنت املنظمة من ضامن أمن 
وسالمة موظفيها وخربائها سواء املنتدبني 

منهم أم املوفدين يف بعثات إىل البلدان التي 
تواجه مجموعة متنوعة من األزمات واألوضاع 
الطارئة. وقد استُحدثت سياسات أمنية جديدة 

للسفر الرسمي وخصوصاً السفر الجوي، كام 
ُوضعت إرشادات إلدارة األزمات من أجل ضامن 

السالمة واألمن يف مركز فيينا الدويل. وتلقى 
املوظفون تدريباً بشأن مخاطر اإلصابة بفريوس 
اإليبوال والوقاية منها باإلضافة إىل تدريب أمني 
عام، وهو ما مكَّن املنظمة من مواصلة مشاريع 

التعاون التقني وبرامجه يف البلدان التي 
تسود فيها أوضاع أمنية خطرية. وعىل مستوى 

املنظومة ككل، شاركت اليونيدو بفاعلية يف 
وضع وتنفيذ سياسات أمنية جديدة املنشورة يف 

نظام األمم املتحدة إلدارة األمن.

خدمات دعم األعمال

يُدار نظام تخطيط املوارد املؤسسية املتكامل 
لدى اليونيدو من خالل وحدة خاصة لدعم 

األعامل والنظم. وخالل هذا العام طرأت 
عىل هذا النظام تحسينات لزيادة الكفاءة 
والفعالية يف تشغيله، منها التطوير الكبري 

لجميع مكوناته إىل أحدث نسخة منه للتمكني 
من تبسيط العمليات أكرث للمستخدمني 

وزيادة إمكانية الدخول إىل النظام واستخدام 
الخواص والوظائف الجديدة. ويف خطوة لخفض 
التكلفة اإلجاملية للملكية ورفع مستوى جودة 

الخدمات ونطاقها، استعانت املنظمة بجهات 
خارجية لتقديم خدمات معينة من خدمات 
نظام تخطيط املوارد املؤسسية يف بداية هذا 
العام. وأدت تحسينات العمليات والنظم إىل 

تسهيل إدارة الحوافظ واملشاريع، واملشرتيات، 
وإدارة املوارد املالية والبرشية، والسفر، وإدارة 
املعارف والتعاون املعريف. وكانت املنظمة من 
أوائل املتبّنني للوصلة البينية املالية الجديدة 

للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي 
األمم املتحدة حيث تسمح هذه الوصلة مبيكنة 

إصدار التقارير ونقل البيانات.

وشهد شهر أيار/مايو إطالق مبادرة عىل نطاق 
املنظمة تهدف إىل زيادة الشفافية يف أنشطتها. 
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وتشمل املبادرة منصات جديدة إلصدار التقارير 
والرصد تستهدف جميع املعنيني وخصوصاً 

الدول األعضاء والجهات املانحة والرشكاء يف 
التنمية الصناعية املستدامة والشاملة للجميع 

وعامة الجمهور. وتضم الشبكة الخارجية للدول 
األعضاء عدداً من الخواص الجديدة مثل لوحة 
املتابعة العامة التي تتناول املجاالت األساسية 

ألنشطة اليونيدو. وتعرض منصة البيانات 
 املفتوحة الجديدة املتوفرة عىل الرابط التايل:
https://open.unido.org، خريطة تفاعلية 

للعامل تحتوي عىل معلومات تفصيلية حول 
الربامج واملشاريع الجارية، مبا يف ذلك بيانات 

التنفيذ، ومحصالت املشاريع ونواتجها وأطرها 
الزمنية، ومديرو املشاريع وبيانات املساواة 

بني الجنسني، مجمعة حسب املناطق والدول. 
وتُستكمل هذه البيانات بوثائق املشاريع 

ومواد أخرى ذات صلة وكذلك بيانات 
إحصائية عن البلد والجهة املانحة. ومن 

املنتظر أن يشهد عام ٢٠١٦ مزيدا من االتساع 
يف نطاق املعلومات املتوفرة، وتعتزم املنظمة 

االنضامم إىل املبادرة الدولية للشفافية يف 
املعونة، وهي مبادرة نالت اعرتافاً دوليٍّا.

