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تمهيد من المدير العام

2016 vتقرير اليونيدو السنوي 

إنه ملن دواعي سروري أن أقدِّم تقـرير اليونيـدو السـنوي 

لعام 2016.

لقد كانت السنة قيد االستعراض سنة ذات أهمية لليونيدو،   

إذ شهدت الذكرى السنوية اخلمسين إلنشائها يف 17 تشرين الثاين/

ل  نوفمبر 1966. وأتاحت املناسبة فرصة لنا ليس فقط لنتأمَّ

تاريخنا ونحتفل بإجنازاتنا يف تعزيز التنمية الصناعية بل أيضًا 

لننظر يف حاضرنا ونخطط ملستقبلنا، بهدف زيادة مساهمتنا يف 

خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

ويف االحتفال بالذكرى السنوية لليونيدو، شهد أسبوع من   

حلقات النقاش وحلقات العمل واملعارض على مدى تأثير املنظمة 

على حياة العديد من الناس على مر السنين. وكان حضور ممثِّلين 

رفيعي املستوى خالل هذا األسبوع الذي احتفلنا فيه دلياًل على 

الدعم وااللتزام القويين من جانب دولنا األعضاء وشركائنا.

وكانت هذه السنة هي األوىل من بدء تنفيذ خطة التنمية   

املستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية املستدامة السبعة عشر 

املنبثقة منها، التي اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 

أيلول/سبتمبر 2015، بما يف ذلك الهدف 9 بشأن إقامة بنى حتتية 

قادرة على الصمود، وحتفيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، 

وتشجيع االبتكار. وتسلِّم خطة عام 2030 بأهمية التنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة من أجل حتقيق العديد من أهداف التنمية 

املستدامة املترابطة، التي ستكون حاسمة األهمية لدعم البلدان 

يف مسيرتها صوب القضاء على الفقر.

عات العالية التي أنيطت باملنظمة  ب اليونيدو بالتوقُّ وترحِّ  

خالل العام. وقد عهدت اجلمعية العامة لليونيدو يف تموز/يوليه 

بقيادة تنفيذ عقد التنمية الصناعية الثالث ألفريقيا )2025-2016(، 

د مكانتها باعتبارها منظمة مرجعية يف املسائل املتعلقة  ا يؤكِّ ممَّ

بالتصنيع يف البلدان النامية.

وقد بدأ انخراط اليونيدو مع جمموعة العشرين أيضًا يف   

عام 2016 بطلب جمموعة العشرين من اليونيدو تولِّ قيادة اإلبالغ 

ا. وُقدِّم أول تقرير يف هذا  عن التصنيع يف أفريقيا وأقل البلدان نموًّ

الصدد يف قمة قادة جمموعة العشرين املنعقدة يف مدينة هانغجو 

نًا سبع توصيات بشأن التدابير  بالصين يف أيلول/سبتمبر، متضمِّ

السياساتية الوطنية والعمل اجلماعي.

ومن اجللي أنَّ تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030   

يتطلَّب منصات وشراكات ألصحاب املصلحة املتعدِّدين، بالتآزر مع 

القطاعين العام واخلاص، ومواَءمة الغايات والعمليات صوب حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة. ومن حيث العمليات، ال يزال التعاون 

التقني ركيزة أساسية لليونيدو، فقد بلغت قيمة املشاريع التي تمَّ 

تنفيذها خالل العام 179 مليون دوالر، كانت 55 يف املائة منها يف 

األولوية املوضوعية “حماية البيئة”، و22 يف املائة يف “النهوض 

بالقدرة التنافسية االقتصادية”، و20 يف املائة يف “حتقيق الرخاء 

املشترك”، و3 يف املائة يف اخلدمات الشاملة.

ويف الوقت نفسه، تقوم اليونيدو بزيادة تعزيز دورها   

املعياري ودورها االستشاري بشأن السياسات، من أجل تنفيذ 

واليتها املتعلقة بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. 

وانطالقاً من هذه اخللفية، استهلَّت اليونيدو يف عام 2015 

برناجمها للشراكة الُقطرية يف إثيوبيا والسنغال. ويف السنة 

احلالية 2016، اختيرت بيرو كدولة ثالثة الستضافة برنامج 

ا يدلُّ على االنطباق العاملي لنهج التنمية  الشراكة الُقطرية، ممَّ
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الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، على جميع مستويات 

د هذه املبادرة احللول القائمة على الشراكة والقوية  الدخل. وجتسِّ

التأثير املطلوبة لتسريع تنفيذ التنمية الصناعية الشاملة للجميع 

واملستدامة ونموذج الشراكة االبتكارية الالزم جلعل خطة 

عام 2030 حقيقة واقعة.

ا له أهمية أيضًا التفويض املمنوح جمللس التنمية  وممَّ  

ا  بلَّغ املنتدى السياسي الرفيع املستوى سنويًّ
ُ
الصناعية بأن ي

بالتقدُّم احملرز وحتديات وفرص التنمية الصناعية يف سياق 

خطة عام 2030. وقد عزَّزت هذه اخلطوة دور اجمللس باعتباره 

هيئة دولية حكومية تقدِّم التوجيه بشأن السياسات العامة. وعلى 

سبيل خطوة أوىل يف التحضير للمنتدى السياسي الرفيع املستوى 

لعام 2017 — الذي سوف يتطرَّق إىل تلبية أكثر احتياجات فقراء 

العامل إحلاحاً ويناقش جمموعة خمتارة من أهداف التنمية املستدامة 

ذات الصلة، بما فيها الهدف 9 — عقدت اليونيدو وإدارة األمم 

املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية اجتماعًا لفريق خبراء 

يف كانون األول/ديسمبر لتسليط الضوء على الطرائق التي يمكن 

للمؤسسات الوطنية أن تعتمدها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

املترابطة واملتكاملة. وسُتقدَّم نتائج هذا االجتماع إىل اجمللس 

االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة كمساهمة يف املنتدى 

السياسي الرفيع املستوى لعام 2017.

وسوف يسلِّط التقرير السنوي الضوء أيضًا على التحسينات   

املستمرة التي تدخلها اليونيدو على عمليات اإلدارة الداخلية 

والهياكل الداخلية فيها. وقد استمر طوال السنة السعي إىل زيادة 

الكفاءة والفعالية، من خالل وسائل ليس أقلها شأناً تنفيذ سياسة 

ميدانية جديدة حتقِّق التوزيع األمثل للموارد يف امليدان وتضمن 

حتسين التفاعل بين املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية.

كذلك استحدثنا استراتيجيتنا اخلاصة باملساواة بين اجلنسين   

وتمكين املرأة، التي بدأ تنفيُذها يؤتي أُكله بالفعل، سواء من حيث 

تعميم حتليل مراعاة املنظور اجلنساين يف جميع مراحل صوغ 

ن أرقام التكافؤ بين  مشاريع اليونيدو وبراجمها أو من حيث حتسُّ

اجلنسين يف التوظيف يف املنظمة، ال سيَّما يف املناصب العليا. 

ويف مسعى آخر إلثبات املساءلة يف اليونيدو، أدرجنا يف   

اإلطار البرناجمي املتوسط األجل 2016-2019، الذي هو الوثيقة 

االستراتيجية الرئيسية للمنظمة، إطاراً مرجعيًّا متكاماًل جديداً 

بشأن النتائج واألداء. ومن خالل هذا اإلطار املرجعي املتكامل 

يًّا عن أداء املنظمة والنتائج التي حقَّقتها  اجلديد، سوف نبلِّغ كمِّ

يف املواءمة مع خطة 2030 وجتسيد والية املنظمة بشأن التنمية 

الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. ويرد يف اجلزء الثاين من هذا 

التقرير وصف لإلطار اجلديد والنتائج التي حتقَّقت قياسًا على خط 

أساس عام 2015. ويحتوي اجلزء األول على حملة عامة عن أنشطة 

ا كان  اليونيدو خالل الفترة قيد االستعراض، وهو أكثر إيجازاً ممَّ

ياً مع الرغبات التي أعرب عنها جملس التنمية  عليه يف املاضي، تمشِّ

ق قلياًل أن يزوروا موقعنا  الصناعية. ويمكن ملن يرغبون يف التعمُّ

 على اإلنترنت )www.unido.org(، ومنصة البيانات املفتوحة 

)open.unido.org( أو الروابط الواردة يف هذه الوثيقة.

وإنني لعلى ثقة من أننا، بدعم شركائنا لنا وثقتهم بنا،   

سوف نخطو بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة إىل 

األمام بنجاح، من أجل املساهمة يف التنمية املستدامة بجميع 

ع إىل أن نتحرَّك معًا إىل األمام  أبعادها بحلول عام 2030. كما أتطلَّ

من أجل مستقبل مستدام.

لي يون، المدير العام لليونيدو

http://www.unido.org
http://open.unido.org
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المنظمة، لدى 
في 31 كانون األول/ديسمبر 2016،

 170
دولًة عضوًا 

ن المؤتمر العام، في دورته االستثنائية   عيَّ
الثانية )28 حزيران/يونيه 2013(، 

لي يون 
 )الصين( 

ا لليونيدو  لمدة أربع سنوات  مديرًا عامًّ

ز اليونيدو التنمية الصناعية الشاملة 
ِّ

 تحف
للجميع  والمستدامة من خالل ما يلي:

يعمل لدى اليونيدو 

 638
موظفًا

)في 31 كانون األول/ديسمبر 2016(

الرخاء  تحقيق    
المشترك  

  تطوير القدرة  
 التنافسية 
االقتصادية

الحفاظ على    
البيئة  

 عن طريق توفير الخدمات التحليلية 
المتعلقة   والخدمات االستشارية 

 بالسياسات؛ ووضع المعايير واالمتثال لها؛ 
وعقد االجتماعات بشأن نقل المعارف 

والشراكات والربط الشبكي

بلغت قيمة  أنشطة التعاون 
ذة في عام 2016

َّ
التقين المنف

 178.6
 مليون دوالر

قيمة حافظة المشاريع والبرامج قيد اإلعداد

503.5
 ماليين دوالر

العام  المؤتمر 
 يحدد المبادئ التوجيهية والسياسات 

 • يقرُّ برنامج العمل والميزانيتين 
ن المدير العام • يعيِّ

 جميع الدول األعضاء • يجتمع كل سنتين 
• الدورة القادمة:

  27 تشرين الثاني/نوفمبر – 
1 كانون األول/ديسمبر 2017

لدى اليونيدو، عالوة على مقرها 
الكائن في فيينا، مكاتب في 

 بروكسل وجنيف ونيويورك. 

ولدى اليونيدو مكاتب لترويج االستثمار والتكنولوجيا في ثمانية أماكن 
)بيجين، الغوس، المنامة، موسكو، روما، سيول، شنغهاي، طوكيو(، وقد 

عت في عام 2016 اتفاقًا مع الحكومة األلمانية لفتح مكتب آخر في  وقَّ
بون، ألمانيا. وعالوة على ذلك، تدعم اليونيدو وبرنامج األمم المتحدة 
سم  اإلنمائي، بالتشارك بينهما، الشبكَة العالمية لإلنتاج األنظف والمتَّ

بكفاءة استخدام الموارد، المؤلفة من 74 عضوًا، بما في ذلك مراكز 
وطنية لإلنتاج األنظف في 63 بلدًا.

ف شبكة مكاتبها من وتتألَّ
ا  إقليميًّ  مركزًا 

ا ومكتبًا   وُقطريًّ
ا،  وُقطريًّ ا  إقليميًّ

 بلدًا

 تغطي
  47  

  156 

الصناعية التنمية  مجلس 
م إلى المؤتمر العام   يستعرض تنفيذ برنامج العمل والميزانيتين؛ ويقدِّ

توصيات بشأن السياسات، بما في ذلك تعيين المدير العام.
 53 عضوًا • يجتمع مرة واحدة في السنة 

• الدورة القادمة: 27 - 29 أو 30 حزيران/يونيه 2017

البرنامج والميزانية  لجنة 
 تساعد المجلس على إعداد ودراسة برنامج العمل والميزانية 

وسائر المسائل المالية
 27 عضوًا • تجتمع مرة واحدة في السنة 
• الدورة القادمة: 16 - 18 أيار/مايو 2017

 210.1
 ماليين دوالر
التبرعات   صافي 

في عام 2016

نشئت اليونيدو في عام 1966 
ُ
 أ

واحتفلت في عام 2016 
السنوية  بالذكرى 

الـ 50 
 لتأسيسها وأصبحت المنظمة وكالة

صة من وكاالت األمم المتحدة    متخصِّ
في عام 1985

 الهدف األسايس 
هو تعزيز

 التنمية الصناعية 
للجميع   الشاملة 

والمستدامة
في البلدان النامية 

واالقتصادات اليت تمر 
انتقالية بمرحلة 
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 الذكرى السنوية الخمسون
لتأسيس اليونيدو

ت االحتفاالت بالذكرى السنوية اخلمسني لتأسيس اليوني�دو أسبوعًا يف تشرين الثاين/نوفمرب،  استمرَّ
نت 25 حدثًا ومعرضًا يبنيِّ عمل املنظمة وعمل شركائها. ومن خالل البث اليح والوسائط االجتماعية،  وتضمَّ

انضمَّ أكرث من مليون زائر عن طريق اإلنرتنت من جميع أحناء العالم إىل 600 1 مشارك يف فيين�ا، وشارك 
لني رفيعي املستوى للدول  ى حضور ممثِّ 1.7 مليون شخص آخرون عن طريق شبكات شركاء اليوني�دو. وأدَّ

األعضاء يف اليوني�دو وقادة من املنظمات الدولية والقطاع اخلاص واألوساط األكاديمية إىل التوقيع على 
17 اتفاقًا جديدًا مع احلكومات واجلهات الماحنة الثن�ائي�ة وغريها من الكيانات. وتمحور أسبوع الذكرى حول 

“املجاالت اخلمسة” اليت تدعم خطة التنمية املستدامة لعام 2030: السالم والناس والكوكب واالزدهار 
مات  مت املنظمة جوائز ملنظِّ ا. وقدَّ والشراكة. وناقش أكرث من 150 متكلمًا مواضيع رئيسية تثري القلق حاليًّ

ة أحداث  مشاريع ناجحات استفدن من دعمها، وكذلك للفائزين يف ثالث مسابقات للشباب. واستهدفت عدَّ
فئة الشباب، من بينها حلقتا نقاش حول دور الشباب يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتشجيع الشباب 

على تنظيم املشاريع. وأتاحت الذكرى السنوية اخلمسون فرصة إلبراز الدور املركزي للتنمية الصناعية 
الشاملة للجميع واملستدامة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وحتديد االسرتاتيجيات اليت من شأنها أن 

تغرس البذور ملستقبل أكرث شمواًل للجميع واستدامة.

50.unido.org

50.unido.org


الجزء األول

نحو تنمية صناعية شاملة 
ومستدامة   للجميع 

المستدامة  التنمية   وخطة 
لعام 2030



م اليونيدو مساهمات أكبر   “مهمة اليونيدو أكثر أهمية من أيِّ وقت مضى. ]...[ وسوف تقدِّ
 في التنمية المستدامة العالمية وأهداف التنمية المستدامة - ليس فقط الهدف 9، 

بل مجمل خطة التنمية المستدامة لعام 2030.”

وو هونغبو، وكيل األمين العام للشؤون االقتصادية واالجتماعية، األمم المتحدة
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مها  <  يفيض االعرتاف الرصيح باملساهمة الحاسمة األهمية التي تقدِّ
التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف تحقيق خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030 إىل ربط والية اليونيدو وأنشطتها بخطط التنمية 

العاملية عىل نحو أوثق من أيِّ وقت مىض. وعىل الصعيد الداخيل، 

يوفِّر اإلطار الربنامجي املتوسط األجل 2016-2019 هيكالً ملواءمة 

برامج اليونيدو مع أهداف التنمية املستدامة، من املستوى املفاهيمي 

إىل املستوى الربنامجي، وكام تتجىلَّ يف األولويات املواضيعية الثالث 

للمنظمة: تحقيق الرخاء املشرتك، والنهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية، 

وحامية البيئة. 

وقد سلَّم املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية، الذي ُعقد يف أديس أبابا يف 

عام 2015، بأنَّ املوارد اإلضافية، مبا يف ذلك املعارف واملهارات واملعلومات 

الجديدة وكذلك املوارد املالية، حاسمة األهمية لتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة. ويساعد نهج اليونيدو للرشاكة، وبخاصة برامج الرشاكة الُقطرية، 

عىل مواجهة هذا التحدي )انظر أيضاً الصفحة v(. ويحايك نهج برامج 

الرشاكة الُقطرية رؤية رشاكة عاملية، ويحشد املوارد املستمدة من الرشكاء 

اإلمنائيني ووكاالت األمم املتحدة ومؤسسات التمويل اإلمنايئ والقطاع 

الخاص، من أجل تعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، وفقاً 

لالسرتاتيجية اإلمنائية الوطنية. كام أنَّ دور املنظمة يف تصميم اسرتاتيجيات 

وصكوك التصنيع يكمل أنشطة التعاون التقني للمنظمة.

 1-  تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع 
 والمستدامة: مساهمة اليونيدو في خطة التنمية 

المستدامة لعام 2030 



 يعادل األثر المناخي ألنشطة اليونيدو 
في إطار  بروتوكول مونتريال 

 340
 مليون طن من انبعاثات 

ا. ثاني أكسيد الكربون سنويًّ
وهذا يناظر كمية الغازات المنبعثة من عوادم

 71 
مليون 

مركبة ركاب في سنة واحدة

13-  تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة: مساهمة اليونيدو في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 



 مشاركة اليونيدو في النقاش العاليم 
بشأن التعاون اإلنمائي

تقديم التقارير إلى المنتدى السيايس الرفيع المستوى

يف إطار متابعة واستعراض خطة التنمية املستدامة لعام 2030، ُدعي 

مجلس التنمية الصناعية إىل تقديم استعراض مواضيعي عاملي للمسائل 

املتصلة بالصناعة يف أهداف التنمية املستدامة إىل املنتدى السيايس الرفيع 

املستوى املعني بالتنمية املستدامة )املنتدى السيايس الرفيع املستوى(. 

وانعكس هذا الطلب يف اإلعالن الوزاري للمنتدى السيايس الرفيع املستوى 

لعام 2016، الذي ُعقد تحت شعار “ضامن أالَّ يتخلَّف أحٌد عن الركب”، 

د عىل “االهتامم الذي توليه خطة عام 2030 لبناء هياكل أساسية  وشدَّ

ل، وخاصة فيام يتعلق بتعزيز التصنيع الشامل واملستدام  قادرة عىل التحمُّ

وتشجيع االبتكار”. وسوف تكون للمنتدى السيايس الرفيع املستوى 

ق  ن االستعراض املتعمِّ لعام 2017 أهمية خاصة لليونيدو، ألنه سوف يتضمَّ

للهدف 9، ضمن أهداف أخرى مختارة. 
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 مشاركة اليونيدو في آلية 
التكنولوجيا تيسير 

ميثِّل نرش التكنولوجيا واقتناؤها أحد املجاالت الرئيسية لدعم اليونيدو 

للدول األعضاء. ويتوافق معظم العمل يف هذا املجال مع آلية تيسري 

التكنولوجيا واألجهزة الثالثة لهذه اآللية، وهي: فريق العمل املشرتك 

بني وكاالت األمم املتحدة املعني بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار 

ألغراض أهداف التنمية املستدامة )فريق العمل املشرتك بني وكاالت 

األمم املتحدة(، ومنتدى تعاوين متعدد أصحاب املصلحة معني بتسخري 

العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة، ومنصة 

عىل اإلنرتنت كمدخل للمعلومات عن املبادرات واآلليات والربامج القامئة 

املعنية بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار. 

وقد شاركت اليونيدو طوال السنة يف األفرقة العاملة واالجتامعات   

األخرى لفريق العمل املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة. ويشكِّل عرض 

ته اليونيدو لألنشطة املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا  ل أعدَّ بياين مفصَّ

واالبتكار، بعد تنقيحه وتحديثه خالل السنة، األساس للعمل املقبل من 

جانب منظومة األمم املتحدة يف هذا امليدان. وقيد املناقشة حاليًّا اقرتاح 

ته اليونيدو، بوصفها الوكالة الرائدة لتحديد وتنفيذ أنشطة تنمية  أعدَّ

القدرات يف مجال العلم والتكنولوجيا واالبتكار عىل نطاق منظومة األمم 

املتحدة، بهدف تنفيذه يف الفرتة 2018/2017. ويشمل االقرتاح توفري 

تدريب يف مجال سياسات التكنولوجيا تتوىل ريادته اليونيدو ووكاالت 

أخرى تابعة لألمم املتحدة. 

 فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت 
التنمية بتمويل  المعنية 

اليونيدو عضو يف فرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت املعنية بتمويل التنمية 

)فرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت(، التي شكَّلها األمني العام عمالً بخطة 

عمل أديس أبابا لعام 2015. ويف آذار/مارس، نرشت فرقة العمل املشرتكة 

بني الوكاالت تقريرها االفتتاحي الذي يبنيِّ االلتزامات واإلجراءات الواردة 

يف خطة عمل أديس أبابا ويعرض إطار رصدها. 

وخالل العام، أعدَّ أعضاء فرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت   

دة يف  عروضا موجزة حول مجموعات االلتزامات واإلجراءات املحدَّ

قت اليونيدو املجموعة  م من فرقة العمل. ونسَّ التقرير االفتتاحي املقدَّ

ة مجاالت املعنية مبوضوع “تعزيز التصنيع الشامل للجميع  الشاملة لعدَّ

مت مدخالت إىل أربع مجموعات أخرى هي: “توليد  واملستدام”، وقدَّ

عاملة كاملة ومنتجة للجميع”؛ و“معالجة مختلف االحتياجات والتحديات 

التي تواجهها البلدان التي متر بأوضاع خاصة”؛ و“املساواة بني الجنسني”؛ 

و“الرشاكة العاملية”.
عقد جملس الرؤساء التنفيذيين اجتماعاً يف فيينا يف نيسان/أبريل
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مكتب اليونيدو لالتصال في نيويورك

تؤدِّي اليونيدو، من خالل حضورها النشط يف نيويورك، دوراً رئيسيًّا 

يف مجموعة واسعة من املنتديات واملناسبات بشأن املواضيع ذات 

ساً يف  الصلة بواليتها. وقد شاركت اليونيدو، بصفتها عضواً مؤسِّ

فريق العمل املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة املعني بتسخري العلم 

والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة، يف تنظيم 

حدث جانبي بشأن “دور االبتكار والتكنولوجيا من أجل التنمية 

املستدامة”، نُظِّم خالل املنتدى األول حول العلم والتكنولوجيا 

واالبتكار الذي ُعقد يف حزيران/يونيه، حيث عرضت املنظمة توصيات 

ة من تقرير التنمية الصناعية لعام 2016.  اسرتاتيجية مستمدَّ

ونُظِّمت هذه املناسبة بالتعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

وحكومتي فنلندا وكينيا. وناقش الخرباء، األعضاء يف فريق املناقشة، 

سبل تحفيز االبتكار والتنمية املتسمني مبنحى تكنولوجي. ويف متوز/

يوليه خاطب املدير العام فريق أصدقاء التنمية الصناعية الشاملة 

م للمشاركني عرضاً موجزاً عن مذكِّرة  للجميع واملستدامة، فقدَّ

تفاهم وقِّعت يف الشهر السابق بني وزارة الطاقة يف الواليات املتحدة 

واليونيدو لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة من 

خالل أنشطة بناء القدرات يف مجال إدارة الطاقة، وتحقيق الوضع 

األمثل لنظم الطاقة، والتكنولوجيا الصناعية ذات الكفاءة يف استخدام 

الطاقة. ويف الشهر نفسه، نظَّمت اليونيدو ومكتب ممثِّل األمم 

ا والبلدان النامية غري الساحلية  املتحدة السامي ألقل البلدان منوًّ

والدول الجزرية الصغرية النامية حدثاً جانبيًّا أثناء املنتدى السيايس 

الرفيع املستوى املعني بالتنمية املستدامة لعام 2016 بعنوان “ليك 

ال يتخلَّف أيُّ بلد عن الركب - التصنيع املستدام والبنى التحتية 

لدعم البلدان النامية غري الساحلية”. وقد أذىك هذا الحدث الوعي 

بشأن األدوات السياساتية املتعلقة بالصلة بني التصنيع وتطوير 

البنى التحتية من أجل تحقيق التنمية املستدامة يف البلدان النامية 

غري الساحلية.

وكان “تصنيع أفريقيا يف حقبة خطة التنمية املستدامة   

لعام 2030: من اإلعالنات السياسية إىل العمل عىل أرض الواقع” هو 

موضوع مناسبة نظَّمتها يف أيلول/سبتمرب اليونيدو ومفوَّضية االتحاد 

ة ‘مبادرة النمو يف أفريقيا’.  األفريقي ومبادرة مؤسسة بروكينغز، املسمَّ

وتطرَّقت الكلمة الرئيسية التي ألقاها املدير العام لفرص وتحديات 

تصنيع أفريقيا يف حقبة خطة التنمية املستدامة لعام 2030. ويف 

ترشين الثاين/نوفمرب، اشتمل يوم التصنيع األفريقي عىل حدث عن 

متويل التصنيع يف أفريقيا سلَّط الضوء عىل دور اليونيدو بوصفها طرفاً 

رئيسيًّا يف تحقيق هدف التنمية املستدامة 9 وتصنيع أفريقيا.

العمل اإلحصائي بشأن الهدف 9

يف آذار/مارس، أقرَّت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة قامئة مؤرشاتها 

لرصد أهداف وغايات خطة التنمية املستدامة لعام 2030، وسلَّمت 

باليونيدو بوصفها راعية للمؤرشات الستة املتصلة بالصناعة يف إطار 

هدف التنمية املستدامة 9. ووافقت اللجنة عىل تقرير اليونيدو عن 

اإلحصاءات الصناعية، وَدعت املنظمة إىل تكثيف برامج بناء القدرات 

بشأن اإلحصاءات الصناعية للبلدان النامية. وأشار التقرير إىل أنَّ الحاجة 

م املحرز نحو تحقيق أهداف التنمية املستدامة تعزِّز أهمية  إىل رصد التقدُّ

اإلحصاءات الصناعية يف فرتة ما بعد عام 2015.

وشاركت اليونيدو يف أعمل اللجنة عن كثب طوال العام،   

فأسهمت يف التقرير األول عن أهداف التنمية املستدامة الذي صدر 

يف حزيران/يونيه وكذلك يف اجتمعات الفريق املشرتك بني الوكاالت 

والخرباء املعني مبؤرشات أهداف التنمية املستدامة.

وظلَّت اليونيدو عىل اتصال وثيق مع املكاتب اإلحصائية الوطنية   

بشأن تنفيذ مؤرشات أهداف التنمية املستدامة. ويف ترشين الثاين/نوفمرب 

نظَّمت اليونيدو حلقة عمل دولية حول تحديث منتجات وخدمات 

اإلحصاءات الصناعية يف سياق أهداف التنمية املستدامة، حرضها 

ممثِّلو املكاتب اإلحصائية الوطنية من البلدان الصناعية والبلدان النامية 

عىل السواء.

العمل مع مجموعة العشرين

شهدت السنة قيد االستعراض بداية عمل اليونيدو مع مجموعة العرشين. 

ويف أيلول/سبتمرب، اعتمد مؤمتر القمة الحادي عرش ملجموعة العرشين، 

املعقود يف هانغجو بالصني، مبادرة جديدة لدعم التصنيع يف أفريقيا وأقل 

ته اليونيدو بناًء عىل طلب الفريق  ا، استناداً إىل تقرير أعدَّ البلدان منوًّ

العامل املعني بالتنمية التابع ملجموعة العرشين بعنوان التصنيع يف 

ا - تعزيز النمو، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز  أفريقيا وأقل البلدان منوًّ

الشمول للجميع واالستدامة. والتصنيع هو أيضاً من املجاالت ذات 

األولوية يف خطة العمل بشأن خطة التنمية املستدامة لعام 2030، التي 

اعتمدتها مجموعة العرشين يف أيلول/سبتمرب. وقد شاركت اليونيدو يف 

مسارات عمل أخرى للفريق، من بينها املسارات املتعلقة باآلثار املرتتِّبة 

ى الثورة الصناعية الجديدة لنظم اإلنتاج العاملية. وتعوِّل  عىل ما يُسمَّ

رئاسة أملانيا ملجموعة العرشين عىل مدخالت اليونيدو واستمرار تعاونها 

ة مجاالت خالل فرتة واليتها.  يف عدَّ

15-  تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة: مساهمة اليونيدو في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 



        النهوض بالقدرة التنافسية 
االقتصادية

يف إطار والية املنظمة املتمثِّلة يف النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية 

يف البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية، 

تساعد اليونيدو عىل تعجيل النمو االقتصادي والصناعي، وحفز تنظيم 

املشاريع، وبناء القدرات التجارية يف الصناعة، وتكفل متكني جميع 

م التكنولوجي من  البلدان من االستفادة من التجارة الدولية والتقدُّ

خالل تطبيق سياسات صناعية عرصية والتقيُّد باملعايري والقواعد 

ا من استجابة املنظمة  العاملية. ومتثِّل حافظة الخدمات جزءاً هامًّ

لهدف التنمية املستدامة 9 فضالً عن أهداف التنمية املستدامة األخرى 

املتصلة بالصناعة.

تحسين بيئة األعمال التجارية

الة التي توجد فرص العمل الالئقة والبيئة السليمة  متثِّل السياسات الفعَّ

لحسن أداء القطاع الخاص رشطاً ال غنى عنه للنمو االقتصادي الشامل 

للجميع واملستدام. وترمي أنشطة اليونيدو إىل تهيئة بيئة أعامل دينامية 

يف الدول األعضاء، وتشمل تقديم املشورة السياساتية واملساعدة التقنية 

يف مجال إصالح نظم تسجيل األعامل التجارية، وتنمية مهارات تنظيم 

املشاريع، وإنشاء البنى التحتية لألعامل التجارية، وتقديم املساعدة إىل 

م الدعم التقني للمؤسسات  املنظامت الوسيطة واملؤسسات التي تقدِّ

م اليونيدو املشورة بشأن كفاءة  الصغرية واملتوسطة. وإضافة إىل ذلك، تقدِّ

الة  استخدام الطاقة واملوارد يف سالسل اإلمداد والقيمة وكذلك اإلدارة الفعَّ

للنفايات وإعادة تدويرها، استجابة ألهداف التنمية املستدامة 6 و7 و8 

و9 و11 و12 و13.

ويف إطار مرشوع جار متوِّله أمانة الدولة السويرسية للشؤون   

االقتصادية، تستطيع اآلن مكاتب تسجيل األعامل التجارية يف 63 مقاطعًة 

م إىل أوساط األعامل التجارية والوكاالت الحكومية  يف فييت نام أن تقدِّ

والجمهور معلومات دقيقة، وملزمة قانوناً، بشأن كيانات األعامل التجارية. 

وحتى اآلن، استفاد من النظام الوطني لتسجيل األعامل التجارية، الذي 

أنشئ يف إطار أحد مشاريع اليونيدو السابقة، أكرث من 1.2 مليون من 

الكيانات التجارية يف فييت نام، مع تسجيل 000 100 منشأة جديدة 

خالل السنة.

ويف حلقة عمل افتتاحية ُعقدت يف باكو يف أيار/مايو حول “حفز   

التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف الحزام االقتصادي لطريق 

الحرير الجديد”، عرضت اليونيدو مبادرة رشاكة جديدة متوِّلها الصني 

ومرصف التنمية اآلسيوي. وسوف تنشئ اليونيدو واملرصف منصة لتبادل 

عات  املعارف عن سبل االستفادة من املزايا الثابتة والدينامية للمجمَّ

واملناطق واملدن العلمية والصناعية والتكنولوجية من أجل تحقيق التنمية 

املستدامة من خالل املمرات الصناعية استجابًة ألهداف التنمية املستدامة 

م املحرز حتى اآلن إعداد  6 و7 و8 و9 و11 و12 و13 و17. ويشمل التقدُّ

قة بشأن حالة املناطق واملتن زَّهات واملدن الصناعية يف  ة دراسات متعمِّ عدَّ

بلدان املرشوع، وهي أذربيجان وأوزبكستان وتركامنستان وطاجيكستان 

وقريغيزستان وكازاخستان. 

دعم االرتقاء الصناعي ومجموعات المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

تساعد اليونيدو طائفة من الصناعات — صناعات األغذية الزراعية 

واملنسوجات واملالبس والجلود والسيارات واملستحرضات الصيدالنية — 

عىل االرتقاء باملنتجات والعمليات وسالسل القيمة واالستفادة من 

إمكانات املجموعات الحرضية والصناعية للمنشآت الصغرية واملتوسطة 

وفقاً للعديد من أهداف التنمية املستدامة.

كينيا في  الصيدالنية  للمستحضرات  اليسار: مختبر  أعلى 

كولومبيا في  باألعلى: مختبر 

أكثر من  

 20
من صانعي المستحضرات 

 الصيدالنية في كينيا 
استفادوا من التعاون التقين 

لليونيدو خالل السنة

> >
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صناعات المنسوجات والمالبس: أدَّى مرشوع يف أرمينيا، مموَّل 
من االتحاد الرويس، إىل متكني املنشآت التجارية يف صناعة النسيج 

واملالبس من تصميم مجموعاتها الخاصة وعرضها يف املعارض الدولية 

واإلقليمية وإقامة صالت مع تجار التجزئة الرئيسيني يف سالسل 

القيمة اإلقليمية. ويف إطار مرشوع مدته سنتان يف طاجيكستان متوِّله 

حكومتا الصني واالتحاد الرويس، ساعدت اليونيدو عىل تحسني عدد 

من منشآت نسج السجاد وصنع املنسوجات املطرَّزة. ونتيجة لذلك، 

حصلت املؤسسات عىل عقود إلنتاج السجاد املصنوع باليد وباآلالت 

لسلسلة بيع التجزئة دولية كبرية، وكذلك إلنتاج املنسوجات والقطع 

التكميلية املنزلية للفنادق املحلية. ويشمل املرشوع أيضاً مركز 

تدريب ومركز خدمات وقاعة عرض، تدار برشاكة مع اتحاد الحرفيني 

يف طاجيكستان.

سالسل القيمة الزراعية-الغذائية وصناعة السياحة: استفادت 
أيضاً سالسل القيمة يف بنن — سالسل قيمة األناناس، وجوز الكاجو، وجوز 

الشيا، وتربية األحياء املائية، واملنسوجات واملالبس — من منهجية جديدة 

طة لالرتقاء باملنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة. ويف منطقة  ومبسَّ

كازامانس يف السنغال، وهي منطقة تعاين من انخفاض اإلنتاج يف أعقاب 

رصاع طويل األمد قريب العهد، ركَّز برنامج لرفع الكفاءة عىل تقديم 

الخدمات للمشاريع الصغرية واملتوسطة. 

ذ اليونيدو حاليًّا يف جمهورية تنزانيا املتحدة برنامجاً مشرتكاً  وتنفِّ  

بني الوكاالت متوِّله سويرسا يهدف إىل ربط صناعة السياحة بسالسل 

التوريد املحلية ملنتجات البستنة واملنتجات العضوية. وحتى اآلن، 

وقَّع املنتجون املحليون عىل 10 عقود جديدة مع 41 فندقاً دوليًّا، 

ويورِّدون لـ 35 متجراً من متاجر الخدمة الذاتية. وبدعم من اليونيدو، 

تغلَّبت املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كولومبيا يف قطاعي الصناعات 

الزراعية ومنتجات التجميل عىل عدد من الحواجز التجارية، عن طريق 

إنشاء مثانية اتحادات تصدير شكَّلتها 33 رشكًة. وشملت املساعدة 

تحسني الروابط مع مؤسسات الدعم املحلية وتعزيز قدرات االتحادات 

وهياكلها اإلدارية.