ومتثل منصة عمليات التنمية الصناعية 
املستدامة والشاملة للجميع بوابة دينامية 

للرتويج لوالية املنظمة، وهي تركز بصفة خاصة 
عىل نهج تعزيز الرشاكات. ومن املنتظر أن 

تساعد عىل حشد املوارد وتنسيقها من أجل 
تنفيذ التنمية الصناعية املستدامة والشاملة 

للجميع وتشجيع فرص استثامرية محددة 
وتسهيل التوفيق بني مختلف الجهات املعنية. 

ومتّكن الرشاكة الجديدة مع القطاع الخاص 
ممثالً يف رشكة «ساب» من تيسري التعاون الوثيق 

والتشاور حول األمور ذات االهتامم املشرتك.

وُعني رئيس وحدة دعم األعامل والنظم نائباً 
لرئيس املجموعة ذات املصلحة الخاصة بشأن 
تخطيط املوارد املؤسسية التي تشكلت حديثاً 

عىل نطاق منظومة األمم املتحدة، و تضم 
مؤسسات دولية تقوم بتشغيل مجموعة متنوعة 
من نظم تخطيط املوارد املؤسسية، وهو ما مُيكِّن 

اليونيدو من أداء دور ريادي يف عملية التواصل 
عىل نطاق األمم املتحدة مع رشكة «ساب» بشأن 

مواضيع اسرتاتيجية وتشغيلية. 

الخدمات القانونية

كان تعزيز التنسيق يف املسائل القانونية والدعم 
املشرتك بني الوكاالت داخل منظومة األمم 

املتحدة هو هدف االجتامع الذي استضافته 
اليونيدو عىل مدار يومني يف فيينا يف شهر أيار/

مايو. وانعقد االجتامع بحضور املستشارين 
القانونيني ملا يزيد عىل ٢٠ وكالة متخصصة 

ومنظمة معنية بقيادة وكيل األمني العام للشؤون 
القانونية واملستشار القانوين لألمم املتحدة، 
وتناول مواضيع مثل االمتيازات والحصانات، 

واالتفاقات مع الجهات املانحة وحامية امللكية 
الفكرية من طرف املنظامت الدولية. ويضمن 

مكتب الشؤون القانونية لليونيدو توافق جميع 
أنشطتها وبرامجها مع الجوانب الخارجية 

والداخلية لإلطار القانوين للمنظمة، كام يضمن 
اإلدارة السليمة لشؤون املنظمة عن طريق 

تعزيز سيادة القانون سواء داخل املنظمة أم يف 
عالقاتها مع الحكومات واملنظامت واملنشآت 
واألفراد، باإلضافة إىل حامية مواقف املنظمة 

وحقوقها ومصالحها القانونية والدفاع عنها.

 الدعوة إلى المناصرة 
والتوعية

ركزت املنظمة يف أنشطتها للتواصل والدعوة 
إىل املنارصة عىل دعم وتعزيز مناقشات 

خطة التنمية ملا بعد عام ٢٠١٥ وذلك يف 
إطار التحضري ملؤمتر قمة األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة، ثم ركزت عىل الرتويج 
لخطة عام ٢٠٣٠ وألهداف التنمية املستدامة 

السبعة عرش املعتمدة. وقد ساعدت مجموعة 
من الفعاليات العاملية وأنشطة املنتديات 

العاملية يف معرض هذا العام يف نرش الرسائل 
األساسية والرتويج عىل نطاق واسع ألنشطة 

املنظمة مبا يف ذلك النهج الذي تتبناه يف 
برنامج الرشاكة القطرية.

وعينت املنظمة يف إطار برنامج سفراء النوايا 
الحسنة عدداً من الشخصيات العامة وقادة 

قطاع األعامل ورجال الصناعة من مناطق 
مختلفة يف العامل بغرض تعزيز سمعة املنظمة 

وتحسني صورتها وتواصلها مع الحكومات 
والقطاع الخاص يف أنحاء العامل. واستفادت 
املنظمة من أنشطة التوعية التي قامت بها 

الصينية هاي هيلني، الرئيسة التنفيذية ملبادرة 
«ُصنع يف أفريقيا» ومستشارة الحكومات 
اإلثيوبية والرواندية والسنغالية يف مجال 
تشجيع االستثامر والتصنيع. وُعينت جني 

فانجني سولهايم، الرئيسة التنفيذية لرشكة 
جانوسفابريكان إيه إس الرنويجية لصناعة 

املالبس سفرية اليونيدو للنوايا الحسنة يف مجال 
التصنيع، كام يشغل السيد مارك فان مونتاجو 
من معهد فالمز البلجييك للتكنولوجيا الحيوية 
منصب سفري النوايا الحسنة لألعامل التجارية 
الزراعية؛ ويشارك ماركوس بونتيس، وهو رائد 

فضاء برازييل، يف أنشطة الدعوة إىل منارصة 
الصناعة املستدامة يف بالده.

وبغية إثارة اهتامم الجمهور مبواضيع التنمية 
الصناعية يف العامل، صدرت ثالثة أعداد من 

مجلة Making It وحرض عدد كبري من الفرق 
الزائرة املكونة من الطلبة الجامعيني من جميع 

أنحاء العامل محارضات وعروضاً إيضاحية عن 
والية املنظمة وأنشطتها. 

وقد عززت اليونيدو كثريا من حضورها عىل 
مواقع التواصل االجتامعي، حيث وصل عدد 
متابعيها عىل تويرت إىل ٠٠٠ ٤٨ متابع بينام 

زار صفحات الفيسبوك التابعة لها ما يزيد عن 
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٠٠٠ ١٠ زائر أسبوعيا. وحققت مقاطع الفيديو 
املنتجة واملنشورة عىل اليوتيوب ما يزيد عن 
٠٠٠ ٢٥٠ مشاهدة، كام ساهمت التفاعالت 

عىل موقع «لينكد إن» يف إقامة شبكة من 
املهنيني تضم ٠٠٠ ٢٥ فرد بينام يحتوي أرشيف 
الصور اإللكرتوين فليكر حاليا عىل ما يزيد عن 
٠٠٠ ٣ صورة تعكس أنشطة املنتديات العاملية 

لليونيدو وعملها يف امليدان. إضافة إىل ذلك 
عملت املنظمة عىل تطوير وتحديث موقعها 
الشبيك املفتوح للجمهور، وهو أداة إعالمية 

جامهريية رئيسية تجتذب ما يصل إىل مليون 
زائر سنويٍّا.

خدمات الدعم

إدارة المباني

تتحمل املنظمة مسؤولية إدارة مجمع مباين 
مركز فيينا الدويل وصيانته نيابة عن املنظامت 
الدولية األخرى الكائنة يف املركز والتي تتشارك 

يف هذا املجمع، وتخصص لهذا العمل فريقاً 
يضم ١١١ فرداً من املتخصصني وموظفي 

الدعم املؤهلني يف مجاالت الهندسة املدنية 
والكهربائية وهندسة التكييف والهندسة 
اإللكرتونية. وتبلغ ميزانية فرتات السنتني 

لدائرة إدارة املباين التي تشرتك املنظامت يف 
ل تكلفتها حوايل ٤٢ مليون يورو، بينام  تحمُّ

تبلغ امليزانية السنوية لتنفيذ مشاريع عمليات 

اإلصالح واالستبدال الرئيسية ٣٫٥ ماليني يورو. 
ذ ميزانية إضافية لكل سنتني تبلغ حوايل  كام تنفَّ

١٠ ماليني يورو للمشاريع الخاصة ملختلف 
املنظامت الكائنة يف املركز.

وخالل العام، استحدثت دائرة إدارة املباين 
الطارئة يتفوق من  باملشاكل  لإلشعار  نظاماً 

لتنفيذ  القديم  النظام  الكفاءة عىل  حيث 
التي تنجزها سنويا  طلبات حل املشاكل 
والبالغ عددها ٠٠٠ ٢٥ طلب. وتضمنت 
التدابري املتخذة لتحقيق انخفاض كبري يف 

الوصول  االتصاالت وتحسني مستوى  تكاليف 
إىل شبكة اإلنرتنت تركيب نظام مستقل 

الفواتري يف  لتشغيل لوحة املفاتيح وإعداد 
العاملي عن  للتواصل  املنظمة، ونظام جديد 
طريق بروتوكول اإلنرتنت، وتحسني االتصال 
الالسليك باإلنرتنت يف املبنيني A وB، ومركز 

الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  بيانات جديد 
وتركيب ٩٠ نقطة وصول جديدة إىل الشبكة 
D وE، كام  املحلية الالسلكية داخل املبنيني 
خضع عدد من األماكن يف املجمع للتجديد، 
مبا يف ذلك املطابخ الصغرية امللحقة باملبنيني 