المستحضرات الصيدالنية: يؤدِّي اإلنتاج املحيل لألدوية األساسية 
ا بوجه خاص، إىل تحسني إمكانية  يف البلدان النامية، وأقل البلدان منوًّ

الة امليسورة التكلفة التي تلبِّي  الحصول عىل األدوية املأمونة الفعَّ

االحتياجات الصحية املحلية. كام أنَّ ضامن ثقة املستهلكني واملنتجني 

واملنظِّمني يف نوعية السلع والخدمات يؤثِّر عىل الصحة والسالمة ويسهم 

إسهاماً مبارشاً يف تحقيق هدف التنمية املستدامة 3. وقد استفاد أكرث 

من 20 من صانعي املستحرضات الصيدالنية يف كينيا من التعاون التقني 

لليونيدو خالل السنة. وشارك موظفو الهيئة التنظيمية الوطنية لألدوية 

ن  يف كينيا يف تدريب عىل رصد عمليات االرتقاء باملصانع، أدَّى إىل تحسُّ

ملموس يف مستويات نوعية صنع هذه األدوية. ووفقاً لهديف التنمية 

الجديدة  األسواق  أجل  من  القديمة  التقاليد  اليمين:   إلى 

الجزائر في 
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املستدامة 3 و9، تشمل اسرتاتيجية لتطوير املستحرضات الصيدالنية 

صاغتها اليونيدو لزمبابوي، وهي األوىل من نوعها يف أفريقيا، تشخيصات 

لة للتقديرات التشغيلية والبيئية والتكاليفية لرفع كفاءة هذا  مفصَّ

م من  القطاع. وما زالت هذه املشاريع تستفيد من الدعم القيم املقدَّ

الحكومة األملانية.

راً بتجربة تطبيق برمجي جديد، ُوِضع بدعم  وقامت غانا مؤخَّ  

د املعلومات السوقية حسب تصنيف األدوية  من اليونيدو، يجسِّ

وبذلك يزيد من توفري املعلومات السوقية املوثوقة. ويف أيلول/سبتمرب 

نظَّمت اليونيدو اجتامعاً يف جنيف بني الصندوق العاملي ملكافحة 

األيدز والسل واملالريا واتحاد الرابطات األفريقية لصناع املستحرضات 

الصيدالنية، اتفق فيه عىل استكشاف إمكانية رشاء املزيد من األدوية 

الصانعني األفريقيني. من 

وكان 22 من طالب الدراسات العليا، من السلطات الوطنية   

األفريقية لتنظيم األدوية، وصانعي املستحرضات الصيدالنية، 

واألوساط األكادميية، هم أول من تخرَّجوا بدرجة املاجستري يف مجاالت 

التكنولوجيا األحيائية واالبتكار والعلوم التنظيمية من جامعة بوردو 

بالواليات املتحدة. وتولَّت إدارة الدورة مؤسسة سانت لوك يف كلية 

كيليمنجارو للصيدلة يف جمهورية تنزانيا املتحدة، ودعمتها اليونيدو 

ومؤسسة مريك.

م لـ 155 من مورِّدي  صناعة السيارات: يساعد التدريب الذي قُدِّ
نات السيارات بشأن الصناعة التحويلية النحيلة ومبادرات التحسني  مكوِّ

املستمر عىل مستوى املصنع عىل جعل الهند مورِّداً موثوقاً ألجزاء 

السيارات لسالسل القيمة العاملية. وقد استمر العمل خالل السنة يف 

مرشوع مامثل يف بيالروس.

الصناعات اإلبداعية: يضمُّ مرشوع اليونيدو الخاص بتطوير 
املجموعات يف الصناعات الثقافية واإلبداعية يف جنوب البحر األبيض 

عاً صناعيًّا.  املتوسط أكرث من 250 رشكًة و50 مؤسسًة داعمًة يف 13 تجمُّ

اد املشاريع تدريباً يف مجال الشبكات  وقد نال أكرث من 800 من روَّ

وتنظيم املشاريع واإلدارة وتطوير املنتجات. واكتسبت أكرث من 

20 منشأًة صغريًة ومتوسطًة إمكانية الوصول إىل األسواق الدولية من 

 خالل املعارض التجارية. ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا — 

أي األردن وتونس والجزائر واملغرب ولبنان ومرص ودولة فلسطني — 

تمَّ تحديد وتحليل 144 مجموعًة صناعية.

مواد البناء واللباب والورق: ساعدت اليونيدو عىل رفع كفاءة املجلس 
الوطني لألسمنت ومواد البناء واملعهد املركزي لبحوث اللباب والورق 

يف الهند ليك يتمكَّنا من تقديم خدمات أفضل إىل املنشآت الصغرية 

واملتوسطة يف الصناعات التي يُعنى بها كل منهام. خزف مرسوم باليد يف تونس

إىل اليمين: االرتقاء بصناعة اللباب والورق يف الهند

إىل اليسار: مواد بناء يف قيرغيزستان

م التدريب إلى  ُقدِّ

 155
دي من مورِّ

نات السيارات في الهند  مكوِّ
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تعبئة االستثمار المسؤول والتكنولوجيات 
المستدامة

دين — أي تعبئة املعارف  متثِّل تعبئة املوارد من أصحاب املصلحة املتعدِّ

واملهارات واملعلومات والتمويل — وبخاصة من القطاع الخاص األجنبي 

واملحيل، أمراً حاسم األهمية يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة 8 و9 

و10 و17. وخالل السنة، ركَّزت تدخُّالت اليونيدو عىل ترويج االستثامر، 

وتحقيق األثر، والرصد، والتعلم.

وبافتتاح مكتب يف الغوس، نيجرييا، يف آذار/مارس، يبلغ عدد   

أعضاء شبكة اليونيدو ملكاتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا اآلن مثانية. 

ويف ترشين الثاين/نوفمرب، ُوقِّع اتفاق إلنشاء مكتب جديد يف بون، أملانيا. 

ويهدف مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف نيجرييا إىل زيادة القدرة 

التنافسية وتعبئة االستثامرات والتكنولوجيات الجديدة يف بلدان الجامعة 

االقتصادية لدول غرب أفريقيا، مع الرتكيز بوجه خاص عىل منصة لرتويج 

االستثامر والتكنولوجيا ألصحاب املصلحة من القطاعني العام والخاص 

داخل املنطقة.

ومرة أخرى، انتهزت اليونيدو فرصة معرض هانوفر يف أملانيا يف   

نيسان/أبريل لعرض األنشطة الرئيسية يف مجاالت التجارة واالستثامر 

وترويج التكنولوجيا. وشملت األحداث الخاصة التي أقامتها اليونيدو أثناء 

املعرض منتدى يروِّج فرص االستثامر يف جمهورية إيران اإلسالمية، وشبكة 

ملصافق التعاقد من الباطن والرشاكة، وحدثاً بشأن نقل التكنولوجيا 

املنخفضة انبعاثات الكربون، والنهوج اإلقليمية لتعزيز االبتكارات 

اإليكولوجية والطاقة املستدامة. 

وعزَّزت اليونيدو رشاكتها مع الرابطة العاملية لوكاالت ترويج   

االستثامر يف ما يتعلق بالربامج واألنشطة املشرتكة الرامية إىل زيادة 

االستثامر من أجل التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. ويف 

املؤمتر العاملي الحادي والعرشين لالستثامر، الذي ُعقد يف إسطنبول برتكيا 

مت اليونيدو عرضاً إيضاحيًّا عن الحصول عىل  يف ترشين األول/أكتوبر، قدَّ

االستثامرات التي تؤدِّي إىل التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.

تعزيز االبتكار

بحثت حلقة نقاش نُظِّمت كحدث يف إطار الذكرى السنوية الخمسني 

السبل التي ميكن بها لليونيدو واألوساط اإلمنائية عموماً أن تساعد عىل 

انتهاز الفرص والتصدي للتحديات الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة 

يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام 2030. وشمل ذلك النهوج 

االبتكارية الجديدة للحدِّ من تغريُّ املناخ، وتطوير االقتصاد الدائري، 

ودور الرشاكات االسرتاتيجية، ودور املعايري املتفق عليها لتبادل البيانات 

ع يل يون، املدير العام لليونيدو، وكريستيان كيرن،  يف تشرين الثاين/نوفمبر، وقَّ

املستشار االحتادي للنمسا، على إعالن مشترك بشأن االستثمار املؤثر من أجل تعزيز 

تنظيم املشاريع االجتماعية واملساعدة على حتقيق أهداف التنمية املستدامة

مكتب اليونيدو لالتصال في جنيف

يتيح مكتب اليونيدو يف جنيف للمنظمة أن تعمل جنباً إىل 

جنب مع املنظامت األخرى داخل وخارج أرسة األمم املتحدة يف 

مجاالت التجارة واالستثامر والعاملة والتكنولوجيا. ونظراً للصلة 

الوثيقة بني التجارة والتنمية الصناعية — إذ ما زالت التجارة 

يف املنتجات املصنوعة تشكِّل عىل الصعيد العاملي الحصة األكرب 

من التجارة الدولية — فإنَّ اليونيدو تضطلع بدور نشط يف 

املناقشات الرئيسية حول التجارة واملسائل املتصلة بالتنمية. ويف 

االجتامع الخامس لوزراء البلدان النامية غري الساحلية املسؤولني 

مت املنظمة عرضاً إيضاحيًّا يف إطار بند “إضافة  عن التجارة، قدَّ

القيمة والتحوُّل الهيكيل يف البلدان النامية غري الساحلية”، يف 

د  سياق برنامج عمل فيينا وخطة التنمية لعام 2030. وشدَّ

العرض اإليضاحي عىل الدور الهام الذي تؤدِّيه الصناعة التحويلية 

والخدمات املتصلة بالصناعة يف زيادة اإلنتاجية عىل كامل نطاق 

االقتصاد يف البلدان النامية غري الساحلية، مستفيداً بصفة خاصة 

من تقرير التنمية الصناعية 2016 الصادر عن اليونيدو. وأدَّى 

ذلك إىل إدراج إشارة رصيحة يف اإلعالن الوزاري تتعلق برضورة 

إيالء اهتامم خاص لتطوير قطاع الصناعة التحويلية باعتباره 

زاً حاسم األهمية للتغيري التكنولوجي والتحوُّل الهيكيل  محفِّ

القتصادات البلدان النامية غري الساحلية. ويف الدورة 105 ملؤمتر 

العمل الدويل املعقودة يف حزيران/يونيه، شاركت اليونيدو يف 

مناقشة دامت تسعة أيام حول السبل التي ميكن أن تسهم بها 

سالسل اإلمداد العاملية يف إيجاد فرص العمل الالئق والتنمية 

مت اليونيدو إحاطات منتظمة عن أنشطتها،  املستدامة. وقدَّ

مبا فيها برامج الرشاكة القطرية، إىل لجنة التجارة والتنمية التابعة 

ملنظمة التجارة العاملية وإىل مجلس التجارة والتنمية التابع ملؤمتر 

األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وكذلك إىل الحوار فيام بني بلدان 

ا والتنمية، الذي عقد يف أيلول/ الجنوب حول أقل البلدان منوًّ

سبتمرب يف أنييس بفرنسا.
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نات يف النظام اإليكولوجي الرقمي، وأمن البيانات ومسائل  واملكوِّ

ات الهيكلية يف السالسل العاملية للقيمة، والفجوات  الخصوصية، والتغريُّ

د أعضاء فريق املناقشة عىل الحاجة إىل تحوُّل استباقي يف  الرقمية. وشدَّ

املهارات، يف النظام التعليمي ويف أماكن العمل عىل السواء، مع التشديد 

عىل دور جيل الشباب.

تعزيز النوعية والمعايير

ميثِّل الوصول إىل خدمات ضامن الجودة املعرتف بها دوليًّا رشطاً أساسيًّا 

لتمكُّن البلدان النامية والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية من املنافسة 

يف األسواق الدولية. وتساعد اليونيدو هذه البلدان عىل إنشاء البنى 

م اإلرشاد يف مجال السياسات  التحتية الوطنية واإلقليمية للنوعية، وتقدِّ

وبناء القدرات املؤسسية املتعلقة باملعايري والقياس واالختبار والتفتيش 

والتصديق واالعتامد، وكلها أمور حاسمة األهمية لتحقيق العديد من 

أهداف التنمية املستدامة. 

وعىل الصعيد اإلقليمي، دعم مرشوعان ميوِّلهام االتحاد األورويب   

تنفيذ سياسات وبرامج النوعية يف وسط وغرب أفريقيا. ويف بلدان 

الجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، يُتوخَّى أن تؤدِّي البنى التحتية، 

املتَّسمة بالكفاءة التي طوَّرتها اليونيدو للنوعية، إىل تعزيز التجارة 

األقاليمية والدولية وحامية املستهلكني والبيئة، وأن متهِّد الطريق أمام 

التنمية االقتصادية املستدامة. وقد وفَّرت اليونيدو تدريباً عىل النوعية 

لنحو 500 من الخرباء والصحفيني يف 16 بلداً. 

وفَتح مرشوع يف هايتي الباب أمام التجارة اإلقليمية والعاملية من   

ت اليونيدو اعتامد  خالل تعزيز البنية التحتية للنوعية يف البلد. ويرسَّ

سياسة وطنية جديدة بشأن النوعية، وأجرت تقييامً الحتياجات رشكات 

مت تدريباً ملراجعي الحسابات.  وستة مختربات اختبار هايتية، وقدَّ

واستطاع مكتب هايتي للتوحيد القيايس االنضامم إىل املنظامت اإلقليمية 

والدولية للتوحيد القيايس، وأنشأ ست لجان تقنية للتوحيد القيايس يف 

املجاالت ذات األولوية. 

وشهدت السنة قيد االستعراض اختتام برنامج لبناء القدرات يف   

مجال النوعية يف باكستان موَّله االتحاد األورويب، حقَّق االعرتاف الدويل 

بالهيئة املعنية باالعتامد يف باكستان واالعرتاف بأكرث من 50 مخترباً 

لالختبار واملعايرة يف البلد. ويف موزامبيق، اختُتم أيضاً بنجاح “برنامج 

ذته  القطاع الخاص وتعزيز الجودة: املنافسة املصحوبة بالجودة”، الذي نفَّ

اليونيدو بتمويل من حكومة النمسا. وساعد املرشوع اقتصاد موزامبيق 

عىل أن يصبح أكرث قدرة عىل املنافسة من خالل تعزيز القدرات املؤسسية 

وقدرات القطاع الخاص.

ال تعزيز تيسير التجارة الفعَّ

يوفِّر مرشوع يشمل بنغالديش وبوتان وملديف ونيبال دعم فرص الوصول 

إىل األسواق وتيسري التجارة، من أجل تعزيز الهياكل املؤسسية والقدرات 

الوطنية يف مجال املعايري واملقاييس واالختبار والنوعية وتقييم املطابقة. 

كام يساعد املرشوع البلدان األربعة عىل حامية سكانها من استرياد 

املنتجات املتدنِّية املستوى التي ميكن أن تكون خطرة، وفقاً ألهداف 

التنمية املستدامة 3 و8 و9.

د اجتامٌع بني اليونيدو والبنك الدويل ُعقد يف أيار/مايو  وقد َحدَّ  

تطوير البنى التحتية الخاصة بالنوعية وتشجيع االستثامر فيها بوصفهام 

مجايل أولوية للتعاون يف املستقبل. ويف ترشين الثاين/نوفمرب، وقَّعت 

اليونيدو اتفاقاً مع أملانيا بشأن مرشوع “أداة تقييم االختبار والتفتيش 

ال”، سوف يساعد عىل زيادة إيصال خدمات  من أجل تيسري التجارة الفعَّ

اليونيدو يف مجال تيسري التجارة. وأدَّى التعاون مع منظامت دولية من 

قبيل املنظمة الدولية العتامد املختربات، واملحفل الدويل العتامد هيئات 

إصدار شهادات النوعية، واملنظمة الدولية للتوحيد القيايس، إىل إصدار 

عدد من املنشورات املشرتكة. وشملت هذه املنشورات نسخة منقَّحة من 

أدلة املامرسة السليمة العاملية بشأن االعتامد والتوحيد القيايس، إىل جانب 

تحليل ألثر مامرسات إصدار شهادات اإلدارة طبقاً ملعيار األيزو 9001 يف 

الربازيل والصني.

تقديم المساعدة إلى وسط أفريقيا

استمرَّت استفادة املشاريع الصغرية واملتوسطة يف وسط أفريقيا 

مه اليونيدو يف إطار “برنامج االرتقاء  من الدعم الذي يقدِّ

والتحديث الصناعي” الذي ميوِّله االتحاد األورويب. وشمل 

م املحرز خالل السنة إنشاء ستة مكاتب لالرتقاء الصناعي،  التقدُّ

فضالً عن لجنة توجيهية إقليمية واحدة وست لجان توجيهية 

وطنية يف تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو 

الدميقراطية وسان تومي وبرينسيبي وغابون والكامريون 

والكونغو. وأدَّى تدريب أكرث من 300 من املستشارين الوطنيني 

عىل تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل تعزيز الدراية 

الوطنية. ويف إطار برنامج اليونيدو للبنية التحتية الخاصة 

بالنوعية يف وسط أفريقيا، وقَّعت هذه البلدان السبعة 

نفسها عىل إعالن مشرتك لتنفيذ اسرتاتيجية إقليمية بشأن 

سياسات املعايري والتوحيد القيايس والنوعية والستحداث جائزة 

إقليمية للنوعية.
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معهد اليونيدو لتنمية القدرات

يهدف معهد اليونيدو لتنمية القدرات إىل تطوير قدرات الدول 

األعضاء يف ميدان وضع وتنفيذ السياسات، من خالل تنظيم دورات 

تدريبية للمسؤولني الحكوميني ومقرِّري السياسات والباحثني 

واملامرسني. وشملت الدورات الجديرة باملالحظة التي ُعقدت خالل 

السنة دورة تدريبية يف نيسان/أبريل للموظفني العموميني واملحلِّلني 

الصناعيني حول السياسات الصناعية. ونُظِّمت الدورة بالتعاون مع 

الوكالة الكورية للتعاون الدويل، وتناولت السياسات الصناعية — 

التشخيص واالسرتاتيجيات واألدوات من أجل التنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة. وُعقد يف حزيران/يونيه اجتامع فريق 

خرباء بشأن “نظم إدارة املعارف يف مجال التعليم والتدريب يف 

ع موانزا التابع ملعهد  سلسلة قيمة الجلود”، بالتعاون مع مجمَّ

دار السالم للتكنولوجيا ورابطة صناعة الجلود يف جمهورية تنزانيا 

املتحدة. وركَّزت الدورة الصيفية السنوية حول الصناعة الخرضاء عىل 

املسارات نحو التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، وُعقدت 

مرة أخرى يف بودابست بالتعاون مع جامعة وسط أوروبا. ويف ترشين 

األول/أكتوبر، حرض بعض كبار مقرِّري السياسات برنامج التنفيذيني 

ن الربنامج  العاملي الرابع املعقود يف خليفيسكا، بولندا. وتضمَّ

محارضات ملوظفي مجلتي اإليكونومست والفاينانشيال تاميز 

م خرباء من  ع تكنولوجيا. وقدَّ وزيارات إىل منطقة اقتصادية ومجمَّ

اليونيدو وجامعة كمربيدج وجامعة كاليفورنيا ومقرِّرو سياسات من 

جمهورية كوريا وجنوب أفريقيا والهند متارين عملية. وشارك نحو 

25 من مقرِّري السياسات وموظفي الوزارات من البلدان النامية 

يف برنامج تدريبي بشأن حلول الطاقة املستدامة عقد يف غروننغن 

بهولندا. ونُظِّمت هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع أكادميية 

مت الدورات مزيجاً ديناميًّا من جلسات  الطاقة يف أوروبا. وقدَّ

املحارضات والجلسات التفاعلية. وشملت الرحالت امليدانية زيارة 

إىل جزيرة اميالند الهولندية، التي تقوم بتجريب نظام طاقة مكتف 

ا. اكتفاًء ذاتيًّا تامًّ
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          تحقيق الرخاء المشترك

ينصُّ هدف التنمية املستدامة 1 عىل أنَّ “الفقر أكرث من مجرَّد االفتقار 

إىل الدخل واملوارد ضامناً ملصدر رزق مستدام، حيث إنَّ مظاهره تشمل 

الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية الحصول عىل التعليم وغريه من 

الخدمات األساسية، والتمييز االجتامعي، واالستبعاد من املجتمع، عالوة 

عىل عدم املشاركة يف اتخاذ القرارات”. ووفقاً إلحصاءات البنك الدويل، 

يعيش 76 يف املائة من الفقراء يف العامل النامي يف املناطق الريفية 

ويعتمدون عىل الزراعة من أجل بقائهم. ويشكِّل تطوير الصناعات 

القامئة عىل الزراعة خطوة أوىل نحو التحوُّل الهيكيل القتصادات 

هذه البلدان. 

تنمية األعمال التجارية الزراعية وتنظيم 
المشاريع الريفية

تشكِّل املنتجات الصناعية القامئة عىل الزراعة نصف جميع الصادرات من 

البلدان النامية، إالَّ أنَّ 30 يف املائة منها فقط يتعلق بالسلع املصنوعة، 

مقارنًة بـ 98 يف املائة يف العامل الصناعي. ويف إطار استجابة املنظمة 

ألهداف التنمية املستدامة 1 و2 و9، تساعد اليونيدو البلدان النامية عىل 

إضافة قيمة إىل مواردها الزراعية تؤدِّي بدورها إىل زيادة فرص العمل 

والدخل وإىل رفع مستوى الرخاء. وتتعلق املشاريع الحالية باألغذية 

والنظم الغذائية، والجلود واألحذية، واملنسوجات واملالبس، والخشب 

والصناعات الخشبية، وامليكنة الزراعية، والصناعات اإلبداعية. )انظر 

الصفحات 8-6( 

األمن الغذائي وسالمة األغذية

يف حني ازداد اإلنتاج الغذايئ العاملي إىل أكرث من الضعف يف السنوات 

الـ50 املاضية فإنَّ أكرث من 800 مليون شخص يعانون من الجوع. 

ويعيش 70 يف املائة من هؤالء يف املناطق الريفية يف البلدان النامية. 

ويعاين بليونا شخص آخرون يف العامل من سوء التغذية، يف حني أنَّ 

عدداً مساوياً مصاب بزيادة الوزن. فالنظام الغذايئ العاملي الحايل 

يتَّسم بعدم املساواة واالستقطاب يف توزيع اإليرادات ويف القدرة 

التفاوضية، ويرتتَّب عىل ذلك تكبُّد املزيد من التكاليف االقتصادية 

واالجتامعية والبيئية. ويتحتَّم اليوم، أكرث من أيِّ وقت مىض، تطوير 

ع البيولوجي والبيئة  الصناعات الغذائية التي ال تأيت عىل حساب التنوُّ

التنمية الصناعية الشاملة للجميع  اليونيدو  ع  وصحة املستهلكني. وتشجِّ

واملستدامة، من خالل تحسني سالسل القيمة بغية متكني النظم الغذائية 

من توفري األغذية املأمونة والتغذية األفضل والدخل العادل دون مساس 

باملوارد االقتصادية واالجتامعية والبيئية الالزمة للحفاظ عىل هذه 

 تحسين سالسل القيمة 
في سري النكا

تعمل اليونيدو ومرفق 

التجارة  املعايري وتنمية 

التجارة  التابع ملنظمة 

العاملية مع مجلس 

التوابل يف رسي النكا عىل 

التنافسية  القدرة  تحسني 

لسلسلة  التجارية 

القرفة بكفالة  قيمة 

الدولية  االمتثال لألنظمة 

لسالمة األغذية وملعايري 

النظافة الصحية. وقد أنشأ املرشوع إطاراً للتدريب املهني تمَّ 

اعتامده عىل الصعيد الوطني واستحدث مخططاً تجريبيًّا بشأن 

“مامرسات التصنيع الجيِّدة” مكَّن العامل، وكثري منهم من 

النساء، من العمل وفقاً لألنظمة واملعايري الدولية.

 76
في المائة

من الفقراء في العالم النايم 
يعيشون في المناطق الريفية 

 ويعتمدون على الزراعة 
من أجل بقائهم

  > >
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الفوائد لألجيال املقبلة. وتشمل النظم الغذائية التجهيز واللوجستيات 

والتعبئة والتغليف والنوعية والبنية التحتية للسالمة، وكذلك النظم 

القانونية واملؤسسية.

وتؤدِّي خسائر ما بعد الحصاد وغياب تكنولوجيات التجهيز األساسية إىل 

علو مستوى الهدر يف العديد من البلدان النامية، بينام ميكن أن تؤدِّي 

املامرسات السيِّئة لحفظ األغذية إىل التلوُّث وانتشار األمراض املنقولة 

باألغذية. ولدى اليونيدو برنامج يركِّز عىل الحدِّ من الهدر عن طريق 

التحسينات التكنولوجية وتحسني العمليات عىل امتداد سالسل القيمة، 

فضالً عن استغالل املنتجات الثانوية. وتيرسِّ اليونيدو نقل واعتامد 

التكنولوجيات واملامرسات الخاصة بالنظم الغذائية، مبا يف ذلك املعارف 

واملهارات الالزمة، ومن ثمَّ تحسني األمن الغذايئ والتغذوي وكذلك سالمة 

األغذية، مبا يؤدِّي إىل كفاءة استخدام املوارد.

عات الصناعات الزراعية مجمَّ

عات الصناعات الزراعية املتكاملة اجتذاب االستثامرات  تستطيع مجمَّ

األجنبية واملحلية يف البلدان النامية وتعزيز التنمية االقتصادية القامئة 

عىل املنتجات واملوارد الزراعية. وخالل السنة، ساعدت اليونيدو عدداً 

من البلدان عىل إنشاء سالسل قيمة األعامل التجارية الزراعية املستدامة 

عات الزراعية، التي شملت األغذية والنظم الغذائية، والجلود  واملجمَّ

واألحذية، واملنسوجات واملالبس، والخشب والصناعات الخشبية، وامليكنة 

الزراعية، والصناعات اإلبداعية. وَسعت املنظمة إىل إدماج املزارعني 

أصحاب الحيازات الصغرية يف سالسل القيمة من أجل توليد فرص العمل 

والدخل للمجتمعات الريفية. وعالوة عىل ذلك، هدفت املنظمة إىل زيادة 

األمن الغذايئ وسالمة األغذية مع السعي إىل تحقيق أهداف االقتصاد 

الدائري والتصدي لتغريُّ املناخ.

عات زراعية يف إثيوبيا والسنغال  وتعمل اليونيدو حاليًّا عىل إنشاء مجمَّ

والكامريون ولبنان وميامنار ونيجرييا. ويف حزيران/يونيه، أفرجت 

حكومة إثيوبيا عن 300 مليون دوالر لتطوير البنية التحتية الالزمة 

عات الصناعية الزراعية املتكاملة، التي هي أحد مجاالت تركيز  للمجمَّ

برنامج الرشاكة الُقطرية اإلثيويب. ويتيح تطوير الصناعات الزراعية، 

عات الصناعية الزراعية ومراكز التحوُّل الريفي، فرصة  مبا يف ذلك املجمَّ

مدينة مودجو للجلود

لدى إثيوبيا أحد أكرب مجموعات املوايش يف العامل. ويوجد 

ما يقرب من نصف مدابغ الجلود يف البلد يف منطقة أوروميا، 

ذات التاريخ الطويل يف تجهيز الجلود. وقد سبَّب التلوُّث 

الناشئ من عمليات الدباغة مشاكل بيئية واجتامعية يف منطقة 

مودجو الحرضية القريبة. وبالتعاون مع معهد تطوير صناعة 

ت اليونيدو دراسة جدوى  الجلود وجامعة أديس أبابا، أعدَّ

ى مدينة  إلنشاء منطقة شاملة ومستدامة لصناعة الجلود تُسمَّ

مودجو للجلود. وسوف يسمح تركيز املدابغ يف منطقة صناعية 

حديثة بوضع اسرتاتيجية مشرتكة للتعامل مع مشاكل التلوُّث 

الة من حيث التكلفة. وسوف تؤدِّي املنطقة أيضاً  بطريقة فعَّ

دوراً قيِّامً يف اجتذاب االستثامرات املبارشة األجنبية واملحلية. 

ت  ويف ترشين األول/أكتوبر نظَّمت اليونيدو جولة دراسية ضمَّ

مسؤولني إثيوبيني، من بينهم وزير الدولة للصناعة اإلثيويب 

وعمدة مدينة مودجو، إىل إيطاليا، حيث أتيحت للمشاركني 

فرصة زيارة منطقة الدباغة يف مدينة سانتا كروتيش سول 

ارنو. واجتذبت مبادرة مدينة مودجو للجلود اهتامم عدد من 

الجهات اإلمنائية الرشيكة واملؤسسات املالية، من بينها املرصف 

األورويب لالستثامر، املستعدة لدعم حكومة إثيوبيا يف إنشاء 

مدينة الجلود الجديدة.

isid.unido.org/ethiopia.html  >

مشروع للحدِّ من خسائر ما بعد احلصاد يف فييت نام

the economic, social and environmental resources needed to 
maintain such benefits for future generations. Food systems 
cover processing, logistics, packaging, and quality and safety 
infrastructure, as well as legal and institutional systems.

Post-harvest losses and the absence of basic processing 
technologies result in high levels of waste in many developing 
countries while poor preservation practices can lead to 
contamination and food-borne disease. UNIDO has a 
programme in place that focuses on waste reduction through 
technology improvements and process optimization along value 
chains together with the utilization of by-products. UNIDO 
facilitates the transfer and adoption of appropriate food system 
technologies and practices including the knowledge and skills 
needed, thus improving food and nutrition security as well as 
food safety, leading to resource efficiency.

Agro-industrial parks

Integrated agro-industrial parks can attract foreign and 
domestic investment in developing countries and promote 
economic development based on agricultural produce and 
resources. During the year, UNIDO helped a number of 
countries to set up sustainable agribusiness value chains 
and agro-parks that covered food and food systems, 
leather and footwear, textile and garments, wood and 
woodworking, agro-mechanization and creative industries. 
It pursued the integration of smallholder farmers into value 
chains to generate jobs and income opportunities for rural 
communities. Further, it aimed at increasing both food 

security and food safety while pursuing the objectives of the 
circular economy and addressing climate change.

UNIDO is currently engaged in setting up agro-parks in 
Cameroon, Ethiopia, Lebanon, Myanmar, Nigeria and 
Senegal. In June, the Government of Ethiopia released 
$300 million for the development of infrastructure for 

MODJO LEATHER CITY

Ethiopia has one of the world largest livestock 
populations. Nearly half the country’s tanneries are in 
the Oromia region that has a long tradition of leather 
processing. Pollution from tanning operations has 
created environmental and social problems in the 
nearby Modjo urban area. In collaboration with the 
Leather Industry Development Institute and the Addis 
Ababa University, UNIDO has prepared a feasibility 
study to set up an inclusive and sustainable leather 
district named Modjo Leather City. The concentration 
of tanneries in a modern industrial district will allow a 
common strategy to deal with pollution problems in a 
cost-efficient manner. The district will also play a 
valuable role in drawing foreign and local direct 
investments. In October, UNIDO organized a study 
tour that brought Ethiopian officials, including the 
Ethiopian State Minister of Industry and the mayor of 
Modjo, to Italy, where participants had a chance to visit 
the tanning district of the town of Santa Croce 
sull’Arno. The Modjo Leather City initiative has 
attracted the interest of several development partners 
and financial institutions, including the European 
Investment Bank, that are willing to support the 
Government of Ethiopia in the new leather district.

> isid.unido.org/ethiopia.html

Project to reduce post-harvest losses in Viet Nam
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إلثيوبيا لتعجيل التنمية االقتصادية وإيجاد اآلالف من فرص العمل 

وتحقيق أهداف التنمية الصناعية. ويف الكامريون، ُوضعت خالل السنة 

ع زراعي  الصيغة النهائية لخطة رئيسية ودراسة جدوى إلنشاء مجمَّ

ص متوِّلهام الحكومة. ومتوِّل إيطاليا البنية التحتية  ومركز بحوث متخصِّ

عات صناعية يف لبنان، الذي اكتمل فيه أيضاً وضع الخطط  لثالثة مجمَّ

الرئيسية ودراسات الجدوى. واكتملت خطط إنشاء سبع مناطق لتجهيز 

املحاصيل الرئيسية يف نيجرييا، وتعمل اليونيدو حاليًّا عىل إنشاء بنية 

عات الزراعية. داخل الحكومة إلدارة املجمَّ

 تنمية مهارات تنظيم المشاريع 
والمهارات المهنية 

من أجل إيجاد فرص العمل وتحسني الوظائف لفقراء العامل، من 

الرضوري تكييف التدريب املهني والتدريب عىل املهارات اإلدارية حسب 

ات الرسيعة يف أحوال السوق  سوق العمل السائدة. فالعوملة والتغريُّ

ويف التكنولوجيا، فضالً عن املتطلبات البيئية واالجتامعية يف الصناعة 

التحويلية، تتطلَّب مستوى عالياً من التدريب يف جميع قطاعات األعامل 

التجارية الزراعية والقطاعات ذات الصلة. 

وميثِّل تنظيم املشاريع حالًّ مستداماً إليجاد فرص العمل وتعزيز   

الرخاء. ويركِّز نهج اليونيدو عىل تعزيز منظومة بيئة تنظيم املشاريع عن 

طريق تحديد القطاعات االسرتاتيجية ذات اإلمكانات العالية لتحقيق 

النمو وإيجاد فرص العمل، وتعزيز قدرات مؤسسات الوساطة املالية وغري 

املالية الداعمة، من أجل تقديم خدمات أفضل يف مرحلتي ما قبل إنشاء 

املشاريع وما بعد إنشائها. وتعزِّز اليونيدو، من خالل نهجها املتكامل، 

مهارات املؤسسات النظرية يف البلدان النامية ويف البلدان التي متر مبرحلة 

انتقالية، بغية متكينها من تحديد الفرص املتاحة إليجاد فرص العمل 

وتحقيق القدرة التنافسية وتطوير سالسل القيمة يف بلدانها. وخالل 

السنة، استهدفت اليونيدو مهارات تنظيم املشاريع ومهارات األعامل 

شة تقليديًّا، مثل النساء  التجارية واملهارات املهنية لدى الفئات املهمَّ

والشباب. وشمل بناء قدرات إدارة املنشآت لدى الرشكات، فضالً عن 

األفراد، التدريب عىل إدارة األعامل التجارية وتنظيم جوالت دراسية من 

أجل تبادل أفضل املامرسات والحلول االبتكارية. وتركِّز اليونيدو يف جميع 

أنشطتها الخاصة ببناء القدرات عىل تطوير املهارات بغية تعزيز الصناعات 

الزراعية التي تتَّسم بكفاءة استخدام املوارد والتي هي مستدامة وشاملة 

للجميع، واجتذاب االستثامر املسؤول يف الزراعة والصناعات الزراعية، 

وتعزيز االستقرار االقتصادي يف املجتمعات املحلية الريفية، ومعالجة 

ظاهرة الهجرة، وزيادة األمن الغذايئ والبرشي، وتشجيع االبتكار عىل كامل 

نطاق سالسل القيمة.

وميكن أن يشكِّل غياب خدمات تطوير األعامل التجارية حجر   

عرثة أمام منظِّمي املشاريع الجدد، ال سيَّام النساء والشباب. وتساعد 

اكتساب مهارات تنظيم املشاريع يف ميانمار

دورة تدريبية بشأن اجللود يف جمهورية تنزانيا املتحدة

ر الفرص للشباب األفريقي تدريب على املهارات املهنية يوفِّ
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اليونيدو عىل ضامن أن تكون املؤسسات العامة مجهَّزة لتقديم 

الخدمات الحاسمة األهمية يف مجال تنمية األعامل التجارية ولدعم 

دة باملعلومات  عمالئها، مبا يف ذلك ضامن أن تكون هذه املؤسسات مزوَّ

عن الشبكات واألسواق وفرص االستثامر. وخالل السنة، تلقَّى  أكرث من 

000 1 من ممثِّيل مؤسسات الدعم الوسيطة يف إثيوبيا وميامنار تدريباً 

بني. مدرِّ بصفتهم 

ويجري تكميل أساليب التعلم التقليدية — أي التعليم يف   

الفصول الدراسية والتعليم الشخيص، واإلرشاد الخصويص، والتدريب 

أثناء الخدمة — بأساليب جديدة من قبيل الدراسة الذاتية والتعلُّم عن 

بعد. ومن األمثلة الناجحة برنامج اليونيدو للتعلُّم اإللكرتوين يف مجال 

الجلود، الخاص بالتجهيز املستدام للجلود، ومعالجة صبائب مدابغ 

الجلود، واإلسعافات األولية يف أماكن العمل، وسبل التعامل مع كربيتيد 

الهيدروجني، وهندسة مناذج األحذية. وهذه الدورات متاحة عىل اإلنرتنت. 

ويف اجتامع فريق خرباء ُعقد يف دار السالم يف حزيران/يونيه استعرض 

املشاركون التدريب املضطلع به يف إطار مرشوع التعلم اإللكرتوين املعنون 

“نظم إدارة املعارف يف التعليم والتدريب يف سلسلة قيمة الجلود”. وعىل 

الصعيد العاملي، استفاد من فريق اليونيدو املعني مبعارف الجلود أكرث من 

000 30 شخص من 170 بلداً.

www.leatherpanel.org  >

تعزيز سالسل القيمة 

تؤدِّي سالسل قيمة األعامل التجارية الزراعية دوراً حاسامً يف تعزيز القدرة 

التنافسية االقتصادية أليِّ بلد وقدرته عىل املشاركة بفعالية يف التجارة 

العاملية. ولدى اختيار تكنولوجيات الصناعات الزراعية وأفضل املامرسات 

املستحدثة عىل كامل نطاق مشاريع سلسلة قيمة األعامل التجارية 

الزراعية الغذائية وغري الغذائية، روعيت قدرة املستعملني عىل اعتامد 

هذه التكنولوجيات واملامرسات، ومدى مالءمة التكنولوجيات يف الظروف 

املحلية، وقدرة التكنولوجيات عىل زيادة الدخول الفردية وتعزيز االقتصاد 

مي السلع  ككل. وتكفل مشاركة املزارعني أصحاب الحيازات الصغرية ومقدِّ

والخدمات املحليني زيادة نطاق الشمول.

ويف جنوب السودان، تعمل اليونيدو عىل تحسني سالسل القيمة   

القطاعية من خالل امليكنة. وتختار اليونيدو سالسل القيمة الزراعية التي 

ح أكرب ترجيح أن تؤدِّي إىل النمو االقتصادي والحدِّ من وطأة الفقر،  يرجَّ

وتنشئ شبكة تسويق مستدامة وبسيطة مؤلَّفة من املنتجني املنزليني 

وأصحاب األعامل التجارية الصغرية عن طريق وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات 

سالسل القيمة. وسوف تركِّز اليونيدو كذلك عىل بناء قدرات مختلف 

العنارص الفاعلة عىل العمل يف سلسلة القيمة والتكيُّف مع السامت 

التكنولوجية والتجارية الجديدة، بحيث تضيف تلك العنارص الفاعلة قيمة 

إىل منتجاتها.

المرأة والشباب في األنشطة اإلنتاجية

عىل الرغم مامَّ قد تواجهه النساء الباحثات عن الوظائف من تحديات 

يف البلدان النامية فإنَّ عدداً كبرياً من النساء متكنَّ من بدء أعاملهن 

التجارية الخاصة عقب حضور دورات اليونيدو التدريبية بشأن تنمية 

مهارات تنظيم املشاريع. ويف تونس، دعم مرشوع يركِّز عىل مهارات 

تنظيم املشاريع لدى الشباب والنساء تطوير عدد كبري من املشاريع 

الناشئة واملنشآت القامئة، سعياً إىل املساعدة عىل زيادة حصة القيمة 

املضافة الصناعية يف البلد. وأدَّت املرحلة األوىل من املرشوع إىل إنشاء 

079 1 وظيفًة، نصفها تقريباً يف األعامل التجارية الزراعية والصناعة 

التحويلية. ومن بني 293 شخصاً يف أرمينيا تلقوا تدريباً عىل تنظيم 

املشاريع، كانت هناك 129 امرأًة. ويف جنوب السودان، تلقَّت 60 امرأًة 

تدريباً عىل العمليات األساسية لألعامل التجارية من أجل تعزيز منو 

األعامل التجارية الزراعية الصغرية. ويف إثيوبيا وميامنار، أكمل أكرث من 

700 من منظِّمي املشاريع من الشباب والنساء تدريباً يف مجال تطوير 

األعامل التجارية، كام أنشأ ما يزيد عىل 100 من املشاريع الجديدة 

ر بـ500 وظيفة جديدة. ما يُقدَّ
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وعىل مدى السنوات الـ 15 املاضية، ساعدت اليونيدو البلدان،   

وال سيَّام يف أفريقيا، عىل إدخال برنامج خاص باملناهج الوطنية 

لتنظيم املشاريع يف التعليم الثانوي والتقني أو املدارس املهنية، 

يريس األرضية لتنمية القطاع الخاص. واملنهاج عميل التوجه، ويقسم 

فيه الوقت بالتساوي بني الصفوف الدراسية والتدريب العميل عىل 

األعامل التجارية يف املجتمع املحيل. ويف إطار هذا الربنامج التابع 

لليونيدو، تمَّ تدريب أكرث من 000 7 معلِّم عىل تدريس مهارات 

تنظيم املشاريع ألكرث من مليونني من الشباب. والربنامج مطبَّق حاليًّا 

كجزء من املناهج الدراسية الوطنية يف ستة بلدان تواصل تنفيذ 

مة من اليونيدو. ومن  املخطط مبفردها بعد انتهاء املساعدة املقدَّ

هذه البلدان كابو فريدي، التي أدخلت برنامج املناهج الدراسية عىل 

كامل نطاق البلد يف أيلول/سبتمرب. وتشري دراسات أثر املشاريع إىل 

أنَّ ما بني 30 و40 يف املائة من الطالب ينشئون أعامالً تجاريًة صغرية 

يجني تشغيل هذه  أثناء الدراسة، ويواصل حوايل 12 يف املائة من الخرِّ

ن يف فهم  األعامل بعد التخرُّج. وأكَّدت الدراسات أيضاً حدوث تحسُّ

فرص األعامل التجارية داخل املجتمع املحيل، وتطوير كفاءات تنظيم 

املشاريع، والقدرة عىل االدَّخار. 

اليونيدو مرشوعاً ملعالجة  ويف جمهورية تنزانيا املتحدة، تدير   

الصغرى والصغرية  للتوظيف يف املنشآت  يجني  الخرِّ مسألة قابلية 

يجني الشباب  واملتوسطة. ونتيجة لذلك، التحق 224 من الخرِّ

بني. وقَبل 27 يف املائة منهم الحقاً االلتحاق بوظائف  بـ 86 رشكًة كمتدرِّ

يف هذه الرشكات، بينام حصل 36 يف املائة منهم عىل عمل يف أماكن 

أخرى. وأشار ثالثة أرباعهم إىل أنه تمَّ إدراجهم يف قوائم اختيار 

مخترصة لاللتحاق بوظيفة واحدة أو أكرث بعد إكامل تدريبهم، وقال 

عهم عىل أن يصبحوا منظِّمي  68 يف املائة منهم إنَّ التدريب شجَّ

أنفسهم.  مشاريع هم 

الدول الجزرية الصغيرة النامية

يف إطار مبادرة ترسيع تنمية األعامل التجارية الزراعية والصناعات 

الزراعية األفريقية، تعمل اليونيدو مع رشكاء من مجموعة دول أفريقيا 

والبحر الكاريبي واملحيط الهادئ ومع االتحاد األورويب من أجل 

تحسني اإلنتاجية والقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزراعة واألغذية 

راً  يف الدول الجزرية الصغرية النامية. وتشمل املبادرات املتخذة مؤخَّ

برنامج االقتصاد األزرق وسلسلة القيمة ملصائد األسامك املقرتح تنفيذه 

بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(. ويتمثَّل 

دور اليونيدو يف دعم إضافة القيمة ومعالجة التدابري الصحية وتدابري 

م الفاو الدعم لتعزيز إنتاجية وحوكمة  الصحة النباتية، يف حني ستقدِّ

سالسل قيمة مصائد األسامك يف دول جزرية صغرية نامية مختلفة. 

واليونيدو منخرطة أيضاً يف رشاكات أعامل تجارية يشارك فيها القطاع 

الخاص يف دول جزرية صغرية نامية من قبيل بابوا غينيا الجديدة أو 

كابو فريدي. والطاقة مجال ترابط هام آخر تقوم فيه اليونيدو، بدعم 

مايل من إسبانيا والنمسا، مبساعدة الدول الجزرية الصغرية النامية 

عىل إنشاء مراكز إقليمية للطاقة املستدامة يف بربادوس وتونغا وكابو 

فريدي. وتدعم اليونيدو املجتمعات املحلية يف كابو فريدي يف إقامة 

مشاريع الطاقة الشمسية لالستخدامات اإلنتاجية )مثالً تربيد األسامك، 

وضخ املياه، والري(.
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         الحفاظ على البيئة

تدعم اليونيدو البلدان يف جهودها يف مجال اإلدارة البيئية، مبا يف ذلك 

م  دة األطراف وتوفري الطاقة املستدامة. وتقدِّ تنفيذ االتفاقات البيئية املتعدِّ

املنظمة املساعدة يف مجال إقامة صناعات خرضاء جديدة، ووضع خرائط 

طريق وطنية من أجل تخضري سلسلة اإلمداد، وتحديد املعايري واملؤرشات، 

ونرش أفضل املامرسات وتبادلها، وإدارة برامج التكنولوجيا النظيفة، 

واالضطالع مبختلف عمليات بناء القدرات، واملساهمة يف املحافل الدولية 

بتقديم البحوث والخربات الالزمة.

المستدامة  الطاقة  حلول 

تشكَّل الصناعة اليوم أكرث من ثلث االستهالك العاملي للطاقة وانبعاثات 

غازات الدفيئة، وستواصل حفز الطلب العاملي عىل الطاقة خالل 

العقود القادمة، ال سيَّام يف االقتصادات النامية والناشئة. ويشكِّل تعزيز 

فرص الحصول عىل إمدادات الطاقة املوثوقة رشطاً أساسيًّا للتنمية 

االقتصادية. وليك تكون التنمية مستدامة، يجب استخدام الطاقة لتعزيز 

االستخدامات اإلنتاجية التي توجد فرص العمل وتزيد الفرص املدرَّة 

للدخل للمجتمعات املحلية. وتبلغ القيمة اإلجاملية لحافظة مشاريع 

اليونيدو للطاقة ما يقرب من 285 مليون دوالر، وتشمل 120 مرشوعاً 

يف 60 بلداً. وتنطوي الحافظة عىل ثالث ركائز اسرتاتيجية هي: كفاءة 

دة والريفية، والسياسات والشبكات  الطاقة الصناعية، والطاقة املتجدِّ

املناخية. وتعزِّز هذه الركائز معاً حلول الطاقة املستدامة التي تجعل 

الصناعة قادرة عىل املنافسة وإنتاجية وقادرة عىل الصمود أمام 

تغريُّ املناخ.

واليونيدو ملتزمة، يف إطار برنامجها الخاص بكفاءة استخدام   

الطاقة الصناعية، 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 الجوهري املتمثِّل يف تغريُّ املناخ. 

وقد دعا املدير العام جميع أصحاب املصلحة، يف االجتامع الوزاري 

السابع للطاقة النظيفة، الذي ُعقد يف سان فرانسيسكو بالواليات 

املتحدة يف حزيران/يونيه، إىل استخدام معيار األيزو 50001 إلظهار 

م املحرز يف تحقيق األهداف املتعلقة باملناخ والطاقة. وتبلغ  التقدُّ

حافظة مشاريع الربنامج 119 مليون دوالر، ويدير 39 مرشوعاً تغطي 

20 بلداً. ويركِّز الربنامج عىل تنفيذ نظم إدارة الطاقة، وتحسني كفاءة 

النقل املتَّسمة  املعدات الصناعية الكثيفة االستهالك للطاقة، ومركبات 

بكفاءة استخدام الطاقة وانخفاض انبعاثات الكربون، والبنى التحتية 

ذات الصلة.

تبلغ القيمة اإلجمالية لحافظة 
اليونيدو للطاقة   مشاريع 

ما يقرب من 

 285 
مليون دوالر،  

 وتشمل 120 مشروعًا 
في 60 بلدًا
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دة يف  وتركِّز اليونيدو أيضاً عىل تعميم استخدام الطاقة املتجدِّ  

االستخدامات اإلنتاجية والتطبيقات الصناعية. وبغية زيادة القدرة 

التنافسية للمشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم يف املناطق الريفية/

املناطق غري املربوطة بالشبكة الكهربائية، تروِّج اليونيدو الشبكات 

بة، مثل الطاقة الكهرمائية  الصغرية املستندة إىل تكنولوجيات مجرَّ

الصغرية والكتلة األحيائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتبلغ قيمة 

حافظة املشاريع الجارية حوايل 142 مليون دوالر، وتضمُّ 64 مرشوعاً 

يف 40 بلداً.

وعالوة عىل ذلك تؤدِّي اليونيدو دوراً رياديًّا يف السياسات   

دين،  املتكاملة والرشاكات العاملية واإلقليمية بني أصحاب املصلحة املتعدِّ

فضالً عن أنشطة الدعوة والتواصل الخارجي يف مجال الطاقة املستدامة 

وتغريُّ املناخ. وتكفل والية اليونيدو وضعاً اسرتاتيجيًّا للمنظمة يف 

املنتديات العاملية املعنية بالطاقة وتغريُّ املناخ، واالضطالع بتنسيق 

الربامج العاملية واإلقليمية بشأن التكنولوجيات ذات انبعاثات الكربون 

املنخفضة والشبكات املعنية بهذه التكنولوجيات. وتبلغ قيمة حافظة 

املشاريع الجارية لربنامج املنظمة املعني بالسياسات والشبكات املناخية 

ما يقرب من 24 مليون دوالر، وتضمُّ الحافظة 18 مرشوعاً قيد التنفيذ 

عىل الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو العاملي. 

التحضريات النعقاد منتدى فيينا للطاقة  وقد بدأت املنظمة   

املقبل الذي سيعقد يف أيار/مايو 2017 حول موضوع “تسخري الطاقة 

التنمية املستدامة واتفاق باريس”. وسوف  لتنفيذ أهداف  املستدامة 

للتنمية  املتكاملة  للنهوج  الضوء عىل اآلثار املضاِعفة  املنتدى  يسلِّط 

املستدامة عىل املستوى الوطني واإلقليمي والعاملي. وسوف يربز 

إمكانات آرصة الطاقة املستدامة، التي تربط الطاقة  املنتدى أيضاً 

باملياه واألغذية والصحة، فضالً عن االبتكار باعتباره محرِّكاً عامليًّا 

املستدام.  النمو  لترسيع 

          النقاط البارزة

<  شهد شهر ترشين الثاين/نوفمرب يف هانغجو بالصني إطالق املنشور 
الرئييس لليونيدو املعنون تقرير تنمية الطاقة الكهرمائية الصغرية يف 

العامل 2016، يف أعقاب نجاح التقرير األول يف عام 2013. ويشمل 

التقرير ومنصته املعرفية 20 منطقة و160 بلداً، مامَّ يجعله أكرث منصة 

عاملية للطاقة الكهرمائية الصغرية متاحة حتى اآلن شموالً. وتتيح بياناته 

ق للسياسات واالستثامر، ودراسات الحالة  ثة، وتحليله املتعمِّ املحدَّ

مها، أدوات للمامرسني وصنَّاع القرار واملستثمرين  لة التي يقدِّ املفصَّ

لترسيع تنمية الطاقة الكهرمائية الصغرية.

www.smallhydroworld.org

دة وكفاءة  <  شهد شهر متوز/يوليه افتتاح مركز رشق أفريقيا للطاقة املتجدِّ
ل  الطاقة يف كمباال. وبدعم من اليونيدو ووكالة التنمية النمساوية، سيكمِّ

املركز الجديد ويعزِّز املبادرات الجارية من قبل الدول األعضاء يف مجموعة 

رشق أفريقيا يف مجال السياسات وتنمية القدرات وإدارة املعارف وإذكاء 

الوعي وكذلك االستثامر وترويج األعامل التجارية من أجل تحقيق الهدفني 

7 و9 من أهداف التنمية املستدامة. وتضمُّ شبكة اليونيدو العاملية للمراكز 

اإلقليمية للطاقة املستدامة — وهي رشاكة ثالثية أقيمت بعد عام 2015 

فيام بني بلدان الجنوب — خمسة مراكز حاليًّا، ومن املقرَّر افتتاح مركز 

دة وكفاءة الطاقة الجديد يف نوكوألوفا يف  املحيط الهادئ للطاقة املتجدِّ

نيسان/أبريل 2017. وستستضيف حكومة تونغا وجامعة املحيط الهادئ 

املركز الجديد، بدعم من اليونيدو ووكالة التنمية النمساوية.

<  تشارك اليونيدو، مع برنامج األمم املتحدة للبيئة )برنامج البيئة(، 
يف استضافة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، التي هي الذراع التنفيذية 

ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ. 

ويعمل املركز عىل تعجيل نقل التكنولوجيات السليمة بيئيًّا ألغراض 

التنمية ذات انبعاثات الكربون املنخفضة والصامدة أمام تغريُّ املناخ، 

بناًء عىل طلب البلدان النامية، وقد ساعد املركز أكرث من 70 دولًة 

خالل الفرتة قيد االستعراض. والشبكة االستشارية املعنية بالتمويل 

دة األطراف بني القطاعني العام والخاص  الخاص هي رشاكة متعدِّ

أطلقتها مبادرة تكنولوجيا املناخ ومؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ. وقد حشدت هذه الشبكة، التي 

دة وكفاءة  تستضيفها اليونيدو بالتعاون مع رشاكة الطاقة املتجدِّ

الطاقة، مبلغ 1.2 بليون دوالر لصالح 87 مرشوعاً، ومتثِّل هذه املشاريع 

انخفاضاً سنويًّا قدره 2.7 مليون طن من مكافئ ثاين أوكسيد الكربون، 

و701 ميغاواط من قدرة إنتاج الطاقة النظيفة، و140.7 غيغاواط/

ساعة من وفورات الطاقة ملشاريع كفاءة الطاقة يف السنة )حتى أيلول/

عة من التكنولوجيات  د هذه املشاريع مجموعة متنوِّ سبتمرب(. وتجسِّ

تشمل الطاقة الشمسية والغاز الحيوي وتحويل النفايات إىل طاقة 

والطاقة املائية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية وكفاءة الطاقة وكهربة 

الريف ووسائل النقل النظيفة وتوفري الطاقة املستدامة للزراعة. ويقود 

الشبكة االستشارية املعنية بالتمويل الخاص ائتالف من الجهات املانحة 

يضمُّ أسرتاليا وأملانيا وجمهورية كوريا والسويد وكندا والرنويج والنمسا 

والواليات املتحدة واليابان.

>>
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المدن المستدامة

يدعم مفهوم اليونيدو بشأن “املدن املستدامة” املدن بوصفها مراكز 

لالبتكار يف مجال الطاقة النظيفة، والتصنيع املنخفض انبعاثات 

الكربون، والعمل املناخي. ويهدف الربنامج إىل ترويج نهج بشأن 

االستدامة الحرضية يسرتشد بعمليات التخطيط املستندة إىل األدلة 

واملتعددة األبعاد والشاملة للجميع عىل نطاق واسع والتي توازن بني 

اعتبارات املوارد االقتصادية واالجتامعية والبيئية. وخالل العام، صاغت 

املنظمة مشاريع يف السنغال وكوت ديفوار وماليزيا والهند يف إطار 

املرشوع الرائد للنهج املتكامل للمدن املستدامة التابع ملرفق البيئة 

العاملية، مبنحة من مرفق البيئة العاملية قدرها نحو 25 مليون دوالر 

ومتويل مشرتك مببلغ 160 مليون دوالر. وشاركت اليونيدو طوال العام 

يف مجموعة واسعة من األحداث واملبادرات ذات الصلة، مبا يف ذلك 

املفاوضات التي أدَّت إىل اعتامد خطة األعامل العمرانية الجديدة 

من قبل مؤمتر األمم املتحدة املعني باإلسكان والتنمية الحرضية 

املستدامة، الذي ُعقد يف ترشين األول/أكتوبر يف كيتو، وكذلك املؤمتر 

العاملي األول املعني بالنقل املستدام، الذي ُعقد يف عشق أباد يف 

ترشين الثاين/نوفمرب.

<  تعاين أفريقيا، عىل الرغم من موارد الطاقة الكافية التي ُحبيت 
بها، من افتقار شديد إىل الطاقة، بسبب ضعف قدرات توليد الطاقة، 

ومحدودية الكهربة، واملستوى املنخفض الستهالك الطاقة، وعدم 

موثوقية الخدمات، وعلو تكاليف الطاقة. ويركِّز برنامج نقل تكنولوجيا 

الطاقة النظيفة ذات انبعاثات الكربون املنخفضة، الذي أطلق يف 

عام 2013 بالتعاون مع اليابان وبتمويل منها، عىل إدخال التقنيات 

اليابانية يف أفريقيا. وقد وفَّرت اليونيدو، بالتعاون مع املؤسسات املحلية 

يف إثيوبيا وكينيا، تدريباً مكثَّفاً خالل السنة لدعم تطوير املهارات يف 

مواقع املرشوع. وأتيحت لليونيدو فرصة لعرض برنامجها الخاص بنقل 

تكنولوجيا الطاقة النظيفة ذات انبعاثات الكربون املنخفضة يف املحافل 

الدولية، مبا يف ذلك معرض هانوفر بأملانيا يف نيسان/أبريل، ومؤمتر طوكيو 

الدويل السادس للتنمية يف أفريقيا الذي ُعقد يف آب/أغسطس يف نريويب، 

واالجتامع السنوي الثالث بشأن االبتكار الذي عقده منتدى األرض الباردة 

يف ترشين األول/أكتوبر يف طوكيو، والدورة الثانية والعرشون ملؤمتر 

األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريَّ املناخ املعقودة يف 

ترشين الثاين/نوفمرب يف مراكش، املغرب. وتعهَّدت حكومة اليابان، أثناء 

احتفاالت اليونيدو يف ترشين الثاين/نوفمرب بالذكرى السنوية الخمسني 

لتأسيسها، بدفع 1.5 بليون ين ياباين ملشاريع اليونيدو لتوليد الطاقة 

الحرارية األرضية يف البلدان األفريقية.

<  يعمل حاليًّا الربنامج العاملي البتكارات التكنولوجيا النظيفة — وهو 
أكرب برنامج لدعم االبتكارات وتنظيم املشاريع يف مجال التكنولوجيا 

النظيفة يف العامل — يف أرمينيا وباكستان وتايلند وتركيا وجنوب أفريقيا 

وماليزيا واملغرب والهند. وقد اجتذبت مسابقة نُظِّمت يف املغرب هذا 

ح. وجرى اإلعالن، إبَّان  العام مبناسبة إطالق الربنامج أكرث من 200 مرشَّ

الدورة الثانية والعرشين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

حاً نهائيًّا وخمسة فائزين يف  بشأن تغريُّ املناخ، عن اختيار اثني عرش مرشَّ

الفئات الخمس — وهي إعادة تدوير النفايات، وكفاءة استخدام املياه، 

دة، ومنظِّامت املشاريع، واملباين الخرضاء. وكفاءة الطاقة والطاقة املتجدِّ
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الصناعة الخضراء واالقتصاد الدائري 

عىل الرغم من أنَّ مصطلح “الصناعة الخرضاء” جديد نسبيًّا فإنَّ 

مفهوم التنمية الصناعية املسؤولة بيئيًّا واملستدامة كان يف صميم 

داً  راً، أكَّد املدير العام مجدَّ والية اليونيدو منذ سنوات عديدة. ومؤخَّ

التزام املنظمة برتويج الصناعة الخرضاء واالقتصاد الدائري، فضالً عن 

مساهمتها يف منابر الحوار والدعوة، مؤكِّداً أنَّ هذه متثِّل أولويات 

لإلدارة للعام الحايل وأهدافاً اسرتاتيجيًة فيام يتعلق بخطة التنمية 

املستدامة لعام 2030. وطوال السنة، واصلت اليونيدو تقديم املشورة 

إىل الحكومات بشأن الصناعة الخرضاء يف مجاالت مثل االبتكار 

عات الصناعات املراعية  اإليكولوجي وإدارة النفايات، وتطوير مجمَّ

دة األطراف. والصناعة  للبيئة، فضالً عن تنفيذ االتفاقات البيئية املتعدِّ

الخرضاء عنرص رئييس للتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. 

د املبادرات والنهوج امللموسة التي تسهم يف استدامة برامج  وهي تحدِّ

التنمية الصناعية التي تضطلع بها اليونيدو، وتوفِّر روابط بعدد من 

التنمية املستدامة. أهداف 

ويف االقتصاد الدائري، تأيت املواد للمنتجات الجديدة من   

املنتجات القدمية؛ ويعاد استعامل كل يشء ويعاد تصنيعه أو، كمالذ 

أخري، يعاد تدويره إىل مواد خام أو يستخدم كمصدر للطاقة. ويرتبط 

هذا املفهوم بازدياد الطلب عىل النفايات الصناعية وإعادة التدوير، 

ويشري إىل أنَّ هناك حاجة إىل النظر يف املسائل الجانبية للتجارة 

واإلنتاج. وقد تضاعفت تقريباً خالل السنوات الـ20 املاضية سوق 

النفايات املتََّجر بها، ولدى البلدان النامية فرصة لالستفادة من الفرص 

التجارية الناشئة من ذلك. وتتمثَّل إحدى أولويات اليونيدو يف إرساء 

أساس للحوار وتبادل اآلراء يف عام 2017 حول النفايات املتََّجر بها يف 

الدائري. االقتصاد 

وتستفيد ‘الرشاكة من أجل تحقيق اقتصاد أخرض’ من خربة خمس   

هيئات ومنظامت تابعة لألمم املتحدة، وهي: برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومعهد األمم املتحدة للتدريب 

والبحث، ومنظمة العمل الدولية، واليونيدو. وملساعدة البلدان يف 

مها  انتقالها إىل االقتصاد األخرض، تعتمد الرشاكة عىل املشورة التي تقدِّ

اليونيدو يف مجال السياسات القطاعية بشأن الصناعة الخرضاء. وقد 

قادت اليونيدو خالل السنة قيد االستعراض عملية نرش دليل املامرسني 

للسياسة الصناعية الخرضاء االسرتاتيجية، وكذلك تقييامت الصناعة 

الخرضاء يف أربعة بلدان هي: بوركينا فاسو وبريو والسنغال وغانا.
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وكانت “كيفية تعزيز الصناعة الخرضاء يف سياق املدن املستدامة”   

هي موضوع املؤمتر الرابع للصناعة الخرضاء الذي ُعقد يف أولسان 

بجمهورية كوريا يف حزيران/يونيه. وتشاركت اليونيدو ومدينة أولسان 

تنظيم املؤمتر، واستكشف الرتابط بني الصناعة واملدن يف سياق كفاءة 

استخدام املوارد، والتكنولوجيا الخرضاء، واالبتكار اإليكولوجي.

حتويل النفايات إىل فرصة يف غينيا

مؤتمر الصناعة اخلضراء املعقود يف جمهورية كوريا

حتسين استخدام املوارد

السائدة الحالة 

االقتصاد اخلطي

الكفاءة يف اإلنتاج 

 اإلنتاج األنظف واملتَّسم 

بالكفاءة يف استخدام املوارد 

وحتسين تصميم املنتجات 

االقتصاد الدائري

اإلنتاج األنظف واملتَّسم بالكفاءة يف 
استخدام املوارد، وحتسين تصميم املنتجات، 

وإدارة النفايات وإعادة تدويرها

طموحنا

ج
تا

ن
إل

 ا
يف

ة 
مر

ث
ت
س

مل
 ا

د
ر

وا
مل

ا

2016 تقرير اليونيدو السنوي  20

http://www.un-page.org


عات الصناعات  البرنامج العاليم لمجمَّ
المراعية للبيئة

من املساهامت الرئيسية لليونيدو يف أهداف التنمية املستدامة إنشاء 

عات الصناعات املراعية للبيئة التي تجمع بني دفع عجلة التصنيع  مجمَّ

ونقل التكنولوجيات التي تحقِّق مكاسب بيئية وتتَّسم باملسؤولية 

عات الصناعية الخرضاء واملستدامة  االجتامعية. وبالنظر إىل قدرة املجمَّ

عىل إطالق عنان التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، 

عات الصناعات املراعية للبيئة يف  تدعم اليونيدو تعميم وتحسني مجمَّ

عات االقتصاد  البلدان النامية واالقتصادات الناشئة. وتعزِّز هذه املجمَّ

الدائري وحفظ املوارد املائية وإعادة تدوير النفايات وإدارتها السليمة 

وكذلك استغالل أوجه التآزر الصناعي، يف وقت يتصاعد فيه استهالك 

ع القطاع الصناعي عىل  املوارد وتوليد النفايات الناجم عن توسُّ

النطاق العاملي.

م مرشوع رئييس مدته سنتان، استُهلَّ يف عام 2015،  ويقدِّ  

عات صناعية مراعية للبيئة مختارة يف بريو وجنوب  املساعدة ملجمَّ

أفريقيا والصني وكولومبيا عىل زيادة كفاءة استخدام املوارد عن طريق 

الحدِّ من استخدام املواد الخام واملياه والطاقة، وعىل خفض تكاليف 

اإلنتاج، وتحسني القدرة التنافسية والربحية، وتحسني فرص الحصول عىل 

التكنولوجيات والوصول إىل اآلليات املالية الجديدة. ويتعلق املرشوع 

بأنشطة متتد من االتصال بالرشكات عىل املستوى الفردي إىل تعزيز أوجه 

التآزر بني الصناعات وإدراج املسائل املتصلة بالبنى التحتية املشرتكة 

عات وهياكل تقسيم األرايض إىل مناطق. ويف إطار املرشوع،  وإدارة املجمَّ

تجمع اليونيدو أصحاب املصلحة من الحكومات واألوساط األكادميية 

واملنظامت الدولية ومجالس املدن لتوحيد املتطلبات الرئيسية الدنيا 

ص للتقييم بواسطة الدرجات. ويف الوقت الراهن،  ووضع نظام مخصَّ

يجري تنفيذ عمليات مراجعة لإلنتاج املتَّسم بالكفاءة يف استخدام 

عات عىل تنفيذ التكنولوجيا  املوارد واألنظف من أجل تحليل قدرة املجمَّ

النظيفة وذات االستهالك املنخفض للكربون، عالوة عىل تحديد 

احتياجات التدريب داخل الرشكات. ومتوِّل املرشوع أمانة الدولة للشؤون 

االقتصادية يف سويرسا، وسوف يفيد املجتمعات املحلية والبيئة من خالل 

تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري، وخفض استخدام املواد السامة 

واملواد الكيميائية األخرى، والحدِّ من النفايات وإعادة استخدامها وإعادة 

ن صحة وسالمة العامل  تدويرها. كام أنه سوف يوفِّر فرص العمل ويحسِّ

ويعزِّز نوعية حياة املجتمعات املحلية.

ويف ترشين الثاين/نوفمرب، نرشت اليونيدو تقييامً عامليًّا   

عات الصناعات املراعية للبيئة يف البلدان النامية واالقتصادات  ملجمَّ

الناشئة سلَّط الضوء عىل اإلنجازات واملامرسات الجيِّدة والدروس 

عاً صناعيًّا يف 12 بلداً مختاراً من البلدان النامية  املستفادة من 33 مجمَّ

الناشئة.  واالقتصادات 

دة األطراف االتفاقات البيئية المتعدِّ

خالل العقود الثالثة املاضية، نجحت اليونيدو يف دعم البلدان يف الوفاء 

دة األطراف، مثل بروتوكول  بالتزاماتها مبوجب االتفاقات البيئية املتعدِّ

مونرتيال واتفاقية استكهومل واتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق. 

 بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة 
لطبقة األوزون

ساهمت اليونيدو منذ عام 1992 يف اإلنهاء التدريجي الستخدام أكرث 

من ثلث املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف العامل النامي. ومبا أنَّ املواد 

املستنفدة لألوزون هي أيضاً غازات دفيئة قوية فإنَّ األثر املناخي لهذا 

اإلنهاء يبلغ 340 مليون طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون سنويًّا. 

ويعادل ذلك كمية الغازات املنبعثة من عوادم 71 مليون مركبة ركاب 

يف سنة واحدة.

وقد أيَّدت الدورة التنفيذية لالجتامع الرفيع املستوى للتحالف   

املعني باملناخ والهواء النقي، التي ُعقدت يف فيينا يف متوز/يوليه، اعتامد 

تعديل طموح لربوتوكول مونرتيال يهدف إىل التقليص التدريجي 

الستخدام مركبات الهيدروفلوروكربونات. واستضافت اليونيدو هذا 

الحدث الذي ضمَّ الحكومات ومنظامت األمم املتحدة واملجتمع املدين 

من أجل إرسال رسالة قوية مفادها أنَّ التقليص التدريجي الستخدام 

ا.  الهيدروفلوروكربونات سيخفِّض أحد أرسع أنواع غازات الدفيئة منوًّ

ل  ويف 15 ترشين األول/أكتوبر أصبح التعديل حقيقة واقعة بتوصُّ

مفاوضني من 197 بلداً إىل اتفاق عليه يف كيغايل. واليونيدو عىل 

استعداد ملساعدة البلدان عىل الوفاء بالتزاماتها ومواجهة التحديات 

يف إطار تعديل كيغايل.

ساهمت اليونيدو في اإلنهاء 
التدريجي الستخدام أكثر من  

 		

المستنفدة  المواد    
لطبقة األوزون     

 في العالم النايم 
منذ عام 1992
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ثات العضوية الثابتة اتفاقية استكهولم للملوِّ

ثات العضوية  يف إطار اتفاقية استكهومل، تركِّز اليونيدو عىل امللوِّ

العصيَّة املتصلة بالنفايات، وإعادة االستخدام، وإعادة التدوير. 

واستخدام النفايات وإعادة تدويرها جانبان هامان من جوانب 

االقتصاد الدائري، تيرسِّ اليونيدو فيهام إقامة وربحية املنشآت يف إطار 

عمليات إعادة التدوير. 

ويشكِّل السمك املصدر الرئييس للربوتني الحيواين لسكان بنن،   

ويتمُّ تدخني األسامك — الذي هو عمل نسايئ يف معظمه — عىل 

الشواطئ أو يف األسواق أو عىل جوانب الطرق. ويؤدِّي االحرتاق غري 

ثات عضوية  املكتمل للوقود النبايت يف األفران التقليدية إىل توليد ملوِّ

عصيَّة ضارة بالصحة البرشية والبيئة. ويف إطار مرشوع تجريبي، 

استعاضت اليونيدو عن العديد من األفران التقليدية بأفران بديلة 

صديقة للبيئة تتطلَّب نصف مقدار الوقود وتستخدم النفايات 

الصادرة من األعامل التجارية األخرى. وتقلِّل التكنولوجيا الجديدة 

صة  نات تابعة متخصِّ ثات، من خالل استخدام مكوِّ أيضاً من إنتاج امللوِّ

مصنوعة محليًّا. وباإلضافة إىل تخفيض كمية املواد املسبِّبة للرسطان 

ن، يسهم املرشوع يف متكني املرأة اقتصاديًّا  املوجودة يف السمك املدخَّ

ويفيد األعامل التجارية املحلية التي تنتج األفران الصديقة الجديدة. 

إىل أعلى اليمين: ألغت كرواتيا استخدام الهيدروكلوروفلوروكربونات قبل املوعد 

النهائي احملدَّد يف بروتوكول مونتريال بـ24 سنًة

إىل اليمين: تدخين السمك يف غرب أفريقيا

باألعلى: احلدُّ من استخدام الزئبق يف التعدين بالوسائل احلرفية

وتتيح املواقد نفسها جمع الدهون كمنتج ثانوي ميكن استخدامه 

يف صنع الصابون.