A وB، واملرافق الصحية يف أجزاء من املبنيني 
F وG، هذا باإلضافة إىل تركيب نظام جديد 

فيها، وتحديث  والتحكم  املصاعد  ملراقبة 
عدد من املصاعد، وتنفيذ عمليات إصالح 

والتربيد  التدفئة  رئيسية ملعدات  واستبدال 
والرصف ومضخات املياه واملواسري واألبواب 

للحريق. املقاومة 

تدابير أخرى لتوفير النفقات 

خالل العام، سعت املنظمة جاهدة إىل تنفيذ 
تدابري لرتشيد النفقات يف جميع جوانب 

عملياتها يف املقر، وذلك سواء يف تكاليف السفر 
أم تكاليف االتصال أم من خالل استحداث 

تدابري لزيادة الكفاءة والفعالية يف مكان العمل. 
وشهد شهر آذار/مارس تنفيذ سياسة جديدة 

للسفر بعد تنقيحها، مام أوصل معدالت بدل 
اإلقامة اليومي لجميع املوظفني يف املنظمة 

الذين يسافرون خارج مركز عملهم إىل املستوى 
نفسه. كام أدى اعتامد نهج مركزي يف حجز 

تذاكر السفر عرب اإلنرتنت إىل تحقيق وفورات 
يف رسوم املعامالت. وُركِّبت هواتف تعمل 
بربوتوكول اإلنرتنت يف أكرث من ١٠ مكاتب 

ميدانية، وهو ما مكَّن هذه املكاتب من 
االتصال باملقر مجاناً، كام تم الحصول عىل 

أسعار أدىن لخدمات التداول بالفيديو. وصدرت 
إرشادات حول سبل توفري تكاليف التجوال عىل 

الهواتف املحمولة الرسمية، واتفقت جميع 
املنظامت الدولية الكائنة يف مركز فيينا الدويل 
عىل إبرام عقد مشرتك لرشاء اللوازم املكتبية. 

ومن املنتظر أن تؤدي املناقشات الجارية حول 
خفض التكاليف العامة لالتصاالت إىل توفري 

مبالغ ضخمة يف األعوام القادمة.
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الدول األعضاء في منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

(١)   يف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٥.
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العام المدير 

الهيكل التنظيمي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

بدأت عملية إعادة الهيكلة يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٥ وانتهت يف كانون الثاين/يناير ٢٠١٦. *
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Vienna International Centre, P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria
Telephone: (+43-1) 26026-0 E-mail: unido@unido.org 

Internet: www.unido.org

كان عام 2015 عاماً حاسامً للمجتمع الدويل، حيث شهد االنتقال إىل عرص 
جديد يف مجال مكافحة الفقر عىل الصعيد العاملي. ويف إطار خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية املستدامة التابعة لها البالغ عددها 

17 هدفاً، اعتمدت الجمعيُة العامة لألمم املتحدة رؤيًة عامليًة إلقامة 
مجتمعات يتحقَّق فيها االزدهار واإلنصاف واالستدامة البيئية. 

ولليونيدو وضع جيِّد يف إطار هذا النهج املتكامل الجديد ميكِّنها من تنفيذ 
واليتها املتمثِّلة يف التنمية الصناعية املستدامة والشاملة للجميع. وخالل 
السنوات القادمة، سوف تواصل اليونيدو تعزيز دورها باعتبارها املنظمة 

املرجعية الداعمة للجهود الوطنية املبذولة لتحقيق التصنيع املستدام 
والشامل للجميع − املُسلَّم بأهميته يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

قته اليونيدو من إنجازات  ويعرض تقرير اليونيدو السنوي لعام 2015 ما حقَّ
عة من الخدمات إىل دولها األعضاء. ويتبع هيكل  يف تقديم مجموعة متنوِّ

التقرير الركائز األساسية الثالث للمنظمة، وهي: تحقيق الرخاء للجميع، 
والنهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية، وحامية البيئة، باإلضافة إىل أنشطتها 
ة قطاعات املتعلقة باإلحصاءات الصناعية، والبحث واملشورة يف  الشاملة لعدَّ

مجال السياسة العامة، ووضع املعايري، وتعزيز منابر تبادل املعرفة والرشاكات 
دين. التي تضم أصحاب مصلحة متعدِّ
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