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

تعدين الذهب بالوسائل الحرفية مسؤول عن 35 يف املائة من 

التلوُّث بالزئبق يف البيئة. وعىل مدى السنوات العرشين املاضية أو 

نحوها، اكتسبت اليونيدو خربات ودراية كبرية يف األخذ بالتقنيات 

والتكنولوجيات التي ال تستخدم الزئبق أو املنخفضة االستخدام له 

يف تعدين الذهب بالوسائل الحرفية. وما يقارب ثلث عامل املناجم 

الحرفيني هم من النساء )انظر أيضاً الصفحة 32(. ويف إطار مرشوع 

جديد أطلق يف واشنطن العاصمة يف كانون األول/ديسمرب، ستكون 

املنظمة جزءاً من فريق مشرتك بني الوكاالت ينظر يف فرص التنمية 

الطويلة األجل لقطاع التعدين الحريف والصغري النطاق يف إندونيسيا 

وبوركينا فاسو وبريو وغيانا والفلبني وكولومبيا وكينيا ومنغوليا. وسوف 

ذ  يكون برنامج األمم املتحدة للبيئة هو الوكالة الرائدة، وسوف تنفِّ

اليونيدو مشاريع يف بوركينا فاسو والفلبني ومنغوليا يف إطار الربنامج 

العاملي لفرص التنمية الطويلة األجل التابع ملرفق البيئة العاملية.
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صات دة التخصُّ نحو نهوج متعدِّ

ص لخدمات اليونيدو ودرايتها التقنية  تتجىلَّ الطبيعة العالية التخصُّ

ص املسلَّم  بوضوح يف كل هذه الوثيقة. بيد أنه، إىل جانب هذا التخصُّ

به عىل نطاق واسع، تستمدُّ املنظمة قوتها من اتِّساع نطاق درايتها 

ومن خربتها وقيادتها العريقتني يف مسائل التنمية الصناعية. وتتجىلَّ 

هذه القيادة حاليًّا أيضاً يف الخطوات امللموسة التي تتخذها اليونيدو 

صوب توطيد نهج كيل يف التصدي للتنمية الصناعية الشاملة للجميع 

د األبعاد. واملستدامة من منظور متعدِّ

ة يف خطة التنمية املستدامة لعام  وتشري االتجاهات املستجدَّ  

2030 إىل أنَّ هذه الذخرية سوف تكون لها أهمية اسرتاتيجية يف 

دة  راً أربعة أفرقة متعدِّ السنوات القادمة. وقد أنشأت اليونيدو مؤخَّ

صات تجمع موارد خرباء إداراتها الخمس املعنية باملساعدة  التخصُّ

التقنية معاً من أجل وضع نهوج متكاملة موجهة نحو العمالء بشأن 

عات الصناعية واملدن املستدامة وإيجاد فرص العمل والهجرة  املجمَّ

والتكنولوجيا األحيائية.

ففي مجال املدن املستدامة مثالً، يفرض التحرضُّ الرسيع يف   

جميع أنحاء العامل النامي مزيداً من الضغط عىل املوارد والعمليات — 

أي الطاقة واملياه والقوة العاملة والنقل والنظم الغذائية والنفايات 

العضوية، عىل سبيل املثال ال الحرص. وسوف تحتاج السلطات 

البلدية، أكرث من أيِّ وقت مىض، إىل األدوات القامئة عىل األدلة التخاذ 

القرارات السياساتية واإلجراءات العمومية من أجل تخفيف األعباء 

عىل نظمها اإليكولوجية ووضع مجتمعاتها عىل طريق التنمية الشاملة 

واملستدامة. ويعرض التقرير السنوي بعض أعامل اليونيدو يف مجال 

دة وكفاءة استخدام الطاقة، والتكنولوجيا ذات االستهالك  الطاقة املتجدِّ

املنخفض للكربون، والعالقة بني املياه والطاقة واألغذية، وإدارة 

د  املياه يف الصناعة، وإدارة النفايات الصلبة. وقد أنشئ الفريق املتعدِّ

صات املعني باملدن املستدامة لتوجيه مسارات الدراية املختلفة  التخصُّ

دة األبعاد التي  هذه إىل حزمة واحدة شاملة تعالج التحديات املتعدِّ

تواجهها سلطات البلديات يف جميع أنحاء العامل.

123-  تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة: مساهمة اليونيدو في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 



باإلضافة إىل التعاون التقني وتقديم املشورة بشأن السياسات واألنشطة 

ال مع الدول  املعيارية املذكورة أعاله، تحتفظ اليونيدو بتفاعل فعَّ

األعضاء فيها يف جميع املناطق، وتوفِّر التحليل االسرتاتيجي واملشورة 

لدعم صوغ الربامج اإلقليمية والُقطرية، وتدير شبكتها الواسعة من 

املكاتب امليدانية، وتنسق األنشطة القطرية صوب تحقيق االتِّساق عىل 

نطاق منظومة األمم املتحدة.

دة يف عام 2015، متَّت  وبعد استحداث مبادئ توجيهية محدَّ  

صياغة برامج قُطرية متوامئة مع األطر الُقطرية األوسع بغية ضامن 

تعاون أوثق مع أفرقة األمم املتحدة القطرية والجهات الحكومية 

املختلفة وأصحاب املصلحة. ونتيجة لذلك، شهد العام قيد االستعراض 

زيادة كبرية يف الربامج الُقطرية املواءمة، مقارنة بالفرتات السابقة. وقد 

قت 36 برنامجاً قُطريًّا مواَءماً، وميثِّل ذلك زيادة  صاغت اليونيدو ونسَّ

بنسبة 44 يف املائة خالل عام 2015. وعىل الرغم من أنَّ هذا الرقم 

ال يشمل الربامج اإلقليمية وغريها من الربامج التي تديرها إدارات 

م الكبري الذي أحرزته املنظمة   أخرى فهو يوفِّر مقياساً للتقدُّ

يف هذا السياق.

ف ازدهار أفريقيا في المستقبل على قدرتنا على تعزيز التنمية الصناعية   “يتوقَّ
من أجل إيجاد فرص العمل والحدِّ من الفقر .”

فرانسوا كانيمبا، وزير التجارة والصناعة، رواندا

2-   اآلفاق اإلقليمية 
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تبسيط الهيكل الميداني

عمالً باملقرَّر م ت ص-39/م-7، دعيت اليونيدو إىل تخفيض 

ميزانيتها العادية، ولذلك أدخلت عدداً من التعديالت عىل 

هيكلها امليداين. وعمالً بتوجيهات املؤمتر العام يف دورته 

السادسة عرشة، تسمح الخطوات التي اتخذتها اليونيدو لتحقيق 

الة يف خطة التنمية  جوانب االقتصاد هذه بتقديم مساهمة فعَّ

املستدامة لعام 2030، وبالحضور املستمر يف الدول األعضاء 

بالقرب من الحكومات واملستفيدين والرشكاء واملانحني. وخالل 

مشاورات مع الدول األعضاء جرت يف وقت مبكِّر من هذا 

أ املخاوف التي  م املدير العام تفاصيل العملية وهدَّ العام، قدَّ

رة من أنَّ التغيريات الهيكلية والتغيريات  أبدتها املناطق املترضِّ

يف املوظفني ميكن أن تقلِّل عالقة اليونيدو بأصحاب املصلحة 

لة عىل  الرئيسيني. وقد أنشئت الشبكة امليدانية الجديدة املعدَّ

مراحل بغية الحدِّ من عرقلة األنشطة، وتتألَّف الشبكة من 

إقليميًّا وقطريًّا. إقليميًّا ومكتباً  47 مركزاً 

 عالوة على المشاريع اإلقليمية 
ذ مشاريع 

ِّ
 والعالمية، كانت اليونيدو تنف
في عام 2016 في 

  146
بلدًا

IN ADDITION TO REGIONAL AND GLOBAL 
PROJECTS, IN 2016 UNIDO HAS BEEN  

IMPLEMENTING PROJECTS IN 

146 
COUNTRIES

STREAMLINED FIELD STRUCTURE 

In line with decision IDB.39/Dec.7, UNIDO was 
called upon to reduce its regular budget and therefore 
introduced a number of adjustments to its field 
structure. As directed by the General Conference at 
its sixteenth session, steps taken by UNIDO to 
achieve these economies allow an effective 
contribution to the 2030 Agenda and the continued 
presence in Member States in proximity to 
Governments, beneficiaries, partners and donors. 
During consultations with Member States early in the 
year, the Director General provided details of the 
process and allayed concerns from the affected 
regions that structural and staffing changes could 
diminish UNIDO’s relationship with key stakeholders. 
Introduced in phases in order to minimize disruption 
to activities, the new adjusted field network consists 
of 47 regional hubs, and regional and country offices.
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أفريقيا

أظهرت السنة قيد االستعراض مرة أخرى التزام اليونيدو الذي ال يكلُّ 

بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف أفريقيا. وكان أحد 

مها املنظمة يف مبادرة  هذه املظاهر املساهمة الحاسمة األهمية التي تقدِّ

ا )انظر  مجموعة العرشين لدعم التصنيع يف أفريقيا وأقل البلدان منوًّ

الصفحة 5(. كام شهد هذا العام إطالق عقد التنمية الصناعية الثالث 

ألفريقيا. وقد دعت الجمعية العامة اليونيدو، يف قرارها 293/70، إىل 

القيام “بوضع برنامج العقد وتفعيله وتويلِّ زمام تنفيذه”. ويدعو القرار 

أيضاً إىل تكثيف التعاون الدويل، مبا يف ذلك التعاون بني الشامل والجنوب، 

وفيام بني بلدان الجنوب، والتعاون الثاليث األطراف. وتعمل اليونيدو، 

من خالل شبكة رشاكتها الواسعة يف أفريقيا، كجهة متكينية بني الدول 

األعضاء والرشكاء التقنيني واملاليني. وخالل العام، أثبت التعاون مع االتحاد 

األفريقي أنه مثمر بصفة خاصة. واستجابة لطلبات من الحكومات، تقوم 

اليونيدو بتوسيع نطاق دعمها التقني يف مجموعة من املجاالت، متتد من 

عات الصناعية واالرتقاء بالصناعة وكفاءة استخدام الطاقة إىل نقل  املجمَّ

املعرفة املسؤول.

وطوال السنة، أدَّى عدد من الفعاليات التي نظَّمتها اليونيدو أو   

دعمتها إىل لفت أنظار العامل إىل جهود التصنيع يف أفريقيا. ففي املؤمتر 

صة األوىل املعنية بالتجارة والصناعة  االفتتاحي للجنة التقنية املتخصِّ

واملعادن والتابعة لالتحاد األفريقي، سلَّطت اليونيدو الضوء عىل املبادرات 

التي قامت بها عىل مدى السنوات الخمسني املاضية لتعزيز التكامل 

اإلقليمي من خالل التجارة والتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة 

يف أفريقيا. وخالل استعراض منتصف املدة لربنامج عمل إسطنبول يف 

شهر أيار/مايو، نظَّمت اليونيدو، بالتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، 

حدثاً جانبيًّا بعنوان “تعزيز القدرات اإلنتاجية للنساء والشباب من خالل 

إقامة رشاكات عاملية: متهيد السبل أمام إخراج أقل البلدان منوًّا من هذه 

الفئة عىل نحو مستدام”. ونظَّمت اليونيدو حدثني جانبيني يف مؤمتر 

طوكيو الدويل الرابع املعني بالتنمية يف أفريقيا، الذي ُعقد يف نريويب يف 

آب/أغسطس. وخالل سنة االحتفال بالذكرى السنوية الخمسني لتأسيس 

اليونيدو، اشتمل يوم التصنيع يف أفريقيا عىل ندوة هدفت إىل إذكاء الوعي 

بأهمية حشد التمويل للتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، 

نت األحداث الرئيسية األخرى منتدى  حرضها أكرث من 500 مشارك. وتضمَّ

التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة الذي ُعقد يف داكار يف 

ترشين الثاين/نوفمرب لتعزيز منوذج برامج الرشاكة الُقطرية واالستثامر 

الصناعي يف أفريقيا، واملنتدى الدويل األول لالستثامر يف الصناعات الزراعية 

يف إثيوبيا، الذي ُعقد يف أديس أبابا يف ترشين األول/أكتوبر.

ويوجد يف أفريقيا 34 بلداً من أقل البلدان منوًّا يف العامل البالغ   

عددها 48 بلداً، و16 بلداً من البلدان النامية غري الساحلية يف العامل البالغ 

عددها 32 بلداً. وخالل العام، ركزَّت اليونيدو عىل برامجها الُقطرية، 

وصاغت برامج جديدة ألنغوال وتشاد وتوغو ورواندا وزامبيا وزمبابوي 

وكابو فريدي والكامريون وموزامبيق. وجمعت املوائد املستديرة التي 

نُظِّمت إبَّان إطالق الربامج القطرية يف توغو وزامبيا والنيجر الرشكاء 

التقنيني واملاليني معاً، وبذلك عزَّزت ملكية البلدان للربامج وشجَّعت عىل 

حشد األموال. ويجري إعداد برامج إلريرتيا وبنن وبوروندي وجمهورية 

تنزانيا املتحدة وجنوب أفريقيا وسوازيلند وغابون وغانا ومالوي 

وموريتانيا وموريشيوس وناميبيا ونيجرييا.

وخالل زيارة املدير العام إىل رواندا يف شباط/فرباير، ناقش مع   

رئيسها التعاون التقني الجاري، وأطلق رسميًّا الربنامج الُقطري لرواندا. 

نت زيارات رئيسية أخرى قام بها املدير العام إىل املنطقة مشاركته  وتضمَّ

يف قمة االتحاد األفريقي السادسة والعرشين التي ُعقدت يف أديس أبابا يف 

كانون الثاين/يناير، حيث َعقد اجتامعات مع رئيس وزراء إثيوبيا ورؤساء 

كل من دولة فلسطني والسنغال وسرياليون ورصبيا وليربيا، فضالً عن عدد 

من كبار املسؤولني. 

ة منشورات أصدرتها اليونيدو خالل السنة عىل أفريقيا.  وتركِّز عدَّ  

ومن الجدير بالذكر بصفة خاصة كتيِّب بعنوان “دعم البلدان الضعيفة 

يف طريقها إىل القضاء عىل الفقر وتحقيق الرخاء”، يصف أنشطة اليونيدو 

ا والبلدان النامية غري  يف دعم التنمية الصناعية يف أقل البلدان منوًّ

الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية.

أفريقيا هي موطن 

 34 
ا في  بلدًا من أقل البلدان نموًّ
العالم البالغ عددها 48 بلدًا، 

وكذلك

 16
من البلدان النامية غير الساحلية 

البالغ عددها 32 بلدًا 
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العربية المنطقة 

ما زالت بلدان املنطقة العربية، سواء ذات الدخل املرتفع أو املتوسط 

أو املنخفض، تواجه تحدياً مشرتكاً يتمثَّل يف إيجاد فرص عمل كافية 

لتلبية مطالب رسعة تزايد عدد السكان. وترى اليونيدو أنَّ الجواب عىل 

ذلك هو التنويع االقتصادي والصناعي. وقد ركَّزت برامجها يف املنطقة 

حتى اآلن عىل التحديث واالرتقاء، وترويج الصادرات، وتنمية املنشآت 

الصغرية واملتوسطة وريادة األعامل، وتنمية الصناعات الزراعية والتنمية 

الريفية، والنساء والشباب يف األنشطة اإلنتاجية، والطاقة املستدامة 

ة لتحقيق األمن  واإلدارة البيئية. وتتناول برامجها أيضاً الحاجة امللحَّ

الغذايئ واملايئ يف املنطقة.

وتُجهد الهجرة حاليًّا موارد العديد من البلدان. ويركِّز الربنامج   

الُقطري الجديد يف لبنان عىل إيجاد فرص العمل والدخل، ال سيَّام 

بالنسبة ألكرث القطاعات ضعفاً يف املجتمع، من خالل تشجيع التنمية 

نت اليونيدو سبل املعيشة لـ 500 1  الصناعية الشاملة. وحتى اآلن، أمَّ

أرسة معيشية من خالل تقديم املساعدة إىل 15 منشأًة صغرى وصغرية، 

له اليابان. وساعد مرشوع آخر من مشاريع اليونيدو  يف إطار مرشوع متوِّ

53 منشأًة زراعيًة و17 تعاونيًة زراعيًة للمرأة عىل أن تصبح أكرث قدرة 

عىل املنافسة، واستفادت منها 000 1 أرسة معيشية تعمل يف قطاعي 

األلبان وزيت الزيتون. وواصلت النساء يف العراق االستفادة من 

م يف مرفق تطوير التعلُّم  التدريب يف القطاعات غري التقليدية الذي يقدَّ

واملعرفة الذي تديره اليونيدو والوكالة السويدية للتعاون اإلمنايئ الدويل 

)انظر الصفحة 35(.

ويهدف برنامج اليونيدو للتحديث الصناعي يف السودان إىل   

تحديث الصناعات ذات األولوية، وتعزيز النمو املستدام يف القطاعني 

العام والخاص، وإيجاد فرص العمل وسبل العيش املستدامة لعامل 

املصانع واملزارعني والصيادين وأرسهم/النساء وأرسهن، وكذلك للنازحني 

داخليًّا والشباب والنساء. وركَّزت املشاريع يف مرص عىل سبل تحسني 

قابلية الشباب للعمل وتشجيع التنمية االقتصادية يف صعيد مرص وجنوب 

مت وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية 12.5 مليون دوالر  املنيا. وقدَّ

من أجل استمرار مرشوع إليجاد فرص العمل للشباب يف تونس؛ يف حني 

ال تزال اليونيدو يف املغرب يف رشاكة مع مجموعة فولفو ووكالة الواليات 

املتحدة للتنمية الدولية ومؤسسة املجمع الرشيف للفوسفاط من أجل 

توفري التدريب املهني للميكانيكيني.

وبرعاية من اليونيدو وجامعة الدول العربية، حرضت بلدان من   

جميع أنحاء املنطقة اجتامعاً ملنتدى الشباب العريب ُعقد يف كانون الثاين/

يناير ملناقشة نهج مبتكر إزاء النمو األخرض وإيجاد فرص العمل. وشهد 

حدث جانبي نظَّمته اليونيدو يف نفس املؤمتر إطالق مبادرة جديدة مموَّلة 

من االتحاد األورويب لنرش تقنيات وخدمات الطاقة النظيفة يف املنطقة. 

وشاركت اليونيدو يف التحضريات للقمة العاملية األوىل للصناعة التحويلية 

والتصنيع، التي ستستضيفها يف أبو ظبي يف آذار/مارس 2017 مع حكومة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة. وكان املدير العام أحد أعضاء فريق 

املناقشة يف املنتدى األفريقي لألعامل التجارية واالستثامرات الذي ُعقد 

د املدير العام يف مداخالته عىل  يف الجزائر يف كانون األول/ديسمرب. وشدَّ

أهمية التحوُّل الهيكيل باعتباره املفتاح لزيادة القدرة التنافسية والتجارة 

البينية والتكامل اإلقليمي والتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. 

والتقى املدير العام خالل إقامته مبسؤولني حكوميني كبار ملناقشة التعاون 

مع الجزائر. 

ويف يوم التصنيع يف أفريقيا، شارك محاورون من تونس ومرص   

يف املناقشات بشأن توفري التمويل للتصنيع، وحرضت اليونيدو بدورها 

منتديات عاملية عديدة تغطي املنطقة العربية، من بينها املنتدى العريب 

ن يف أيار/مايو. للتنمية املستدامة الذي ُعقد يف عامَّ
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الهادئ آسيا والمحيط 

ا والدول غري  تواجه الدول النامية املتوسطة الدخل وأقل الدول منوًّ

الساحلية والدول الجزرية الصغرية النامية، التي تتألَّف منها منطقة 

آسيا واملحيط الهادئ، تحديات بيئية واقتصادية متباينة. وتسعى 

يصاً، إىل تحسني التعاون فيام  امً خصِّ اليونيدو، معتمدًة نهجاً مصمَّ

دين  بني بلدان الجنوب ودعم الرشاكات بني أصحاب املصلحة املتعدِّ

وتعزيز الرشاكات مع مؤسسات التمويل اإلمنايئ، تحت مظلَّة برامجها 

الُقطرية. وتمَّ خالل العام إطالق برامج قُطرية جديدة يف أفغانستان 

وإندونيسيا وإيران )جمهورية–اإلسالمية( وفانواتو والصني وكمبوديا 

وميامنار. وتشمل النجاحات املبكرة املحرزة يف ميامنار إيجاد فرص عمل 

جديدة يف القطاع الريفي وتطوير املنشآت الصغرية واملتوسطة وتحسني 

إمكانات التصدير يف البلد. ويف الصني، تمَّ تسجيل نتائج إيجابية 

يف مجاالت األمن الغذايئ وتنمية الصناعة الخرضاء. وواصلت اليونيدو، 

بالعمل مع املنظامت اإلقليمية، تشجيع التعاون اإلمنايئ اإلقليمي 

يف بلدان نهر امليكونغ.

وكانت الصناعة الخرضاء موضوع عدد من االجتامعات التي   

ُعقدت يف املنطقة، ال سيَّام مؤمتر كبري عقد يف حزيران/يونيه يف أولسان 

بجمهورية كوريا حول موضوع “الصناعة الخرضاء للمدن املستدامة”، 

وكذلك اجتامع تشاوري يف الصني ُعقد يف أيلول/سبتمرب للتحضري 

ملنتدى دويل حول التنمية الصناعية الخرضاء يف عام 2017 )انظر أيضاً 

الصفحة 20(. وأدَّى مكتب فرع منصة الصناعة الخرضاء يف الصني دوراً 

نشطاً يف تعزيز الصناعة الخرضاء والتنمية املستدامة.

نت فعاليات رئيسية أخرى أقيمت يف املنطقة انعقاد قمة  وتضمَّ  

مجموعة بريكس السنوية الثامنة، يف غوا بالهند يف ترشين األول/أكتوبر، 

التي اعرتفت يف إعالن غوا الختامي، “بوالية اليونيدو الفريدة يف تعزيز 

وتعجيل التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة ومساهمتها يف 

تعزيز التصنيع يف أفريقيا”. وشاركت اليونيدو يف أيلول/سبتمرب يف رعاية 

معرض الصني الدويل التاسع عرش لالستثامر والتجارة، حيث نظَّمت 

منتدى رفيع املستوى حول االستثامر يف أفريقيا، مع اإلشارة بوجه خاص 

إىل برنامجي الرشاكة الُقطرية يف إثيوبيا والسنغال. وشاركت أعامل 

تجارية يف نيجرييا يف جلسة وساطة لعقد الصفقات بني األعامل التجارية. 

واستضافت اليونيدو وأكادميية شنغهاي للعلوم االجتامعية حلقة عمل 

تشاورية ملجموعة بريكس عقدت يف أيلول/سبتمرب لجمع أصحاب 

املصلحة املشاركني يف مرشوع لليونيدو لتطوير التعاون بني املنشآت 

الصغرية واملتوسطة يف الصني وبلدان بريكس األخرى. ويف اجتامع مامثل 

ُعقد يف نيودلهي يف كانون األول/ديسمرب، ناقشت بلدان بريكس أهمية 

التجارة اإللكرتونية للمنشآت الصغرية واملتوسطة.

ويف ترشين األول/أكتوبر استضافت اليونيدو حدثاً كبرياً يف مقرها   

للميض قُدماً يف تنفيذ أهداف التنمية املستدامة من خالل تعزيز البنية 

التحتية وتحسني التواصل بني قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، والبحار 

املجاورة لها، التي يشار إليها بعبارة منطقة “حزام واحد وطريق واحد”. 

واشتمل معرض وحوار منطقة حزام واحد وطريق واحد بشأن املدينة 

الشاملة للجميع واملستدامة عىل معرض للمدن ومنتدى رفيع املستوى 

وحلقة عمل مواضيعية وأنشطة وساطة لعقد الصفقات وجولة دراسية، 

واجتذب 400 مشارك.

وشارك املدير العام يف أسبوع “اصنع يف الهند” يف مومباي يف   

شباط/فرباير، الذي عرض آفاق التصميم واالبتكار واالستدامة يف جميع 

قطاعات الصناعات التحويلية يف الهند يف العقد املقبل. ويف إطار برنامج 

توحيد األداء، شاركت اليونيدو يف عدد من األنشطة يف إندونيسيا 

وباكستان وتايلند والفلبني ونيبال وفييت نام والهند. واشتملت هذه 

األنشطة، يف جملة أمور، عىل اإلعداد والتنفيذ املشرتك إلطار األمم 

املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وحشد املوارد للصندوق املوحد، والتمركز 

االسرتاتيجي للتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف إطار 

األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وكذلك مواَءمة الربامج الُقطرية التي 

راً لجمهورية إيران اإلسالمية وفانواتو مع برنامج إطار  ُوضعت مؤخَّ

األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية.

وكانت االستعدادات جارية خالل العام الفتتاح مركز املحيط الهادئ   

دة وكفاءة الطاقة يف تونغا يف نيسان/أبريل 2017  األول للطاقة املتجدِّ

)انظر الصفحة 18(.
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أوروبا وآسيا الوسطى

تهدف مشاريع وبرامج اليونيدو يف منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إىل 

تجسيد األولويات دون اإلقليمية والُقطرية. وتتفاوت بلدان املنطقة 

البالغ عددها 29 بلداً بني بلدان عالية الدخل ومتوسطة الدخل 

ومنخفضة الدخل، مبا يف ذلك عدد من البلدان النامية غري الساحلية. 

وعىل الرغم من االختالفات االجتامعية واالقتصادية والجيوسياسية بني 

هذه البلدان، تركِّز اليونيدو يف جميع البلدان عىل التنويع االقتصادي 

والصناعي من أجل النمو املستدام والقدرة التنافسية االقتصادية 

واإلنتاجية الصناعية، وإيجاد فرص العمل املستدامة، وتعزيز األداء 

البيئي. ويضمن الرتكيز الربنامجي للمنظمة مواَءمة متناغمة لعملياتها 

اإلقليمية والُقطرية مع هدف التنمية املستدامة 9 وغريه من أهداف 

التنمية املستدامة ذات الصلة.

وعىل مدار السنة، واجهت اليونيدو طلباً متزايداً عىل خدماتها   

ة من  الخاصة ببناء القدرات من أجل متكني الجهات املانحة املستجدَّ

ة. وكثرياً ما تطبِّق البلدان املانحة  التكيُّف مع بيئة التعاون اإلمنايئ املتغريِّ

املوجودة يف املنطقة يف حوارها مع األمم املتحدة مبدأ نسبة التكلفة 

دًة عىل تهيئة بيئة متكينية  إىل املنفعة أو مبدأ القيمة املضافة، مشدِّ

لوصول األعامل التجارية الخاصة إىل أسواق البلدان املستفيدة. ونظَّمت 

اليونيدو مشاورات تقنية ثنائية مع تشيكيا وسلوفاكيا وسلوفينيا 

وهنغاريا لتحديد منافذ لطرائق التعاون الجديدة، مع تركيز قوي عىل 

التعامل مع القطاع الخاص.

وخالل السنة قيد االستعراض، واصلت اليونيدو تعزيز محفظة   

مشاريعها يف االقتصادات الناشئة، مع الرتكيز عىل التدابري السياساتية 

الرامية إىل التنويع والتحديث والتطوير يف املجالني االقتصادي والصناعي؛ 

واملنشآت الصغرية واملتوسطة وتنمية القطاع الخاص؛ ونقل التكنولوجيا؛ 

وتيسري التجارة والنفاذ إىل األسواق وترويج الصادرات؛ وتنمية مهارات 

تنظيم املشاريع؛ واألعامل التجارية الزراعية والتنمية الريفية؛ والنساء 

والشباب يف األنشطة اإلنتاجية؛ والبنية التحتية الالزمة لدعم األعامل 

عات التكنولوجيا  عات الصناعية والعلمية ومجمَّ التجارية، مبا يف ذلك املجمَّ

العالية؛ والطاقة املستدامة واإلدارة البيئية. وقد استكشفت املنظمة إقامة 

رشاكات مع الحكومات والجهات املانحة الثنائية ومؤسسات التمويل 

اإلمنايئ والقطاع الخاص واألوساط األكادميية وكيانات األمم املتحدة يف 

ألبانيا والجبل األسود وجورجيا وجمهورية مولدوفا، يف إطار التحضري 

للربنامج الُقطري لكل منها. 

وتتَّسم املنطقة باالستيعاب النشط لنهج توحيد األداء. ففي حني   

أنَّ ألبانيا كانت البلد الرائد الوحيد يف عام 2007 فإنَّ كالًّ من البوسنة 

والهرسك والجبل األسود وجمهورية مولدوفا وقريغيزستان يطبِّق توحيد 

راً بدء تنفيذ عمليات إطار األمم  األداء حاليًّا. وقد رصدت اليونيدو مؤخَّ

املتحدة للمساعدة اإلمنائية وتوحيد األداء وتنفيذ هذه العمليات واإلبالغ 

عنها وتقييمها يف أذربيجان وأرمينيا وألبانيا وأوزبكستان وأوكرانيا والبوسنة 

والهرسك وبيالروس وتركامنستان وتركيا والجبل األسود وجمهورية مقدونيا 

اليوغوسالفية سابقاً وجمهورية مولدوفا وجورجيا ورصبيا وطاجيكستان 

وقريغيزستان وكازاخستان.

وأثناء زيارة املدير العام إىل رومانيا يف آذار/مارس، استكشف   

مع كبار نظرائه سبل زيادة التعاون وتطوير رشاكات قادرة عىل البقاء 

يف مجال التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. وأكَّد وزير 

داً استعداد بالده الستضافة املؤمتر اإلقليمي الثالث املعني  الخارجية مجدَّ

عات العلمية والصناعية والتكنولوجيا. وأكَّد املدير العام خالل  باملجمَّ

زيارة لبلغاريا يف الشهر نفسه عىل أهمية مشاركة القطاع الخاص يف 

املساعدة اإلمنائية، وأدَّى ذلك إىل التوقيع يف ترشين الثاين/نوفمرب عىل 

مذكِّرة تفاهم بني اليونيدو والرابطة البلغارية لرأس املال الصناعي. 

وأبرمت يف ترشين الثاين/نوفمرب مذكِّرة مامثلة بني اليونيدو والوكالة 

الرتكية للتعاون والتنسيق سوف تستند إىل الرشاكة القامئة يف مجاالت 

تنمية الصناعات الزراعية، والتجارة واالستثامر واالبتكار من أجل املنشآت 

دة والطاقة الريفية، وكفاءة استخدام  الصغرية واملتوسطة، والطاقة املتجدِّ

الطاقة وتغريُّ املناخ، واإلدارة البيئية، وكفاءة املوارد، وتنفيذ االتفاقات 

دة األطراف. البيئية املتعدِّ

EUROPE AND CENTRAL ASIA 

UNIDO’s projects and programmes in the Europe and 
Central Asia region are designed to reflect subregional and 
country priorities. The region’s 29 countries range from high-
income through middle-income to low-income countries, 
including several LLDCs. Despite their social, economic 
and geopolitical differences, UNIDO’s concentration in all 
countries is on economic and industrial diversification for 
sustained growth, economic competitiveness and industrial 
productivity, sustainable jobs and enhanced environmental 
performance. The Organization’s programmatic focus 
ensures a harmonious alignment of its regional and country 
operations with SDG 9 and other related SDGs.

Throughout the year, UNIDO faced a growing demand for 
its capacity-building services to enable emerging donors to 
adapt to a changing development cooperation environment. 
Donor countries in the region often apply a cost-benefit 
or added-value principle in their dialogue with the United 
Nations, placing emphasis on an enabling environment for 
market access by private businesses to recipient countries. 
UNIDO organized bilateral technical consultations with 
Czechia, Hungary, Slovakia and Slovenia to identify the entry 
points for new modalities of cooperation, with a strong focus 
on engagement with the private sector.

During the year under review, UNIDO continued to 
strengthen its portfolio in emerging economies with 
emphasis on policy measures for economic and industrial 
diversification, modernization and upgrading; SME 
and private sector development; technology transfer; 

trade facilitation, market access and export promotion; 
entrepreneurship development; agribusiness and rural 
development; women and youth in productive activities; 
business support infrastructure including industrial, science 
and high-tech parks; sustainable energy and environmental 
management. The Organization explored partnerships with 
governments, bilateral donors, DFIs, the private sector, 
academia and United Nations entities in Albania, Georgia, 
Montenegro and the Republic of Moldova in preparation for 
their respective country programmes.

The region is characterized by the active uptake of the DaO 
approach. While only Albania was a pilot in 2007, currently 
Bosnia and Herzegovina, Kyrgyzstan, Montenegro and 
the Republic of Moldova voluntarily apply DaO. Recently, 
UNIDO has monitored the roll-out, implementation,  
reporting and evaluation of UNDAF and DaO processes 
in Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and 
Herzegovina, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Montenegro, 
Republic of Moldova, Serbia, Tajikistan, the former Yugoslav 
Republic of Macedonia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine and 
Uzbekistan.

On his visit to Romania in March, the Director General 
and senior counterparts explored ways to step up cooperation 
and develop viable partnerships in the area of ISID. The 
Minister of Foreign Affairs reaffirmed his country’s readiness 
to host the third regional conference on science, industrial 
and technology parks. During a visit to Bulgaria the same 
month, the Director General underlined the importance 
of private sector involvement in development assistance, 
resulting in a memorandum of understanding signed in 
November between UNIDO and the Bulgarian Industrial 
Capital Association. A similar memorandum concluded in 
November between UNIDO and the Turkish Cooperation 
and Coordination Agency will build on the existing 
partnership in agribusiness development, trade, investment 
and innovation for SMEs, renewable and rural energy, energy 
efficiency and climate change, environmental management, 
resource efficiency and the implementation of multilateral 
environmental agreements.
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والكارييب الالتينية  أمريكا 

عىل الرغم من أوجه عدم التساوي من حيث التنمية االجتامعية 

واالقتصادية، يشرتك العديد من بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي يف تاريخ 

متامثل وثقافة ولغة متامثلتني. وقد عزَّزت هذه السامت املشرتكة نجاح 

مبادرات إقليمية من قبيل مرصف املعارف الصناعية، الذي هو آلية مبتكرة 

للتعاون الثاليث أنشأتها اليونيدو لتعزيز تبادل املعرفة والخربة يف بلدان 

أمريكا الالتينية والكاريبي وتوفري آلية للتعاون اإلقليمي. وتعزِّز التنمية غري 

املتساوية يف املنطقة الحاجة إىل التعاون الدويل. ويشكِّل تبادل الخربات 

والدروس بني البلدان األقل قدرة عىل املنافسة والبلدان ذات األداء العايل 

أكرث السبل فعالية للحدِّ من هذه الفوارق. وعىل املستوى الُقطري، تعمل 

اليونيدو عىل زيادة التآزر مع مبادرات األمم املتحدة األخرى. وقد أُطلق 

خالل العام برنامجان قُطريان يف السلفادور وكوبا، يف حني سيبدأ برنامجان 

دة القوميات( وهايتي يف عام 2017. لبوليفيا )دولة–املتعدِّ

وخالل العام، كانت لدى اليونيدو خمسة برامج أقاليمية رئيسية   

قامئة، من بينها مرصف املعارف الصناعية. ويساعد مرشوع ملصائد 

األسامك يضمُّ إكوادور والجمهورية الدومينيكية وكوبا وكولومبيا واملكسيك 

ونيكاراغوا عىل تحسني الدخل الضئيل ملن يعملون عىل طول سلسلة 

القيمة، من خالل تشجيع التعاون اإلقليمي، وتحسني حصاد وتجهيز 

الجمربي، وضامن املطابقة مع أسواق التصدير عن طريق بناء القدرات 

وتوفري التكنولوجيا، والحفاظ عىل االستقرار البيئي. ويساهم املرشوع يف 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة 1 و2 و8 و9 و14. وقد تمَّ يف اجتامع 

ُعقد يف غواياكيل بإكوادور يف ترشين األول/أكتوبر إطالع املشاركني عىل 

النجاح الذي تحقَّق حتى اآلن وشمل إدخال نظم التغذية اآللية باستخدام 

دة. ويف إطار مرشوع إقليمي آخر، أنشأت اليونيدو منصة  الطاقة املتجدِّ

دة القوميات(  يف األرجنتني وباراغواي وبنام وبوليفيا )دولة–املتعدِّ

والسلفادور وشييل وغواتيامال وكوستاريكا لالستفادة من التعاون اإلقليمي 

عات الصناعات املراعية للبيئة وتطوير  والخربة التقنية يف التخطيط ملجمَّ

عات وإدارتها. وجرى إطالق املرشوع إبَّان ورشة عمل ُعقدت يف  تلك املجمَّ

فيينا يف نيسان/أبريل، ووافقت البلدان املعنية عىل خطة العمل.

وشملت املبادرات األقاليمية إقامة اليونيدو حدثاً جانبيًّا، إبَّان   

منتدى سانت بيرتسبورغ االقتصادي الدويل الذي ُعقد يف حزيران/

يونيه، بهدف تعزيز التحالفات الدولية للمنشآت الصغرية واملتوسطة 

بني االتحاد الرويس وأمريكا الالتينية والكاريبي. وجمع الحدث ممثِّلني 

كباراً للحكومة واألوساط التجارية ووكاالت التصدير ورشكات الصناعة 

التحويلية يف املنطقة بنظرائهم الروس.

وقد أدركت اليونيدو منذ فرتة طويلة ما للرشاكات من قيمة يف   

تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، وال تزال الوساطة 

يف إنشاء الرشاكات متثِّل أولوية عالية للمنظمة. وقد حرضت رشكات 

من سلوفاكيا وكوبا مائدة مستديرة لألعامل التجارية ُعقدت يف كوبا 

يف كانون األول/ديسمرب ملناقشة فرص القيام باألعامل التجارية املشرتكة 

يف مجاالت التعبئة والتغليف ومعالجة املياه وخدمات تكنولوجيا إعادة 

تدوير النفايات. وأقيمت بوساطة من اليونيدو رشاكة مثمرة أخرى تربط 

املنظامت الشبابية يف املنطقة بالرابطة الدولية لطالب علوم االقتصاد 

وإدارة األعامل، وهي منظمة دولية غري حكومية ال تسعى إىل الربح وتوفِّر 

للشباب تدريباً داخليًّا يف مجال التنمية القيادية والعالقات بني الثقافات 

وتبادل الخربات عىل نطاق العامل. ويف مسابقة لكتابة املقاالت نظَّمتها 

اليونيدو والرابطة املذكورة حول موضوع تحديات التصنيع التي تواجهها 

املنطقة يف تحقيق هدف التنمية املستدامة 9 والتنمية الصناعية الشاملة 

للجميع واملستدامة، سافر ثالثة فائزين إىل فيينا يف آذار/مارس. وناقش 

املدير العام، خالل زيارة رسمية إىل كوبا يف أيلول/سبتمرب، سبل تحقيق 

املزيد من التعاون. وقد دعمت اليونيدو التنمية الصناعية يف كوبا منذ 

عام 1966، ونفَّذت مشاريع مساعدة تقنية بشأن تطوير القدرات الوطنية 

دة، وكفاءة استخدام الطاقة  يف مجال السياسات الصناعية، والطاقة املتجدِّ

الصناعية، وتحسني العمليات التكنولوجية إىل الحدِّ األمثل، وتشجيع 

اإلنتاج األنظف، وكفاءة استخدام املوارد.
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مكتب اليونيدو لالتصال في بروكسل

يتمثَّل دور مكتب اليونيدو لالتصال يف بروكسل يف تعزيز الحوار 

حول السياسات والتعاون مع مؤسسات االتحاد األورويب وسائر 

الرشكاء من القطاعني العام والخاص، مبا يف ذلك الدول األعضاء 

املمثَّلة يف بروكسل. وقد شملت املجاالت الرئيسية ذات األولوية 

التي نوقشت مع االتحاد األورويب خالل العام إيجاد فرص العمل 

يف سياق الهجرة، وعمل الشباب واملرأة، والصناعات الزراعية 

وسالسل القيمة، والعمل مع القطاع الخاص، واالقتصاد الدائري، 

وتغريُّ املناخ، والطاقة املستدامة. وقد أكَّدت اليونيدو للمفوَّضية 

األوروبية والدائرة األوروبية للشؤون الخارجية والربملان األورويب 

واملرصف األورويب لالستثامر، بوصفها عضواً جديداً يف الفريق العاملي 

املشرتك بني الوكاالت املعني بالهجرة، عىل ما للتنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة من أهمية للتحوُّل االقتصادي وإيجاد 

فرص العمل. وخالل األيام األوروبية للتنمية يف حزيران/يونيه، 

نظَّمت اليونيدو ثالث حلقات نقاش عالية املستوى. وكان املدير 

ثا رئيسيًّا حول موضوع “إرشاك القطاع الخاص”. ويف  العام متحدِّ

ترشين الثاين/نوفمرب نظَّمت اليونيدو أربعة أحداث جانبية يف جناح 

االتحاد األورويب يف املؤمتر الثاين والعرشين لألطراف يف اتفاقية األمم 

املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ، املعقود يف مراكش باملغرب، 

تناولت قضايا مثل الرتابط بني املياه والطاقة، وتغريُّ املناخ، واألسباب 

الجذرية للهجرة )انظر أيضاً صفحة 19(. وكانت إحدى نتائج الحوار 

املستمر يف بروكسل اختيار عدد من مبادرات اليونيدو لدعم فرص 

العمل يف الصناعات الزراعية للشباب والنساء يف إثيوبيا والسودان 

يف إطار صندوق االتحاد األورويب االستئامين لحاالت الطوارئ يف 

أفريقيا. وتعمل اليونيدو عن كثب مع املرصف األورويب لالستثامر 

بشأن االستثامر الذي تقوم به املنظمة يف مدينة مودجو للجلود يف 

إثيوبيا )انظر صفحة 13(. 

وخالل افتتاح االحتفاالت بالذكرى السنوية الخمسني لتأسيس   

اليونيدو يف فيينا يف ترشين الثاين/نوفمرب، سلَّط املفوَّض األورويب 

للتعاون الدويل واإلمنايئ الضوء عىل التنمية الصناعية الشاملة 

للجميع واملستدامة باعتبارها واحدًة من أكرث الوسائل فعالية 

للقضاء عىل الفقر والجوع وأوجه عدم املساواة. كام أيَّد األمني العام 

ملجموعة دول أفريقيا والكاريبي واملحيط الهادئ ونائب األمني 

العام لبنك االستثامر األورويب تعزيز التعاون مع اليونيدو. ويف يوم 

التصنيع يف أفريقيا، نظَّمت اليونيدو مع االتحاد األفريقي واالتحاد 

األوريب احتفاالت يف الربملان األورويب.
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المرأة الجنسين وتمكين  بين  المساواة 

للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة أهمية حاسمة للتنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة. وتضمن اسرتاتيجية اليونيدو للمساواة 

بني الجنسني ومتكني املرأة للفرتة 2016-2019 أنَّ جميع برامج اليونيدو 

م مراعاة املنظور الجنساين  وسياساتها ومامرساتها التنظيمية تعمِّ

بطريقة منهجية.

ويف إطار إجراءات التعاون التقني اليونيدو، خضعت جميع   

الربامج واملشاريع الجديدة خالل العام لفحص جنساين إلزامي قبل 

نت املشاريع املجازة إجراء تحليل  عرضها عىل املجلس التنفيذي. وتضمَّ

جنساين، والنظر يف التأثري املتوقَّع للمشاريع عىل النساء والرجال، 

وبيانات مصنَّفة حسب نوع الجنس. وشملت املشاريع الجديرة 

باملالحظة خالل السنة تدريباً مهنيًّا لالجئني السوريني الشباب يف 

تركيا، ومرشوعاً واسع النطاق للحدِّ من استخدام الزئبق يف تعدين 

الذهب بالوسائل الحرفية وزيادة قدرات النساء الحرفيات )انظر أيضاً 

الصفحة 22(.

وشملت املبادرات املتخذة داخل املنظمة دورات تدريبية لغرس   

ثقافة أكرث شموالً للجميع وإيجاد فهم أفضل لتعميم مراعاة املنظور 

الجنساين. وُعقدت يف شباط/فرباير وآذار/مارس حلقات عمل إلزامية 

بشأن “نوع الجنس والتحيُّزات الالواعية والثقافة التنظيمية” لتوعية 

اإلدارة واملوظفني بشأن التحيُّزات واملفاهيم النمطية التي ميكن أن 

تؤدِّي إىل عدم املساواة بني الجنسني يف أماكن العمل. ويف إطار األنشطة 

املشرتكة التي يُضطلع بها مع املنظامت األخرى التي تتخذ من فيينا مقرًّا 

لها، ُعقدت دورة توجيه رسيع بشأن اليوم العاملي للمرأة، يوم 8 آذار/

مارس. وبنفس املناسبة، عقدت اليونيدو حلقة نقاش حول الدور الريادي 

ملنظِّامت املشاريع يف إدارة األعامل التجارية املستدامة بيئيًّا والطرائق 

ال لخطة التنمية  التي ميكن بها لتجاربهن أن تسهم يف التنفيذ الفعَّ

املستدامة لعام 2030. 

 “ينصُّ هدف التنمية المستدامة 9 على أن التصنيع ينبغي أن يكون شاماًل للجميع 
د على أهمية ضمان أن تجني المرأة أيضًا  ع أنَّ اليونيدو تشدِّ  ومستدامًا. ومن المشجِّ

منافع النمو االقتصادي.”

تونه سكوغن، وزيرة الدولة، وزارة الخارجية الملكية النرويجية

ة مجاالت  3-   األولويات الشاملة لعدَّ
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 يصل برنامج اليونيدو 
 لمناهج تدريس مهارات تنظيم المشاريع 

إلى أكثر من    

2مليون   
شاب  

يس ب أكثر من 000 7 من مدرِّ  وقد درَّ
 تنظيم المشاريع

UNIDO’S ENTREPRENEURSHIP  
CURRICULUM PROGRAMME  

REACHED MORE THAN 

2 million 
YOUNG PEOPLE 

AND TRAINED MORE THAN  
7,000 ENTREPRENEURSHIP TEACHERS
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ويف ترشين األول/أكتوبر، اشرتكت اليونيدو يف استضافة اجتامع   

يف فيينا لالتفاق عىل إطار عمل جديد لخطة العمل املتعلقة باملساواة 

بني الجنسني ومتكني املرأة عىل نطاق منظومة األمم املتحدة، سيدخل 

حيِّز النفاذ يف أوائل عام 2018. وكانت اليونيدو واحدة من عدد قليل 

من الوكاالت دعتها هيئة األمم املتحدة للمرأة لريادة املرحلة القادمة 

ص يومان من االجتامع إلجراء مناقشات  من خطة العمل املذكورة. وُخصِّ

بني الخرباء الدوليني وممثِّيل مختلف كيانات األمم املتحدة ورشكاء 

من القطاع الخاص حول اسرتاتيجيات تعزيز املساواة بني الجنسني 

ومتكني املرأة.

وبالتعاون مع مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف البحرين،   

نظَّم مكتب اليونيدو للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف ترشين 

الثاين/نوفمرب، خالل احتفاالت اليونيدو بالذكرى السنوية الخمسني 

لتأسيسها، حدثاً بشأن زيادة متكني املرأة اقتصاديًّا من خالل أساليب 

مبتكرة. واجتذب الحدث مشاركني رفيعي املستوى من قبيل ويل عهد 

البحرين، وقادة منظامت نسائية يف مختلف أنحاء العامل. وُعقدت 

جلسة حول املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة إبَّان اجتامع اليونيدو 

الثالث للامنحني، اختُتمت بتقديم توصيات من املحاورين بشأن الحاجة 

ال عىل النساء وعىل املجتمعات التي  إىل قياس ما للمشاريع من أثر فعَّ

يعشن فيها.

إيجاد فرص العمل المنتج للشباب

يعيش يف أفقر مناطق العامل معظم شباب العامل البالغ عددهم نحو 

1.8 بليون شاب. ويف البلدان النامية، يعمل أقل من 40 يف املائة من 

الشباب ويداومون يف املدارس أو دورات التدريب. وتشمل العقبات 

التي متنعهم من االنخراط يف األنشطة اإلنتاجية عدم مالءمة النظم 

التعليمية والتدريبية التي ال توفِّر املعارف واملهارات التي يحتاجها 

سوق العمل. ومن الصعب عليهم، بسبب صغر سنِّهم وعدم خربتهم يف 

األعامل التجارية والشبكات واألسواق والفرص االستثامرية، أن يحصلوا 

عىل رأس املال لبدء أعاملهم أو توسيعها. ويف إطار مشاريع يف أرمينيا 

وجمهورية تنزانيا املتحدة وبلدان منطقة الرشق األوسط وشامل 

ت اليونيدو بنجاح للتحدي املتمثِّل يف قابلية الشباب  أفريقيا، تصدَّ

للتوظيف. واعرتف تقييم يف منتصف املدة للمرشوع األرمني بالطلب 

املحيل الهائل عىل خدماته، ومساهمته يف التغيري املنهجي، وااللتزام 

الوطني العايل بإضفاء الطابع املؤسيس عىل نهج املرشوع من خالل 

التكرار واالرتقاء. ويف جمهورية تنزانيا املتحدة، حيث تعالج اليونيدو 

يجني للتوظيف يف املنشآت الصغرى والصغرية  مسألة قابلية الخرِّ

واملتوسطة، أدَّى املرشوع إىل زيادة عدد الروابط بني الرشكات 

يجي الجامعات للتوظيف  والجامعات، وأسهم يف زيادة قابلية خرِّ

)انظر الصفحة 16(.

 الشراكات والتعاون فيما بين 
بلدان الجنوب

يؤكِّد انتهاء املرحلة األوىل من برامج اليونيدو للرشاكة الُقطرية يف 

إثيوبيا وبريو والسنغال بنجاح عىل فوائد النهج الواسع القائم عىل 

دين يف تعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع  أصحاب املصلحة املتعدِّ

واملستدامة عىل الصعيد الوطني. وتكفل اليونيدو املواَءمة التامة لربامج 

الرشاكة الُقطرية مع خطط التحوُّل الوطنية لبلدان هذه املشاريع. 

وخالل العام، أنشأت اليونيدو صناديق استئامنية لربامج الرشاكة 

الُقطرية من أجل دعم تنفيذ برامج التنمية الصناعية الوطنية.

وبتنظيم مشرتك من الحكومة واليونيدو، اجتذب املنتدى الدويل   

األول لالستثامر يف الصناعات الزراعية، الذي ُعقد يف أديس أبابا يف 

ترشين األول/أكتوبر، أكرث من 200 1 مشارك، من بينهم ممثِّلون عن 

القطاع الخاص الدويل واملؤسسات املالية الدولية )انظر الصفحة 26(. 

د املنتدى الخامس للتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة  وحدَّ

الذي ُعقد يف السنغال يف ترشين الثاين/نوفمرب الحلول املتعلقة بالتنمية 

الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف أفريقيا، وناقش خطة عمل 

لتكرار منوذج برامج الرشاكة الُقطرية يف غرب أفريقيا. ويف بريو، درست 

اليونيدو السبل التي ميكن بها للربنامج أن يدعم االسرتاتيجية الصناعية 

الوطنية وتحقيق هدف البلد املتمثِّل يف االنضامم إىل منظمة التعاون 

لته الربامج  والتنمية يف امليدان االقتصادي. وأدَّى األثر اإليجايب الذي سجَّ

الثالثة جميعها خالل العام إىل إعراب بلدان أخرى عن نيِّتها اعتامد نهج 

برامج الرشاكة الُقطرية.

وتكثَّف التعاون مع مؤسسات التمويل اإلمنايئ خالل العام بعد   

د األهداف بشأن إقامة رشاكات مع  أن اعتمدت اليونيدو نهجاً محدَّ

الحكومات ومؤسسات التمويل اإلمنايئ والجهات العاملة يف القطاع 

الخاص وغري ذلك من الجهات الفاعلة. وسوف تساعد اليونيدو البلدان 

ابتداًء من اآلن عىل تنفيذ املبادرات التي متوِّلها مؤسسات التمويل اإلمنايئ 

وتؤدِّي إىل التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. ويف حزيران/

يونيه وكانون األول/ديسمرب وقَّعت اليونيدو عىل اتفاقات مع البنك 

الدويل لتمكني املقرتضني من الحصول عىل خربة اليونيدو. وقيد التفاوض 

حاليًّا اتفاقات مامثلة مع مؤسسات متويلية أخرى مثل الصندوق الدويل 

للتنمية الزراعية ومرصف التنمية األفريقي.

وعزَّزت اليونيدو رشاكاتها مع القطاع الخاص واملنظامت الدولية   

عات  واملجتمع املدين واألوساط األكادميية من أجل االستفادة من مجمَّ

املوارد الكبرية، مثل مرفق البيئة العاملي والصندوق األخرض للمناخ، من 

أجل تعزيز تأثري عملياتها يف املجاالت ذات الصلة. وتخضع اليونيدو حاليًّا 

لعملية االعتامد لدى الصندوق األخرض للمناخ. وتعكس الزيادة يف عدد 

الرشاكات الجديدة املربمة مع القطاع الخاص خالل العام تزايد االهتامم 

بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. ومن الرشكاء الجدد 

بنك الصني، ورشكة أرغور-هرييوس السويرسية لتجهيز املعادن الثمينة، 

واملبادرة العاملية لسالمة األغذية، عىل سبيل املثال ال الحرص.
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طت اليونيدو نهجها الخاص بالتعاون بني  وخالل العام، بسَّ  

بلدان الجنوب والتعاون الصناعي الثاليث بغية ضامن تجسيده يف جميع 

األنشطة والربامج. وتركِّز خطة العمل الجديدة للفرتة 2018-2016 

عىل تبادل املعارف ونرش التكنولوجيا عرب شبكات الجنوب، وتحديد 

الحلول املناسبة للجنوب من أجل التنمية الصناعية الشاملة للجميع 

الة من حيث التكلفة  ل إىل حلول صناعية فعَّ واملستدامة، وتيسري التوصُّ

منطلقة من الجنوب، وتكرار الربامج املستدامة الناجحة املتأتِّية من 

بلدان الجنوب لبناء القدرات. وشكَّل “معرض وحوار املدينة الشاملة 

للجميع واملستدامة التابع ملبادرة حزام واحد وطريق واحد” مساهمة 

مبارشة يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030.

 األمن البشري، وإعادة التأهيل 
بعد األزمات، والهجرة

تعالج اليونيدو األسباب الجذرية للهجرة وانعدام األمن االجتامعي-

االقتصادي عىل املستويني الوطني واملحيل من خالل تشجيع تكوين 

املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة واستعادة القدرات اإلنتاجية 

املحلية واالرتقاء بها. وقد شملت املشاريع الناجحة خالل العام توفري 

التدريب املهني لالجئني السوريني الشباب والنساء يف تركيا وكذلك إنشاء 

مدرسة مهنية يف شامل العراق. وتقوم املدرسة، التي تدعمها اليونيدو، 

بإعداد الشباب لالعتامد عىل النفس من خالل تعليمهم املهارات 

عة من املجاالت، مبا يف ذلك تكنولوجيا  األساسية يف مجموعة متنوِّ

املعلومات واألشغال املعدنية وميكانيكا الشاحنات واللحام وإصالح 

الهواتف املحمولة وتشغيل الرافعات الشوكية واللغة اإلنكليزية، سوف 

تساعدهم عىل العثور عىل عمل. وقد تحقَّق الجانب األكرب من نجاح 

املرشوع من خالل الرشاكات مع أصحاب العمل يف القطاع الخاص 

ويف سياق تدخُّالت ما بعد األزمة، التي مولتها حكومة اليابان.

ومرفق تطوير التعلم واملعرفة هو منصة تديرها اليونيدو نيابًة   

عن الوكالة السويدية للتنمية الدولية، تعمل عىل تطوير املهارات 

الصناعية بني الشباب يف االقتصادات الناشئة. ويعمل املرفق مع القطاع 

الخاص من خالل الرشاكات اإلمنائية بني القطاعني العام والخاص، 

ويدعم إنشاء أكادمييات التدريب الصناعي املحلية وتطويرها ملساعدتها 

عىل تلبية الطلب املتزايد يف سوق العمل عىل العاملني املهرة، 

مامَّ يساهم يف نهاية املطاف يف التنمية الصناعية الشاملة للجميع 

واملستدامة. وتستضيف اليونيدو املرفق، ويشمل حاليًّا سبع أكادمييات 

للتدريب الصناعي يف إثيوبيا وأوروغواي وجنوب أفريقيا وزامبيا 

والعراق وليربيا واملغرب. وتشري إفادات الشابات يف جنوب أفريقيا الاليئ 

أكملن التدريب عىل استخدام مناشري الشجريات عىل أنهنَّ متكنَّ من 

العثور عىل العمل فوراً.
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وبوجود حوايل 100 مليون نسمة وأكرث من 000 740 الجئ، تَُعدُّ   

إثيوبيا نقطة منشأ ونقطة عبور للمهاجرين عىل حدٍّ سواء. ويف متوز/

يوليه، وقَّعت حكومة إيطاليا اتفاقات ِمَنح مع اليونيدو ومنظمة العمل 

الدولية كجزء من برنامج “القضاء عىل الهجرة غري الرشعية من شامل 

إثيوبيا ووسطها”، الذي يهدف إىل توفري املزيد من فرص العمل والفرص 

االقتصادية للمهاجرين واملهاجرين املحتملني والالجئني والعائدين، وعىل 

وجه الخصوص النساء والشباب.

البلدان المتوسطة الدخل

د ما يصل إىل 102 دولة  وفقاً لتصنيف البنك الدويل، يحدِّ

عضو يف اليونيدو بأنها من بلدان الرشيحة العليا أو الدنيا من 

البلدان املتوسطة الدخل. وخالل العام، واصلت اليونيدو تقديم 

الخدمات االستشارية التقنية إىل البلدان املتوسطة الدخل عن 

طريق تشجيع السياسات الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، 

مع الرتكيز بصفة خاصة عىل منصات االرتقاء بالصناعة وتبادل 

املعارف والخربات يف مجال التكنولوجيات النظيفة والصناعة 

الخرضاء وعىل أنشطة التعاون التقني. ويشتمل أحدث برنامج 

للرشاكة الُقطرية لليونيدو يف بريو عىل أربعة عنارص، وهي: 

االبتكار يف مجال الجودة؛ وتطوير سالسل القيمة واملنشآت 

عات الصناعية املستدامة؛ وكفاءة  والتجمعات الصناعية؛ واملجمَّ

دة. كام يدمج  استخدام املوارد الصناعية والطاقة، والطاقة املتجدِّ

الربنامج يف إطاره تدخُّالت جامعة تكميلية، من بينها االستدامة 

البيئية، واملنظور الجنساين ومتكني املرأة، والشمول من حيث 

زيادة الفرص املتاحة للمنشآت الصغرية واملتوسطة.

ة مجاالت 335-  األولويات الشاملة لعدَّ
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التمويل والتبرعات المالية

توفير التمويل ألنشطة التعاون التقين

استمر خالل العام اتجاه تزايد الطلب عىل دراية اليونيدو، وبلغ 

متويل برامج اليونيدو للتعاون التقني 210.1 ماليني دوالر )ال تشمل 

ا  األرقام تكاليف الدعم، ما مل يُنص عىل خالف ذلك(. ويعادل ذلك منوًّ

إجامليًّا بنسبة 33 يف املائة عىل مدى السنوات الخمس املاضية، تمَّ 

تحقيقه بدعم من قاعدة متزايدة االتِّساع من الرشكاء تدرك أهمية 

مها املنظمة يف سياق خطة التنمية املستدامة  وتأثري الخدمات التي تقدِّ

لعام 2030.

وارتفعت قيمة إنجاز مشاريع التعاون التقني، بسبب جني مثار   

إدخال املزيد من التحسينات اإلدارية، ونتيجة للتفاين الكبري من جانب 

موظفي اليونيدو، إىل 178.6 مليون دوالر، فتجاوزت النتائج امللحوظة 

التي تحقَّقت يف السنتني السابقتني، عىل الرغم من االنخفاض يف 

العادية. امليزانية 

وأظهر مستوى الدفعات املقبلة يف إطار اتفاقات التمويل   

املوقَّع عليها، مع إضافة أموال املانحني املتاحة القابلة للربمجة، 

زيادة قدرها 21.4 يف املائة عن مستوى عام 2015، وبلغ مجموع 

األموال التي تمَّ حشدها 211 مليون دوالر. وزادت قيمة الحافظة 

اإلجاملية للمشاريع والربامج إىل 503.5 ماليني دوالر. ومع ذلك، 

ال تزال التوقُّعات بشأن مواصلة تقديم خدمات التعاون التقني بحجم 

مرتفع متوقِّفة عىل مستويات امليزانية العادية يف املستقبل. ويف هذا 

ع الدوُل األعضاء أيضاً عىل النظر يف املساهمة يف الحساب  الصدد، تُشجَّ

الخاص للتربعات ألغراض األنشطة األساسية وصندوق االستثامرات 

الكربى. الرأساملية 

 “دأبنا ألكثر من خمسين عامًا على العمل جنبًا إلى جنب من أجل السالم 
 والتنمية الدولية ]مع اليونيدو[. ونحن 170 دولًة وفية لمبادئ األمم المتحدة 

لة في االلتزام بفكرة التنمية الصناعية الخضراء 
ِّ
 ومهمتها المتمث

ف أيِّ أحد عن الركب.” مع عدم تخلُّ

ل الدائم وسفير االتحاد الرويس
ِّ
فالديمير إ فورونكوف، الممث

4-   إدارة خدمات اليونيدو 
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 تشمل منصة البيانات المفتوحة 
قاعدة بيانات تضمُّ أكثر من  

    25 000
من المنشورات اليت أصدرتها اليونيدو 

خالل السنوات الـ50 الماضية

ارتفع تنفيذ التعاون التقين إلى 

     178.6
مليون دوالر 

حرزت 
ُ
 متجاوزًا النتائج اليت أ

السابقتين السنتين  في 
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جغرافيًّا، كان محور تركيز الجهات املانحة لليونيدو هو مرة   

أخرى آسيا واملحيط الهادئ وكذلك أفريقيا، وبلغت التربعات للمنطقتني 

79.3 مليون دوالر و38.5 مليون دوالر، عىل التوايل. وجاء يف الرتتيب بعد 

هذين املبلغني مبلغ 31.4 مليون دوالر للمبادرات العاملية واألقاليمية، 

و29 مليون دوالر للدول العربية، و16.8 مليون دوالر ألوروبا وآسيا 

الوسطى، و15 مليون دوالر ألمريكا الالتينية والكاريبي.

واستمر الرتكيز املواضيعي لتربعات الصناديق وتربعات الجهات   

املانحة مامثالً ملا كان عليه يف السنوات السابقة، حيث بلغ صايف تربعات 

صة للمشاريع التي تسهم يف “حامية البيئة” 140.6 مليون  املانحني املخصَّ

دوالر، تالها يف الرتتيب مبلغ 33.8 مليون دوالر لألنشطة يف مجال 

“النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية”، و29 مليون دوالر للمشاريع يف 

مجال “تحقيق الرخاء املشرتك”، و6.7 ماليني دوالر للمجاالت الشاملة 

لتدخُّالت اليونيدو.

الربنامجي  الرئيسية للمجال  التمويل  تأتَّت مصادر  ومرة أخرى   

البيئة العاملية، بزيادة صافية قياسية يف  البيئة” من مرفق  “حامية 

د  ميزانيات املشاريع بلغت 79.5 مليون دوالر، ومن الصندوق املتعدِّ

األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال التي بلغت 38.3 مليون دوالر، 

العام السابق. متجاوزة املساهامت املسجلة يف 

م من الحكومات واملؤسسات 88.9 مليون  وبلغ التمويل املقدَّ  

ع من الجهات املانحة التي تبلغ مساهامتها  دوالر، بقاعدة متزايدة التوسُّ

مة من االتحاد  الفردية أكرث من 1 مليون دوالر. وبلغت املساهامت املقدَّ

األورويب 16.9 مليون دوالر. ومن املتوقَّع أن يزداد التعاون بسبب 

وجود عدة برامج كبرية الحجم قيد اإلعداد، ال سيَّام يف أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى.

وكانت الجهات املساهمة الحكومية الرئيسية التي تجاوز صايف   

مساهامتها املعتَمدة املليون دوالر هي اليابان مببلغ 11 مليون دوالر، 

وسويرسا مببلغ 10.4 ماليني دوالر، تليهام إيطاليا مببلغ 6 ماليني دوالر، 

والنمسا مببلغ 3.7 ماليني دوالر، والصني مببلغ 3.5 ماليني دوالر، وجمهورية 

كوريا مببلغ 3.2 ماليني دوالر، والرنويج مببلغ 3 ماليني دوالر، والواليات 

املتحدة مببلغ 2.8 مليون دوالر، والهند مببلغ 2.6 مليون دوالر، وأملانيا 

مببلغ 2.1 مليون دوالر، والبحرين مببلغ 2 مليون دوالر، والسويد مببلغ 

1.8 مليون دوالر، وكندا واالتحاد الرويس مببلغ 1.7 مليون دوالر لكل 

منهام، ومرص مببلغ 1.5 مليون دوالر.

وباإلضافة إىل ما سبق، وردت تربعات لصناديق اليونيدو االستئامنية   

ح أدناه. املواضيعية من الصني وفنلندا وبريو، كام هو موضَّ

ل التذييل باء من هذا التقرير التوزيع املواضيعي والجغرايف  ويفصِّ  

مة من الحكومات واالتحاد األورويب حسب  للمساهامت املعتَمدة املقدَّ

املنطقة واألولوية املواضيعية.

مرفق البيئة العالمية
ع يف الرشاكة مع مرفق البيئة العاملية،  حدث خالل السنة مزيد من التوسُّ

فوصلت إىل ذروة تاريخية جديدة بتمويل بلغ 79.5 مليون دوالر 

مة ملجموعة واسعة من البلدان يف مجاالت  لخدمات اليونيدو املقدَّ

التخفيف من تغريُّ املناخ والتكيُّف معه، واملواد الكيميائية والنفايات، 

ا إجامليًّا بنسبة 128 يف املائة عىل مدى  واملياه الدولية. ويعادل ذلك منوًّ

السنوات الخمس املاضية، ويدلُّ عىل الثقة يف قدرة اليونيدو عىل اإلنجاز.

بروتوكول مونتريال
د األطراف لتنفيذ بروتوكول  م من الصندوق املتعدِّ ازداد التمويل املقدَّ

د األطراف( بنسبة 20 يف املائة مقارنة  مونرتيال )الصندوق املتعدِّ

بعام 2015، وبلغ 38.3 مليون دوالر. ويف أعقاب طلب من اللجنة 

د األطراف، وباالتفاق مع البلدان املعنية،  التنفيذية للصندوق املتعدِّ

واصلت اليونيدو إعداد مقرتحات املشاريع مع الرتكيز عىل إدخال 

التكنولوجيات الجديدة املالمئة لطبقة األوزون وللمناخ عىل حدٍّ سواء، 

واألكرث فعالية يف استخدام الطاقة كذلك. وسيؤدِّي التعديل التاريخي 

لربوتوكول مونرتيال الذي تمَّ يف ترشين األول/أكتوبر، والذي استحدث 

مخطَّطاً للخفض التدريجي للهيدروفلوروكربونات، تنسيق هذا النهج إىل 

أبعد من ذلك. وقد أجرت اليونيدو دراسات استقصائية عن بدائل املواد 

د األطراف،  املستنفدة لألوزون يف 26 بلداً بتمويل من الصندوق املتعدِّ

وكذلك دراسات استقصائية عن بدائل الهيدروفلوروكربونات يف بلدين 

بتمويل من التحالف املعني باملناخ والهواء النقي.

م من األمم المتحدة والصناديق االستئمانية  التمويل المقدَّ
دة الشركاء المتعدِّ

مة من كيانات األمم املتحدة والصناديق  ازدادت املساهامت املقدَّ

دة الرشكاء ازدياداً طفيفاً وحسب عن املستوى  االستئامنية املتعدِّ

املنخفض الذي شهدته يف السنوات السابقة، فوصلت إىل 3.7 ماليني 

دوالر يف عام 2016. ونشأت املساهامت الرئيسية من برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ مببلغ 2.3 مليون دوالر ومن صندوق األمم املتحدة لبناء 

السالم مببلغ 1.2 مليون دوالر. وركدت برامج توحيد األداء والصناديق 

دة الرشكاء عند املستوى املنخفض الذي شهدته يف  االستئامنية املتعدِّ

السنوات السابقة.

الصناديق االستئمانية اليت تديرها اليونيدو
وفقاً للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة يف 21 كانون األول/ديسمرب 

2016 بشأن االستعراض الشامل الذي يجرى كل أربع سنوات لسياسات 

 األنشطة التنفيذية التي تضطلع بها األمم املتحدة من أجل التنمية 

ع اليونيدو الدوَل األعضاء فيها عىل جعل  )A/RES/71/243(، تشجِّ

التمويل الطوعي أكرث قابلية للتنبُّؤ وأقل تخصيصاً. ويف هذا الصدد، 
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ال تزال املساهامت يف الصناديق االستئامنية املواضيعية للمنظمة 

رضورية الستجابة اليونيدو لطلبات الدول األعضاء بطريقة مرنة 

الة وكفؤة. وفعَّ

وقد تلقَّى الصندوق االستئامين للرشاكة، الذي يؤدِّي دوراً   

أساسيًّا يف تطوير وتوسيع نطاق برامج الرشاكة الُقطرية، مساهامت 

 )تشمل تكاليف دعم الربامج( قدرها 4 ماليني دوالر من الصني 

و370 609 يورو من بريو. وعىل وجه الخصوص، ساهمت فنلندا مببلغ 

1.4 مليون يورو يف الصندوق االستئامين لألمن الغذايئ والصندوق 

االستئامين لبناء القدرات التجارية.

الموظفون

أعادت اليونيدو خالل العام هيكلة خدمات إدارة املوارد البرشية فيها 

بتقسيمها إىل مجاالت االتصال بأصحاب املواهب وتوظيفهم، وإدارة 

أصحاب املواهب، والخدمات السياساتية واالستشارية، وذلك من أجل 

تلبية احتياجات املنظمة بطريقة أكرث تركيزاً واسرتاتيجية. وعىل الرغم 

من محدودية املوارد املتاحة للمنظمة لتلبية مطالب الدول األعضاء، 

متكَّنت اليونيدو من استحداث عدد من التدابري الرامية إىل تعزيز 

قدرات رأساملها البرشي. وشملت هذه التدابري إجراء حرص للمهارات 

من أجل تعزيز التخطيط لتعاقب املوظفني، وإدخال تنقيحات عىل 

امتيازات املوظفني األساسيني واستحقاقاتهم، وتحسني االتصال بني 

املوظفني واإلدارة.

ويف حني انخفضت النسبة املئوية للنساء يف الفئات املهنية والعليا   

انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالعام السابق )32 يف املائة مقابل 33 يف املائة(، 

شهد العام قيد االستعراض تعيني امرأة يف رتبة مدير إداري. ومن خالل 

مكتب املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، عزَّزت اليونيدو رشاكاتها مع 

املؤسسات النسائية، وسوف تتوىلَّ ريادة املرحلة املقبلة من ‘خطة العمل 

املتعلقة باملساواة بني الجنسني ومتكني املرأة عىل نطاق منظومة األمم 

املتحدة’ )انظر الصفحة 34(.

التقييم ومراقبة الجودة

الوظائف التي يُضطلع بها يف إطار التقييم ومراقبة الجودة هي وظائف 

متميِّزة ذات هدف مشرتك يتمثَّل يف تعزيز املساءلة والتعلُّم، واستخالص 

الدروس لدعم اإلدارة االسرتاتيجية وصنع القرار.

وتوفِّر تقييامت املشاريع والربامج توصيات وإرشادات بشأن أيِّ   

دة.  مرشوع أو برنامج معنيَّ وتستخلص الدروس العامة من الحاالت املحدَّ

وتساعد النتائج عىل تحسني خدمات املنظمة وتوفري اإلرشاد للقرارات 

اإلدارية. ويضمن رصد النوعية أن تدعم الربامج واملشاريع تحقيق 

أهداف التنمية املستدامة وأن متتثل النتائج اإلمنائية لألنشطة الربنامجية 

ملبادئ اإلدارة القامئة عىل النتائج. كام يوفِّر رصد النوعية مدخالت لصنَّاع 

القرار ويسهِّل استعراض نوعية التعاون التقني. وتساهم جودة تصميم 

إطار النتائج للربامج واملشاريع إسهاماً كبرياً يف فعالية التنمية، وتضع 

األساس لرصد نتائج أنشطة التنفيذ الحقاً والتقييم النهايئ للنتائج. وتتيح 

أداة لتقييم تصميم املشاريع الجديدة فهم قيمة رصد النوعية فهامً 

أفضل عىل نطاق املنظمة.

وقد أجرت اليونيدو تقييامً قُطريًّا يف جمهورية تنزانيا املتحدة   

د البلدان للجمهورية الدومينيكية وغواتيامال ونيكاراغوا.  وتقييامً متعدِّ

ووضعت املنظمة الصيغة النهائية الستعراض مواضيعي مستقل ملشاريع 

بروتوكول مونرتيال يف بلدان أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الالتينية 

والكاريبي، وطلبت إجراء تقييامت مستقلة لـ 27 مرشوعاً آخر، منها 

تسعة مشاريع ميوِّلها مرفق البيئة العاملية. وشملت أنشطة التوعية 

جلسة إحاطة للبعثات الدامئة ومشاركة يف أسبوع التقييم الذي أقامه 

فريق األمم املتحدة املعني بالتقييم يف جنيف يف نيسان/أبريل.

مت إىل  ومن بني الربامج واملشاريع البالغ عددها 106 التي قُدِّ  

املجلس التنفيذي خالل العام، متَّت املوافقة عىل 103 برامج ومشاريع 

ل اإلجاميل للموافقات البالغ  ل اتخاذ ثالثة قرارات. ويشري املعدَّ وتأجَّ

98 يف املائة إىل حدوث زيادة مطَّردة خالل السنوات األخرية. وقد 

ازدادت النسبة املئوية للربامج واملشاريع املعتَمدة التي خضعت 

للتنقيح قبل تنفيذها و/أو أثناءه من 53 يف املائة يف عام 2015 إىل 

77 يف املائة يف عام 2016. وأدَّى ذلك بدوره إىل تحسينات يف االمتثال 

ملبادئ اإلدارة القامئة عىل النتائج والتقيُّد بتخطيط املوارد املؤسسية 

وباملتطلبات الرسمية.

مة املقدَّ البرامج واملشاريع 

املعتمدة البرامج واملشاريع 

1٠6

1٠٣

أفريقيا

آسيا واحمليط الهادئ

أوروبا وآسيا الوسطى

الدول العربية

الالتينية والكاريـبي أمريكا 

وأقاليمية عاملية 

مة خالل العام، كان 30 يف املائة  ومن إجاميل عدد املشاريع املقدَّ  

يف أفريقيا، و21 يف املائة يف آسيا واملحيط الهادئ، و16 يف املائة يف املنطقة 

العربية، و6 يف املائة يف أمريكا الالتينية والكاريبي، و5 يف املائة يف أوروبا 

وآسيا الوسطى. وشكَّلت الربامج واملشاريع العاملية واألقاليمية 22 يف املائة 
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مة. وبالتصنيف حسب املجاالت املواضيعية، شكلت  من املشاريع املقدَّ

األنشطة املعنية بتحقيق الرخاء املشرتك 47 يف املائة من العدد اإلجاميل 

مة، وأنشطة حامية البيئة 30 يف املائة، وتطوير القدرة  للمشاريع املقدَّ

ة مجاالت  التنافسية االقتصادية 9 يف املائة، والربامج واملشاريع الشاملة لعدَّ

14 يف املائة.

القانونية الخدمات 

يدعم مكتب الشؤون القانونية الربامج واألنشطة الرئيسية كافة، ويدافع 

عن مصالح اليونيدو يف مسائل التقايض، ويؤدِّي وظيفة أساسية يف حامية 

وضعية وامتيازات وحصانات املنظمة وممثِّليها ومسؤوليها وغريهم من 

موظفيها. وقد شهد العام الحايل زيادة حادة يف الطلب عىل خدمات 

اليونيدو القانونية. فقد تلقَّى املكتب أكرث من 920 طلباً للمساعدة 

واملشورة القانونية، واستعرض 188 مرشوعاً لصكوك دولية قانونية. وعىل 

مه مكتب الشؤون القانونية إىل شعبة  سبيل املثال، كان للدعم الذي قدَّ

العالقات االسرتاتيجية مع الجهات املانحة دور أسايس يف إبرام العديد 

دة بشأن تقديم مساعدة  من االتفاقات، مبا يف ذلك إبرام اتفاقات موحَّ

اليونيدو التقنية إىل املشاريع التي ميوِّلها البنك الدويل، والرتتيبات 

القانونية لتأسيس مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف أملانيا. ومثَّة 

مثال آخر هو تقديم الدعم من أجل االختتام الناجح ملؤمتر الصناعة 

الخرضاء الرابع، الذي ُعقد يف مدينة أولسان بجمهورية كوريا. ومبناسبة 

ذلك املؤمتر، تمَّ التوقيع عىل عدة اتفاقات مع رشكاء جدد لتوسيع 

التعاون البحثي العلمي والتكنولوجي، وترويج اإلنتاج األنظف وكفاءة 

عات الصناعة املالمئة للبيئة  استخدام املوارد، والنهوض بتطوير مجمَّ

والتحرضُّ املالئم للبيئة.

المعلومات التكنولوجيا ونظم 

استحدثت اليونيدو خالل العام عدداً من التدابري التي زادت كفاءتها 

ل ارتياح بلغ 68 يف  التشغيلية وفعاليتها زيادة كبرية، وحقَّقت معدَّ

املائة يف استقصاء أجاب عنه مستعملو نظام تخطيط املوارد املؤسسية 

طة، مسؤولة عن إدارة تطبيق  فيها. وأنشأت املنظمة شعبة جديدة مبسَّ

تخطيط املوارد املؤسسية وكذلك عن تقيم دعم البنية التحتية لتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت، وأدخلت أكرث من 50 تحسيناً متعلقاً بالنظم عىل 

تخطيط املوارد املؤسسية وإدارة املعارف والتعاون. وأتاحت أمتتة البيانات 

املالية الرئيسية، عىل النحو املوىص به من قبل املراجعني الخارجيني، سهولة 

إدماجها يف تقارير أصحاب املصلحة املعنيني، يف حني خفضت التحسينات 

يف إدارة السفر وقت تجهيز املعامالت. واحتفاالً بالذكرى الخمسني 

لتأسيس اليونيدو يف ترشين الثاين/نوفمرب، فتحت املنظمة للجمهور للمرة 

األوىل مجموعتها من الخالصات عن التنمية الصناعية.

املشروع الفائز يف مسابقة مركز فيينا الدويل املعمارية

مبادرة من اليونيدو يف الدورة 22 ملؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم 

ر املناخ، املعقود يف مراكش، املغرب، لريادة  املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّ

أول خمطط للتشارك يف استخدام الدراجات يف أفريقيا

قت اليونيدو وفورات تزيد على 
َّ

حق

500 000
دوالر  

من خالل االستعانة بمصادر خارجية لصيانة 
نظام مؤتمرات المبىن M )في مركز فيينا 
َدي طاقة كهربائية  الدولي( وتركيب مولِّ
جديدين لحاالت الطوارئ، زادا استقرار 

إمدادات الطاقة الكهربائية لمراكز البيانات 
.C الموجودة في المبىن
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ويف نيسان/أبريل استضافت اليونيدو االجتامع السادس والعرشين   

لشبكة تنسيق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات التابعة ملجلس الرؤساء 

التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة، وكذلك الدورة السابعة والتسعني 

للجنة إدارة املركز الدويل للحوسبة. وأكَّد املدير العام يف كلمته عىل 

أهمية الوالية املسندة إىل فريق الشبكة. واستضافت اليونيدو الحقاً 

حلقة عمل للمنظامت دولية ملناقشة النظم املالية املستقبلية لتخطيط 

املوارد املؤسسية.

ت اليونيدو إىل املبادرة الدولية  ويف السنة قيد االستعراض، انضمَّ  

للشفافية يف املعونة، من أجل زيادة شفافية أنشطتها املتعلقة بإدارة 

الربامج واملشاريع إىل حدٍّ أبعد. وشملت االبتكارات املدخلة عىل منصة 

البيانات املفتوحة قاعدة بيانات شاملة تضمُّ أكرث من 000 25 من 

منشورات اليونيدو التي صدرت خالل السنوات الخمسني املاضية. وتشمل 

التحسينات األخرى التي سيبدأ إدخالها يف أوائل عام 2017 استناد نرش 

بيانات اليونيدو إىل معيار املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة، وتوسيع 

وظيفة البحث، وعرض البيانات التاريخية للمشاريع.

المشتريات

بلغ حجم املشرتيات خالل السنة قيد االستعراض رقامً قياسيًّا مل يسبق 

له مثيل، قدره 125.1 مليون دوالر. وكانت خدمات املشرتيات يف 

اليونيدو عامالً أساسيًّا يف ضامن نجاح حضور اليونيدو يف املؤمتر الثاين 

والعرشين لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ، 

دة والتكنولوجيات املتَّسمة  ال سيَّام عرض تكنولوجيات الطاقة املتجدِّ

بكفاءة استخدام الطاقة وإطالق أول نظام للتشارك يف استخدام 

الدراجات يف أفريقيا.

مي العطاءات الذين يتنافسون عىل  وحدثت زيادة يف عدد مقدِّ  

مناقصات اليونيدو. وواصلت اليونيدو لفت االنتباه إىل فرص االشرتاء 

نت حلقات دراسية  من خالل تنظيم عدد من أنشطة التوعية، تضمَّ

لألعامل التجارية وحلقات عمل للرشكات، فضالً عن عقد ندوة توجيهية 

للدول األعضاء.

إدارة المباني

تضَمن خدمات إدارة املباين يف اليونيدو التشغيل والصيانة والتصليح 

اآلمن واملوثوق يف مركز فيينا الدويل، مبا يف ذلك للمعدات واملنشآت. 

وركَّز العديد من التحسينات والتجديدات التي أدخلت خالل العام عىل 

تحقيق الحياد املناخي ملركز فيينا الدويل. وأصبح مركز فيينا الدويل هو 

مركز عمل األمم املتحدة األول الذي حقَّق هذا الهدف، ويرجع جانب 

من ذلك إىل جهود التحديث التي تمَّ االضطالع بها بالتعاون مع حكومة 

النمسا وإىل التعويض عن الحدِّ األدىن الذي ال ميكن تجنُّبه من انبعاثات 

الغازات املسبِّبة لالحتباس الحراري من خالل رشاء الشهادات الخاصة 

بخفض االنبعاثات املعتمد التي يصدرها صندوق األمم املتحدة للتكيُّف. 

وقد صدرت شهادات كفاءة استخدام الطاقة لجميع مباين مركز فيينا 

الدويل، وتمَّ تركيب شاشة رقمية كبرية للطاقة يف القاعة املستديرة — 

هي هبة من حكومة سويرسا — تعرض بيانات حيَّة عن أداء الطاقة 

م للموظفني والزوَّار نصائح بشأن  ع مركز فيينا الدويل وتقدِّ يف مجمَّ

التخضري. وحقَّقت اليونيدو وفورات بلغت أكرث من 000 500 دوالر من 

 ،M خالل االستعانة مبصادر خارجية لصيانة نظام املؤمترات يف املبنى

وركَّبت مولَِّدْي طاقة كهربائية جديدين الستعاملهام يف حاالت الطوارئ 

يزيدان من استقرار إمدادات الطاقة الكهربائية الحالية ملراكز البيانات 

يف املبنى C. وفيام يتعلق بالتوعية، ُعقد االجتامع السادس عرش للشبكة 

املشرتكة بني الوكاالت ملديري املرافق يف مقر اليونيدو يف أيار/مايو ملناقشة 

أفضل املامرسات يف مجال إدارة املرافق. وشهد شهر متوز/يوليه افتتاح 

معرض معامري وحفل توزيع جوائز عىل الفائزين يف مسابقة للمهندسني 

املعامريني الشباب نُظِّم بالتعاون مع الجامعة التقنية يف فيينا. وكان 

الهدف من املسابقة اقرتاح أفكار جديدة لتصميم املساحات العامة يف 

مركز فيينا الدويل.

441-  إدارة خدمات اليونيدو





الجزء الثاني

 اإلطار المتكامل 
بشأن النتائج واألداء



 مالحظة: سنة األساس لسجل أداء اليونيدو هي سنة 2015، ما مل ُيشر 

إىل خالف ذلك، رهنًا بتوافر البيانات. ويتناول هذا اجلزء من التقرير 

 السنوي املستجدات اعتبارًا من خط األساس، باستخدام القيم احلالية، 

أي قيم سنة 2016.



45  سجل أداء اليونيدو

اليونيدو أداء  سجل 

استحدثت األمم املتحدة يف أواخر التسعينات نظم اإلدارة القامئة   

عىل النتائج من أجل تحسني صوغ الربامج واألنشطة وزيادة الفعالية 

واملساءلة عن النتائج واألداء. وظلَّت اليونيدو خالل السنوات العرش 

م نظم اإلدارة القامئة عىل النتائج عىل كامل نطاق املنظمة.  املاضية تعمِّ

د اإلطار الربنامجي املتوسط األجل )اإلطار الربنامجي( الحايل عىل  ويشدِّ

أهمية تعزيز نظام اإلدارة القامئة عىل النتائج، عىل النحو املطلوب 

يف إعالن ليام ويف "وثيقة اإلرشادات االسرتاتيجية". ويستحدث اإلطار 

الربنامجي ‘اإلطار املتكامل بشأن النتائج واألداء’ )اإلطار املتكامل(، مبا يف 

ذلك مجموعة من املؤرشات املقرتحة، تمَّ تجميعها يف شقني، لدعم رصد 

النتائج واإلبالغ عنها. يتتبَّع الشق األول املساهمة املتوقَّعة وفائدة النتائج 

اإلمنائية عىل الصعيد العاملي واإلقليمي والُقطري، بينام يبنيِّ الشق الثاين 

عنارص األداء الداخيل للمنظمة. 

ويكمل اإلطار املتكامل أدوات الرصد واإلبالغ األخرى، مبا يف ذلك   

التقرير السنوي، واإلبالغ املايل والفني إىل الجهات املانحة للمشاريع 

وإىل رشكاء املشاريع، والرصد عىل مستوى الربامج/املشاريع ضمن نظام 

م معلومات عن  تخطيط املوارد املؤسسية. ويف حني أنَّ هذه األدوات تقدِّ

النتائج السابقة فإنها ال توفِّر بحكم تصميمها استعراضاً شامالً للنتائج 

لدعم الخطط واإلجراءات املستقبلية. ومن السامت الهامة لإلطار 

د باألرقام اإلنجازات املتوقَّعة للمنظمة يف  املتكامل أنه تطلُّعي ويحدِّ

وثائق التخطيط عىل األجل القصري واملتوسط والطويل. ويتيح اإلبالغ عن 

مؤرشات اإلطار املتكامل يف هذا التقرير السنوي فرصة لتقييم مدى بلوغ 

األهداف، ولالستفادة من هذه املعلومات يف التخطيط التنظيمي.

وتستمد مؤرشات اإلطار املتكامل وأهدافه من وثائق التخطيط   

االسرتاتيجي القصري األجل والطويل األجل — وهي إعالن ليام، واإلطار 

الربنامجي املتوسط األجل، وبرنامج اليونيدو وميزانيتاها. وتستند هذه 

ة التي تعمل فيها اليونيدو، وتوفِّر  الوثائق إىل تحليل دقيق للبيئة املتغريِّ

التوجيه ليس فقط بشأن سبل تعزيز الكفاءة والفعالية واألثر عىل 

املستوى الُقطري بل أيضاً بشأن سبل ضامن مواءمة جميع خدمات 

اليونيدو والوظائف التي تضطلع بها من أجل دعم تنفيذ خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030. 

وكان استحداث اإلطار املتكامل نقطة انطالق أوىل فحسب.   

وقد أوضح اإلطار الربنامجي املتوسط األجل مفهوم وهيكل اإلطار 

م مجموعة أولية من املؤرشات املقرتحة التي تحتاج إىل  املتكامل، وقدَّ

تعديل مستمر كلام توافرت البيانات وتمَّ صقل املنهجيات. وعمالً بقرار 

املؤمتر العام م ع-16/ق-1، عملت املنظمة طوال السنة لوضع خطوط 

األساس للمؤرشات.

وشمل ذلك استعراض الفائدة، والسالمة املنهجية، والقابلية   

للقياس، وتوافر البيانات واملوارد، لجميع املؤرشات التي كانت قد 

اقرتحت أصالً، والتي ُصنِّفت إىل فئات وفقاً ملدى متانتها. وكخطوة تالية، 

وضعت فرقة عمل داخلية مجموعة متينة من املؤرشات، أمكن تحديد 

خطوط أساس وغايات ملعظمها. وسوف تشكِّل هذه املؤرشات أساس 

ر مع  رصد النتائج املؤسسية يف املستقبل واإلبالغ عنها، وسوف تتطوَّ

اكتساب املنظمة املزيد من الخربة وتوافر املزيد من البيانات. وبشمل 

التقرير السنوي ألول مرة سجالً ألداء املنظمة، يستند إىل هيكل اإلطار 

املتكامل ومؤرشاته. ويسمح السجل بتقييم أداء اليونيدو ومدى سريها 

عىل درب تحقيق أهدافها. وسوف يتمُّ استعراض السجل وتحديثه 

فصليًّا يف منصة البيانات املفتوحة )open.unido.org(، وسنويًّا يف 

السنوي. التقرير 

open.unido.org


املؤشران 1-1 و1-2/هدف التنمية املستدامة 2-9

غاية هدف التنمية املستدامة:  تعزيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وحتقيق زيادة كبيرة 

 بحلول عام 2030 يف حصة الصناعة يف العمالة ويف الناجت احمللي اإلجمايل، 

ا. بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها يف أقل البلدان نموًّ

 املؤشر 1-1/املؤشر 9-2-1 ألهداف التنمية املستدامة: 

 القيمة املضافة الصناعية كنسبة من الناجت 

احمللي اإلجمايل )٪(

الشق 1-  النتائج اإلنمائية
المستوى 1-  النتائج اإلنمائية العالمية

البلدان املنخفضة الدول اجلزرية  البلدان النامية  أقل البلدان  االقتصادات النامية  االقتصادات  	2015 

الدخل الصغيرة النامية  غير الساحلية  ا  نموًّ واالقتصادات  الصناعية   

الصناعية الناشئة   

البلدان املنخفضة الدول اجلزرية  البلدان النامية  أقل البلدان  االقتصادات النامية  االقتصادات  	2013 

الدخل الصغيرة النامية  غير الساحلية  ا  نموًّ واالقتصادات  الصناعية   

الصناعية الناشئة   

البلدان املنخفضة الدول اجلزرية  البلدان النامية  أقل البلدان  االقتصادات النامية  االقتصادات  	2013 

الدخل الصغيرة النامية  غير الساحلية  ا  نموًّ واالقتصادات  الصناعية   

الصناعية الناشئة   

االبلدان املنخفضة الدول اجلزرية  البلدان النامية  أقل البلدان  االقتصادات النامية  االقتصادات  	2013 

الدخل الصغيرة النامية  غير الساحلية  ا  نموًّ واالقتصادات  الصناعية   

الصناعية الناشئة   

املناطق املتقدمة  املناطق النامية  العامل  	2013 

النمو    

 املؤشر 1-1/املؤشر 1-2-9 

ألهداف التنمية املستدامة: 

القيمة املضافة الصناعية بحسب نصيب 

الفرد )باألسعار الثابتة لعام 2010 بدوالر 

الواليات املتحدة(

املؤشران 1-3 و1-4/هدف التنمية املستدامة 3-9 

غاية هدف التنمية املستدامة:  زيادة فرص حصول املشاريع الصناعية الصغيرة 

ما يف البلدان النامية، على اخلدمات املالية، بما يف  احلجم وسائر املشاريع، وال سيَّ

ذلك االئتمانات ميسورة التكلفة، وإدماجها يف سالسل القيمة واألسواق .

املؤشر 1-5/هدف التنمية املستدامة 4-9

غاية هدف التنمية املستدامة:  حتسين البنى التحتية وحتديث الصناعات بحلول عام 2030 من أجل حتقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام 

ا، ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقًا لقدراتها . املوارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيًّ

املؤشر 1-5/املؤشر 9-4-1 ألهداف التنمية املستدامة:

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة املضافة

)كيلوغرام من مكافئ ثاين أكسيد الكربون لكل دوالر من الناجت احمللي اإلجمايل

بأسعار عام 2005 الثابتة عند تعادل القوة الشرائية )الوحدات((

املؤشر 1-6/هدف التنمية املستدامة 9-ب

 غاية هدف التنمية املستدامة:  دعم تطوير التكنولوجيا احمللية 

 والبحث واالبتكار يف البلدان النامية، بما يف ذلك 

 عن طريق كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث 

 السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة 

للسلع األساسية بين أمور أخرى .

 املؤشر 1-6/املؤشر 9-ب-1 ألهداف 

التنمية املستدامة:

 النسبة املئوية للقيمة املضافة للصناعات 

 ذات التكنولوجيا املتوسطة واملتقدِّمة من 

جمموع القيمة املضافة

املؤشر 1-3/املؤشر 9-3-1 ألهداف التنمية املستدامة:

النسبة املئوية حلصة الصناعات الصغيرة احلجم يف جمموع القيمة املضافة الصناعية

املؤشر 1-4/املؤشر 9-3-2 ألهداف التنمية املستدامة:

النسبة املئوية للصناعات الصغيرة احلجم التي لها قرض أو خط ائتمان

املؤشر 1-2/املؤشر 9-2-2 ألهداف التنمية املستدامة:  

العمالة يف الصناعة التحويلية كنسبة مئوية 

من جمموع العمالة
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الشق 1-  النتائج اإلنمائية
المستوى 1-  النتائج اإلنمائية العالمية

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة:

املؤشر 1-٧/هدف التنمية املستدامة 1-1-1

 غاية هدف التنمية املستدامة:  القضاء على الفقر املدقع للناس أجمعين أينما 

ا بعدد األشخاص الذين يعيشون   كانوا بحلول عام 2030، وهو ُيقاس حاليًّ

بأقل من 1.25 دوالر يف اليوم .

املؤشر 1-٧/املؤشر 1-1-1 ألهداف التنمية املستدامة:

نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدويل، بحسب اجلنس 

والسن والوضع الوظيفي واملوقع اجلغرايف )حضري/ريفي(، )٪(

الدول اجلزرية البلدان النامية  أقل البلدان   العامل   

الصغيرة النامية غير الساحلية  نموًّا    

الدول اجلزرية البلدان النامية  أقل البلدان   العامل   2012
الصغيرة النامية غير الساحلية  ا  نموًّ   

الدول اجلزرية البلدان النامية  أقل البلدان   العامل   2012
الصغيرة النامية غير الساحلية  ا  نموًّ   

الدول اجلزرية البلدان النامية  أقل البلدان   العامل   2014
الصغيرة النامية غير الساحلية  ا  نموًّ   

املؤشر 1-8/هدف التنمية املستدامة ٧-1-1

 غاية هدف التنمية املستدامة:  ضمان حصول اجلميع بتكلفة 

ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة بحلول عام 2030.

املؤشر 1-8/املؤشر ٧-1-1 ألهداف التنمية املستدامة:

نسبة السكان املستفيدين من خدمات الكهرباء )٪(

املؤشر 1-9/هدف التنمية املستدامة ٧-1-3

ن   غاية هدف التنمية املستدامة:  مضاعفة املعدل العاملي للتحسُّ

يف كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030.

املؤشر 1-9/هدف التنمية املستدامة ٧-1-3:

كثافة الطاقة مقاسة من حيث الطاقة األولية والناجت احمللي اإلجمايل 

 )ميغاجوالت لكل دوالر من الناجت احمللي اإلجمايل بأسعار  عام 2011 

الثابتة عند تعادل القوة الشرائية )الوحدات((

املؤشر 1-10/هدف التنمية املستدامة 1-1-8

غاية هدف التنمية املستدامة:  احلفاظ على النمو االقتصادي الفردي 

وفقًا للظروف الوطنية، وبخاصة احملافظة على نمو الناجت احمللي اإلجمايل 

ا . ا يف أقل البلدان نموًّ بنسبة ٧ يف املائة على األقل سنويًّ

املؤشر 1-10/املؤشر 8-1-1 ألهداف التنمية املستدامة:

معدَّل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمايل احلقيقي )٪(

٪12,٧%36,4%30,5%25

5,٧

٪1,3

%34,3 ٪٨4,٧

6,4

%3,1

%44,3

8,8

%3,1

%٧4,3

4,2

%1,5

الدول اجلزرية البلدان النامية  أقل البلدان   العامل  2012،  جمموع السكان  

الصغيرة النامية غير الساحلية  نموًّا     

♂♂ ♀♀♂♂ ♀♀♂♂ ♀♀♂♂ ♀♀
25 عاماً فأكثر 15-24 عاماً  25 عاماً فأكثر  15-24 عاماً  25 عاماً فأكثر  15-24 عاماً  25 عاماً فأكثر  15-24 عاماً  2015، الفقراء العاملون 	

اجملموع

٪15,5

اجملموع

٪3٨,9

اجملموع

٪3٨,٨

٪15,5
٪15,4

اجملموع٪9,3٪9,3

٪9,3

٪3٨,2
٪39,5

٪39,1٪3٨,٧

اجملموع

اجملموع3,٪2٧

٪23,9

٪25,٦
٪2٨,٧

٪23,٧
٪24,2

اجملموع

اجملموع٨,٪14

٪10,٨

٪15,٧

٪14,2

٪12,3
٪9,٧
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♂♂ ♀♀♂♂ ♀♀♂♂ ♀♀♂♂ ♀♀

الشق 1-  النتائج اإلنمائية
المستوى 1-  النتائج اإلنمائية العالمية )تابع(

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة:

املؤشر 1-11/هدف التنمية املستدامة 2-5-8

غاية هدف التنمية املستدامة:  حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفير العمل الالئق جلميع النساء والرجال، 

بمن فيهم الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة، بحلول عام 2030.

 املؤشر 11-1/

هدف التنمية املستدامة 

8-5-2: معدل البطالة، بحسب 

اجلنس، والعمر، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة )٪(

الدول اجلزرية البلدان النامية  أقل البلدان   العامل  	2014

الصغيرة النامية غير الساحلية  ا  نموًّ   

ا أقل البلدان نموًّ املناطق النامية  ا  أقل البلدان نموًّ املناطق النامية   2014

20152013

	2014

املؤشر 1-12/هدف التنمية املستدامة 2-6-11

غاية هدف التنمية املستدامة:  احلد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن، 

بما يف ذلك عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات 

وغيرها، بحلول عام 2030.

املؤشر 1-12/املؤشر 11-6-2 ألهداف التنمية املستدامة:

 املتوسط السنوي ملستويات اجلسيمات )على سبيل املثال اجلسيمات من 

ح بعدد السكان( )٪( الفئة 2.5 واجلسيمات من الفئة 10( يف املدن )املرجَّ

املؤشر 1-13/هدف التنمية املستدامة 1-2-17

غاية هدف التنمية املستدامة:  قيام البلدان املتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها يف جمال املساعدة اإلنمائية الرسمية تنفيذًا كاماًل، بما يف ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف 

مة إىل البلدان النامية، وتخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 يف املائة و0.20 يف املائة من  تخصيص نسبة 0.7 يف املائة من دخلها القومي اإلجمايل للمساعدة اإلنمائية الرسمية املقدَّ

مو املساعدة اإلنمائية الرسمية على النظر يف إمكانية رسم هدف يتمثل يف تخصيص 0.20 يف املائة  ع مقدِّ ا؛ وُيشجَّ الدخل القومي اإلجمايل للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموًّ

ا . على األقل من الناجت القومي اإلجمايل للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نموًّ

املؤشر 1-13/املؤشر 17-2-1 ألهداف التنمية املستدامة:

ا، كنسبة مئوية من الدخل   صايف املساعدة اإلنمائية الرسمية، وإجماليها، واملساعدة اإلنمائية الرسمية املقدَّمة إىل أقل البلدان نموًّ

الوطني اإلجمايل  للجهات املانحة يف جلنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )٪(

املؤشر 16-1: 

مرحلة التصنيع )عدد البلدان(

انظر منصة البيانات املفتوحة

(open.unido.org)

انظر منصة البيانات املفتوحة

(open.unido.org)

املؤشر 1-14/هدف التنمية املستدامة 1-3-17

دة  غاية هدف التنمية املستدامة:  حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعدِّ

من أجل البلدان النامية.

املؤشر 1-15/هدف التنمية املستدامة 1-11-17

غاية هدف التنمية املستدامة:  زيادة صادرات البلدان النامية زيادًة كبيرًة، وال سيما 

ا من الصادرات العاملية بحلول عام 2020. بغرض مضاعفة حصة أقل البلدان نموًّ

املؤشر 1-15/املؤشر 17-11-1 ألهداف التنمية املستدامة: 

ا من الصادرات العاملية )٪( حصة البلدان النامية وأقل البلدان نموًّ

املؤشر 1-14/املؤشر 17-3-1 ألهداف التنمية املستدامة:

االستثمارات املباشرة األجنبية واملساعدة اإلنمائية الرسمية والتعاون بين بلدان اجلنوب، 

كنسبة من إجمايل امليزانية احمللية

احلصة من الصادرات العاملية من اخلدماتاحلصة من الصادرات العاملية من السلع 

القدرة التنافسية الصناعية والقدرات االبتكارية:
املؤشر 1-17املؤشر 16-1

ف من 8 مؤشرات  ا الرقم القياسي لألداء الصناعي التنافسي، وهو مؤلَّ تصدر اليونيدو سنويًّ

لتقييم األداء الصناعي على أساس قدرة االقتصاد على اإلنتاج والتصدير التنافسيين للسلع 

املصنوعة. ويحدد وزن لكل مؤشر على مقياس من صفر إىل 1. وهذا الرقم القياسي هو مؤشر 

موضوعي للقدرة التنافسية وإمكانات الصناعة التحويلية احلالية لـ142 بلداً حول العامل.

املؤشر 17-1: 

الرقم القياسي لألداء الصناعي التنافسي )للبلدان 

الـ40 احلاصلة على أدنى رتبة يف الرقم القياسي 

لألداء الصناعي التنافسي، املقياس: صفر-1(

 االقتصادات 

الصناعية

 االقتصادات

النامية األخرى

 االقتصادات 

 الصناعية

الناشئة

٪45%52%44%17

٪44,6٪1,08٪29,9٪0,77

الدول اجلزرية البلدان النامية  أقل البلدان   العامل   

الصغيرة النامية غير الساحلية  ا  نموًّ   

25 عاماً فأكثر 15-24 عاماً  25 عاماً فأكثر  15-24 عاماً  25 عاماً فأكثر  15-24 عاماً  25 عاماً فأكثر  15-24 عاماً  	2015

اجملموع

اجملموع٪15

٪11,7

اجملموع

٪4,3

٪16,2
٪14,3

٪5
٪5

اجملموع٪4,3

٪4,6

٪12,6
٪11

٪5,2
٪3,6

اجملموع

٪10,6

اجملموع

٪22,1

٪11,4
٪10

٪6,1
اجملموع

٪5

اجملموع

٪6,3

٪17,8

٪8,2

٪4,2

٪28,1

56
78

31
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الشق 1-  النتائج اإلنمائية
قة بدعم من اليونيدو في مجال التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة

َّ
المستوى 2-  النتائج الُقطرية المحق

القدرات اإلحصائية الصناعية:

ق الرخاء المشترك:
ِّ

البلدان اليت لديها برامج مع اليونيدو تحق

املؤشر 1-2 

املؤشر 1-2:

بلدان تتعزَّز فيها نظم اإلحصاءات الصناعية وما يتصل بها من قدرات مؤسسية 

)عدد البلدان(

املؤشرات 2-2 و2-3 و4-2 

املؤشر 2-2:

بلدان تزداد قدرتها على التصدي لتهديدات األمن الغذائي وسائر التهديدات 

احملدقة بأمن اإلنسان من خالل احللول الصناعية )عدد البلدان(

املؤشر 3-2:

بلدان تتعزَّز فيها مشاركة املرأة يف احلياة السياسية واالقتصادية والعامة 

وتتمتَّع فيها املرأة بتكافؤ الفرص )عدد البلدان(

املؤشر 4-2:

البلدان تمر بمرحلة تالية ألزمة وتزداد فيها فرص كسب العيش للمجموعات السكانية 

املتضرِّرة من خالل إصالح املؤسسات الصغرى والصغيرة وإعادة تأهيل البنية 

التحتية الزراعية أو الصناعية التالفة وإيجاد فرص العمل )عدد البلدان(

+ مشروع عاملي واحد

+ ثالثة مشاريع إقليمية 

+ مشروع عاملي واحد

+ مشروعان إقليميان 

+ مشروعان إقليميان 

أيار/مايو 2016

أيار/مايو 2016

أيار/مايو 2016

أيار/مايو 2016

8 
بلدان

22 
ً بلدا

٧ 
بلدان

٧ 
بلدان

9 
بلدان

25 
ً بلدا

9 
بلدان

9 
بلدان

+ مشروع عاملي واحد

+ مشروعان إقليميان

+ مشروع عاملي واحد

+ مشروعان إقليميان

+ مشروعان إقليميان

 كانون األول/

ديسمبر 2016

 كانون األول/

ديسمبر 2016

ز القدرة التنافسية االقتصادية: البلدان اليت لديها برامج مع اليونيدو تعزِّ

املؤشران 2-5 و6-2 

املؤشر 5-2:

حتقيق مستويات أعلى من التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف 

البلدان من خالل تنظيم املشاريع واإلبداع واالبتكار، وإضفاء الطابع الرسمي 

على املنشآت ونموِّها، بما يف ذلك من خالل زيادة معدَّالت االستثمار يف القطاع 

اخلاص )عدد البلدان(

املؤشر 6-2:

 بلدان تزداد قدرتها على إدماج املنشآت الصناعية وغيرها، الصغيرة منها 

واملتوسطة يف سالسل القيمة واألسواق الوطنية والعاملية )عدد البلدان(

+ مشروع عاملي واحد

+ ثالثة مشاريع إقليمية  

+ مشروع عاملي واحد

+ خمسة مشاريع إقليمية  

أيار/مايو 2016

أيار/مايو 2016

26 
ً بلدا

3٧ 
ً بلدا

25 
ً بلدا

38 
ً بلدا

+ مشروع عاملي واحد

+ أربعة مشاريع إقليمية 

+ مشروع عاملي واحد

+ خمسة مشاريع إقليمية 

 كانون األول/

ديسمبر 2016

 كانون األول/

ديسمبر 2016

 كانون األول/

ديسمبر 2016

 كانون األول/

ديسمبر 2016
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الشق 1-  النتائج اإلنمائية
قة بدعم من اليونيدو في مجال التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة )تابع(

َّ
المستوى 2-  النتائج الُقطرية المحق

املؤشر 8-2:

 بلدان تتعزَّز قدرتها على تنفيذ االتفاقات البيئية املتعدِّدة األطراف وإدماجها 

 يف األطر السياساتية والتخطيطية واملالية والقانونية على املستويين الوطني 

ودون الوطني )عدد البلدان(

املؤشران 2-8 و9-2 

املؤشر 9-2:

بلدان تتعزَّز قدرتها على إدارة التحول نحو مسار تنمية يتَّسم بانخفاض االنبعاثات 

واملرونة، بما يف ذلك من خالل التكنولوجيات املنخفضة االنبعاثات )عدد البلدان(

+ مشروع عاملي واحد

+ أربعة مشاريع إقليمية

+ مشروع عاملي واحد

+ خمسة مشاريع إقليمية

+ مشروع عاملي واحد

+ خمسة مشاريع إقليمية

+ مشروع عاملي واحد

+ أربعة مشاريع إقليمية

٧2 
ً بلدا

84 
ً بلدا

80 
ً بلدا

65 
ً بلدا

أيار/مايو 2016

أيار/مايو 2016

 كانون األول/

ديسمبر 2016

 كانون األول/

ديسمبر 2016

البلدان اليت لديها برامج مع اليونيدو لحماية البيئة:
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الشق 2-  أداء المنظمة
المستوى 3-  فعالية إدارة البرامج

الغايةسنة األساس

العالمة201520162017املؤشر

إدارة حافظات املشاريع، واإلدارة القائمة على النتائج، والرصد والتقييم

عدد البرامج/املشاريع التي يقرُّها اجمللس 1-3:

التنفيذي يف املنطقة*

3932أفريقيا

-غير منطبق

1717البلدان العربية

2221آسيا واحمليط الهادئ

94أوروبا

106أمريكا الالتينية والكاريبي

1923دولية وعاملية

116103اجملموع

نوعية برامج/مشاريع التعاون 4-3:

التقني: )٪( للبرامج/املشاريع 

التي اعتبرت نوعيتها ُمرضية 

بدرجة معتدلة أو بدرجة أعلى، 

عند اإلجناز

2
0

1
5

-
2

0
1

2

الفائدة )ُمرضية بدرجة عالية + 

-6/91ُمرضية بدرجة طفيفة/معتدلة(

2015-2012 ≥-

الفعالية )ُمرضية بدرجة عالية + 

-32/61ُمرضية بدرجة طفيفة/معتدلة(

الكفاءة )ُمرضية بدرجة عالية + 

-28/53ُمرضية بدرجة طفيفة/معتدلة(

احتمال االستدامة )ُمرضية بدرجة 

-56/30عالية + ُمرضية بدرجة طفيفة/معتدلة( 

إدارة البرامج/املشاريع )ُمرضية بدرجة 

-25/66عالية + ُمرضية بدرجة طفيفة/معتدلة(

الرصد والتقييم )ُمرضية بدرجة عالية 

-22/46+ ُمرضية بدرجة طفيفة/معتدلة(

تعبئة الشراكات وتعميم مراعاة االعتبارات اجلنسانية وإدارة املعارف

 مقدار التمويل املشترك/التعزيز باالقتراض القائم على الشراكة احملقَّق 6-3:

)بماليين دوالرات الواليات املتحدة(
-غير منطبق380صفر

النسبة املئوية للبرامج/8-3:

املشاريع ذات التصميم الذي 

يراعي االعتبارات اجلنسانية، 

باالستناد إىل مؤشر اليونيدو 

للمساواة بين اجلنسين )٪(

53.360بعض االهتمام باالعتبارات اجلنسانية

≤  األساس

16.623اهتمام كبير باالعتبارات اجلنسانية

0.81االعتبارات اجلنسانية حمور رئيسي

6.95ال يوجد اهتمام باالعتبارات اجلنسانية

22.211يتمُّ التقييم الحقاً

 )٪( للبرامج/املشاريع التي تتناول تعميم مراعاة االعتبارات اجلنسانية، 10-3:

عند اإلجناز

2015-2012 

70
-70 ≥-

عدد زوار موقع اليونيدو 12-3:

الشبكي املتاح للجمهور يف 

الشهر )زائر/الشهر(

000 00073 00067 82متوسط عدد اجللسات/الشهر )الزيارات(

000 00046 00042 57متوسط عدد املستعملين/الشهر )الزوار(

*  ال يشمل املؤشر 3-1 مشاريع بروتوكول مونتريال، ألنها ال تتبع نفس عملية املوافقة

20152016

مشاريع بروتوكول مونتريال

719أفريقيا

68آسيا واحمليط الهادئ

183أوروبا

166الدول العربية يف غرب آسيا

128الدول العربية األفريقية

2211أمريكا الالتينية والكاريـبي

33دولية وعاملية

8458اجملموع
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الغايةسنة األساس

العالمة201520162017املؤشر

احلوكمة واإلدارة

4.53.94.5شفافية األنشطة وإدارة املوارد )الرقم القياسي، صفر-5(1-4:

 وثائق دورات أجهزة تقرير السياسات تصدر وفقاً للموعد النهائي التشريعي 3-4:

واملتطلبات اللغوية )٪(
547980

إدارة املوجودات واملوارد ومواءمتها وتعبئتها واستقرارها

-غير منطبق87.888معدَّل حتصيل االشتراكات املقررة )٪(4-4:

-غير منطبق117117متوسط مدة التأخير يف سداد االشتراكات املقرَّرة )باأليام(5-4:

-غير منطبق10.714نسبة الشغور )٪(6-4:

-غير منطبق204,96210.12التبرعات )بماليين دوالرات الواليات املتحدة، صايف املوافقات(7-4:

 مؤشر لتوضيح تركيز أنشطة التعاون التقني 8-4:

يف اجملال املواضيعي )٪(

-60البيئة والطاقة

-غير منطبق

-28احلدُّ من وطأة الفقر

-10بناء القدرات التجارية

23.3املسائل اجلامعة

54.8-حماية البيئة

21.5-النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية

20.4-حتقيق الرخاء املشترك

-غير منطبق8389.7مؤشر يعكس معدل استخدام امليزانية )٪(9-4:

تنمية القدرات وإدارة املعارف

التنوُّع اجلغرايف لرأس املال البشري لليونيدو :  )أ( ٪ ملواطني 10-4:

الدول األعضاء املمثَّلين الذين يعملون بموجب عقد موظفين 

)من أصل العدد اإلجمايل للدول األعضاء( و)ب( ٪ ملواطني 

الدول األعضاء الذين يعملون بموجب جميع أنواع العقود 

)املوظفون وأصحاب اتفاقات اخلدمة الفردية( )من العدد 

اإلجمايل للدول األعضاء(

464650تنوع املوظفين )٪(

ع العاملين/رأس  تنوُّ

املال البشري )٪(
828180

التكافؤ واملساواة بين اجلنسين )يف خمتلف 11-4:

الرتب( )٪(

ا )ذكور/إناث( 33/6732/68املوظفون املعيَّنون دوليًّ
نون  املوظفون املعيَّ

ا، ≤ ف-5،  دوليًّ

واخلبراء/اخلبراء 

 االستشاريون: 

+1 % يف نسبة املرأة 

مقارنة بخط األساس؛ 

نون  املوظفون املعيَّ

ا: %50 / %50 حمليًّ

22/7822/78≤ ف-5 )ذكور/إناث(

ا )ذكور/إناث( 49/5149/51املوظفون املعيَّنون حمليًّ

مواءمة التدريب مع أولويات اليونيدو )٪(12-4:

حتقيق األهداف االستراتيجية بفعالية من 

خالل حتسين املهارات اإلدارية والتقنية
40.751.3

-غير منطبق
59.148.6تعزيز الهياكل واالتصاالت الداخلية 

0.20.1االرتقاء بالكفاءات العامة األخرى

حتديث األعمال واإلدارة التشغيلية

تبقى يف حدود ± 10%81.2075.77متوسط احلدود الزمنية لعمليات االشتراء )باأليام التقويمية(13-4:

4.804.37متوسط عدد الشركات التي تقدِّم عطاءات أليِّ عملية اشتراء يف اليونيدو )عدد الشركات(14-4:
تبقى دون تغيير، 

مقربة إىل 5

<98.4895.1090تقييم مرٍض للعقود وألداء املتعاقدين )٪(15-4:

-غير منطبق2.89غير منطبقنسبة معامالت االشتراء املستدامة )٪(16-4:

نوعية نظام تخطيط املوارد املؤسسية، استناداً إىل استقصاءات العمالء )الرقم القياسي(17-4:
2014-2015 

%66

2016-2017 

%68

2019-2016 

%70

الشق 2-  أداء المنظمة
المستوى 3-  فعالية المنظمة وتحديثها
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املصدر: إحصاءات اليونيدو

نمو ناجت الصناعة التحويلية يف العامل بالنسبة املئوية مقارنة 

بالربع نفسه من العام السابق

الشق األول-  النتائج اإلنمائية

المستوى 1: النتائج اإلنمائية العالمية

د مؤرشات املستوى 1 السياق األوسع للتنمية الصناعية الذي تعمل  تحدِّ
التها  فيه اليونيدو. كام أنها توفِّر توجيها يتيح للمنظمة تقييم فائدة تدخُّ

مها اإلمنايئ صوب تحقيق مؤرشات التنمية الصناعية الشاملة للجميع  وتقدُّ
ح حالة التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة  واملستدامة. وهي توضِّ

يف العامل ودورها يف تحقيق هدف التنمية املستدامة 9 وكذلك غريه من 
ح  األهداف املتصلة بالصناعة. فمؤرشات املستوى 1، عىل سبيل املثال، توضِّ
الصلة بني التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، من ناحية، والحدَّ 
من وطأة الفقر، وكفاءة استخدام الطاقة وإمكانية الحصول عليها، والعاملة 
املنتجة، مبا يف ذلك عاملة املرأة، والنمو االقتصادي، والحامية البيئية، واملدن 

املستدامة، من الناحية األخرى. 
وقبل إعداد املجموعة األولية من املؤرشات الخاصة بهذا املستوى،   

كان قد تمَّ يف عام 2015 اعتامد خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وكذلك 
اعتامد إطار مؤرشات أهداف التنمية املستدامة من جانب اللجنة اإلحصائية 
لألمم املتحدة )اللجنة اإلحصائية( يف آذار/مارس. وإلظهار تواؤم اليونيدو مع 

خطة التنمية الحالية، استعيض عن معظم مجموعة املؤرشات األصلية بهدف 
التنمية املستدامة 9 وغريه من مؤرشات أهداف التنمية املستدامة املتصلة 

بالصناعة، عند توافرها. 
وميكن لليونيدو اآلن أن تعتمد جزئيًّا عىل مجموعتها الخاصة من   

البيانات ألغراض مؤرشات أهداف التنمية املستدامة هذه التي تكون 
مة من املنظامت  اليونيدو هي الوكالة الراعية لها، وجزئيًّا عىل البيانات املقدَّ

الدولية املسؤولة عن املؤرشات األخرى املتصلة بالصناعة يف إطار اللجنة 
اإلحصائية. وقد عملت اليونيدو طوال السنة مع اللجنة اإلحصائية والوكاالت 
الرشيكة واملكاتب اإلحصائية الوطنية عىل تحسني مؤرشات أهداف التنمية 

املستدامة. وسوف يتطوَّر املستوى 1 مع تطوُّر إطار مؤرشات أهداف التنمية 
املستدامة. وسيتمُّ تناول املؤرشات اإلضافية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية 

الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة حاملا تتوفَّر بيانات متينة جديدة. 
ومن خالل تعاون اليونيدو مع اللجنة اإلحصائية والرشكاء اآلخرين، تمَّ دعم 

املكاتب اإلحصائية الوطنية يف تنفيذ مؤرشات أهداف التنمية املستدامة 
ضمن الربامج اإلحصائية لتك املكاتب، وأدَّى ذلك إىل تعزيز التعاون مع 

أصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني املعنيني بهدف التنمية املستدامة 9. 

 < مؤشر اإلطار املتكامل 1-1/مؤشر أهداف التنمية 
املستدامة 1-2-9: 

القيمة املضافة من الصناعة التحويلية كنسبة من الناجت املحلي 
اإلجمايل وحبسب نصيب الفرد )باألسعار الثابت�ة لعام 2010، 

ملجموعات مختارة من البلدان(
الغاية:  تعزيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وحتقيق زيادة 

كبرية حبلول عام 2030 يف حصة الصناعة من الناجت املحلي اإلجمايل، 
بما يتماىش مع الظروف الوطني�ة، ومضاعفة حصتها يف أقل 

ا البلدان نموًّ
يف السنة التي أعقبت اعتامد أهداف التنمية املستدامة كانت آفاق منو 

ياً خطرياً. وكان  الصناعة التحويلية قامتة، وكانت التنمية الدولية تواجه تحدِّ

بطء منو الصناعة التحويلية يف العامل خالل السنة انعكاساً لطول وهشاشة 
عملية االنتعاش يف االقتصادات الصناعية، األمر الذي أثَّر بدوره سلباً عىل 

آفاق النمو يف االقتصادات النامية واالقتصادات الصناعية الناشئة. وأشارت 
التقديرات السنوية ملنتصف املدة، التي صدرت يف آب/أغسطس، إىل أنَّ النمو 
ح أن يكون أقل من 3 يف املائة. وظلَّت  السنوي للقيمة املضافة الصناعية يرجَّ
الت منو الصناعة التحويلية أقل من 1 يف املائة يف االقتصادات الصناعية  معدَّ

وأقل من 5 يف املائة يف االقتصادات النامية واالقتصادات الصناعية الناشئة.
ويف الصني، التي هي أكرب دولة من حيث الصناعة التحويلية، أصبح   
النمو املنخفض منطاً منهجيًّا، فدفع متوسط النمو الصناعي يف االقتصادات 

النامية واالقتصادات الصناعية الناشئة إىل االنخفاض. وواجهت بلدان أمريكا 
الالتينية والكاريبي هبوطا حادًّا يف ناتج الصناعة التحويلية، يف حني شهدت 
البلدان األفريقية ضعفاً يف الصادرات وانخفاضاً يف تدفُّق السلع الرأساملية. 

وظهرت شواغل خاصة بشأن إمكانية تحقيق هدف التنمية املستدامة 2-9، 
الذي يرمي إىل رفع حصة الصناعة يف العاملة ويف الناتج املحيل اإلجاميل مبا 

يتامىش مع الظروف الوطنية ومضاعفة حصتها يف الناتج املحيل اإلجاميل 
ا يف القيمة  ا أن تحقِّق منوًّ ا. ويتعنيَّ عىل أقل البلدان منوًّ يف أقل البلدان منوًّ
الصناعية املضافة بنسبة ال تقل عن 10 يف املائة يف السنوات الثالث عرشة 
املقبلة ليك تضاعف حصتها يف الناتج املحيل اإلجاميل بحلول عام 2030 — 
وهذا احتامل بعيد يف ظلِّ االتجاهات الحالية. وقد انخفضت حصة القيمة 
ا األفريقية من  املضافة الصناعية يف الناتج املحيل اإلجاميل ألقل البلدان منوًّ

ا  10.6 يف املائة إىل 8.6 يف املائة يف عام 2005. وهناك من بني أقل البلدان منوًّ
عدد من الدول الجزرية الصغرية التي يتعرقل فيها منو الصناعة التحويلية 
بسبب صغر حجم السوق املحلية وتكلفة نقل السلع املصنوعة من أجل 

التصدير. وتواجه مشاكل مامثلة البلدان النامية غري الساحلية يف آسيا 
واملحيط الهادئ ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، التي تفتقر إىل البنى 

التحتية وترتيبات العبور القانونية الدولية مع البلدان املجاورة، الالزمة لنقل 
السلع ألغراض التجارة الدولية.

الربع الرابع الربع الثالث  الربع الثاين  الربع األول   

2016  2016  2016  2016  

)تقديرية(     

 االقتصادات النامية 

واالقتصادات الصناعية 

الناشئة

العاملاالقتصادات الصناعية

6

5

4

3

2

1

صفر
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 < مؤشر اإلطار املتكامل 1-2/مؤشر هدف التنمية 
املستدامة 2-2-9: 

العمالة يف الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة )يف العالم 
ويف مجموعات مختارة من البلدان(

الغاية:  تعزيز التصنيع الشامل للجميع واملستدام، وحتقيق زيادة 
كبرية حبلول عام 2030 يف حصة الصناعة يف العمالة ويف الناجت املحلي 

اإلجمايل، بما يتماىش مع الظروف الوطني�ة، ومضاعفة حصتها يف أقل 
ا البلدان نموًّ

يف السنوات األخرية، أدَّى انخفاض النمو يف اإلنتاج ويف االستثامر إىل الحدِّ من 
عدد الوظائف الجديدة املستحدثة يف الصناعة التحويلية، بينام أظهرت حصة 

ا يف االقتصادات الصناعية، من  الصناعة التحويلية يف العاملة انخفاضاً عامًّ
حيث األرقام املطلقة ومن الناحية النسبية عىل السواء، وذلك من 36.7 يف 

املائة من مجموع العاملة يف عام 1970 إىل 18.8 يف املائة يف عام 2014. 
ويؤدِّي تزايد نصيب قطاعات التكنولوجيا العالية يف الصناعة التحويلية يف 

االقتصادات الصناعية والناشئة إىل ازدياد إنتاجية العمل مع انخفاض تبعي 
يف عدد الوظائف. وعىل الرغم من أنَّ النمو الصناعي الواسع النطاق يف 

ا، ميكن أن يزيد العاملة  البلدان النامية، وال سيَّام يف عدد من أقل البلدان منوًّ
يف الصناعة التحويلية باجتذاب العاملة من الزراعة وغريها من القطاعات 

التقليدية فإنَّ التباطؤ الطويل األمد يف االستثامر، والهجرة الجامعية لفائض 
القوة العاملة، ترتَّب عليهام عدم تسجيل أيِّ منو كبري يف العاملة خالل السنة.

 < مؤشر اإلطار املتكامل 1-5/مؤشر هدف التنمية 
املستدامة 1-4-9: 

انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة املضافة 
)كيلوغرام من مكائف ثاين أكسيد الكربون لكل دوالر واحد من الناجت 

املحلي اإلجمايل باألسعار الثابت�ة لعام 2005 عند تعادل القوة الشرائي�ة(
الغاية:  حتسني البىن التحتي�ة وحتديث الصناعات حبلول عام 2030 
من أجل حتقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام املوارد وزيادة 

والسليمة  النظيفة  الصناعية  والعمليات  التكنولوجيات  اعتماد 
�ا، ومع قيام جميع البلدان باختاذ إجراءات وفقًا لقدراتها بيئيًّ

أدَّت كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الوقود األنظف والتكنولوجيات 
األنظف إىل خفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة 

املضافة. ومع تحوُّل البلدان عن الصناعات الكثيفة االستخدام للطاقة، 
أظهرت جميع املناطق تقريباً انخفاضاً يف كثافة انبعاثات الكربون يف 
ناتجها املحيل اإلجاميل. وكادت أن تتضاعف خالل العقد املايض نسبة 

استخدام أنواع الطاقة التي تغطيها أنظمة إلزامية لكفاءة الطاقة يف العامل، 
من 14 يف املائة يف عام 2005 إىل 27 يف املائة يف عام 2014. 

 < مؤشر اإلطار املتكامل 1-6/مؤشر هدف التنمية 
املستدامة 9-ب-1: 

نسبة القيمة املضافة للصناعات ذات التكنولوجيات املتوسطة 
مة من مجموع القيمة املضافة )ملجموعات مختارة من البلدان( واملتقدِّ

الغاية:  دعم تطوير التكنولوجيا املحلية والبحث واالبتكار يف البلدان 
النامية، بما يف ذلك عن طريق كفالة وجود بيئ�ة مؤاتي�ة من حيث 

السياسات للتنويع الصناعي وإضافة قيمة للسلع األساسية، بني 
أمور أخرى 

يستند تصنيف الصناعات من حيث الكثافة التكنولوجية إىل مدى 
استخدام البحث والتطوير يف ناتج الصناعة التحويلية. فكلام كربت حصة 

البحث والتطوير من اإلنفاق، كلام ارتفع مستوى الكثافة التكنولوجية. ويف 
عام 2013، بلغت نسبة القيمة املضافة يف الصناعات ذات التكنولوجيات 
املتوسطة والعالية 50.7 يف املائة لالقتصادات الصناعية و 10.0 يف املائة 
ا و 38.8 يف املائة للبلدان النامية واالقتصادات الناشئة. ألقل البلدان منوًّ

 < مؤشر اإلطار املتكامل 1-7/مؤشر هدف التنمية 
املستدامة 1-1-1: 

فني  نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدويل، مصنَّ
حبسب اجلنس والسنِّ والوضع الوظيفي واملوقع اجلغرايف 

)حضري/ريفي( 
الغاية:  القضاء على الفقر املدقع للناس أجمعني أينما كانوا حبلول 

ا بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل  عام 2030، وهو ُيقاس حاليًّ
من 1.25 دوالر يف اليوم 

انخفضت نسبة سكان العامل الذين يعيشون تحت خط الفقر املدقع من 
26 يف املائة إىل 13 يف املائة بني عامي 2002 و2012. وال يزال الفقر واسع 
ا، التي كان فيها ما يقرب من 40 يف املائة من  االنتشار يف أقل البلدان منوًّ

الناس يعيشون عىل أقل من 1.25 دوالر يف اليوم)1( يف عام 2012. 

 < مؤشر اإلطار املتكامل 1-8/مؤشر هدف التنمية 
املستدامة 1-1-7: 

نسبة السكان املستفيدين من خدمات الكهرباء 
الغاية:  ضمان حصول اجلميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة 

احلديث�ة املوثوقة حبلول عام 2030 
تؤدِّي إمكانية الحصول بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة 

املوثوقة دوراً حاسامً يف التنمية االقتصادية للبلدان النامية والبلدان التي متر 
اقتصاداتها مبرحلة انتقالية. ويساعد تسخري الطاقة ألغراض االستخدامات 

اإلنتاجية عىل تهيئة فرص العمل وزيادة الفرص املدرَّة للدخل للمجتمعات 
املحلية. وقد زادت نسبة سكان العامل الذين يحصلون عىل الكهرباء زيادة 

مطَّردة، من 79 يف املائة يف عام 2000 إىل 85 يف املائة يف عام 2012، وإن كان 
65 يف املائة من السكان يف أقل البلدان منوًّا ال يحصلون عليها. 

 < مؤشر اإلطار املتكامل 1-9/مؤشر هدف التنمية 
املستدامة 1-3-7:

كثافة الطاقة مقاسة من حيث الطاقة األولية والناجت املحلي 
اإلجمايل )ميغاجوالت لكل دوالر من الناجت املحلي اإلجمايل بأسعار 

عام 2011 الثابت�ة عند تعادل القوة الشرائي�ة(
ن يف كفاءة استخدام الطاقة  ل العاليم للتحسُّ الغاية:  مضاعفة املعدَّ

حبلول عام 2030 
يتمُّ الحصول عىل كثافة الطاقة األولية بقسمة مجموع إمدادات الطاقة 

األولية عىل الناتج املحيل اإلجاميل، وتبنيِّ هذه الكثافة مقدار الطاقة 

راً إىل 1.90 دوالر  عىل الرغم من أنَّ البنك الدويل غريَّ خط الفقر مؤخَّ  )1(  
 فإنَّ هدف التنمية املستدامة الرسمي 1-1 يشري حاليًّا إىل عتبة 1.25 دوالر: 

http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20
.SDG%20Indicators.pdf

http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20List%20of%20Proposed%20SDG%20Indicators.pdf
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نت  املستخدمة إلنتاج الوحدة الواحدة من الناتج االقتصادي. وقد تحسَّ

كثافة الطاقة يف العامل بنسبة 1.3 يف املائة سنويًّا بني عامي 2000 و2012، 

فانخفضت من 6.7 ميغاجوالت لكل وحدة من الناتج املحيل اإلجاميل 

)بأسعار الدوالر الثابتة لعام 2011 عند تعادل القوة الرشائية( يف عام 2000 

م  إىل 5.7 ميغاجوالت يف عام 2012. وعىل الرغم من ذلك، ال يجري إحراز تقدُّ

إالَّ بثلثي الوترية املطلوبة لبلوغ هذا الهدف.

 < مؤشر اإلطار املتكامل 1-10/مؤشر هدف التنمية 
املستدامة 1-1-8: 

ل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناجت املحلي اإلجمايل  معدَّ
حلقيقي  ا

الغاية:  احلفاظ على النمو االقتصادي بواقع الفرد وفقًا للظروف 
الوطني�ة، وخباصة احلفاظ على نمو الناجت املحلي اإلجمايل بنسبة 7 يف 

ا ا يف أقل البلدان نموًّ المائة على األقل سنويًّ
يف عام 2014، كان متوسط النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج املحيل 

اإلجاميل الحقيقي 3.1 يف املائة يف أقل البلدان منوًّا و1.3 للعامل كله، أي أقل 

ل املستهدف البالغ 7 يف املائة سنويًّا.  من نصف املعدَّ

 < مؤشر اإلطار املتكامل 1-11/مؤشر هدف التنمية 
املستدامة 2-5-8: 

ل البطالة حبسب اجلنس والسنِّ واألشخاص ذوي اإلعاقة  معدَّ
حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفري العمل الالئق جلميع  الغاية:  

النساء والرجال، بمن فيهم الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة، 
وتكافؤ األجر لقاء العمل املتكائف القيمة

تتوقَّف آفاق فرص العمل املستدامة عىل توفُّر الضامن االجتامعي واألطر 

القانونية وحقوق العامل وإمكانية الحصول عىل املوارد املالية والتعليمية. 

ا يف ضامن املشاركة االقتصادية  ويؤدَّي تعزيز فرص العمل للجميع دوراً هامًّ

واإلدماج االجتامعي ألفقر فئات السكان، ويف نهاية املطاف ضامن التنمية 

ل البطالة  الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. ويف عام 2015، كان معدَّ

للمرأة من سنِّ 15 إىل 24 عاماً 16.2 يف املائة، مقابل 14.3 يف املائة للرجل، 

عىل الصعيد العاملي. والفوارق بني الجنسني ملحوظة بأكرب قدر يف أقل 

ل البطالة للنساء والرجال يف سنِّ 25 عاماً  ا، حيث بلغ معدَّ البلدان منوًّ

وما فوقها 5.2 يف املائة للنساء و3.6 يف املائة للرجال. 

 < مؤشر اإلطار املتكامل 1-12/مؤشر هدف التنمية 
املستدامة 2-6-11:

املتوسط السنوي ملستويات اجلسيمات )على سبي�ل املثال 
 اجلسيمات من الفئة 2.5 واجلسيمات من الفئة 10( يف املدن 

ح حسب السكان( )٪( )املرجَّ
الغاية:  احلدُّ من األثر البييئ السليب للمدن بواقع الفرد، بما يف ذلك 

عن طريق إيالء اهتمام خاص لنوعية الهواء وإدارة نفايات البلديات 
وغريها، حبلول عام 2030

يعيش أكرث من نصف سكان العامل يف املدن. ويف حني أنَّ املدن ميكن أن 

تكون قوة دافعة للتنمية املستدامة فإنها ميكن أيضاً أن تطرح تحديات 

فيام يتعلق بتلوُّث الهواء، ال سيَّام يف البلدان النامية. ومتثِّل الجسيامت، مثل 

الجسيامت من الفئة 2.5 والجسيامت من الفئة 10، التي ينشأ معظمها 

ثاً مثرياً للمشاكل بصفة خاصة، ألنه قادر عىل  من العمليات الصناعية، تلوُّ

اخرتاق املجرى التنفُّيس. وعىل الصعيد العاملي، يسهم تلوُّث الهواء املحيط 

بنسبة 5.4 يف املائة من جميع الوفيات. ولهذا بدوره أثر سلبي عىل النشاط 

االقتصادي. ويف عام 2014، كان حوايل نصف سكان العامل الذين يعيشون 

يف املدن معرَّضني لتلوُّث الهواء مبقدار 2.5 مرة عىل األقل فوق الحدود 

القصوى املعيارية التي وضعتها منظمة الصحة العاملية. 

 < مؤشر اإلطار املتكامل 1-13/مؤشر هدف التنمية 
املستدامة 1-2-17: 

صايف املساعدة اإلنمائي�ة الرسمية، وإجماليها، واملساعدة اإلنمائي�ة 
ا، كنسبة من الدخل الوطين  مة إىل أقل البلدان نموًّ الرسمية املقدَّ

اإلجمايل للجهات الماحنة يف جلنة املساعدة اإلنمائي�ة التابعة ملنظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

الغاية:  تشجيع البلدان الصناعية على ختصيص نسبة 0.7 يف المائة 
من الدخل الوطين اإلجمايل للمساعدة اإلنمائي�ة الرسمية

ا للتنمية املستدامة يف  ال تزال املساعدة اإلمنائية الرسمية مورداً خارجيًّا هامًّ

العديد من البلدان النامية، ووسيلة حاسمة األهمية لتعبئة التمويل العام 

والخاص لالستثامرات يف التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. 

ة الرشوط التي تهدف أساساً إىل  ويقيس هذا املؤرش حجم التدفُّقات امليسَّ

تعزيز التنمية والرفاه يف البلدان النامية. وباإلضافة إىل تخصيص نسبة 0.7 يف 

مي املساعدة اإلمنائية الرسمية عىل  املائة للبلدان النامية، يجري تشجيع مقدِّ

النظر يف هدف توجيه ما ال يقلُّ عن 0.20 يف املائة من املساعدة اإلمنائية 

ا. وقد بلغ مجموع  الرسمية/الدخل الوطني اإلجاميل إىل أقل البلدان منوًّ

املساعدة اإلمنائية الرسمية 131.6 بليون دوالر يف عام 2015، بزيادة قدرها 

6.9 يف املائة بالقيمة الحقيقية مقارنًة بعام 2014، وميثِّل أعىل مستوى عىل 

اإلطالق تمَّ بلوغه. 

 < مؤشر اإلطار املتكامل 1-15/مؤشر هدف التنمية 
املستدامة 1-11-17: 

ا من الصادرات العاملية  حصة البلدان النامية وأقل البلدان نموًّ
ما بغرض  الغاية:  زيادة صادرات البلدان النامية زيادة كبرية، وال سيَّ

ا من الصادرات العاملية حبلول  مضاعفة حصة أقل البلدان نموًّ
20 عام 20

ا من السلع تضاعفت تقريباً يف  يف حني أنَّ حصة صادرات أقل البلدان منوًّ

الفرتة من عام 2000 إىل عام 2014 فإنها ما زالت متثِّل جزءاً صغرياً من 

الصادرات العاملية. وكانت الحصة من صادرات السلع العاملية يف املناطق 

ا. النامية 44.6 يف املائة يف عام 2014، مقارنة بـ1.1 يف املائة يف أقل البلدان منوًّ

القدرة التنافسية الصناعية والقدرات االبتكارية

< مؤشر اإلطار املتكامل 1-16:   مرحلة التصنيع 

تستند تسمية االقتصادات "صناعية" أو "صناعية نامية وناشئة" إىل 

ل للفرد من القيمة املضافة الصناعية. ويعترب االقتصاد  النصيب املعدَّ

ل للفرد من القيمة املضافة الصناعية فيه  "صناعيًّا" إذا كان النصيب املعدَّ
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أعىل من 500 2 دوالر أو كان نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل 
فيه أعىل من 000 20 دوالر عند تعادل القوة الرشائية. ويناظر “االقتصاد 

ل للفرد من القيمة املضافة  الصناعي الناشئ” اقتصاداً يرتاوح النصيب املعدَّ
الصناعية فيه بني 000 1 دوالر و500 2 دوالر، أو اقتصاداً تبلغ حصته من 

القيمة املضافة الصناعية العاملية أعىل من 0.5 يف املائة. وتدخل جميع 
ية يف فئة “االقتصادات النامية األخرى”. ويف عام 2015،  االقتصادات املتبقِّ
ي  اعترُب 65 بلداً بلداناً صناعية، و31 بلداً اقتصادات صناعية ناشئة، وُسمِّ

78 بلداً اقتصادات نامية. 

< مؤشر اإلطار املتكامل 1-17:   الرقم القيايس لألداء الصناعي 
التن�افيس للبلدان الـ40 احلاصلة على أدىن رتب�ة يف هذا الرقم القيايس 

على املقياس صفر-1 
تقوم اليونيدو سنويًّا بإعداد الرقم القيايس لألداء الصناعي التنافيس، وهو 

مؤلَّف من مثانية مؤرشات لتقييم األداء الصناعي عىل أساس قدرة االقتصاد 
د وزن لكل مؤرش  عىل اإلنتاج والتصدير التنافسيني للسلع املصنوعة. ويحدَّ

عىل مقياس من صفر إىل 1. وهذا الرقم القيايس هو مؤرش موضوعي 
للقدرة التنافسية وإمكانات الصناعة التحويلية حاليًّا لـ142 بلداً حول 
العامل. والرقم القيايس لألداء الصناعي التنافيس للبلدان الـ40 الحاصلة 

عىل أدىن رتبة يف هذا الرقم القيايس عىل املقياس صفر-1 متاح عىل منصة 
 .)open.unido.org( البيانات املفتوحة

قة 
َّ

 المستوى 2: النتائج الُقطرية المحق
 بدعم من اليونيدو للتنمية الصناعية 

الشاملة للجميع والمستدامة

املقصود من مؤرشات املستوى 2 من الشق األول هو اإلبالغ عن مدى جودة 

دعم اليونيدو للبلدان يف تحقيق النتائج التي ترجوها يف مجال التنمية 

املستدامة من خالل برامج ومشاريع التنمية الصناعية الشاملة للجميع 

واملستدامة، وكيف تتعامل مع زيادة فعالية املؤسسات وتعالج الثغرات 

يف البنى التحتية واالستثامر والرتابط. وفئات املؤرش متوافقة مع األولويات 

دة يف اإلطار الربنامجي املتوسط األجل ووثيقة الربنامج  املواضيعية املحدَّ

وامليزانيتني. وينشئ املستوى 2 الصلة بني مستوى تنفيذ التعاون التقني 

واملستوى االسرتاتيجي يف اليونيدو.

ويف املامرسة العملية، تجمع البيانات الالزمة للمستوى 2 من نظام   

تخطيط املوارد املؤسسية يف اليونيدو. وتصنَّف املشاريع وتحسب وفقاً 

صهام مدير املرشوع للمرشوع  ملجال األولوية وبلد املرشوع اللذين يخصِّ

عند دخول املرشوع يف النظام. ويف حني أنَّ رصد النتائج الُقطرية القائم عىل 

نظام تخطيط املوارد املؤسسية هو أكفأ وأشمل خيار متاح فإنه يتوقَّف 

عىل مواصلة تطوير قدرات املنظمة يف مجال تكنولوجيا املعلومات. وقد 

استحدثت اليونيدو خالل السنة عملية رصد موثوقة ملؤرشات املستوى 2 

قابلة للتنفيذ بالقدرات الحالية. وستكفل املنهجية املتفق عليها اإلبالغ 

املنتظم عن عدد البلدان التي تقدم إليها الخدمات يف املجاالت الربنامجية 

لليونيدو. وتمَّ االضطالع بأعامل تحضريية ملواصلة تطوير املنهجية وموارد 

تكنولوجيا املعلومات من أجل تحسني أو دعم مؤرشات املستوى 2 الحالية 

قة عىل الصعيد الُقطري. بغية تحسني رصد النتائج املحقَّ

وتعني القيود التقنية التي تعرتض قياس مؤرشات املستوى 2 أنَّ   
دة ال ميكن احتسابها إالَّ مرة  املشاريع التي تتناول مجاالت مواضيعية متعدِّ
واحدة. وباملثل فإنَّ النظام ال يتعرَّف عىل آحاد البلدان املندرجة يف نطاق 

م النظام ملحة  تغطية املشاريع اإلقليمية أو العاملية، وتستبعد من العد. ويقدِّ
آنية عن تكوين حافظة املشاريع والتمثيل الجغرايف عند نقطة القياس — 

وهي نهاية السنة لغرض هذا السجل — بدالً من متوسط أو مجموع 
ذة خالل فرتة معيَّنة. وينبغي مالحظة أنَّ األرقام نفسها ال تدلُّ  املشاريع املنفَّ
عىل حجم حافظة مشاريع اليونيدو يف كل بلد. وترد يف املستوى 3 املؤرشات 

املتعلقة بنمو حافظة املشاريع.

ز فيها نظم اإلحصاءات  < مؤشر اإلطار املتكامل 2-1:  بلدان تتعزَّ
الصناعية وما يتصل بها من قدرات مؤسسية 

تُستخدم معايري الجودة والتقارير اإلحصائية الدورية القامئة لقياس نجاح 
الجهود الرامية إىل تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية. وبنهاية السنة، كانت 

مشاريع اليونيدو قد مكَّنت تسعة بلدان من تحسني عملياتها اإلحصائية، 
عالوة عىل وجود برنامج إقليمي واحد وبرنامجني عامليني. وتدلُّ هذه 

األرقام عىل حدوث زيادة بربنامج قُطري واحد ونقصان بربنامج إقليمي 
واحد مقارنة بالقياس الذي تمَّ يف أيار/مايو، الذي يعترب خط أساس هذا 

املستوى من املؤرشات.

 البلدان اليت لديها برامج من اليونيدو 
ق الرخاء المشترك تحقَّ

< مؤشر اإلطار املتكامل 2-2:  بلدان تزداد قدرتها على التصدي 
ملسائل األمن الغذايئ وسائر التهديدات املحدقة باألمن البشري من 

خالل احللول الصناعية 
تركِّز الربامج عىل اإلنتاجية الزراعية وسالسل القيمة والتكنولوجيات الزراعية.
ويقيس املؤرش عدد البلدان التي تدعمها أنشطة اليونيدو يف ميدان   

تحسني القدرات املؤسسية وقدرات األعامل التجارية يف مجال األغذية واألمن 
البرشي. ويف نهاية عام 2016، كانت اليونيدو تدعم أكرث من 25 بلداً )بزيادة 

ثالثة بلدان منذ أيار/مايو 2016( بربامج تركِّز عىل زيادة اإلنتاجية الزراعية 
وتحسني سالسل القيمة واعتامد وتحديث التكنولوجيات الزراعية التي تعالج 

األمن الغذايئ، وتدير برنامجاً عامليًّا واحداً وبرنامجني إقليميني.

ز فيها مشاركة املرأة   < مؤشر اإلطار املتكامل 2-3:  بلدان تتعزَّ
يف احلياة السياسية واالقتصادية والعامة وتتمتع فيها املرأة بفرص 

متساوية 
عند املساواة بني املرأة والرجل، تنمو االقتصادات برسعة أكرب وينخفض 
عدد من يبقون فقراء. ويقيس هذا املؤرش عدد البلدان التي انخفضت 

فيها أوجه عدم املساواة بني الجنسني بدعم من اليونيدو. وتركِّز خدمات 
التعاون التقني عىل االستثامرات يف األعامل التجارية اململوكة للنساء، 

وتعزيز الشبكات النسائية، وتحسني الوصول إىل األسواق، وتوفري التدريب 
والتكنولوجيا وحلول الطاقة النظيفة، من أجل التنمية الصناعية الشاملة 

واملستدامة. للجميع 
وبنهاية عام 2016، كانت برامج يف تسعة بلدان قد ساعدت عىل   

إيجاد بيئة تتوفَّر فيها فرص أكرث إنصافاً للمرأة. ويف عام 2015، كان هناك 

open.unido.org
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برنامجان إقليميان يتَّسامن بهذا الرتكيز. وقد استُهلَّ مرشوعان جديدان يف 
بلدين منذ أيار/مايو، بينام ظلَّ عدد الربامج اإلقليمية والعاملية يف هذا املجال 

بني أيار/مايو وكانون األول/ديسمرب دون تغيري. 

< مؤشر اإلطار املتكامل 2-4:  بلدان تمر بمرحلة تالية ألزمة وتزداد 
رة من خالل  فيها فرص كسب الرزق للمجموعات السكاني�ة املتضرِّ

إصالح املنشآت الصغرى والصغرية وإعادة تأهيل البني�ة التحتي�ة 
الزراعية أو الصناعية التالفة وإجياد فرص العمل 

تركِّز خدمات الدعم يف هذا املجال عىل بناء القدرات املحلية، وتعزيز 
دة، وتطوير املؤسسات الصغرية  املؤسسات، والحصول عىل الطاقة املتجدِّ

واملتوسطة، وتشجيع االستثامر يف البنى التحتية. وكان عدد الربامج املندرجة يف 
إطار هذه األولوية تسعة برامج يف نهاية السنة، بزيادة برنامجني منذ أيار/مايو. 

ز القدرة  البلدان اليت لديها برامج من اليونيدو تعزِّ
االقتصادية التنافسية 

< مؤشر اإلطار املتكامل 2-5:  حتقيق مستويات أعلى من التنمية 
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف البلدان من خالل تنظيم 

ها،  املشاريع واإلبداع واالبتكار، وإضفاء الطابع الرسيم على املنشآت ونموِّ
الت االستثمار يف القطاع اخلاص بما يف ذلك من خالل زيادة معدَّ

تستكمل اليونيدو درايتها وخربتها مبوارد القطاع الخاص ودرايته من أجل 
معالجة قضايا التنمية الصناعية العاملية بفعالية واالضطالع بواليتها بشأن 

التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. وتدعم اليونيدو البلدان أيضاً 
يف تحسني قدرات مؤسساتها وأعاملها التجارية يف ميدان تنظيم املشاريع 

واالبتكار وتطوير املنشآت. ونتيجة لذلك كان ارتفاع مستوى التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع واملستدامة واضحاً، بنهاية السنة، يف 25 بلداً، عالوة عىل 

قها مرشوع عاملي واحد وأربعة مشاريع إقليمية. النتائج التي حقَّ

< مؤشر اإلطار املتكامل 2-6:  بلدان تزداد قدرتها على إدماج املنشآت 
الصناعية وغريها، الصغرية منها واملتوسطة، يف سالسل القيمة 

واألسواق الوطني�ة والعاملية 
يف مجال تطوير وتدويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، تشمل خدمات 
اليونيدو إنشاء الشبكات العاملية وصيانتها، وإصدار التوصيات املتعلقة 

بالسياسات وتقديم الخدمات االستشارية للقطاع الخاص بشأن االندماج 
يف االقتصاد العاملي، وترويج االستثامر، والقدرة التنافسية عىل التصدير، 

والتكنولوجيا، وتبادل الخربات، وفرص الرشاكة األخرى. وبنهاية السنة، كانت 
هناك برامج لبناء القدرات التجارية وتقديم املشورة بشأن السياسات قامئة 

يف 38 بلداً، بزيادة برنامج واحد عن أيار/مايو، عالوة عىل برنامج عاملي واحد 
وخمسة برامج إقليمية.

الحفاظ على البيئة 
ز قدرتها على تنفيذ  < مؤشر اإلطار املتكامل 2-8:   بلدان تتعزَّ

دة األطراف وإدماجها يف األطر السياساتي�ة  االتفاقات البيئي�ة املتعدِّ
والتخطيطية والمالية والقانوني�ة على املستويني الوطين ودون الوطين 

تسدي اليونيدو املشورة للحكومات بشأن كيفية اعتامد تكنولوجيات 
واسرتاتيجيات جديدة تدعم جهودها صوب تحقيق النمو األخرض. كام تدعم 

اليونيدو البلدان يف إدارة املوارد البيئية، وسياسات االقتصاد يف استهالك 
الطاقة، واالمتثال لالتفاقات البيئية الدولية. ويف نهاية السنة، كانت لدى 

اليونيدو برامج ملساعدة 80 بلداً عىل الوفاء بالتزاماتها مبوجب االتفاقات 
البيئية املتعددة األطراف — بزيادة مثانية برامج منذ أيار/مايو — عالوة عىل 

برنامج عاملي واحد وخمسة برامج إقليمية. 

ل  ز  قدرتها على إدارة التحوُّ < مؤشر اإلطار املتكامل 2-9:  بلدان تتعزَّ
سم باخنفاض االنبعاثات واملرونة، بما يف ذلك من خالل  حنو مسار  يتَّ

التكنولوجيات املنخفضة االنبعاثات 
تشمل تدخُّالت اليونيدو يف هذا املجال ترويج الطاقة النظيفة، والرشاكات 

الدولية الرامية إىل الحدِّ من انبعاثات غازات الدفيئة، والتشارك يف الخربات 
صة. وبإنجاز  التقنية، وترويج التمويل األخرض، والبحوث والتحليالت املتخصِّ

مشاريع يف 19 بلداً خالل النصف الثاين من السنة، بلغ عدد البلدان التي 
م لها الدعم من خالل األنشطة املندرجة يف الفئات املذكورة أعاله  يُقدَّ

65 بلداً يف كانون األول/ديسمرب. وكانت أربعة برامج إقليمية قيد التنفيذ 
يف نهاية السنة، بينام أنجز مرشوع إقليمي واحد منذ أيار/مايو 2015. وظلَّ 

عدد الربامج العاملية كام هو. 
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المستوى 3: فعالية إدارة البرامج

تتتبَّع مؤرشات املستوى 3 مدى فعالية إدارة برامج اليونيدو يف تحقيق 

النتائج اإلمنائية املنشودة. ويوىل اهتامم خاص لرصد نوعية الربامج 

واملشاريع عند البدء وعند اإلنجاز. كام تتتبَّع املؤرشات مدى تعميم 

اليونيدو العتبارات املساواة بني الجنسني، ومتكني املرأة، وتعبئة الرشاكات، 

واألولويات الشاملة األخرى. وتستند مؤرشات املستوى 3 إىل تدابري تعزيز 

لة لتلك التدابري.  األداء القامئة قبل استحداث اإلطار املتكامل، وهي مكمِّ

وتشمل تدابري تعزيز األداء هذه عمليات ضامن النوعية، والتقييامت 

الذاتية، والرصد اآلين لألداء والنتائج، والتقييم املستقل، وعمليات املراجعة 

م البيانات ملؤرشات املستوى 3 —  ع املصادر التي تقدِّ الخارجية. ويدلُّ تنوُّ

وهي نظام تخطيط املوارد املؤسسية ومنصة البيانات املفتوحة، والنتائج 

والتصنيفات املنشورة يف تقارير التقييم املستقل، واالستعراضات املكتبية — 

عىل التعقيدات الكامنة يف هذا املستوى. 

ها  مؤشر اإلطار املتكامل 3-1:  عدد الربامج/ املشاريع اليت يقرُّ
املجلس التنفيذي لليوني�دو يف املنطقة

تغطي الربامج واملشاريع التي يعتمدها سنويا املجلس التنفيذي لليونيدو 

جميع الفئات الجغرافية الست التي لدى املنظمة عمليات فيها. وقد 

انخفض عدد مشاريع وبرامج اليونيدو املعتَمدة انخفاضاً طفيفاً، من 116 يف 

عام 2015 إىل 103 يف عام 2016. ويغطي معظم املشاريع املعتَمدة منطقتي 

أفريقيا وآسيا واملحيط الهادئ، من خالل 32 مرشوعاً و21 مرشوعاً عىل 

التوايل، بانخفاض طفيف عن سنة األساس )2015(. 

وال تشمل هذه األرقام املشاريع/الربامج التي يتمُّ متويلها لتنفيذ   

بروتوكول مونرتيال، فهذه املشاريع تتبع عملية موافقة مختلفة، وهي 

لذلك غري مدرجة يف املؤرش املذكور أعاله.

ويف عام 2016 كان العدد اإلجاميل ملشاريع وبرامج بروتوكول   

مونرتيال التي أقرَّها املجلس التنفيذي 58، مقارنًة بخط األساس عام 2015 

وهو 84. 

وكان التوزيع الجغرايف ملشاريع بروتوكول مونرتيال لعام 2016   

كام ييل: 19 يف أفريقيا، ومثانية يف آسيا واملحيط الهادئ؛ وستة يف الدول 

العربية يف غرب آسيا، ومثانية يف الدول العربية األفريقية، و11 يف أمريكا 

الالتينية والكاريبي؛ وثالثة يف أوروبا وآسيا الوسطى؛ وثالثة مشاريع دولية 

أو عاملية. وميثِّل ذلك انخفاضاً يف عدد املشاريع يف جميع املناطق باستثناء 

املشاريع ذات الرتكيز العاملي، التي ظلَّ عددها كام هو.

مؤشر اإلطار املتكامل 3-4:   نوعية مشاريع وبرامج التعاون التقين 
اليت اعتربت مرضية بدرجة معتدلة أو بدرجة أعلى، عند اإلجناز

تمَّ توليف خط أساس ملعايري النوعية من التقييامت املستقلة التي أجريت 

ذة يف الفرتة بني عامي 2009 و2012.  بني عامي 2012 و2015 للمشاريع املنفَّ

ويشري خط األساس إىل صورة إيجابية عموما. وتمَّ تقييم نوعية مشاريع 

التعاون التقني تقييامً إيجابيًّا بصفة خاصة يف مجاالت الفائدة والفعالية 

وإدارة الربامج واملشاريع، حيث اعتربت نسبة 97 يف املائة و93 يف املائة 

و91 يف املائة من املشاريع، عىل التوايل، ُمرضية بدرجة معتدلة أو بدرجة 

أعىل. واملجاالت التي ميكن لليونيدو أن توليها اهتامماً أكرب هي الكفاءة، 

 واالستدامة، وآليات الرصد والتقييم. ففي هذه املجاالت، اعتربت نسبة 

81 يف املائة و86 يف املائة و68 يف املائة عىل التوايل من املشاريع ُمرضية 

بدرجة معتدلة أو بدرجة أعىل. وسوف يتمُّ توليف قيمة جديدة بعد أربع 

د  سنوات. وسوف يستهدف هذا املؤرش قيامً تتجاوز خط األساس املحدَّ

للفرتة 2015-2012.

تعبئة الشراكات وتعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية 
وإدارة المعارف

مؤشر اإلطار املتكامل 3-6:   مقدار التمويل املشرتك/ التعزيز 
ق  باالقرتاض القائم على الشراكة املتحقِّ

التمويل املشرتك القائم عىل الرشاكة هو متويل ميكن توجيهه كليًّا أو جزئيًّا 

 من املموِّل إىل رشيك اليونيدو وليس بالرضورة من خالل اليونيدو. 

وقد أدَّى تفعيل نهج رشاكة اليونيدو إىل تعبئة 380 مليون دوالر بنهاية 

العام بصفة متويل مشرتك قائم عىل الرشاكة. ومل تعزَّز باالقرتاض يف إطار 

هذه املنهجية يف عام 2015 أيُّ أموال من أموال التمويل املشرتك القائم 

عىل الرشاكة. 

مؤشر اإلطار املتكامل 3-8:   النسبة املئوية للربامج/ املشاريع ذات 
ضح من خالل  التصميم الذي يراعي االعتب�ارات اجلنساني�ة كما تتَّ

مؤشر اليوني�دو للمساواة بني اجلنسني 
يقيس هذا التعريف النسبة املئوية لنواتج املشاريع حسب فائدتها 

الجنسانية كام تتَّضح من خالل مؤرش اليونيدو للمساواة بني الجنسني. 

ويوفِّر مؤرش املساواة بني الجنسني طريقة لتصنيف نواتج مشاريع اليونيدو 

للتعاون التقني عىل أساس “فائدتها الجنسانية” ومساهمتها املتوقَّعة يف 

املساواة بني الجنسني و/أو متكني املرأة يف سياق التنمية الصناعية الشاملة 

للجميع واملستدامة. وتظهر زيادة طفيفة يف الرتكيز عىل نوع الجنس مقارنة 

ن 60 يف املائة من  بعام 2015 حدثت بعد تدريب املوظفني، حيث تتضمَّ

الربامج الجارية تصميامً يراعي االعتبارات الجنسانية، مقابل 53 يف املائة يف 

سنة األساس. وتمَّ تحديد هدف أعىل لعام 2017.

مؤشر اإلطار املتكامل 3-10:   النسبة املئوية للربامج/ املشاريع اليت 
تتن�اول تعميم مراعاة االعتب�ارات اجلنساني�ة، عند اإلجناز

يقيس هذا املؤرش املشاريع التي تتناول تعميم مراعاة االعتبارات 

الجنسانية، عند إنجازها. واستناداً إىل التقييامت املستقلة التي أجريت 

ذة واملنجزة بني عامي 2009  يف الفرتة 2012-2015 للمشاريع املنفَّ

و2012، تبنيِّ أنَّ 70 يف املائة من جميع املشاريع تناولت عند إنجازها 
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تعميم مراعاة االعتبارات الجنسانية. وتمَّ تحديد هدف أعىل للسنوات 

األربع القادمة. ويف عام 2017، ستواصل اليونيدو جهودها الرامية إىل 

سدِّ الثغرات يف املعارف والبيانات من أجل تحسني اإلحصاءات املتصلة 

الجنسانية. باالعتبارات 

ار يف الشهر ملوقع اليوني�دو  مؤشر اإلطار املتكامل 3-12:   عدد الزوَّ
الشبكي املتاح للجمهور 

ث ما متوسطه  وفقاً لبيانات ‘تحليالت غوغل’، نال موقع اليونيدو املحدَّ

000 67 زيارة شهريًّا من 000 42 مستعمل يف املتوسط خالل عام 2016. 

 ويشري ذلك إىل حدوث انخفاض مقارنة باألرقام الشهرية لعام 2015 

)000 82 زيارة و000 57 مستعمل(، نتيجة لتحديث للنظام أجرته رشكة 

د لعام 2017 هو  خارجية وأدَّى إىل تغيري األرقام الناتجة. والهدف املحدَّ

زيادة بنسبة عرشة يف املائة، عىل الرغم من أنَّ التهجري املزمع للموقع 

العام إىل نظام جديد إلدارة املحتوى من املتوقَّع أن يكون له تأثري ال ميكن 

التنبُّؤ به عىل األرقام التي سيبلغ عنها لعام 2017. 

المستوى 4: فعالية المنظمة وتحديثها

يركِّز املستوى 4، مثل املستوى 3، عىل أداء املنظمة الداخيل. وهو يرصد 

قدرة املنظمة عىل إدارة عملياتها بفعالية، وكذلك قدرتها عىل مواجهة 

التحديات والتكيُّف للتغيري. وتقيس املؤرشات جوانب الحوكمة وكذلك 

جوانب اإلدارة، مثل اإلدارة املالية وإدارة املوارد البرشية واإلدارة 

التنفيذية. وعىل الرغم من أنَّ معظم البيانات الالزمة لهذه املؤرشات 

يُستمد من منائط وتقارير نظام تخطيط املوارد املؤسسية فإنَّ بعض 

املؤرشات يتطلَّب إجراء املزيد من الدراسات االستقصائية أو التقارير 

املرحلية. وميكن أن يتفاوت تواتر جمع البيانات تبعاً للمؤرش املعني. 

ونظراً ألنَّ هذه املجموعة من املؤرشات تستند إىل عمليات وقواعد بيانات 

ومسؤوليات راسخة فقد كانت أكرث متانة منذ البداية، كام سبق توقُّعه 

يف اإلطار الربنامجي املتوسط األجل 2016-2019. ومع تعزيز املجموعة 

األصلية من املؤرشات خالل السنة، متكَّنت فرقة العمل الداخلية املعنية 

باإلطار املتكامل من وضع خطوط أساس وغايات ملعظم املؤرشات.

الحوكمة واإلدارة 

< مؤشر اإلطار املتكامل 4-1:   شفافية األنشطة وإدارة املوارد 

يتطلَّب تركيز اليونيدو عىل النتائج واملساءلة أن تلتزم اإلدارة بتحسني 

العمليات الداخلية وزيادة الشفافية لفائدة أصحاب املصلحة. ويعني 

ذلك رضورة تحسني القدرة العامة عىل رصد البيانات واملعارف وتبادلها 

وتحقيق التسيري األمثل لألعامل. ويف مسعى لقياس هذا االلتزام، وكذلك 

فعالية توزيع املوارد ذات الصلة، أنشأت اليونيدو رقامً قياسيًّا مركَّباً. 

وكانت العوامل التي يلزم دمج متوسطاتها معاً هي املوارد املالية 

والبرشية، واملخزونات، وعدة معامل يُتوخَّى بلوغها، مثل نرش منصة 

البيانات املفتوحة وتطويرها. ويُعرض املستوى العام للشفافية كرقم قيايس 

ميتد من 1 )ضعيف( إىل 5 )ممتاز(. 

ويف عام 2015، عندما استُحدثت منصة البيانات املفتوحة، كان   

متوسط التصنيف 4.5، وهو ميثِّل خط األساس. وكان العامل الوحيد الذي 

نال التصنيف 3 يتعلق بالقدرة املالية. وخالل املرحلة الثانية، يف عام 2016، 

انخفض الرقم القيايس الشامل إىل 3.9. وكان العامالن اللذان ناال أدىن 

التقييامت هام القدرة املالية وإعداد منصة البيانات املفتوحة من أجل 

د لعام 2017 هو أن  نرش املبادرة الدولية لشفافية املعونة. والهدف املحدَّ

د لوضع مؤرشات أهداف  يكون التصنيف 4.5، رهناً بالتصنيفات التي تحدَّ

التنمية املستدامة، واستهالل اإلبالغ عن أهداف التنمية املستدامة، واإلبالغ 

عن نتائج املشاريع، وإدخال تحسينات مستمرة عىل منصة البيانات 

املفتوحة وغريها. 

< مؤشر اإلطار املتكامل 4-3:  وثائق أجهزة تقرير السياسات تصدر 
وفقًا للموعد النهايئ التشريعي واملتطلبات اللغوية 

بلغ مؤرش حوكمة املنظمة وإصدار وثائق دورات أجهزة تقرير السياسات 

مع االمتثال للمواعيد النهائية الترشيعية وللمتطلبات اللغوية 79 يف 

املائة يف السنة الحالية، مقاساً باملقارنة بخط األساس البالغ 54 يف املائة 

دة  د لعام 2017 قريباً من القيمة املحدَّ يف عام 2015. وال يزال الهدف املحدَّ

لعام 2016، وهي 80 يف املائة، ألنَّ من املتوقَّع أن يؤدِّي عقد ثالث دورات 

للهيئات الترشيعية يف عام 2017 إىل زيادة حجم الوثائق.

 إدارة الموجودات والموارد ومواءمتها 
واستقرارها  وتعبئتها 

رة  ل حتصيل االشرتاكات املقرَّ < مؤشر اإلطار املتكامل 4-4:  معدَّ
مُتوَّل ميزانية اليونيدو من خالل مزيج من االشرتاكات املقرَّرة والتربعات. 

اة من  ل تحصيل االشرتاكات املقرَّرة املتلقَّ ويقيس املؤرش الوارد أعاله معدَّ

الدول األعضاء خالل السنة املالية، وهي واجبة السداد بالكامل. وقد ارتفع 

ل تحصيل االشرتاكات املقرَّرة ارتفاعاً طفيفاً، من 87.8 يف املائة يف  معدَّ

عام 2015 إىل 88.0 يف املائة يف عام 2016. 

< مؤشر اإلطار املتكامل 4-5:  متوسط مدد التأخري يف سداد 
رة  االشرتاكات املقرَّ

يقيس املؤرش الوارد أعاله متوسط مدد تأخري دفع االشرتاكات املقرَّرة التي 

اة  ترد أثناء السنة التي يستحق سدادها فيها، أي باستبعاد املبالغ املتلقَّ

اة عن السنوات  خارج السنة التي يستحق السداد فيها واملبالغ املتلقَّ

السابقة. وفيام يخصُّ السنة الحالية، كان متوسط مدة تأخري سداد 

االشرتاكات املقرَّرة 117 يوماً، كام كان الحال يف عام 2015.

< مؤشر اإلطار املتكامل 4-6:  نسبة الشغور 

يقيس هذا املؤرش نسبة الوظائف التي يجري اتخاذ إجراءات التعيني فيها 

بنشاط يف نهاية فرتة اإلبالغ، وكذلك الطلب عىل املوظفني. وتضع هذه النسبة 

يف االعتبار تفاصيل املناصب الثابتة يف إطار امليزانيتني العادية والعملياتية 

يف جميع مواقع العمل، وتشمل املعلومات عن موظفي الفئة الفنية 
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وموظفي فئة الخدمات العامة عىل السواء. وكانت هذه النسبة يف سنة خط 

األساس، أي عام 2015، تبلغ 11 يف املائة، وارتفعت إىل 14 يف املائة خالل 

السنة الحالية. 

< مؤشر اإلطار املتكامل 4-7:   التربعات 

مة طوعيًّا املعتَمدة للتنفيذ خالل  يعكس هذا املؤرش املوارد املالية املقدَّ

الفرتة املشمولة بالتقرير، التي هي السنة التقوميية. ويشمل املؤرش 

صات الجديدة للمشاريع وكذلك التغيريات املدخلة عىل ميزانيات  املخصَّ

املشاريع واملأذون بتنفيذها خالل الفرتة املشمولة بالتقرير. والتمويل 

من املوارد الخاصة لصالح أفريقيا ليس مشموالً يف حساب هذا املؤرش. 

وكان مبلغ التربعات لعام 2015 هو 204.961 ماليني دوالر، مقارنًة مببلغ 

210.120 ماليني دوالر يف عام 2016.

< مؤشر اإلطار املتكامل 4-8:  مؤشر لتوضيح تركزي أنشطة التعاون 
التقين يف املجال املواضيعي

يقيس هذا املؤرش حجم التربعات التي يتمُّ تخصيصها خالل الفرتة املشمولة 

د يف وثيقة الربنامج  بالتقرير يف مجاالت العمل املواضيعية عىل النحو املحدَّ

صت نسبة 60 يف املائة من التربعات للبيئة  وامليزانيتني. ويف عام 2015، ُخصِّ

والطاقة؛ و28 يف املائة للحدِّ من وطأة الفقر؛ و10 يف املائة لبناء القدرات 

التجارية؛ و2 يف املائة للمشاريع الجامعة. ويف ما يخصُّ عام 2016، كان 

التوزيع عىل النحو التايل: حامية البيئة: 54.8 يف املائة؛ والنهوض بالقدرة 

التنافسية االقتصادية: 21.5 يف املائة؛ وتحقيق الرخاء املشرتك: 20.4 يف املائة؛ 

واملشاريع الجامعة: 3.3 يف املائة.

ل استخدام املزياني�ة  < مؤشر اإلطار املتكامل 4-9:  مؤشر يعكس معدَّ

يهدف هذا املؤرش إىل قياس مدى استخدام اعتامدات امليزانية العادية 

ل لعام 2015 هو 83.25 يف املائة، وازداد  وامليزانية التشغيلية. وكان املعدَّ

إىل 90 يف املائة يف عام 2016. 

تنمية القدرات وإدارة المعارف

ع اجلغرايف لرأس المال البشري  < مؤشر اإلطار املتكامل 4-10:  التنوُّ
لليوني�دو 

يعكس هذا املؤرش عدد جنسيات الدول األعضاء التي نالت عقد عمل 

يف اليونيدو من بني مجموع عدد الدول األعضاء يف اليونيدو، ويقيس نسبة 

الدول األعضاء املمثَّلة يف رأس املال البرشي لليونيدو )املوظفون والخرباء 

 االستشاريون(. ويف عامي 2015 و2016  كليهام، كانت نسبة الدول 

األعضاء التي ميثِّلها موظفون من ذوي العقود العادية يف الفئة الفنية 

والفئات العليا هي 46 يف املائة. وقد انخفض متثيل الدول األعضاء بني 

املوظفني ذوي اتفاقات الخدمة الفردية من 82 يف املائة يف عام 2015 

إىل 81 يف املائة يف عام 2016. وغاية هذا املؤرش هي تحقيق قيمة 

أعىل من 50 يف املائة للعقود العادية وأعىل من 80 يف املائة التفاقات 

الخدمة الفردية.

< مؤشر اإلطار املتكامل 4-11:  التكافؤ واملساواة بني اجلنسني 
يف مختلف الرتب

يقيس هذا املؤرش عدد املوظفات كنسبة من مجموع عدد املوظفني الدوليني 

والوطنيني خالل سنة امليزانية. وكانت حصة املرأة يف الفئة الفنية والفئات 

العليا هي 32 يف املائة يف عام 2016، وهي أقل بـ1 يف املائة مامَّ كانت عليه 

يف السنة السابقة. وكانت تشغل إحدى وظائف املديرين اإلداريني الثالث 

)مد-2( خالل تلك السنة امرأة.

< مؤشر اإلطار املتكامل 4-12:  تصنيف برامج اليوني�دو التدريبي�ة 

يقيس هذا املؤرش نسبة الدورات التدريبية يف ثالث مجاالت. فالدورات 

مة للنهوض باملهارات التقنية املندرجة يف  املشمولة باملجال األول مصمَّ

األولويات املواضيعية للمنظمة، مثل القدرة التنافسية الصناعية واالبتكار، 

واملوارد البرشية الصناعية واملساواة بني الجنسني، والحوكمة الصناعية، 

والبصمة البيئية للصناعات، ومجاالت الرتكيز األخرى املتصلة بهدف التنمية 

املستدامة 9. وتهدف الدورات املشمولة باملجموعة الثانية إىل تحسني الهياكل 

دة.  واالتصاالت الداخلية، وذلك مثالً من خالل قدرات إجادة لغات متعدِّ

هة نحو االرتقاء العام بالكفاءات. والدورات املشمولة باملجال الثالث موجَّ

وقد ارتفعت نسبة الدورات التدريبية املتوامئة مع إنجاز األهداف   

االسرتاتيجية من خالل املهارات اإلدارية والتقنية من 40.7 يف املائة يف 

عام 2015 إىل 51.3 يف املائة يف عام 2016. وشهد التدريب الذي يتناول 

 األولوية املواضيعية “تعزيز الهياكل واالتصاالت الداخلية” انخفاضاً من 

59.1 يف املائة يف عام 2015 إىل 48.60 يف املائة يف عام 2016. وشهد التدريب 

اً طفيفاً من 0.2 يف  املائة  عىل التحسني يف الكفاءات العامة األخرى تغريُّ

عام 2015 إىل 0.1 يف املائة يف عام 2016.

تحديث تسيير األعمال واإلدارة التنفيذية

متثِّل املجموعة التالية من املؤرشات تقييامً لكفاءة عمليات االشرتاء، وجاذبية 

اليونيدو يف أوساط األعامل التجارية، ومالءمة إطار االشرتاء لألعامل.

< مؤشر اإلطار املتكامل 4-13: متوسط احلدود الزمني�ة لعمليات 
االشرتاء؛ مؤشر اإلطار املتكامل 4-14: متوسط عدد الشركات 
م عطاءات أليِّ عملية اشرتاء يف اليوني�دو؛ مؤشر اإلطار  اليت تقدِّ

املتكامل 4-15: تقييم ُمرٍض للعقود وألداء املتعاقدين؛ مؤشر 
اإلطار  ملتكامل 4-16: نسبة معامالت االشرتاء املستدامة؛ مؤشر 

اإلطار املتكامل 4-17: نوعية نظام ختطيط املوارد املؤسسية، استن�ادًا 
إىل استقصاءات العمالء

انخفض متوسط مدة دورة االشرتاء فيام يخصُّ املنافسة املفتوحة يف مجال 

االشرتاء املركزي من 81 يوماً يف عام 2015 إىل 75 يوماً يف عام 2016، لكنه 

بقي ضمن النطاق املستهدف وهو +/- 10 يف املائة. وانخفض عدد الرشكات 

م عطاءات يف إجراءات االشرتاء يف اليونيدو انخفاضاً طفيفاً، من  التي تقدِّ

5 رشكات إىل 4 رشكات تقريباً )4.37(. وخالل السنة، حصلت نسبة 95 يف 

املائة من تقييامت أداء العقود واملتعاقدين عىل تصنيف ُمرٍض، وهو أقل 

قليالً من الرقم البالغ 98 يف املائة الخاص بعام 2015 ولكن فوق العتبة 

املستهدفة البالغة 90 يف املائة أو أكرث. 
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ويهدف املؤرش املتعلق مبعامالت االشرتاء املستدامة إىل تقييم    

د عىل األهداف  أداء اليونيدو يف إدارة أهداف االستدامة — مع تركيز محدَّ

البيئية — أثناء عمليات اشرتاء الخدمات والسلع واإلنشاءات. وقد قيس 

املؤرش ألول مرة يف عام 2016، وتبلغ قيمة خط األساس له 2.89 يف املائة. 

ويقيس املؤرش 4-17 مدى نجاح تنفيذ تخطيط املوارد املؤسسية،   

استناداً إىل مواقف املستعملني وتعليقاتهم. وكجزء من اإلطار املتكامل، 

دة لتخطيط املوارد املؤسسية  استُهلَّت يف متوز/يوليه دراسة استقصائية موحَّ

قاست العوامل املختلفة التي تتوِّج بالتصنيف “ارتياح شامل” من جانب 

ل االرتياح الشامل،  مستعميل نظام تخطيط املوارد املؤسسية. وقفز معدَّ

الذي كان 66 يف املائة يف الفرتة 2015/2014، بنقطتني مئويتني يف الفرتة 

دت للفرتة 19/2018 غاية تتمثَّل يف ارتياح شامل  2017/2016. وقد ُحدِّ

بنسبة 70 يف املائة.
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المختصرات

اإلطار	املتكامل	بشأن	النتائج	واألداء اإلطار	املتكامل	

املنظمة	الدولية	للتوحيد	القياسي إيزو	

اجلماعة	االقتصادية	لدول	غرب	أفريقيا اإليكواس	

منظمة	األغذية	والزراعة	لألمم	املتحدة الفاو	

منظمة	األمم	املتحدة	للتنمية	الصناعية اليونيدو	



هيكل اليونيدو التنظييم

حتى كانون األول/ديسمبر  2016.  
*

مكتب الشؤون القانونية )LEG(رئيس مكتب المدير العام

)SPC( مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق)EVQ( مكتب التقييم المستقل ومراقبة النوعية

)HRM( إدارة الموارد البشرية)IOE( مكتب اإلشراف الداخلي واألخالقيات

 إدارة الشراكات ورصد النتائج 
)PRM(

 إدارة العالقات الخارجية 
)ETR(

إدارة البحوث في السياسات 
)PRS( واإلحصاءات

إدارة تنمية األعمال الزراعية التجارية 
)AGR(

)NYO( مكتب اليونيدو في نيويورك
)GVO( مكتب اليونيدو في جنيف
)BRO( مكتب اليونيدو في بروكسل

)FIN( إدارة الشؤون المالية

 إدارة التجارة واالستثمار واالبتكار 
)TII( إدارة البرامج اإلقليمية والتمثيل

)RPF( الميداني

)OSS( إدارة خدمات دعم العمليات

)ENE( إدارة الطاقة
)FLD( المكاتب الميدانية

إدارة تكنولوجيا المعلومات 
)ITC( واالتصاالت

)ENV( إدارة البيئة

المدير اإلداري
وضع البرامج والتعاون التقين

)PTC(

المدير اإلداري ونائب المدير العام
العالقات الخارجية والتمثيل الميداني

)EFR(

المدير اإلداري
دعم السياسات والبرامج

)PPS(

العام المدير 







Vienna International Centre, P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria
Telephone: (+43-1) 26026-0 E-mail: unido@unido.org 
Internet: www.unido.org

“ من خالل دعم البلدان النامية في االستفادة من الثورة الصناعية 
ل الذي يحتاجه العالم  القادمة، يساعد المرء على دفع التحوُّ

م العالم صوب تحقيق أهداف التنمية  إلى األمام. ومع تقدُّ
ى كل النجاح  المستدامة، سوف تتزايد أهمية اليونيدو. وأتمنَّ

لليونيدو وشركائها.” 
   بـان كي-مون، األميـن العام لألمم المتحدة، 

بمناسـبة الذكرى السـنوية الخمسـين لتأسيس اليونيدو

“ من خالل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، أصبح في متناول 
ا أن ننهي الفقر والجوع وأوجه عدم المساواة إلى األبد. 

ًّ
أيدينا حق

ل التصنيع الشامل للجميع والمستدام واحدة من أنجع الوسائل 
ِّ
ويمث

للقيام بذلك.”
ض األوروبي للتعـاون والتنمية الدوليين نيفيـن ميميـكا، المفوَّ  

“ تحديد استراتيجية التنمية حتى عام 2030 من أهمِّ الخطط 
دة، 

َّ
دة األطراف الطويلة األجل القائمة اليوم. والمهمة معق المتعدِّ

ولكن ينبغي أن تكون واضحة، وهي: جعل تنميتنا الصناعية 
المشتركة مستدامة.” 

إشـتفان ليبسـينيي، وزير الدولة للتنمية االقتصادية    
والتنظيـم االقتصادي، هنغاريا  

ن أنَّ التصنيع كان المفتاح  “ باستعراض السنوات الـ50 الماضية، يتبيَّ
ت اليونيدو  في تغيير حياة الناس في جميع أنحاء العالم ... وقد أدَّ

ل.” ا في هذا التحوُّ دورًا أساسيًّ
ميتسـورو كيتانو، الممثل الدائم، وسـفير اليابان  
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